
PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nr (321) 8 � Poznań � sierpień 2021 � Nr indeksu 327948 � ISSN 1231-8876

 W NUMERZE:

 PATRONUJE

 FINANSUJĄ

Dzieła dzieci 
bardziej kochanych

      str. 5

Strongmeni 
poznańskiego powiatu

     str. 6 i 7

Tak się bawią WTZ-ety!
str. 8 i 9

Nie chcę mówić
„żegnaj ‟...   str. 17

Nieszczęsny skok 
do wody    str. 30

Trzy bitwy o życie 
str. 31

Jak żyć 
z takim wózkiem?

 str. 32 

Obcy wśród ludzi
 str. 41

Co byś woloł?  str. 45

F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 W
T

Z
 „

P
R

O
M

Y
K

”

Natalia Kalinowska, uczestniczka 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu. 
Więcej w artykule „Warzywne dzieło sztuki”. 

Str. 19



STRONA2 SIERPIEŃ 2021

Usunięto
bariery
Trzy lata temu został wdro-

żony rządowy program 
„Dostępność Plus”, którego 
celem jest tworzenie osobom 
z niepełnosprawnościami 
warunków do godnego życia 
i pełnego uczestnictwa we 
wszystkich jego aspektach. 
Podejmowane są działania 
zwiększające dostępność 
przestrzeni publicznej, trans-
portu, edukacji, zdrowia oraz 
innych obszarów. Do tej pory 
zrealizowanych zostało po-
nad 100 inicjatyw angażują-
cych środki o wartości około 
8,7 miliarda złotych.

Dostępność jest niezwykle 
ważkim, ale wciąż niewystar-
czająco często podejmowanym 
zagadnieniem wśród przedsta-
wicieli różnych grup społecz-
nych. Bariery architektoniczne, 
techniczne, informacyjne i inne 
nie tylko uniemożliwiają oso-
bom z niepełnosprawnościami 
samodzielne codzienne życie, 
lecz skazują je na trwałe wy-
kluczenie. Dzięki programowi 
„Dostępność Plus” udało się 
usunąć bariery architektonicz-
ne i zapewnić dostępność w 
przychodniach, szkołach, na 
uczelniach, w szpitalach, urzę-
dach, w budynkach wieloro-
dzinnych, na dworcach kolejo-
wych i w przestrzeni publicznej 
miast. 

Jak czytamy na stronie inter-
netowej PFRON, kluczową rolę 
w realizacji programu odkrywa 
ustawa o zapewnianiu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, gdyż dzięki niej 
instytucje publiczne są zobli-
gowane do zapewnienia do-
stępności w swoich budynkach. 
Ustawa zobowiązuje również 
do świadczenia usług publicz-
nych bez barier. Architekci są 
szkoleni w zakresie projekto-
wania uniwersalnego, urzęd-
nicy – w kwestii dostępności 
dostępności cyfrowej i plano-
wania przestrzennego, pracow-
nicy organizacji pozarządo-
wych – w zakresie audytowania 
dostępności, a pracownicy 
transportu – w temacie obsługi 
osób z niepełnosprawnościami. 
Wdrożenie programu „Dostęp-
ność Plus” przyczyniło się do 
polepszenia jakości życia osób 
z niepełnosprawnościami, jed-
nak nie brak w różnych regio-
nach kraju miejsc, które wciąż 
są dla nich nieprzystosowane. 
Oprac. KK. 

Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych podsumował 
siedemnastą edycję kon-
kursu „Otwarte Drzwi” na 
najlepsze prace magister-
skie i doktorskie dotyczą-
ce niepełnosprawności. 
Uroczysta gala z udziałem 
laureatów, przedstawicieli 
komisji konkursowej oraz 
zarządu Funduszu została 
zorganizowana 21 czerw-
ca w gmachu Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. 
Patronat honorowy nad 
tegoroczną edycją konkur-
su objął Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki 
oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.

Konkurs „Otwarte Drzwi” 
– jak informuje PFRON na 
swojej stronie interneto-
wej – organizowany jest od 

2003 roku. Z każdą edycją 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród 
młodych naukowców, którzy 
wnikliwie analizują problem 
niepełnosprawności w swo-
ich pracach magisterskich 
i doktorskich. Na konkurs 
złożono prace w następują-
cych kategoriach: rehabilita-
cja społeczna i zawodowa, 
rozwiązania technologiczne 
służące osobom z niepełno-
sprawnościami, rehabilitacja 
medyczna oraz kulturowe 
znaczenia niepełnospraw-
ności. Odrębną kategorię 
stanowiły najlepsze prace 
doktorskie. W tegorocznej 
edycji oceniane były ponad-
to projekty kół naukowych 
dotyczące zjawiska niepeł-
nosprawności, w tym także 
innowacje technologiczne 
służące osobom niepełno-
sprawnym. 

W szybko i dynamicznie 
rozwijającym się spo-

łeczeństwie dostęp do infor-
macji jest sprawą niezwykle 
istotną. Niestety, osoby z 
różnymi niepełnosprawno-
ściami często wykluczane 
są z aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, 
właśnie z powodu braku 
dostępu do informacji, ko-
munikacji, usług transpor-
towych czy edukacyjnych. 
Zagadnienie to przybliżone 
zostało podczas między-
narodowej konferencji pod 
tytułem: „Dostęp do infor-
macji dla osób niepełno-
sprawnych”.

Konferencja odbyła się 28 
czerwca w Pałacu Prezy-
denckim w Wilnie – pod pa-
tronatem Pierwszych Dam 
Polski i Litwy. W wydarzeniu 
uczestniczył Paweł Wdó-

wik, Pełnomocnik Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych i Krzysztof Michałkie-
wicz, prezes Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Do-
świadczeniami w zakresie 
dostępu do informacji oraz 
wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnościami 
dzielili się eksperci z Polski 
i Wilna. Rozmawiano o tym, 
jak zapewnić dostęp do in-
formacji osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami i jakie 
można wdrożyć formy ko-
munikacji, aby mogły w peł-
ni funkcjonować w różnych 
dziedzinach życia zawodo-
wego i społecznego. 

– Osoby ze szczególnymi 
potrzebami są szerszą grupą 
niż osoby niepełnosprawne. 
To wszyscy, którzy ze wzglę-
du na swoje cechy zewnętrz-

ne lub wewnętrzne albo ze 
względu na okoliczności, w 
jakich się znajdują, muszą 
podjąć dodatkowe działania 
lub zastosować pomocnicze 
środki w celu przezwycięże-
nia bariery, aby uczestniczyć 
w różnych sferach życia na 
zasadzie równości z innymi 
osobami – podkreślił Krzysz-
tof Michałkiewicz (cytowa-
na wypowiedź pochodzi ze 
strony internetowej PFRON – 
www.pfron.org.pl przyp.red.). 

Prezes Funduszu przedsta-
wił działania podejmowane 
przez PFRON dla ułatwienia 
osobom z niepełnosprawno-
ściami dostępu do informa-
cji i komunikowania się. W 
spotkanie wpisało się rów-
nież zagadnienie wdrażania 
modelu niepełnosprawności 
opartego na prawach czło-
wieka. Oprac. KK. 

Naukowcy
nagrodzeni

O dostępności
w Wilnie

„Pierwsza edycja odbyła się 
w ramach obchodów Europej-
skiego Roku Osób Niepełno-
sprawnych. Wobec pozytyw-
nego oddźwięku pierwszej 
edycji podjęto decyzję o kon-
tynuacji projektu jako wyda-
rzenia cyklicznego organizo-
wanego przez PFRON. W 2006 
roku formułę konkursową na 
wniosek samego środowiska 
naukowego rozszerzono o 
prace doktorskie” – czytamy 
na stronie PFRON. 

W tegorocznej edycji kon-
kursu udział wzięli autorzy 8 
rozpraw doktorskich i 36 prac 
magisterskich. Prace ocenia-
ła komisja konkursowa pod 
przewodnictwem prof. dr hab. 
n. med. Anny Wilmowskiej-
Pietruszyńskiej. Przyznane 
zostały nagrody i wyróżnie-
nia dla prac magisterskich i 
doktorskich. Laureaci otrzy-
mali zaproszenie do publika-
cji artykułów naukowych na 
łamach kwartalnika nauko-
wego „Niepełnosprawność 
– zagadnienia, problemy, roz-
wiązania” wydawanego przez 
PFRON. Z listą laureatów 
tegorocznej edycji konkursu 
„Otwarte Drzwi” można zapo-
znać się na stronie Funduszu. 
Oprac. KK. 
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Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych w tym roku 
organizuje dziewiętnastą 
edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 
„Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych”, adresowanego 
do uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej i środo-
wiskowych domów samo-
pomocy oraz mieszkańców 
domów pomocy społecznej, 
którzy są osobami z niepeł-
nosprawnościami. Termin 
składania prac konkurso-
wych mija 30 września. 

Celem konkursu jest popu-
laryzacja szeroko rozumia-
nej idei integracji poprzez 
promowanie i nagradzanie 
twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych. Od sa-
mego początku wdrożenia 
konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony 
uczestników wyżej wymie-
nionych placówek, miesz-
kańców DPS-ów, ich rodzin, 
opiekunów i terapeutów. Ty-
tuł tegorocznej edycji brzmi: 
„To, co kocham”, a jego po-
stacią grafi czną jest serce w 
kilku odcieniach, z przewa-
gą czerwonego. 

Na konkurs mogą być 
zgłaszane prace w nastę-
pujących kategoriach: ma-
larstwo i witraż, rysunek i 
grafi ka, rzeźba kameralna 
i płaskorzeźba, tkanina i 
aplikacja oraz fotografi a. W 
celu zapewnienia właściwej 
identyfi kacji autora należy 

trwale opisać każdą pracę. 
Zgłoszeń prac do konkursu 
dokonuje się na formularzu 
zgłoszeniowym dostępnym 
na stronie www.pfron.org.pl, 
gdzie znajduje się również 
regulamin konkursu. Regu-
lamin zawiera opis dopusz-
czalnych technik wykonania 
prac, ich wymiary, zasady 
uczestnictwa w konkursie. 
Każda placówka może zgło-
sić po 2 prace z każdej kate-
gorii, czyli łącznie 10 prac. 
Nadesłane prace nie mogą 
naruszać jakichkolwiek dóbr 
osobistych, zawierać treści 
ośmieszających, wulgar-
nych, sprzecznych z prawem 
i dobrymi obyczajami, uczuć 
religijnych i światopoglądo-
wych. Prace należy składać 

w oddziale wojewódzkim 
PFRON właściwym dla sie-
dziby placówki. 

Dzieła nienagrodzone i 
niewyróżnione w etapie wo-
jewódzkim będzie można 
odbierać w terminie do 30 
dni od daty zamieszczenia 
na stronie internetowej Fun-
duszu informacji o rozstrzy-
gnięciu etapu wojewódz-
kiego konkursu. Tak samo 
prace nienagrodzone i nie-
wyróżnione przez Centralną 
Komisję Konkursową. Do-
datkowych informacji na te-
mat konkursu udziela Maria 
Nejman, tel. (22) 50 55  787, 
e-mail: mnejman@pfron.
org.pl Oprac. KK. 

W Toruniu działa wypo-
życzalnia sprzętu re-

habilitacyjnego dla osób z 
niepełnosprawnościami. To 
wypożyczalnia miejska, uru-
chomiona 8 lipca tego roku w 
odpowiedzi na rosnące zapo-
trzebowanie osób niepełno-
sprawnych na sprzęt umoż-
liwiający im rehabilitację i 
ułatwiający codzienne życie. 

Uruchomienie wypożyczal-
ni jest wynikiem współpracy 
Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta w 
Toruniu z Fundacją „ECO Te-
xtil od Was dla Was” w Skar-
żysku-Kamiennej. Toruń – jak 
czytamy na stronie interneto-
wej PFRON – otrzymał od Fun-
dacji 3 rowery dla osób z nie-
pełnosprawnością, 8 par kul, 
8 wózków inwalidzkich skła-
danych i 8 balkoników sztyw-
nych. Kolejny sprzęt zostanie 
dostarczony w późniejszym 
terminie. 

Fundacja „ECO Textil od 
Was dla Was” uruchomiła po-
dobne wypożyczalnie na te-
renie całego kraju. Prowadzi 
także internetową wypoży-

czalnię sprzętu rehabilitacyj-
nego, za pośrednictwem której 
sprzęt jest przekazywany bez-
płatnie. Trzeba jedynie pokryć 
koszt przesyłki kurierskiej. Na 
stronie www.ecotextil.pl/wy-
pozyczalnia znaleźć można 
informacje na temat oferowa-
nego sprzętu – są to między 
innymi łóżka rehabilitacyjne 
wyposażone w dwa matera-
ce – piankowy i przeciwodle-
żynowy, wózki inwalidzkie, 
balkoniki rehabilitacyjne, kule 
ortopedyczne i rowery rehabi-
litacyjne. 

Aby zamówić wybrany 
sprzęt należy założyć konto 
na stronie, wypełnić formularz 
ze wskazaniem wybranego 
sprzętu i terminu użytkowa-
nia (sprzęt można wypoży-
czyć na 2, 3 lub 6 miesięcy z 
możliwością przedłużenia o 
kolejne miesiące), a następ-
nie oczekiwać na informację 
o przygotowaniu sprzętu do 
wysyłki. Dodatkowe informa-
cje pod numerem telefonu: 
604  085  663 lub mailowo: 
wypozyczalnia@ecotextil.pl 
Oprac. KK. 

Do 15 sierpnia trwają 
zgłoszenia do konkur-

su „Lodołamacze”, którego 
organizatorem jest Funda-
cja Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych 
FAZON. Honorowy patronat 
nad przedsięwzięciem ob-
jęła Małżonka Prezydenta 
RP Agata Kornhauser-Du-
da. Konkurs jest współ-
fi nansowany ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Tegoroczna, szesnasta 
już, edycja odbywa się pod 
hasłem: „Odmrażamy praco-
dawców – Lodołamacze 2021 
wypłynęły”. Przypomnijmy, 
że celem konkursu jest popu-
laryzacja zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami, 
likwidacji barier utrudniają-
cych lub uniemożliwiających 
im aktywne uczestnictwo w 
życiu zawodowym i społecz-
nym, a zwłaszcza zachęta 
do tworzenia nowych miejsc 
pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami. W konkursie 
nagradzane są fi rmy, insty-
tucje i osoby indywidualne, 
które swoimi działaniami po-

kazują, że warto angażować 
ludzi z niepełną sprawnością 
w pracę i w ten sposób dążyć 
do przeciwdziałania ich wy-
kluczeniu społecznemu.

W tym roku kandydatów do 
tytułu „Lodołamacza” można 
zgłaszać w następujących 
kategoriach: zatrudnienie 
chronione, rehabilitacja spo-
łeczno-zawodowa, otwarty 
rynek pracy, instytucja, przy-
jazna przestrzeń, zdrowa 
fi rma i dziennikarz bez ba-
rier. Na laureatów konkursu 
czekają też dwie nagrody 
dodatkowe: „Lodołamacz 
Specjalny” i „Superlodoła-
macz”. Konkurs podzielony 
jest na dwa etapy: regio-
nalne – dla poszczególnych 
województw i centralny. 
Regionalne rozstrzygnięcia 
konkursu zostaną podsumo-
wane na uroczystych galach 
we wrześniu, a laureatów 
etapu centralnego poznamy 
7 października podczas gali 
w Warszawie. Formularze 
zgłoszeniowe oraz dodatko-
we informacje można zna-
leźć na stronie www.lodola-
macze.info.pl Oprac. KK. 

Sztuka bez barier

Użyczają
sprzęt

„Lodołamacze”
wypłynęły
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Przyjazny
wszystkim
Mikołaj Krasicki ma 29 lat. 

Od urodzenia mieszka w 
Obornikach. Ukończył z do-
brymi i bardzo dobrymi wyni-
kami Gimnzjum nr 3 w Obor-
nikach. Do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wiardunkach 
uszczęszcza od 2011 roku.

Początkowo był uczestni-
kiem pracowni artystyczno-
ogrodniczej. Tworzył rozmaite 
prace plastyczne, posługując 
się różnymi technikami. Podej-
mował prace ogrodowe, starał 
się wykonywać je starannie i 
uważnie. 

Sprawdził się też w pracow-
ni informatyczno-poligrafi cz-
nej, której uczestnikiem po-
zostaje nadal. Jest chłopakiem 
wesołym, pogodnym i pozy-
tywnie nastawionym do ludzi 
i świata. 

Z zaangażowaniem rysu-
je, koloruje i wycina, ma dużą 
sprawność manualną. Z łatwo-
ścią układa puzzle zawierające 
nawet do stu elementów. Jego 
pasją jest obserwowanie natu-
ry podczas spacerów. 

Kocha muzykę i teatr. Spra-
wia mu radość i satysfakcję 
spędzanie czasu w towa-
rzystwie innych osób. Do 
Warsztatu przyjeżdża zawsze 
uśmiechnięty i przyjazny 
wszystkim.

MARTA BYCZYŃSKA

17 i 18 czerwca osoby star-
sze, także dorośli i dzieci 

oraz osoby niepełnospraw-
ne z gmin Kórnik, Kostrzyn i 
Kleszczewo (łącznie 50 osób) 
uczestniczyło w niezwykle 
atrakcyjnej wycieczce na ma-
lownicze Kaszuby. To cenne 
przedsięwzięcie zorganizowa-
ło Stowarzyszenie „Pomagam” 
w Kleszczewie, realizując pro-
jekt „Międzypokoleniowo na 
dwudniowej wycieczce”, doto-
wany przez Powiat Poznański. 
Wyjazd na Kaszuby wsparli 
także sami uczestnicy i orga-
nizator. 

Wyruszyliśmy w podróż z Kór-
nika bardzo wczesnym rankiem, 
zabierając po drodze uczestni-
ków z Kleszczewa i Kostrzyna. 
Już o godzinie 11.00 dotarliśmy 
do Szwajcarii Kaszubskiej, gdzie 
w pobliżu wsi Węsiory zdumiał 
nas zagadkowy rezerwat kręgu 
kamiennych głazów, zbudowa-
ny prawdopodobnie przez prehi-
storycznych Gotów, zamieszku-
jących wówczas te tereny. Jest to 
jedno z widocznych na Pomorzu 
zabytków z pradawnych czasów. 
Kamienny krąg w Węsiorach, 
nazywany niekiedy polskim Sto-
nehenge, kryje w sobie nieznane 
tajemnice, dlatego od stuleci ich 

istnienie ludzie wiązali z dzia-
łaniami sił nadprzyrodzonych 
lub z istotami baśniowymi. Dla 
Kaszubów były to na przykład 
zabawki olbrzymów. Z kolei inni 
widzieli w kamiennych kręgach 
zaklęte w kamień postacie – na 
skutek klątw lub złego słowa nie 
wypowiedzianego w porę. Także 
dziś nie brakuje ludzi, dla któ-
rych kurhany i kręgi kamienne 
nie są jedynie cmentarzyskami, 
ale astralnymi kalendarzami o 
wyjątkowej mocy i energii. 

Po tym spotkaniu z prehistorią 
w Węsiorach pojechaliśmy au-
tokarem z Biura Turystycznego 
„Dominika” ze Środy Wielkopol-
skiej do Chmielna, do Pracowni 
i Muzeum Ceramiki Kaszubskiej. 
Poznaliśmy proces tworzenia 
i wytwory rodziny Neclów. Tu 
wiele osób zaopatrzyło się w 
cuda ceramiczne z motywami 
kaszubskimi. 

Kolejnym miejscem zwie-
dzania była kolegiata w Kar-
tuzach z dachem w kształcie 
trumny. Żyli tu zakonnicy, któ-
rzy nie jedli mięsa, mieszkali 
samotnie i milczeli. W Kartu-
zach była przerwa na kawę i 
lody na rynku. Mieszkaliśmy w 
Ośrodku Wypoczynkowym nad 

jeziorem w Warzenku. Spa-
cerowaliśmy nad jeziorem i w 
ogrodzie Ośrodka. 

W drugim dniu udaliśmy się 
do Skansenu Etnografi cznego w 
Szymbarku. Obejrzeliśmy Dom 
Sybiraka, pociąg przewożący 
Polaków do łagrów, a następ-
nie niezwykłą osobliwość, czyli 
dom stojący na głowie (dachem 
w dół, fundamentem w niebo), 
najdłuższą deskę świata wy-
konaną z daglezji, bunkier, w 
którym przeżyliśmy nalot (po 
nim wielu z nas mówiło, że ni-
gdy więcej wojny), kapliczkę 
kaszubską. Był czas na tu wa-
rzone piwo regionalne, kawę i 
pamiątki. Na zakończenie po-
jechaliśmy do Muzeum Hym-
nu Narodowego w Będominie. 
Zwiedziliśmy dworek Wybic-
kich. Przy rozłożystym buku 
przewodnik opowiadał o rodzie 
Wybickich i o historii powstania 
hymnu narodowego. 

W drodze powrotnej w Ko-
ścierzynie czekał na nas w re-
stauracji kaszubski obiad. Po 
dwóch dniach pełnych atrakcji 
– teraz był już tylko powrót do 
naszego Kleszczewa. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA
KOORDYNATOR PROJEKTU
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Cuda 
kaszubskiej ziemi

Stoimy przed domem, który stanął na głowie.
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Dzieci z głębszą niepełno-
sprawnością intelektualną 

uczęszczające do szkoły inte-
gracyjnej w Wiedniu wykonały 
wielobarwne wyklejanki pa-
pierowe. Zajęcia z dziedziny 
papieroplastyki dostarczają 
dzieciom dużo pozytywnych 
wrażeń estetycznych, rozwijają 
ich indywidualną kreatywność 
oraz koncentrację uwagi. Po-
zwalają im również doświad-
czyć odniesienia sukcesu oraz 
bycia zauważonym i nagrodzo-
nym.

Niecodziennym doświadcze-
niem dla dzieci niemówiących, 
które biegle posługują się ko-
munikatorami elektronicznymi, 
była niezwykła przygoda ze 
starym komputerem stacjonar-
nym. Nauczyciel wzbudził za-
interesowanie uczniów budową 
komputera i tym, co znajduje się 

w środku tak wielkiej stojącej 
skrzyni. Po otworzeniu jej obej-
rzano i omówiono dokładnie jej 
zawartość. Następnie poszcze-
gólne elementy przymocowano 
do wcześniej przygotowanej i 
pomalowanej deski. W ten spo-
sób powstały ciekawe i nietypo-
we, przestrzenne obrazy. 

Szczególną uwagę zwraca 
osobliwa kompozycja, przed-
stawiająca fantastyczną twarz 
z tego, co wymontowano z 
wnętrza dawnego, ogromnego 
komputera: kable z wtyczkami, 
druty i wiązki drucików, sprę-
żynka, która pełni rolę nosa i 
przede wszystkim para dwóch 
starych dyskietek – jako dwoje 
okrągłych, niemal czarnych i 
zdumionych oczu. W ten sposób 
nie używany już złom poniekąd 
ożył.

HALINA KOSELSKA-KUBIAK

Dzieła dzieci 
bardziej kochanych(3)
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Dbam
o porządek

W Obornikach Wielkopol-
skich, gdzie mieszkam, 

ukończyłam Szkołę Przyspo-
sabiającą do Pracy przy Ze-
spole Szkół Specjalnych w 
Kowanówku. Do Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Wiardun-
kach chodzę już prawie 12 lat.

Jestem uczestniczką pra-
cowni gospodarstwa domo-
wego. Dbam o porządek, kroję 
składniki potraw, nakrywam do 
stołu, układam naczynia, pio-
rę i prasuję, a w sezonie letnim 
biorę udział w zbiorach owo-
ców i warzyw. Biorę też udział 
w zajęciach edukacyjnych i pla-
stycznych. Bardzo lubię muzykę 
i śpiew oraz występy w przed-
stawieniach i taniec. Dzięki 
Warsztatowi występuję podczas 
różnych uroczystości. Lubię za-
jęcia sportowe, zwłaszcza rzuty 
zręcznościowe do celu. Poma-
gam innym, jestem towarzyska, 
łatwo nawiązuję kontakty.

Pomagam mamie w pracach 
domowych. W wolnym czasie 
oglądam telewizję, słucham 
muzyki, przeglądam czasopi-
sma, spotykam się z rodziną i 
znajomymi. Od wielu lat należę 
do obornickiego Stowarzysze-
nia „Przyjaciel” zajmującego się 
wspieraniem osób niepełno-
sprawnych. Tu spędzam czas z 
przyjaciółmi, uczestniczę w cie-
kawych zajęciach i wycieczkach. 

W Warsztacie czuję się do-
brze, bo jestem wśród przyjaciół i 
przede wszystkim dlatego, że ro-
bię to, w czym jestem dobra, czyli 
pracuję przy codziennych obo-
wiązkach w swojej pracowni.

JOANNA KLIMKIEWICZ
UCZESTNICZKA WTZ 

W WIARDUNKACH

Po długiej przerwie 7 lipca 
w pełnym słońcu i w at-

mosferze radości na wydarze-
niu sportowym „Malta Strong” 
w podpoznańskim Puszczy-
kowie spotkali się uczestnicy 
placówek terapeutycznych z 
terenu powiatu poznańskie-
go. Organizująca wydarzenie 
Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltań-
ska” w Poznaniu dołożyła 
starań, aby konkurencje do-
starczały powodów do wy-
zwań. Inicjatywa odbyła się 
przy współpracy z Powiatem 
Poznańskim, Miastem Pusz-
czykowo i Zgromadzeniem 
Ducha Świętego.

Miejscem sportowych zma-
gań był – jak w poprzednich 
latach – teren Parafi i św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Marii 
Panny, gdzie mieści się Dom 
Pomocy Maltańskiej. „Siłacze” 
pokazali co potrafi ą w pocie 
czoła biorąc udział w konku-
rencjach jak: „Pustynny wyścig”, 
„Gorączka rybaka”, „Wyciska-
nie szpuli”, „Klocmen”, „Spa-
cer siłacza”, „Sprinter”, „Mega 
drwal” i „Hantelman”. Niektó-
re zostały przeprowadzone 
w trakcie poprzednich edycji 
wydarzenia, co nie oznacza, 
że było nudno. Chodziło nie o 
zdobycie jak największej licz-
by punktów, a o rehabilitację 
ruchową, integrację społeczną 
oraz dobrą zabawę. Pierwsza z 
wymienionych konkurencji po-
legała na załadowaniu dwóch 
worków z piaskiem na euro-
paletę, przeniesieniu na linię 
mety, wyładowaniu worków z 
piaskiem na ziemię i powrót z 
europaletą na linię startu. Na 
„strongmanów” czekała też 
konkurencja przeprowadzana 
w poprzednich latach – naj-
dalszy rzut kaloszem w przód, 
czyli „Gorączka rybaka”. Za-
wodnicy walczyli więc zawzię-
cie o najdalszy i zarazem naj-
lepszy rzut. Okazało się, że w 
tej konkurencji nie tyle liczy się 
siła, ile taktyka. Jak zwykle nie 
zabrakło dodatkowych atrakcji 
rekreacyjno-ruchowych przy-
gotowanych przez fi rmę „Avex” 
– były to: „Wymiatacz tor moro”, 
„Rodeo-byk” i „Siłomierz-młot”. 

Udział wzięli uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej 
w Konarzewie z fi lią w Otu-
szu, Pobiedziskach, Swarzę-
dzu, Owińskach i Drzązgo-
wie, Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Gościnni” w 

Strongmeni
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Kórniku, Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie, WTZ 
prowadzonego przez Fundację 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich „Pomoc Maltańska” w 
Poznaniu, a także młodzież ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Mosinie. Zawod-
nikom kibicowała między in-
nymi Anna Czerniak, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu. Kto 
czuł się zmęczony, mógł od-
począć w cieniu drzew. Był 
też punkt pomocy medycznej. 
Na zakończenie wręczano 
dyplomy i upominki. W tym 
roku – z powodu trwającej 
wciąż pandemii i wyjazdów 
wakacyjnych – przyjechało 
mniej drużyn, jednak wysoka 
motywacja i zaangażowanie 
w konkurencje tych, którzy 
dotarli, pokazały że „Malta 
Strong” jest jedną z bardziej 
lubianych przez osoby z nie-
pełnosprawnościami imprez 
sportowych. 

KAROLINA KASPRZAK 

powiatu poznańskiego
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2 lipca w Zajeździe „Rze-
picha-Promno” koło Po-

biedzisk odbyła się III edy-
cja „Tanecznych Integracji” 
warsztatów terapii zajęciowej 
z terenu powiatu poznań-
skiego. Tym razem bawiliśmy 
się w klimacie lat 70 „Dzieci 
kwiaty”.

Wydarzenie zorganizował 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Pobiedziskach, a wspierał je 
fi nansowo Powiat Poznański. 
Zabawa była zorganizowana 
dla osób niepełnosprawnych. 
Gościliśmy podopiecznych z 
WTZ-etów w Owińskach, Drzą-
zgowie, Murowanej Goślinie, 
Otuszu, Konarzewie, Luboniu, 
Swarzędzu oraz Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie.

Byli z nami: Antoni Kalisz, 
członek Zarządu Powiatu w 
Poznaniu, Ireneusz Antkowiak, 
burmistrz Miasta i Gminy Po-
biedziska, Małgorzata Halber, 
radna Powiatu w Poznaniu i 
Anna Czerniak, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. 

Były tańce, muzyka, śpiewy. 
A przede wszystkim była jak-
że potrzebna integracja osób 
z niepełnosprawnościami w 
szerokim gronie, pierwsza taka 
po trudach minionego roku 
związanych z pandemią. Przy-
gotowano występy tematyczne 
„Dzieci kwiaty”. Jury oceniało 
wybór utworu, stroje i prezen-
tacje na scenie. Ależ to była 
rywalizacja! Ostatecznie pierw-
sze miejsce zajął Dom Pomo-
cy Maltańskiej, wyprzedzając 
rywali zaledwie dwoma punk-
tami. Wszystkie grupy zostały 
nagrodzone ogromnymi brawa-
mi, upominkami i dyplomami. 
Wszystkich rozpierała duma.

Nasz Warsztat w Pobie-
dziskach przygotowywał się 
prawie miesiąc do tego wyda-
rzenia. Były próby do występu. 
Pracowaliśmy nad strojami i 
pokazem na scenie. Praca za-
owocowała sukcesem. Każdy 
uczestnik wrócił do domu za-
dowolony i pełen energii.

JOANNA PAWLAK
TERAPEUTKA WTZ W POBIEDZISKACH

***

UCZESTNICY 
O „TANECZNYCH 
INTEGRACJACH”:

Najbardziej podobało się, 
jak prowadziła imprezę nasza 
terapeutka Asia Pawlak zwa-
na Zumbą, ponieważ robiła to 
z sercem i wielkim zaangażo-
waniem. Fajnie, że mobilizując 
nas do tańca wszyscy tańczyli, 

Tak się bawią

„Maltańczycy” z Puszczykowa zdobyli I miejsce.

Nasza prowadząca Asia Pawlak zwana Zumbą.

Artyści z WTZ „Promyk” w Otuszu. Duża radość – zdobyli II miejsce. 
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a ja poznałem w tańcu dzięki 
temu miłą dziewczynę z WTZ 
w Konarzewie. 

KUBA

„Integracje” były bardzo ko-
lorowe. Podobały mi się dziew-
czyny, bo były bardzo pięknie 
przebrane. A ja z Kasią prze-
tańczyłem całą zabawę.

MARCIN

To była moja pierwsza im-
preza bez wózka. Całą impre-
zę przetańczyłem o własnych 
siłach i do dzisiaj boli mnie 
szyja, ale przetańczyłbym jesz-
cze raz.

 TOMASZ 
 
Wspólna zabawa oraz inte-

gracja ze wszystkimi, oraz faj-
na atmosfera. Bo tak się bawią 
WTZ-ty!

DAWID

Tańczyłem w grupkach z 
dziewczynami i kolegami. Za-
śpiewałem też wszystkim pio-
senkę zespołu „Milano’’, „O tobie 
kochana” i Arka Kopaszewskie-
go „Pierwszy pocałunek”. Wszy-
scy przy tym się bawili. 

ADRIAN

Podobało mi się, że spotka-
łem się z koleżankami i kole-
gami z warsztatów, do których 
kiedyś dawniej chodziłem aż 
cztery lata i cieszyłem się też 
dlatego, że rok temu nie było 
takiej imprezy z powodu pan-
demii. Mogłem wreszcie po-
tańczyć wspólnie ze znajomy-
mi z dawnych lat.

KAROL 
 
Na „Tanecznych Integra-

cjach” poznałem różne osoby: 
z Murowanej Gośliny, Owińsk 
i Lubonia. Wszystko mi się 
podobało, a jak rozmawiałem 
z panią kierownik z Drzązgo-
wa, to prosiłem, aby pozdro-
wiła mojego kolegę, którego 
tam kiedyś miałem, pochwa-
liłem się też pani Żanecie, że 
jestem szczęśliwy, bo teraz 
mogę czytać książki w brajlu, 
a kiedyś w innych ośrodkach 
ich nie miałem. Dużo rozma-
wiałem z innymi ludźmi i tań-
czyłem z osobami, których nie 
znałem. A teraz to już moje 
znajome.

 KRZYSIU 

WYPOWIEDZI ZAPISAŁ

JAKUB KRYGIER
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

WTZ-ety!
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Wesołe panie z WTZ w Luboniu.

Dumni z III miejsca uczestnicy WTZ w Owińskach. 

Popisy aktorów z WTZ w Drzązgowie.
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Niezależne życie to dla 
większości ludzi kwe-

stia oczywista. Dla osób 
z niepełnosprawnościami 
potrzebujących pomocy w 
zaspokajaniu codziennych 
potrzeb pozostaje wyłącz-
nie marzeniem. Wielu ludzi 
z ograniczeniami sprawno-
ści, szczególnie na wsiach i 
w małych miejscowościach, 
żyje na granicy ubóstwa. Nie 
stać ich na prywatną opie-
kę. Nadzieją na poprawę 
ich sytuacji są dwa rządo-
we programy gwarantujące 
bezpłatne usługi asystenckie 
dla osób z niepełnospraw-
nością.

Pierwszy nosi nazwę: 
„Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – o pieniądze 
na ten cel mogą ubiegać się 
samorządy gminne i po-
wiatowe. Drugi to „Asystent 
osobisty osoby z niepełno-
sprawnością” – edycja 2020 
– 2021, w ramach którego 
wnioskować mogą organiza-
cje pozarządowe. Większość 
jednostek rozpoczęła już re-
alizację programów w marcu 
tego roku. Dzięki funduszom 
pozyskanym w ramach rzą-
dowych programów asysten-
ci docierają do najbardziej 

potrzebujących, by zapewnić 
im godne warunki życia, czyli 
pomóc w wykonywaniu tych 
czynności, z którymi nie są 
w stanie samodzielnie sobie 
poradzić. 

Celem powyższych progra-
mów jest ograniczenie skut-
ków niepełnosprawności, 
mobilizacja osób z niepełno-
sprawnościami do podejmo-
wania aktywności w różnych 
dziedzinach życia, umożli-
wienie osobom z ogranicze-
niami sprawności aktywnego 
uczestnictwa w życiu spo-
łeczności lokalnej, przeciw-
działanie dyskryminacji ze 
względu na niepełnospraw-
ność. Zawód asystenta oso-
by niepełnosprawnej został 
wpisany do systemu kształ-
cenia zawodowego w Polsce 
w 2001 roku. Do zadań asy-
stenta należy pomoc osobie 
niepełnosprawnej w wyjściu 
z mieszkania, w dojazdach 
i powrocie do placówki re-
habilitacyjnej lub leczniczej, 
urzędu, na uczelnię, na wy-
darzenia kulturalne i sporto-
we, wsparcie w załatwianiu 
spraw urzędowych, w robie-
niu zakupów i przygotowy-
waniu posiłków oraz w wy-
konywaniu innych czynności 

codziennych, o ile taka po-
moc jest niezbędna. 

Z usługi asystenta oso-
bistego osoby z niepełno-
sprawnością w ramach wyżej 
wymienionych programów 
korzystać mogą: dzieci do 
16 roku życia posiadające 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności ze wskazaniami do 
konieczności stałej i długo-
trwałej opieki innej osoby, 
a także osoby posiadające 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, które wy-
magają pomocy asystenta w 
wykonywaniu codziennych 
czynności oraz w funkcjo-
nowaniu społecznym. Jedna 
osoba z niepełnosprawnością 
może otrzymać maksymalnie 
60 godzin usług asystenckich 
miesięcznie. Wyjątek stano-
wią dzieci lub dorośli, na któ-
rych opiekunowie pobierają 
świadczenie pielęgnacyjne 
– wówczas przysługuje mak-
symalnie 30 godzin wsparcia 
miesięcznie. W 2021 roku 
usługi asystenckie realizuje w 
ramach rządowego programu 
36 organizacji pozarządo-
wych. Szczegółowe informa-
cje na stronie: www.niepel-
nosprawni.gov.pl Oprac. KK. 

Bez alkoholu można się 
dobrze bawić. Niestety, 

wiele osób uważa inaczej. 
Nie potrafi ą spędzać czasu 
ze znajomymi bez alkoho-
lu. Napojów wysokoprocen-
towych nadużywają osoby 
z niepełnosprawnościami, 
aby zapomnieć o proble-
mach zdrowotnych. Alkohol 
jest często wykorzystywany 
w przemyśle farmaceutycz-
nym i kosmetycznym. Jego 

nadużywanie prowadzi do 
konsekwencji zdrowotnych i 
społecznych.

Kiedy byłem nastolatkiem, 
ciągnęło mnie do alkoholu. Na 
uroczystościach rodzinnych, 
ogniskach czy imprezach na 
zakończenie roku szkolne-
go chętnie delektowałem się 
trunkami. Na szczęście w nie-
wielkich ilościach. Po pewnym 
czasie stan mojego zdrowia 
się pogorszył, co sprawiło, że 

Moja koleżanka  Marlena 
Fiut, jak każdy z nas w 

Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Swarzędzu, rozwija 
swoje umiejętności  w każdej 
pracowni. Podejmuje próby 
wykonania zadań, o które 
zostanie poproszona. Ale i 
tak pozostaje indywidualist-
ką. Każdy zna jej słowa: „nie 
chce mi się”, „nie potrafi ę”, 
„nie mam ochoty tego robić”. I 
postanawia: „dziś będę malo-
wała”. Albo: „dziś będę lepiła 
z gliny”. Ale po jakimś czasie, 
zachęcona przez instrukto-
rów, podejmuje również pró-
by wykonania zadań.

Jest zawsze roześmiana i 
pełna energii. Lubi prezenty 
w postaci biżuterii i kosmety-
ków, a także torebek. Jak każda 
pani  lubi elegancko wyglądać. 
Muzyka i taniec to dla Marleny 
najlepsze leki na smutne chwi-
le, które przecież wszystkim 
czasem się zdarzają. Współ-
pracując z osobami w Warsz-
tacie, które już od dłuższego 
czasu publikują w „Filantropie” 
– Marlena już kilka tekstów 
napisała o sobie i opublikowa-
ła je w naszym miesięczniku. 

Na pewno jeszcze nieraz 
będzie miała ochotę napisać 
do „Filantropa” artykuł o tym, 
co robi i o naszym Warszta-
cie; w takiej sytuacji koleżanki 
i koledzy zawsze jej pomogą, 
zwłaszcza przy korekcie tekstu. 
Z wdzięczności za pomoc ob-
darowuje przyjaciół w Warsz-
tacie wykonanymi przez siebie 
kartkami okolicznościowymi. 
Sprawia jej to dużą radość. 

Wiem, że Marlena kocha wy-
cieczki nad morze i po wypra-
wie lubi wypocząć przy ogni-
sku. Zawsze miło to wspomina 
i w rozmowach często mówi 
o wakacjach w Darłówku. Jest 
chętna do pomocy w Warszta-
cie, z radością pomaga też ma-
mie w domu. 

Życzliwą przyjaźń Marleny 
wszyscy cenimy. Dlatego nigdy 
nikt z uczestników naszego 
Warsztatu złego słowa od niej 
nie usłyszał. Prawdziwy przy-
jaciel to osoba, której można 
zaufać.

MICHAŁ OGONIAK

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

Nie żałuję, 
że nie piję

musiałem odstawić alkohol 
na zawsze. Od tej pory nie piję 
alkoholu nawet okazjonalnie, 
choćby z okazji Sylwestra. Sta-
łem się abstynentem i nie żału-
ję tego. Moja abstynencja trwa 
już 13 lat.

W okresie wakacyjnym spę-
dzamy czas na plaży. Pamię-
tajmy, aby nigdy nie wchodzić 
do wody po spożyciu alkoholu. 
Dane wskazują, że aż 70% uto-
nięć spowodowanych jest nad-
używaniem alkoholu. Alkohol 
wpływa na zmysł równowagi, 
pogarsza koncentrację i ko-
ordynację ruchów. Kolejna 
istotna sprawa związana ze 
spożywaniem alkoholu doty-
czy łączenia go z lekami. Taka 
„mieszanka” może okazać 
się zagrożeniem nie tylko dla 
zdrowia, ale i życia. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Pomoc asystenta
w zasięgu ręki
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Mieć przyjaciół to radość
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Na początku czerwca wyje-
chaliśmy nad morze. Wy-

cieczka była zorganizowana 
przez Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Murowanej Goślinie. 

Spędziliśmy pięć dni w uro-
czych Sianożętach. Pogoda 
była bardzo ładna, cały czas 
świeciło słońce, było bardzo 
gorąco. Mieszkaliśmy w fajnych 
domkach, otaczali nas mili lu-
dzie, jedzenie było pyszne. 

Przebywaliśmy dużo czasu 
na plaży, bawiliśmy się i ką-

paliśmy w morzu, opalało nas 
słońce. Byliśmy na wyciecz-
kach w Ustroniu Morskim w 
Aquaparku, w Kołobrzegu na 
molo i w grocie solnej. Wie-
czorami chodziliśmy na space-
ry brzegiem morza i podziwia-
liśmy zachody słońca. To był 
dla nas wspaniały czas, wróci-
liśmy opaleni i wypoczęci. 

JAREK WASILEWSKI
NIKODEM KOBUS

UCZESTNICY WTZ 
W MUROWANEJ GOŚLINIE

Nad morzem
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Wśród
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Wszystkie pracownie w na-
szym Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Swarzędzu są 
dostosowane do naszych moż-
liwości i potrzeb. Tu odkrywa-
my nasze talenty i realizujemy 
nasze pasje. Każda pracownia 
jest wyjątkowa. Usprawnia-
my się manualnie, uczymy się 
przyjaźni, ćwiczymy swój cha-
rakter i wyobraźnię. 

W pracowni krawieckiej 
uczestnicy, mimo swoich ograni-
czeń, wykazują niezwykłe zdol-
ności i umiejętności krawieckie. 
Uczymy się szyć, haftować, tkać 
gobeliny, wypychać maskotki 
i poduszki watą i granulatem. 
Oprócz szycia i haftowania ma-
lujemy, rysujemy, a także wyko-
nujemy obrazki z kulek i krepy.   
Wszystko po to, żeby nam uła-
twić życie w społeczeństwie. 

Nie wszyscy jednak wyrażają 
chęć pracy w tej pracowni, ale 
dzięki zaangażowaniu wspa-
niałych terapeutek zaczynają 
się interesować krawieckimi 
zajęciami. Pracownię obecnie 
prowadzą panie Zosia i Wiesia, 
a dzięki doświadczeniu, jakie 
posiadają, możemy cieszyć się 
sukcesem z wykonanych przez 
nas prac. Darzą nas życzliwo-
ścią, cierpliwością i zrozumie-
niem. Zawsze chętnie pomagają 
nam w pracy. 

To dla nas ogromna radość, 
że nasze prace cieszą się zain-
teresowaniem wśród ludzi, któ-
rzy dostrzegają nasze potrzeby 
i wspierają nas w pokonywaniu 
trudności. W pracowni krawiec-
kiej, podobnie jak w każdej w 
naszym Warsztacie, czujemy 
się jak w domu. Tu zdobywamy 
wiedzę i nabywamy wiele waż-
nych umiejętności, potrzebnych 
w codziennym życiu. Szkoda 
tylko, że czasem nie wszystkim 
wystarcza cierpliwości, by doce-
nić starania terapeutów i zrozu-
mieć, że ich praca służy nasze-
mu dobru. Pobyt w Warsztacie 
daje nam poczucie, że nie jeste-
śmy samotni. Że jesteśmy wśród 
ludzi, którzy nas cenią.

AGATA KIEJDROWSKA 

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

ludzi, którzy nas cenią
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15 czerwca w naszym 
Warsztacie Terapii Za-

jęciowej w Swarzędzu odbyła 
się wyjątkowa uroczystość. 
Na zaproszenie Barbary Ku-
charskiej, która kieruje Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka przybyli do nas przy-
jaciele przez lata wspierający 
naszą działalność i okazujący 
nam wsparcie w trudnych sy-
tuacjach. 

W czasie pandemii odbył się 
remont naszego Warsztatu sfi -
nansowany ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych w 

80% w dyspozycji Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu i ze środków nasze-
go Stowarzyszenia 20%. Pomoc 
w remoncie zaoferowały: Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Swa-
rzędzu – pomoc techniczną i ko-
ordynację prac oraz fi rmy UTAL, 
DACHPOL i FABO. Remont wyko-
nały: fi rma MIROX i fi rmy Jerzego 
Kędziory, Piotra Jastrzembskiego 
oraz fi rma Kaczmarek. W po-
przednich latach fi rma BLUM 
unowocześniła pracownię go-
spodarstwa domowego, salę re-

kreacyjną i komputerową oraz 
sfi nansowała wymianę części 
okien. 

Barbara Kucharska przywi-
tała gości i wręczyła im dyplo-
my oraz upominki w postaci 
książeczek i aniołków ręcznie 
wykonanych przez nas. Nasi go-
ście wyrazili swoją życzliwość 
i wsparli nas dobrym słowem. 
Cieszy nas ich dobre serce. Po-
dziękowaliśmy im programem 
muzycznym przygotowanym na 
tę okazję. Rozpoczęliśmy pio-
senką „Oto jest dzień”, a następ-

nie wykonaliśmy „List do świata” 
Andrzeja Sikorowskiego oraz 
„Tolerancję” Stanisława Sojki. 
Goście zwiedzili też Warsztat i 
zostali jeszcze na poczęstunku 
z nami. 

Na zakończenie artykułu w 
imieniu terapeutów i uczest-
ników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej dziękuję naszym dobro-
czyńcom za okazywaną nam 
pomoc i wsparcie. 

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU 

Wspierają nas od lat 
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Powyższy cytat to szczera 
prawda. Przekonaliśmy 

się o tym po raz kolejny, gdy 
podjechał pod nasz Warsztat 
piękny pojazd. Wspierający 
nas od lat bohater artykułu 
zrobił nam ogromną niespo-
dziankę podarowując samo-
chód na szczytny cel. 

30 czerwca odbyło się podpi-
sanie aktu notarialnego ofi aro-
wania daru, a następnego dnia 
prezent dotarł do nas. Wszyscy 
uczestnicy byli niesamowicie 
zaskoczeni, gdy przed warsz-
tatem pojawił się samochód od 
naszego darczyńcy, który zo-
stanie poddany licytacji. 

Dochód będzie wykorzysta-
ny na wyposażenie ośrodka do 
rehabilitacji. Jesteśmy ciekawi, 
jak będzie przebiegała licyta-
cja i zachęcamy wszystkich do 
udziału w niej. Należy wspo-
mnieć, że to nie jedyna pomoc 
państwa Anny i Roberta Gu-
cze z fi rmy „DOPPIEK”, którzy 
wspierają nas od szesnastu lat. 
Dobrze mieć takich przyjaciół 
o wielkim sercu.

MICHAŁ OGONIAK

Dar od Przyjaciela
„Uszczęśliwianie jest największym szczęściem, 
ale również doznawanie wdzięczności to radość”. 
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W artykułach z cyklu "Po-
znajmy się lepiej" prezen-

tujemy sylwetki swoich kole-
gów i koleżanek, uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Swarzędzu. Bardzo się cie-
szę, że nasze artykuły za-
mieszczane są w „Filantropie”. 
Jest to czasopismo mówiące o 
osobach niepełnosprawnych, 
dlatego z wielką radością opi-
szę w nim osobowość Michała 
Ogoniaka, którego bardzo lubię 
i cenię za długoletnią przyjaźń i 
życzliwość. 

Moja znajomość z Michałem 
rozpoczęła się w 2009 roku i 
trwa do dziś. Poznałam go już 
wcześniej, gdy uczestniczył w 
wydarzeniach organizowanych 
przez nasze Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Specjanej Tro-
ski im. Leszka Grajka. Mój kole-
ga zmaga się z czterokończyno-
wym porażeniem i porusza się 
na wózku. Jest bardzo aktywny, 
a na jego twarzy zawsze gości 
uśmiech. Lubi pisać artykuły do 
„Filantropa”, a przez jakiś czas 
pisał również wiersze. Udziela 
często wywiadów w Swarzędz-
kiej Telewizji Kablowej. Tworzy 
również audycje poświęcone 
osobom niepełnosprawnym. 
Brał udział w takich programach 
telewizyjnych jak „Dogoterapia” 
i „Przełamywanie barier przez 
osoby niepełnosprawne”. W tym 
programie chodziło o pokazanie 
schodołazu, który ułatwia Mi-
chałowi zjazd wózkiem ze scho-
dów. Dzięki temu urządzeniu 
nasz kolega może się codzien-
nie spotykać z nami i cieszyć 
się każdym dniem spędzonym 
wśród swoich przyjaciół. 

Michał na początku swojej 
pracy z nami, pasjonował się 
tkaniem gobelinów w pracowni 
krawieckiej. Bardzo kocha mu-
zykę, wykonuje utwory znanych 
i lubianych przez siebie arty-
stów. Odznacza się życzliwością 
i serdecznością do wszystkich. 
Lubimy wspólne rozmowy na 
tematy dotyczące artykułów i 
wydarzeń związanych z Warsz-
tatem. Dzieli się ze mną swoimi 
sukcesami, które przynosiły mu 
radość w czasie rehabilitacji in-
dywidualnej wykonywanej w 
domu. 

Przez długie lata pełnił służbę 
ministranta w Kościele Matki 

Bożej Miłosierdzia na osiedlu 
Kościuszkowców w Swarzędzu. 
Służba przy ołtarzu w jego od-
czuciu była powołaniem. Z rado-
ścią brał udział w corocznych fe-
stynach organizowanych przez 
naszych kolegów i koleżanki z 
zaprzyjaźnionych z nami sto-
warzyszeń. Ma wielu przyjaciół, 
z którymi utrzymuje kontakty 
do dziś. Jest bardzo wrażliwy i 
odznacza się dużą inteligencją 
oraz odpowiedzialnością za to, 
co robi. Bardzo się cieszę, że 
po tak długiej przerwie spowo-
dowanej pandemią mogę być 
razem z nim w pracowni kom-
puterowej. Jest mi z nim bardzo 
dobrze i myślę, że jemu ze mną 
też. Nasza przyjaźń będzie trwa-
ła tak długo, jak tylko będzie to 
możliwe.

AGATA KIEJDROWSKA

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

Niech 
przyjaźń trwa
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W tym roku odeszła od 
nas na zawsze Agata 

Rybicka, którą poznałem w 
naszym Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu. 
Większość osób znałem już 
dobrze i ucieszyłem się, że 
poznałem nową koleżan-
kę. Pamiętam jak dziś na-
sze pierwsze spotkanie, gdy 
korzystając z ładnej pogody 
jechaliśmy obok siebie na 
wózkach. Wtedy na boisku 
przy Szkole nr 3 w Swarzę-
dzu nawiązałem z Agatą 
pierwszą przyjacielską roz-
mowę. 

Każdy następny dzień 
przynosił nie tylko wzajem-
ne „cześć”, ale też choć kilka 
małych słów, dzięki którym 
stopniowo rosła nasza przy-
jaźń. Poprzez rozmowy po-
znawałem jej pasje, o których 
rozmawialiśmy. Agata należa-
ła do Stowarzyszenia „Start”, 
gdzie brała udział w zawo-
dach sportowych w bocci. Z 
radością opowiadała o swoich 
sukcesach. W naszym warsz-
tacie uwielbiała zajęcia pla-
styczne, a z czasem przeko-
nała się też do wyszywania. 

Opowiadała mi o swoim 
pierwszym dniu w warszta-
cie, do którego przybyła wraz 
z mamą. Zaproponowano jej 
wykonanie pierwszej pracy 
plastycznej. Był to słoń. Tak 
zaangażowała się w wyko-
nanie zadania, że prosiła 
mamę, aby mogła zostać dłu-
żej. Lubiła muzykę religijną 
i z chęcią angażowała się w 
redagowanie naszej gazetki 
warsztatowej „Anielska Przy-
stań” i pisała artykuły do cza-
sopisma „Filantrop Naszych 
Czasów”. 

Zbierała zdjęcia i płyty Edy-
ty Górniak, była w Poznaniu 
na koncercie swej idolki, śle-
dziła jej karierę, zgromadziła 

w ciągu 20 lat ogromną kolek-
cję artykułów o niej i wszyst-
kie wydane płyty. Słuchała 
tych utworów setki razy. 

W wakacje uczestniczy-
ła w spotkaniach oazowych 
przez trzy tygodnie i jeździła 
z naszym stowarzyszeniem 
do Darłówka. Cieszyła się z 
każdego sukcesu, na który 
pozwalało jej zdrowie. Uwiel-
biała turnusy rehabilitacyjne, 
gdzie odpoczywając dbała o 
swoje zdrowie. Chętnie brała 
aktywny udział w szkoleniach 
w warsztacie, a następnie od 
razu opisywała wydarzenie. 
Zawsze pisząc mówiła mi: „ty 
lepiej pamiętasz szczegóły niż 
ja”. Brała udział między inny-
mi w „Projekcie 5 zmysłów” i 
szkoleniach komputerowych. 

Na portalu społecznościo-
wym opisywała mi, jak kocha 
zwierzęta, przyrodę, spacery. 
Portalowe rozmowy to także: 
„jak tam?”, „co tam?”, „siema” 
czy „hey”. Czasem wystar-
czyła mi nawet sama łapka w 
górę, bym wiedział, że z nią 
i z jej zdrowiem jest dobrze. 
Dużo czytała, a szczególnie 

książki przygodowe. Oglądała 
festiwale Eurowizji, choć nie 
zawsze wygrywał jej faworyt.

Bywały też ciche dni, lecz 
nie chcę ich pamiętać. To, 
co złe chcę zapomnieć, a co 
dobre pamiętać na zawsze: 
Jej uśmiech, pomocną dłoń, 
czasem dobrą radę. Szkoda, 
że w sytuacji dla mnie trudnej 
rozłączyła nas pandemia i nie 
mieliśmy czasu rozmawiać 
tyle, co dotychczas. 

Nasza obecność w warsz-
tacie i odkrywanie siebie i 
pasji na czas pracy zdalnej 
nie przeszkodziło, aby Aga-
ta aktywnie uczestniczyła w 
zajęciach. Zadania zdalne 
wykonywała starannie z naj-
drobniejszymi szczegółami.

 Szkoda, że ostatnie dwa 
lata mniej kontaktowaliśmy 
się ze sobą przez pogarsza-
jące się zdrowie Agaty oraz 
pandemię. Pisała, że jak wró-
ci do warsztatu, to spróbuje 
swoich sił w nowo otwartej 
pracowni plastycznej i że na-
uczy się techniki origami. 

Chciałbym Tobie podzię-

kować moja Przyjaciółko za 
rozmowy, za lekcje życia. To, 
czego się nauczyłem od Cie-
bie, zachowam w sercu na 
zawsze. 

Nie chcę mówić żegnaj, tyl-
ko do zobaczenia. Tam u góry, 
gdzie teraz jesteś, proszę Cię, 
żebyś mi się często śniła i 
podpowiadała dobrą radę jak 
zawsze. 

MICHAŁ OGONIAK

Nie chcę mówić 
„żegnaj”…
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Agata kochała zwierzęta.

Autor tekstu ze swoją najbliższą przyjaciółką Agatą.

Boccia – jedna z pasji Agaty.
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Moje
prace
Mam 31 lat, mieszkam w 

Obornikach. Ukończyłem 
naukę w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w 
Wągrowcu. Od ośmiu lat je-
stem uczestnikiem Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Wiardun-
kach. 

Aktualnie w pracowni stolar-
skiej szlifuję elementy wycięte 
ze sklejki. Swoją pracę staram 
się wykonywać dokładnie i rze-
telnie, a przy tym utrzymywać 
dobre tempo pracy. Dbam o 
każdy szczegół szlifowanego 
elementu.

W wolnym czasie lubię oglą-
dać fi lmy, głównie o tematyce 
fantastycznej. Poza tym bardzo 
lubię grać na konsoli w gry takie 
jak FIFA 20, Dragon Ball oraz As-
sassin’s Creed Odyssey. Jako fan 
serii Assassin’s Creed, kolekcjo-
nuję fi gurki bohaterów owej gry 
oraz słucham muzyki z niej po-
chodzącej. 

Pasjonuję się wędkarstwem. 
W weekendy z moim ojcem 
chrzestnym, dziadkiem i kuzyn-
ką jeździmy na ryby. W wolnych 
chwilach pomagam także tacie 
w pracy. Wspólnie spawamy 
bądź malujemy metalowe ele-
menty. Chętnie spędzam rów-
nież czas z córkami swoich 
kuzynek, grając z nimi w piłkę 
nożną. Od niedawna próbuję 
swoich sił w wyszywaniu. Idzie 
mi to coraz lepiej. W Warsztacie 
mam znajomych od lat, bardzo 
się cieszę, że mogę tu przyjeż-
dżać i spędzać z nimi czas. 

EMIL ZASTRÓŻNY

W czerwcu zeszłego roku 
podczas pobytu w pra-

cowni technik różnych nasze-
go Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” w Konarzewie 
wybraliśmy się czteroosobo-
wą grupą na spacer. Pamię-
tam – była wówczas piękna 
pogoda, bezchmurne niebo, 
piękne słońce, ciepły wiatr 
wiał mi w twarz, rozwiewając 
włosy. 

Zrywaliśmy maki, które w 
Warsztacie włożyliśmy do wa-
zonu. Niestety, płatki zerwa-
nych kwiatów szybko opadły, 
było mi bardzo smutno z tego 
powodu, gdyż były naprawdę 
piękne. Pomyślałam, że chcia-
łabym cieszyć się pięknem 
tych kwiatów przez cały rok. 

W mojej głowie narodził się 
pomysł namalowania mako-
wego obrazu. Bardzo lubię 
malować krajobrazy, kwiaty, 
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przenosić swoje przemyślenia 
na papier. Malowanie daje mi 
radość i wyciszenie. Kilka dni 
później obraz „Makowe pole” 
był już gotowy. Jestem dumna 
ze swojego makowego obra-

zu, który po roku nadal cieszy 
oczy wszystkich odwiedzają-
cych nasz Warsztat. 

JOANNA SAPAŁA
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W KONARZEWIE

Piękno 
makowego pola 
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W naszym Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej „Promyk” w 

Otuszu w tym roku postanowi-
liśmy uprawiać pomidory i pa-
prykę w tunelu. 

Dostarczyliśmy pomidorom 
i papryce składników odżyw-
czych, aby były duże i smaczne. 
Grunt w tunelu nawieźliśmy 
obornikiem. Ręcznie usuwa-
liśmy chwasty, pozbywaliśmy 

się liści i owoców, które zostały 
zaatakowane przez choroby lub 
uszkodzone przez szkodniki. Ze 
względu na sąsiedztwo pasieki 
nie było potrzeby sztucznego za-
pylania. Do podlewania używa-
liśmy deszczówki zgromadzonej 
w beczkach. Plony są wspaniałe, 
już zaczynamy je zbierać.

NATALIA KALINOWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

Warzywne dzieło sztuki
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W maju po kilkuletniej 
przerwie wróciła do pra-

cy w naszym Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej w Czeszewie 
nasza ulubiona fi zjoterapeut-
ka Ewelina Pera. Prowadzi z 
nami zajęcia rehabilitacyjne 
w grupach i indywidualne. 

Nieco więcej czasu poświę-
ca nam, osobom na wózkach 
inwalidzkich, dla których ma 
duże serce, ale nie tylko, bo też 
dla wszystkich uczestników. 
Pani Ewelina oprócz dobrego 
serca, jest bardzo kontakto-
wa. Bardzo lubi pomagać tym, 
którzy potrzebują pomocy, bo 
wtedy czuje się potrzebna. W 
Warsztacie jest lubiana i przez 
wszystkich, również dla jej po-
godnego usposobienia. W pra-
cy dla uczestników jest praw-
dziwym wulkanem energii. 

Ewelina jest wspaniałą, 
profesjonalną fi zjoterapeutką. 
Studiowała na kierunku fi zjo-
terapia na Wydziale Zdrowia 
Publicznego Wyższej Szkoły 
Pedagogiki i Administracji im. 
Mieszka 1 w Poznaniu. Dzięki 
niej ćwiczę tak, jak powinie-
nem ćwiczyć. I tak, jak ćwiczy-
łem kiedyś w Ośrodku Fizjote-
rapii w Miłosławiu w latach od 
2008 do 2013 roku. 

W niedzielę 4 lipca by-
liśmy z „Iskry” na wy-

cieczce w Dziekanowicach. 
Widziałem ładne domy, a 
na wzgórzu był wiatrak i w 
nim były schody, ale bardzo 
wysokie i strach było wcho-
dzić do góry, ponieważ 
schody te są bardzo niebez-
pieczne i strome – można 
było spaść na dół. 

Były też ładne chaty, a w 
jednej z nich był kołowrotek 
i wrzeciono. A na zewnątrz 
tych domów były ładne kwia-
ty. Była tam zagroda gospo-
darza, a w jego domu były 
obrazy i było ładne łóżko, a 
na ścianie była Matka Boska. 
Na tym łóżku nie można było 
siedzieć, ponieważ to łóżko 
nie służy do siedzenia, tylko 
do oglądania. Na łóżku była 
poduszka, która była ozdobą 
chaty. I były ładne pamiątki, 
kosze wyplatane, serwetki 
wyszywane własnej roboty. 

Była ładna impreza, która 
bardzo mi się podobała. Gra-
ły ciekawe instrumenty, grali 
grajkowie na dudach, po-
tem wchodziliśmy do każdej 
chaty i wszystko oglądali-
śmy. Bardzo mi się podobało. 

A potem pojechałem auto-
karem na parking i na koniec 
poszliśmy kupić pamiątki. 
Ja kupiłem bransoletkę dla 
mojej dziewczyny Mileny, 
a  bransoletka Milenie bar-
dzo się podobała, ponieważ 
była złota, idealna do spodni 
Mileny. 

Bardzo jestem zadowolo-
ny z wycieczki do Dziekano-
wic i chcę, żeby było więcej 
takich wycieczek i naprawdę 
dużo zwiedziłem. Wycieczki 
z „Iskry” są wspaniałe i rewe-
lacyjne, ponieważ można się 
pośmiać i mieć dobry humor, 
żeby nie myśleć o pandemii. 
Czekam na następną wy-
cieczkę.

RYSZARD OUDINET
UCZESTNIK ŚDS „ISKRA” W POZNANIU

Niski wzrost niejednokrot-
nie bywa powodem dys-

kryminacji. Niskorosłość, bo 
tak właśnie określa się zaha-
mowanie wzrastania, może 
być wynikiem uwarunkowań 
genetycznych i nie jest wów-
czas traktowana jako pro-
blem zdrowotny. Są jednak 
przypadki, kiedy niski wzrost 
wynika z poważnej choroby 
(na przykład niedoczynności 
przysadki mózgowej lub tar-
czycy) bądź zespołu Turnera. 
Jak żyć z niskim wzrostem?

Dużo na ten temat może 
powiedzieć mój znajomy Ma-
teusz, który od najmłodszych 
lat zmaga się z niskorosłością. 

Dzieciństwo było dla niego 
trudnym doświadczeniem, po-
nieważ dzieci mu bardzo do-
kuczały. Był nazywany przez 
nie „liliputem” lub „karzeł-
kiem”. Musiał mieć specjalne 
krzesło, na którym siedział w 
klasie. Gdy nauczyciel prosił 
go do tablicy, wchodził na po-
dest i dopiero wówczas mógł 
swobodnie pisać kredą. Dzia-
dek Mateusza zrobił mu drabi-
nę, aby w razie potrzeby mógł 
przy jej pomocy sięgać z półek 
różne przedmioty. Rodzina w 
pełni go akceptowała. 

Na kursie zawodowym po-
znał dziewczynę, która tak jak 
on zmaga się z niskorosłością. 

Być niskim
Po pewnym czasie stanęli na 
ślubnym kobiercu. Są aktyw-
ni zawodowo, mają wspól-
ne pasje, a co najważniejsze 
stanowią przykład dla innych 
niepełnosprawnych, że war-
to walczyć o swoje marzenia. 
Mateusz kilka lat temu uzyskał 
prawo jazdy kategorii B. Bez 
problemu może się przemiesz-
czać i jest niezależny. Niestety, 
ludzie nadal patrzą na niego i 
jego małżonkę nieprzychylnie, 
z politowaniem w oczach. A 
przecież niczym nie różnią się 
od innych, są tylko niskiego 
wzrostu. Mateusz z uśmie-
chem mówi, że oboje dostrze-
gają pozytywne strony nisko-
rosłości – osoby o wzroście 
180 centymetrów nie wejdą do 
jaskini, bardzo niskie przekro-
czą jej próg bez najmniejszych 
przeszkód. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Potrafi  być też dla mnie ro-
zumiejącym psychologiem i 
dobrym człowiekiem. Dziękuję 
jej, że wróciła do pracy, któ-
rą tak bardzo lubi. Domyślam 
się, jakie to było trudne dla niej 
pogodzić pracę w Warsztacie 
z życiem rodzinnym i domo-

wym. Wiem jednak, że poradzi 
sobie ze wszystkim i że dla niej 
nie ma rzeczy niemożliwych. 
Oby była z nami jak najdłużej 
tu, w naszym Warsztacie! 

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Powrót naszej
fi zjoterapeutki
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Były wiatraki
i grajkowie na dudach
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Moja przygoda z językiem 
hiszpańskim zaczęła się 

w roku 2013, kiedy miałam 
już Internet. 4 lata wcześniej 
zainteresowałam się wene-
zuelską aktorką Sonya Smith. 
Gdy założyłam profi l na Twit-
terze, oglądałam dwie teleno-
wele, w których grała właśnie 
ona. Napisy były wyłącznie 
po hiszpańsku, co bardzo 
zmotywowało mnie do nauki 
tego języka. 

Oglądałam dużo telenowel 
w języku hiszpańskim, później 
otrzymałam propozycję nauki 
tego języka w szkole. Byłam 
nim zafascynowana. Po licz-
nych ćwiczeniach płynnie pi-
sałam i czytałam w tym języku. 

Dla mnie jest to jedno z naj-
większych życiowych osią-
gnieć. Nauka hiszpańskiego 
daje mi do dziś wiele powodów 
do dumy. Teraz mniej oglądam 
seriali w tym języku, ale za to 
więcej czytam książek po hisz-
pańsku. Dużo osób podziwia 
mnie, że uczę się tego języka. A 
dla mnie ta mowa jest po prostu 
jak muzyka dla mojego serca. 

Książki, które mam w języku 
hiszpańskim to „Mały książę” 
(El Principito) i „Tajemniczy 
Ogród” (El jardion Secreto). 
Bardzo polubiłam „Małego 
Księcia”, a w hiszpańskim języ-
ku jest napisany poetycko. Jest 
to po prostu książka, w której 
można się zakochać, gdy tyl-
ko się ją choć jeden raz prze-
czyta. Tak właśnie się stało w 
moim przypadku – po prostu 
pokochałam „Małego Księcia”. 
Od dziecka uwielbiałam czy-
tać książki i wymyślać różne 
historie. Miałam barwną wy-
obraźnię. Książki są jak przy-
jaciele: pomagają się rozwijać, 
dodając nam skrzydeł, są dro-
gowskazami, które pomagają 
iść przez życie z niezwykłą 
lekkością. 

Język hiszpański już zawsze 
będzie radował moje serce. 
Zawsze trzeba mieć pasję, któ-
ra pomaga rozwijać skrzydła 
– tak jak w moim przypadku 
książki i język hiszpański. 

ANNA DUDZIAK 
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W KONARZEWIE

22 czerwca z „Iskry” poje-
chaliśmy do Muzeum 

Archidiecezjalnego, które 
jest jedną z najstarszych tego 
typu placówek w kraju. Byłam 
ja, pan Marcin od muzyki, 
pan Marcin od komputerów, 
Dawid, Filip, Kasia, Łukasz, 
Kamil, Sandra i Rami. Po-
jechaliśmy bardzo szybkim 
tramwajem. 

Przesiedliśmy się na moście 
teatralnym, gdzie zrobiliśmy 
sobie zdjęcia wszyscy razem. 
Było przy tym dużo śmie-

chu. Następnie wsiedliśmy do 
drugiego tramwaju, którym 
podjechaliśmy pod muzeum. 
Musieliśmy uważać na samo-
chody, gdy przechodziliśmy 
przez jezdnię. Było bardzo go-
rąco. Po przyjściu do muzeum 
poczęstowano nas wodą z cy-
tryną i odpoczęliśmy trochę na 
takich fajnych krzesłach. Stały 
tam takie fi gury ze styropianu. 

Przyszedł nawet sam dyrektor 
muzeum i z nami rozmawiał. 
Pan przewodnik oprowadził nas 
po muzeum, opowiadał nam 

Ta mowa jest
muzyką serca
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o historii i o rzeźbach, mówił 
o Święcie Trzech Króli. Oglą-
daliśmy obrazy, rzeźby, dowie-
dzieliśmy się bardzo dużych 
ciekawych rzeczy. Później malo-
waliśmy, robiliśmy prace z krepy 
i dużo rozmawialiśmy. Pan Mar-

cin grał na pianinie. Wróciliśmy 
zadowoleni. Było super.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA” 
W POZNANIU

obrazów, rzeźb i historii
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Muzeum Archidiecezjalne mieści się od 1936 roku w widocznym na zdjęciu zabytkowym budynku Akademii Lubrańskiego 
działającej w Poznaniu w latach 1515-1780, założonej przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego. W latach 2006 i 2007 

budynek renesansowej uczelni dzięki funduszom europejskim został w całości zaadaptowany na cele wystawiennicze Muzeum, 
które posiada 785 bezcennych dzieł sztuki sakralnej.
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Slalom hokejowy, tor prze-
szkód, podnoszenie cięża-

rów, rzut piłką lekarską i rzuty 
do celu – takie między innymi 
konkurencje przygotowane 
zostały w ramach XIX Powia-
towych Igrzysk dla Dzieci i 
Osób z Niepełnosprawnościa-
mi w Swarzędzu. Organiza-
torem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka, a patronat honorowy 
nad inicjatywą objęli: starosta 
poznański Jan Grabkowski 

Miejski dotarła liczna grupa 
uczestników placówek tera-
peutycznych z kilkunastu gmin 
powiatu poznańskiego. Igrzy-
ska rozpoczęły się tradycyjną 
przysięgą olimpijską (złożyli ją 
uroczyście w imieniu uczest-
ników Michał Ogoniak i Piotr 
Śliwiński), zapaleniem ognia 
olimpijskiego i akcentem ta-
necznym – do tańca przygry-
wała Swarzędzka Orkiestra 
Dęta. 

Miejsca na trybunach za-
jęli rodzice, opiekunowie i 
przyjaciele środowiska osób 
z niepełnosprawnościami, 
a wśród nich: Antoni Kalisz, 
członek Zarządu Powiatu w 
Poznaniu, Ewa Pomin i Paweł 
Bocian, radni Rady Powiatu w 
Poznaniu, Marian Szkudlarek, 
burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Tomasz Woźnica, za-
stępca dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu i Anna Pawlak, kie-
rownik działu do spraw osób 
niepełnosprawnych PCPR. 

Uczestników i zaproszonych 
gości witała Barbara Kuchar-
ska, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia.

Na wielkim boisku nikt nie 
czuł się samotny, gdyż każdy 
uczestnik mógł liczyć na po-
moc wolontariusza podczas 
udziału w konkurencjach. 
Osoby z niepełnosprawnościa-
mi świetnie się bawiły, ale też 
rywalizowały ze sobą, bo prze-
cież nie ma igrzysk bez ducha 
rywalizacji. Odważnie mierzy-
ły się z całą listą konkurencji, 
a najciekawszą okazało się 
strzelanie do tarczy na stano-
wisku przygotowanym przez 
bractwo kurkowe. Były też 
ćwiczenia manualne, kręgle i 
wędkarstwo (co prawda nie w 
prawdziwym jeziorze, ale na 
symulowanej powierzchni po-
zwalającej niemal do perfek-
cji opanować tę umiejętność). 
Zwyciężyli wszyscy – każda 
drużyna otrzymała złoty pu-
char, medal i dyplom. 

KAROLINA KASPRZAK

Złoty puchar
oraz burmistrz miasta i gminy 
Swarzędz Marian Szkudlarek.

Sobotni poranek 17 lipca był 
dość pochmurny, jednak fakt 
wspólnego spotkania i radość 
nim wywołana spowodowa-
ły, że na swarzędzki Stadion 

Uroczyste otwarcie igrzysk. Od lewej: Piotr Śliwiński i Michał Ogoniak, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu, 
Barbara Kucharska, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Marian Szkudlarek,

burmistrz miasta i gminy Swarzędz oraz Antoni Kalisz, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Puchary i medale wręcza Ewa Pomin, 
radna Rady Powiatu w Poznaniu. 
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dla każdej drużyny
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Rzuty piłeczkami.

Slalom hokejowy.

Niczym w prawdziwej siłowni…

Na rowerze rehabilitacyjnym.

Ćwiczenia manualne.

Przysięga olimpijska.
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Lato to czas urlopów, od-
poczynku, odnowy sił na 

następny rok pracy. W lipcu, 
sierpniu, a także jeszcze we 
wrześniu wielu z nas wy-
jeżdża na wakacje, a dzieci 
i młodzież spędzają wolny 
czas nad wodą lub w górach. 
Towarzyszące wypoczynkowi 
odprężenie sprawia, że czę-
sto zapominamy o zasadach 
bezpieczeństwa. Dotyczą 
one również osób dorosłych, 
zwłaszcza rodziców, którzy 
odpowiadają za bezpieczeń-
stwo swoich pociech.

Trzeba więc pamiętać przy-
najmniej o kilku najważniej-
szych zasadach nad morzem, 
jeziorem lub rzeką: pływać tylko 
w miejscach strzeżonych, czy-
li tam, gdzie jest ratownik, nie 
wchodzić do wody, gdzie kąpiel 
jest zakazana, przestrzegać re-
gulaminu kąpieliska, nie pływać 
w czasie burzy, mgły, gdy wieje 
porywisty wiatr, nie skakać do 
wody zwłaszcza „na główkę” w 
nie znanych nam miejscach, bo 
grozi to złamaniem kręgosłupa 
w odcinku szyjnym, co z kolei 
grozi ciężkim kalectwem.

 A jakie zasady bezpieczeń-
stwa obowiązują w górach? 
Nie wspinać się na nieznane 
nam szczyty; na górskie wy-
cieczki należy chodzić tylko 
pod opieką doświadczonego 
turysty, przed wyjściem w góry 
należy zostawić w schronisku 
wiadomość, dokąd idziemy i 
kiedy wrócimy, chodzić trze-
ba zawsze oznakowanymi 
szlakami, w telefonie komór-
kowym zapisać numery naj-
bliższych placówek GOPR, w 
górach bądźmy ostrożni w 
kontaktach z osobami obcy-
mi, podczas wspinaczki trzeba 
mieć ze sobą plecak, latarkę, 
telefon komórkowy, podręczną 
apteczkę, ciepłe ubranie i pro-
wiant oraz gwizdek do sygna-
lizacji miejsca pobytu.

W górach karetka do nikogo 
nie dojedzie, znalezienie ko-
goś jest bardzo trudne – nikt 
szybko nie udzieli pomocy. 
Trzeba więc być szczególnie 
ostrożnym. 

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”

W OTUSZU

W naszej „promykowej” 
rodzinie Marek zna-

lazł się cztery lata temu. Jest 
utalentowanym sportow-
cem. Zdobywał wiele nagród 
w sportowych i tanecznych 
konkursach. Jak sam twier-
dzi, uwielbia taniec oraz grę 
w ping-ponga. Kiedyś jeździł 
na nartach, jednak wskutek 
kontuzji tego sportu już nie 
uprawia. 

Marek mieszka w Mosinie. 
Uwielbia spacery ze znajo-
mymi. Lubi zajmować się w 
domu swoimi pieskami: Sisi i 
Pajkiem. W wolnej chwili oglą-
da fi lmy na temat karate. Jego 
ulubionym serialem są amery-
kańskie „Kryminalne zagadki 
Miami”. Wieczorami słucha 
muzyki lub ogląda mecze. 

Zanim pojawił się w naszej 
rodzinie pomagał jako wolon-
tariusz dzieciom. Na warsz-
tatach chętnie niesie pomoc 
swoim kolegom i koleżankom. 
Jest zawsze uśmiechnięty i po-

Bezpieczne 
wakacje
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Autorka tekstu przypomina 
o głównych zasadach bezpieczeństwa.

godny. W naszym Warsztacie 
Terapii Zajęciowej „Promyk” 
w Konarzewie lubi przebywać 
w pracowni plastycznej, gdzie 
tworzy malarskie fantazje, któ-
rych tematem są często fanta-
zyjne kobiece postacie. 

JOANNA JANOWICZ
TERAPEUTKA 

W PRACOWNI PLASTYCZNEJ 
WTZ „PROMYK” W KONARZEWIE

Malarskie 
fantazje
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Dźwięki, które nam (nie-
widomym) opisują i wy-

jaśniają otoczenie, a poprzez 
ich liczność i rozmaitość wręcz 
cały świat, uzupełniają wszel-
kie niedostatki związane z bra-
kiem wzroku. Tak jak widzący 
otwierają szeroko oczy, by wi-
dzieć i rozumieć jak najwięcej – 
my nadstawiamy uszu, by słu-
chać i słuchać, a kiedy dobrze 
się skoncentrujemy – słyszeć i 
słyszeć. 

Powszechnie się uważa, że 
my lepiej słyszymy, ale zawsze 
wyjaśniamy, że jedynie lepiej 
słuchamy. Co z tego wynika? 
Jaki mamy z tego tytułu poży-
tek? Otóż dzięki temu lepszemu 
słyszeniu możemy potwierdzić, 
że żyje się nam interesująco. 
Tak jak widzący potrafi ą mieć 
kolorowe życie, my potrafi my 
stworzyć atrakcyjne, dźwiękowe 
widowiska. Raz polegają na spo-
tkaniach z innymi ludźmi, roz-
mowach, dyskusjach, wymianie 
wiadomości czy poglądów, a 
kiedy indziej na wtopieniu się w 
dźwięki otaczającej nas przyro-
dy i głosy żyjących obok zwie-
rząt. Dla każdego coś miłego i 
na pewno, jeśli tylko chcemy i 
się otworzymy na odbiór, a nieco 
przyhamujemy własne nadawa-
nie, mamy w czym wybierać.

Docierające do nas dźwięki 
mogą być pozytywne albo ne-
gatywne, optymistyczne albo 
pesymistyczne. To, co słyszy-
my i czego chcemy słuchać, w 
dużym stopniu zależy od nas. 
To my sami wybieramy, czego 
otrzymamy więcej. Nie musimy 
rozmawiać z każdym, ale też nie 
musimy wiedzieć o sprawach, 
które nas nie cieszą. Możemy 
ograniczyć swoje kontakty i re-
lacje o otoczeniu do jedynie do-
brych wiadomości, a złe ucinać. 
I tak, możemy rozmawiać głów-
nie z przyjaciółmi, a nie przeciw-
nikami, z ludźmi wiedzącymi 
więcej, a nie wkraczającymi w 
nasz świat z byle jakimi wia-
domościami, a tylko sprytnie 
nam przedstawianymi, czasem 
wręcz nieuprzejmie i imperty-
nencko. Możemy słuchać o suk-
cesach, a nie porażkach, albo o 
optymistycznych historiach, a 
nie narodowych czy rodzinnych 
wpadkach. Możemy poznawać 
świat, zaczynając od kraju, albo 
rozpędzić się i wyjeżdżać da-
lej, odwiedzać muzea, zabytki, 
galerie sztuki, dobrze zorgani-
zowane i dostosowane galerie 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

Dźwięki 
prosto z nieba
handlowe, a nie odwrotnie. Wy-
bór jest ogromny i mimo, że i 
tak będziemy musieli wysłuchać 
jakichś negatywnych wiadomo-
ści, dzięki możliwości wyboru 
ogromną większość będą stano-
wiły wiadomości dla nas dobre.

Nadeszły wakacje! Po okresie 
zdziwienia, że pogoda jest jakaś 
niewyraźna, przyszła piękna, 
ciepła i radosna. Teraz więc wy-
jeżdżamy i odpoczywamy. Za-
miast słuchać o problemach w 
domu i pracy, będziemy słuchali 
dźwięków otoczenia, nowych 
miejsc i nieznanych nam relacji. 
Wakacje to okazja do odmia-
ny klimatu. Może to polegać na 
zmianie geografi cznej, kiedy 
oddalamy się od codzienności 
na setki, czasem nawet tysiące 
kilometrów, albo zmianie mery-
torycznej, kiedy jesteśmy w zu-
pełnie nowej przestrzeni dźwię-
kowej i informacyjnej. 

Usiądźcie na środku obiektu, 
gdzie po lewej i prawej stronie, 
z przodu i z tyłu dzieli was od 
ścian mniej więcej tyle samo 
przestrzeni. Wyciszcie emocje, 
zapomnijcie o sprawach, któ-
re niepokoją i zamieńcie się w 
słuch. Poczekajcie, aż się za-
cznie dźwiękowe widowisko, by 
się przekonać, że jest równo-
rzędnie atrakcyjne i ważne jak 
obrazy, które ogląda się oczami. 
Oczywiście – zapraszam do ko-
ściołów na koncerty organowe. 
Jeśli nie uda się trafi ć na auten-
tyczny koncert, organiści grają 
także podczas mszy świętych. 
Mogą na nie przyjść zarówno 
ludzie wierzący, wyznawcy wy-
branego kościoła, religii, jak i 
niewierzący, którzy lubują się w 
takich klimatach i dźwiękach. 
Gdzie należy pojechać? 

Miejsc, gdzie wystarczy nad-
stawić uszu i przy przymknię-
tych powiekach poczuć się jak 
w raju, jest wiele. Podczas tych 
wakacji odwiedziłem Archikate-
drę Św. Jakuba w Szczecinie, w 
której byłem wiele lat temu, kie-
dy wyjechaliśmy z klasą z pod-
warszawskich Lasek na szkolną 
wycieczkę. Nie pamiętałem jed-
nak tego miejsca i samej katedry. 
A jest wspaniała – ogromna, 
dostojna, bogata i piękna. Nie 
mogę widzieć jej uroku, ale opo-

wiedzieli mi o niej przyjaciele, z 
którymi tam byłem. Zasiadłem 
więc mniej więcej na środku i 
doczekałem się dźwięków pro-
sto z nieba. Organista zaczął 
grać i już nic się nie liczyło, tylko 
te dźwięki, które płynęły przez 
całą objętość powietrza, wypeł-
niając obiekt. Organy nieco inne 
niż gdzie indziej. O ich budowie 
i historii można przeczytać w In-
ternecie, więc nie będę tego cy-
tował, chcę natomiast podzielić 
się ogarniającymi mnie odczu-
ciami, kiedy słuchałem tej mu-
zyki. W tym bowiem przypadku 
dźwięki były jakby jaśniejsze. 
Słyszałem wyraźniejsze wyso-
kie częstotliwości, sprawiające, 
że organy brzmiały bardziej jak 
instrumenty wiolinowe niż dęte. 
Tutaj bardziej skrzypce niż trąb-
ki i puzony. Ale nie to, żeby bra-
kowało miłego basu, a tylko że i 
on brzmiał jaśniej. Dźwięki uno-
siły się w przestrzeni, a słucha-
cze zakochani w takiej muzyce 
razem z nimi. Jedni unoszą się 
wtedy do Boga, inni do wyższej 
świadomości, a wszyscy cieszą 
się, że mamy także słuch, a nie 
jedynie wzrok.

Kilka dni później dojechałem 
do Gdańska i odwiedziłem ko-
lejny kościół – Bazylikę Mariac-
ką, katedrę o jeszcze większej 
sławie niż Katedra Szczecińska. 
Wysłuchałem organów, które 
znam o wiele lepiej. Często by-
wam w Trójmieście, a za każ-
dym razem odwiedzam to miej-
sce. Te organy są jakby bardziej 
oczywiste. Ich dźwięk mnie nie 
zaskakuje. W jakiś sposób na-
brałem przekonania, że właśnie 
takie organy są standardowe, 
ale być może jest zupełnie od-
wrotnie. Co ważne, za każdym 
razem, czy to w Szczecinie, czy 
w Gdańsku, a także w każdym 
innym miejscu, gdzie są mu-
zycznie i historycznie wartościo-
we organy, grają na nich muzycy 
wybitni. I właśnie także w tych 
miejscach, które odwiedziłem 
już w tym roku, tak jest. I okazu-
je się, że nawet podczas zwykłej 
mszy świętej nawet najpopu-
larniejsze pieśni można grać 
nowocześnie. Słyszymy wtedy 
skomplikowane akordy, ułożone 
adekwatnie do głównej melodii, 
a towarzyszą im przechadzki po 

basowej klawiaturze, na której 
muzyk gra stopami. Sama kate-
dra w Gdańsku może jest nawet 
nieco większa od szczecińskiej, 
ale nie jestem tego pewny. Wiem 
coś innego, bardzo ważnego 
– są potwierdzeniem ludzkiej 
przemyślności i pracowitości, 
zarówno ze strony architektów, 
budowniczych tych obiektów, 
jak i ludzi dbających o nie teraz. 
Są też świadectwem współpracy 
różnych narodów, wbrew przy-
kładom konfl iktów pomiędzy 
nimi.

Podczas tego wyjazdu musia-
łem przecież pojechać również 
do Oliwy i odwiedzić Katedrę 
Oliwską. Tam są bowiem naj-
słynniejsze organy w Polsce. 
Tam byli chyba wszyscy rodacy 
i goście z zagranicy, którzy czy-
nią to wielokrotnie w ciągu swo-
jego życia. Tym razem jednak 
byłem tak samo ucieszony, jak 
zawiedziony. Dźwięk cudowny, 
odgłosy poruszających się fi gur 
także, ale dlaczego organista 
grał jedynie 20 minut? Całość 
występu zajęła niecałe 30, ale 
przecież w jego skład wchodzi 
rozległa zapowiedź wyjaśnia-
jąca, z czym mamy do czynie-
nia. Jest wygłaszana po polsku 
i w innych językach, toteż trze-
ba troszkę poczekać na samą 
muzykę. Poczekaliśmy więc, 
ale wtedy „mieliśmy” już tylko 
wspomniane 20 minut. Szkoda, 
kiedy same organy są tak wspa-
niałe. Kto je zbudował, kiedy i 
jak, można odczytać w sieci, 
a ja jedynie dodam, że po wy-
słuchaniu organów w katedrze 
szczecińskiej i gdańskiej, byłem 
trochę zaskoczony. Otóż tamte 
dwa wywarły na mnie większe 
wrażenie. Może wynikało to z 
mojego osobistego nastawie-
nia, aktualnego nastroju, jednak 
muszę to odnotować, bo może 
dotykamy kolejnego przykładu 
efektywności dobrej promocji, 
względnie jej braku.

I tak, nawet gdybym widział, 
zamknąłbym oczy i oddał się 
urokowi tych dźwięków, nie-
zależnie od osobistych przeko-
nań wiedziałbym, że mam do 
czynienia z muzyką płynącą z 
nieba, przygotowaną specjalnie 
dla tak nawiedzonych zwiedza-
jących jak ja.
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Na łące, wśród kolorowych 
kwiatów, mieszkała Maja. 

Była młodym motylem o pięk-
nych, tęczowych skrzydeł-
kach. Zawsze, kiedy leciała 
nad łąką, słonce odbijało się 
w nich. Pewnego dnia, odpo-
czywając w cieniu wysokich 
traw, usłyszała krzyki innych 
motyli. To chrząszcze zaata-
kowały łąkę.

– Ratunku! Krzyczał je-
den z motyli, próbując uciec 
chrząszczowi.

Maja obserwowała wszyst-
ko z ukrycia. Widziała, jak 
jej przyjaciele zostali uwię-
zieni i porwani. Postanowiła, 
jako jedyny wolny motyl na 
łące, uratować swoich przyja-
ciół. Zebrała wszystkie owa-
dy mieszkające wśród traw i 
kwiatów.

– Musimy ich uratować! – 
mówiła do zebranych. – Czy 
pomożecie mi?

– Oczywiście! – zawołały 
pszczoły!

– Wszyscy pomożemy – 
krzyknęły chórem inne owa-
dy! 

W nocy, kiedy chrząszcze 
spały, Maja i pozostałe owa-

dy z łąki, wkradły się do ich 
królestwa. Musieli odszukać 
miejsce, gdzie trzymano mo-
tyle. Każdy poszedł w innym 
kierunku. Uwięzionych przy-
jaciół znalazła Maja. Wszy-
scy byli zamknięci w lochach 
królestwa chrząszczy. Cicho 
trąbiąc w kielich kwiatu, dała 
znać pozostałym, żeby już ich 
nie szukali.

– Hurra! Maja przyszła nam 
na ratunek! – zawołały rado-
śnie motyle.

– Nie tylko ona, inne owady 
z łąki też – powiedział najstar-
szy motyl.

– Szybko, nie ma czasu do 
stracenia. Zaraz chrząsz-
cze się obudzą – powiedziała 
pszczoła.

Ale wszystkie chrząszcze 
spały twardym snem. Motyle 
zostały uwolnione z niewoli, a 
Maja została główną bohater-
ką misji ratunkowej.

Odważna Maja pokazała 
wszystkim, na czym polega 
prawdziwa przyjaźń. 

PAULINA KOWALSKA
UCZESTNICZKA WTZ 

W CHODZIEŻY

Prawdziwa 
przyjaźń
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25, 26 i 27 czerwca w Mi-
łosławiu nad stawem w 

Parku im. Kościelskich odby-
ły się Charytatywne Zawody 
Wędkarskie. Zawody trwały 
trzy dni. Celem spotkania 
była zbiórka pieniędzy na 
rzecz naszego Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Czeszewie. 

25 czerwca byli także 
uczestnicy, terapeuci i pra-
cownicy Warsztatu. Impreza 
była bardzo miła, jak mówi-
li uczestnicy. Była kiełbaska 
z grilla i inne atrakcje, za co 
bardzo dziękujemy. Zwłaszcza 
serdecznie dziękujemy Gmin-
nemu Kołu Wędkarskiemu z 
Miłosławia za zorganizowanie 
takiej imprezy i za wsparcie 
dla naszego Warsztatu. 

Tekst napisałem dzięki in-
formacjom uczestników na-
szego Warsztatu. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Wędkowanie nad stawem
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Osobą z niepełnosprawno-
ścią w stopniu znacznym 

stałem się dosłownie w jednej 
chwili. Na skutek nieszczę-
snego skoku do wody nastą-
pił u mnie paraliż czterokoń-
czynowy. Mam 44 lata, od 20 
lat poruszam się na wózku. 
Nie jestem zawodowym spor-
towcem, chociaż bardzo bym 
chciał, ponieważ sport jest jed-
ną z moich największych pa-
sji. Moja sytuacja życiowa jest 
bardzo trudna, żeby nie powie-
dzieć dramatyczna. 

Nie przysługuje mi prawo do 
renty inwalidzkiej, bo zabrakło 8 
miesięcy składek ZUS. Utrzymu-
ję się tylko ze świadczenia „500 
plus” oraz z zasiłku opiekuńcze-
go w kwocie 215 złotych. Miesz-
kam z matką, której dochody 
również są niewielkie i która 
opiekuje się mną dzień po dniu, 
ponieważ z powodu niepełno-
sprawności wymagam stałej po-
mocy w codziennym życiu. Pra-
cy zarobkowej nie mogę podjąć 
z uwagi na niepełnosprawność. 
Czynsz w kwocie 737 złotych, 
prąd, gaz, telefon – to już znacz-
ny dla nas wydatek rzędu ponad 
1000 złotych, a do tego dochodzi 
jeszcze zakup lekarstw, jedze-
nia, środków czystości i odzieży. 

Nie podchodź do niej, bo się 
zarazisz – tak ostrzegały 

siebie nawzajem dzieci, gdy 
pojawiałam się na szkolnym 
korytarzu ze swoimi przykur-
czonymi nogami. Wytykały 
mnie palcami, śmiały się ze 
mnie. A we mnie już sama 
myśl, że mogłabym pójść do 
szkoły, wywoływała rozpacz, 
ból i panikę. 

Stawiałam się więc w szkole 
tylko wtedy, gdy musiałam. Ku 
uldze kierownictwa, które gdy 
tylko zaczęłam naukę uznało, że 
placówka nie jest przystosowa-
na dla uczennicy z mózgowym 
porażeniem dziecięcym (MPD) 
i zaleciło mi nauczanie indywi-
dualne. Przez całą podstawów-
kę i gimnazjum nie miałam więc 
normalnych kontaktów i relacji 
z rówieśnikami. Taki los pol-
skiego dziecka niepełnospraw-
nego narodzonego na początku 
lat 90. 

W domu było zupełnie ina-
czej. Wychowałam się we wsi 
Sławsk pod Koninem. Rodzi-
ce mieli nas ośmioro. Byłam 
dzieckiem siódmym i jedynym 
chorym. Ale nie byłam przez 
to specjalnie hołubiona. Ani ja 
nie używałam swojej niepełno-
sprawności jako wymówki, ani 
rodzice i rodzeństwo jako uspra-
wiedliwienia. Bo to po prostu nie 
działało. Ot, na przykład: mama 
budziła mnie na jakieś 2-3 go-
dziny przed rozpoczęciem zajęć 
szkolnych, wybierała dla mnie 
ubranie i wracała do swojej ro-
boty. A ja musiałam sama się 
ubrać. Mama pomagała, gdy to 
było absolutnie konieczne. 

Ówczesne ćwiczenia: bole-
sne, uciążliwe, wykonywane „na 
siłę” na szpitalnym oddziale, to 
była dla mnie najgorsza kara. 
Kiedy mama lub siostry zawo-
ziły mnie tam i zostawiały samą 
z pielęgniarkami i rehabilitan-
tami, płakałam rozpaczliwie. 
Krzyczałam: ja tu nie chcę być! 
Ale prawda jest taka, że gdyby 
nie ćwiczenia i twarde wycho-
wanie w domu, to jako nasto-
latka nie umiałabym się ubrać, 
umyć, nastawić prania, pokroić 
warzyw czy posprzątać. Do dziś 
brzmi w uszach motto mamy: 
nieważne, czy człowiek zdrowy 
czy chory – w domu porządek 
musi być. 

Ale ja się jednak zbuntowa-
łam. A stało się to, gdy zaczę-
łam po gimnazjum wyjeżdżać 
na obozy rehabilitacyjne. Tam 
poznawałam rówieśników, któ-
rzy tak jak ja poruszali się na 
wózkach. Tyle, że oni mieli inne 
schorzenia, na przykład przepu-
klinę kręgosłupa, urazy kręgo-
słupa po różnych wypadkach. 

A ja, choć nic o tych niepełno-
sprawnościach nie wiedziałam, 
zaczęłam się do nich porów-
nywać. Zadręczałam się pyta-
niami: dlaczego u nich po tych 
wszystkich morderczych ćwi-
czeniach widać postęp, a u mnie 
nie? Dlaczego nie mogę zrobić 
kilku kroków tak jak obiecywali 
mi lekarze? Przerwałam rehabi-
litację myśląc: mam to gdzieś, 
przecież nie będzie ani lepiej, 
ani gorzej. 

Obraziłam się na rehabilitację 
na całe dwa lata. I sama siebie 
skrzywdziłam. Bo nie było ze 
mną nijako, ale coraz gorzej. 
Coś tam przy sobie jeszcze zro-
biłam, ale sama swojego wózka 
nie dałam rady pchać. Pakuj się, 
jedziemy na wycieczkę – naka-
zali mi pewnego dnia przyjacie-
le, których poznałam na jednym 
z obozów. Ucieszyło mnie to, bo 
często zabierali mnie na różne 
eskapady. Ale zamiast w jakiś 
uroczy zakątek, tym razem od-
stawili mnie do… szpitala na re-
habilitację. Dali mi wybór: albo 
zostajesz i walczysz o siebie, 
albo będziesz do końca życia 
samotną kaleką z pilotem od te-
lewizora w ręku. 

Wznowiłam więc rehabilita-
cję. Miałam wtedy 16 lat. Wy-
prowadziłam się do Wrocławia. 
Zamieszkałam w internacie 
technikum ekonomicznego i 
skończyłam tę szkołę jako tech-
nik ekonomista do spraw biuro-
wo-księgowych. Każdego dnia 
widziałam w szkole i na ulicach 
niepełnosprawne dziewczyny. 
Dobrze ubrane, świetnie uma-
lowane, samodzielne, pełne 
energii. Tak bardzo różne ode 
mnie… Postanowiłam, że będę 
taka jak one. Do domu z Wrocła-
wia wróciłam sama, autobusem 
PKS kompletnie niedostosowa-
nym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Przeobrażałam się w śmia-

Wózek, na którym się poru-
szam, jest dość stary i sfatygo-
wany, a nie stać mnie na nowy, 
który kosztuje ponad 14 tysięcy 
złotych. Jest to wózek aktyw-
ny, w pełni dostosowany do 
moich potrzeb, dzięki któremu 
mógłbym być bardziej samo-
dzielny i niezależny, a także 
rehabilitować się uczestnicząc 
w aktywnościach sportowych. 
Dofi nansowanie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, jakie mogę 
otrzymać na ten cel, to 3 tysiące 
złotych. Pozostałą kwotę muszę 
pokryć sam. Dlatego zwracam 
się z serdeczną prośbą do czy-
telników miesięcznika „Filan-
trop Naszych Czasów” o wspar-
cie fi nansowe na zakup wózka. 
Dobrowolne darowizny można 
przekazywać na moje osobiste 
konto bankowe: PKO BP S.A 
1310 2027 9100 0074 0202 3496 
03 z dopiskiem: „Darowizna na 
zakup wózka aktywnego”. Za 
okazane wsparcie z serca dzię-
kuję.

KRZYSZTOF SOBCZAK
KOSZALIN

Od redakcji:

Skan orzeczenia o niepeł-
nosprawności, dokumenty po-
świadczające stan zdrowia i 
inne, a także własnoręcznie 
podpisana zgoda na publikację 
apelu o wsparcie znajdują się w 
naszym posiadaniu. 

Nieszczęsny
skok do wody

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
Y

W
A

T
N

E



STRONA 31SIERPIEŃ 2021

ale z możliwością zezłośliwie-
nia. Pomyślałam: ok, żyję z 
bombą zegarową w gębie, ale 
żyję. Na początek spisałam li-
stę rzeczy, które zrobić muszę, 
choćby się waliło i paliło. A te-
raz muszę spisać nową, bo: ta-
tuaż – ptasie pióro z napisem: 
I’m strong (jestem silna) już jest 
na moim prawym przedramie-
niu. Polskie morze obejrzałam 
i go zakosztowałam, ze spado-
chronem też już skoczyłam. 

Nie zrobiłabym tego wszyst-
kiego, gdyby nie asystenci osób 
niepełnosprawnych i rehabi-
litanci z Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
w Koninie, którzy wzięli mnie 
w obroty, gdy jeszcze po opera-
cji leżałam na tym swoim łożu 
boleści. To dzięki nim zrozu-
miałam czym jest MPD i jakie 
leczenie dla tego schorzenia 
jest najlepsze. Odpowiedź jest 
jedna: stała, systematyczna 
rehabilitacja przez całe życie. 
Powiedziałam sobie: to ja rzą-
dzę moim MPD, a nie ono mną. 
We wrześniu 2019r. skończy-
łam szkolenie w mieszkaniach 
treningowych Fundacji PODAJ 
DALEJ. Tam po raz trzeci na-
uczyłam się samodzielności i 
niezależności. Wyprowadziłam 
się z domu, rozpoczęłam pracę 
jako wolontariusz w Fundacji, 

wynajęłam mieszkanie w Koni-
nie. 

Taki mam teraz pomysł na 
siebie: zostać instruktorem nie-
zależnego życia dla osób z MPD. 
Takiego specjalisty jeszcze w 
Fundacji PODAJ DALEJ nie ma. 
Załatwiam właśnie formalności 
związane ze szkoleniem. Pracu-
ję też w sklepie medycznym, je-
stem jedyną kobietą w drużynie 
rugby na wózkach, zdałam już 
egzamin teoretyczny na prawo 
jazdy i szykuję się do wyjazdu 
na kolonie „Małych Odkryw-
ców” organizowane w Osadzie 
Janaszkowo pod Koninem. Tam 
będę się opiekować i pomagać w 
rehabilitacji niepełnosprawnym 
dzieciakom. Będę je wspierać 
w walce o siebie, aby przeżyły 
swoje życie tak, jak tego pragną 
i były z siebie dumne. Tak jak ja 
jestem dumna z siebie. 

A wy? Możecie mi w tym po-
móc i podarować „Małym Od-
krywcom” radość życia. Wiecie, 
że większość dzieci z niepeł-
nosprawnościami wcale nie 
czeka na wakacje? Ze swojego 
dzieciństwa pamiętam, że to był 
bardzo trudny dla mnie czas. 
Bo inne dzieciaki wyjeżdżały na 
kolonie albo na wieś, biegały po 
łąkach, bawiły się. A ja wtedy 
tkwiłam przed telewizorem. W 
Polsce wciąż nie ma oferty ko-

lonii dla dzieci z niepełnospraw-
nościami. A te dzieci, tak samo 
jak dzieci zdrowe chciałyby 
wyjechać bez mamy i taty, mieć 
super przygody, poznać nowych 
przyjaciół, nauczyć się nowych 
rzeczy, siedzieć przy ognisku, 
kąpać się w jeziorze i cieszyć 
się każdą chwilą. Dlatego tak 
ważne dla wszystkich dzieci z 
niepełnosprawnościami z całe-
go kraju są jedyne dostępne dla 
nich bezpłatne kolonie „Małych 
Odkrywców”. Wejdź na https://
zrzutka.pl/maliodkrywcy i 
podaruj dzieciom z niepełno-
sprawnością radosne wakacje. 

JOANNA PERLIŃSKA
30 LAT, KONIN 

Realizatorem kolonii „Małych 
Odkrywców” dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami jest Fundacja 
im. Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ z Konina, która kon-
tynuując dzieło swojego Patrona, 
od ponad 17 lat pomaga osobom 
z niepełnosprawnościami żyć nie-
zależnie, samodzielnie i godnie.

Więcej o OSADZIE JANASZ-
KOWO: https://osadajanaszko-
wo.pl Więcej o działaniach Fun-
dacji PODAJ DALEJ: https://po-
dajdalej.org.pl   oraz na Facebo-
ok/FundacjaPodajDalej.

Trzy bitwy o życie
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łą kobietę. Pomogły mi w tym i 
wrocławskie wspomnienia i… 
konkurs Miss Polski na Wóz-
kach 2015. Dostałam się w nim 
do fi nału, utwierdzając się w 
przekonaniu, że jestem atrak-
cyjną babką. Snułam plany. Że 
wrócę do Wrocławia, który mnie 
odmienił. Że zamieszkam sama, 
że zdobędę pracę. Ale w 2017r. 
dałam się rodzinie namówić na 
operację podcinania przykur-
czonych mięśni. Oni „suszyli” 
mi o nią głowę kilka lat, ja mia-
łam nadzieję, że po niej będę 
chodzić… Uległam namowom 
i marzeniom. Nie wyszło mi to 
na dobre. 

10 miesięcy po operacji prze-
leżałam w łóżku. I to było naj-
gorszych 10 miesięcy w moim 
życiu. A to tylko pierwsza z 
konsekwencji zabiegu. Nogi 
zamiast się wyprostować, prze-
stały mi się zginać w kolanach. 
Przemieszczanie się na wózku 
było niemożliwe. O tym cho-
dzeniu, którym mnie mamiono, 
w ogóle nie było mowy. Z dnia 
na dzień traciłam też wszystkie 
umiejętności, z takim trudem i 
bólem zdobywane przez wiele 
lat. Także moje sposoby na wy-
konanie prostych czynności, ta-
kie jak ubieranie się, mycie, cze-
sanie – już się nie sprawdzały. I 
znowu musiałam w pocie czoła 
opracować nowe. 

A do tego wszystkiego do-
padł mnie rak. Nie wiedziała-
bym o nim, gdyby nie zaczął 
mnie boleć ząb. Trzeba go było 
usunąć. Zdjęcie rentgenowskie 
twarzy ujawniło, że w lewym 
stawie kości żuchwy świeci się 
plama nowotworowa. Na wy-
rok: czy to złośliwe czy nie cze-
kałam 2 i pół miesiąca, szalejąc 
z rozpaczy. Przykuta do łóżka, 
kompletnie zależna od innych 
i w dodatku z rakiem. Był taki 
dzień, kiedy chciałam ze sobą 
skończyć. Płakałam, krzycza-
łam, rodzeństwo, które przyje-
chało z pomocą, wyrzucałam 
z domu. Najbardziej „oberwała” 
mama. Była przy mnie prawie 
stale, więc na niej wyżywałam 
się najbardziej. Przepraszam 
mamo… Dziś żartuję, że w su-
mie to dobrze, że z tego łóżka 
nie mogłam wstać. Inaczej bym 
nie doczekała się swojej nowej 
nadziei. 

A nadzieja przyszła z dwóch 
stron. Odebrałam ze szpitala 
diagnozę: nowotwór łagodny, 
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Nazywam się Barbara Knak, 
mam 55 lat i jestem oso-

bą z niepełnosprawnością. W 
1989 roku zachorowałam na 
guza rdzenia kręgowego w od-
cinku szyjnym C3-C4. Prze-
szłam zabieg operacyjny, pod-
czas którego guz nie został 
całkowicie usunięty. Następ-
nie zostałam poddana radiote-
rapii, po której guz przestał być 
aktywny. Niestety, pojawiły się 
duże zwłóknienia.

Moja choroba i związane z 
nią długotrwałe leczenie przy-
czyniły się do porażenia czte-
rokończynowego. Moja nie-
pełnosprawność pogłębiła się. 
Rehabilitację odbywam rzadko 
ze względu na trudności w uzy-
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skaniu dostępu do fi zjoterapeuty 
(nie mam środków na prywatne 
zabiegi). Ponadto zdiagnozo-
wano u mnie przetokę pęche-
rzowo-pachwinową po kamicy 
nerkowej. 

Po śmierci mojej mamy 
(umarła w 2018 roku na no-
wotwór złośliwy – czerniaka, 
była moim jedynym opieku-
nem) zostałam zupełnie sama 
w starym, oddziedziczonym po 
dziadkach domu. Codziennie 
rano i wieczorem korzystam z 
pomocy opiekunek z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
które myją mnie, a następnie 
sadzają na wózek inwalidzki 
ręczny, a po 12 godzinach po-
nownie kładą do łóżka. Moje 
„samodzielne” funkcjonowanie 
w domu jest możliwe dzięki 
pomocy udzielanej także przez 
moich znajomych i przyjaciół. 
To wielki dar spotykać na swojej 
drodze wspaniałych ludzi. Ich 
obecność i wsparcie czyni moje 
życie szczęśliwym i nadaje sens 
codzienności.

Wielkim wydarzeniem jest 
dla mnie wyjazd z domu na 
wózku elektrycznym. Niestety, 
mój wózek ma już 11 lat i w cią-
gu dwóch ostatnich kilkakrotnie 
był w naprawie. Naprawa umoż-
liwia użytkowanie wózka tylko 
czasowo. Mechanik powiedział, 
że trzeba zamontować nowy 
silnik, którego koszt wynosi 2,5 
tysiąca złotych, a wózek ma 
dwa takie silniki. Utrzymuję się 
wyłącznie z renty i dodatku pie-
lęgnacyjnego, więc nie jestem w 
stanie pokryć kosztu naprawy 
wózka. Dlatego zwracam się 
z serdeczną prośbą do czytel-
ników miesięcznika „Filantrop 
Naszych Czasów” o wsparcie 
fi nansowe. Wózek elektryczny 
umożliwia mi samodzielne ro-
bienie zakupów, wizyty u leka-
rza i wyjazd na mszę świętą. 
Dobrowolne darowizny można 
wpłacać na konto: 62 1020 4027 
0000 1902 1616 3535. Za okaza-
ną pomoc z serca dziękuję. 

BARBARA KNAK
POZNAŃ

Od redakcji:
Skan orzeczenia o niepeł-

nosprawności i dokumentacji 
medycznej, zgoda na publika-
cję listu oraz dane kontaktowe 
autorki znajdują się w naszym 
posiadaniu.

Jak żyć z takim 
wózkiem?
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W Święto Jana, przed Nocą 
Świętojańską w Osadzie 

Janaszkowo spotkali się przy-
jaciele Osady, dzięki którym 
Fundacja imienia Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, 
wykonała prace remontowe 
w pierwszej części budynku. 
Jest to przyziemie, w którym 
znajduje się nowoczesna 
część rehabilitacyjna.

Goście mieli okazję zwie-
dzić wszystkie pomieszczenia, 
podpatrywać zajęcia, które 
odbywały się w tym czasie w 
każdym z nich, a jednocześnie 
obejrzeć nowoczesny sprzęt i 
dowiedzieć się jak on działa i 
w czym pomaga w procesie re-
habilitacji i terapii.

„Wszystko zaczyna się od 
marzenia. W marzenie wpisa-
ny jest sukces i porażka, plan 
i nadzieja. Realizację takiego 
marzenia mamy okazję oglą-
dać w Osadzie Janaszkowo.” 
– mówiła Paulina Malinow-
ska-Kowalczyk, doradca pre-
zydenta RP ds. osób z niepeł-
nosprawnością. „To szczęście 
mieć taki zespół” – dodała. 

Mariusz Zaborowski, bur-
mistrz Miasta i Gminy Ślesin 
przyznał, że kiedy pierwszy 
raz słuchał o planach Fundacji 
im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ wydawały mu się 
one abstrakcyjne, jednak szyb-
ko okazało się, że pomimo 
trudności są konsekwentnie 
realizowane. 

Justyna Dziankowska, która 
od lat współpracuje z Fundacją 
PODAJ DALEJ z ramienia fi rmy 
Smurfi t Kappa, podkreśliła, że 
PODAJ DALEJ to nie organiza-
cja, to misja! Silna reprezen-
tacja Smurfi t Kappa i Smurfi t 
Kappa Foundation przywiozła 
ze sobą niesamowity prezent 
dla najmłodszych podopiecz-
nych. Maszyna do popcornu – 
od razu została wypróbowana. 

Natasza Cyrulik, kierownik 
Działu Rehabilitacji Zawodo-
wej i Społecznej ROPS, odbie-
rając podziękowania cieszyła 
się, że zadanie zostało wyko-
nane. 

Waldemar Kubiak, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Konin pod-
kreślał, jak ważna jest wrażli-
wość w pracy, w której nadaje 

się sens życiu ludzi, którzy ten 
sens stracili, i że ta wrażliwość 
właśnie łączy drużynę PODAJ 
DALEJ i leśników.

Violetta Kowalczyk, która 
wspaniale potrafi  łączyć biznes 
ze sztuką i z pomaganiem opo-
wiedziała o początkach współ-
pracy z Fundacją, o akcjach 
i aukcjach charytatywnych i 
przyznała, że podziwia zespół 
Fundacji za tak ogromne chę-
ci i starania zmierzające do 
zmiany sytuacji osób z niepeł-
nosprawnością. 

Monika Juzala, występując 
w imieniu zaprzyjaźnionych 
mediów, podkreślała, że praca 
z Fundacją PODAJ DALEJ jest 
ogromnie przyjemna, a wyczu-
walne dobro pochłania wszyst-
kich. „Przychodzą ludzie z 
ograniczeniami, a w Fundacji 
PODAJ DALEJ ich skrzydła się 
rozpościerają, odkrywają swój 
potencjał i talenty”. 

Antoni Antkowiak, wielo-
letni pracownik telewizji po-
znańskiej wspominał Dokto-
ra Piotra Janaszka, wspólne 
działania i przyjaźń. Zakończył 
oddając cześć Doktorowi, z 
którego śmiercią nie może się 
pogodzić, choć minęło już po-
nad 20 lat…

Zuzanna Janaszek-Macia-
szek witając gości opowiedzia-
ła o tym, jak z podopiecznymi, 
specjalistami pracującymi w 
Fundacji i z rodzicami naj-
młodszych podopiecznych pro-
jektowali część rehabilitacyjną. 
Opowiedziała również o „czte-
rech perełkach”, które znajdują 
się właśnie w tej części.

Jest to Musicon, kreatywne 
urządzenie do muzykoterapii, 
ale nie tylko, ponieważ wspo-
maga także naukę liczenia, geo-
metrii, programowania. Piękne 
drewniane urządzenie, nagra-
dzane wielokrotnie za design 
i ideę, zostało zaprojektowa-
ne przez Kamila Laszuka (była 
to jego praca dyplomowa na 
ASP), służy przede wszystkim 
dzieciom w poznawaniu świa-
ta, swoich możliwości, swoich 
talentów. Jest to instrument, na 
którym dzieci komponują mu-
zykę i jakąkolwiek czynność 
wykonując na tym urządzeniu 
kreują niezwykłe dźwięki.

Kolejne wyjątkowe urządze-
nie to PRAGMA. To nie tylko 
sprzęt do rehabilitacji rucho-
wej i neurologicznej, ale też 
metoda stworzona przez Mar-
ka Kowalskiego, doświadczo-
nego fi zjoterapeutę i autorytet 
naukowy. Stworzył metodę re-
habilitacji, która bazuje na za-
stosowaniu elastomerów. Mają 
one cechy zbliżone do mięśni i 
wymuszają naturalny ruch. 

Następna perełka to Cyber 
Oko, (C-Eye) stworzone przez 
polskich naukowców z Poli-
techniki Gdańskiej, a produko-
wane przez Firmę AssisTech. 
Urządzenie to sprowadzono 
do Osady Janaszkowo głównie 
z myślą o dzieciach, z którymi 
utrudniona jest komunikacja. 
Komunikacja odbywa się po-
przez śledzenie gałki ocznej. 
Dla dzieci to bardzo przyjemne 
w pracy urządzenie, a zadania 
do wykonania ukryte są pod 
postacią animowanych gier. 
Dla dorosłych natomiast są 
plansze komunikacyjne i te-
sty, w których osoba, która nie 
może się komunikować, odpo-
wiada na pytania wybierając 
odpowiedź gałką oczną. 

I ostatnie, co z pewnością 
wyróżnia Osadę Janaszkowo, 
to TDCS. Jest to metoda po-
legająca na mikropolaryzacji 
mózgu. Specjaliści z Fundacji 
PODAJ DALEJ planują sesje w 
oparciu o szczegółową ana-
lizę – mapowanie fal mózgo-
wych. Pobudzają w ten sposób 
i przyspieszają powstawanie 
połączeń neuronalnych w tych 
płatach, w których najbardziej 
potrzebna jest stymulacja. 

Poza wymienionymi urzą-
dzeniami w Osadzie Janasz-
kowo, Fundacja PODAJ DALEJ 
postawiła na aktywizację ru-
chową. Jest siłownia zaprojek-
towana przez trenerów sportu, 
którzy sami poruszają się na 
wózkach, są też sale do fi zjo-
terapii nastawione zarówno na 
pracę bierną jak i czynną. 

Z uwagi na pandemię spo-
tkanie miało charakter ka-
meralny, wzięły w nim udział 
przede wszystkim osoby, które 
w największym stopniu przy-
czyniły się do uruchomienia 
pierwszej części Osady Ja-

„To szczęście
mieć taki zespół…”

naszkowo. Dobroczyńców jest 
znacznie więcej. Są to nie tyl-
ko fi rmy i instytucje, ale rów-
nież osoby indywidualne, które 
regularnie wspierają Osadę 
Janaszkowo, fi rmy które wyko-
nały różne usługi, podarowały 
urządzenia i meble. W Osadzie 
Janaszkowo wisi już tablica, 
na której zostali uhonorowani 
najwięksi dobroczyńcy. Jed-
nak gdybyśmy mieli wymienić 
wszystkie osoby, które mają 
tam swoją cegiełkę, z pew-
nością zabrakłoby nam ścian. 
– podkreśla Zuzanna Jana-
szek-Maciaszek. Za nami dużo 
pracy – 1/3 planów na Osadę 
Janaszkowo. Przed nami wciąż 
dużo do zrobienia i bardzo po-
trzebujemy przyjaciół. W naj-
bliższym czasie najważniejsze 
jest uruchomienie mieszkań 
treningowych, wytchnienio-
wych i wspomaganych.”

Osada Janaszkowo mieści 
się nad przepięknym jeziorem 
i nie jest to miejsce przypadko-
we. Dokładnie w tym miejscu 
pod koniec lat 70-tych Dok-
tor Piotr Janaszek, młodziutki 
wówczas lekarz, świeżo po 
studiach medycznych, prowa-
dził swój pierwszy obóz dla 
dzieci z niepełnosprawnością 
(pod skrzydłami TPD). Zanim 
swoje serce zostawił w Mielni-
cy, to właśnie tutaj opiekował 
się dziećmi z niepełnospraw-
nością. Padło wiele ciepłych 
słów pod adresem zespołu 
ludzi, który realizuje działa-
nia Fundacji im. Doktora Pio-
tra Janaszka PODAJ DALEJ. To 
ludzie, którzy z powołaniem 
wykonują swoją pracę. To 
pracownicy, specjaliści, wo-
lontariusze, z których część to 
osoby z niepełnosprawnością; 
były kiedyś podopiecznymi, 
a teraz pomagają innym. To 
również rodzice i opiekuno-
wie najmłodszych podopiecz-
nych. Poczęstunek dla gości 
przygotowały właśnie mamy 
najmłodszych podopiecznych 
wraz z wolontariuszami.

Realizatorem OSADY JA-
NASZKOWO jest Fundacja im. 
Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ z Konina, która konty-
nuując dzieło swojego patrona, 
od ponad 17 lat pomaga oso-
bom z niepełnosprawnościami 
żyć niezależnie, samodzielnie i 
godnie.

Więcej o OSADZIE JANASZ-
KOWO: https://osadajanasz-
kowo.pl , o działaniach Fun-
dacji PODAJ DALEJ: https://
podajdalej.org.pl   oraz na Fa-
cebooku/FundacjaPodajDalej. 
NA
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21 czerwca 20 kajaków 
wypłynęło na rzekę 

Wartę, aby przepłynąć trasę 
z miejscowości Piersk na Ko-
nińskie Bulwary. Nie był to 
zwyczajny spływ, ponieważ 
uczestnikami były osoby z 
niepełnosprawnością, pod-
opieczni Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, 
którzy na dobre trzy godziny 
zamienili swoje cztery kółka 
na kajaki.

W każdym kajaku był spraw-
ny wolontariusz, abyśmy bez-
piecznie dotarli do celu. Spływ, 
jak co roku, zabezpieczony 
był przez niezawodnych ra-
towników WOPR Konin, a w 
tym roku dofi nansowany rów-
nież dzięki wsparciu Miasta 
Konin i Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Trasa miała 
17 kilometrów. Jedni uważali, 
że to dużo,  inni nie, jednak w 
ogromnym upale była to trasa 
męcząca – bez względu na 
sprawność. Mimo wszystko 
uczestnicy spływu świetnie 

się bawili, płynęli zwartą gru-
pą, rozmawiali, a nawet śpie-
wali. 

Joanna przyznała już na Bul-
warach Konińskich, że był to 
dla niej ogromny wyczyn, bo 
panicznie boi się wody. Nato-
miast dla Lidki taki spływ był 
marzeniem jej życia. Kilkoro 
uczestników płynęło kajakiem 
po raz pierwszy, więc było to 
nowe doświadczenie. Na Bul-
warach czekała już obsługa 
naziemna, która miała zada-
nie przetransportować wózki 
inwalidzkie. 

Po wypakowaniu się z ka-
jaków mieliśmy okazję po-
rozciągać się z niezawodną 
joginką Marzenką Łowińską. 
Na brzegu witała nas Zenona 
Sroczyńska, kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Miasta Konina, 
która wręczyła wszystkim pa-
miątkowe koszulki. 

Dziękujemy za świetną za-
bawę i zapewnienie wszystkim 
bezpieczeństwa. NA

Co to był za spływ!
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„Mogłeś nie wyprzedzać”, 
burknął mój syn Kac-

per w odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego nie chciał ze mną 
rozmawiać, gdy po wypad-
ku leżałem na oddziale in-
tensywnej opieki medycznej 
(OIOM). Przyznacie – odpo-
wiedź rezolutna i gorzka jak 
na sześciolatka, którym był w 
2015 roku. 

A ja? Czy mogłem wtedy 
nie spieszyć się do kolegi, aby 
dokończyć remont jego samo-
chodu, a potem szybko ode-
brać syna z przedszkola? Czy 
mogłem jechać wolniej niż 
120 kilometrów na godzinę? 
Czy mogłem nie wyprzedzać 
tej ciężarówki, która w chwili 
manewru uderzyła swoim po-
tężnym cielskiem w bok moje-
go auta? Gdybym tylko przewi-
dział, co stanie się później. 

Miałem całkiem zwyczajne 
życie. Mieszkałem w leśni-
czówce w niewielkiej miej-
scowości Hajda w pobliżu Ja-
strowia w Wielkopolsce. Choć 
jestem człowiekiem lasu, le-
śnikiem nie zostałem. Bo mnie 
zawsze ciągnęło do samo-
chodów. Skończyłem szkołę 
zawodową, zdobyłem dyplom 
mechanika, pracowałem i w 
warsztatach samochodowych, 
i na budowach, i w kraju, i za 
granicą. Brałem każdą robotę, 
z której był chleb. Moją part-
nerkę Martę poznałem w 2007 
roku. Była koleżanką mojej 
siostry. Często ją odwiedzała. 
Szybko się okazało, że bardziej 
odwiedza mnie, niż moją sio-
strę. A efekt tych odwiedzin 

jest taki, że mamy teraz ze 
sobą czworo dzieci: Kacpra (12 
lat), Hanię (10 lat), Antosia (8 
lat) i Patrycję (6 lat). 

Na własnych nogach stałem 
po raz ostatni po tym, jak cię-
żarówka uderzyła w moje auto. 
Byłem przytomny, gdy z niego 
wypadłem, gdy podnosiłem 
się z ziemi, żeby zabezpieczyć 
akumulator, gdy zrobiłem kilka 
kroków w kierunku wraka i 
tam upadłem. Miesiąc później 
obudziłem się na OIOM-ie. 

Lekarz dopytywał tak ja-
koś dookoła: „co ja bym zro-
bił, gdybym się dowiedział, że 
już nie wstanę?”. A co ja niby 
miałbym zrobić? Miałem prze-
rwany w 45 procentach rdzeń 
kręgowy, byłem sparaliżowany 
od szyi w dół. Nie mogłem ru-
szać ani rękami, ani nogami. I 
nie mogłem też mówić, bo w 
gardle tkwiła mi rurka od tra-
cheostomii. Co w takim sta-
nie można zrobić sobie lub ze 
sobą? A zatem nie powiedzia-
no mi wprost, że już nie będę 
chodził, ale że czeka mnie dłu-
ga, ciężka rehabilitacja, żebym 
mógł się nauczyć żyć od nowa. 
Zanim jednak ta rehabilitacja 

się zaczęła, to dwa lata spę-
dziłem na szpitalnym oddziale 
paliatywnym. 

Mówi się o nim ładnie, że 
tam trafi ają pacjenci w za-
awansowanym stadium choro-
by. Dla wielu to oddział na koń-
cu życiowej drogi. Dla mnie był 
przystankiem w oczekiwaniu 
na prawdziwą rehabilitację w 
ośrodku w Bydgoszczy. Pozwa-
lali mi więc odwiedzać dom i 
rodzinę. To był dla nas trudny 
czas odnajdywania się w no-

wej sytuacji. Marta na mnie 
pokrzykiwała, wyznaczała ja-
kąś domową robotę, mówiła 
wprost, że ona użalać się nade 
mną nie będzie. Wtedy byłem 
zły, że mnie nie pociesza. Dziś 
wiem, że takie stawianie do 
pionu jest lepsze. Starszy syn 
przestał się na mnie boczyć, 
starsza córka mobilizowała, a 
dwoje najmłodszych jeszcze 
wtedy mało rozumiało. 

Na obóz aktywnej rehabili-
tacji mnie nie przyjęli. Bo nic 
przy sobie nie umiałem zrobić. 
Polecano mi za to projekt tre-
ningowy Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
w Koninie. Trafi łem tam we 

wrześniu 2019 roku. Nauczy-
łem się tego, co dla mnie naj-
ważniejsze, abym był samo-
dzielny. Nauczyłem się tam jak 
zwyczajnie, na co dzień żyć, 
aby nie być dla bliskich cięża-
rem, ale partnerem i ojcem. 
Nauczyłem się więc tam myć 
się, czyścić zęby, przygoto-
wywać sobie posiłki, samemu 
jeść, ubierać się. No i golić się! 
Bo do tej pory pomagał mi golić 
się mój syn Kacper. A to prze-
cież powinno być odwrotnie. 
Oduczyłem się palić papierosy. 
Do domu wróciłem w marcu 
2020 roku, kiedy rozhulała się 
pandemia Covid-19. 

„Ucz się Tata, ucz!”. Tak po-
krzykują dzieciaki, gdy mnie 
odwiedzają w leśniczówce. 
Tak, musieliśmy się rozdzielić. 
Marta mieszka z nimi na co 
dzień w mieście, gdzie chodzą 
do szkoły. Czekam więc z tęsk-
notą na te chwile, kiedy Marta 
będzie na mnie pokrzykiwać, 
żebym się nie lenił, a dziecia-
ki będą się kłócić, kto będzie 
pierwszy pchał mój wózek i 
kto mi usiądzie na kolanach. 
A gdy ich nie ma tworzę na-
szą nową przyszłość. Doradca 
zawodowy pomaga mi zało-
żyć fi rmę – własny warsztat 
samochodowy. Na razie będę 
nim zarządzał, zajmował się 
zamówieniami, papierami i 
kontaktami z klientami. Na-
prawami zajmą się koledzy. A 
ja mam nadzieję, że kiedyś do 
nich dołączę. 

Chciałbym znowu ręce sma-
rem ubrudzić. A potem szoro-
wać je w poczuciu, że kolej-
ną dobrą robotę wykonałem. 
Szansa na to jest. Muszę tylko 
moje ręce wzmocnić i uspraw-
nić, aby więcej nimi zdziałać. 
Dlatego chciałbym wrócić 
do mieszkań treningowych i 
na zajęcia rehabilitacyjne w 
Osadzie Janaszkowo. I to jest 
właśnie powód, dla którego 
czekam na Osadę. Pomóż mi i 
zbuduj ze mną Osadę Janasz-
kowo. 

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI
36 LAT, HAJDA 

Realizatorem OSADY JANASZ-
KOWO jest Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z 
Konina, która kontynuując dzie-
ło swojego patrona od ponad 
17 lat pomaga osobom z niepeł-
nosprawnościami żyć niezależ-
nie, samodzielnie i godnie.

Więcej o OSADZIE JANASZKO-
WO: https://osadajanaszkowo.
pl, o działaniach Fundacji PODAJ 
DALEJ: https://podajdalej.org.pl 
oraz na Facebooku FundacjaPo-
dajDalej.

Dwunastoletni 
syn golił ojca
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Początki mojej pracy w śro-
dowiskowym domu samo-

pomocy dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną 
oraz zaburzeniami psychicz-
nymi nie były łatwe. To była 
moja pierwsza praca. Teoria 
nabyta na studiach dała mi 
wiedzę dotyczącą funkcjo-
nowania psychospołecznego 
uczestników, natomiast rze-
czywistość wyglądała tak, że 
każda osoba wymagała indy-
widualnego podejścia i to ja 
musiałam poznać jej potrze-
by, możliwości, oczekiwania. 
Gdy przychodziłam z pracy, 
płakałam. Nie wiedziałam, co 
robić i mówić.

 Dzięki zdobytemu doświad-
czeniu zawodowemu wiem, że 
w kontakcie szczególnie waż-
ny jest nasz rozmówca i nasze 
nastawienie do niego. Ja dobre 
nastawienie miałam. Czy ktoś 
z nas na co dzień zastanawia 
się nad kwestią sposobów 
porozumiewania się z innymi 
osobami? W domu, w szkole, w 
pracy, w sklepie, na ulicy – na 
każdej płaszczyźnie życia spo-
łecznego komunikujemy się. 
Jest to dla nas tak naturalny 
proces, że nie wymaga refl eksji 
czy dogłębnej analizy. Dzieje 
się i już. Jednak są sytuacje, 
w których trzeba dokładniej 
przyjrzeć się, w jaki sposób na-
wiązujemy relacje i czy może-
my coś jeszcze poprawić, aby 
ich jakość była lepsza. 

Pojawia się wiele kwestii, 
które trzeba określić w bezpo-
średnim kontakcie, jak choćby 
forma zwracania się do siebie. 
Akurat w naszym ŚDS funk-
cjonowała zasada, że pracow-
nicy mówili do uczestników 
„per ty”, natomiast to, czy 
będą się oni do nas zwracać 
po imieniu zależało od nas. 
Przyznam, że w tym przypad-
ku kierowałam się intuicją, 
wiedzą na temat danej osoby 
i jej dobrem. Oczywiste było 
dla mnie, że uczestnik dużo 
starszy ode mnie, który do 
wszystkich zwraca się bez-
pośrednio, nie będzie na siłę 
dostosowywał się do innych. 
Zdarzały się również sytuacje, 
gdzie najważniejszy był pro-
ces terapeutyczny i poprawa 
stanu psychicznego osoby z 
niepełnosprawnością, co wy-
magało nawiązania bliższej 
relacji opartej na poczuciu 
bezpieczeństwa i zaufania. 

Właśnie przejścia na „ty” 
potrzebował ode mnie pan 
Jarek cierpiący na zaburzenia 
schizoafektywne. Po przeby-
tym półrocznym leczeniu na 
oddziale psychiatrycznym za-
przestał on brania leków, co 

Bądźmy 
naturalni
doprowadziło do coraz częst-
szych stanów dysfotycznych, 
epizodów urojeniowych oraz 
nasilonej agresji werbalnej, a z 
czasem także czynnej. Rodzi-
na w tej sytuacji była bezsilna, 
nie mogła w żaden sposób na-
kłonić go do zażywania leków. 
Matka cierpiąca na depresję, 
samotnie wychowująca syna 
nie miała wpływu na zacho-
wanie pana Jarka. Pojawiły 
się omamy; głównie o treści 
religijnej, ale także seksual-
nej. Pan Jarek opowiadał mi, 
że słyszy głos szatana, który 
nakazuje mu skoczyć z bal-
konu (mieszkanie mieści się 
na czwartym piętrze). W tej 
sytuacji, aby nakłonić uczest-
nika do powrotu do leczenia 
farmakologicznego musiałam 
zmniejszyć dystans, więc sama 
zaproponowałam mu zwraca-
nie się do mnie po imieniu. Na-
wiązanie bliższej koleżeńskiej 
relacji umożliwiło stworzenie 
atmosfery zaufania i poczucia 
bezpieczeństwa, co z czasem 
pozwoliło przekonać pana Jar-
ka do zażywania leków. Dużą 
rolę odegrało także poczucie 
humoru, które okazało się bar-
dzo pomocne. Często mówi-
łam: „No, Jaruś otwieraj buzię 
i ładnie połykaj leki”, a wtedy 
rozbawiony chętniej je przyj-
mował. 

Kolejną szczególnie ważną 
i potrzebną umiejętnością w 
komunikacji, zwłaszcza z oso-
bami z niepełnosprawnością 
intelektualną, jest dystans do 
siebie. Moi kochani uczest-
nicy w sposób bezpośredni i 
bez skrępowania zwracali się 
do mnie. Czasem było to dro-
czenie się wyrażane słowami: 
„Zaraz utnę ci nogę” albo „Za-
raz dostaniesz pałką w łeb”, 
co oczywiście przyjmowałam 
z uśmiechem. Taka postawa 
zdecydowanie pomagała mi 
w odkrywaniu potrzeb, pro-
blemów i oczekiwań uczest-
ników. W większym stopniu 
otwierali się przede mną, gdyż 
wiedzieli, że nic z tego, co mó-
wią nie zostanie skrytykowane, 
a oni sami nie będą odrzuceni, 

wyśmiani, zignorowani. Pra-
ca z tak cudownymi osobami, 
mimo ich obciążeń chorobo-
wych i ograniczeń intelektual-
nych, nauczyła mnie również 
podejścia z humorem nawet do 
trudnych tematów jak: wiara, 
przemijanie, śmierć. Miałam to 
szczęście poznać dwóch braci 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarko-
wanym, którzy zafascynowani 
byli eschatologią. Często zada-
wali mi pytania w stylu: „Kiedy 
pani umrze?”, „Jaki pani chce 
wieniec na pogrzeb – z żywych 
czy sztucznych kwiatów?” lub: 
„Zawezwać już księdza z ostat-
nim namaszczeniem?”. Na po-
czątku pytania te wywołały we 
mnie zdziwienie i lekką kon-
sternację, ale z czasem znowu 
dystans do siebie i poczucie 
humoru zdały egzamin. Z ła-
twością na pytanie: „Czy zająć 
pani miejsce w kostnicy?” od-
powiadałam: „Poczekaj, nie tak 
szybko, jeszcze nie umieram”. 
Tego typu ciężkie zagadnienia 
wymagają czasem pokory i ak-
ceptacji uwag krytycznych pod 
swoim adresem. 

Empatia – słowo-klucz, 
które otwiera nawiązanie i 
podtrzymywanie relacji in-
terpersonalnych. W pracy z 
osobami z niepełnosprawno-
ściami jest szczególnie istot-
na. To właśnie wczucie się w 
sytuację drugiego człowieka 
pozwala na lepsze zrozumie-
nie jego potrzeb, oczekiwań, 
odczuć, których nie potrafi  
zwerbalizować. Współodczu-
wanie daje możliwość po-
znania motywacji, przyczyn 
danego zachowania. W mojej 
pracy często spotykałam się 
z sytuacją, w której przycho-
dził do mnie uczestnik zajęć i 
był wyjątkowo niemiły, mimo 
że mieliśmy dobry kontakt. 
Wówczas starałam się zrozu-
mieć, co spowodowało taki 
stan dysfotyczny i dlaczego to 
mnie się „oberwało”. Zazwy-
czaj wystarczyło zapytać o to, 
co działo się wcześniej, czy 
ktoś sprawił mu przykrość lub 
go zdenerwował. Okazywało 

się, że ta werbalizacja złości 
i napięcia była wynikiem po-
przedzającej ją kłótni z inną 
osobą z grupy, bądź krytyki ze 
strony pracownika. W takich 
chwilach myślałam, jak czuł 
się w takiej sytuacji uczestnik 
i rozumiałam, że potrzebował 
odreagowania nieprzyjem-
nych emocji. Dlaczego akurat 
na mnie? Bo darzył mnie sym-
patią, zaufaniem i poczuciem 
bezpieczeństwa, co pozwoliło 
mu na swoiste katharsis. Natu-
ralnie po rozmowie przeprosił 
za swoje zachowanie wobec 
mnie, a ja miałam pewność, że 
następnym razem też przyj-
dzie do mnie z problemem. 
Dlatego warto przyjąć taki 
„wybuch” na spokojnie, nie 
krytykować, ale dać szansę na 
„wygadanie się”, otwarcie na 
szczerą rozmowę. Z czasem 
się tego nauczyłam i była to 
najlepsza reakcja. 

Doświadczenie w pracy z 
osobami z niepełnosprawno-
ściami pozwoliło mi na wyko-
rzystanie pewnych umiejęt-
ności również w codziennych 
kontaktach (z rodziną, sąsia-
dami, ze znajomymi, w spo-
łeczności lokalnej). Także więc 
i ja skorzystałam, ucząc się 
porozumiewania w wielu 
trudnych sytuacjach. Chodzi 
tu szczególnie o komunika-
cję werbalną. Nasz przekaz 
powinien być jasny, klarowny 
i tak sformułowany, aby nasz 
rozmówca był w stanie zrozu-
mieć dokładnie to, co do niego 
mówimy. To ja muszę dosto-
sować mój język do odbiorcy 
komunikatu, więc nie mogę 
używać żargonu psycholo-
gicznego lub innych słów, co 
do których wiem, że może być 
problem z ich zrozumieniem. 
Nie ma sensu „wymądrzać się”, 
bo może to skutkować nie-
chęcią ze strony rozmówcy do 
dalszego kontaktu. Po prostu 
bądźmy naturalni, kierujmy 
proste i zrozumiałe komunika-
ty, a wtedy na pewno poprawi 
się jakość naszych relacji inter-
personalnych. 

MARCELINA SITARZ
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Czasem myślę, że proble-
my są po to, by doceniać 

to, co mamy, gdy już miną. 
Na szczęście jeden z nich 
przesunął się na czas bliżej 
nieokreślony. Przypuszcza-
łam, że czeka mnie operacja 
oka. Chodziłam „jak struta” i 
pocieszało mnie tylko to, że 
może trochę odpocznę od 
pisania no i Marek będzie 
się mną opiekował bar-
dziej niż zawsze. Marne to 
było pocieszenie, bo pisać 
lubię, a i na brak opieki ze 
strony Marka nie narzekam. 
Tymczasem kontrola lekar-
ska wykazała, że na razie 
nie ma nawet co o opera-
cji myśleć, a stan oczu jak 
na wszystkie moje przeby-
te zapalenia i odklejania 
siatkówki jest całkiem do-
bry. Dostałam mocniejsze 
soczewki i pokrzepiające 
słowa mojego okulisty, że 
mam iść i robić to, co robię.

Ulga, którą odczułam z 
powodu oddalającej się wi-
zji operacji, wyostrzyła mi 
widzenie mojej sytuacji ży-
ciowej. Pewnie niedługo 
znowu zacznę marudzić, ale 
fajnie, że nie dziś. Pogodzi-
łam się już z tym, że co jakiś 
czas „staję na głowie i moją 
szklankę do połowy peł-
ną widzę do połowy pustą”. 
Zmiana polega na tym, że 
już nie biegam płacząc, kto 
wypił pół mojej szklaneczki, 
ale spokojnie, a czasem nie-
cierpliwie, czekam aż głowa 
„wróci na swoje miejsce”. Mój 
psychiatra uważa, że i tak 
mam niesamowitego farta, 
że tylko przy pomocy terapii 
i ziołowych leków utrzymuję 
się w tak dobrym stanie. Po-
dobno zdarza się, że w zabu-
rzeniach schizoafektywnych 
okres całkowitej remisji trwa 
wiele, wiele lat. Pani dok-
tor zapisuje mi więc leki „na 
wszelki wypadek”. 

Kilka lat temu chciałam 
zrezygnować z renty. Praco-
wałam, nie brałam leków i 
uważałam, że to nieuczciwe 
brać pieniądze, jeśli funkcjo-
nuje się jak inni. Tak bardzo 
chciałam normalności, że nie 
chciałam pamiętać, iż zda-
rzają się okresy, w których 
faktycznie „mam częściową 
niezdolność do pracy”. Mimo 
to na komisji w ZUS-ie upie-
rałam się, że chcę rentę ale 
„na oczy”, a nie – z powo-
du mojej choroby, bo słaby 
wzrok bardziej upośledza 
mi życie niż zawirowania 
w emocjach. Komisja wy-
słuchała mojego wywodu i 
po kolejnych posiedzeniach 

uznali, że jednak jestem 
chora i renta się należy. Nie 
chodzę z napisem na czo-
le „schizoafekt”, ale też nie 
upieram się, że klinicznie 
wszystko ze mną OK. 

W utrzymaniu się przy 
zdrowiu pomagają mi inni 
ludzie. Duża w tym zasługa 
mojego terapeuty. Zachęcał 
mnie do szukania wspar-
cia nie tylko w Marku, ale i 
ludziach wokół mnie. Izo-
lacja pogłębia moje złe sta-
ny, bycie z ludźmi – trzyma 
przy normalności. Celowo 
zagłębiam się czasem w ich 
problemy, czasem mówię o 
moich. Niekiedy gdzieś tam 
prowadzimy banalne, nie-
znaczące rozmowy, ale te-
raz dopiero czuję, że i one 
są bardzo ważne. Zaczęłam 
mieć świadomość, że nale-
żę do wielu grup i to dało mi 
więcej sił. Jestem nie tylko w 
rodzinie, ale i w grupie są-
siadów z mojej klatki, ludzi 
z mojego osiedla, miasta, w 
grupie kobiet, a także nale-
żę do grona zespołu redak-
cyjnego „Filantropa Naszych 
Czasów”. 

Na spacerach z psem 
poznaję nowe osoby. Na-
dal mam lęk przed nowymi 
znajomościami, jakbym od 
początku obawiała się kry-
tyki, odrzucenia, sama nie 
wiem czego. Staram się to 
przezwyciężyć i pomalutku 
zaczyna to wychodzić. Za-
czynam być bardziej szczera, 
otwarta. Oczywiście nie zna-
czy to, że od razu opowiadam 
historię swojego życia. Od ta-
kich osób sama czasem ucie-
kam. Jednak widzę, że już nie 
przedstawiam wszystkiego 
jak dawniej, w zakłamanych, 
kolorowych barwach, ale 
mówię także o problemach. I 
okazuje się, że u innych jest 
podobnie. To zbliża. 

Czasem nie jest łatwo w 
kontaktach z bliskimi. Mam 
od kilku lat przyjaciółkę, któ-
ra ma wiele uprzedzeń. Na 
szczęście nie w stosunku 
do osób z niepełnospraw-
nościami. Prowadzi klasę 
integracyjną w szkole pod-
stawowej. Ma ogromną cier-

pliwość i co najważniejsze 
empatię oraz wyrozumiałość 
do wszystkich, nawet tych, 
jak to się mówi, najtrudniej-
szych uczniów. Niestety jej 
uprzedzenia, np. do osób po-
chodzenia arabskiego są tak 
ogromne, że nad tym nie pa-
nuje. Opowiadałam jej wczo-
raj o znajomej, która spotyka 
się z chłopakiem z Libanu. 
Na samym początku, jak się 
poznałyśmy, rozmawiałyśmy 
z Dorotą dużo o tolerancji. 
To dla mnie ważny temat. 
Dorota nie przyznawała się 
do swojego emocjonalnego 
podejścia do innych nacji, ale 
kiedy powiedziałam, że ten 
chłopak to Arab, zobaczy-
łam jakby inną osobę: pełną 
wstrętu, pogardy, może na-
wet nienawiści. Patrzyłam na 
nią i nie poznawałam. Zda-
ję sobie sprawę, że to cał-
kiem inna kultura, w wielu 
kwestiach dla nas Polaków 
nie do zaakceptowania, ale 
„wkładanie wszystkich do 
jednego worka” tylko dlate-
go, że należą do jakieś gru-
py jest dla mnie wynikiem 
braku myślenia i kierowania 
się schematami. Dawniej 
od razu bym od takiej przy-
jaciółki uciekła, bo tak się 
różnimy, nie tylko w tej, ale 
i w innych kwestiach. Dziś 
wiem, że ona i ja mamy pra-
wo do swoich odmiennych 
poglądów. Ona być może też 
ma trudność z przyjęciem 
jakichś moich wypowiedzi 
czy stanowisk, ale nie kłóci-
my się nigdy, tylko spokojnie 
wysłuchujemy drugiej strony. 
Ciekawsza jest wtedy przy-
jaźń. W takie dni czuję, że 
pomału, ale jakoś się zmie-
niam rozwijam, przechodzę 
problemy, które wydawały 
się nie do pokonania.

Znowu zaczęłam poma-
gać innym. Wiele lat temu 
z młodej dziewczyny, która 
wszystkim służyła pomocą 
stałam się zimną zgorzknia-
łą, skupioną na sobie osobą, 
która przestała pomagać, bo 
„któż to doceni”. Teraz wiem, 
że pomaganie więcej daje 
mnie samej niż osobie, któ-
rej pomagam. Daje poczucie 

sensu życia, świadomość, że 
po coś tu jestem. Wspomina-
łam w ostatnim tekście, że 
ciężko mi było w kontaktach 
z mamą Marka. Jej narzuca-
nie się i krytyka wzbudziły 
we mnie ogromne pokłady 
złości i agresji, których aż się 
bałam. Tymczasem, kiedy z 
rodziną Marka, po dość dłu-
giej przerwie, spędzaliśmy 
weekend okazało się, że i 
rodzina ma już dosyć jej za-
chowania i „spycha ją jakby 
na margines”. Miałam strasz-
nie mieszane uczucia. Po 
pierwszym, przyznam trium-
falnym, w myślach „doigrałaś 
się” poczułam mnóstwo żalu 
i smutku, że tak się dzieje. 
Zobaczyłam starszą kobietę, 
która cale życie rządziła ro-
dziną, a teraz ta rodzina jak-
by się jej wymyka. Wydaje mi 
się, że starała się trochę „na 
siłę” przytrzymać dzieci przy 
sobie, a efekty były odwrot-
ne: dwoje zaczęło pić, a trze-
cie uciekło w nieudany zwią-
zek. Im bardziej trzymamy 
innych przy sobie, tym oni 
bardziej się oddalają. Wydaje 
mi się, że także w związku z 
Markiem, im bardziej się go 
kurczowo czepiałam, tym 
on potrzebował więcej wol-
ności. Dziś, gdy mam swoją 
pracę, hobby, przyjaciół, daję 
mu więcej wolności i czuję, 
że bardziej mnie kocha. 

Jednak nawet w chwi-
lach dobrego samopoczucia 
przychodzą uczucia pustki 
z nieustającym pytaniem: 
jak skończy się to wszystko? 
Czy po śmierci odkrywamy 
prawdziwy sens i znajduje-
my odpowiedzi na życiowe 
pytania? Przyznam, że za-
zdroszczę osobom, które 
mają głęboką wiarę, że do-
bre uczynki zaprowadzą ich 
do bliżej nieopisanego raju. 
Mnie pozostaje mieć tylko 
nadzieję. Ale jest kolejny 
piękny dzień. Zaraz wyjdę z 
psem na spacer. Może ktoś 
podzieli się ze mną swoimi 
problemami, może komuś 
przywrócę choć na chwilę 
uśmiech. Taka byłam kiedyś. 
Taką teraz staram się odna-
leźć. S.A. 

Codziennie 
pod górę(24)
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Moja 
pogoda
ducha
Optymizm i pogoda ducha 

pomagają w trudnych sy-
tuacjach. Gdy miałem kilka lat 
i mama zapytała mnie, kiedy 
zacznę chodzić, odpowiedzia-
łem: „Jutro”. Moje schorzenie 
– mózgowe porażenie dzie-
cięce – nie przeszkodziło mi 
w czerpaniu radości z dziecię-
cych zabaw. Byłem wesołym, 
uśmiechniętym i cierpliwym 
chłopcem. 

W czasie studiów uczęszcza-
łem do duszpasterstwa akade-
mickiego. Podczas jednej z roz-
mów duchowny powiedział, że 
moja obecność pomaga innym 
młodym ludziom oswajać się z 
problemem niepełnosprawno-
ści i wynikających z niej ograni-
czeń. W pamiętniku, który pro-
wadziłem, jedna z koleżanek 
napisała takie słowa: „Gdy inni 
widzieli problemy, ty potrafi łeś 
zauważyć pozytywne strony 
danej sprawy”. 

Bycie optymistą to nie to 
samo, co bycie marzycielem. 
Jak każdy człowiek miewam 
lepsze i gorsze dni. Staram się 
jednak akceptować to, czego 
nie sposób zmienić. Zamar-
twianie się tylko pogarsza kon-
dycję psychiczną. Nie wiem, jak 
wyglądałoby moje życie gdy-
bym był w pełni zdrowym czło-
wiekiem. Może nie doceniał-
bym wartości każdej chwili i nie 
umiał cieszyć się obecnością 
innych? Wszystkim osobom z 
niepełnosprawnościami życzę, 
aby umiały walczyć do samego 
końca i nie poddawały się. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Pociąg dla osób z niepełno-
sprawnościami jest często 

jedynym możliwym środkiem 
transportu na trasach dale-
kobieżnych, kiedy wybierają 
się nad morze czy w góry. 
Nie każdy może podróżować 
samochodem, zwłaszcza że 
wiąże się to z pokonaniem 
wielu kilometrów. Polskie Ko-
leje Państwowe stają się coraz 
bardziej dostępne dla osób z 
ograniczeniami sprawności, 
co jest sporym ułatwieniem.

Moja przygoda z polskim 
przewoźnikiem kolejowym 
zaczęła się w 1989 roku. By-
łem wówczas zmuszony po-
dróżować do Krakowa na 
konsultacje lekarskie. Rodzice 
pokrywali 100 procent kosz-
tu zakupu biletu za siebie i 
za mnie, ponieważ nie mieli 
pojęcia o ulgach. W tamtych 
czasach składy kolejowe w 
ogóle nie były dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. 

Tym środkiem transportu 
podróżowałem także na tur-
nusy rehabilitacyjne do Zako-
panego, Gdańska i Rusinowic. 
W ciągu ostatnich lat dostęp-
ność się bardzo poprawiła, 
przez wymianę taboru kolejo-
wego i rewitalizację dworców. 
Wagony są zadbane, a przede 
wszystkim dostosowane do 
przewozu osób z niepełno-
sprawnościami poruszających 
się na wózkach lub skuterach 
elektrycznych. Każda osoba z 
niepełnosprawnością ruchową 
powinna zgłosić przed podró-
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żą kierownikowi pociągu, że 
będzie podróżowała danym 
składem. Dzięki temu będzie 
można przygotować dla niej 
udogodnienia związane z wej-
ściem do środka.

Osobom z niepełnospraw-
nościami przysługują ulgi 
przy zakupie biletu. Warto 

zapoznać się z nimi na etapie 
planowania podróży. W pocią-
gach zamontowane są głośni-
ki, przez które zapowiadane 
są kolejne stacje. Dzięki po-
dróżom można poznać innych 
ludzi i nawiązać nowe znajo-
mości. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Podróże pociągiem
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Autor tekstu podczas podróży szynobusem 
na trasie Głogówek – Nysa.

Przy zabytkowej lokomotywie.
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Każdy człowiek ma obo-
wiązek udzielić pierwszej 

pomocy w sytuacji nagłego 
zagrożenia stanu zdrowia 
albo życia. Niezastosowanie 
się do niego może mieć po-
ważne konsekwencje. Kodeks 
karny przewiduje karę do 3 
lat pozbawienia wolności 
za nieudzielenie pomocy, a 
szczególnie dotyczy to osoby 
znajdującej się w położeniu 
grożącym bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem utraty ży-
cia lub ciężkim uszczerbkiem 
na zdrowiu. 

Umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy większość z 
nas opanowała na etapie nauki 
szkolnej lub na kursie pomocy 
przedmedycznej. Nie trzeba 

Pierwsza pomoc
mieć wykształcenia medyczne-
go, aby pomóc osobie będącej 
w niebezpieczeństwie. Kluczo-
wą sprawą jest umiejętność 
wykonania sztucznego oddy-
chania, którą przeprowadza się 
w sytuacji ustania czynności 
serca. Jeśli nachylimy głowę 
do klatki piersiowej osoby po-
szkodowanej i nie zobaczymy 
lub nie wyczujemy oddechu 
zbliżając swoje ucho do jej ust, 
natychmiast powinniśmy roz-
począć sztuczne oddychanie. 
Gdy jest oddech, należy taką 

osobę ułożyć w pozycji bocznej 
ustalonej i zadzwonić po pogo-
towie. 

Ważna jest też umiejętność 
udzielania pomocy w przypad-
ku zasłabnięcia. Nie wolno oso-
by, która zasłabnie lub zemdleje 
polewać wodą ani nią potrzą-
sać. Należy podnieść jej nogi 
do góry, aby zwiększyć dopływ 
krwi do mózgu. Podczas wyjaz-
dów wakacyjnych przyda nam 
się woda utleniona, którą zde-
zynfekujemy rany bądź otarcia. 

Warto zachować czujność i po 
powrocie ze spaceru po lesie 
albo parku dokładnie obejrzeć 
swoje ciało, ponieważ w se-
zonie letnim atakują kleszcze. 
Wbicie się tego owada w ludz-
ką skórę może przyczynić się 
do zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie 
mózgu. Jeśli kleszcz się wbije 
i zostanie usunięty, koniecznie 
trzeba wykonać badanie lekar-
skie pod kątem boreliozy. 

KRYSTIAN CHOLEWA
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– Mało kto chce przy nie-
szczęściu stać dłużej niż do 
jutra.

– Ludzie odpychają każdą 
odmienność, wszystko, co nie 
pasuje do schematów, które 
mają w głowach. Babuszka za-
wsze powtarzała, że nieszczę-
ście to wiatr, który zdmuchuje 
najbłahszych przyjaciół, że jest 
jak sito, przez które tylko ci z 
najszlachetniejszego kruszcu 
nie przelecą.

– Znaleźli się tacy po śmierci 
twoich rodziców? Ci ze szla-
chetnego kruszcu?

– Z czasem tak. Dlatego mam 
tę pewność, że u was będzie 
podobnie. Więc nie płaczcie 
po tych, którzy nie zdali egza-
minu. Tak naprawdę to nie byli 
przyjaciele, lecz jedynie ludzie, 
z którymi kiedyś było wam po 
drodze. Najwyraźniej potrze-
bowali was do czegoś. Poszli? 
Szerokiej drogi… Przyjaciół do-
czekacie się dopiero teraz.

•
Lubił ćwiczyć z Weroniką. Jej 

dotyk sprawiał mu przyjemność. 
Wzbudzał ciepło, które miłymi 
falami przenikało jego pierś i 
niewidzialnie rozlewało się po 
twarzy i skroniach. Lubił jej bli-
skość, nawet taką sformalizo-
waną, wynikającą ze sposobu 
prowadzenia gimnastyki. Palce 
– ćwiczenia palców – do tej bli-
skości skłaniały.

Podjechał do niej. Podał pra-
wą rękę, a ona rozłożyła jego 
dłoń na swoim udzie. Staran-
nie ułożyła każdy palec, jak 
zawsze, jak setki razy, kiedy z 
nią ćwiczył, jak tysiące razy w 
ogóle. Potem krótkim masażem 
rozgrzała mięśnie. Najpierw na 
grzbiecie, a po odwróceniu dło-
ni na jej wewnętrznej stronie. 
Szczególnie roztarła wydatny 
kłąb kciuka. I po raz kilkuset-
tysięczny któryś zaczęli zginać 
i prostować każdy paliczek. W 
każdym palcu po kolei, skrupu-
latnie, od najbliższego do naj-
dalszego, w każdym stawie mię-
dzypaliczkowym do lekkiego 
przeprostu, zmuszając wszyst-
kie, nawet najmniejsze, włókna 
mięśniowe do pracy. Zginali i 
prostowali, i znów zginali, żeby 
wyprostować, i jeszcze raz, i 
jeszcze…

Kiedy skończyli prawą dłoń, 
to samo zaczęli powtarzać z 

każdym stawem i każdym pal-
cem lewej. Hubert był już znużo-
ny. Czuł ciepło Weroniki. 

– Ładnie pachniesz – rzekł, by 
w końcu przerwać długie mil-
czenie.

Ale ona nie reagowała, sku-
piona na ćwiczeniu.

– Nie dekoncentruj się – pró-
bowała przywołać go do po-
rządku.

– Jakie to perfumy? – nie da-
wał za wygraną.

– To nie perfumy – rzekła 
krótko.

– A co? – zaczął się przeko-
marzać.

– Och! – fuknęła w końcu, 
udając złość. – Nie in–te–re–suj 
się – odparła, akcentując każdą 
sylabę, po czym całkiem poważ-
nie poleciła: – Myśl o palcach.

– Czuję je – odparł i głęboko 
pociągnął nosem. 

– A jak z resztą? – zapytała.

– Podczas masażu… albo gdy 
ktoś mnie tak dotyka jak ty te-
raz, to wydaje mi się, że czuję 
całą dłoń. Jednak kiedy sam coś 
robię, chwytam jakiś przedmiot 
albo kiedy w ciepłej wodzie 
myję ręce, to widzę, że to czu-
cie jest jeszcze mocno zaburzo-
ne. Na sporych obszarach nie 
czuję temperatury wyższej lub 
niższej od ciepłoty ciała. Z kolei 
opuszki i miejsca wokół płytek 
paznokciowych są nadwraż-
liwe. Z trudem znoszę zwykły 
dotyk. A obcinanie paznokci? 
Tragedia. Wciąż robię to zęba-
mi – mówiąc to, wyprostował 
palce, jakby chciał pokazać, o 
czym mówi.

– Równo obgryzione – przy-
znała ze śmiechem. – Ja też 
mam wrażliwe paznokcie – do-
dała, chcąc go jakoś pocieszyć. 
Roztarła serdeczny palec i usta-
wiła w odpowiedniej pozycji.

– A jak z resztą? – spytała, 
ćwicząc stawy między kolej-
nymi paliczkami. – Długo już 
stoisz? Zginaj ten palec! Zginaj 
jeszcze! – ponagliła.

Wysilił się bardziej. Jednak nie 
był przekonany, że z odpowied-
nim skutkiem.

– Wczoraj stałem ponad pół 
godziny i pewnie gdyby był czas, 
spokojnie stałbym dłużej.

– I bez problemów? – rzuciła 
krótko, jakby zamyślona.

– Tak dobrze nie ma.

– Jak wrócą dziewczyny, to też 
będziemy cię stawiać. – powie-
działa, lecz on widział, że myśli 
o czymś innym.

– Jesteś tu jeszcze? – spytał. 
Już miał dosyć katowania tego 
palca.

– Wiesz co? Tak mi się wyda-
je… Popatrz… – Bardziej zainte-
resowała go ćwiczeniem. – Rusz 
teraz sam ostatnim paliczkiem – 
poprosiła. – Skup się… jeszcze 
raz… No! – ponagliła, a kiedy 
wykonał polecenie, krzyknęła: 
– Zobacz! Wróciła ci władza w 
tym palcu! Wczoraj nie miałeś 
ruchu w tym stawie! Widzisz?! – 
cieszyła się. – A mówiłeś, że nie 
widać postępu.

Patrzyła na niego rozpromie-
niona. Śmiała się. Zależało jej 
na jego usprawnieniu, bardzo. 
Była gotowa poświęcić temu 
swój czas, umiejętności… żeby 
tylko przywrócić mu sprawność. 
I teraz, kiedy pod jej palcami po 
miesiącach drobiazgowego tru-
du zdarzyło się coś, na co tak 
długo czekali, coś tak absolut-
nie cudownego, była naprawdę 
szczęśliwa.

– Widzisz? Huberku, widzisz? 
– szeptała, mocno ściskając jego 
rękę.

Jeszcze nie mógł uwierzyć. 
Może nie zrozumiał, o co cho-
dzi, nie dotarło do niego. Od 
dawna nie miał takiego osią-
gnięcia. To nie było byle co, to 
był palec. A on zaczynał już 
myśleć, że postęp w ożywianiu 
jego rąk doszedł kresu, że na za-
wsze stanął na obecnym etapie 
i już dalej nie ruszy. Tyle praco-
wał… Wiedział, że z upływem 
czasu jego szanse malały. A w 
dłoniach jeszcze tak dużo było 
niedowładów… 

Jeszcze raz spróbował ruszyć 
palcem. Ruszał nim! Zginał i 
prostował we wszystkich sta-
wach! Więc to jeszcze nie ko-
niec? Jeszcze nie koniec. Jeszcze 
nie…

ROZDZIAŁ 43 
Żarówka niewielkiej lampki 

stojącej na biurku z trudem da-
wała sobie radę z ciemnością. 
Róg pokoju, blat biurka i rozło-

żone na nim dokumenty były 
dobrze oświetlone, lecz odle-
glejsze kąty ginęły w mroku. 
Nawet regał na przeciwległej 
ścianie ledwie majaczył pousta-
wianymi na nim segregatorami. 
Ale tyle światła wystarczało, tak 
Mateuszowi pracowało się naj-
lepiej. On i dokumenty, i żaden 
zbyteczny obiekt, który mógłby 
go rozproszyć. Także blask mo-
nitora nie był w tym oświetleniu 
dokuczliwy. Mateusz używał 
komputera do prowadzenia fi r-
my. Robił obliczenia, dokonywał 
przelewów bankowych, prowa-
dził korespondencję z klienta-
mi oraz podwykonawcami i był 
niepomiernie szczęśliwy, że ani 
Kasi, ani Huberta nie ogarnęła 
gorączka gier i nie zawłaszczyli 
mu narzędzia pracy. Kiedy Hu-
berta po wypadku trzeba było 
przenieść na dół, wolny pokój 
Mateusz przeznaczył na coś 
w rodzaju biura. To, czego nie 
zdążył zrobić w fi rmie, bądź co 
potrzebowało dłuższego zasta-
nowienia, przynosił do domu i 
tu spokojnie, przeważnie nocą, 
kiedy wszyscy spali, pracował. 

cdn.
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Przykro mi było rozstawać 
się z matką, siostrą i bra-

tem. A nawet Burka było mi 
szkoda, ponieważ był to pies, 
który najwierniej wysłuchi-
wał moich żalów i skarg. Wy-
czuwałem w nim wiernego 
przyjaciela, który gdyby mógł, 
na pewno by mi pomógł.

Słyszę psów szczekanie,
słyszę ludzkie wycie,
sam też je wydaję,
bo nędzne mam życie. 
Każdy wydaje tony,
chce, by je słyszano.
Czemu pies zniewolony?
Czemy pysk
mu kagańcem zatkano?
Czy wolno drugiego
poniżać?
Nie dopuszczać do głosu?
Ten, kto tak czyni,
sam wart jest 
psiego losu. 

Matka mówiła: 
– Musisz synu jechać. Wi-

dzisz, ja już nie daję rady, je-
steś za ciężki na moje ręce. 
Tam bynajmniej będziesz miał 
ubikację na miejscu.

Wiedziałem, że tak musi być, 
choć żal mocno ściskał za serce. 

Przed odjazdem w niezna-
ne postanowiłem odwiedzić 
wszystkie miejsca w naszym 
domu. Pomyślałem sobie, że tyle 
lat tu mieszkam, a jeszcze nie 
byłem na strychu. Matki w tym 
czasie nie było w domu, wyszła 
prawdopodobnie do sklepu. Nie 
wiem, w jaki sposób wczołga-
łem się na strych, w każdym 
bądź razie znalazłem się tam. Ile 
tam było dziwnych rzeczy, stare 
skrzynie, magiel, naftowe lam-
py, stare niemieckie książki. Nie 
znałem się na tym, ale czułem 
się dobrze w tych rupieciach. 
Zaszyłem się w książkach, choć 
nic z nich nie zrozumiałem. Dziś 
zapewne z tych rzeczy wybrał-
bym coś dla siebie do czytania, 
ale wtedy… 

Gdy matka przyszła, zanie-
pokoiła się, nie zastając mnie 
w mieszkaniu. Zaczęła wołać: 
synu, synu! A ja nic, milczałem. 
Chciałem być sam ze swoimi 
myślami i z tym wszystkim. Jakoś 
ciężko mi było w tych ostatnich 
dniach przed wyjazdem, dlatego 
wolałem być sam. Matka, gdy 
mnie odnalazła, zdziwiła się, jak 
tam wlazłem. Przecież schody 
na strych były bardzo strome. 

– Jak ty tutaj się znalazłeś? – 
pyta matka. 

– Nie wiem – odpowiedzia-
łem. 

***
– Proszę go tu położyć, na 

tym łóżku – powiedziała sio-
stra zakonna, która przypro-
wadziła mnie i ojczyma na salę 
czteroosobową. – Niech pan 
się nie martwi, on i tak długo 
nie pożyje. Ile ma lat? 

– Idzie mu osiemnasty rok – 
odpowiedział ojczym. 

– No, to góra do trzydziestki 
– odpowiedziała siostra.

Ludzie, o czym wy mówicie. 
Przecież ja słyszę, co mówi-
cie…

Ja jestem człowiekiem, chcę 
żyć, uczyć się, pracować, tak 
jak każdy z was. Jacy jesteście 
podli. Czy tak siostry zakonne 
witają każdego, kto tu przy-
chodzi? Czy ja tutaj po śmierć 
przyjechałem? Nie, ja tutaj nie 
zostanę. 

Myślałem i zastanawiałem 
się, jak siostra zakonna mogła 
coś takiego powiedzieć przy 
mnie. Potem dowiedziałem 
się, że jest to siostra oddzia-
łowa. Nieprzyjemne wywarło 
to na mnie wrażenie, tym bar-
dziej, że przez okno, które było 
przy moim łóżku, zobaczyłem 
cmentarz ogrodzony jakąś 
siatką.

Rozejrzałem się po sali i zo-
baczyłem trzech starych ludzi. 
Jeden trzymał książeczkę do 
nabożeństwa i bez przerwy 
się modlił, nawet nie zwrócił 
uwagi, że ktoś nowy przyszedł. 
Drugi coś pokazywał i jęczał, 
ponieważ nie mógł mówić, 
poza tym nie mógł też chodzić 
i był bardzo stary – miał osiem-
dziesiąt lat, a nawet trochę 
więcej. Trzeci pan był chory na 
chorobę Parkinsona i strasznie 
się trząsł. Pomyślałem sobie, 
że ci panowie mogą w niedłu-
gim czasie umrzeć, ale ja prze-
cież jestem jeszcze młody.

Po czym ona poznała, że 
długo nie pożyję. Byłem wy-
chowany w duchu katolickim 
i dla mnie siostra zakonna to 
była sama świętość. A tu na 
samym wstępie doznałem 
swoistego szoku. Zaniemó-
wiłem, nie spodziewałem się 
takiego powitania. Po co tu 
przyjechałem? Żeby czekać na 
śmierć? – pytałem sam siebie.

Umarli nie wstaną,
ja jeszcze stoję.
Nie ma silnych wiatrów,
mnie nie złamią.
W pękniętych 
szczelinach
jest moje ja.
Wiosną zakwitnę,
latem dojrzeję,
jesienią powiem:
przyjdź,
jestem gotów. 

Odtąd moje oczy prawie co-
dziennie stykały się ze śmiercią, 
bo prawie każdego dnia ktoś 
umierał. Nic dziwnego, byli to 
ludzie starzy. Bardzo długo nie 
mogłem się przystosować do 
tak beznadziejnego życia, stero-
wanego przez siostry. Nigdy nie 
myślałem, że siostry zakonne 
potrafi ą się między sobą kłócić. 
Tymczasem kłótnie powtarzały 
się często z błahych powodów. 
Nie mogłem tego słuchać, bu-
rzyło to moje kolejne wyobra-
żenia o kulturze bycia tych osób.

Jak każdy młody człowiek, 
zaprzyjaźniłem się z pewną 
młodą dziewczyną, która tam 
pracowała. Już na samym po-
czątku, gdy tylko przyjechałem 
do pokoju, w którym mnie poło-
żono, weszły trzy młode dziew-
czyny. Śmiejąc się i spoglądając 
na mnie ukradkiem, szeptały 
coś do siebie. A potem już dość 
często spotykaliśmy się, by so-
bie porozmawiać i posiedzieć. 
Z Irenką spotykałem się jeszcze 
częściej. Przychodziła i wiozła 
mnie na wózku na świetlicę. 
Tam przesiadywaliśmy do póź-
nego wieczora. Czułem się przy 
niej dobrze, była to moja pierw-
sza młodzieńcza miłość.

Pagórek – dolina,
tu – dziewczyna,
słońce – dwa cienie,
usta – pragnienie.

Takie spotkania nie podobały 
się siostrom. Postanowiły nas 
rozłączyć. Lekarz, który tam 
przyjeżdżał, wziął mnie na-
gle do szpitala. Wtedy jeszcze 
jako chłopak nie rozumiałem 
niektórych spraw tak, jak dziś 
rozumiem. Siostry rozmawiały 
na boku z lekarzem, myślałem, 
że biorą mnie na badania. Mnie 

i pana Antosia Matuszczaka. 
Przewieziono nas do Kłodzka 
na oddział neurologiczny. Ire-
na w szpitalu mnie odwiedza-
ła. Byłem szczęśliwy, że ktoś o 
mnie pamięta.

Nic nie robiono, aż tu naraz 
pewnego dnia powiadomiono 
mnie, że będę miał punkcję krę-
gosłupa. Nie sprzeciwiałem się, 
bo nie zdawałem sobie spra-
wy, co to za zabieg. Po zabiegu 
przez 24 godziny nie wolno było 
się ruszać. Na drugi dzień taką 
samą punkcję zrobiono także 
panu Antosiowi. Ja po 24 godzi-
nach wstałem i czułem się nor-
malnie. On poczuł się gorzej. 

– Dlaczego tak się dzieje? – 
pytałem pielęgniarek. 

– Wszystko dobrze – mówiły. 
– To minie. 

Tymczasem pan Antoś prze-
stał chodzić, a po przyjeździe 
do zakładu zmarł. 

Nagle z widocznych przy-
czyn moja dziewczyna przesta-
ła mnie odwiedzać. Siostry były 
zaskoczone moim powrotem. 
A ja szukałem Ireny. Gdzie jest? 
Dowiedziałem się, że została 
zwolniona z pracy. Powód był 
taki: siostry uważały, że pacjen-
tom nie wolno zawracać głowy. 
Po zwolnieniu nie miała gdzie 
mieszkać. Musiała wrócić do 
rodziny. Coraz bardziej zaczą-
łem zdawać sobie sprawę z ob-
łudy, która mnie otaczała. Mia-
łem tego dosyć. Postanowiłem 
napisać do pani doktor Star-
kiewicz w Busku Zdroju. Opi-
sałem swoją sytuację życiową 
i prosiłem ją o pomoc. Pisałem, 
że nie mogę tego dłużej znosić, 
że chcę się uczyć, żeby w życiu 
coś osiągnąć, a przecież tutaj 
nie jest to możliwe. Tutaj jest 
tylko poczekalnia na śmierć. 

Po niedługim czasie otrzy-
małem bardzo dla mnie miłą 
odpowiedź. Pani doktor napi-
sała do mnie, że mimo przekro-
czenia wieku (miałem wtedy 
osiemnaście lat, a tam przyj-
mowali tylko do lat szesnastu) 
postanowili mnie przyjąć. Pro-
siła, żebym załatwił pewne for-
malności, takie jak skierowanie 
i inne. I mogę przyjechać. Gdy 
załatwiłem wszystkie sprawy 
z tym związane, pod zakład 
podjechała karetka pogotowia, 
która w sierpniu 1964 roku za-
wiozła mnie do Buska-Zdroju. 

cdn.
JÓZEF RYCHLICKI

Obcy wśród ludzi(3)
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Wymarzone wakacje 
zbliżały się wielkimi 

krokami. Walizki spakowa-
ne z kilkudniowym wyprze-
dzeniem czekały, by wrzucić 
je do bagażnika. Wszystko 
co potrzebne do prowadze-
nia dializ poza domem, zo-
stało przygotowane i przeli-
czone oraz sprawdzone trzy 
razy. Dobre emocje wibro-
wały w całym domu. Paweł 
promieniał. 

To nic, że zaczęło go boleć 
ucho, byliśmy przekonani, że 
w dniu wyjazdu przestanie – i 
rzeczywiście tak było. To nic, 
że Jackowi dokuczało serce – 
wziął leki i wiedzieliśmy, że 
przejdzie – przeszło. To nic, 
że zaczął mnie boleć ząb w 
tak nieokreślony sposób, że 
trudno było znaleźć przyczy-
nę – na niedzielnym dyżurze 
udało się jednak zdiagnozo-
wać problem. Walczyliśmy o 
ten wyjazd. Po półtorarocz-
nych zmaganiach z Covido-
wymi restrykcjami i obawami 
oraz po czasie zamknięcia, 
wszystkim nam był bardzo 
potrzebny. 

razy, więc wzięłam kołdrę i 
do rana siedziałam w fotelu, 
obserwując Pawła i mierząc 
mu temperaturę. Myślałam, 
buntowałam się, pełna byłam 
żalu, że zasłużony urlop tak 
niefortunnie się zaczął. 

Kupione rano krople do 
nosa nie pomogły. Telefon 
do lekarza, leki na alergię i w 
zasadzie wszystko przeszło. 
Pojechaliśmy nawet na wy-
cieczkę. Okoliczne miastecz-
ka uzdrowiskowe zachwyciły 
nas swoim urokiem. Pijalnie 
wód zdrojowych i parki po-
działały kojąco. Zaczęliśmy 
się nawet zastanawiać, czy 
dla Pawła można by było 
zastosować kurację wodą 
zdrojową. Woda na przykład 
z Długopola Zdroju „Rena-
ta”, polecana była właśnie 

na choroby nerek. Zawierała 
w sobie wszystkie minerały, 
które Paweł ma suplemen-
towane, obniżała poziom 
kwasu moczowego i pobu-
dzała budowę erytrocytów. 
Wydawała się idealna. Kiedyś 
próbowaliśmy rozmawiać 
na temat wodolecznictwa 
z lekarzem prowadzącym, 
ale temat jakoś upadł. Nie 
było przekonania, że rzeczy-
wiście ta metoda może być 
efektywna. A z kolei lekarze 
zajmujący się przyrodolecz-
nictwem, też nie za bardzo 
podejmowali temat, bo nie 
mieli doświadczeń z tak po-
ważnie chorym dzieckiem. 
Może trzeba wrócić do te-
matu? Może można przynaj-
mniej częściowo wspomagać 
się tym, co daje nam natura? 

I pojechaliśmy radośni, 
pełni nadziei. Nawet pogoda 
nam sprzyjała. Upały się na-
gle skończyły i przyjemne 22 
stopnie powitały nas w gór-
skiej kwaterze. Czyściutko, 
ze wszelkimi wygodami, a 
jednocześnie minimalistycz-
nie, tak by można było bez-
piecznie prowadzić dializy. 
Byliśmy tacy zadowoleni, a 
pierwszy wakacyjny wieczór 
był niemal idylliczny. Dializę 
udało się sprawnie rozpo-
cząć. Paweł był zadowolony 
ze swojego pokoju, kolacja 
smakowała. Za oknem kury 
i jaskółki poszły już spać, a 
dwa wielkie psy pilnowały 
obejścia. Włączyliśmy tele-
wizor, wyjęłam nawet farby 
i zaczęłam malować. Odpo-
czywaliśmy. Tak bardzo cze-
kaliśmy na ten czas. 

W takich chwilach, co jest 
zupełnie absurdalne, prze-
myka mi przez głowę myśl, 
że jest za dobrze, że to cisza 
przed burzą. Życie nauczyło 
nas już wielokrotnie, że bywa 
różnie. 

Po północy Paweł zbudził 
się ze strasznym katarem. 
Dmuchał i dmuchał nos prze-
szło godzinę. Był wykończo-
ny. Wyglądało to na alergię, 
chociaż do tej pory nie mie-
wał takich kłopotów. Budził 
się jeszcze w nocy wiele 

Bywa

Dzień dobry…

W Bystrzycy Kłodzkiej.

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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Temat jest bardzo ciekawy. 
Może i efekty mogłyby być 
zadowalające albo chociaż 
obiecujące?

Kolejna noc, pomimo 
zmiany pokoju, pomimo no-
wych koców, naświetlania 
lampą i leków na alergię, nie 
przyniosła większych zmian. 
Ranek był trudny, potem było 
lepiej. Ruszyliśmy więc na 
podbój górskich szlaków i 
zwiedzanie uzdrowisk oraz 
kurortów. Piękna Dolina 
Kłodzka jest tak bogata w 
różnorodne atrakcje, że za-
planowany tydzień to zdecy-
dowanie za mało, by wszyst-
ko zobaczyć.

Trzecia noc przelała cza-
rę goryczy. Paweł zbudził 
się nie tylko z katarem, ale i 
obrzękiem oczu. Podjęliśmy 
trudną, ale jedyną rozsądną 
decyzję o powrocie do domu. 
Cały czar wakacji prysnął. 
W milczeniu spakowaliśmy 

wszystko do auta i ruszyli-
śmy do Szczecina. Obrzęk 
oczu, to mogą być problemy 
z nerką. Może się zaczynać 
dziać coś poważniejszego 
niż alergia, chociaż mam na-
dzieję, że to właśnie ona jest 
przyczyną wszystkich pro-
blemów.

Szkoda, smutno, tyle pla-
nów i oczekiwań legło w 
gruzach. W takich momen-
tach przypominamy sobie, 
że mamy poważnie chore 
dziecko. Że nie można tak 
naprawdę nic zaplanować, 
nie można ryzykować. Przy-
pominamy sobie, że napraw-
dę jest się czego obawiać. W 
szarej codzienności jakoś się 
wszystko toczy swoim ryt-
mem. Pomimo codziennych 
dializ i wszystkich z nimi 
związanych czynności, cho-
roba jest na dalszym planie. 
Poza domem, z dala od le-
karzy, nie czujemy się już tak 
komfortowo. Gdy coś zaczy-

na nas niepokoić – wracamy. 
Nawet jeżeli to tylko alergia. 
Za dużo się może wydarzyć. 

Tyle żalu się wtedy zbiera 
w sercu. A może ten żal się 
zbiera po kropelce dzień po 
dniu, a gdy trzeba rezygno-
wać z marzeń, to jest go po 
prostu więcej. My rodzice 
jakoś to przeżyjemy. Najbar-
dziej szkoda Pawła, który 
miał opracowane trasy i wy-
brane atrakcje. Cieszył się na 
ten wyjazd. Dobre emocje 
rozświetlały mu oczy. Dziś 
uciekł w świat Internetu. Nie 
chce z nami pogadać. Zresz-
tą nikomu nie chce się wy-
powiadać żadnych słów. Do-
brze, że auto szumi a radio 
gra, inaczej cisza byłaby nie 
do zniesienia. 

Tak naprawdę to nie pierw-
szy raz wracamy wcześniej z 
wakacji. A zdarzało nam się 
też w ramach wyjazdu by-
wać w szpitalu. Takie życie. 
Taka rzeczywistość. I niby 
człowiek wszystko rozumie 
i akceptuje, ale i tak robi się 
smutno i aż zapłakać się 

chce. Ale nad czym tu pła-
kać? Po prostu nie wszystko 
i nie zawsze jest dla nas. Ale 
będzie jeszcze okazja, waka-
cje się jeszcze nie kończą. 

Każdego dnia próbujemy 
korzystać z życia. Tak jak 
ogromna większość rodzi-
ców chorych dzieci. Próbu-
jemy. Przede wszystkim dla 
nich. Planujemy, marzymy, 
walczymy o dobre chwile. 
Nie zawsze się udaje. Ale za-
raz się otrząśniemy ze złych 
emocji. Już dziś wieczorem 
zaczniemy znów planować. 
Dziś nawet intensywniej niż 
zwykle musimy syna zaan-
gażować w to planowanie. 
Nie może się zamknąć w 
smutku. Zrobimy to. Razem. 
Może jutro będziemy musie-
li jechać na badania i kon-
sultacje, może do szpitala, 
ale ten wieczór będzie nasz. 
Będziemy marzyć o górskich 
szlakach. 

Życzę wszystkim dobrych 
wakacji, pełnych tylko do-
brych niespodzianek. Niech 
spełniają się marzenia. 

różnie
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Na kamieniu.

Nad leśnym strumieniem.
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SZEROKIEJ DROGI
Pamiętaj po setce,
Kierowco rozumny, 
Że droga się zwęża
Na szerokość trumny.

PODWYŻKI
Stopa się podniesie
Nawet w krótkim czasie,
Gdy włoży się buty
Na wysokim obcasie. 

PRZYWIDZENIE
– Jezu, naturysta
Wlazł nam na podwórko! 
– Babciu, coś ty, ślepa?
To hydraulik z rurką.

PTASZKI
Wyszedł z restauracji
I się zastanawia,
Czy wywinąć orła,
Czy wypuścić pawia.

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

Aforyzmy
Sztuka powinna
zniekształcać świat
w sposób interesujący.

*
Najczęściej ci,
którzy wiedzą,
co to jest dobro, 
z pełną świadomością
czynią zło.

*
Życie częściej
podstawia nam nogę,
niż stawia nas na nogi.

*
Czas jest jeden,
a morderców –
miliony.

PSYCHOZA
Coraz częściej szczeka
Człowiek na człowieka.

WIESZCZ JUREK
Wieszcz chciał trafi ć
Pod strzechy.
Ja ćwierć-wieszcz
Szulc Jurek
Chciałbym tylko trafi ć
Do szarych komórek.

SLALOM
Jedno bydlę pijane
Za kierownicą
Prowadzi zygzakiem
Sto koni ulicą.

INTELEKTUALIŚCI
Społeczeństwo we wsi
Było oczytane:
Wszystko z półek znikło
Patykiem pisane.

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

PÓŁWIESZCZ
„Kocham cię, Warszawo,
Podziwiam co krok…”.
Ma talent poeta,
Ale marny wzrok.

NAŁOGOWIEC
Jeszcze pali,
Ale już rzuca
Rak mu się
Na płuca.

ALIMENTY
Już pociąg odjechał, 
A ty płacisz, zuchu, 
Teraz postojowe
Za to, co jest w ruchu.
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Słóńce żgało nom w ślypie, 
a my z Knajdrym leżeli 

sobie nad szachtóm (glinian-
ką) na Świerczywie i szpyco-
wali se w niebo. Gzuby sie 
bachały we wodzie ile wla-
zło. Naroz przyjachoł taki 
istny na motorze. Rozebroł 
sie do badejek i zaczón się 
bachać, a bioły buł jak po-
soba! Knajder popatrzół na 
niego i godo: 

– Ekni Hiruś! Wyglóndo tyn 
istny jak personalny z młyna! 

I chichro sie, łoż mu się be-
bech trzynsie! 

– To musi być jakisiś gry-
zipiórko! Pewno pracownik 
umysłowy! Taki to ci na pew-
no łopaty ani dziabki w łapie 
ni mioł. 

– Dej se spokój Knajder! 
Uczepiółeś się tego istnygó jak 
pijowka do giyry! Ni możesz o 

czymś inszym blubrać, tylko o 
nim? 

– Wej, Hiruś! Zobocz tóm 
parke, co teroz idzie! Opolyni 
jak Murzyny. 

– Tej Knajder! Ty lepi sobie 
bryle załóż! Ni możesz po-
znać, kto to jest? To przecie 
nosz kumpel, co gro w naszy 
kapeli na saksie! 

– Mosz racje Hiruś! To jest 
ón! Ale ta mela, co z nim idzie? 
Co to za jedna? 

– Skónd jo to moge wie-
dzieć, Knajder! Pewnie żóna! 

– Ale szpycni, Hiruś, jakiygo 
kejtra majóm! Taki wielgachny 
jak cielok! 

– Nie znosz sie na kejtrach 
Knajder? To przeciek bernar-
dyn! 

– Chowej fl aszke Hiruś, bo 
idóm dó nos!

Najpiyrw miyndzy nos 
wtochnół kejter, a potym jego 
właściele. Kejter obwónchoł 
Knajdra, potym mnie i ejbnął 
nom knobloszek. 

– Ty zarazo jedna, coś ty 
nóm najlepszygó zrobiuł! – 
wściekoł się Knajder. – Wtran-
żolyłeś nom naszóm zakón-
ske!

Znajómi przysiedli się dó 
nos na chwiółke i zaroz poszli 
prek.

A łod parku Kindlera idóm 
nasze kumple: Cześku ginol 
i Fruncek łysol szpliniaty. Nó i 
dopiyro buł szport na kiju, pa-
rada na widelcu! Cześku stru-
goł kawoły niczym Strugarek. 
Alek Fruncek nie chcioł być 
gorszy i zaczón wstowiać za-
gadki. 

– Co to jest takiygó: dźwigo 
się, a nie widać? 

Co byś woloł?
– Tego to nie wiym, Fruncek. 

– A ty Knajder wiysz? 

– Tyż nie. 

– To jest stopa życiowo! – 
chichroł sie z nos Fruncek.

A my ślypie wywalali na 
wiyrzch! 

– A co jest wyższe łod czło-
wieka? – pytoł nos dali Frun-
cek. 

– Nie wiymy! – przyznali my 
sie. 

– Boba na glacy! Bo przeciek 
ludzie nie sóm równi, jedni 
sóm wyżsi, a drudzy niżsi! 

A na to Knajder sie złapoł 
za kluber, eknył na Fruncka i 
na jego glace i odezwoł się do 
Cześka: 

– Co byś woloł, mieć rapla 
czy być łysy? 

A na to Cześku: 

– Chyba mieć rapla, bo tegó 
tak łod razu nie widać!

BENON MATECKI
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Otyłość powoduje dodatko-
we problemy zdrowotne u 

osób z niepełnosprawnościa-
mi narządu ruchu. Szczegól-
nie narażone są na nią osoby 
unieruchomione w łóżku bądź 
wózku. Do otyłości przyczynia 
się spożywanie pokarmów z 
wysoką zawartością cukru i 
tłuszczów, a także zażywanie 
niektórych leków – na przykład 
przeciwdepresyjnych. 

W pierwszych latach swojego 
życia miałem dużą nadwagę. 
Wynikało to nie z nieprawidło-
wej diety, a z tego, że w ogóle 
nie chodziłem i nie ruszałem się. 
Lekarz zalecił mi specjalistyczną 
dietę. Na szczęście po przepro-
wadzonym zabiegu zacząłem 
samodzielnie się poruszać. Roz-
poczęła się intensywna rehabili-
tacja, ćwiczenia i spacery, dzięki 
czemu masa ciała powoli zaczę-
ła wracać do normy. W szkole 
miałem zwolnienie lekarskie z 
WF-u. Z jednej strony mogło wy-
dawać się to korzystne (nie mu-
siałem uczestniczyć w zajęciach 
niedostosowanych do moich 
potrzeb wynikających z niepeł-
nosprawności), z drugiej zaś 
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– zdecydowanie niekorzystne, 
bo brak jakiegokolwiek ruchu 
powodował u mnie wzrost wagi. 

Jak wszystkie dzieci bardzo 
lubiłem słodycze. Byłem praw-
dziwym łakomczuchem cze-
kolad i batoników. Pojechałem 
na turnus rehabilitacyjny i tam 

lekarz, który mnie badał, zale-
cił zmianę nawyków żywienio-
wych. Zacząłem jeść zdrowe 
posiłki, ze słodyczy całkowicie 
zrezygnowałem. Warto dbać o 
formę nie tyle dla urody, ile dla 
zdrowia. Codziennie spaceru-
ję po 3 – 4 kilometry i dwa razy 

w tygodniu pływam na basenie. 
Wieczorami wykonuję ćwicze-
nia mięśni brzucha. To pomaga 
mi utrzymywać sprawność. Nie 
odczuwam też bólów kręgosłu-
pa, które swego czasu bardzo mi 
dokuczały. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Dbam o zdrowie
FO

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 A
U

T
O

R
A



STRONA 47SIERPIEŃ 2021

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

www.komdruk.pl���mail: komdruk@wp.pl

W dniach 9 i 30 czerwca 
przeżyliśmy w naszym 

Warsztacie Terpii Zajęciowej 
w Wiardunkach niecodzien-
ne, niespodziewane i atrak-
cyjne wydarzenia.

Dzięki uprzejmości fi rmy Ba-
zyl Cogito sp. z o.o. z Tarnowa, 
reprezentowanej przez Grze-
gorza Królickiego, mogliśmy 
wziąć udział w bardzo warto-
ściowym edukacyjnie i atrak-
cyjnym wydarzeniu, jakim było 
umożliwienie naszym uczest-
nikom jazdy odpowiednio do-
stosowanym samochodem, 
pod nadzorem wykwalifi kowa-
nego instruktora.

Zgodnie z hasłem fi rmy 
Bazyl Cogito „Kierować każ-
dy może” oraz z programem 
ogólnopolskiego projektu 
„Bezpiecznie jeżdżę i jestem 
bezpieczny” – wszyscy uczest-
nicy naszego WTZ mieli szan-
sę poczuć się jak prawdziwi 
kierowcy, ponieważ wsiadali 
za kierownicę samochodu i 
odbywali jazdę z manewra-
mi na obszernym terenie przy 
naszym Warsztacie. Dzięki 

W dzieciństwie dużo jeź-
dziłem rowerem. Jak 

każde dziecko, miałem docze-
pione z tyłu tego pojazdu dwa 
małe kółka, abym nauczył się 
jeździć i się nie przewrócił. 
Ze szkoły wracałem zawsze 
rowerem, dzięki czemu byłem 
w ruchu po kilku godzinach 
siedzenia w ławce. 

Na pierwszą komunię dosta-
łem w prezencie rower górski, 
który mam do dnia dzisiejsze-
go (stoi na strychu). Nie był w 
ogóle przystosowany do po-
trzeb osoby z niepełnospraw-
nościami, ponieważ moi bliscy 
nie chcieli, abym poczuł się 
urażony, że jestem inny. 

W niedzielne popołudnia, 
gdy pogoda dopisywała, wy-
jeżdżaliśmy całą rodziną na 
wycieczkę rowerową, aby po-
dziwiać naszą okolicę. Podró-

żowaliśmy przeważnie ścież-
kami leśnymi lub bocznymi 
traktami. Drzewa dawały wy-
tchnienie od upałów. 

Miałem okazję zobaczyć 
zabytkowy wiatrak oraz ruiny 
zamku w Pisarzowicach w po-
wiecie krapkowickim i domek 
leśny. Miło wspominam czas 
wakacji, które mogłem przeżyć 
na łonie natury. 

Obecnie korzystam z roweru 
rehabilitacyjnego, który stoi w 
moim pokoju. Niezależnie od 
warunków pogodowych mogę 
na nim jeździć. Zachęcam czy-
telników miesięcznika „Filan-
trop Naszych Czasów” do zor-
ganizowania sobie wakacyjnej 
wycieczki rowerowej. Jest ta-
nia, a dodatkowa jej zaleta to 
aktywność ruchowa. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Rowerem
po lesie

Bez strachu za kierownicą
obecności instruktora chłonęli 
wiedzę o podstawowych zasa-
dach bezpiecznej jazdy. Auto 
oznaczone było symbolem „L”, 

jak na szkoleniowy samochod 
przystało.

Była to dla naszych uczest-
ników ogromna przyjemność. 

Mogli przełamać własne ograni-
czenia i strach. Dziękujemy bar-
dzo pomysłodawcom projektu.

DOMINIKA NIERADKA-JESSA
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Jeśli cierpisz 

z powodu silnego bólu kręgosłupa

lędźwiowo-krzyżowego, 
z promieniowaniem do nogi,

a dolegliwości te trwają nie dłużej niż 6 miesięcy –
zapraszamy na konsultacje.

Po przeprowadzeniu badania i wywiadu, 
neurolog być może zaproponuje nowe, 

niestandardowe leczenie.

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna:

w godz. 10.00–16.00 od poniedziałku do piątku  

61-863-00-68 lub 506 444 900 

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 

www.hertmanowska.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej


