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Targi
edukacji
i pracy
K

onsultacje z doradcą zawodowym, prezentacje
szkół ponadpodstawowych,
a także oferty pracy, staży,
praktyk i szkoleń czekają na
chętnych, którzy 8 marca w
godzinach 13.00 – 17.00 odwiedzą targi edukacji i pracy.
Wydarzenie odbędzie się w
hali widowiskowo-sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mosinie przy ulicy Krasickiego 16.
To już szesnasta edycja targów. Organizatorem jest Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zespołem
Szkół w Krośnie. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny. Na
targach uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz osoby poszukujące pracy będą mogły uzyskać
informacje dotyczące różnych
kierunków kształcenia, możliwości podjęcia zatrudnienia po
ukończeniu nauki, dostępnych
obecnie ofert pracy, programów i szkoleń zawodowych.
Szczegółowych
informacji
udziela Gminne Centrum Informacji: tel. (61) 8192 746, 510
197 558 oraz na stronie www.
gci.mosina.pl Oprac. KK.
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Przewijaki
dla dorosłych
N

a facebookowej grupie
publicznej „Forum Koordynatorów i Koordynatorek
Dostępności” każdego dnia zamieszczanych jest co najmniej
kilka postów. Dotyczą one nie
tylko szeroko pojętej dostępności (czy to architektonicznej,
czy cyfrowej), lecz także całego
wachlarza spraw związanych
z opieką, terapią, rewalidacją oraz rehabilitacją osób z
niepełnosprawnościami.
W
gąszczu postów i hasztagów
znaleźć można jeden z – moim
zdaniem najważniejszych –
#PrzewijamyPolskę.
Bez wątpienia nikt nie chciałby znaleźć się w sytuacji, gdy
potrzeby ﬁzjologiczne zmuszony
jest załatwiać bez zachowania
intymności, na oczach innych
ludzi i bez dostępu do tak prozaicznych rzeczy jak umywalka,
woda i mydło. Około 150 tysięcy
dorosłych,
niesamodzielnych
osób z niepełnosprawnościami
zmuszonych jest do korzystania
z pieluchomajtek. W warunkach
domowych nie ma najmniejszego problemu ze zmianą pieluchy, ale co w przypadku, gdy
taka osoba – w asyście opiekuna – idzie na zakupy, na spacer,
na zajęcia rehabilitacyjne lub
gdziekolwiek indziej? Wtedy

pieluchę trzeba zmieniać na
przykład na podłodze publicznej
toalety, bo choć o przewijakach
dla niemowląt i toaletach dla
osób z niepełnosprawnościami
pomyślano, to o przewijakach
dla osób dorosłych z niepełnosprawnością – niestety nie.
Kozetki, leżanki i specjalne podnośniki znajdujące się w toaletach umożliwiłyby dokonywanie
czynności pielęgnacyjnych w
komfortowych warunkach, nie
uwłaczających ludzkiej godności. O tym właśnie traktuje akcja
społeczna „Przewijamy Polskę”. I
o tym marzą rodzice oraz opiekunowie. Żeby nie musieć się
krępować i wstydzić, gdy zachodzi konieczność wykonania
czynności higienicznych przy
niepełnosprawnym, niezdolnym
do samodzielnej egzystencji
dziecku.
„Przewijanie w przestrzeni
publicznej odbywa się na trawnikach, ławkach w parku, na podłodze w aptece lub w restauracji
na… przewijaku dla niemowląt.
To traumatyzujące przeżycia
dla tych osób, ale także dla ich
opiekunów! Nasza inicjatywa
ma na celu spowodowanie montażu przewijaków dla dorosłych
osób z niepełnosprawnościami
na terenie całej Polski, w każ-

dym mieście, dzielnicy, przy basenach, w toaletach na stacjach
paliw, w sieciach popularnych
restauracji i hipermarketów” –
czytamy na facebookowej stronie akcji.
Zazwyczaj jest tak, że dany
problem nas nie dotyczy, jeśli nie
doświadczymy osobiście jego
konsekwencji. Większość zdrowych ludzi najprawdopodobniej nie ma świadomości wagi
sprawy nagłaśnianej w akcji, bo
nigdy ich osobiście nie dotknęła.
Nie musieli zastanawiać się, jak
zadbać o higienę osoby dorosłej,
na przykład z wrodzoną łamliwością kości albo silną spastyką,
gdy w toaletach i innych miejscach użyteczności publicznej
nie ma do tego narzędzi. Promujmy zatem dostępność nie
tylko w aspekcie architektonicznym i cyfrowym, ale zachęcajmy
społeczeństwo do niwelowania
również innych barier w przestrzeni publicznej, które stają
na przeszkodzie godnemu życiu
ludzi z niepełnosprawnościami.
Nie wystarczy montaż podjazdu
dla wózków czy zakup schodołazu, jeśli we wnętrzu budynku
będą inne bariery.

KAROLINA KASPRZAK
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Niech zwycięży
dostępność
W

jakim stopniu obiekty
użyteczności publicznej
są przystosowane do potrzeb
osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz dlaczego
warto promować ideę projektowania uniwersalnego (z myślą o wszystkich) pokaże siódma edycja ogólnopolskiego
konkursu „Lider Dostępności”.
To konkurs architektonicznourbanistyczny organizowany
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
pod patronatem honorowym
Prezydenta RP.
Celem konkursu jest nagłaśnianie wyżej wymienionej idei
projektowania uniwersalnego
oraz nagradzanie rozwiązań
urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne
zarówno dla osób pełnosprawnych jak i ludzi z niepełnosprawnościami.
Zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie

przyjmowane są do 14 marca.
Nagrody będą przyznawane w
ośmiu kategoriach. W kategorii
przestrzeń publiczna nagrodzona zostanie najlepiej zaprojektowana i dostępna dla wszystkich przestrzeń. Do tej kategorii
zgłaszać można: place, rynki,
skwery, bulwary, parki, ogrody,
ścieżki dydaktyczne, plaże itp.
W kategorii duży obiekt użyteczności publicznej oceniane
będą nowe inwestycje o dużej
powierzchni i złożonej funkcji
usługowej jak muzea, obiekty
sportowe, szpitale, dworce kolejowe, uniwersytety. W kategorii
obiekt usług lokalnych kapituła konkursu nagrodzi obiekt
wyróżniający się jakością dostosowania do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. W kategorii obiekt biurowo-handlowy nagrodzony zostanie punkt
handlowy jak placówka bankowa, biurowiec albo centrum
handlowe.

Kolejne kategorie pozwolą na
wyłonienie najlepiej zaprojektowanych obiektów mieszkalno-hotelowych, zabytkowych,
inwestycji związanych z modernizacją budynku historycznego pod kątem dostępności dla
osób z niepełnosprawnością.
Przyznana zostanie nagroda w
kategorii „Architekt-urbanista”
– za całokształt prac twórczych
dla osoby lub ﬁrmy, której projekty uwzględniają potrzeby
osób z niepełnosprawnościami
oraz nagroda „Grand Prix” przyznawana przez kapitułę dla wyróżniającej się instytucji bądź
ﬁrmy (niezależnie od kategorii).
Regulamin konkursu oraz
formularz zgłoszeniowy na
stronie integracja.org/lider-dostepnosci. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej
gali z okazji Europejskiego Dnia
Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych. Oprac. KK.

Pomagają
robić zakupy
O

soby starsze w wieku 65 lat
i więcej, które mieszkają w
Poznaniu, mogą do końca tego
roku skorzystać z pomocy w
zrobieniu zakupów artykułów
pierwszej potrzeby. Wolontariusze pomagają seniorom
również w wyprowadzaniu psa
na spacer czy w załatwianiu
spraw urzędowych nie wymagających podawania danych
wrażliwych oraz udzielenia
upoważnienia przez seniora.
Pomoc jest świadczona w ramach programu „Wspieraj seniora”, którego celem jest wsparcie
osób starszych i samotnych w
czasie pandemii koronawirusa. Starsi poznaniacy i poznanianki mogą także skorzystać
z „Telefonu porad cyfrowych”
czy „Senioralnych pogaduszek”.
Wyżej wymieniony program jest
realizowany w ramach Solidar-

nościowego Korpusu Wsparcia
Seniorów.
Osoby starsze zainteresowane tego rodzaju pomocą bądź
ich opiekunowie mogą zgłosić
się do programu telefonicznie
pod numer infolinii (22) 505 11
11. Zgłoszenie jest przekazywane do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Następnie pracownik MOPR
kontaktuje się z seniorem, aby
ustalić najpilniejsze potrzeby. Po
ustaleniu rodzaju wsparcia do
pracy przystępuje wolontariusz
poznańskiego Caritasu, gdyż to
właśnie ta organizacja odpowiedzialna jest za świadczenie
wsparcia. Ponadto osoby starsze
mogą też liczyć na pomoc ze
strony tak zwanego cyfrowego
wolontariusza, czyli osoby, która
pomoże w obsłudze komputera
i urządzeń mobilnych, a także

wyjaśni na przykład, jak założyć
internetowe konto pacjenta.
Wolontariusze
pomagają
również w zakupie podstawowych artykułów i lekarstw osobom przebywającym w izolacji
lub na kwarantannie. Pomoc
można uzyskać dzwoniąc pod
numer (61) 878 17 26. Wolontariusze dostarczają zakupy pod
wskazany adres, przy czym płaci
za nie osoba zainteresowana.
Bezpłatna jest jedynie pomoc ze
strony wolontariusza. W każdą
środę w godzinach 17.00 – 19.00
pod numerem 505 394 045 dyżurują seniorki, które w ramach
„Senioralnych pogaduszek” rozmawiają ze starszymi mieszkańcami Poznania. Z kolei pod
numerem 603 489 205 od poniedziałku do środy w godzinach
10.00 – 14.00 działa „Telefon porad cyfrowych”. Oprac. KK.
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5 lat
twórczej
pracy
S

półdzielnie socjalne to
miejsca aktywności i rehabilitacji zawodowej osób
z różnymi niepełnosprawnościami. Jedną z takich
spółdzielni jest Spółdzielnia
Socjalna „Talent” z Szamotuł w województwie wielkopolskim, która w minionym roku obchodziła 5 lat
swojej działalności. Zajmuje się tworzeniem ceramiki
użytkowej i ozdobnej, w tym
między innymi ręcznie malowanych kubków. Zatrudnienie znalazły w niej osoby,
którym otwarty rynek pracy
często stawia bariery nie do
pokonania, nie dając najmniejszych szans na pracę.
Spółdzielnia Socjalna „Talent” została założona w listopadzie 2016 roku z inicjatywy
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzącego Warsztat Terapii
Zajęciowej w Szamotułach
oraz Powiatu Szamotulskiego. W spółdzielni wykonywane są również drewniane
podstawki do ikon czy kartki
okolicznościowe z użyciem
materiałów jak: włóczka,
koraliki, kasza, pokruszone
szyszki bądź innego rodzaju
materiały plastyczne. „Talent”
zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, które swoje
umiejętności i kompetencje
nabywały w warsztatach
terapii zajęciowej. Środki pozyskane ze sprzedaży
produktów służą integracji
społecznej
pracowników
spółdzielni oraz uczestników
WTZ.
Przede wszystkim jednak
Spółdzielnia Socjalna „Talent”
popularyzując ideę ekonomii
społecznej stwarza osobom
z
niepełnosprawnościami
szansę prezentacji własnych
talentów i zdolności, a tym
samym budowania ich pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Jak na co dzień wygląda praca w spółdzielni i
w WTZ można zobaczyć na
ﬁlmikach
prezentowanych
na facebookowym proﬁlu
„Warsztaty Terapii Zajęciowej
Spółdzielnia Socjalna „Talent”
w Szamotułach” – https://facebook.com/wtzszamotuly/
Oprac. KK.
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8 MARCA – WASZ DZIEŃ!
Dzisiaj 8 marca czyli dzień Wasz nastał,
gdyż święto obchodzi dziś każda niewiasta.
Z tego też powodu narastała we mnie chęć,
myślę co zrobić z tą chęcią hmm...
napiszę wiersz.
Więc zaczynam, w głowie piętrzą się słowa,
głos w mojej głowie zaczyna folgować.
Damian, pamiętaj, to się ma rymować,
spoko, odpowiadam, umilknij już głosie,
zobaczymy jakie z tego wyniknie pokłosie.
Wszak żaden ze mnie Mickiewicz,
a tym bardziej Norwid,
może i ze mnie romantyk, ale taki
bardziej Norbi.
Porwałem się chyba z motyką na Słońce,
przecież nie zacznę od frazy
„Kobiety są acha gorące”.
Napiszę więc to, co czuję i myślę,
wyrzucę to, co siedzi w moim umyśle.
Bez Was życie jest jak wdech bez wydechu,
straciłbym sens życia bez waszego uśmiechu.
Mógłbym tu wyrazić jeszcze wiele
pięknych fraz,
lecz na zakończenie powiem:
KOBIETY, KOCHAM WAS!

Ania. Branżowa Szkoła I stopnia – zawód koszykarz.

DAMIAN ROMAŃSKI
UCZESTNIK WTZ W ŚREMIE

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Łukasz, Ania, Wiktor. Zajęcia sportowe. Lekkoatletyka.

Jagoda na zajęciach z orientacji przestrzennej.

STRONA

MARZEC 2022

5

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIEWIDOMYCH
W OWIŃSKACH

Dni Otwarte!
pecjalny
Ośrodek
S z k o l n o - W y c h ow a w czy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaprasza wszystkich kandydatów stojących przed decyzją o wyborze szkoły na Dni
Otwarte. Tak jak w ubiegłym roku, będą one miały formę indywidualnych
spotkań z tyﬂopedagogiem
oraz Dyrekcją Ośrodka. Dni
otwarte odbędą się w soboty marca i kwietnia po
wcześniejszym umówieniu
telefonicznym.
Nasz Ośrodek kształci dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku (na podstawie „Orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego”) na
poziomie:
• Szkoły Podstawowej,
• Liceum Ogólnokształcącego,
• Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, tapicer, koszykarz-plecionkarz,
pomocnik kucharza oraz
pomocnik hotelarza.
• Szkoły
Przysposabiającej do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
W Ośrodku działa także
(na podstawie „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”) Zespół
Wczesnego Wspomagania
Rozwoju. Udziela on wsparcia dzieciom niepełnosprawnym od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz
ich rodzicom, także w środowisku domowym.
Atuty Ośrodka w Owińskach to:
• bezpieczna i przyjazna
atmosfera,
• doświadczona kadra,
• klasy liczące od 4 do 10
uczniów,
• internat i stołówka dostępne dla wszystkich
uczniów,
• opieka w świetlicy dla
uczniów
dojeżdżających,
• bogata oferta zajęć spe-

cjalistycznych, m.in. : terapia widzenia, terapia
manualna, nauka posługiwania się pismem Braille’a, nauka orientacji
przestrzennej, logopedia, rehabilitacja ruchu,
integracja sensoryczna,
terapia pedagogiczna i
wiele innych,
• klasy i pracownie wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający pracę z uczniem niewidomym i słabowidzącym, m.in.: powiększalniki, komputery, pomoce
optyczne, mapy wypukłe,
modele,

Wiktoria na zajęciach z integracji sensorycznej.

• proces
edukacyjny
wzbogacony o działania
praktyczne i dodatkowe:
wycieczki, rajdy, zajęcia muzyczne, koncerty,
konkursy, zajęcia w pracowni ceramicznej, zajęcia sportowe: lekkoatletyka, tenis stołowy
dźwiękowy, zajęcia rozwijające pasje: koło ekologiczne, drużyna harcerska, zajęcia muzyczne i inne,
• opieka
pielęgniarek
i okulisty na terenie
Ośrodka,

Damian na praktykach tapicerskich. Branżowa Szkoła I stopnia.

• wsparcie psychologiczne i pedagogiczne,
• Park Orientacji Przestrzennej – nowoczesne
miejsce nauki, zabawy,
integracji i rekreacji dla
naszych uczniów,
• Muzeum Tyﬂologiczne
– prezentujące bogate zbiory map i innych
pomocy dydaktycznych
stosowanych w nauczaniu niewidomych.

FOT. (6X) ARCHIWUM SOSW-DN W OWIŃSKACH

S

Zapraszamy na nasz proﬁl na Facebooku: SOSW
dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach, aby zobaczyć,
co aktualnie dzieje się w
Ośrodku.
Kontakt: tel. 61 812673.
www.niewidomi.edu.pl
Zapraszamy do Ośrodka w
Owińskach! NA

Piotr na praktykach.
Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie kucharz.
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Drodzy przyjaciele!
„Jedynie miłość rozumie
tajemnicę:
Innych obdarować i samemu
przy tym stać się bogatym”

nie naszych potrzeb sprawia,
że możemy się cieszyć każdym przeżytym dniem w naszym drugim domu, którym
jest Stowarzyszenie.
Tu odkrywamy swoje pasje,
odbudowujemy na nowo swoje przyjaźnie. Dlatego bardzo
prosimy i zachęcamy Was do
poczynienia tak małego gestu
w postaci przekazania 1% po-

P

rosimy Państwa o podarowanie nam 1% podatku.
To dzięki Waszemu dobremu
sercu nasze życie staje się
piękniejsze i prostsze. Wasze
zaangażowanie i dostrzega-

datku. Jeden gest, a znaczy tak
wiele dla nas zmagających się
na co dzień z niepełnosprawnością. Za okazaną pomoc z
góry serdecznie dziękujemy.
Życzymy, by nigdy nie zabrakło
Wam szczodrobliwości w dawaniu szczęścia innym.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W SWARZĘDZU

Woda – cenny dar
W

FOT. KAROLINA KASPRZAK

oda to jeden z najważniejszych składników,
bez którego nie ma życia.
Dlatego tak ważne jest nawadnianie organizmu nie
tylko latem, gdy na dworze
temperatura wynosi ponad
30 stopni Celsjusza lecz także
zimą, gdy w pomieszczeniu
panuje suche powietrze. Kilka dekad temu na obszarach
wiejskich wodę nabierało
się ze studni. Obecnie mamy
wodę w kranie, zarówno zimną jak i ciepłą. Za jej prawidłowy przepływ odpowiadają
wodociągi.
Zawsze piję przegotowaną wodę, a do podlewania
ogródka korzystam z deszczówki, która jest ulokowana
w specjalnych pojemnikach.
To ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Bardzo lubię
pływać w basenie, o czym pi-

sałem już kiedyś na łamach
„Filantropa Naszych Czasów”.
Są także inne formy rehabilitacji z wykorzystaniem wody
jak na przykład hydromasaże.
Dla osób z cięższymi niepełnosprawnościami, utrudniającymi poruszanie się, korzystanie z prysznica na specjalnym
krzesełku, przynosi ulgę i ukojenie w stanach bólowych.
Wielu ludzi korzysta w okresie letnim z wody kąpiąc się w
basenach i kąpieliskach strzeżonych. W takim przypadku
należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie i nigdy nie wchodzić do wody, gdy wywieszona
jest czerwona ﬂaga (oznaczająca zakaz kąpieli). Wodę w
kranach należy oszczędzać,
aby nigdy jej nie zabrakło.
Dbajmy o naszą planetę.

KRYSTIAN CHOLEWA

K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

D

ostojnego jubileuszu doczekała się w tym roku
jedna z największych akcji
charytatywnych. W niedzielę
30 stycznia po raz trzydziesty na ulice polskich miast
wyszło wielu wolontariuszy
zbierających datki na okulistykę dziecięcą. Z czerwonymi
sercami kwestowano również
za granicą. Jaskra, zaćma, nowotwory oczu, anomalie rozwojowe oraz różnego rodzaju
urazy – to niektóre jednostki
chorobowe będące przyczyną
hospitalizacji najmłodszych.
Poważnym problemem jest
coraz częstsza krótkowzroczność u dzieci. Każdego roku
na oddziały okulistyki dziecięcej traﬁa kilkanaście tysięcy
małych pacjentów.
Jednodniowa zbiórka publiczna Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
pozwoliła na zakup między
innymi takich urządzeń jak:
lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,
angiograf dwupłaszczyznowy
do leczenia siatkówczaka –
najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,
oftalmoskopy do badania dna
oka, synoptofory do pomiaru
kąta zeza, mikroskopy, stoły
operacyjne. Hasłem 30 ﬁnału
WOŚP było zdanie: „Przejrzyj
na oczy”. Przy okazji tego wydarzenia salony optyczne biorące udział w akcji „Przejrzyj
na oczy” wykonywały bezpłatne badania ostrości wzroku u
dzieci oraz przekazały dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin darmowe okulary.
Akcja trwała od 17 stycznia do
28 lutego.
Na Placu Deﬁlad w Warszawie zagrały zespoły jak DeMono, Dżem, Ira, Kwiat Jabłoni,
Blenders i inne. Mimo trudnych
warunków atmosferycznych
na ulicach całej Polski pojawiło się 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w 1700
sztabach. Podobnie jak w roku
ubiegłym dużą popularnością
cieszyły się aukcje WOŚP na
Allegro (popularnym serwisie aukcyjno-sprzedażowym).
Do wylicytowania był między
innymi komplet kanap z programu Kuby Wojewódzkiego.
Miłośnicy sportu mogli pokusić się o wylicytowanie korków
Roberta Lewandowskiego lub
tygodniowego pobytu w domu
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Aby dzieci
mogły lepiej widzieć

W Poznaniu główne wydarzenia odbywały się na stadio-

nie miejskim. Natomiast spod
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich rano wyruszył
tradycyjny bieg „Policz się z
cukrzycą”. Ciekawym punktem
wydarzenia była „Niewidzialna
ulica”, czyli projekt, w ramach
którego osoby widzące podczas
spaceru w całkowitej ciemności
mogły poznać, z jakimi trudnościami żyją niewidomi i słabowidzący na co dzień. Można
było także wziąć udział w grze
miejskiej „Dźwiękowa mapa
Poznania”. W sześciu ważnych
miejscach w stolicy Wielkopolski umieszczone zostały znakilizaki WOŚP. Zadaniem graczy

było odnalezienie tych lokalizacji i nagranie dźwięków w ich
sąsiedztwie oraz opisanie ich
własnymi słowami w taki sposób, by ludzie niewidzący mogli
je „zobaczyć”. Były także warsztaty i zajęcia dla najmłodszych
– między innymi z bohaterami
„Gwiezdnych wojen”, licytacje,
koncerty, wycieczki z przewodnikiem po Muzeum Starego
ZOO, zbiórka krwi, badania i
porady medyczne. Dodatkowo ratownicy z Uniwersytetu
Medycznego oraz Ochotnicza
Straż Pożarna zainscenizowali
akcję ratunkową oﬁar wypadku
samochodowego.

Dzień po ﬁnale podano deklarowaną kwotę zebranych
środków – ponad 136 milionów, przy czym należy zaznaczyć, że nie jest to ostateczna
suma, bo konto WOŚP zasiliły
też trwające po dniu ﬁnału licytacje i aukcje internetowe.
30 ﬁnał WOŚP był okazją do
podsumowań i reﬂeksji z poprzednich ﬁnałów. W ciągu
29 ﬁnałów orkiestra zebrała i
wydała na wsparcie polskiej
medycyny ponad półtora miliarda złotych i zakupiła ponad
67 300 urządzeń do ratowania
zdrowia i życia.

FOT. (4X) ŹRÓDŁO: WWW.WOSP.ORG.PL

koszykarza Marcina Gortata
na Florydzie wraz z przelotem
oraz możliwością zjedzenia
kolacji ze sportowcem i obejrzenia meczu NBA z pierwszego rzędu. Z kolei w licytacji
WOŚP Marcina Dorocińskiego
zwycięzca mógł rozegrać z tym
aktorem partię szachów. Otrzymał również oryginalny scenariusz ﬁlmu „Gambit Królowej”,
w którym Dorociński wcielił
się w arcymistrza szachowego
Vasyli Borgova. Donald Tusk
przekazał na licytację swoją
osobistą brukselską limuzynę.
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Kursy zawodowe,
staże, doradztwo
myślą o potrzebach
osób z niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji
zawodowej
i
integracji społecznej realizowany jest projekt pod
nazwą „Przystanek WTZ”.
Liderem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski
świętej Jadwigi, a partnerami – Zakład Aktywności
Zawodowej w Słupcy oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Przedsięwzięcie trwa od 1
września 2021 roku do 31
sierpnia 2023.
Projekt jest realizowany
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014
– 2020 Oś priorytetowa 7:
Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Ak-

tywna integracja – projekty
konkursowe. Całkowita wartość projektu wynosi 3 miliony 972 tysiące 016 złotych 83
grosze, a kwota doﬁnansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 miliony 355 tysięcy 429 złotych 51 groszy.
Działania projektowe kierowane są do grupy docelowej 310 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które spełniają
następujące warunki: posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, są bierne zawodowo
(nie pracują) i mieszkają na
terenie województwa wielkopolskiego.
Odbiorcami
działań o charakterze środowiskowym będą – jak informuje lider projektu na swojej
stronie internetowej – także

osoby z otoczenia beneﬁcjentów projektu.

FOT. (2X) FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

Z

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna ukierunkowana na zatrudnienie w
zakładzie aktywności zawodowej w Poznaniu i Puszczykowie. Przewidziane formy
wsparcia w ramach projektu
to między innymi: opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki
reintegracji (spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym), usługi asystenckie dla uczestników, treningi
kompetencji i umiejętności
społecznych, kursy aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, 3-miesięczne
staże (dla 20 uczestników),
wizyty studyjne (dla grupy
100 uczestników + 100 osób
z otoczenia), obóz wspierająco-integracyjny (dla grupy
100 uczestników + 100 osób
z otoczenia), doradztwo
prawne i doradztwo psychologiczne, a także wsparcie trenera pracy. Wszystkie
wymienione działania są dla
uczestników bezpłatne.
W projekcie przewidziane
zostały również spotkania
sieciujące dla pracowników
warsztatów terapii zajęciowej oraz wizyty studyjne dla

przedstawicieli placówek terapeutycznych, organizacji
pozarządowych, instytucji
samorządowych, instytucji
rynku pracy i władz lokalnych. Istotnym punktem będzie tutaj wymiana doświadczeń w zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej osób
z różnymi niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie projektu z udziałem Pauliny Stochniałek, członkini Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego zostało zainicjowane
1 lutego w siedzibie projektu
przy ul. Żmigrodzkiej 41/49
w Poznaniu. Udział wzięli
również: Grzegorz Grygiel,
dyrektor ROPS, przedstawiciele władz samorządowych
gmin Swarzędz i Komorniki, kierownicy WTZ-tów,
reprezentanci zakładów aktywności zawodowej i mediów. Zainteresowani mogli
zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi projektu, a
także dowiedzieć, na jakich
zasadach działają zakłady aktywności zawodowej
w Polsce, co jest ich celem
i jak wygląda zatrudnienie
w ZAZ-ach. Dodatkowe informacje na temat projektu
„Przystanek WTZ” można
uzyskać pod numerem telefonu: 690 653 079. Oprac. KK.

STRONA

MARZEC 2022

9

Praca dla dobra ludzi
N

mógł otrzymać stałe zatrudnienie.
Bardzo mnie to ucieszyło. Staż
odbyłem w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach. Zdobyłem kwaliﬁkacje pracownika
zajmującego się porządkiem i
dbaniem o czystość. Nauczyłem
się obsługi maszyn czyszczących i gospodarczych. Było to
dla mnie cenne doświadczenie,
które pozwoliło mi na sprawdzenie się w nowej pracy i dało

poczucie, że jako osoba z niepełnosprawnością potraﬁę zrobić
coś ważnego i potrzebnego dla
innych ludzi. Miłym dodatkiem
było to, że za moją pracę otrzymałem wynagrodzenie.
Obecnie dostałem nową propozycję stażu z Fundacji „Normalna Przyszłość” we Wrześni.
Teraz moim opiekunem jest pani
Sylwia, która podpowiada, jak
przygotować się do nowej pracy.
W tym roku staż odbędę w ho-

telu przy restauracji „Alexandra”
w Pobiedziskach. Bardzo mnie
to cieszy, że nauczę się czegoś
innego i przypomnę sobie wiele
rzeczy ze szkoły. Mam wykształcenie technologa żywienia i
nadzieję, że wykorzystam to na
stażu.
Moim marzeniem jest otwarcie własnej restauracji.

JAKUB KRYGIER
UCZESTNIK WTZ
W POBIEDZISKACH

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ POBIEDZISKACH

azywam się Jakub Krygier,
mam 41 lat i jestem uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach. Kiedyś normalnie pracowałem, ale
niestety, uległem wypadkowi i
moje życie zmieniło się o 180
stopni. Długo byłem w domu
i dopiero po 14 latach traﬁłem
do Warsztatu. Tutaj dowiedziałem się, że jako uczestnik WTZ
mogę odbyć staż pracowniczy,
po ukończeniu którego będę

500 plus dla osób zależnych
O

soby pełnoletnie, niezdolne do samodzielnej
egzystencji, zamieszkujące
w Polsce, mogą ubiegać się
o świadczenie „500 plus” dla
osób z niepełnosprawnościami. To świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji,
które wypłacane jest na wniosek. Wniosek może złożyć w
imieniu strony zainteresowanej przedstawiciel ustawowy,
pełnomocnik bądź opiekun
faktyczny, za pośrednictwem

Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bezpośrednio w
każdym oddziale ZUS lub
przesłać pocztą tradycyjną.
Wyżej wymienione świadczenie uzupełniające przyznawane jest osobom, które:
ukończyły 18 rok życia, są
niezdolne do samodzielnej
egzystencji, a niezdolność ta
została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do pracy i
niezdolności do samodzielnej
egzystencji, nie są uprawnione

do otrzymywania emerytury
bądź renty ani nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego ﬁnansowanego ze środków publicznych
(np. zasiłku stałego), są uprawnione do wyżej wymienionych
świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza
kwoty 1772,08 zł, mieszkają na
stałe w Polsce, mają obywatelstwo polskie, prawo pobytu lub
prawo stałego pobytu w Polsce
(w przypadku obywateli innych
państw Unii Europejskiej). Przy

ustalaniu kwoty 1772,08 zł ZUS
nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej
dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz
do samodzielnej egzystencji
lub całkowicie niezdolne do
pracy przed ukończeniem 16
roku życia lub w czasie nauki
w szkole przed ukończeniem
25 roku życia. Dodatkowe informacje na temat świadczenia uzupełniającego można
znaleźć na stronie www.zus.pl
Oprac. KK.
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Fotografuję piękno,
które tworzy natura
am na imię Agnieszka,
21 stycznia obchodziłam swoje imieniny. Jestem
pogodną i aktywną dziewczyną. Codziennie rano z uśmiechem wstaję z łóżka szczęśliwa, że jestem uczestniczką
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Otuszu. Najpiękniejsze pory roku dla mnie to
wiosna i lato, bo są piękne,
kolorowe i pełne życia.
Natomiast nie lubię zimy.
Szary, bury, ponury czas. Zajęcia na warsztatach kończę
o 15.00. Gdy zajadę do domu,
robi się już ciemno i nic mi się
nie chce. Owijam się kocem,
piję gorącą herbatę i bezczynnie czekam na porę do spania
– jak niedźwiedź, który zapada
w zimowy sen.
Od dwóch lat obserwuję,
że jakby zimy znowu się stały

takie jak kiedyś. Sypie śnieg,
jest mróz, świeci słońce. Nagle
przez okna pracowni zaczęłam
dostrzegać piękno. Co więcej,
podczas sobotniego spaceru
oczarował mnie prawdziwy
cud: krzew dzikiej róży w baśniowej szacie szronu. Włączyłam aparat i pstryk – zrobiłam
swoje pierwsze, zimowe zdjęcie. Gdy w domu pokazałam je
mamie, myślała że to zdjęcie z
Internetu.

sja fotografowania obrazów,
czyli dzieł sztuki, które tak naprawdę tworzy sama natura.
Wychodząc na zimowy spacer
zawsze mam przy sobie aparat.

tylko sprawdzam pogodę i planuję trasy spacerowe. Oglądam
też zdjęcia, których od zeszłej
zimy uzbierała się już całkiem
spora kolekcja.

Teraz po zajęciach nie siedzę bezczynnie pod kocem,

UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

AGNIESZKA ANDRASZYK

W poniedziałek w Warsztacie koleżankom i kolegom fotograﬁa bardzo się podobała, a
panie terapeutki powiedziały,
że zdjęcie wygląda jak pocztówka, że czekają na zdjęcia
kolejne i że mam „dobre oko”
do fotograﬁi. W domu opowiedziałam mamie o zachwycie,
jaki wywołało moje zdjęcie. I
tak narodziła się we mnie pa-

FOT. (3X) AGNIESZKA ANDRASZYK

M
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Szydełkując ćwiczę palce
N

azywam
się
Kasia
Walkowiak.
Jestem
uczestniczką
Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach. Chodzę na zajęcia od stycznia 2021 roku.
Bardzo się cieszę, że tutaj
jestem, ponieważ spotykam
przyjaciół ze stowarzyszenia i poznaję nowych ludzi.
Na początku trochę się bałam, że dostanę ataku choroby. Na szczęście lekarz
przepisał mi tabletki uspokajające. Także uspokaja
mnie moje hobby.

ślady swojej siostrzenicy i
często szydełkuje. Polecam
takie zajęcie każdemu, bez

względu na wiek i płeć. Moje
prace można znaleźć na Facebooku: https://www.face-

book.com/katarzyna.walkowiak.9

KATARZYNA WALKOWIAK

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ W POBIEDZISKACH

Bardzo lubię szydełkować i sprzedawać zabawki
zrobione na szydełku. Szydełkowania nauczyła mnie
moja babcia ze strony taty.
Szydełkując ćwiczę koncentrację i palce. To zajęcie
działa też na nudę. Moimi
pierwszymi zabawkami były
lalki i syrenki. Cieszę się, że
ludzie kupują moje maskotki, bo wtedy mam pieniądze
na wełnę do szydełkowania
i watę do wypychania zabawek. Uczyłam szydełkować jedną ciocię ze strony
mamy. Ciocia nauczyła się
szydełkować – teraz idzie w
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Wszechobecne serce

Witała nas pani Asia, która
opowiedziała nam Legendę
o Świętym Walentym. Było
przedstawienie „Różne oblicza
miłości”, przygotowane przez
uczestników pracowni teatralno-muzycznej. Atrakcją były
zdjęcia w fotobudce. Każdy

mógł sobie dobrać różnego rodzaju okulary, koronę, cylinder,
wachlarze i inne.
Robiliśmy sobie zdjęcia z
ogromnym sercem. Braliśmy
udział w konkursie plastycznym. Zostaliśmy podzieleni
na trzy drużyny; każda miała
przygotować plakat na okoliczność święta Walentego.
Kolejny konkurs polegał na
losowaniu śmiesznych imion
żeńskich i męskich. Było przy
tym dużo śmiechu. Na koniec
każdy otrzymał w prezencie
czerwone gipsowe serduszko
na wstążce, wykonane w naszej pracowni ceramicznej.

PATRYCJA MICHALSKA
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

lutego w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w
Otuszu obchodziliśmy dzień
Świętego Walentego. Wszyscy byli elegancko ubrani:
panie w sukienkach, panowie w eleganckich koszulach.
Prawie każdy miał na sobie
akcent czerwony – symbol
miłości. Na stołach stały piękne lampiony, okna przystrojono girlandami z czerwonych
serc. Wszystko przygotowali
uczestnicy.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Pragnę normalnie żyć
am na imię Adam, skończyłem 35 rok życia.
Cierpię na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, dlatego poruszam się
na wózku inwalidzkim. Cechą
charakterystyczną mózgowego porażenia dziecięcego jest
postępująca patologia mięśniowo-szkieletowa. Mówiąc
prościej, bez odpowiednich
ćwiczeń następuje zanik mięśni, pogarsza się utlenienie
całego organizmu. Zabiegi i
ćwiczenia pozwalają na poprawę koordynacji ruchowej,
z którą mam największe problemy.
Jestem osobą pogodną, mam
wiele marzeń. Uwielbiam muzykę elektroniczną, interesuję
się fotograﬁą. Największym
moim marzeniem jest móc
normalnie żyć. Nie wiem, na
ile to marzenie się spełni, ale
uparcie wierzę, że się to uda.
By poprawić swoją sprawność, jeżdżę na turnusy rehabilitacyjne. Jeden turnus to wydatek około 6 tysięcy złotych.

Pomóc można także wysyłając SMS charytatywny pod
numer 75 165 wpisując w treści
POMOC 825 (koszt SMS-a to

6,15 zł brutto). Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

ADAM POPŁAWSKI

Dlatego proszę o wsparcie
ﬁnansowe Was, Drodzy Czytelnicy „Filantropa Naszych Czasów”. Jestem pełen nadziei, że
dzięki Waszej pomocy uda mi
się wiele osiągnąć, a przede
wszystkim poprawić swój stan
zdrowia, co jest dla mnie niezwykle ważne.
Wpłat można dokonywać
na konto Fundacji „Avalon”:
62 1600 1286 0003 0031 8642
6001, tytuł wpłaty: 825 Adam
Popławski, pomoc, adres Fundacji: ul. Domaniewska 50A,
02-672 Warszawa. Można
wesprzeć mnie również przekazując 1% swojego podatku:
KRS: 0000270809. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1% po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w
dół. W polu informacje uzupełniające należy wpisać: 825 Popławski Adam, a także zaznaczyć pole: „Wyrażam zgodę”.

FOT. ARCHIWUM AUTORA

M

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
doﬁnansowuje pobyt na turnusie raz na dwa lata. Doﬁnansowuje – czyli nie pokrywa całej
kwoty, a tylko pewną część,
resztę muszę zdobyć sam.
Moje skromne dochody nie pozwalają na zebranie pieniędzy
na turnus.

Czym jest pisanie?
C

zym jest pisanie? Dla każdego autora to przede
wszystkim możliwość wyrażenia siebie, własnych przemyśleń, doświadczeń, poglądów. Osoby z niepełnosprawnościami szczególnie upodobały sobie jako gatunek pisarski autobiograﬁę. W ten sposób dzielą się z czytelnikami
tym, co dla nich najważniejsze. Na łamach naszego miesięcznika swoje teksty publikuje wiele osób z niepełnosprawnościami – daje im to
satysfakcję, radość i spełnienie.
Pisanie wymaga talentu
i umiejętności, których nie
można nabyć w jeden dzień.
Mnie osobiście możliwość
publikacji artykułów w „Filan-

tropie Naszych Czasów” pozwala pracować nad ortograﬁą oraz poprawnością treści
pod względem stylistycznym.
Pierwsze doświadczenia związane z pisaniem nabyłem pisząc pierwszą pracę magisterską. Było to dla mnie bardzo
trudne. Do pomocy musiałem
zaangażować osobę, która
wykonała korektę stylistyczną
mojej pracy. Na studiach pedagogicznych pisałem referaty
oraz prace zaliczeniowe. Też
nie było łatwo. Na zakończenie tych studiów znów pisałem
pracę magisterską. Moja pani
promotor była nad wyraz skrupulatna i nie przepuściła żadnego błędu. Długo pracowałem
nad pierwszym rozdziałem
pracy, a póki poprawnie tego
zadania nie wykonałem, nie

mogłem pisać następnych rozdziałów. Na szczęście udało się
z sukcesem obronić pracę.
Od dawna interesuję się problematyką osób z dysfunkcjami z terenów wiejskich. Pewnego dnia napisałem pierwszy
artykuł, później kolejne. Cieszę
się ogromnie, że zostałem tak
ciepło przyjęty przez redakcję
„Filantropa”. Dzięki tworzeniu
tekstów cały czas się rozwijam
i pobudzam szare komórki do
myślenia. Zastanawiacie się
pewnie, od czego zaczynam
pisanie artykułu? Zaczynam
moją pracę od wyboru tematu
wpisującego się w okoliczności, w których się akurat znajdujemy. Kolejnym punktem
jest krótki wstęp, a później
rozwinięcie myśli twórczej.

Kilka reﬂeksji dla czytelników i zakończenie. Jeżeli jest
możliwość, dodaję również
zdjęcie. Fotograﬁa dołączona
do artykułu sprawia, że tekst
staje się bardziej autentyczny i ciekawszy dla czytelnika.
Ale na tym nie koniec. Przechodzę do sprawdzania tekstu
programem komputerowym,
który wychwytuje moje potyczki językowe. Czytam swój
tekst na głos kilka razy. Jest
to czasochłonne zajęcie, ale
mam poczucie, że mimo niepełnosprawności sprzężonej
robię coś ważnego, że mój trud
nie idzie na marne. Dziękuję
wszystkim, których zainteresowały moje teksty.

KRYSTIAN CHOLEWA
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Z piekarnikiem
łatwiej
to wzmacnia ich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.
Ostatnio do naszej pracowni przywieziono zgrabny, duży
piekarnik, który umożliwia
przygotowanie większej liczby
prostych i bardziej skomplikowanych posiłków. Pierwszym
wypiekiem w naszym nowym
urządzeniu były kruche ciasteczka na dzień świętego Walentego. Mieliśmy niezłą zabawę
z wałkowaniem ciasta, wykrawaniem dużych i mniejszych
serduszek. Było sporo śmiechu,
a w powietrzu unosił się ciasteczkowo-waniliowy zapach.
Dzięki nowemu piekarnikowi
mieliśmy więcej czasu na zabawę z wykrawaniem serduszek.
Upiekły się szybko i wyglądały
smacznie. Kolejnym naszym
wypiekiem były drożdżówki z
budyniowym nadzieniem.

IZABELA IGNYŚ
LIDKA MOSKALIK
TERAPEUTKI WTZ W KONARZEWIE
FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

pracowni gospodarstwa
domowego
Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Konarzewie uczestnicy nabywają umiejętności, ważne
w życiu codziennym. Uczą się
wielu czynności kulinarnych:
przyrządzania dań i rozmaitych wypieków, zasad higieny
w kuchni i przy stole. Wszystko

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Ziemia
urodzi
owoce

Z Ewą bywa
kabaretowo
POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

Często ma dobry humor. Lubi
nawlekać koraliki i słucha muzyki biesiadnej z mocną barwą,
śpiewając przy tym. Daję słowo,
że jest wtedy po prostu kabaretowo. W pracowni komputerowej Ewa lubi oglądać kabaret
„Tey” i jak widzi Laskowika ze
Smoleniem na ekranie, to jest
wesoło nie tylko w pracowni

15

komputerowej, ale i na korytarzu. Lubi dużo spacerować z
rodzicami i w ten sposób dba
o swoją sprawność. Ewa lubi
przebywać w warsztacie, a w
szczególności uwielbia przerwy
na kawkę w doborowym towarzystwie.

W

pracowni
ogrodniczozoologicznej
naszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Konarzewie rozpoczął się czas wysiewu warzyw.
Rozpoczęliśmy od wysiewu
pomidorów i papryk. Terapeutki poinformowały nas o kolejności prac. Najpierw przygotowaliśmy ziemię, do której
wysialiśmy nasiona papryki i
pomidorów.
Później nasionka wykiełkują
i podrosną, wówczas będziemy mogli je ﬂancować w tunelu
foliowym w Otuszu. Zanim to
nastąpi, ziemię z zasiewem ustawiliśmy w miejscu nasłonecznionym, z dostępem do odpowiedniego światła. Co drugi dzień
nawadniamy nasze warzywa,
dbamy, aby wszystkie nasionka wykiełkowały. Bliżej lata, gdy
warzywa już dojrzeją, w pracowni gospodarstwa-domowego będziemy z nich przyrządzać zdrowe sałatki i inne posiłki.
Na razie sprawdzamy, aby
nasze roślinki nie miały ani za
ciepło, ani za chłodno, regulujemy temperaturę i wilgotność
pomieszczenia, chronimy przed
palącymi promieniami wiosennego słońca. Radość sprawia mi
oglądanie, jak z małych nasionek
z dnia na dzień wyrastają coraz
większe rośliny, które wkrótce w
naszej plantacji urodzą owoce i
warzywa.

MARLENA FIUT

E

wa Szmyt jest bardzo miłą
koleżanką i ma dużo przyjaciół w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Swarzędzu. Jest
sympatyczna, grzeczna i spokojna i nie wadzi nikomu. Jest
w stanie nagle włączyć się do
rozmowy i trafnie skomentować sytuację, która jest w danej chwili.

KORNEL KLOREK

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

FOT. (5X) ARCHIWUM SPDST

UCZESTNIK WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE
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Fani tatuażu Jesteś moją
Wiedzieli dokładnie, czego
chcą: Ania chciała mieć wytatuowane imię „Ewa”, jako
pamiątkę po swojej zmarłej
mamie. Magda od zawsze wyobrażała sobie czarną różę na
łydce, a Nikodem, fan ﬁlmów o
superbohaterach, chciał swoim tatuażem pokazać, że chce
być jak Superman. Wizyta w
salonie tatuażu upłynęła nam
w miłej atmosferze. Było dużo
emocji, radości, trochę oczekiwania i napięcia „czy będzie
bolało”.
Tatuowanie

okazało

się

Walentynką

jednak bezbolesne i satysfakcjonujące. „To było przyjemne,
prawie zasnąłem” – powiedział
Nikodem. A nasza tatuażystka
była pełna podziwu dla odwagi, a jeszcze bardziej dla zdecydowania swoich klientów.

W

alentynki – dzień 14 lutego – był dla nas pełen
radości. Składaliśmy sobie
życzenia miłości, obdarowaliśmy się nawzajem upominkami w kształcie walentynkowych serc. Sama otrzymałam
wiele cudownych podarunków, ale równie wielką satysfakcję miałam obdarowując
podarunkami innych.

Myślę, że to było wyjście
poza schematy, poza społeczną wizję osoby z niepełnosprawnością. Ich tatuaże
świadczą o sile do decydowania o sobie, determinacji i chęci „odszuﬂadkowania” niepełnosprawności. Rodzina i bliscy
również byli pod wielkim wrażeniem. „Nie wierzyli, że sobie
zrobię prawdziwy tatuaż, że
dam radę” – mówi Anka. Podopieczni WTZ w Murowanej
Goślinie zapowiadają, że to nie
koniec, że już planują następne
sesje u tatuażystki.

Pamiętajmy o tym, aby być
dobrym dla ludzi nie tylko
od święta, ale również na co
dzień. Miłość to uczucie, któ-

re nam towarzyszy przez całe
życie, a być zakochanym to
dawać szczęście drugiemu
człowiekowi. Miłość wypływa
z serca i jest głęboka. Czasem
bywa krótkotrwała i pozorna.
Jednak przede wszystkim – i
mimo wszystko – jest piękna.
Miłość to wielki dar dany nam
od Boga, którym powinniśmy
się cieszyć każdego dnia i kochać bezgranicznie. I ufać, że
nigdy nas nie opuści.

AGATA KIEJDROWSKA

DOMINIKA KOŁSUT

FOT. (2X) ARCHWUM SPDST

nka, Magda i Nikodem z
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie postanowili zrobić sobie
prawdziwe tatuaże. Próbowałam odwieść ich od tego
pomysłu, ale byli bardzo zawzięci.

FOT. DOMINIKA KOŁSUT
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Nie widzę,
robię
zdjęcia
O

Dziś zadanie to pisanie. O uczuciu coś powstanie?
Może w sercu jest ukryte to jedyne, znakomite,
ono wie jak się czuję, tego dnia mocniej bije.

d zawsze interesowałam się muzyką. Kocham
śpiewać, a w wolnych chwilach lubię słuchać radia. Od
sierpnia mamy w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Konarzewie nową pracownie fotograﬁczną.

Pokierować dzisiaj może, dać wskazówki nienajgorsze
Czas przyjaźni i miłości, tego każdy tu zazdrości
Bo to święto Walentego – nie zapomnij mój kolego,
laureczka lub uśmieszek, jeden geścik dobro niesie.

Na początku zadawałam sobie wiele pytań o to, jak poradzę sobie w tej pracowni jako
osoba niewidoma, która ma
robić zdjęcia. Ku mojemu zaskoczeniu wszystko jest w porządku. Nawet potraﬁę wyjąć
aparat z futerału, włączyć go, a
następnie nacisnąć guzik, którym robi się zdjęcie. Przy asyście terapeuty staram się wybrać dobry kadr. Zmysł słuchu
i dotyku pozwala mi skierować
aparat w dobrą stronę.

Więc uczucia dobrze mieć,
z przyjacielem iść po prostu i przekraczać linie mostu
Lecz uczucie, którym was obdarzę, nie miłość, nie kochanie,
tylko przyjaźni pokazanie i nawzajem szanowanie.
MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU

Dowiedziałam się o istnieniu innych niewidomych fotografów, co przekonało mnie,
że praktycznie można robić
zdjęcia i czerpać z tego radość.
Zdjęcia, które robię, podobają
się innym, czasem publikujemy
je na warsztatowym Facebooku. Za zgodą innych uczestników fotografujemy ich pracę
na warsztatach. Robienie zdjęć
sprawia mi bardzo dużą radość,
mam nadzieję, że z czasem
moje umiejętności robienia
zdjęć będą jeszcze lepsze.

WIOLETA KOSMACZ

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

FOT. (2X) ARCHWUM SPDST

UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE
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Kochamy
nasze
zwierzęta
początkiem lutego dołączyli do naszych alpak
nowi przyjaciele: dwie urocze kozy miniaturki o imieniu Grubson i Bella. Bardzo
ciepło zostali przyjęci przez
nasze alpaki, szybko również
znaleźli wspólny język pomimo różnych osobowości i ras.
Na ich przyjazd wcześniej
zostało przygotowane również
miejsce schronienia, z dużą
ilością siana i słomy. Był też
odpowiedni pojemnik z wodą
i duży wybieg ze świeżą trawą. Nowi lokatorzy bardzo nas
ucieszyli.
Codziennie dbamy o nasze
zwierzęta, dajemy siano, świeżą wodę, ulubione przysmaki
w postaci marchewki. Sprawia
nam to dużo radości i satysfakcji. Czujemy się potrzebni,
zwierzęta swoją wdzięczność
i sympatię wyrażają na wiele
sposobów, dla nas największa
jest ich radość na nasz wi-

dok. Kiedy każdego poranka
otwieramy zagrody, dokładając świeże siano i nalewając
wodę, ich radość jest dla nas
najważniejsza i niezwykle
cenna.
Z utęsknieniem czekamy już
na wiosnę, na długie, ciepłe
słoneczne dni, wówczas będziemy mogli jeszcze więcej
czasu spędzać na świeżym powietrzu z naszymi zwierzętami, wyprowadzać nasze alpaki
i kozy. Sprawia nam to wiele
radości, wywołując każdego dnia na naszych twarzach
uśmiechy. Bezpośredni kontakt
ze zwierzętami pozwala nam
zapomnieć o troskach, problemach, czasem o gorszym samopoczuciu i o nieprzyjemnej
pogodzie.

NATALIA KALINOWSKA
TERESA GŁUCHOWSKA
UCZESTNICZKI WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE I OTUSZU

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”
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Pracą usprawnia ręce
POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

zalet, potraﬁ być uparta i mieć
swoje zdanie.
W pracowni stolarskiej szlifuje i maluje elementy służące
do wykonywania drewnianych
ﬁgur. Ostatnio nawet wykonała piękny wazon z makaronu.
Oprócz tego bywa w innych
pracowniach. Radość sprawia

jej robienie kulek z krepy lub
darcie waty. Ładnie układa różnego rodzaju klocki, czynności
te pomagają jej w usprawnianiu. Lubi również uczestniczyć
w zajęciach muzycznych i rehabilitacji ruchowej.
Karolina ma działkę, na której lubi przebywać latem i o

której dużo opowiada. Czasem
bywają trudniejsze dni i nie
ukrywam, że są takie, w których Karolina nie ma humoru
albo się źle czuje. Bardzo lubię
Karolinkę i wszyscy w naszym
warsztacie ją kochamy i szanujemy.

AGATA KIEJDROWSKA

K

Uczestnicy WTZ w Swarzędzu (od lewej): Marlena Fiut, Karolina Krakowiak, Marcin Łangowski,
Agnieszka Kałka.

FOT. (4X) ARCHIWUM SPDST

arolinka Krakowiak jest
osobą niepełnosprawną,
ma porażenie rąk i nóg. Mimo
swojej niepełnosprawności z
chęcią przychodzi do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu i uczestniczy w zajęciach, które bardzo lubi. Jest
niezwykle spokojna i cicha.
Obecnie przebywa na stałe w pracowni stolarskiej. Jej
instruktorem jest pan Hirek,
który dobiera pracę tak, aby
dawała wszystkim podopiecznym radość i satysfakcję. Naszej bohaterce bardzo pomaga
każda praca, gdyż wie, że w ten
sposób usprawnia ręce. Karolina posiada takie cechy jak:
pracowitość, pilność i wrażliwość. Odznacza się dużą
cierpliwością w wykonywaniu
powierzonej jej pracy. Oprócz
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Przyjaźń
niech trwa
asze imiona to Anka i
Wirginia. Jesteśmy przyjaciółkami. Mieszkamy w
miasteczku Buk. Ja, Ania,
będę obchodzić w tym roku
pięćdziesiąte urodziny. A ja,
Wirginia, mam 30 lat. Znamy
się prawie 10 lat. Nasza znajomość narodziła się w 2013
roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu.
Razem
jeździłyśmy
do
Warsztatu. Podczas zajęć nie
prowadziłyśmy
prywatnych
rozmów, ale za to podczas
drogi na Warsztat i powrotu do
domu nie mogłyśmy się nagadać. Okazało się, że mimo różnicy wieku mamy ze sobą wiele wspólnego: ta sama moda,
biżuteria, literatura. Na zajęciach w „Promyku” jesteśmy w
innych grupach, widujemy się
przelotem lub na gimnastyce
czy podczas piątkowych porządków.
Pamiętam, była chyba wiosna, postanowiłyśmy się spo-

tkać po zajęciach. Rozmowa
nas tak pochłonęła, że nawet
nie zauważyłyśmy zmroku. Od
tego czasu lubimy się wymieniać ciuchami, tworzyć różne
stylizacje z dodatkami biżuterii,
której obydwie mamy ogromne
ilości. Chodzimy razem na zakupy. Spotykamy się w kawiarni
na babskich ploteczkach. Łączy
nas też pasja czytania książek.
Wymieniamy się nimi, chodzimy do biblioteki.
Czas tak szybko płynie, że
nie wiemy, kiedy minęło te
9 lat. Wiadomo, że zdarzały
się między nami drobne nieporozumienia, ale przecież to
normalne. Nic nie jest w stanie
rozbić naszej przyjaźni. Miło
jest mieć bratnią duszę, zawsze możemy na sobie polegać. Jesteśmy wdzięczne Panu
Bogu, że postawił nas na tej
samej drodze.

ANNA WŁODAREK
WIRGINIA KAŹMIERSKA
UCZESTNICZKI WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”
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Z zapałem głaskaliśmy
Suwenirka
Każde miejsce, które odwiedzasz staje się w jakiś sposób
częścią ciebie.
ANITA DESAI
INDYJSKA PISARKA

D

zień naszego wyjazdu
do Wrocławia był zimny
i mglisty, ale serca naszych
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wspólna
Droga” Luboniu były gorące
i gotowe przeżyć wspaniałą,
pełną przygód wycieczkę.

świetlnych iluminacji. Każdy z
nas był chętny, by kupić sobie
jakiś drobiazg. Pamiętaliśmy
też o naszych bliskich, żeby
sprawić im radość choćby
małym upominkiem. Byliśmy
też na popołudniowej kawie
w jednej z licznych wrocław-

skich kafejek. Robiliśmy też
sobie zdjęcia, żeby potem
z rodziną móc wspominać
kolejną, niezapomnianą wycieczkę.
Szczególnie podobały się
nam sławne wrocławskie krasnale. Wśród nich był krasnal

Suwenirek. Jak głosi legenda,
należy pogłaskać krasnala po
czapeczce i wówczas spełnią
się nasze życzenia. Głaskaliśmy więc z zapałem Suwenirka i teraz oczekujemy spełnienia marzeń.

ALEKSANDRA MĘŻYŃSKA

Nie zawiedliśmy się. Okazało się, że Wrocław jest miastem pięknym o każdej porze
roku, niezależnie od o pogody.
Przewodnik ciekawie opowiadał o zabytkach mijanych po
drodze. Najpierw pojechaliśmy do Hydropolis – centrum
wiedzy o wodzie. Urzekły nas
efekty wizualne w ciekawy
sposób pokazujące problemy
ekologiczne związane z brakiem wody na Ziemi.
Podobał się nam ﬁlm pod
tytułem „Planeta wody”, wyświetlany na panoramicznym
ekranie. Chętnie korzystaliśmy też z prezentowanych
tam urządzeń, na przykład
prawie wszyscy mamy zdjęcie
w replice batyskafu.

FOT. (6X) ARCHIWUM WTZ „WSPÓLNA DROGA” W LUBONIU

Zwiedzaliśmy wrocławską
starówkę, w tym stary rynek.
Tu zastaliśmy jarmark bożonarodzeniowy w blasku
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Te zdjęcia mówią
o naszej radości
czasie karnawału zrobiliśmy sobie w Warsztacie
Terapii
Zajęciowej
„Pomost” w Poznaniu sesję
zdjęciową połączoną z fotografoterapią. Sami wybieraliśmy akcesoria i rzeczy, czuliśmy się jak aktorzy w teatrze.
Chcieliśmy pokazać na foto-

graﬁach nasze emocje, zwłaszcza te, które czuliśmy w danej
chwili. Poprzez zdjęcia mogliśmy zajrzeć w głąb siebie i
wyrazić własną indywidualność samodzielnie wybranym
strojem. Każde z nas w takiej
chwili miało w sercu dużo dobrych emocji.

Co mówią o nas te zdjęcia,
które wykonaliśmy podczas
fotografoterapeutycznej sesji?
Przede wszystkim pokazują,
jacy jesteśmy: weseli, szczęśliwi i pełni radości! Mamy głowy

pełne pomysłów i duży apetyt
na życie.

KATARZYNA
NAPRUSZEWSKA
MAGDALENA SKRĘTA
UCZESTNICZKI WTZ „POMOST”

FOT. (7X) PAULINA MIKOŁAJEWSKA
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SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

bawi, wycisza
„Bogatym jest ten,
kto posiada wiele;
Bogatszym ten,
kto mało potrzebuje;
Najbogatszym,
kto dużo daje.”

W

Szkole Podstawowej
nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu powstała pierwsza w Gminie Swarzędz Sala Doświadczania
Świata. Przez wiele lat myśleliśmy o tym, rozmawialiśmy, szukaliśmy środków i
pomieszczenia na stworzenie takiego wyjątkowego
miejsca dla naszych podopiecznych.
W zeszłym roku, dzięki
przychylności dyrektor Elżbiety Wieczorek udało się
takie właśnie miejsce wygospodarować. Powstała bajeczna Sala Doświadczania
Świata z ogromna ilością
interaktywnych pomocy skupiających na sobie wzrok,
słuch, czucie uczniów z
przeróżnymi
deﬁcytami,
gdzie rozwijać będą swoją
wrażliwość zmysłową po to,
by uczyć się świata i odbierać go zmysłami.
Sala Doświadczania Świata to nie tylko miejsce, to metoda pracy z osobami z niepełnosprawnościami zwana Snoezelen. Jej początki sięgają siedemdziesiątych
lat XX wieku. Wywodzi się z
Holandii. Jej twórcy Ada Verheula i Jan Hulsegge proponują bezzadaniową i niedyrektywną stymulację polisensoryczną.
Celem tej metody jest poszukiwanie dróg dotarcia do
osób, z którymi kontakt jest
utrudniony i które inaczej
odbierają otaczającą ich rzeczywistość.
Miejsce, które stworzyliśmy w naszej szkole, wyposażone jest w specjalistyczne sprzęty, z wykorzystaniem których realizowane będą sesje terapeutyczne o unikatowym podwójnym efekcie: relaksacji i aktywizacji.
Polisensoryczna

terapia

realizowana metodą Snoezelen w Sali Doświadczania Świata aktywizuje
wszystkie zmysły – wzrok,
słuch, smak, dotyk, węch,
wycisza układ nerwowy.
Daje też ogromne poczucie szczęścia uwalniając takie hormony jak serotonina, dopamina, oksytocyny
czy endorﬁny. Udało nam się
stworzyć miejsce, które uczy,
bawi, relaksuje, wycisza.
Za pomoc w tym wielkim
przedsięwzięciu dziękujemy wszystkim, którzy się do
niego przyczynili.
Tym, którzy obserwowali
nasze działania na FB, stronie szkoły, włączali się w
kiermasze, aukcje, sponsorowali nas i wspierali duchowo. Powstanie tego miejsca
w naszej szkole to zasługa
wielu osób, którym serdecznie dziękujemy.

MAJA SZWANKA

FOT. (7X) JERZY KOT

GERHARD TERSTEEGEN
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Dwa lata
pandemii
W

marcu tego roku mijają
dwa lata od ogłoszenia
przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa. Nim się pojawiła,
prowadziłem aktywne życie:
uczyłem się, obroniłem pracę magisterską z pedagogiki,
pracowałem. Dwa razy w tygodniu chodziłem na basen,
aby poprawić swoje samopoczucie ﬁzyczne i psychiczne.
Byłem w trakcie zabiegów ﬁzjoterapeutycznych. Aż nagle,
po 8 marca 2020 roku wszystko się skończyło.
Podczas pierwszej fali pandemii robiłem zakupy przez
Internet zarówno dla swojej
rodziny, jak i dla starszych
sąsiadów. Nie mogłem im nie
pomóc w potrzebie. Produkty
mięsne zamawiałem telefonicznie. Od momentu pojawienia się chińskiego wirusa
zacząłem pracować zdalnie
w domu. Uznałem, że jest to
najlepsze rozwiązanie. Dzięki

temu nie jestem narażony na
zakażenie. Jest mi też łatwiej
ze względu na niepełnosprawność ruchową (nie muszę dojeżdżać do miejsca pracy).
W połowie kwietnia 2020
roku wprowadzono nakaz
zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Dla osób z
niepełnosprawnościami jest to
dużą niedogodnością. Osobiście z czasem musiałem się do
tego przyzwyczaić, w końcu to
dla dobra mojego i moich bliskich. Zawsze przestrzegam
zasad bezpieczeństwa – zakrywam usta i nos, dezynfekuję ręce po przyjściu do domu i
zachowuję dystans. Mam nadzieję, że pandemia wkrótce
się skończy i świat wróci do
normalności. Jednak za nim to
nastąpi, warto rozwijać swoje
zainteresowania oraz pasje, co
pozwoli choć na chwilę zapomnieć o tej niekorzystnej sytuacji.

KRYSTIAN CHOLEWA

Wiosna
w ogrodzie
tym miesiącu przypada
astronomiczna wiosna.
Jej symbolem są krokusy,
przebiśniegi, śpiew ptaków,
słońce na niebie w czasie dnia
i topienie marzanny poprzez
jej podpalenie, a następnie
wrzucenie do rzeki. Przyroda
budzi się wówczas do życia.
Dla mnie wiosna oznacza
rozpoczęcie prac w ogrodzie
i jego porządkowanie.
Pomagam mamie na tyle, na
ile zdrowie mi pozwala. Używamy glebogryzarki elektrycznej, która jest bardzo pomocna
przy tego typu pracach. Jednak
jest to urządzenie elektryczne,
więc trzeba używać go zgodnie z instrukcją. Szczególnie
dotyczy to osób, które mają
problemy w poruszaniu się.

Zajmuję się konserwacją i
czyszczeniem maszyny. Z grabieniem i kopaniem nie mam
najmniejszego problemu.
W drugiej połowie maja zaczynamy sadzić w ogrodzie
pomidory. Zawsze robię otwory
w ziemi, a następnie wkładam
sadzonki. Później wkładam
kawałek drutu, który podtrzymuje pomidory w pozycji stojącej. Na koniec przykrywam je
wiadrami w celu ochronnym.
Co tydzień przeglądam ogród
czy nie ma w nim chwastów.
Podlewanie jest ważne, gdy
rośliny są małe i jest susza. W
ogrodzie trzeba też walczyć
ze szkodnikami jak myszy czy
nornice.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI
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Lubię gotować w „ISKRZE” Słońce
nadziei
M
są pyszne. W domu też pomagam tacie, głównie robię herbatę. A tato targa zakupy.

W „ISKRZE” jest super. W
kuchni nie jest ciężko, tylko czasami, gdy trzeba dużo obierać.
Uczę się też przepisów oraz

mierzyć i ważyć. Moją ulubioną potrawą jest makaron z pomidorami. Życzę wszystkim
smacznego i przesyłam buziaki.

A

ktywność ruchowa towarzyszy niemal przez całe
życie osobie z niepełnosprawnością. Ruch bywa jedynym
sposobem skutecznej rehabilitacji, szczególnie w przypadku
osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie wiedzą,
jaki dobroczynny wpływ na ich
zdrowie ma wysiłek ﬁzyczny.
Codziennie stawiają się na sali
gimnastycznej, aby poprzez
ćwiczenia poprawić swoją kondycję i zdrowie.
Korzystają ze sprzętu, który
znajduje się w sali. Osobom na
wózkach trzeba poświęcać więcej czasu. Przy ich usprawnianiu
bardzo potrzebne są metody
ﬁzjoterapeutyczne. Terapia manualna zwiększa ruchomość w
stawach. Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i masaż tkanek
głębokich zmniejszają napięcie
mięśni i likwidują ból występujące przy spastyce. Torowanie
prioproceptywne i redukcja nerwowo-mięśniowa przywracają utraconą funkcję ruchową,
zwiększają siłę i wytrzymałość
mięśni, poprawiają stabilizację i
równowagę.
Indywidualnie dobrany program rehabilitacji daje dobre
efekty. Wiąże się to z większą
aktywnością
wykonywanych
ćwiczeń, a co za tym idzie, odzyskanie sprawności i samodzielności. Ćwiczeniom często
towarzyszy ból i zmęczenie, jednak uczestnicy „Promyka” mają
w sercu nie jeden promyk, ale
całe słońce nadziei i wiary, że
to, co robią, ma sens. Zawsze są
uśmiechnięci i pełni optymizmu.
Mają energię i motywację do
dalszych działań.

PIOTR
UCZESTNIK ŚDS „ISKRA”
W POZNANIU

URSZULA
KONDRATOWICZ-SADOWSKA
REHABILITANTKA

FOT. ARCHIWUM WTZ W KONARZEWIE

am na imię Piotrek. Bardzo jestem zadowolony,
gdy mogę gotować w „ISKRZE”.
Lubię też malować i tańczyć,
ale gotować też. Często kroimy
warzywa i sprzątamy po sobie.
W pracowni gotujemy proste
potrawy. Lubię je jeść później,
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Cezary kocha malować
C

ezary Kazimierczak – to
artysta malarz, który oddał się tej sztuce całym sobą.
Po prostu uwielbia malować.
Maluje różnymi technikami.
Lubi malować farbami na
szkle. Od tej techniki właściwie rozpoczął swoją artystyczną drogę. Obecnie stał
się wielbicielem malowania
na płótnie farbami akrylowymi.
Tematyka jego obrazów jest
bardzo zróżnicowana, podobnie jak ich rozmiar. Za możliwość malowania oddałby chyba wszystko. Trudno zachęcić
Cezarego do innej pracy, a jeśli
już się to uda, szybko chce powrócić do malowania.
Cezary ma jeszcze jedną,
mniej oryginalną pasję; są to
papierosy, a dokładniej – mówiąc sama czynność palenia
papierosów. Od czasu do czasu malowanie jest przerywane
przez Cezarego, by pójść na
ławeczkę, zapalić papierosa i
spędzić tam czas z kimś, kto
w tym czasie też wyszedł zapalić. Wielokrotnie zachęcano
Cezarego, by przestał palić, ale
jego reakcja zawsze była jedna
– zdecydowane zaprzeczenie.

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

TOMASZ POPADOWSKI
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Być
stolarzem
marca
obchodzimy
dzień stolarza. Stolarz
to rzemieślnik, którego praca
polega na tworzeniu z różnych rodzajów drewna oraz
materiałów drewnopochodnych przedmiotów codziennego użytku i mebli. Jego
atrybutami są dłuto, ścisk i
żłobiaki stolarskie, młotek,
hebel. Obecnie te narzędzia
są zastąpione bardziej wydajnymi, dzięki czemu nie jest
konieczne używanie siły rąk,
jak miało to miejsce kilka dekad temu.
Mój świętej pamięci dziadek
był cieślą i stolarzem, który
potraﬁł w drewnie wykonywać
różne dzieła. Stworzenie specjalnego domku dla kur, królików czy zrobienie boazerii w
przedpokoju nie sprawiało mu
najmniejszego problemu. Zajmował się też poważniejszymi
projektami budowlanymi jak:
konstrukcje i więźby dachowe
na kościołach, domach jednorodzinnych oraz pomieszczeniach gospodarczych typu
stodoła, gdzie odpowiadał za
wytrzymałość i konstrukcję
dachu.
W tamtych czasach nie było
profesjonalnego sprzętu, który
by ułatwiał pracę rzemieślnikom jak chociażby specjalny

WARSZAWA

K

miernik laserowy do mierzenia
powierzchni lub program do
obliczania metrów i metrów
kwadratowych. Praca w stolarstwie wymagała od mojego
dziadka dużego zaangażowania.
Stolarz powinien posiadać
następujące umiejętności: dokładność oraz precyzję, która
jest istotna podczas mierzenia, cięcia i szlifowania. Zmysł
przestrzenny też się przydaje
w tym zawodzie. Ponadto ważna jest dbałość o wszystkie detale, by efekt końcowy danego
produktu był idealny i cieszył
oko klienta. Warto również
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie jeśli wykonuje się pracę na wysokości,
ale też i na warsztacie, gdzie
pracuje się na maszynach stolarskich bądź z elektronarzędziami. Należy stosować się do
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na stanowisku
stolarza może być idealnym
rozwiązaniem dla osoby z dysfunkcją organizmu. Świadczą
o tym pracownie stolarskie
funkcjonujące zarówno na
warsztatach terapii zajęciowej
jak i w zakładach aktywności
zawodowej.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Marek
Kalbarczyk

iedy nie można widzieć,
polega się na pozostałych
zmysłach. Są cudowne i niczego im nie brakuje. Zazwyczaj
widząc zapominacie o nich,
ale nie my – niewidomi. Wy
lubicie się w coś wpatrywać,
my przede wszystkim wsłuchiwać, ale także dotykać, wąchać, smakować. To nieprawda, że lepiej słyszymy, czujemy, jednak na pewno bardziej
się tym zajmujemy i na przykład lepiej słuchamy.
Wyostrzamy pozostałe zmysły, by czerpać z nich jak największą satysfakcję. Niewykluczone, że nasze smakowanie
jest jednak czymś innym niż w
przypadku ludzi, którzy jedząc i
smakując głównie patrzą. A powonienie? Czy odczuwamy je
tak samo? Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź. Sami
widzący przyznają, że posiłek
w restauracji, w której światła są zgaszone, ma inny smak
niż kiedy zapala się światło i
wszystko widać.
Nie da się jednak ukryć, że
poza wzrokiem najważniejszym zmysłem jest słuch. Słuchamy i tworzymy wyobrażeniowe obrazy. Tuż za słuchem
„idzie” dotyk. Dotykamy i znacznie łatwiej budujemy obrazy
przed naszym trzecim okiem.
Najlepiej korzystać ze wszystkich zmysłów i z nich się cieszyć.
Wsłuchuję się w odgłosy, które do mnie docierają i kiedy są
miłe i przyjazne – nie posiadam
się z radości. Nawet jednak wtedy, kiedy nic nie słyszę, jestem
zadowolony. Ważne i fascynujące są wszelkie dźwięki i przejawy egzystencji wszystkiego,
co żyje i nie żyje, a daje oznaki swojej obecności w dowolny sposób. Jak dla wszystkich,
także dla mnie najważniejsze są jednak słowa wypowiadane przez ludzi. Czy jest coś
bardziej Boskiego niż właśnie
to? Dookoła przyroda i jej aktywność – możemy wylądować
wśród burzy, ulewy, śnieżycy,
upału lub mrozu, obserwować
kotłowaninę morskich fal, rozkołysanie zwichrzonych wiatrem koron drzew, ulicznego ruchu, albo „walki” przepychających się pomiędzy sobą chmur.
Zawsze jednak słowa wypowiadane przez rozmówców są najdoskonalszą formą aktywności
ożywionej materii.

Słowa to nie tylko energia drgań powietrza, ale także
treść wynikająca z przemyślności wypowiadających je ludzi. Wsłuchuję się więc w nie i
mam wielokrotną przyjemność:
raz – że słyszę miłe dźwięki,
dwa – interesujący przekaz, trzy
– słowa wynikające z chęci wypowiedzenia jako daru od jednych dla drugich, cztery – dowód chęci bycia razem i przekazania zarówno emocji, jak i
wiadomości. I cieszę się na każdy możliwy sposób, a nie chodzi
o tylko te najprostsze.
Wsłuchuję się w czyjeś słowa
nie tylko dla własnych emocji i
zrozumienia ich treści, ale także
dla zbudowania wizerunku rozmówcy. Okazuje się bowiem, że
mimo tylu rozmaitych dóbr i radości, które już wymieniłem, to
jeszcze nie wszystko. Głos, który słyszę, informuje o osobie,
do której należy. Przedstawiam
sobie jej wizerunek i zastanawiam, na ile udało mi się go odgadnąć.
W moich wyobrażeniach
ważne są włosy. Przecież nie ma
mowy, by osoba, którą w myślach maluję, nie miała włosów.
Nawet łysina należy do tej kategorii obrazów – brak włosów
to także ich wygląd. Pisząc to
właśnie zdałem sobie sprawę,
że zajmuję się jedynie kobietami. Nie ma bowiem co ukrywać.
Nie tracę czasu na wyobrażenia wizerunków mężczyzn. Nie
widzę takiej potrzeby. Owszem,
jest to jednostronne, ale są ku
temu istotne powody. Po pierwsze, mężczyźni nie mają szans
wypadać lepiej i ładniej od kobiet, a po drugie, mam prawo
być w tych subiektywnych opisach zwyczajnym mężczyzną,
czyli takim człowiekiem, który woli piękniejszą płeć. Niewykluczone, że gdybym był kobietą, tak samo przychylnie pisałbym o mężczyznach, ale jestem
jaki jestem.
Chodzi mi zatem o wygląd
kobiet, a zatem także ich fryzury. I traﬁam w sedno, kiedy włosy mówią o ich właścicielkach
naprawdę dużo. Mam dwa sposoby rozpoznawania ich wyglądu. Zazwyczaj korzystam z
analizy głosu. Nie wypada przecież podejść do mniej mi znanej
kobiety i macać jej włosy! Byłoby to niestosowne. Co prawda inni je po prostu widzą, znaczy nie mają żadnych utrudnień w ich poznawaniu. Niewidomi niestety muszą tę wygodę
i przyjemność spisać na straty.
Jest o czym mówić, gdyż włosy
wiążą się z realnymi, poważnymi aspektami. Chodzi o ich znaczenie i funkcje. Zazwyczaj nie
są lekceważone przez ich po-
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Pomiędzy myślami
a niebem
mamy złych zamiarów, dostaniemy takie pozwolenie i prawo? My niewidomi natomiast
musimy wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić i realizować
to prawo w stosowny, kulturalny
sposób, i naprawdę wiemy. Pomiędzy dobrym i złym dotykiem
zarysowana jest wyraźna granica, trudno jej nie znać i nieświadomie przekroczyć. Kiedy
spotykamy ludzi przyjaznych,
dotykanie nie stanowi problemu – obie strony wiedzą, gdzie
ona przebiega. Mimo to oglądanie dłońmi fryzur pozostaje specyﬁczną trudnością i jest rzadkością. Najczęściej musimy polegać na słuchu i tyle.
I co mi mówi moje wieloletnie doświadczenie? Kiedy słyszę głos kobiety w wieku średnim, w jakiś sposób sztucznie
preparowany, zgaduję, że również jej wygląd nie mógłby mi
zaimponować. Widzę trzecim
okiem jej wizerunek również
niepasujący do tego, co mimo
sztuczności i chęci ukrycia

Zupełnie inaczej „wymaluję” sobie wizerunek młodej kobiety, która nie stawia wyglądu
ponad treść. Będzie miała naturalny głos, pełen radości życia,
satysfakcji z tego, że po prostu
jest. W jej głosie będzie słychać
młodzieńczą radość z tego, co
do tej pory przeżyła, co się udało i o czym sobie marzy. Usłyszę
uśmiech przy wypowiadaniu
najzwyklejszych słów. Jej włosy będą jak najdłuższe, łagodnie spadające na plecy i ramiona – z przodu i z tyłu. Fryzura
będzie ułożona w taki sposób,
by nikogo „nie zaczepić”. Całość
skromna, miła, pełna chęci bycia z innymi, bez przesadnego
prezentowania swojego „Ja”.
Jak się okazuje, te dwie, wyraźnie różne fryzury dają się
usłyszeć. Wystarczy się wyciszyć, skupić uwagę na wypowiedziach obu kobiet, a kiedy dookoła nie będzie hałasu, wszystko się wyjaśni. Włosy krótkie „nie zatrzymają” głosu. Będzie rozprzestrzeniał się

prawdy o sobie w jej głosie słychać, głównie w najgłębszych
tonach. Czyżby ubrania zostały źle dobrane, może dla oszukania innych – och, jaka ja jestem świetna! Od razu robi się
nudno – może ma marynarkę o
dzikim kolorze, nawet niepasującym do pracy w biurze, mimo
że właśnie tam pracuje? Może
włosy będą jak ona cała – krótkie, układane jakoś niezgodnie
z dającym się wysłuchać charakterem właścicielki i wszystko tu „zgrzyta”?

w sposób nieskrępowany, podczas gdy włosy długie otoczą
twarz i stłumią dźwięki. Jego
właścicielka dostosuje się do tej
sytuacji i nie będzie chciała mówić głośniej i agresywnie. Będzie to mówienie do tych, którzy chcą słuchać. Do takiej osoby lgną inni i nie tylko niewidomi chcą podejść bliżej i dotknąć tego, czego nie widzą nasze oczy.
Dotyk może być niestosowny, ale też może pokazać więcej niż gesty. Dotyk to głaskanie,

FOT. KAROLINA KASPRZAK

siadaczki. Nie jest bowiem tak,
że mogą sobie rosnąć i układać
jakkolwiek. Skoro więc są aranżowane zgodnie z charakterem ich właścicielek, prezentują
nam ten charakter, styl, upodobania, gust.
Analizuję dźwięk głosu i maluję przed trzecim okiem wygląd rozmówczyń, łącznie z ich
fryzurami. Czy zatem na podstawie samego głosu kobiety
mogę trafnie odgadnąć jakie te
włosy są? Otóż mogę. Skąd to
wiem? Badam statystycznie, w
jakim procencie mi się to udaje i okazuje się, że mylę się dosyć rzadko. Nawet jednak wtedy zdolności tej nie można porównać z sytuacją, kiedy patrzy
się na kogoś, albo oprócz słuchania można dotknąć włosów.
Ba, a kiedy można je dotykać?
Może kiedy rozmawiam z osobą mi bliską, względnie mniej
mi znaną, ale ufną i w jakiś sposób otwartą na kontakt z człowiekiem niewidomym. Taka
osoba nie podejrzewa złych intencji. Wtedy i ja mogę podejść
bliżej, ba, bardzo blisko, wyciągnąć rękę albo nawet dwie ręce
i wnętrzem dłoni delikatnie dotknąć włosów. Obserwuję, czy
nie jestem źle odbierany, a ona
odczuwa pewien dyskomfort,
a kiedy nic takiego nie zauważam, oglądam (macam, dotykam). Na obrazie, który mam
przed oczami, domalowuję fryzurę, którą mam pod dłońmi i
wiem, z „kim mam do czynienia”.
Obejrzałem wiele fryzur. Nie,
żebym robił to często, ale mam
już tyle lat, że zdążyło się ich zebrać sporo. Dzięki tym doświadczeniom mogę również na podstawie samego głosu trafnie odgadywać, jak one wyglądają. To
dla mnie ważne. Nie wyobrażam
sobie życia bez obrazów, a między nimi wizerunków osób, które spotykam, zwłaszcza kobiet.
Wyobraźcie sobie również Wy,
widzący, jak byście żyli bez obrazów, oglądania wizerunków,
podpatrywania mimiki i gestykulacji? Macie to na co dzień, a
jak byście sobie radzili bez tego?
Może więc w tej sytuacji niewidomi powinni mieć prawo do
dotykania? Czy zatem raz na
zawsze ustalimy, że kiedy nie

chociażby w nagrodę. Może być
okazaniem sympatii, wdzięczności, albo formą nagrodzenia.
Być może gdyby był bardziej popularny, wielu ludzi byłoby bardziej zadowolonych z bycia razem z innymi?
Spotkanie z kobietą o długich, pięknie wyglądających i
nie preparowanych sztucznie
włosach, łagodnym charakterze, powodującym, że głos jest
oceniany jako miły, kobietą mądrą, rozważną i przyjazną, będzie wspaniały i budujący dla
każdego. Głos, fryzura i cała postać będą potwierdzeniem, że
możemy cieszyć się życiem,
wolnością, swobodą, sukcesami, a także nie musimy się zamartwiać, jakoby wszystko było
kiepskie. W takim spotkaniu ludzie odnajdują sens działania
dla innych. Niestety, jesteśmy
tak „skonstruowani”, że lubimy
pracować dla takich jak ta kobieta oraz trudno nam się zmusić do pracy dla osób wyglądających gorzej.
Oglądanie tego, co niedostępne, zmienia nas. Stajemy się pewniejsi siebie. Oglądamy czyjeś włosy i czujemy się wyróżnieni. Odczuwamy pewien rodzaj wdzięczności, że dano nam takie prawo.
Rośnie nam serce na myśl, że
jest to forma nagrody, okazanie zaufania i sympatii. Trudno
się więc dziwić, że możliwość
taka jest rzadkością, a kiedy
jest nam dana, wpadamy w zachwyt. Rozwijamy wyobraźnię do niebotycznych rozmiarów i okazuje się, że oglądane włosy są łącznikami pomiędzy tą kobietą a światem zewnętrznym, albo pomiędzy nią
a nami. Zaraz można usłyszeć
ich mowę, wyrażoną ułożeniem i wyglądem. O ich zapachu tutaj nie wspomnę, chociaż
mam zamiar napisać również o
tym. Włosy stają się cudownymi antenkami, dzięki którym
nawet nie widząc wie się więcej o ich właścicielkach. Wtedy
nie są już tylko zwykłą fryzurą,
ale granicą pomiędzy człowiekiem i innymi ludźmi, albo myślami toczącymi się pod nimi i
niebem, które grzecznie je wysłuchuje, a czasem przekazuje innym.
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Sztuka pełna wrażeń
T

eatr to miejsce spotkań z
kulturą, w którym jest wystawiany repertuar przez aktorów. Ubiór obowiązujący
w teatrze powinien być elegancki i odświętny. Nie wypada pójść do teatru w jeansach czy szortach. Obowiązuje również całkowity zakaz
spożywania posiłków oraz
rozmów w trakcie przedstawienia.

grupy teatralne i wystawiają
swoje sztuki w różnych instytucjach. To dla nich ważna
forma rehabilitacji. Pokazują

innym, że mimo ograniczeń
również można spełniać się na
scenie, rozwijać własne pasje
i zainteresowania. Wszystkim

aktorom życzę wielu owacji i
sukcesów.

KRYSTIAN CHOLEWA

Osoby z niepełnosprawnościami na warsztatach terapii
zajęciowej, w domach opieki
społecznej, szpitalach psychiatrycznych i innych placówkach
o charakterze rehabilitacyjnoopiekuńczym, pod okiem instruktorów tworzą amatorskie

FOT. ARCHIWUM AUTORA

Regularne uczestnictwo w
spektaklach teatralnych ma
wiele zalet – przede wszystkim uwrażliwia, uczy wyrażania własnych emocji, pobudza, zaciekawia i skłania do
myślenia. Dla dzieci teatr jest
formą nauki przez zabawę.
Gdy byłem w przedszkolu, wystawialiśmy sztukę na okoliczność zakończenia roku kalendarzowego. Grałem wówczas
rolę Sylwestra. Natomiast w
czasie studiów musieliśmy
napisać scenariusz, a następnie go odegrać. Wcieliłem się
w postać dobrego wujaszka,
który daje różne rady młodym
ludziom. Było to ciekawe doświadczenie pedagogiczne.

Autor (w środku z zegarem) podczas przedstawienia w przedszkolu w 1992 roku.

Autyzm – wiedzieć więcej
P

rzypadający w przyszłym
miesiącu Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu jest
okazją do poczynienia kroków w stronę przeciwdziałania stygmatyzacji i marginalizacji tej grupy społecznej.
W 2022 roku, wzorem poprzednich lat, przeprowadzona zostanie ogólnopolska
kampania społeczna „Polska
na Niebiesko”. W tym kolorze podświetlone zostaną
budynki instytucji i znanych
obiektów w różnych miastach
kraju.
Według danych szacunkowych w Polsce żyje co najmniej
340 tysięcy osób z autyzmem.
Edukacja w tym temacie jest

szczególnie ważna, bo każda
osoba z autyzmem jest inna, a
co najważniejsze – nie każda
musi być wycofana i zamknięta w sobie. Autyzm cechują zazwyczaj problemy z komunikowaniem się oraz brak reakcji
na bodźce zewnętrzne. Ludzie
z autyzmem nie są w stanie
wypowiedzieć głośno swoich
emocji ani nie potraﬁą sygnalizować i zaspokajać swoich
potrzeb. U dzieci z autyzmem
często występują zachowania
agresywne bądź autoagresywne. Przypomnijmy, że zaburzenie to opisał po raz pierwszy
austriacko-amerykański lekarz
psychiatra Leo Kanner obserwując grupę dzieci, u których

po krótkim okresie prawidłowego rozwoju nastąpiło zerwanie komunikacji z otoczeniem i wycofanie się.
Osoby z autyzmem mają też
trudność w zrozumieniu emocji innych ludzi. Charakteryzuje je też niechęć do zmian. Ponadto inaczej odbierają dotyk,
dźwięki i zapachy. Większość
osób ze spektrum autyzmu
ma nadwrażliwość na ból,
dźwiękowstręt i światłowstręt
– nie powinny przebywać w
pomieszczeniach, w których
migają ostre światła (jak np. na
dyskotece). Istotnym faktem
zmierzającym w stronę budowania społecznej świadomości na temat autyzmu jest to,

że diagnoza autyzmu lub któregoś zaburzenia ze spektrum
autyzmu nie oznacza niepełnosprawności intelektualnej.
Niepełnosprawnością intelektualną znacznie częściej są
dotknięte osoby autystyczne
z głębokim poziomem zaburzeń. Osoby z autyzmem mogą
pracować, o ile warunki pracy
są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Autyzmu
nie można wyleczyć, ale można tworzyć warunki ku temu,
aby ludzie z autyzmem mogli
się rehabilitować i nabywać
umiejętności niezbędne w codziennym, niezależnym życiu.
Oprac. KK.
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Przyjaciółki i koledzy
M

y, Asia i Paulinka,
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, gdy byłyśmy przez rok
w grupie ceramicznej z Krzy-

siem Grundkowskim i Piotrem Sobkowskim, świetnie
się dogadywaliśmy i nigdy się
nie kłóciliśmy.
Krzysiu, z pomocą instruktora, wylepiał formy gliną. Na
muzykoterapii lubił grać na instrumentach, zwłaszcza na
dzwonkach ręcznych. Cieszył
się, gdy były zajęcia na koncentrację z piłką. Krzysiu jest
ciekawy świata i ciągle zadaje
różne pytania, na przykład co
moja mama robi w domu? Dlaczego pada śnieg? Kiedy będą
Andrzejki? Co czuję?
Tak jak każdy w grupie,
Krzysiu chętnie brał udział
w pracach porządkowych.
Zajmował się wynoszeniem
kubków do kuchni oraz podlewaniem kwiatów. Dla mnie
Krzysiu jest super kolegą

ASIA KIENIC
Piotr Sobkowski jest bardzo
uczynnym i wszechstronnym
kolegą. Porozumiewa się z
nami językiem migowym, jak
również makatonem. W ciągu tego roku, który spędziłam
z Piotrem w pracowni ceramicznej widziałam, jak bardzo
dobrze lepi z gliny np.: miski,
doniczki, anioły, koszyczki,
jak wycina kształty z foremek.
Również bardzo ładnie rysuje
swoim stylem obrazki. Gry logiczne nie sprawiają mu trudności. Piotr też bardzo dokładnie sprząta pracownię. Cieszę
się, że byłam z nim w pracowni, jest fajnym kolegą.
Piotr Sobkowski.

PAULINA KOWALSKA

Krzysztof Grundkowski.

Kobiety wcale nie są słabe
U

stępowanie kobiecie ciężarnej miejsca w tramwaju czy autobusie nie powinno
być niczym nadzwyczajnym, a
mimo to nieczęsto się zdarza.
Również kobieta z niepełnosprawnością może potrzebować takiego gestu. Przypadający 8 marca Dzień Kobiet
jest okazją, aby docenić panie
– nasze matki, żony, córki.
O kobietach mówi się „słaba
płeć”, ale to krzywdzące określenie, a przede wszystkim

niesprawiedliwe, bo niewiasty
wcale słabe nie są.
Wiele kobiet cechuje determinacja, ambicja, wysoka
motywacja. Nigdy nie powiedziałbym, że kobieta, która
nie pracuje zawodowo, nic nie
robi. Prowadzenie gospodarstwa domowego to przecież
niezwykle ważne i czasochłonne zajęcie. Wymaga wysiłku
i odpowiedniej organizacji
czasu pracy. Najlepiej wiedzą
o tym kobiety wychowujące

kilkoro dzieci, a zwłaszcza
dzieci z niepełnosprawnością.
Ich dzień zaczyna się o piątej
albo szóstej rano, a kończy po
północy. Nie mają czasu dla
siebie, na odpoczynek, wyjście
do kina, teatru czy do fryzjera.
Całe ich życie toczy się wokół
zaspokajania potrzeb niepełnosprawnego dziecka. Życiowe wyzwanie, z którym przychodzi im się mierzyć, często
przekracza ich siły ﬁzyczne i
psychiczne.

Kobiety posiadają intuicję,
często potraﬁą przewidywać
skutki różnych działań. Nie
zawsze chciałem słuchać rad
mamy i siostry, a później przekonywałem się, że miały rację.
Wszystkim kobietom z okazji
ich święta życzę siły, zdrowia,
odwagi do stawiania czoła
trudnościom, miłości i nadziei,
które pomogą przetrwać trudniejsze chwile.

KRYSTIAN CHOLEWA
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Walentynkowa radość
W

alentynki to miły czas,
jaki spędziłem w gronie
kolegów i koleżanek. Przygotowania trwały już od dłuższego
czasu. Została przygotowana
„Skrzynka-Walentynka”,
do
której wrzucaliśmy „Walentynki” zrobione przez siebie.
14 lutego w świetlicy odbyło
się wspólne świętowanie. Były
tańce i ciasto zrobione w pracowni kulinarnej. W trakcie zabawy ruszyła poczta walentynkowa. Panie Ewa i Alinka otworzyły skrzynię i wręczały nam
„Walentynki”. Wszyscy się świetnie bawiliśmy. Mieliśmy kolorowe maski i kotyliony oraz czerwone dodatki.
Najbardziej podobała mi się
zabawa o nazwie „Czekoladowy
walczyk”. Podczas tańca rozdawane było ptasie mleczko, które bardzo lubię. Imprezę można
uznać za udaną i dobrze zorganizowaną. Fajnie przeżyłem ten
dzień.

ADRIAN JĘDRZEJCZAK

FOT. (2X) ARCHIWUM ŚDS W ŚREMIE

UCZESTNIK ŚDS W ŚREMIE
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Codziennie pod górę
Z

nów obowiązek pracy
zdalnej. W moim przypadku nie jest to żadna
zmiana, bo zdalnie pracuję
zawsze. W drugim pokoju
pracuje Marek. Lubię i nie
lubię, kiedy jest w domu.
Teraz już mniej, ale dawniej
zawsze w czasie, gdy oboje
dłużej byliśmy razem, ja zaczynałam mieć dziwne humory. A to, że za dużo gra
na konsoli i że skarpetki są
jakieś bardziej porozrzucane niż zwykle.
Dziś też już trochę rano
mnie
zdenerwował,
bo
wstał i od razu siadł do gry,
żeby trochę się zrelaksować
przed pracą. Ale jak powiedziałam, aby pościelił łóżko i
posprzątał ze stołu, wszystko to „grzecznie” zrobił. No
właśnie, grzecznie jak dziecko. Ale moje przyjaciółki Dorota i Nikola mają ze swoimi facetami tak samo, więc
pewnie tacy są mężczyźni.
Mam dziś dobry humor i
fajnie nawet kichnąć, gdy
Marek z drugiego pokoju
odpowiada: „na zdrówko”.
Nadal trwa u mnie okres
większego spokoju niż zazwyczaj. Nie jest tak, że nie
przeżywam żadnych silniejszych emocji, bo chyba to
byłoby nienormalne, ale na
wiele sytuacji reaguję całkiem inaczej, emocje szybciej opadają. Znowu czeka
mnie wizyta rodziny Marka,
czego zdecydowanie nie
lubię. Jego mama już zapowiada, że ma dla mnie zaległy urodzinowy prezent. Nie
mam ochoty ani na wizytę,
ani na prezent, ale będę odpowiednio się zachowywać,
gdy przyjadą. Nie stresuje
mnie już to tak bardzo, jak
dawniej, gdy starałam się
podczas spotkań z nimi cały
czas im nadskakiwać i ciągle się uśmiechać. Udawanie
jest męczące.
Była też trochę stresująca
sytuacja ze znajomą, która składała CV u Marka w
pracy. Marek włożył sporo
wysiłku w to, żeby zaprosili
ją na rozmowę kwaliﬁkacyjną, a ona wreszcie znalazła
sobie coś innego i nawet
nas o tym nie powiadomiła.
Byłam zła na nią i choć Marek namawiał mnie, żebym

dała spokój, napisałam jej,
iż wkurzyło mnie, że nawet
żadnej informacji nie przekazała. Ona próbowała się
tłumaczyć bez sensu a ja
odpisałam krótko: „Dobra,
skończmy ten temat”. To
byłam nowa ja: stanowcza,
która potraﬁ wyrazić swoje
niezadowolenie i zakończyć
dialog.
Czasem zastanawiam się
jak radzą sobie moi znajomi: Ula, którą poznałam w
psychiatrycznym szpitalu i
Krzysiek, kolega z czasów
studiów, u którego rozpoznano schizofrenię. Zresztą tak samo jak u Uli. Kiedy
ostatnio się widziałyśmy,
urodziła dziecko. Jego ojcem
jest chłopak, który też ma
zaburzenia
psychiatryczne, poznali się na terapii
zajęciowej. Czy ich córeczka też jest chora? Niestety,
jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Ale czy będą
ją przez to mniej kochać?
Myślę, że na pewno nie. Czy
poradzą sobie z wychowaniem dziecka? Trudno powiedzieć. Może znajdą się
jakieś babcie, dziadkowie,
którzy pomogą? Trochę boję
się do niej dzwonić zapytać
co słychać. Mam nadzieję,
że niepotrzebnie.
Przyznam, że do Krzyśka
ostatnio nie dzwonię, choć
dość często o nim myślę.
Przybija mnie jego depresyjny stan i urojenia, które
mu towarzyszą. Też, jak Ula,
miał rodzinę: żonę i dziecko.
Żona go zostawiła i ponownie wyszła za mąż. „Jej mąż
jest lekarzem” – mówi Krzysiek – „jest lepszy niż ja, nie
dziwię się, że go wybrała”.
Płakać mi się chce, gdy w
każdej rozmowie powtarza
to samo. „A Jasia nie widuję,
a przecież to mój synek…”.
Muszę do niego jednak zadzwonić i nie myśleć tylko o
swoim dobrym samopoczuciu.
Znam jeszcze jednego
mężczyznę z rozpoznaniem
schizofrenii. Nie mamy teraz
kontaktu. Po nim choroby
jakby w ogóle nie było widać. Pracował, podobał się
dziewczynom. Nie założył
rodziny. Zbyt był świadomy ryzyka wpływu choroby.

Dużo rozmawialiśmy, kiedy
z pracy wracaliśmy tym samym busem. Czuł się samotny. Czy zrobił lepiej niż Ula
czy Krzysiek? A może coś
się zmieniło i teraz ma już
rodzinę? Pamiętam go jako
ciepłego, spokojnego człowieka. Miał tylko problem z
publicznymi wystąpieniami i
gdy w pracy mieliśmy razem
prowadzić szkolenie, zrezygnował. Ale dużo osób ma
przecież tego rodzaju lęki.
Wspominając Ulę przypomniało mi się, jak sama chodziłam na terapię zajęciową.
Jakoś nigdy nie czułam idei
takich zajęć, teraz dopiero
chyba ją rozumiem. Kiedy
byłam na takich zajęciach
w czasie pobytu w szpitalu
psychiatrycznym,
miałam
głowę pełną myśli i kłębiących się emocji. Trudno mi
było się skupić na wycinaniu
papierowych gwiazdek i było
to wtedy dla mnie zupełnie
bez sensu. Osoby z zapałem przyklejające gwiazdkę
do gwiazdki spostrzegałam
jako dziwne, bardziej niż ja,
chore.
Dziś wiem, że na „burzę”
w głowie najlepiej czymś się
zająć i to po prostu działa.
Dziwne mam wspomnienia
ze szpitali psychiatrycznych,
a byłam tam aż cztery razy:
począwszy od tego, jak z niedowierzaniem usłyszałam
diagnozę: zaburzenia schizoafektywne, aż po kolejne pobyty, gdy z urojeniami
„lądowałam” w szpitalu po
ciągach alkoholowych. Tak
bardzo chciałam być normalna, zabić te wszystkie
emocje, które nie pozwalały
mi spać i normalnie funkcjonować. Często poznawałam
tam fajnych ludzi, a czasem
– strasznych. Może to zresztą nie oni byli straszni, tylko
ja bardzo źle się czułam.
Między kolejnymi pobytami w szpitalu starałam się o
pracę w takim przykościelnym ośrodku jako terapeuta
zajęciowy. Kiedy zaproszono mnie, żebym poszła na
początek jako gość na takie
zajęcia, ogarnęło mnie przerażenie. Tłum ludzi, w moim
odczuciu znowu bardziej
chorych niż ja. Uciekłam.
Może przestraszyło mnie

właśnie moje do nich podobieństwo? Mój terapeuta
zawsze powtarzał, to nieważne czy pani jest chora,
czy zdrowa i jaką etykietkę
dostała w szpitalu: psychicznie chora, uzależniona od
alkoholu. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co jest
tu i teraz: jaki jest plan dnia,
skupienie na czynnościach.
To ważniejsze od tego, co w
tej chwili pani czuje. Pomimo tego, że już bardzo dawno nie chodzę na spotkania
terapeutyczne, mam potrzebę powiedzenia zwykłego
„dziękuję”.
Gdyby nie terapeuta byłabym innym człowiekiem,
w zupełnie innym miejscu.
„Jestem tylko narzędziem”
– mówił – „to pani sama…”.
Teraz pisząc to płaczę, bo
doskonale wiem, że sama
nie dałabym rady. On, Marek,
moja cudowna praca, przyjaciółki sprawiają, że wreszcie po tylu dziesiątkach lat
męczarni naprawdę żyję.
Wypełniałam
ostatnio
ankietę ewaluacyjną miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów”. Chyba nie sposób
oddać słowami, jak ważni
dla mnie jesteście i nie tylko
dla mnie. Dzięki temu, że pisząc pogłębiam i utrwalam
swoją terapię, korzysta na
tym i moje otoczenie: Marek, dla którego potraﬁę być
bardziej dojrzałą partnerką,
przyjaciółki, że umiem ich
wspierać, a nawet sąsiadki,
którym nie pokazuję dziwnych min, bo akurat nie
mam humoru.
Właśnie napisała do mnie
moje pani redaktor, z mojej
głównej pracy, gdzie najwięcej publikuję. Kolejna niesamowita osoba, która stanęła
na mojej drodze. Współpraca
z nią to prawdziwa przyjemność: jasna komunikacja,
ciepło i do tego poczucie humoru. W dodatku nigdy mnie
nie krytykuje, a jak już wielokrotnie wspominałam, zawsze miałam z tym problem.
Słyszę teraz jak Marek też
stuka w klawisze swojej klawiatury, a w głowie muzyka
utworu „Perfect day”, także
dzięki Wam. I za to również
dziękuję. S.A.
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Kocham las, sport
i ceramikę
J

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ W WIARDUNKACH

estem Marcin Malesa. Mam
36 lat. Mieszkam w Bogdanowie w gminie Oborniki.
Przed przyjściem do Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Wiardunkach chodziłem do
Specjalnej Szkoły Przysposobienia Zawodowego, którą
ukończyłem z dobrymi wynikami.
Do WTZ w Wiardunkach
uczęszczam od 13 lat. Jestem
w pracowni plastyczno-ceramicznej, wykonuję kolorowe
prace różnymi technikami. Rysuję, maluję, koloruję, wycinam
i wyklejam moje prace. Posiadam sprawność, co znacznie
mi pomaga w tych pracach.
Szybko staram się wykonywać
moje zadania, które ciekawią
i inspirują mnie do pracy. W
wolnych chwilach wyszukuję
w komputerze wiadomości o
okolicznych miejscowościach
i dzielę się nimi w pracowni z
kolegami i instruktorem.
Jestem
spostrzegawczy.
Podczas spaceru po lesie dostrzegam i rozpoznaje wiele
gatunków drzew, owadów i
zwierząt. Chętnie pomagam

podczas spaceru mniej sprawnym uczestnikom. Czasem z
innymi uczestnikami gram w
gry dydaktyczne i zręcznościowe. Od niedawna próbuje
swoich sił w przyszywaniu
guzików i robię to coraz lepiej.
W wolnych chwilach słucham
muzyki i oglądam ﬁlmy komediowe i wojskowe. Pasjonuję się piłką nożną i oglądam
wszystkie mecze w telewizji.
Korzystam z komputera, skąd
pozyskuję wiedzę ogólną.
Często występuję podczas
przedstawień w WTZ. Chętnie
biorę udział w zajęciach sportowych. Zwłaszcza w rzutach
zręcznościowych do kosza lub
celu. W pracowni i w domu
przygotowuję kawę lub herbatę, sprzątam i myję kubki. Gdy
jestem potrzebny w ogrodzie,
to chętnie pomagam przy grabieniu liści i obrywaniu kwiatów z lipy. Lubię jeździć do
WTZ, spotykać się z kolegami
i koleżankami oraz miło spędzać czas.

MARCIN MALESA
OPRAC. BOŻENA OLEKSY
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W WTZ spotkałam
moją wielką miłość
Dzieli nas spora odległość,
więc spotykamy się tylko w

Warsztacie. Często w soboty i
niedziele dzwonimy do siebie
i długo rozmawiamy. W tym
roku warsztatowa wigilia odbyła się w restaraucji. Byłam
smutna, bo nie było na niej
mojego Karola, ponieważ był
na kwarantannie. Mój chłopak
pamiętał jednak o mnie. Dał
mi prezent, który był większy
ode mnie. Był to bardzo duży,

piękny, biały miś. 14 lutego na
Walentynki otrzymałam od
niego z kolei serduszko z napisem „Kocham Cię”' oraz piękny
długopis. Ja również dałam Karolowi prezent. O tym, czym go
obdarowałam, być może dowiecie się od samego Karola.
W WTZ miło spędzam czas.
Przeważnie robię rzeczy manualne, które ozdabiają naszą

pracownię wikliniarską. Lubię
ruch i pracę w ogrodzie. Często
pomagam w grabieniu liści i w
pracach porządkowych w naszym przywarsztatowym parku. Powiem wam w sekrecie,
a zapewne i tak już wiecie, że
miłość uskrzydla i dodaje pewności w naszym szarym życiu.

PATRYCJA GULARSKA
OPRAC. JOANNA BEDYŃSKA

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ W WIARDUNKACH

azywam się Patrycja Gularska. Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach uczęszczam już sześć
lat. W Warsztacie spotkałam
moją wielką miłość, która ma
na imię Karol. Jesteśmy parą
od trzech lat. Karol mieszka w
Tłukawach, a ja w Wargowie.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

N
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Znowu o wietrze

W

szystko zaczęło się od wiatru. Towarzyszył nam podczas
badań kontrolnych i wizyt lekarskich podczas ostatniego
tygodnia spędzonego w stolicy. Wiał dzień i noc. Stan Pawła
polepszył się na tyle, że mogliśmy wrócić do domu.
W Szczecinie porywy wiatru dochodziły do 140 kilometrów na
godzinę, chwilami przygasało światło, drzewa łamały się i blokowały kolejne drogi. Zamykano kolejne parki, cmentarze. Kolejne
badania wykazały, że parametry Pawła są stabilne. Zaczęliśmy z
nadzieją planować dłuższy pobyt w domu. Zaczęliśmy się uśmiechać do wiatru, a ten z lodowatego zmienił się na przyjemnie ciepło-wiosenny.

Wiatr wiał, dokładnie tak jak tego chciałam.
Aż duszę poruszył, a myśli goniły niby szalone.
Wył przeraźliwie, a drzewa jak zapałki łamał.
Ten, który przegonił z nieba chmury skłębione.

FOT. (3X) ARCHIWUM RODZINNE

Wiał wiatr, za którym tęskniłam, którego pragnęłam.
Aż serce od huku waliło jak pisklę przestraszone.
Wzbijał bałwany na morzu, domy jak karty składał.
A ciało i dusza odetchnęły wreszcie wyzwolone.
Wiał wiatr, ten w którym pokładałam całą nadzieję,
Którego szumu ożywczego tak długo szukałam.
Wierzyłam, że poobijane serce przytuli i ogrzeje.
Wiał wiatr, a ja spokojnie, z radością go słuchałam.
Pomalutku wracaliśmy do zwykłych zajęć domowych, o których mogliśmy tylko marzyć przez ostanie pół roku. Trochę nieśmiało, ale zaczynaliśmy się cieszyć tą naszą codziennością, a
nawet z niej żartować.

Jak „se siędę” na stołeczku
I herbatę wezmę w dłoń.
Jak popatrzę na słoneczko
Czując tej herbaty woń.
Jak „se siędę” i pomyślę
Ile dziś roboty wokół.
Zrobię listę, coś nakreślę.
Będzie na niej pranie, rosół.
Jak „se siędę” i dopiszę.
Co ja jeszcze zrobić mam.
To mi wyjdzie, że tę ciszę,
Tylko ze słyszenia znam.
Bo w domu, jak to w domu, zawsze jest coś do zrobienia.
Szczególnie gdy przez tyle miesięcy wpadaliśmy tylko na trzy,
góra cztery dni. Gdy już nacieszyliśmy się gotowaniem i sprzątaniem, tak ono też może dawać radość, szczególnie gdy towarzyszą mu małe przemeblówki, które uwielbiamy, to przyszła
pora na pieczenie ciast. W tle leciała znana piosenka, znanego
zespołu i w zeszycie z przepisami pojawił się na marginesie taki
wierszyk.

Jedna blaszka, druga blaszka,
Trzecia blaszka, kurczę felek.
Boczki rosną jak szalone,
Mikser ciągle ciasto miele.
Raz drożdżowe, dwa murzynek,
Trzecie ciasto jest francuskie.
Ja jak w transie, ciągle piekę.
Może pęknę?... Nie odpuszczę!
Owocowe, z czekoladą,
Torcik z kremem i wuzetka,
Gniotę, mieszam i dodaję.
To jest trochę jak ruletka.
Jedna blaszka, druga blaszka,
Trzecia blaszka upieczona.
Ile jeszcze ciast wymyślę?
To mnie wciąga. Ja, szalona!
Pieczenie zabiera dużo czasu, więc zdarzało się, że torcik był
na dobranoc.
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Kołdra, jasiek i poduszka,
Co wieczorem więcej trzeba.
Żeby jeszcze ktoś do uszka,
Szepnął czule: Wielkie nieba!
Gdy przed spaniem na osłodę,
Tort czekoladowy z kremem,
Zamiast zdrową, zimną wodę,
Dziś serwują, razem z dżemem.
Nie wszystkie dni były jednak słoneczne i słodkie. Gdy tylko pojawiały się troski, to wszystko szarzało. Z niepokojem czekaliśmy
wtedy na kolejny dzień, by przekonać się, czy wszystko wraca do
normy, czy trzeba będzie znów pakować do walizki i wracać do
Warszawy. Nic się wtedy nie udawało.

Bywają dni całkiem przezroczyste.
Takie, że brak kolorów aż boli.
Zdarzają się dni bezszelestne.
Gdy cisza dotkliwie mnie gromi.
Wiem, że nie będzie tęczy na niebie,
Dzban pozostanie pusty i głuchy.

Wiem, że nie spotkam dziś siebie.
I że zamilkną te dobre i te złe duchy.
Snuć będę się jak całkiem ociemniała.
Stąpać niepewnie jak niedosłysząca.
Rozdygotana w środku, rozbita cała.
Niby obudzona, a jakby wciąż śpiąca.
I będę czekać na północ stęskniona.
Aż przezroczystość i cisza przeminą.
Aż następnego dnia znów odmieniona.
Wstanę, a one w nicości się rozpłyną.
Najgorsze były i pewnie jeszcze długo pozostaną dni przed badaniami laboratoryjnymi i oczekiwanie na ich wyniki. Tak dobrze
jest być w domu, więc strach, że w każdej chwili może zacząć się
coś złego dziać, że znów mogą być problemy ze zdrowiem Pawła,
był paraliżujący.

Niepokój czarną ścianą podstępnie się wkrada.
Zaczyna wszystko boleć ze strachu, pęka głowa.
Nerwowość panoszy się, egoistycznie rozkłada.
Na wojny kolejne, naprawdę nie jestem gotowa.
Bo każde badania są jak armii wielkiej zbrojenia.
Z bijącym sercem wyniki ich w sieci sprawdzane.
Oddycham z trudem gdy wszystko się tak zmienia,
Gdy koniec wolności lub życie jest nam zwrócone.
Pół roku w zawieszeniu minęło za wolno, za szybko.
Dni, noce za mgłą rozmyte, życie nie raz pomieszane.
A wszystko związane bardzo, bardzo cienką nitką.
I wciąż nic pewnego nie jest na dłużej nam dane.
I tak piekąc ciasta, wypełniając kolejne blaszki, żyjemy od badań do badań. Staramy się korzystać z tego, co daje nam każdy
domowy dzień. Przestawiliśmy już wszystkie meble, które dało
się przestawić, wygrabiliśmy z ogródka wszystkie liście, powycieraliśmy nawet niewidoczne kurze. Nadrabiamy zaległości
w szkole i w pracy, oglądamy zaległe ﬁlmy. I niby wszystko jest
normalnie, ale serce wciąż ściska niepokój. Może tak już będzie.
Może tak ma być. A może za jakiś czas to wszystko przejdzie i
nawet serce się uspokoi. Może prawdziwie ciepły, wiosenny wiatr
przyniesie ukojenie.
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Obcy wśród ludzi
P

rzykro mi się zrobiło.
Przebywałem w tym zakładzie siedem lat, więc jakby nie było, był to dla mnie
drugi dom, do którego powoli
zacząłem się przyzwyczajać.
Po prostu było to moje miejsce zamieszkania. Znajome
twarze, dobrze rozeznane
życie. A najważniejsza była
Jasia, którą przecież bardzo
kochałem. Teraz będę musiał
się z nią rozstać.

Tak prawdę mówiąc, to nic
wtedy nie mogłem zrobić,
moja siła przebicia polegała
na tym, że nie bałem się tego,
co mówię i w tym byłem im
niewygodny, a oni i tak robili
swoje. Dlatego też postanowiłem wyjechać. Była to walka
z samym sobą, szukałem jakiegoś ładu psychicznego, bo
nie chciałem się poddać temu
ładowi, który oni uznawali za
słuszny.

Nie mogłem o tym myśleć.
Bywały takie chwile, że chciałem iść do dyrektora i odwołać
ten wyjazd, ale nie chciałem
pokazać swojej słabości. Bałem się tego, więc długo nie
mogłem oswoić z myślą, że
to już niedługo trzeba będzie
wyjechać i to na zawsze. Byłem jednak twardy i nie dałem
tego po sobie poznać.

Kiedy przyjechałem do
Domu dla Przewlekle Chorych
w Zgorzelcu, na dworze robiło
się szaro. I gdy wyszedłem z
karetki, ogarnęło mnie przerażenie. Wydawało mi się, ze
jestem w prawdziwej klatce.
Wokół ponura zabudowa. Poczułem się jak w zamknięciu.
Przytłoczony ze wszystkich
stron szarymi budynkami
ssałem o kulach na pustym
podwórzu, na którym leżał
węgiel. Dom rodzinny na wsi
stał na końcu wsi, wokół pola,
łąka, dalej lasy. Jaka tam była
przestrzeń. Pielęgniarka, która mnie przyjmowała, zaprowadziła mnie na czteroosobową salę.

Spakowałem najważniejsze
rzeczy i poszedłem pożegnać
się ze znajomymi. Wszyscy
byli zaskoczeni moim wyjazdem. Niektórzy chcieli się
wstawić za mnie u dyrektora, ale nie pozwoliłem. Nie
widziałem w tym żadnego
sensu. Tam, gdzie się toczy
walka, słabszy musi odejść, by
całkiem nie przegrać. Tak, byłem słabszy, ale czułem, że nie
całkiem walkę przegrałem.
Widać to było, gdy odjeżdżałem, prawie połowa męskiego
oddziału odprowadziła mnie
do karetki. Dziewczęta, które
tam pracowały, również mnie
odprowadzały. Gdy wsiadałem
do karetki, widziałem tłum ludzi, który krzyczał:
– Józek, pisz do nas!
– Dobra, będę pisał – odpowiedziałem ze łzami w
oczach.
Antoni Skrzynecki również
płakał, był to bardzo dobry
kolega i przyjaciel. Dyrektor
również przyszedł się pożegnać, pomógł mi nawet
wsiąść do karetki.
– No, do widzenia panie Józeﬁe, co złe, proszę wybaczyć.
Podałem mu rękę i odjechałem.
Z Jasią pożegnałem się dzień
przed wyjazdem. Wydaje mi
się, że gdyby była tam Jasia, to
nie wsiadłbym do tej karetki. A
tak z rozterką, ale wsiadłem i
tak zakończył się mój siedmioletni pobyt w „Caritasie”.

– Tu będzie pan spał. Jutro
dostanie pan pościel.
I znowu ogarnęło mnie
przerażenie, bo spojrzałem
na łóżko, na którym miałem
spać.
– Dlaczego dzisiaj nie mogę
dostać pościeli? – zapytałem.
– Dzisiaj nie ma już siostry,
która wydaje pościel.
– Nic panu nie poradzę – powiedziała i wyszła.
Na kołdrze i na poduszce
widniały plamy moczy, tłuszczu i brudu. W sali panował
jakiś dziwny zaduch, nigdy
takiego nie czułem, po prostu
brakowało powietrza.
– Na tym łóżku dziś rano
zmarł człowiek – powiedział
ktoś na sali.
Poczułem się mały, przygnieciony. Postanowiłem siedzieć całą noc. Nie położę się
w tym ohydnym barłogu. Już
wiedziałem, czym wypełniony
jest ten pokój – zapachem starości i śmierci.
– Pozbyli się ciebie, syneczku, tak jak i nas – znów ktoś
odezwał się z sali.

– Popatrz przez okno, widzisz, co tam jest?
– Trupiarnia… – odezwał się
inny.
Rzeczywiście,
przypadek
czy co? W tamtym zakładzie
przez okno widziałem cmentarz, tutaj zobaczyłem trupiarnię.
– Dziś rano wynieśli go tam,
dostał zawału. Uważaj, mały,
żebyś i ty nie dostał zawału –
mówiąc to starzec śmiał się.
Jakiś człowiek z innej sali
wszedł tylko po to, aby zapytać, czy mam papierosy. Wyszedł rozżalony, gdy dowiedział się, że nie mam. Ogarnął
mnie lęk: tutaj pozostać do
końca życia?
Na jednym łóżku leżał obrośnięty mężczyzna, który
bez przerwy pluł i charczał do
słoika. Drugi z siną brodą bez
przerwy się kołysał i coś mruczał niby do mnie, niby sam do
siebie. Trzeci leżał i jęczał skulony. Czwarty to ja: Józef Rychlicki, w porównaniu do nich
zdrowy, ale o kulach: miałem
wtedy 24 lata. Żałowałem, że
zgodziłem się na przyjazd tutaj, ale było za późno.
Całą noc przesiedziałem na
krzesełku w męce i rozterce.
Cały czas myślałem o Jasi. Nie
mogłem się pogodzić, że nie
mam tutaj nikogo bliskiego,
do którego mógłbym coś powiedzieć. Choćby to, że jest mi
źle. Tak, ona jedna mogłaby
mnie zrozumieć. Dlaczego jej
tutaj nie ma? Postanowiłem,
ze jak tylko w pokoju trochę
się rozjaśni, to napiszę do niej
list. Rzeczywiście, gdy tylko
do pokoju przebiło się światło
dzienne, wyjąłem z walizki papier listowy i zacząłem pisać.
Pamiętam, że prosiłem ją, żeby
jak najszybciej mnie odwiedziła, bo jest mi bardzo źle i
czuję się niepotrzebny. Żaliłem
się też na to, co mnie tutaj spotkało. Siedziałem tak całą noc,
to było gorsze niż niechęć w
domu, niż przekreślenie przez
ojczyma. Tam miałem jedną,
dobrą dla siebie istotę – matkę. Tutaj nie miałem nikogo.
Siedziałem w jęku, charkocie,
krzyku przez sen. Wiedziałem, że nie mogę tutaj zostać
za nic na świecie. Trzeba stąd
uciekać. Uciekać? Dokąd? Czy
nigdzie nie ma już dla mnie

miejsca? Rozpacz, samotność.
Nawet do ubikacji nie mogłem
pójść, bo trzeba było zejść po
schodach bez poręczy. Bez
poręczy nie potraﬁę schodzić.
Gdy jest poręcz, kule przewlekam przez jedno ramię i trzymając się poręczy, przerzucam
najpierw jedną nogę, potem
drugą i tak na kolejne stopnie.
Najważniejsza jest moja prawa ręka, bardzo silna – na niej
właściwie skupia się cały ciężar mojego chodzenia. A teraz
jak sobie poradzić?
Nikt nie zapytał, czy nie
trzeba by mi w czymś pomóc.
Nad ranem przyszła pielęgniarka.
– Dlaczego pan nie śpi?
– A czy siostra mogłaby tutaj spać?
Popatrzyła na mnie i wyszła.
Weszła siostra oddziałowa,
spisała moje dane i znowu:
– Dlaczego pan nie jadł?
– Siostro, za kogo wy mnie
macie? Nie jestem psem, żebym spał na barłogu. Jestem
człowiekiem. Czy siostra mogłaby w tym pluciu i jęku zjeść
normalnie kolację?
Spojrzała ostro.
– Pana wymagania są zawyżone.
– Siostro, to nie są wymagania. Jestem młodym człowiekiem i nie jestem przyzwyczajony do takich warunków.
– Niestety, będzie pan musiał do tego się przyzwyczaić.
– Wolę umrzeć, niż tutaj zostać. Umrzeć!
Zacząłem krzyczeć i bić kulami o podłogę.
– Ja nie chcę być sam, dajcie
mi inny pokój – prosiłem.
W trakcie tej rozmowy do
pokoju weszła moja mama.
Przed odjazdem powiadomiłem ją, że przyjeżdżam do
Zgorzelca, ale że odległość
do domu nie przekraczała 7
kilometrów, przyjechała mnie
odwiedzić. Ucieszyłem się
bardzo, ponieważ dawno jej
nie widziałem. Powiedziałem
jej jak cała sprawa wygląda i
poprosiłem, by poszła po lekarza. Po niedługim czasie przyszedł do mnie lekarz i zapytał,
o co chodzi.
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– Panie doktorze, przyjechałem wczoraj po południu
i jeszcze nie jadłem i nie spałem, bo nie dano mi pościeli. Niech pan zobaczy, jak ta
kołdra i poduszka wygląda,
czy można pod czymś takim
spać? Panie doktorze, ja nie
wymagam dużo, ale jestem
młodym człowiekiem i nie jestem przyzwyczajony do warunków, jakie tu zobaczyłem.
Przypadkowo dowiedziałem
się, że macie tu pojedyncze
pokoje. Czy nie możecie dać
mi takiego pokoju?
– Zobaczymy, co się da zrobić – powiedział lekarz i wyszedł.
Widziałem, że jest zdenerwowany. Gdy tylko znalazł się
na korytarzu, od razu zaczął
krzyczeć na pielęgniarkę:
– Jak można było dopuścić,
żeby do takiego pokoju przyjąć chorego!
Pielęgniarka zaczęła się
tłumaczyć, ale nic nie słyszałem, bo się oddalali. Po chwili
przyniesiono mi nową kołdrę
i poduszkę. Przebrano łóżko i
kazano mi się położyć.
– Co? Ja mam się położyć?
Nie, ja nie będę tutaj spał, proszę mienić mi salę.
Za chwilę na salę znów
przyszła oddziałowa i coś zaczęła wykrzykiwać.
– Niech siostra nie krzyczy,
tylko proszę coś zrobić, żebym
bez obrzydzenia mógł jeść.
Słyszałem, że macie pojedyncze pokoje. Czy nic nie da się
zrobić?
– Wygórowane ma pan wymagania. Pokoje jednoosobowe są zamieszkane przez
ludzi pełnosprawnych, jest to
specjalny oddział „C”. Ludzie
ci sami wychodzą po swoje
posiłki, więc kto będzie panu
nosi obiady?
– Chyba salowej łatwiej będzie 20 metrów dalej przynosić obiady, niż tutaj przynosić
i wynosić basen.
Oddziałowa zaczęła mi
jeszcze coś tłumaczyć, ale
mama widząc, że ja sam nie
dojdę z nią do porozumienia,
wzięła ją na bok i zaczęła z
nią do rozmawiać. Widziałem,
że coś jej podała w torebce po
cukrze. Po tej „łapówce” siostra oddziałowa powiedziała,
że o tej sprawie trzeba porozmawiać z dyrektorem zakładu. Jeśli on wyrazi zgodę,
to zostanę przeniesiony na
oddział „C” do pokoju jednoosobowego. Kazała poczekać
chwileczkę, a sama poszła

porozmawiać z dyrektorem.
Za parę minut przyszła z dobrą nowiną:
– Dyrektor wyraził zgodę.
Jeszcze tego samego dnia
przeniesiono mnie do pokoju jednoosobowego. No, tutaj
poczułem się lepiej. Pokoik
akurat: łazienka, szafa, stolik, dwa krzesła, jeden fotel
i leżanka. Powiedziałem do
mamy:
– Teraz się położę, muszę
trochę wypocząć, a jutro dokładnie się rozejrzę.
I tak zaczęła się moja egzystencja w drugim zakładzie.

W ład prawdy
człowiek dźwiga
kamień pod górę
pełen nadziei.
Zaskakująco odmienny,
gdy przyroda
drogę mu wyznacza,
światło słońca
go przeraża,
wymarły szczyt
skinieniem głowy
przeprasza.
W niedługim czasie z domu
rodzinnego przeprowadziłem
sobie korbowy wózek inwalidzki, którym mogłem się
poruszać po mieście, a nawet
poza miasto. Bardzo często
jeździłem do rodzinnej wsi.
Powracały wspomnienia z
młodych lat. Ta sama droga, te
same drzewa, domy i gołębie
fruwające ponad dachami.
Możliwość wyjazdów, samodzielny pokój, tak, ale, ale
nie był to mój wymarzony cel
życia. Czułem się źle, jakiś
strach mnie ogarniał. Czekanie. Na co? Żeby żyć, człowiek
musi coś robić, wtedy właśnie można zobaczyć wartość
życia. Ja takiej wartości nie
czułem. Moje życie zawsze
polegało na tym, że ciągle
potrzebowałem pomocy, bo
nawet złotówki nie miałem.
Bałem się takiego życia w
czterech ścianach.
W tym zamkniętym hermetycznie świecie brakowało
powietrza i życia. Bałem się,
że w niedługim czasie wyniosą mnie w prześcieradle, jak
wszystkich, co tutaj mieszkają. Panicznie się bałem. Bałem
się, że jest to mój ostatni dom,
z którego już nie wyjdę. Nie

wiedziałem, czego mam się
uczepić. W myślach i snach
ciągle wołałem o pomoc. Jedyną pociechą i nadzieją były
listy od Jasi. Pisaliśmy do siebie bardzo często, tygodniowo dwa listy. Zdarzało się, że
jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, a już pisałem następny.
Po niedługim czasie Jasia
odwiedziła mnie. Byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mieliśmy
siebie dla siebie, nikt nam nie
przeszkadzał. Pokój, w którym
mieszkałem, doskonale nadawał się na azyl naszej miłości.
Wieczory upływały na rozmowach i rozkosznych pieszczotach. Zapomniałem, że jeszcze
nie tak dawno czułem się samotny, porzucony przez ludzi.
Teraz był przy mnie ktoś, kto
mnie rozumiał, ktoś, kto swój
los związał z moim losem.
Marzyliśmy o przyszłości i
mówiliśmy, że nigdy się nie
rozstaniemy.
Niestety, tydzień rozkoszy
szybko minął. Jasia musiała
jechać do pracy. Nie chciałem
patrzeć, gdy wychodziła z mojego pokoju. Patrzyłem na pustą ścianę, odwróciłem głowę,
gdy drzwi zamknęły się za wychodzącą Jasią. Siedziałem na
leżance, nie mogąc ukryć łez.
Ale byłem napełniony nadzieją, że niedługo znów się spotkamy. Obiecaliśmy sobie to.
Ta miłość nie może zaginąć.
Planowaliśmy, że Jasia przeniesie się do pracy w Zgorzelcu i zamieszka na razie u mojej kuzynki, która obiecała jej
pokój. Ale jak to zwykle bywa,
marzenia są tylko marzeniami, a życie wyznacza swoje
prawa, do których człowiek
musi się przystosować.
Co prawda, Jasia raz czy
dwa jeszcze mnie odwiedziła, ale z planów pozostania w
Zgorzelcu nic nie wyszło. Tłumaczyła, że jej mama nigdy
nie wyrazi na to zgody, że nie
moż mamie zrobić takiej przykrości. Mimo, że mnie tak bardzo kocha, to jednak dla niej
matka też się liczy. Nie mogłem się przyznać, że jej słowa sprawiają mi przykrość, bo
przecież miała rację. Matki nie
można zastąpić. Matka jest
zawsze matką. Lecz ja poczułem się jakby na drugim planie, nie było to po mojej myśli,
ale cóż mogłem zrobić. Mój
los leżał w Boskich rękach.
Co robić, jak wydostać się
z tej matni? Każdy dzień jest
podobny do dnia następnego.
Coraz bardziej czuję potrze-
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bę wyrwania się z tego miejsca. Ludzie, nie zostawiajcie
mnie tutaj, proszę, pomóżcie
mi! W rozpaczy piszę jeszcze jeden list do pani dyrektor Starkiewicz. Po niedługim
czasie otrzymuję od niej dość
ciekawą propozycję. Poinformowała mnie, że w Śremie
koło Poznania znajduje się sanatorium szkoleniowo-rehabilitacyjne, w którym można
zdobyć jakiś zawód. Napisała tam list z zapytaniem, czy
mogą mnie tam przyjąć. Długo nie trzeba było czekać, odpowiedź przyszła pozytywna.
Jedynym warunkiem przyjęcia
było złożenie podania, życiorysu i skierowania z Wydziału
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Byłem bardzo zadowolony
z takiej propozycji. Szybko
więc załatwiłem związane
z tym sprawy papierkowe 1
września 1970 roku nastąpił
wyjazd do Śremu. Znalazłem
się na dziewięcioosobowej
sali, w bardzo zgranej grupie.
Szybko znalazłem wspólny
język z młodymi ludźmi. Zaraz na drugi dzień zrobiono
nam zebranie, na którym powiadomiono nas, jakie zawody można zdobyć na tym
szkoleniu: kaletnictwo z zabawkarstwem, dziewiarstwo
i krawiectwo. Każdy mógł
sobie wybrać jeden z tych
zawodów. Ja wybrałem kaletnictwo, ponieważ wiedziałem,
że zgorzelecka Spółdzielnia
Inwalidów prowadzi właśnie
kaletnictwo. Pomyślałem, że
z tym zawodem nie będę miał
kłopotów z zatrudnieniem.
Nauka nie była łatwa, choć
z teorii byłem dobry. Najwięcej trudności miałem z samym
szyciem. Maszyny mieliśmy
elektryczne, tak że po naciśnięciu pedału maszyna zaczynała działać. Trzeba było
mieć opanowanie i bardzo
dobre wyczucie, by maszyna
chodziła równomiernie. Pamiętam, gdy pierwszy raz instruktor kazał uszyć zwykły
pasek do spodni. Pomyślałem,
że pasek to nic trudnego, ale
jak się potem okazało, pasek
ten zajął mi pół dnia, zanim
zdołałem go uszyć. Pomyślałem sobie, że jeśli tak będę
pracował, to nawet na chleb
nie zarobię. Ale jakoś pomału
się wprawiłem w to szycie, a
najbardziej cieszyłem się, gdy
samodzielnie uszyłem pierwszą damską torebkę dla siostry.
cdn.
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42 STRONA

MARZEC 2022

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

–C

óż ty mogłaś zrobić,
biedactwo? – Helena pogładziła jej ramię.
– Czy w takiej chwili da się
coś zrobić?
Co miała jej powiedzieć?
Żeby się nie martwiła? Że
babcia już nie cierpi? Że teraz wreszcie odpocznie i już
więcej nie będzie się męczyć? Że już nigdy nic nie
będzie jej dręczyło? Pewnie
była w tym i jakaś prawda,
ale czy to teraz mogłoby
pocieszyć? Czy taka prawda
była jej w ogóle potrzebna?
– Mój Boże – westchnęła
ciężko. – To boli, ja wiem…
– Babcia miała w sobie tyle
energii, mogła jeszcze tak
długo żyć.
– Była też chora i cierpiąca. – rzekł Hubert. – I na
pewno bardzo zmęczona.
– Pewnie nawet nie wie, że
umarła… babuszka moja…
Hubert ujął jej rękę. Czuł
się zupełnie nieużyteczny,
nic w tej chwili nie potraﬁł
zrobić.
Weronika cicho pociągała
nosem.
– Chciała kieliszek podpiwka – przypomniała sobie.
– Pacjentka naprzeciw miała
jeszcze pół butelki. Chciała
kilka łyków, prosiła mnie, a
ja jej nie dałam. Bałam się,
że jej zaszkodzi. Bałam się.
Tyle mam zastrzeżeń, tyle
wątpliwości. Gdybym to…
albo gdybym co innego…
Może gdybym… – Głos jej
drżał i załamywał się. Ogarnięta rozpaczą koniecznie
chciała odnaleźć jakąś teoretyczną decyzję, która w
przeszłości mogłaby na czas
zapobiec nieszczęściu.
– Byłaś z babcią do końca?
– zapytał po dłuższej chwili.
Spojrzała na niego, jakby
nie rozumiała, o co pyta.
– Do końca. Ale w decydującej chwili odwróciłam się i
wtedy ona umarła – zaszlochała. – To tak, jakby mnie
przy niej nie było.
– Nawet jeśli pani ﬁzycznie
była nieobecna, ona czuła,
że jest pani razem z nią – zapewniał Mateusz. – Ona to
czuła.
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Szczygieł
– Zmarła, a ja zostałam
całkiem sama – powiedziała, patrząc w nieokreślony
punkt. – Nie mam już nikogo.
– Masz nas, kochanie –
rzekła Helena. – Nie opuścimy cię, nie zostawimy, Weroniczko.
Była szczera w tym wyznaniu. Wiedziała dziś to, co
wcześniej tak mocno czuła,
że ta dziewczyna należy do
nich, że jakimś wrażliwym
nerwem jest mocno z nimi
spleciona, że jest im przeznaczona na zawsze i że nie
pozostawią jej samej wobec
nieszczęścia.
Weronika wyglądała, jakby
słowa Heleny nie docierały
do niej, jakby ich nie słyszała. W pewnym momencie
uśmiechnęła się blado i zaczęła patrzeć trochę przytomniej.
– Babuszka była bardzo
wierząca – rzekła – bardzo…
I w tej wierze żyła do końca.
– Jak twoja babcia miała
na imię? – spytała Helena.
– Ludmiła – odparła dziewczyna. – Dla bliskich kiedyś
była Miłką.
– Będziemy modlić się za
jej duszę. Będziemy modlić
się za duszę Miłki.
To zapewnienie przyniosło
jej ulgę. Jeszcze coś można
było zrobić dla zmarłej, coś
ważnego. Weronika piła herbatę skupiona na tej myśli.
Nie chciała zostać na noc.
Nie chciała nic zjeść, nie
chciała nic. Zgodziła się tylko, żeby Mateusz odwiózł ją
do domu. Tym razem ciężko było wracać do pustego
mieszkania, między zimne
przedmioty, które nagle stały się pamiątką po kimś bliskim. Ale musiała wrócić.

nauczył się wsłuchiwać w
swój organizm. Poznał go na
wskroś. Wiedział, kiedy coś
było nie w porządku. Musiał
wiedzieć. I musiał zaraz odpowiednio reagować, bo inaczej płacił dotkliwe frycowe.
Zapomnienie, nieuwaga lub
zbagatelizowanie któregoś z
ostrzeżeń kończyło się najczęściej długim leczeniem.
A choroby i dolegliwości
dopadały go teraz znacznie
częściej i nic poza własną
przezornością przed nimi
go nie chroniło. W tej chwili dostrzegł, że powinien już
wracać do domu. Złościło
go, że nie jest zahartowany
i silny, że musi rezygnować
z dalszego spaceru. I był zły,
że musi o tym powiedzieć i
znowu pokazać, jakim jest
cherlakiem. Na szczęście
Weronika w porę zdecydowała.
– Zmarzłam – oświadczyła. – Chodźmy już do domu.
– Jeśli ci zimno, to chodźmy – powiedział, ukradkiem
rozcierając zgrabiałe palce. –
Jutro też jest dzień.
– Tak, zdrętwiały mi koniuszki palców. Chodźmy
się ugrzać. A cóż to za mur
z granitowych bloków? – pokazała ruinę ukrytą za starymi bukami.
– To resztki fortecy. Tutaj
kiedyś była pruska luneta.
Staw jest pozostałością fosy.
– Coś takiego. Kto by pomyślał? I nikt tutaj nie buszuje?
– Był taki jeden.
– Coś ty? Szukałeś tu skarbów?
– Nie szukałem, lecz znalazłem. Przez przypadek.
Wyrównywałem podejście
do stawu, z tamtej strony.
– Co to było?
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Zimy tego roku spodziewano się wcześnie. A mimo
to podstępnie zaskoczyła
wszystkich gwałtownym, lodowatym wiatrem pod wieczór i nocną śnieżycą. Byli
na powietrzu już dość długo, by Hubertowi zgrabiały
dłonie. Przez ostatnie lata

– Oścień.
– Ooo! Do czego służył?
– W trzynastym wieku ryby
takimi łapano.
– Przebijali je?
– Uhmm.
– Tak myślałam, cóż innego mógł znaleźć facet?
Skręcili w główną aleję.

Kiedy byli między lipami,
wiatr od domu przywiał zapach jałowcowego dymu.
– Czujesz?
Wciągnęła powietrze, głęboko, przez nos.
– Mhm… Twoja mama wędzi szynki.
Mimowolnie przyśpieszyli.
Otulony w śnieżne koronki park został z tyłu. W zamarzniętym stawie tonęło
chłodne słońce, a na nieruchomych drzewach, niczym
węglowe rzeźby, siedziały
kruki, raz po raz oznajmiając ochrypłym głosem, że to
ich uśpiona kraina. Jednak
żal było wracać.

•
Późnym popołudniem Hubert zajrzał do czekającej
go książki. Było mu zimno.
Przyłożył dłonie do twarzy.
Palce chłodziły jak lód. Teraz rozgrzać go mogła jedynie ciepła kąpiel. Bardzo
chciał się zanurzyć w ciepłej
wodzie. Kiedy zaczął pracować nad nową techniką
przechodzenia z wózka na
łóżko i kiedy opanował już
tę metodę, którejś bezsennej nocy przyszedł mu do
głowy pomysł wspinaczki po
schodach. Był zwariowany i
pokraczny, ale jak wszystko,
co zwariowane i pokraczne,
w tym jego innym życiu mógł
się udać. Zaczął zatem próbować, obliczać, zmagać się,
ze zwierzęcym, robaczym
mozołem włazić. I choć nie
od razu, to przecież się udało! Za którymś pełnym ryzyka razem wlazł tam, wspiął
się i zatriumfował. Od tego
czasu co kilka dni wspinał
się na pierwsze piętro, tam,
do łazienki.
– Jesteś zajęty, tato? – spytał, wjeżdżając do pokoju.
Mateusz siedział przy stole zatopiony w lekturze codziennej prasy. Nie usłyszał,
kiedy Hubert się do niego
zbliżył.
– Szukam jakichś menedżerskich inspiracji – odparł.
– W biznesie trzeba być na
bieżąco – dodał, spoglądając
znad notowań giełdowych. –
Chciałeś coś?
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– Nie mogę się rozgrzać.
Na spacerze z Weroniką
straciłem za dużo ciepła.
– Zrobić ci herbaty z rumem?
– Myślałem raczej o kąpieli.
– A wiesz? I mnie to samo
przyszło do głowy. Też zaraz
wezmę prysznic.
Hubert cofnął się do holu.
Tu zrobił zwrot i podjechał
do schodów. Mateusz stanął obok i poczekał, aż syn
zsunie się z siedzenia. Pomógł mu przytrzymać wózek, który zaraz odsunął
na bok. Hubert siedział na
podłodze. Odwrócił się tyłem do pierwszego stopnia i
oparł na nim dłonie. Potem,
pomagając sobie nogami,
wspiął się i usiadł. Przełożył
ręce na drugi stopień i znów
wciągnął się do góry. I jeszcze raz.
Tak pokonał pierwsze trzy
schodki. Zrobiło się trudniej,
bo już trzeba było zapierać
się o stopnie, które pozostawały w dole. Mateusz wchodził za nim i blokował jego
stopy. Stojąc niżej, zabezpieczał go jednocześnie przed
zsunięciem się i niekontrolowanym upadkiem. Hubert
co kilka stopni zatrzymywał
się i regenerował siły. Musiał
rozkładać je z rozsądkiem,
żeby wystarczyły na całość
wspinaczki, aż do samej
góry. Wtedy Mateusz pomagał mu utrzymać się na miejscu.
– Dzisiaj nie mam kondycji
– rzekł zasapany.
– To z tego wychłodzenia –
pocieszył go Mateusz. – Jeszcze trochę, a rozgrzejesz się
i siły ci wrócą.
– Też mam taką nadzieję.
Helena, wychodząc z salonu, zatrzymała się przed
nimi.
– Do kąpieli?
– Trochę dziś przemarzł –
odparł Mateusz. – Kąpiel dobrze mu zrobi.
– Chyba się nie przeziębiłeś? – Zauważyła, jaki jest
blady. – Żebyś się tylko nie
pochorował. I pamiętaj, że
przyjdą dziś jeszcze Krysia z
Jurkiem.
– Może nie – odrzekł bez
przekonania. – Nie, skąd! –
poprawił się.
– Noo… – Głos Heleny
zabrzmiał jak ostrzeżenie.
Jednak to było wszystko, co

miała do powiedzenia w tej
sprawie.

w stronę dziewczynki. Zaczęła lizać jej dłonie.

Chciał chwilę odpocząć.
Prawie połowę drogi miał za
sobą. Na półpiętrze czuł się
bezpieczniej. Było tu dość
miejsca, by swobodnie wyciągnąć nogi. Usadowił się
więc i zaczął rozcierać ramiona.

– Zabierz ją, Kasiu, do siebie! – poprosił Mateusz. – I
zamknij na pół godziny.

– Dasz radę? – spytał Mateusz. – Może pomogę ci trochę więcej?
– Kiedy stanę i zacznę trochę chodzić, to wezmę twój
wojskowy plecak… wyładuję
go cegłami i będę tak… biegał po schodach… dla kondycji… Niech tylko zacznę
trochę chodzić… Zobaczysz,
tato…
Wyłożone dębowymi deskami schody trzeszczały
przy każdym ruchu. Hubertowi wydawało się, że gną
się pod jego dłońmi.
Ich zmagania z góry obserwowała bokserka. Prychała i
trzęsła fąﬂami zniecierpliwiona wyczekiwaniem na
zbliżającą się szaloną zabawę. Hubert, wciągając się po
schodach, dawał jej bardzo
czytelny sygnał. Sygnał do
harców. Kiedy pokonał następne dwa stopnie i zbliżył
się do niej jeszcze bardziej,
nie miała już wątpliwości co
do intencji. Gwałtownie do
niego zbiegła.
– Saba! – zawołał, z wysiłkiem utrzymując się na
świeżo zdobytym stopniu.
– Sabina! Uciekaj stąd, potworze!
Suka nie miała zamiaru
rezygnować z dobrej zabawy. Lizała go po karku i
głowie, starając się wielkim,
gorącym ozorem dosięgnąć
twarzy. Mrucząc z rozkoszą
i merdając resztką ogona,
naparła na niego całym ciałem. Przeraził się, że zaraz
zacznie spadać.
– Trzymaj, tato! Trzymaj
mocniej! – zawołał.
– Saba! – krzyknął Mateusz i zaczął odpychać sukę.
Bokserka tak dobrej zabawy nie miała już dawno.
– Trzymaj mnie, tato! –
krzyknął Hubert, tracąc siły.

Hubert
się
uspokajał.
„Przecież to duży pies” – pocieszał się w myśli pokonany
przez sukę.
– Pnę się dalej – powiedział w końcu, kładąc dłonie
na stopniu. A kiedy był już na
górze, oparł plecy o ścianę i
tak siedząc z wyciągniętymi
nogami, dyszał ciężko.
„Kiepsko – pomyślał. –
Dziś poszło kiepsko”.
Gdzieś, przez jego zmęczenie, zaczęła przebijać
duma. W końcu kiepsko czy
nie, wdrapał się tutaj.
– Trzymasz się? – usłyszał
ojca. Mateusz właśnie wnosił wózek.
Potrzebował jeszcze chwili. Jeszcze drżały mu mięśnie
i jeszcze ciężko oddychał.
Więc siedział tak na podłodze, oparty o ścianę, a
Mateusz cierpliwie czekał.
Wreszcie Hubert poprosił
nieco mocniejszym głosem:
– Już, tato. Ustaw go przodem do mnie i przytrzymaj.
Ukląkł i natychmiast zarzucił ręce na siedzisko. Następnie chwycił za krawędź
oparcia i przeniósł się jednym dźwignięciem. Teraz
droga do łazienki stała przed
nim otworem. Krocząc po
podłodze, napędzał wózek.
Jeszcze oszczędzał ręce, musiał dać im więcej czasu na
odpoczynek.
Z przyjemnością wciągnął
nosem zapach mydeł, szamponów i płynu do kąpieli,
wlewanego przez Mateusza
do wanny. Chlupot lejącej się
wody zdawał się zagłuszać
wszystko.

Odczekał chwilę i wreszcie przełożył nogi do wanny. Poczuł ciepło wody. Była
przyjemna. Teraz prawą rękę
wsparł na taborecie i zsunął
się w toń z białą pianą. Odetchnął. Ciepło zaczęło wnikać w jego ciało. Poczekał,
aż Mateusz zza jego pleców
zabierze taboret. Wreszcie
ułożył się i wygodnie oparł
na łagodnym proﬁlu wanny.
Odprężył się. Za chwilę zrobiło się ciepło, a za następną
leniwie. Zaparowane okna
oddzielały go, zanurzonego
w tym cieple, od panującej
na zewnątrz zimy. Tak, to
było zdecydowanie to, o co
mu chodziło.
cdn.

– Gotowe, możesz podjeżdżać – oznajmił Mateusz. –
Widzę, że uporałeś się nawet
ze skarpetkami.

– Sabina! Do nogi! – z góry
dobiegł głos Kasi.
Suka zareagowała natychmiast. Obróciła się i pobiegła

Podjechał blisko. Operacja, którą miał wykonać,

– Saba! – wrzasnął.

była bardziej skomplikowana aniżeli zwykłe przejście
na łóżko. Jeszcze nie zdążył
dobrze jej opanować. Z uwagą zaczął planować kolejne
etapy. Jednym szarpnięciem
wyjął bok wózka i położył go
z drugiej strony siedziska.
Oparł prawą rękę na brzegu wanny, drugą na oparciu
wózka i przeniósł ponad
kołem pośladki. Usiadł na
brzegu i zaraz przesunął się
na plastikowy taboret. To
było najtrudniejsze. Napinał wszystkie muskuły i odpowiednio koordynując ich
pracę, dźwigał się. Ta koordynacja, to skomplikowane
zapanowanie nad tyloma
włóknami mięśniowymi było
jak powożenie huculskimi
ogierami, z których każdy
rwał w inną stronę lub, jak
tępy muł, nie chciał nawet
drgnąć.

– Napuszczę ci cieplejszej!
– Mateusz przykręcił niebieski kurek. Woda wlewała
się szerokim strumieniem i
szybko napełniła wannę. On
się powoli rozbierał.

– Radzę sobie z nimi od
wczoraj – odrzekł. Czekał,
aż ojciec wstawi do wanny
lekki, plastikowy taboret i
ustawi go tam, gdzie planował przechodzić z wózka.

Mateusz zaparł się.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

NAGROBEK
BOKSERA
Tutaj leży bokser.
Pomódl się baranie.
I licz do dziesięciu.
Może jeszcze wstanie.

NIEDOPATRZENIA
Wysed baca z chałupy,
Ku górom spoziera.
I nic nie obacył,
Bo mgła jak cholera.

USADZONY
Miała baba koguta,
Wsadziła go do buta.
A mówili sąsiedzi,
Że pod pantoﬂem siedzi.

BRUDAS
Kiedy był w łazience
Umył tylko ręce.

Fraszki
FACHMAN

PSUBRATY

Rozebrał zegarek
Takiej dobrej marki,
Że mu po złożeniu
Wyszły dwa zegarki.

Wiec, że niektóre
Psy są w stanie
Służyć na każde
Zawołanie.

WIERSZOKLETA

W RATUSZU

Bez rymu, be sensu,
Bez żadnej puenty
Pisał przez Pegaza
Kopytem kopnięty.

Zatuszować afer
Im się nie udało,
Bo w ratuszu tuszu
Już było za mało.

ZAGRYCHA

BURZYCIELE

Kaziu, nie zagryzłeś,
Zajrzyj do kieliszka.
Tam jest jeszcze jedna
Żywa biała myszka.

Gdzie burzą kościoły
I mnożą meczety,
Tam piekło na ziemi
Robi się, niestety.

OFERTA

AFERZYŚCI

Na trzecią zmianę
Stróża przyjmiemy.
Kwaliﬁkacje –
Ze snem problemy.

Znowu po nazwisku
Się ich nie wymienia,
Żeby nie stracili
Dobrego imienia.

RYS. ZBIGNIEW NOWAK

FILANTROP NASZYCH CZASÓW
Miesięcznik
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Kompel Pómpon
mo marzenia, wej!
wa dni do tyłu jedlim łobiadek inﬂancyjny u ciotki Adeli. Były rzodkie pyry zes
myrdyrdóm, zaś plyndze, a
na kóniec kruszonka zes kawuchom. I już kóńczylim, jak
nagle roztworzyły sie drzwi i
wparowoł Pómpon.
Istny jyżdżo swojom karadajom, co mo silnik na holzgas.
Stanył, jakby gó zamurowało.
Ślipia mu sie świyciły jak jakie
żarówy ledowe.
I wydulił ze sie:
– Wołom jak tyn Grek Archimedes: Eurotex, wynajdlim!
Tu wtryknył sie (wtracił się)
Ryniu:
– Tyn Grek nazywoł się Archimedes, a wołoł Eureka! Eurotex to szwalnia wew Gniyźnie, którno szyje dyrdoki do
kobicków.

Pómpon potwierdził, że mu
sie pomeliło. Ale o co chodzi?
Pómpon wytłomaczył, że zes
komplami kupili blaszannom
wiate i prowadzom obserwacje
naukowe. Rozchodzi sie o to,
że badomy jak zbudować piec
a holzgaz do ogrzania naszyj
kamiynicy.
– A o co tu idzie? – spytała
Adela.
– Skorno polimy drzywie, to
nie tylko momy tyn dwutlenek,
ale trzebno wyłapać tak zwany tak zwany gaz drzewianny!
Som to wenglowory.
Tu znowyj Ryniu poprowioł
istnygó:
– Wynglowodory.
– Może i tak – potwierdził
Pómpon. – Rozchodzi sie, żeby
je wyłapać i oczyścić dystylancjom. A tu momy najwiynk-

szygo fachurę Jacha, co robi
najlepszom okowitę, niesłusznie nazywanom bimbrem. I
jeszczyk jest dwóch pomagierów inżynierków. Wew Austrii
robiom takie piece, ale my wykónomy własnom metodom
gospodarczom.
Tu Pómpon kiknył gdzieś
daleko, ślipia mu się zmgliły.
Widać było, że marzy.
– A co zaś daliyj? – ciugnył
Pómpon.
– Jak bydzie prototyp, zgłosimy patynt. Zaś idymy do
gospodorzy spod Gniyzna i
proponujymy jeim ogrzewanie do hodowli stworów. Nosz
piec ekologiczny oprócz odpadków drzewiannych bydzie
spoloł biomasę i śmioty. Jak
bydom w magistrancie liczyć
opłaty za wode i śmioty? Tegó

nie wie nikt! Wiaruchna zacznie hodować kierdy (świniaki). Zaś zacznie sie produnkcja miynsno. I my wtedy
rzucimy na rynek sosyski zes
Gniyzna. Nawet na stancje
Orlenu. Da lekramy bydymy je
pozywać – sosyski Pómpona
zez Gniyzna. Bybymy zbijać
kapuche, szak!
Po tyj mowie Pómpona
wszystkie opipielim. Dopiyro
Ryniu się wypowiedzioł:
– Jedyn Amerykon ﬁlozof
stwierdził: zes zamków na lodzie budują na ziemi pałace!
Mota przed sobom człowieka
przyszłości! Pómpona trzebno
jakosiś wynagrodzić, wej!
No, co prowda, to prowda!

BOLECH
ZES CIERPIENGÓW

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.plymail: komdruk@wp.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Jeśli chorujesz na

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
i masz problemy ze spastycznością
(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia
nie przynoszą zadowalających efektów

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne 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
www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

