PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FINANSUJĄ

Nr (173) 4  Poznań  kwiecień 2009  Nr indeksu 327948  ISSN 1231-8876  Cena 3 zł

PATRONUJE

WSPÓŁPRACUJE
DRUKARNIA

KOM-DRUK

W NUMERZE:

Niepełnosprawni
w powiecie
str. 3

Żurawinka
ma windę!
str. 8

FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI

W rytmie
hip-hopu
str. 19

Pióropusze,
czarczafy,
sombrera...
str. 22 i 23

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja

„Tacy Sami”
od 20 lat
str. 30 i 31

2

STRONA

KWIECIEŃ 2009

„Filantrop”
powiatowy i ogólnopolski
K

wietniowe wydanie „Filantropa Naszych Czasów” (właśnie oddajemy do
rąk naszych Czytelników) jest
pierwszym, które powstało
między innymi dzięki znacznie
zwiększonej w tym roku pomocy ﬁnansowej władz Powiatu
Poznańskiego. Wskutek tego,
a także dzięki kontynuowanemu wsparciu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, rozpoczyna się nowy etap w rozwoju
naszego czasopisma. Przybyło
stron, poszerzymy problematykę i krąg współpracowników
ze środowisk osób niepełnosprawnych.
Oczywiście, zawsze będziemy
pamiętać, ze Powiat Poznański pomaga ﬁnansowo naszemu pismu systematycznie od
kwietnia 2004 roku. Tegoroczne,
kwietniowe wydanie naszego
miesięcznika jest więc poniekąd wydaniem jubileuszowym,
ponieważ mija właśnie dokład-

nie pięć lat tej pomocy, za którą
serdecznie dziękujemy. Powiat
Poznański docenił w ten sposób
znaczenie „Filantropa” dla rehabilitacji społecznej środowiska
osób niepełnosprawnych i jego
integracji z życiem całego społeczeństwa. I to uznanie jest dla
nas największą nagrodą za redakcyjny i wydawniczy wysiłek.
Godzi się też podkreślić, że
władze Powiatu od wielu już
lat systematycznie wspierały
ﬁnansowo działania obecnego
wydawcy „Filantropa”, którym
jest Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, dzięki
czemu możliwe było między innymi utworzenie i prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Owińskach, organizowanie
pikników integracyjnych i rajdów zmotoryzowanych niepełnosprawnych, a także powiatowych turniejów tenisa ziemnego
przez sekcję tenisową „Lider”
Wielkopolskiego Związku w
Miękowie.

T

Powiat poznański pomaga
niepełnosprawnym

ylko w 2008 roku powiat
poznański przeznaczył 592
tysiące złotych na doﬁnansowanie turnusów rehabilitacyjnych, z których skorzystały 902
osoby, ponad milion złotych
wydano na doﬁnansowanie
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, prawie
tyle samo przeznaczono na doﬁnansowanie likwidacji barier.
Osoba niepełnosprawna może
ubiegać się o doﬁnansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym, doﬁnansowania do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych. Niepełnosprawny
może ubiegać się o doﬁnansowanie turnusu pod warunkiem,
że został skierowany na turnus
na wniosek lekarza, pod którego
opieką się znajduje. Wysokość
doﬁnansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym
uzależniona jest od dochodów
przypadających na jednego
członka rodziny oraz od stopnia
niepełnosprawności i dla osób
ze znacznym stopniem wynosiła
779 zł, dla osób z umiarkowanym

stopniem 721 zł, dla osób z lekkim stopniem 664 zł, dla opiekunów i osób niepełnosprawnych
– pracowników Zakładów Pracy
Chronionej 519 zł.
Niepełnosprawni
mogą
ubiegać się również o doﬁnansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych. W 2008 roku
takie środki otrzymały 602 niepełnosprawne osoby dorosłe i
164 niepełnosprawnych dzieci i
młodzieży.
Natomiast doﬁnansowanie do
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych otrzymały 184 osoby. Najdłużej czeka się na realizację wniosku o doﬁnansowanie
barier architektonicznych, wynika to z obowiązującej procedury,
która obejmuje m.in. wizję lokalną, przydział środków ﬁnansowych, wykonanie kosztorysu planowanych prac, zawarcie

Siedemnaście gmin Powiatu
Poznańskiego, to wszystko, co
się w nich dzieje w środowiskach
osób niepełnosprawnych i ich
organizacjach, od lat systematycznie traﬁało na łamy „Filantropa”. Opublikowaliśmy teksty
wielu autorów z tego obszaru,
miedzy innymi przez siedem
lat drukowaliśmy w odcinkach
niezwykłą autobiograﬁę Marioli Wower ze Stęszewa, który to
tekst wydamy w tym roku w formie książki. Nasza redakcja często bywa zapraszana do takich
gmin jak Czerwonak, Swarzędz,
Dopiewo, Murowana Goślina,
Kostrzyn, Luboń, Mosina, Puszczykowo i ceni sobie współpracę
z tamtejszymi niepełnosprawnymi autorami.
Siłą rzeczy obecnie ta współpraca się nasili i powiatu na
łamach naszego miesięcznika
będzie więcej. Zapraszamy do
współpracy organizacje pozarządowe ze wszystkich gmin z
tego terenu, warsztaty terapii

umowy i realizację prac. Wnioski
można składać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiat poznański doﬁnansowuje również działalność
warsztatów terapii zajęciowej
w Swarzędzu, Wirach, Dopiewcu i Owińskach. Ponad
1,5 mln złotych kosztowało w
2008 roku utrzymanie czterech
warsztatów terapii zajęciowej
do których uczęszcza 125 osób,
90% środków na ich działalność
pochodziło z PFRON, a 10% stanowiły środki budżetu powiatu.
Na zwrot kosztów wyposażenia
stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej Powiatowy Urząd
Pracy w Poznaniu wydał ponad
199 tysięcy złotych, a prawie
300 tysięcy złotych wydano na
udzielenie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej.
Prawie 50 tysięcy złotych
otrzymało 10 organizacji na do-

zajęciowej, środowiskowe domy
samopomocy, ośrodki pomocy
społecznej i inne organizacje
oraz instytucje. Będziemy pisać
o Waszych twórczych inicjatywach, spotkaniach, turniejach,
wystawach i wielu innych działaniach. Będziemy publikować
twórczość literacką i plastyczną
osób niepełnosprawnych z Waszych środowisk. W szczególności cenimy sobie wieloletnią
już współpracę z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, którą w dalszym ciągu będziemy
rozwijać.
Wszystko to nie znaczy jednak, że „Filantrop” utraci swój
dotychczasowy
charakter.
Przeciwnie, pozostanie sobą,
czyli czasopismem ogólnopolskim, dla wszystkich niepełnosprawnych, otwartym na
współpracę reprezentujących
ich twórców z Poznania, Wielkopolski i kraju.

MARCIN BAJEROWICZ

ﬁnansowanie sportu, kultury i
turystyki osób niepełnosprawnych.
Więcej o przysługujących niepełnosprawnym uprawnieniach
w kolejnym wydaniu Filantropa.
Informacji o przysługujących
niepełnosprawnym uprawnieniach udzielają:
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie ul. Zielona 8 61- 851
Poznań tel. 0-61 8410-710
www.pcprpoznan.bip.net.pl/;
Powiatowy Urząd Pracy ul.
Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań, tel. 061 8345-640, www.
pup.poznan.pl;
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;
Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej. I piętro, pokój 135 i
136, (wejście D od strony ul. Kraszewskiego) tel. 061 8410 657,
061 8410556, 061 8410533, www.
bip.powiat.poznan.pl/

JUSTYNA NOWAKOWSKA
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Niepełnosprawni
w powiecie
Z JANEM GRABKOWSKIM – Starostą Poznańskim rozmawia Ewelina Węglewska
– Panie Starosto, Starostwo
Powiatu Poznańskiego znane
jest z tego, że problemy osób
niepełnosprawnych nie są dla
Państwa tematem tabu. Dowodzą tego liczne programy pomocowe, akcje integracyjne itp.
Jakie są w takim razie plany na
ten rok, na co chcecie położyć
szczególny nacisk?
– Oczywiście, po raz kolejny
będziemy mieć dużą imprezę „Barierom stop” z udziałem
uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego, Poznania i
powiatów
zaprzyjaźnionych.
Niewątpliwie, jak co roku, doﬁnansujemy również wyłonione w trybie konkursu różnego
rodzaju imprezy integracyjne
dla osób niepełnosprawnych,
organizowane przez stowarzyszenia czy fundacje. W tym roku
przeznaczyliśmy na ten cel 350
tysięcy. Chciałbym zauważyć,
że z tych środków pomagamy
również w wydawaniu Państwa
miesięcznika, jest to przecież
gazeta dla niepełnosprawnych
i o niepełnosprawnych, u nas
zresztą bardzo lubiana. W części czysto materialnej pracujemy chociażby nad utrzymaniem wysokiego standardu w
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach. Prowadzimy tam
różnego rodzaju remonty i robimy wszystko, aby pensjonariuszom tego domu, w większości
ludziom starszym i niepełnosprawnym, żyło się lepiej i wygodniej. Obecnie na przykład
przymierzamy się do termomodernizacji całego obiektu, wymieniamy okna, robimy remont
dachu i przygotowujemy się do
szerszego wykorzystania sali
rehabilitacyjnej między innymi
poprzez udostępnianie jej osobom z zewnątrz. Ponieważ dom
położony jest w lesie, doﬁnansowujemy także komunikację
gminy Dopiewo, aby dojeżdżały
tam autobusy. W naszym przekonaniu fakt, że ktoś mieszka
w domu pomocy społecznej, czy
jest niepełnosprawny, nie znaczy, że ma żyć gdzieś z boku,
obok, czy być wykluczonym ze
społeczeństwa. Te osoby muszą

– Ostatnio dominuje tendencja tworzenia rodzinnych
domów dziecka, rodzinnych
domów pomocy społecznej.
Czy ten kierunek przyjął się
również w naszym powiecie?
– Tak, nasi pracownicy z Wydziału Zdrowia i z Poznańskiego
Centrum Pomocy Rodzinie cały
czas nad tym pracują. Nie jest
to jednak taka prosta sprawa.
Obecnie mamy trzy zawodowe
rodziny zastępcze oraz jedną o
charakterze pogotowia rodzinnego, która jest niezwykle ważna, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja.
– A domy pomocy społecznej...?
mieć możliwość normalnego
funkcjonowania.
To są takie nasze podstawowe działania. Cały czas staramy
się być jak najbliżej środowiska
osób niepełnosprawnych, nie
boimy się pracy na jego rzecz i
nie uciekamy przed nią.
– W budynku Starostwa przy
ulicy Jackowskiego jest doskonała winda dla wózkowiczów...
– Tak, wszystkie nasze budynki są przystosowane dla tej grupy
ludzi. Oni przecież też mogą do
nas przyjść, pozałatwiać samodzielnie swoje sprawy. Uważam,
że osoby niepełnosprawne mają
prawo funkcjonować normalnie,
w codziennym życiu, a naszym
zadaniem jest im to ułatwiać. To
jest dla nas proste i oczywiste.
– Dom pomocy społecznej
jest jeden, a ile jest domów
dziecka?
– Mamy Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz
jeden rodzinny dom dziecka w
Swarzędzu. Dbamy o wszystkie te placówki, ale rodzinny
dom dziecka to nasze oczko w
głowie, od dawna bowiem wiadomo, że przyszłość należy do
takich właśnie domów. Nie jest
żadnym odkryciem stwierdzenie, że dzieci lepiej wychowują
się i rozwijają w warunkach rodziny.

– Dom pomocy społecznej
mamy jeden, dla 100 osób, w Lisówkach. Jest to jednak placówka publiczna, a więc bardzo droga w utrzymaniu. Jak na razie,
na terenie naszego powiatu nie
ma typowo rodzinnych domów
pomocy społecznej, a szkoda...
– Czy przy realizacji projektów dotyczących osób niepełnosprawnych korzystacie Państwo z programów unijnych?
– Tak. Od 2008 roku realizujemy projekt „Pokonać wykluczenie”. Pieniądze pochodzą z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki.
– Czy środki przeznaczone
na ten rok są wystarczające?
– Ponieważ powiat poznański jest duży i silny gospodarczo, nasz budżet nie jest mały,
dlatego myślę, że fundusze,
którymi dysponujemy, będą
wystarczające. Tegoroczny budżet powinien przekroczyć 200
milionów złotych. Na mapie
powiatów naszego kraju jest to
naprawdę spora kwota. Poza
tym, ponieważ od narzekania
wolę działanie, razem ze współpracownikami myślimy zawsze,
co jeszcze można zrobić, aby
było lepiej. W ten sposób udało się między innymi pozyskać
duże środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
oraz z Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Składamy też aplikacje na ﬁnansowanie dużych inwestycji, jak
choćby modernizacja szpitala
w Puszczykowie, czy budowa
przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, dostępnych także dla
dzieci niepełnosprawnych. Myślę, że krok po kroku uda nam
się zrealizować wszystkie plany
i zamierzenia.
– Panie Starosto, zbliżają się
Święta Wielkanocne, czego
można życzyć Panu jako osobie prywatnej i jako Staroście,
na te radosne, wiosenne święta i na dalszą część roku?
– Ponieważ zawsze powtarzam, że nie ja gonię pracę, tylko ona mnie, życzyłbym sobie
na te Święta trochę spokoju i
odpoczynku. Poza tym rzeczy
zwyczajnych – zdrowia, zadowolenia ze współpracowników,
normalności w różnych sferach
życia publicznego i medialnego.
– A więcej czasu...?
– Tego też, mógłbym wtedy
pograć w ukochanego tenisa.
Teraz rzadko mi się to udaje.
Brak czasu właśnie...
– Życzę więc, aby tego czasu
było więcej i aby spełniły się
pozostałe życzenia, a Święta
Wielkanocne upłynęły w miłej,
rodzinnej atmosferze.
– Na pewno takie będą. Zawsze wszystkie Święta spędzam w domu, z rodziną. Jest
wtedy bardzo dużo osób – moja
mama, teściowa, teść, siostra,
niejednokrotnie szwagier z rodziną, a z reguły jeszcze te osoby z naszego otoczenia, które są
samotne.
– To piękny zwyczaj…
– Tak, od lat jest u nas taka
tradycja. Tak samo jak tradycyjne są Święta – ze święconką,
wielkanocnymi potrawami, pisankami, zajączkiem i obowiązkowym śmigusem-dyngusem.
Wtedy jest też czas na spacer i
przyjacielskie wizyty.
– Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz życzę wesołych świąt.
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estem mieszkanką Szczecinka, zwracam się do
wszystkich ludzi dobrej woli,
o dobrym sercu, wrażliwych
i nieobojętnych na cierpienia
dzieci, do instytucji i zakładów
– o pomoc ﬁnansową na leczenie naszej kochanej Nikoli.
Nikolka urodziła się z naczyniakiem limfatycznym twarzy
prawego policzka. Choroba ta
deformuje twarz dziecka. Naczyniak przysparza dużo cierpienia. Nikolka ma problemy
z jedzeniem, jest cały czas karmiona butelką oraz przez PEG.
Oddycha przez rurkę tracheostomijną.
Leczenie jest bardzo kosztowne. Konieczna jest codzienna pielęgnacja tracheostomii,
inhalacje, kontrola elektrolitów,
sterydoterapia itp. wedle zaleceń lekarza. Nikola 22 września tego roku przeszła bardzo
skomplikowaną operację częściowego usunięcia naczyniaka,
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Dla malutkiej Nikolki
niak może rozrosnąć się na
pół twarzy, zniszczyć oko, nos,
usta i twarz. Mamy nadzieję,
że dzięki wsparciu ludzi, którzy mają na uwadze dobro
malutkiej Nikolki, spełni się
marzenie o jej zdrowiu. Koszty leczenia przekraczają nasze
możliwości ﬁnansowe.

a w dniu 13 października zabieg ostrzyknięcia naczyniaka
środkami sterydowymi. Podczas
kolejnego pobytu w szpitalu były
trudności z doustnym karmieniem Nikoli. Założono zgłębnik

żołądkowy, wykonano ﬁberoskopię oraz gastroskopię podczas której założono PEG.
Wczesne wykonywanie zabiegów i operacji jest tu niezbędne. Nie leczony naczy-

Wpłaty prosimy kierować
na konto:
59 1940 1076 5322 7610
0000 0000
tytułem:
Darowizna na leczenie
i rehabilitację Nikoli
KRYSTYNA KLIMEK
ul. Szafera 2A/3
78-400 Szczecinek
tel. 792 83 07 15

Pomogą znaleźć i polubić pracę
O

d września ubiegłego
roku Ośrodek Asystenta
Pracy Osoby Niepełnosprawnej w Poznaniu prowadzi program pilotażowy, polegający
na pomocy niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy.
Do tej pory z tej możliwości
skorzystały 22 osoby. Zainteresowani mogą liczyć na
pomoc trenera pracy, doradcy
zawodowego i psychologa.
Zawsze w pierwszy czwartek miesiąca odbywają się
spotkania organizowane przez
pełnomocnika
prezydenta
miasta do spraw osób niepełnosprawnych. Tym razem w
marcowe przedpołudnie w Sali
Białej Urzędu Miasta w Poznaniu o swojej pracy opowiadali
między innymi pracownicy
Ośrodka Asystenta Pracy Osoby Niepełnosprawnej.
– Ośrodek jest prowadzony
przez Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Agata Grill,
koordynator projektu i trener
pracy czasowo niepełnosprawnych. – Oferowane przez nas
usługi są bezpłatne, koszty pokrywa urząd Miasta Poznania
oraz PFRON. Staramy się nie
tylko znaleźć zajęcie osobom
niepełnosprawnym, ale odpowiednio ich ukierunkować
i wspierać, by zaadoptowali
się w nowym środowisku. Od

tego roku grupa osób, która
może skorzystać z programu,
została zawężona. Ograniczenie nie dotyczy osób z upośledzeniem w stopniu znacznym
i umiarkowanym i z chorobami
psychicznymi. Natomiast niepełnosprawni z dysfunkcjami ruchu, niewidomi i słabo
widzący, nie słyszący i słabo
słyszący otrzymają pomoc,
pod warunkiem, że posiadają pierwszą grupę niepełnosprawności.
W centrum zatrudnieni są
trener pracy, doradca zawodowy i psycholog. Ich zadanie jest
proste. Mają nie tylko aktywizować zawodowo i społecznie
niepełnosprawnych, ale także
pomagać w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się
w miejscach pracy.
– Najważniejszym ogniwem
projektu są trenerzy pracy, bowiem to oni identyﬁkują potrzeby i możliwości osób starających się o pracę – dodaje
Agata Grill. – Choć wspiera ich
psycholog i doradca zawodowy,
to od ich rozpoznania zależeć
będzie, czy osoba niepełnosprawna znajdzie zajęcie, które przyniesie jej radość i satysfakcję. Zdarza się, że kandydat
do pracy nie jest jeszcze gotowy, by się zmierzyć z nowym
wyzwaniem. Wówczas uczestniczy w różnych szkoleniach i

kursach, które mają pomóc w
pokonaniu lęku i niepewności.
Dopiero gdy niepełnosprawny
może zmierzyć się z rzeczywistością rynku pracy, do akcji
przystępują trenerzy pracy. To
oni pomagają w poszukaniu
odpowiedniego zatrudnienia.
Zdobycie pracy to nie
wszystko. Trener musi zadbać
o to, by potencjalni pracownicy
zaaklimatyzowali się i zaakceptowali nowe środowisko.
Po to prowadzone są rozmowy
z pracodawcą i współpracownikami. Chodzi o to, by osoba
niepełnosprawna miała nie tylko zapewnione dobre warunki,
ale czuła się akceptowana, potrzebna i lubiana.
– Bywa, że niektórym niepełnosprawnym trzeba pomóc w
dotarciu do pracy i w powrocie
do domu – mówi Agata Grill.
– Czasami wystarczy krótkotrwała opieka, by podopieczny szybko się usamodzielnił.
Ale niekiedy taka pomoc jest
potrzebna przez dłuższy czas.
Także wtedy, gdy podopieczni
tracą pracę. A dzieje się tak
wtedy, gdy wybrano niewłaściwe zajęcie lub zastrzeżenia
zgłasza pracodawca. Takie
sytuacje zdarzają się bardzo
rzadko, bowiem trenerzy robią
wszystko, by nie popełnić błędu z wyborem stanowiska.
– Bardzo ważną rolę w na-

szym projekcie pełni także
doradca zawodowy – twierdzi Agata Grill. – Tworzy on
indywidualny plan działania, pozwalający ustalić rozwój kariery zawodowej osób
niepełnosprawnych. Ale co
najważniejsze, motywuje niepełnosprawnych do podjęcia
pracy. Po dokładnym rozeznaniu przekazuje on spostrzeżenia o kandydacie trenerowi.
Określa predyspozycje, zdolności, zainteresowania, umiejętności osób niepełnosprawnych. Pomaga także stawiać
im pierwsze kroki na rynku
pracy.
Z każdym problemem można przyjść do pracującego w
ośrodku psychologa. Nie tylko
wspiera on niepełnosprawnych,
ale także prowadzi warsztaty
aktywizacji zawodowej i Klub
Osób Pracujących Niepełnosprawnych. Z psychologiem
można podzielić się swoimi
odczuciami, wątpliwościami,
sukcesami i porażkami.

ANNA WIERZBICKA

Ośrodek Asystenta Pracy
Osoby Niepełnosprawnej
znajduje się w Poznaniu
przy ulicy Hetmańskiej 56
tel. 061 825 96 97
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Klub
Integracyjny
„Filantrop”
zaprasza

W

kwietniu w lokalu Wielkopolskiego
Związku
Inwalidów Narządu Ruchu
przy ulicy Kraszewskiego 8
w Poznaniu rozpoczął pracę
towarzysko-kulturalny
Klub
Integracyjny „Filantrop”. Pracę Klubu organizują, wraz z
wymienionym Wielkopolskim
Związkiem Inwalidów, Stowarzyszenie Organizatorów
Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON i Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”.
Pomysłodawcą klubowej działalności jest Marcin Bajerowicz,
redaktor naczelny miesięcznika
„Filantrop Naszych Czasów”.
Klub służy swoją działalnością nie tylko środowisku osób
niepełnosprawnych, ale także
wszystkim innym zainteresowanym osobom. Celem pracy klubowej jest integracja środowiska
osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Klub będzie
animował życie towarzyskie poprzez spotkania przy kawie czy
herbacie. Zapraszamy do udziału w pracy kół zainteresowań,
spotkaniach autorskich, wernisażach wystaw plastycznych i
fotograﬁcznych. Nie zabraknie
okazji do zawierania znajomości i przyjaźni. Jest to szczególnie potrzebne osobom niepełnosprawnym, gdyż życiu wielu
z nich towarzyszy samotność i
poczucie wyobcowania. Wraz
z osobami niepełnosprawnymi
zapraszamy ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy i ludzi którzy
mają ciekawe pomysły i miło
chcą spędzić czas .
Pracy kół towarzyszyć będzie
prezentacja dorobku twórczego osób niepełnosprawnych:
wierszy, pamiętników, prac plastycznych i fotograﬁcznych. Nie
zabraknie spotkań z psychologiem, lekarzem, doradcą zawodowym, prawnikiem.
Jeden dzień w miesiącu będzie w Klubie „Dniem dla kobiet”:
panie będą mogły korzystać z
porad kosmetyczki, stylistki, fryzjerki, dietetyka, psychologa.
Klub Integracyjny „Filantrop”
mieści się w Poznaniu, nr kodu
pocztowego 60-518, przy ul.
Kraszewskiego 8A.

TERESA ADAMSKA
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Można pomóc
F

undacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop” powstała w styczniu
2007 roku między innymi po
to, aby twórczość osób niepełnosprawnych, drukowaną na
łamach miesięcznika „Filantrop” i gromadzoną w trakcie
jego wydawania, publikować
w formie wydawnictw książkowych. W roku 2008 ukazały się nakładem Fundacji
„Filantrop” trzy książki: zbiór
autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, tomik poezji Magdaleny
Molendy-Słomińskiej „Teraz
zaśpiewa słońce” i tom fraszek Jerzego Szulca „Gdyby

Fundacji: www.ﬁlantrop.org.pl .
Adres: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, osiedle B. Chrobrego
33/65, 60-681 Poznań, e-mail:
mbajerowicz@wp.pl, telefon
608-311-903.
człowiek był człowiekiem”.
W tym roku ukażą się kolejne
wydawnictwa książkowe.
Fundacja prowadzi też działalność charytatywną na rzecz
osób niepełnosprawnych i
ich rodzin, pozostających w
szczególnie trudnej sytuacji.
Z ich losami można się zapoznać na stronie internetowej

Działalność Fundacji „Filantrop” można wesprzeć wpłatami na konto: BZ WBK S.A. VI
O/Poznań 28-1090-1362-0000-0000-0665-8259, z dopiskiem,
dla kogo ze strony internetowej
chce nadawca przeznaczyć
pieniądze lub z dopiskiem: „na
pomoc charytatywną” albo „na
statutową działalność wydawniczą”. mb

Wypłata
zamiast renty
SZANSA NA SKUTECZNE WEJŚCIE NIEWIDOMYCH NA RYNEK PRACY

P

olski Związek Niewidomych prowadzi na terenie
całego kraju projekt „Wsparcie osób niewidomych na
rynku pracy”, realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
trwa od 1 grudnia 2008 roku
do 31 grudnia 2009. W szesnastu biurach regionalnych,
w tym także w Poznaniu,
młode osoby niewidome uzyskają kompleksową pomoc w
wejściu na rynek pracy.
Inicjatywa roboczo została
nazwana „ABSOLWENT”, gdyż
jest skierowana do młodych
osób niewidomych, które potrzebują pomocy w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki
kariery. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 300 osób
niewidomych z całej Polski.
Beneﬁcjenci otrzymają konkretne wsparcie, zaczynając od
diagnozy predyspozycji osobowościowo-zawodowych,
poprzez cykl certyﬁkowanych
szkoleń, warsztatów aż do
wprowadzenia ich na rynek
pracy. Beneﬁcjenci będą mogli
skorzystać ze szkoleń komputerowych, telefonicznej obsługi klienta, obsługi biura oraz
recepcji, rehabilitacji uzupeł-

niającej i szkoleń poruszania
się z GPS. W ramach projektu przewidziane są również
indywidualne konsultacje z
psychologami,
tyﬂopedagogami, prawnikami, lekarzami
oraz doradcami zawodowymi. Wszystko to, aby osoby
niepełnosprawne wzrokowo
uwierzyły w siebie, w swoje
możliwości, umiejętności i zaczęły urzeczywistniać własne
marzenia oraz plany związane
z przyszłą pracą.
Uczestnikami
projektu
mogą zostać uczniowie ostatnich klas ogólnodostępnych i
integracyjnych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz absolwenci tych szkół (do
12 miesięcy po ich ukończeniu), którzy skończyli 16 rok
życia, mają ostrość wzroku
mniejszą niż 3/60 (0,05) lub
pole widzenia mniejsze niż 20
stopni oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu odbywa się w biurach regionalnych na terenie kraju i prowadzona jest przez regionalnych
specjalistów do spraw rozwoju
zawodowego. Wśród nich są

osoby z poważnymi problemami wzroku, które z sukcesem
funkcjonują na rynku pracy i
jednocześnie doskonale znają środowisko osób niewidomych.
Ważnym założeniem projektu, jest także zmiana istniejących w społeczeństwie
wyobrażeń, uprzedzeń odnoszących się do osób niewidomych. Osoby niepełnosprawne wzrokowo są samodzielne
i jako specjaliści z powodzeniem mogą podjąć pracę na
wielu stanowiskach. Istnieje
wiele zawodów, które są i
mogą być przez nie wykonywane. Niewidomi znakomicie sprawdzają się chociażby
jako nauczyciele, informatycy,
prawnicy, dziennikarze, tłumacze. Chcemy promować osoby niewidome i słabowidzące
jako wartościowych i pełnosprawnych pracowników z
konkretnymi kwaliﬁkacjami.
Więcej informacji na temat
projektu uzyskacie Państwo w
regionalnym biurze projektu
al. Niepodległości 29, 61-714
w Poznaniu, u Pani Magdaleny Orzeszko oraz na stronie
internetowej www.pzn.org.pl/
absolwent.
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Przepisy do kontenera
Lech
Mroczkowski

Tęsknota za
,,Kawiarenkami”
„Kawiarenki”,
,,Gondolierzy znad Wisły” to niektóre
z utworów, jakich mogliśmy
posłuchać w Klubie „Korona” Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej os. B. Śmiałego.

FOT. LECH MROCZKOWSKI

N

ie tak dawno wprowadzono przepisy dotyczące
zakazu parkowania w miejscach oznaczonych kopertą i
dozwolonych tylko i wyłącznie
dla osób niepełnosprawnych.
Wydawałoby się, że jest to fakt
oczywisty, jednak są one nadal
nagminnie łamane i to w sposób karygodny.
Przykładem takiej bezmyślności jest jedno z nowych osiedli przy ul. Naramowickiej w
Poznaniu. „Uroku” temu osiedlu
dodaje zaparkowany w miejscu
dla inwalidów kontener przeznaczony na odpady, w tym

przypadku na makulaturę. Wystarczyłoby trochę wyobraźni ze
strony kierowcy jak i zarządcy
administrowanego budynku, by
kontener stanął w innym wskazanym miejscu i nie zajmowano
nim miejsca przeznaczonego do
innych celów .
Mam nadzieję, że administrator budynku dostosuje się

do nowych przepisów dotyczących zajmowania miejsc
oznaczonych kopertą dla niepełnosprawnych i nie wyrzuci
ich do opisanego kontenera na
makulaturę. Dobrze by było,
gdyby pieniądze uzyskane ze
sprzedaży makulatury, ale tej
prawdziwej, przeznaczone zostały na szczytny cel.

Dar życia

Koncert zaszczyciła Irena Jarocka. Po koncercie śpiewająca
gwiazda spotkała się z mieszkańcami osiedla, z którymi
wspominała odległe lata. Nie
zabrakło Bogdana Smolenia.
Wśród uczestników spotkania
byli również niepełnosprawni.
Piosenkarka odniosła się do
nich szczególnie serdecznie i
jednocześnie bardzo gorąco
pozdrowiła wszystkich czytelników „Filantropa Naszych
Czasów”.

spoza województwa wielkopolskiego. Niektórzy oddawali
krew z myślą o konkretnym
pacjencie.

LECH MROCZKOWSKI

B

ardzo dobry wynik przyniosła przeprowadzona w
niedzielę 8 lutego na os. Piastowskim akcja krwiodawcza.
Organizatorami byli: Klub
HDK PCK przy Wielkopolskim
Zarządzie Okręgowym PCK,
Harcerski Klub Honorowych
dawców Krwi PCK z siedzibą
w RDH „Skaut” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.
64 osoby oddały 28,5 litra krwi. Kierująca akcją lek
med. Barbara Światłowska-Górna z RCKiK podkreśliła,
że mimo panującej grypy frekwencja krwiodawców była
duża. Pierwsze osoby pojawiły
się już przed godziną 10, czyli
przed oﬁcjalnym rozpoczęciem
akcji. Było sporo osób oddających krew po raz pierwszy, Nie
zabrakło krwiodawców nawet

Jakub Kodziewski z os. Piastowskiego oddawał krew po
raz pierwszy. Planował zrobić
to już wcześniej, ale nie było
okazji. Będzie kontynuować
oddawanie krwi. Robert Łuś z
miejscowości Nowiny Wielkie
koło Gorzowa oddawał krew z
myślą o konkretnej osobie. Po
raz pierwszy krew oddawały

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (3X) LECH MROCZKOWSKI

POZNAŃ

Agnieszka Karolciak i Karolina Nowak-Jabłońska z Poznania. Pan Mścisław pochodzi ze
Śląska. Mieszka na Ratajach.
Krew oddał już po raz kolejny. Do oddania krwi zgłosił
się również prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” na Ratajach.
Akcję sponsorowali: PHU
„Tabo”, „Chata Polska” i WZO
PCK.

ROBERT WRZESIŃSKI
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grudniu ubiegłego roku
media dużo mówiły, że
w domach pomocy społecznej zabraknie pielęgniarek,
a mieszkańcy tych placówek
mogą zostać pozbawieni
opieki. Taką godziną zero
miał być 1 stycznia tego roku.
Teraz mamy już kwiecień,
DPS-y działają jak działały,
pielęgniarki, tyle że nieco
inne, bo środowiskowe, które
zastąpiły te dotychczas pracujące w DPS-ach, pracują i
niby wszystko jest ok. Ale czy
jest tak naprawdę? Pani, jako
osoba kierująca z ramienia
Urzędu Miasta min. pracami
domów pomocy społecznej,
może nam nieco przybliżyć
ten problem, bo on, mam takie wrażenie, mimo że ukryty,
wciąż istnieje...
– Cały problem rozpoczął
się nie od tego roku, tylko z
chwilą wprowadzenia reformy
ochrony zdrowia. Twórcy tej
reformy jak gdyby nie zauważyli istnienia domów pomocy
społecznej. Nie przewidzieli, że
domy pomocy społecznej jako
jednostki budżetowe nie maja
osobowości prawnej i jako takie
nie mogą podpisywać kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia, który z kolei kontraktuje pielęgniarki. Mieszkaniec
domu pomocy społecznej jako
osoba ubezpieczona ma prawo do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych tak jak wszyscy.
Dps, zatrudniając dodatkowo
pielęgniarki i płacąc im ze swoich środków, a właściwie są to
środki od mieszkańców, niejako dubluje już raz opłaconą
w podatku usługę. Mieszkaniec płaci więc dwa razy za to
samo.
– Raz jako ubezpieczony, a
raz jako mieszkaniec, płacąc
za pobyt w dps.
– Tak, to sytuacja całkowicie
niezgodna z prawem. Różne
domy na różne sposoby próbowały z niej wybrnąć. Od co najmniej ośmiu lat toczą się dyskusje pomiędzy Ministerstwem
Zdrowia a Ministerstwem Pracy, żeby tę sprawę rozwiązać.
Moim zdaniem najlepszym
wyjściem z sytuacji byłoby, aby
Dom mógł podpisywać kontrakty z NFZ. Widziałam takie
rozwiązania na Zachodzie.
Tam bardzo dobrze taka struktura funkcjonuje. Nie bardzo
wiem, czemu u nas nie mogłoby być podobnie. Dlaczego nie
skorzystać z już raz wypracowanych, dobrych wzorców. U
nas od lat toczą się rozmowy
i podejmowane są przeróżne
próby rozwiązania tej sytuacji.
Impulsem, aby w końcu deﬁni-

Stare – nowe
domy pomocy
Z MARIĄ REMIEZOWICZ – dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia Ewelina Węglewska
tywnie rozwiązać problem podwójnej płatności przez dps-y,
było pismo minister Fedak, w
którym nam wytknęła, ze naruszamy dyscyplinę ﬁnansów
publicznych, płacąc podwójnie

nia domu. Jest to rzecz nowa.
Przyjęliśmy wiec dwie zasady:
po pierwsze, na wprowadzeniu zmian nie może ucierpieć
żaden mieszkaniec, po drugie,
przygotujemy i podpiszemy porozumienie pomiędzy spółką a
domem określające, kto co robi
i za co odpowiada. To powinno
ułatwić wzajemne relacje. Jednak dopiero w praktyce życie
pokaże, jak to będzie funkcjonować.
– Co wiec będzie musiała
robić spółka, a co dom?
FOT. MARCIN BAJEROWICZ

W
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za to samo. Musieliśmy wiec
zacząć jakieś działania. Dom
pomocy społecznej na Ugorach
wytypowaliśmy w naszym programie jako placówkę pilotażową. Teraz do nowego systemu
przygotowują się już kolejne
domy. Tak do końca nikt jeszcze nie wie, jak to się sprawdzi w praktyce i jaki kształt
przybierze ta zmiana. Mówiąc
w jak największym skrócie
chodzi o to, aby podmiot który
może zawrzeć umowę z NFZ i
otrzymać pieniądze za usługę
zdrowotną, mógł za te pieniądze ją wykonać dla mieszkańca
dps-u i o tyle jakby zmniejszyć
koszt funkcjonowania domu.
Zaproponowaliśmy więc pielęgniarkom zatrudnionym w
domu, aby przeszły odpowiednie szkolenie, potem założyły
swoją własną ﬁrmę i świadczyły usługi na rzecz domu.
– Czyli trochę taka prywatyzacja?
– Tylko tej części usług. Nasze założenie było takie, aby
ci sami ludzie świadczyli tę
samą pomoc mieszkańcom
dps, ale już jako inny podmiot
gospodarczy i ze środków
NFZ, zmniejszając niejako tym
samym koszty funkcjonowa-

– Spółka to, co jest zawarte
w kontrakcie, a dom resztę.
– Mieszkaniec dps-u będzie
wiedział, co i od kogo może
wymagać?
– Oczywiście, to jest przecież
podstawa i nie podlega żadnej
dyskusji.
– Spółka, która pracuje w
dps-ie, to twór nowy, tworzą
go nowi, nie znani mieszkańcom ludzie. Czy nie uważa
Pani, że lepsza i chyba optymalna sytuacja byłaby wtedy, gdyby spółkę utworzyły
pracujące już i dobrze znane
mieszkańcom pielęgniarki?
– Oczywiście, że tak.
– Dlaczego wiec stało się
tak, jak się stało?
– Wszystkie pracujące dotychczas w dps-ie pielęgniarki
otrzymały odpowiednie propozycje. Dlaczego z nich nie skorzystały, o to proszę pytać nie
mnie, tylko je. Moim zdaniem
układ, o jakim pani mówi, byłby najlepszy, a że stało się inaczej…
– Jaki jest wiec status „starych” pielęgniarek?
– Dzisiaj nie mogę jeszcze
odpowiedzieć dokładnie na
to pytanie. Te panie na pewno
nadal są pielęgniarkami. Jak
będą funkcjonować i na jakich
etatach w nowych strukturach,
czy na przykład jako opiekunki, wyjaśni się w najbliższym
czasie. Panie dokonały wyboru,
to była ich decyzja i muszą się

liczyć z ewentualnymi konsekwencjami, głównie ﬁnansowymi.
– Który kolejny dom poddany będzie podobnej metamorfozie?
– W tym roku wszystkie pozostałe. Jesteśmy już po rozmowach z dyrektorami i pracownikami domów. Przedstawiliśmy
nasze propozycje i możliwości
pomocy. Wszystko rozstrzygnie
się niebawem.
– Jak te zmiany wpłyną na
mieszkańców dps-u, na ich
sytuację?
– Dla mieszkańca nie powinno stanowić różnicy, jaka
pielęgniarka go obsługuje, stara czy nowa. To nie jest istotne. On ma uzyskać potrzebną
pomoc i musi być to wykonane na najwyższym poziomie.
Ludzie boją się tego, co nowe,
nieznane. W tej chwili wszyscy
się uczymy, wiele spraw się wyjaśnia. Zarówno po jednej jak i
po drugiej stronie. My, jako Wydział, postawiliśmy tylko jeden
warunek – na zmianach nie
może w żaden sposób ucierpieć
mieszkaniec dps-u. Wszyscy
o tym muszą pamiętać, to jest
podstawa. Gdy przystępowaliśmy do tego projektu, jedni i
drudzy wyobrażali sobie trochę
co innego. Rzeczywistość okazała się nieco inna, ale widzę,
że powoli wszystko się dociera.
Jak to w życiu.
– Jak długo, Pani zdaniem,
może trwać jeszcze ta huśtawka i tarcia pomiędzy, powiedzmy otwarcie, dwoma
zespołami?
– Nie umiem tego określić w
czasie, ale myślę, że sytuacja
się pomału stabilizuje. Najważniejszy w tym wszystkim jest
mieszkaniec i o tym musimy
zawsze i wszyscy pamiętać.
– Życzę więc jak najszybszej stabilizacji sytuacji dps-ów, a ich mieszkańcom, aby
we wszystkich działaniach
tych placówek to oni zawsze
byli najważniejszymi podmiotami. Dziękuję za rozmowę.
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rzez siedem długich lat
podopiecznych Dziennego Ośrodka Terapeutycznego
„Żurawinka” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Poznaniu
przy ulicy Żurawinowej wnoszono codziennie na piętro po
wysokich, stromych i krętych
schodach. A trzeba wiedzieć,
że są to osoby ze znacznymi
niesprawnościami, w większości na wózkach inwalidzkich. Dźwigały je po schodach
mamy, rehabilitanci „Żurawinki”, także kadeci pobliskiej
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Przez
siedem lat trwały starania o
budowę w „Żurawince” windy.
Pisaliśmy o tym w „Filantropie” wielokrotnie. Być może
wielu już zwątpiło, że ten bolesny i wstydliwy problem uda
się kiedyś rozwiązać.
I oto niespodzianka: „Żurawinka” ma windę! I to jaką! Zewnętrzną, w postaci platformy
w przezroczystym szybie. Niepełnosprawni podopieczni „Żurawinki” uwielbiają nią jeździć.

KWIECIEŃ 2009

PO SIEDMIU LATACH OCZEKIWANIA

Żurawinka ma windę!
rota Potejko, kierownik Żłobka
„Miś Uszatek” Dorota Grygiel,
komendant Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej
Grzegorz Stankowski i wielu
innych. mb

Od lewej: prezes Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych Konrad Kołbik, Dorota Potejko,
Szymon Szynkowski, Jerzy Kaźmierczak i ksiądz kanonik
Stanisław Wojtaszek, proboszcz paraﬁi
pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Winda ruszyła…

Anna Nowak (z lewej) i Alicja Jankiewicz, prezes Ogólnopolskiego
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie.
kreślić trzeba, że koszty budowy windy pokryły w całości
władze Poznania. Natomiast
wiele osób zaangażowało się
w załatwianie formalności,
przekonywanie, propagowanie
idei windy, wykonanie bądź
sﬁnansowanie robót towarzyszących, takich jak wymiana
okien, drzwi, kaloryferów, instalacji elektrycznych.
A oto te osoby, szczególnie
zasłużone dla powstania windy: Ewa Majchrzak z Puszczykowa, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 14 Jerzy
Kaźmierczak, przewodnicząca
Rady Osiedla Łucja Ciesielska,
radny Rady Miasta Poznania
Szymon Szynkowski, poseł
Filip Libicki, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw
osób niepełnosprawnych Do-

Jeszcze moment – i wstęga będzie przecięta.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Jest to swoista „windoterapia”:
radykalnie poprawia humory
podopiecznych, rodziców, pracowników ośrodka. Życie w
„Żurawince” nie jest już takie
samo.
Winda ruszyła tu po raz
pierwszy 6 grudnia w Mikołajki. Natomiast uroczyste jej
otwarcie odbyło się 20 marca w
pierwszy dzień wiosny. W „Żurawince” powitano zatem tego
dnia zarazem windę i wiosnę.
Anna Nowak, prezes Stowarzyszenia, animatorka wszystkich
jego działań, w tym na rzecz
windy, dziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do tego,
że wreszcie powstała, mimo
kosztów i trudności, i w ten
sposób tak bardzo pomogli
niepełnosprawnym osobom i
ich rodzinom. Przy czym pod-

Dla nich powstała winda.
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PAMIĘCI HERMANUSA WOLTERSA

Nikomu nie odmawiał
pomocy
marca
tego
minęła
pierwsza rocznica śmierci holenderskiego ﬁlantropa i
wielkiego przyjaciela Polski i
Polaków Hermanusa Woltersa.
Mans, bo tak mówiliśmy o tym
niezwykłym człowieku, szczególnie umiłował Wielkopolskę i
Poznań. Tu była jego druga ojczyzna i jego drugi dom. Przyjeżdżał do nas często i chętnie.
Nigdy i nikomu, kto tego potrzebował, nie odmawiał pomocy. Przez 22 lata wspierał rzeczowo i ﬁnansowo osoby prywatne
i instytucje. Dla niego liczył się
przede wszystkim człowiek i
jego problem.
W marcową wszyscy, którzy
przyszli do poznańskiej katedry,
wspominali tego niezwykłego
człowieka. Jego skromności i
pogody ducha mógłby pozazdrościć niejeden. Mans kochał
ludzi i lubił z nimi przebywać.
Jego wielkie serce otwarte było
dla każdego.
Jak wszyscy, których kochamy, odszedł od nas za wcześnie.
Tworząc swoje wielkie dzieło
pomocy innym, nie myślał nigdy
o sobie i swoich potrzebach. Za
życia nie zrealizował swojego
wielkiego marzenia: nigdy nie

Bernadetta Gliszczyńska,
inicjatorka i organizatorka
koncertu w pierwszą rocznicę
śmierci Mansa, przez wiele lat
jego najbliższa
współpracownica
i przewodniczka w Polsce.
Z prawej Janusz Rajewski,
dyrektor Poznańskich
Ośrodków Sportu i Rekreacji.

udało mu się wysłuchać Requiem Mozarta.
W pierwszą rocznicę śmierci
Hermanusa Woltersa jego przyjaciele i ci, którym pomagał, postanowili to marzenie spełnić. W
dostojnych murach poznańskiej
Archikatedry zabrzmiał wymarzony utwór Mansa. Wykonali
go: Orkiestra Camerata Posnaniensis, Chór Katedralny, który
przygotował ksiądz Szymon
Daszkiewicz i soliści: Marzena
Michałowska, Tomasz Raczkiewicz, Piotr Friebe i Bartosz Urbanowicz. Dyrygował Aleksander
Gret.
Wzruszenie i emocje towarzyszyły wszystkim, którzy w
niedzielne popołudnie licznie
przybyli na Ostrów Tumski: zaproszeni goście – konsul honorowy Królestwa Niderlandów,
władze Poznania i województwa, duchowieństwo katolickie i
innych wyznań oraz ci, dla których Mans był często jak ojciec,
najbliższy przyjaciel, czy ten,
który pomógł, gdy inni dawno
już się odwrócili; nikt nie mógł
oprzeć się tej niezwykłej atmosferze, która zapanowała w świątyni. Mans, głęboko w to wierzę,
cały czas był wśród nas, a na
pewno była jego przepiękna idea
miłości dla ludzi, idea niesienia
pomocy i czynienia dobra wszędzie, gdzie się znajdziemy.
Po koncercie członkowie rodziny Mansa, jego najbliżsi przyjaciele i współpracownicy spotkali się w restauracji „Rycerska”
na Malcie, gdzie obejrzeli wzruszający ﬁlm o życiu i dziełach
tego niezwykłego człowieka.
Wyświetlono też przypominające Go zdjęcia. Długo trwały w
„Rycerskiej” rozmowy i wspominki.
Dziękujemy Ci, Przyjacielu z
kraju tulipanów i wiatraków, za
22 lata, które byłeś wśród nas, a
losowi za to, że był tak łaskawy i
pozwolił nam Cię spotkać i poznać, a niektórym może nawet
zaprzyjaźnić. Nigdy nie zapomnimy o Twojej wielkiej misji
pomocy i czynienia dobra, a Requiem Mozarta w poznańskiej
Archikatedrze na długo pozostanie w naszej pamięci.

EWELINA WĘGLEWSKA

Pamiątkowy stoliczek ze zdjęciem Mansa, poświęconymi
jego pamięci egzemplarzami miesięcznika „Filantrop”
i książką „Moje Kilimandżaro”.

FOT. (4X) STANISŁAW SOWA

21

„Requiem” Mozarta w poznańskiej Archikatedrze.
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iosna kalendarzowa rozpoczęła się wprawdzie
już w marcu, ale to właśnie w
kwietniu ta pora roku rozkwita
najpiękniej. Bo to i Wielkanoc,
i zieleń, która już nigdy potem
nie jest tak piękna i zielona.
Tulipany, prawdziwe kwiaty
wiosny, cieszą nasze oczy bogactwem kolorów, które niejednego może zainspirują do
twórczych działań, a na pewno
wprawią nas w radosny nastrój.
Wszyscy stajemy się jakby lepsi, radośniejsi i jakoś tak, mimo
choroby i licznych problemów,
lżej na sercu, a w duszy gra
wiosenny koncert śpiewających
rano ptaków.
Proponuję, aby ta wiosna
stała się naszą wiosną – WIOSNĄ WSZYSTKICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wyjdźmy z do-

K

wiecień to wiosna i Wielkanoc. Po długiej zimie,
nieważne, czy bardzo mroźnej, czy łagodnej, wszyscy
z radością witamy pierwsze
wiosenne kwiaty, słońce, które coraz wyżej i bardziej grzeje, łagodne podmuchy wiosennego wiatru. Świat znowu jest
piękny i żyć się chce.
Nieważne, jaka jest nasza
kondycja i czy możemy nareszcie wyjść z domu. Nawet
gdy jest to, myślimy że tylko
chwilowo, niemożliwe, to ten
wiosenny i wielkanocny nastrój łatwo możemy wprowadzić do naszego domu i pokoju.
Wystarczy tylko własnoręcznie
zrobiona ozdoba świąteczna
z masy solnej, a w oknie wiosenna dekoracja.

Wiosna w sercu
i w kalendarzu
my z optymizmem patrzeć na
otaczający nas świat i życie, i
częściej się uśmiechać. Do tego
ponurego sąsiada, co mieszka
pod dziewiątką, też; on chciałby nam pomóc, tylko nie bardzo
wie jak. Nauczmy go więc, może
zyskamy nowego przyjaciela.
Właśnie jak najwięcej przyjaciół, tych nowych i tych już
sprawdzonych oraz prawdziwie
wiosennego uśmiechu życzę
wszystkim Czytelnikom i Sympatykom „Filantropa Naszych
Czasów”. Sama wybieram się
szukać śladów wiosny na pierwszej wiosennej wycieczce. Wam
też to radzę. Do zobaczenia!

mów, spójrzmy na otaczający
nas świat i ludzi jak na przyjaciół,
a nie wrogów. To my decydujemy
o tym, jak postrzegają i traktują
nas inni. Dajmy im szansę.
Niepełnosprawni to przecież
tacy sam ludzie jak inni, ci nazywani zdrowymi. My mamy takie
same potrzeby i marzenia. Tak
samo chcemy się uczyć, a potem
pracować. Bawić się, kochać,
marzyć i odpoczywać. Nie chcemy żyć na marginesie, przechodzić gdzieś obok życia.
Zacznijmy wreszcie coś robić.
Może codziennie regularnie ćwiczyć, tak jak radzi nam lekarz,
może nauczymy się czegoś nowego, a może po prostu zacznie-

EWELINA WĘGLEWSKA

Coś z niczego

(2)

Właśnie do zrobienia tego
namawiamy Was w dzisiejszym odcinku „Coś z niczego”.
To naprawdę nie jest trudne.
Wystarczy trochę wyobraźni,
kawałek starej tkaniny, styropian i inne przedmioty wyjęte
z lamusa, babcinej szafy lub
pokrytego pajęczynami starego strychu. I do dzieła...

OZDOBY
ŚWIĄTECZNE

FOT. (2X) LECH MROCZKOWSKI

Ewelina
Węglewska

Najprostszą metodą zrobienia ozdób świątecznych

są dekoracje z masy solnej.
Pomysłów jest bardzo wiele.
U progu Świąt Wielkanocnych proponujemy niektóre
z nich, które można zrobić,
wykorzystując mąkę i sól w
proporcjach 1:1, dodając do
tego wodę. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i robimy
ciasto, które następnie wałkujemy i formujemy z niego dowolne ozdoby. Po wyschnięciu
malujemy według własnego
pomysłu.

STROIK – RAMKA
Materiały: styropian, dowolny materiał – tkanina lub bibuła, klej. Wykonanie: styropian
uformować w prostokąt. Materiał pociąć w paski. Okleić boki
styropianu materiałem. Zawiesić ramkę i udekorować według
własnego pomysłu.
Radosnych Świąt Wielkanocnych

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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ocham swój dom i wszystko, co się z nim wiąże. To
banalne wyznanie i pewnie
głupio nim zaczynać artykuł
do poważnego czasopisma.
Ale jak zacząć, kiedy chcę
pisać o świętach, które jednoczą rodzinę przy wspólnym
stole.
Mój dom odziedziczony po
prapradziadkach jest stary, ale
wygodny, w nim znalazłam
azyl dla moich pasji. A jest ich
wiele.
Pierwszą są ludzie. Lubię
moich dawnych i nowych znajomych zapraszać do mojego
domu, gdzie można spokojnie porozmawiać, odpocząć,
a nawet zasiedzieć się, bo z
przenocowaniem nie będzie
problemu.
Zimą zwykle spotykamy się
przy starym kominku, a latem
pod rosnącym na podwórku
rozłożystym jaworem. Na ławeczce pod tym drzewem zadzierzgnęły się nici przyjaźni
z Lilą Kucﬁr, bibliotekarką-poetką z Kotliny Kłodzkiej i
z wieloma innymi piszącymi
wiersze osobami. Bo pisanie
to moja druga pasja. Pod jaworem powstało wiele wierszy.
To Lila nauczyła mnie robić
pisanki. Ale pisanki to jedynie
fragment mojej kolejnej pasji,
którą mogę określić mianem
rękodzieła. Tworzenie kompozycji z żywych i sztucznych
kwiatów, wykonywanie stroików i gadżetów oraz malowanie kartek okolicznościowych
to nie tylko obecnie moje zawodowe zajęcie, to kolorowe
i dająca mi wiele satysfakcji
hobby.. Tym większe, ze znajomi, którzy oglądają moje wyroby, zawsze zadają pytanie:
Jak ty to robisz, przecież masz
poważną chorobę oczu z objawami znacznego niedowidzenia? Nie potraﬁę odpowiedzieć
na to pytanie. Nie zastanawiam
się, jak!. Chcę coś zrobić i staram się żeby wyszło jak najlepiej. Nieraz się udaje.
W tym roku zaczęłam uczyć
zdobienia wydmuszek dzieci z
prowadzonego przez moja córkę rodzinnego domu dziecka.
Ferie to doskonała okazja do
takich swobodnych, nie ograniczonych przez czas godzin
pisankowania.
Do pilnowania całości pisanek przyda się zrobiona ze słomy lub siana kura. Taka swojska kwoka, bo ponad chińskie
ozdoby przedkładam rodzime
rękodzieło, najlepiej wykonane
samodzielnie.
Kiedy razem z dziećmi pisankujemy we wszystkich ko-
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Wielkanocne
pisankowanie
Wielkanocna kurka
Zdziwiła się kura
Na widok pisanki.
– Kolorowe jajka,
to psota sąsiadki!
– Lub sprawka koguta,
łobuza zza płotka.
Szepnęła jej w ucho
swawolna stokrotka.
Teraz biedna kura
z ogromnej zazdrości
kwadratowe jajka
zamierza nam znosić.
lorach tęczy, jaśniej i cieplej
robi się w domu, choć ta prawdziwa wiosna jeszcze daleko.

z zapałem uprawiam kwiaty
i krzewy, bo to kolejna moja
pasja), tam nawet zimą kwitną
kwiaty: ciemierniki i wrzośce, a tylko patrzeć jak zaczną
przebijać twardą skorupę zi-

wemi krokusy, szaﬁrki, tulipany i hiacynty. Znów będzie, co
fotografować.
O domu, świętach i, kwiatach powstało sporo wierszy.

Krokus
Choć zima i kożuchy nie śpią w naftalinie,
słońce świeci i krokusy niedługo rozwinie.
Rozkwitną o poranku kielichy liliowe
pośród smukłych liści jasne, kolorowe.
Aż tu fokus-pokus ! Oto inny krokus!
Ma on żółty kolor, i chodzi tu i to,
że słupki szafranów, to prawdziwe złoto,
zawierają cenny barwnik, którego od wieków
używano do barwienia potraw i wypieków.

Dłuży się zima, ale wystarczy wyjść do ogrodu (gdzie

Przedwiośnie
już jaśniej już cieplej
drzewa zielenią się
kolorami
znanym wyobraźni
promień słońca
wywołuje z pamięci
zapach rozgrzanej skóry
pojedynczy ptasi głos
przypomina
muzykę
rozśpiewanego lasu
skowronek
nad pustym polem
prosi o rozkołysane łany
tylko ukryte
w rowach łaty śniegu
przywołują do porządku
stęsknioną wiosny duszę

Najwięcej o tych najbarwniejszych, najradośniejszych
– wielkanocnych.

MAGDALENA KRYTKOWSKA
OPATÓWEK

Kos
Pogwizduje o świcie
na deszcz i pogodę,
jakby sobie w łazience
golił wąsy i brodę.
I nie martwi się o siebie,
o dobra nie zabiega,
nie wzdycha, nie płacze,
nie umie się gniewać.
Wsłuchana w ptasie trele
w świąteczny poranek
wierzę, że kos śpiewa
pieśń
o Zmartwychwstaniu.
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Pani prezes
Janeczka

K

iedy zwróciłem się do bohaterki tego reportażu o
zgodę, aby go napisać, usłyszałem: „niech pan da spokój
– ja jestem zwyczajnym człowiekiem. Jeśli coś trzeba zrobić
– po prostu to robię”.
Zgoda – pomyślałem sobie.
Niech będzie. Napiszę artykuł o
zwyczajnym człowieku – który
„jeśli trzeba coś zrobić - po prostu to robi”
Panią Janinę Stachowiak
– prezesową Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-

Wstaje bardzo wcześnie,
aby przed poranną mszą świętą zaplanować dzień, nastawić
coś na obiad – bo potem nie
będzie czasu. Trzeba przecież
zapłacić rachunki sąsiadek,
które nie wychodzą z domów,
umyć koleżance schody, bo ma
kłopoty z chodzeniem, zrobić
pranie starszej pani, która jest
w depresji, pójść do urzędu, bo
coś tam chcą od Stowarzyszenia, no i upiec placek na agapę, bo w sobotę jest kolejny
koncert. Jeszcze spotkać się z
księgową i ustalić preliminarz
wycieczki z jej organizatorem.
Jak starczy czasu, to zje się
obiad – a potem do Schronu
Kultury „Europa” – siedziby
Stowarzyszenia
„Przystań”.
Wczoraj było spotkanie więc
znowu trzeba posprzątać, pograć z dziećmi w gry planszowe, pokazać Danusi, jak robi
się ten nowy wzór haftem Richelieu. Z Kasią i Mirką umówić się na wizytę w Caritasie

– im przecież także trzeba pomóc. „Ja chyba się do tego Schronu przeprowadzę, tyle tu roboty”
– narzeka – „już naprawdę nogi
mi wysiadają”.
– To może nie róbmy tej wycieczki do Krakowa i Częstochowy?
– No co ty! Chwilę odpocznę i
bierzmy się do liczenia, zresztą
już dzwoniłam do biura podróży,
za chwilę wszystko ci powiem.
– Tomek, wgrałeś te zdjęcia
do Internetu? Pośpiesz się, wiesz
przecież, że w sobotę mamy
nowy koncert, a z poprzedniego
jeszcze nie ma zdjęć. Proszę, pokaż mi jeszcze raz, jak się szuka
w tym google’u, bo zapomniałam,
a chcę zobaczyć, co o nas piszą w
Internecie.
– Jerzy, jeszcze tej sceny nie
ustawiłeś ? Przecież wiesz, że dzisiaj zespoły mają próbę! No dobra, zaraz ci pomogę. Zastanów
się, jak zorganizujemy zaplecze
dla naszych niewidomych artystów. Muszą się gdzieś przebrać,
wypić kawę…
Kiedy w 2008 roku odbierała
wyróżnienie z rąk prezydenta Poznania jako jedna z laureatek konkursu na woluntariusza roku, powiedziała: „właściwie nie wiem,
za co to wyróżnienie, jestem przecież zwyczajnym człowiekiem,
jak trzeba coś zrobić to po prostu
to robię”.
Kończąc artykuł o zwyczajnym
człowieku pomyślałem sobie, jak
to dobrze, że w świecie, w którym niemal wszystko obraca się
wokół reklamy i biznesu, są panie
Janeczki, które nie przejdą obojętnie obok potrzebującego pomocy.
Choć czasem dyskretnie się wzruszą, gdy śpiewa Zuzia albo Łukasz
i są dumne, gdy ludzie pochwalą,
że było pięknie – to przecież „robią tylko to, co jest do zrobienia”.

ROMAN KAWECKI
Wszystkie zdjęcia pochodzą z wystawy prac Janiny Stachowiak 50 lat Przygody Z Szydełkiem i Nitką która miała
miejsce w Schronie Kultury Europa w
2008 roku.

nego „Przystań” w Poznaniu,
poznałem bliżej, gdy zawiązywało się nasze Stowarzyszenie.
Mieliśmy wtedy duży problem,
kto powinien nim pokierować.
Wtedy ktoś zaproponował:
może Janeczka? Choć jest już
na emeryturze, a w życiu osobisty przeszła ciężkie chwile, jest
wulkanem radości i energii. Nie
próbujcie jednak ukrywać przed
nią swoich wpadek. Wymaga
wiele od siebie, ale także od
innych. „Taka już jestem – jeśli
ktoś mówi, że coś zrobi, to niech
to zrobi, a nie tylko mówi. Samo
przecież nic się stanie”.

Niezrównany duet „Magnus”.

W

zimowy dzień 28 lutego
zawitała wiosenna pogoda. Stało się to niewątpliwie za
sprawą kolejnego już koncertu
z cyklu „Mimo Wszystko… w
Przystani”, zorganizowanego
w ostatnią sobotę miesiąca w
Schronie Kultury „Europa”.
Przyjazne grono życzliwych
ludzi, serdeczna atmosfera
oraz ciekawe występy artystów
goszczących tego dnia na scenie, wspólne śpiewy i rozmowy
sprawiły, że serca odbiorców
wypełniły się ciepłem i radością.
„Nie straszna zima, gdy serca
gorące” – pod takim hasłem rozpoczął się ten siódmy już wieczór integracyjny. Występy muzyczne zapoczątkował zespół
Waldemara Antczaka wykonujący utwory Czesława Niemena.
Znany doskonale publiczności
utwór „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” skłonił do wspomnień z
minionych lat życia i twórczości
tego znakomitego artysty.
W pogodny nastrój wprowadził także widzów Zespół
„Weekend” prezentujący między
innymi utwory „Korporacja” oraz
„Wyspa Bali”. Treść piosenek
była odzwierciedleniem marzeń twórców o podróżach po
egzotycznych miejscach świata. Muzyka zespołu to szeroko
pojęty island rock z elementami
lokalnego folkloru.
Wyjątkowym punktem wieczoru był występ Justyny Adamskiej – niewidomej od urodzenia tegorocznej maturzystki
z miejscowości Kołecko koło
Bierzwnika. Ta niezwykle wrażliwa i utalentowana muzycznie
osoba bardzo szybko zyskała
sympatię publiczności. Nie był
to jej pierwszy sukces, bowiem
w roku 2007 wykonanie przez
Justynę przeboju Ryszarda
Rynkowskiego „Wznieś serce”
porwało tłumy, a „Nadzieja”
zaśpiewana z Arturem Gadowskim wzruszyła wszystkich.
Swój talent zaprezentował
również niewidomy Łukasz Żelechowski, utożsamiający swoją
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Ciepły, zimowy wieczór
w „Przystani”

Łukasz Żelechowski i Justyna Adamska.
Od lewej: Joanna Wiśniewska, Jolanta Kontek i Jerzy Łuczak.
Odczytano list napisany przez
Annę Dymną, założycielkę Fundacji „Mimo Wszystko”. Aktorka
napisała, że podczas tego wieczoru jest całym sercem z nami,
a szczególnie z niepełnosprawnymi wykonawcami, którzy
włożyli wiele pracy i zaangażowania w przygotowania do
występów. Wspomniała też, że
przyjedzie na następny koncert
z cyklu „Mimo Wszystko w…
Przystani” do Schronu Kultury
Europa.
Składamy serdeczne podziękowania partnerom, patronom
medialnym za pomoc i zaangażowanie w przygotowywanie
koncertu, artystom za inicjatywę i zapewnienie wyjątkowych
wrażeń z koncertu: Justynie
Adamskiej za iskierkę dobra i
ciepła oraz pogodę ducha, Łukaszowi Żelechowskiemu za
użyczenie swojego wyjątkowego talentu muzycznego, Zespołowi „Weekend” za prezentację utworów, które chociaż
na chwilę pozwoliły się nam

Zespół Waldemara Antczaka.

FOT. (6X) MARCIN BAJEROWICZ

osobę ze środowiskiem góralskim, choć urodził się w Katowicach. Jego nieposkromiony
entuzjazm i energia w głosie na
dobre rozgrzały ludzkie serca.
Wykonał przepięknym głosem,
częściowo w duecie z Justyną
Adamską, utwory góralskie,
akompaniując sobie na drumli – ukraińskim instrumencie
strunowym. Za te „piosnki spod
samiuśkich Tater” niewidomi
artyści, rekomendowani przez
Fundację „Mimo Wszystko”
Anny Dymnej, otrzymali szczególnie gorące oklaski.
Po raz kolejny śpiewał też
duet wokalny „Magnus”, prezentujący piosenki Elvisa Presley’a. Swoje dzieła malarskie
zaprezentowała absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu
Jolanta Kontek. Przy wejściu do
salki koncertowej znajdowała
się wystawka biżuterii artystycznej, wykonanej przez Joannę Wiśniewską, absolwentkę
tej samej uczelni.

Gra zespół „Weekend”.

Młodzi konferansjerzy.
przenieść w cieplejsze klimaty,
Duetowi „Magnus” – Agnieszce i
Przemkowi za obdarowanie nas
swoimi uzdolnieniami, grupie
Waldemara Antczaka szczegól-

nie za łączącą nasze serca „Dolinę Pełną Słońca” oraz wszystkim ludziom, którzy pomagali
w przygotowaniach tej imprezy.

KAROLINA KASPRZAK
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DWA KONCERTY
Więcej słońca dla Mateuszka
orzeczono autyzm wczesnodziecięcy.
Koncert rozpoczął się występem zespołu wokalnego „Allegro” czyli trzech gimnazjalistek z prawdziwym talentem
muzycznym, które wykonały
znane piosenki młodzieżowe.
Wystąpił również duet „Magnus”, w którego repertuarze
znajdowały się standardy
muzyki jazzowej, popowej, a
także znane przeboje muzyki ﬁlmowej. Na scenie gościło
także poznańskie trio jazzowe
„Cadillac’58”, DJ Jachu oraz
znany wokalista Maciej „Elvis”
Kryszak, który zainteresował

Mateuszek z mamą.

W

Poznańskie trio jazzowe „Codillac`58”.

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

sobotę 21 lutego w
Schronie Kultury Europa odbył się koncert charytatywny „Podarujmy więcej
słońca Mateuszkowi”, zorganizowany przez Wielkopolski
Oddział Ruchu Ludzi Dobrej
Woli, którego partnerami byli:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań” oraz
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop”.
Patronat medialny nad koncertem objął Filantrop Naszych
Czasów, Portal Ezoteryczny Poznań, Radio Merkury, Radio OFF
oraz Telewizja ONTV. Bohaterem wieczoru był trzyletni Mateusz Lasak z Poznania, u którego

W klimacie rocka z lat osiemdziesiątych grał zespół „Numer Zero”.

Aukcja dla Mateuszka.

publiczność swoim niezwykłym, głębokim głosem.
Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Była nie tylko muzyka jazzowa i znane polskie
przeboje, ale również wystąpił
zespół „Numer Zero”, grający
w klimacie rocka lat 80-tych,
który wzbudził szczególne zainteresowanie młodzieży. Zaśpiewała również Ania Girdziejewska, w duecie z Jabbarem,
znanym poznańskim stylistą.
Sobotni wieczór uatrakcyjniła
poetka Paulina Szulc, czytając
wiersze Magdaleny Molendy-Słomińskiej, autorki tomiku
poetyckiego „Teraz zaśpiewa
słońce”.
Podczas koncertu odbyła
się aukcja bardzo ciekawych
przedmiotów, między innymi
obraz Jerzego Łuczaka, płyty
artysty Evgena Malinovskiego,
graﬁka profesora Grzegorza
Ratajczyka, Tomasza Siwińskiego, a także książki z księgarni Dziecko PRL. Po koncercie na kawę i ciastka zapraszał
tradycyjnie Klub Kawy Santos.
Dochód z koncertu przeznaczono na leczenie i rehabilitację Mateusza Lasaka.
Jest on zatruty pierwiastkami
toksycznymi z powodu braku
prawidłowej pracy systemu
obronnego organizmu oraz jelit. Dodatkowe problemy z integracją sensoryczną u chłopca
wymagają stosowania specjalistycznej terapii. Comiesięczne
wydatki związane z leczeniem
wynoszą ponad 3.200 zł. Chłopiec ma ogromne szanse na
wyleczenie, ale nie można nic
zrobić, ponieważ wiąże się to z
wydatkami, na które rodziców
nie stać. Utrzymują się tylko z
niewielkiego wynagrodzenia
taty Mateusza, gdyż mama nie
może podjąć pracy z uwagi na
konieczność nieustannej opieki nad Mateuszem i jego młodszym bratem Pawełkiem. Dla
Mateuszka kosztowna i długotrwała rehabilitacja jest jedyną
nadzieją. Chłopczyk chce żyć,
a czas biegnie nieubłaganie
szybko. Straconych chwil bez
rehabilitacji nie da się już nigdy
przywrócić. Więcej informacji
o Mateuszku można znaleźć
na stronie internetowej
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DLA CHOREGO CHŁOPCA
Syberyjski Bard
z serca dla Matiego

KAROLINA KASPRZAK

PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękuję artystom, którzy wyrazili gotowość wystąpienia na koncercie
charytatywnym dla Mateuszka:
Annie Girdziejewskiej, Jabbarowi, zespołowi Allegro, duetowi
Magnus, zespołowi Numer Zero,
Paulinie Szulc, zespołowi Cadillac 58 z Agencji JazzEvent, Maciejowi Elvisowi Kryszakowi.
Dziękuję sponsorom: Firmie
Welmax, Gospodarstwu Ekologicznemu Państwa Nowaków,
Drukarni Europrint, Klubowi
Kawy Santos, Księgarni dzieckoPRL-u.pl, Firmie Magielski
Patrol, Panu Jerzemu Łuczakowi
za przekazanie obrazu na aukcję i wszelką okazaną pomoc
oraz osobom, które przekazały
na aukcję cenne graﬁki i inne
przedmioty: Panu Prof. Grzegorzowi Ratajczykowi, Panu prof.
Tomaszowi Siwińskiemu, Panu
Evgenowi
Malinowskiemu,
Pani Jolancie Kontek oraz Pani
Joannie Wiśniewskiej.
Ponadto dziękuję patronom
medialnym: Telewizji ONTV,
Radio Merkury, Radio Oﬀ, Portalowi Ezoteryczny Poznań,
„Filantropowi Naszych Czasów”
oraz partnerom: Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu
Przystań, Fundacji „Filantrop”
oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania.
Składam
podziękowania
wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy pomagali w przygotowywaniu tego przedsięwzięcia.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI

D

rugi charytatywny koncert,
jaki zagrali artyści dla Mateuszka chorego na autyzm w
Schronie Kultury Europa, odbył
się w sobotę 14 marca. Tym
razem był to niepowtarzalny
występ Evgena Malinovskiyego
pochodzącego z Biełowa na Syberii.
Muzyk we wrześniu 2004 roku
po raz pierwszy zaprezentował
swój solowy projekt pod tytułem: „Syberyjski Bard zaprasza”,
którego pomysł nosił w sobie od
wczesnej młodości. Jego repertuar obejmuje utwory Władimira
Wysockiego, Aleksandra Rosenbauma i Bułata Okudżawy. Utwory przedstawione przez tego znakomitego wykonawcę zawierały
elementy satyry, humoru i dramatu.
Dla chorego chłopca tego
wieczoru zaśpiewała także Ania
Girdziejewska, dziewczyna o
wielkim sercu, zawsze służąca
swoim talentem osobom potrzebującym.
Podczas koncertu przeprowadzono aukcję między innymi
biżuterii wykonanej przez Jolantę Wiśniewską i Joannę Kontek
oraz graﬁki autorstwa profesora
Tomasza Siwińskiego. Nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby
nie wsparcie sponsorów: Firmy
Welmax, Drukarni Europrint, Ristorante „ Villa Magnolia”, Firmy
Chocolissimo oraz Automobilklubu Wielkopolski. Bezcenna
okazała się też pomoc Kingi Jasiak, która zaprojektowała plakat
na koncert poświęcając wiele
godzin swojego czasu, mimo, że
jest matką trojga dzieci. Przy projekcie plakatów, zaproszeń i biletów pomógł student pierwszego
roku informatyki na Politechnice
Opolskiej Robert Hellfeier.
Wszystkim sponsorom oraz
ludziom zaangażowanym w
przygotowywanie koncertu organizatorzy serdecznie dziękują.
Dochód z koncertu, podobnie jak
i z poprzedniego, został w całości
przeznaczony na leczenie i rehabilitację trzyletniego Mateusza
Lasaka.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

http:/mateusz2005.blog.
onet.pl. Liczy się każdy gest,
każda wyciągnięta dłoń może
pomóc Mateuszowi i jego rodzinie w rozwiązaniu tej dramatycznej sytuacji. Wpłat na
rehabilitację, leczenie i leki dla
Mateuszka można dokonywać
na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”
Pekao S.A.,
Oddział 1 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321
9362
Z dopiskiem „ darowizna na
leczenie, rehabilitację, pomoc
i poprawę bytu materialnego
dla Mateusza Lasaka”.
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Radosne
serca
W

sierpniowym wydaniu
„Filantropa” z ubiegłego
roku pisaliśmy o czerwcowych Warsztatach Fotograﬁcznych w Bielicach koło
Mogilna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
zorganizowanych przez Dział
Animacji Kultury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Poznaniu. W organizacji tego
przedsięwzięcia uczestniczyły Warsztaty Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w tychże Bielicach, prowadzonych
przez gnieźnieński Caritas.
W tym roku natomiast, 13
lutego, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i
Centrum Animacji Kultury odbył się wernisaż wystawy fotograﬁcznej „Radosne Serca”,
na której pokazano bogaty
plon ubiegłorocznych, bielickich warsztatów. Prezentację
tę, w ramach Wojewódzkiego
Przeglądu Wystaw Fotograﬁcznych 2008 roku, zorganizowali
Władysław Nielipiński z Wojewódzkiej Biblioteki i Anna Mazurkiewicz z WTZ „Radosne
Serca” w Bielicach, a opiekę
artystyczną sprawował Marek
Noniewicz.
Można było obejrzeć prace fotograﬁczne 28 autorów
z niepełnosprawnością intelektualna z Poznania, Konina,
Bielic, Swarzędza i Dębna koło
Nowego Miasta nad Wartą. mb

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

W

ieczorowe stroje, podniosła atmosfera wywołana znanymi przebojami
światowej wokalistyki, niepowtarzalne melodie instrumentalne i gorący aplauz
publiczności. Wszystko to
złożyło się na VI Koncert
Charytatywny, który odbył
się 5 marca w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dochód z
koncertu przeznaczono na
wsparcie edukacji niepełnosprawnych studentów.
Koncert otwarła i prowadziła Izabella Jeżowska z
Polskiego
Stowarzyszenia
Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu. Wystąpili studenci i
pracownicy naukowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Przepięknymi głosami zaśpiewali
znane na całym świecie przeboje musicalowe i arie operowe, zwłaszcza utwory George
Gershwina, wprowadzające
słuchaczy w zachwyt. Kołysankę „The Summer Time”, a
także wiele innych, barwnie
instrumentowanych
melodii, zawierających elementy
liryczne, publiczność nagradzała długo nie milknącymi
oklaskami. Na fortepianie
akompaniował
Fryderyk
Stankiewicz.

Wykładowca Romuald Szałek.
Dr Izabella Jeżowska.

Monika Łuszkiewicz.

Katarzyna Matuszewska.
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VI KONCERT CHARYTATYWNY

Dla niepełnosprawnych
studentów

Natalia Pucek.

Oprócz znakomitych dzieł
musicalowych były również
polskie przeboje. Jednym z
nich był zaśpiewany przez
Agnieszkę Kubicką, osobę niepełnosprawną, utwór
Ryszarda
Rynkowskiego
„Wznieś serce”. Agnieszka
jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Studentom Niepełnosprawnym.
Wystąpił
również zespół „Poluzjanci”,
którego skład tworzą absolwenci szkół muzycznych w
Katowicach.

Podczas koncertu odbyła
się aukcja, z której dochód
przeznaczono również na
potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych studentów
UAM. Przedmiotami licytowanymi były obrazy autorstwa Mariusza Mazurkiewicza oraz studentów Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego
w Kaliszu. Przeznaczona do
licytacji była także graﬁka
autorstwa Tiny Wieczorek,
która współpracuje z naszym
miesięcznikiem. Na aukcję

Na gitarze gra dr Romuald Erenc.

Agnieszka Kubicka.

FOT. (11X) MARCIN BAJEROWICZ

Anna Tomczak.

Duet Katarzyna Majewska
i Dariusz Krzyżaniak.

Grażyna Pawełka.

wystawiono również płaskorzeźby fasad budynków.
A funkcjonariusze Plutonu
Konnego Policji w Poznaniu

Krystian Mazur i Piotr Roszyk
zaopatrywali chętnych w najprawdziwsze podkowy policyjnych koni.
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Pajacyk
zaliczył ostatki

24

lutego w klubie Piwnica 21 odbył się koncert
charytatywny dla Laury i Leny
Gajewskich, zorganizowany
przez Wielkopolski Ruch Ludzi Dobrej Woli, którego partnerami byli: Bashesh - agencja muzyczno-eventowa oraz
CdoN Klika – luboński skład
hip-hopowy.
Na scenie tego wieczoru gościło wielu świetnych artystów
takich jak: Jagła, Pyta, Wiciu,
Szaza, Enrikle, Roksa, Fugol,
LDR oraz WASP. Imprezę rozkręcał DvJ Rink, a poprowadził
ją Enrikle oraz Jagła.

P

owiem szczerze, że już
odwykłam od imprez, ale
chciałam się spotkać z przyjaciółmi z Domu Akademickiego „Maciejówka” i miałam
ku temu okazję, bo dnia 21 lutego 2009 roku zorganizowali
zabawę w sali przy katedrze
wrocławskiej. Śnieg, przestał
na szczęście padać i można
było spokojnie dojechać.
Nie miałam zbytnio ochoty
na tańce, bo jakoś nie jestem ku
temu nastrojona, ale jakby była
sensowna muzyka, to czemu
nie? I tu się rozczarowałam, bo
oprócz tradycyjnego „Poloneza”, w którym wzięłam udział,
puścili zwykłą dyskotekę. Od
huku bolały mnie uszy, ale
miałam za to dużo czasu, aby
porozmawiać ze znajomymi
przy kawie i herbatce. Każdy z
nich kojarzył mnie jako Pajacyka od chorych dzieci i to mnie
cieszy, gdyż nie jestem anonimowa. Pogodę ostatnio mamy
w kratkę: raz śnieg, raz odwilż.
Z jednej strony to lepiej dla nas
z Mamą, bo umyło chodniki i
łatwiej się chodzi z wózkiem,
ale w górach szykuje się powódź. Wezbrały rzeki i potoki.
Dzisiaj, kiedy to ósmy raz
wybrałyśmy się z zabawkami
na oddział neurologii dziecięcej w szpitalu im. Marciniaka przy ulicy Traugutta we
Wrocławiu, prześwięcił nas
deszczyk. Brr!!! Zmarzłam
strasznie, bo do tego dołączył
się przenikliwy wiatr. Zanim
tam doszłyśmy, to moją kurtkę
i Mamy płaszcz można było

wykręcać. Szybko kładziemy
je na kaloryfer, to może trochę
przeschną. Dzieci dzisiaj nie
brakuje, a wśród nich jest znajomy Krzysiu ze swoją Mamą.
Obiad był później niż zwykle i miałam sporo czasu aby
spokojnie porozmawiać z lekarkami i Wychowawczynią.
Pochwaliłam się Im faktem,
że moje dwa artykuły traﬁły
do poznańskiej gazetki „Filantrop”, z czego jestem dumna.
Pani Doktor Ujma blisko nie
podchodzi, gdyż jest po prostu przeziębiona. Jak widać,
lekarze też chorują, niestety. O,
idzie Joasia psycholog, z którą rozdaję zabawki i słodycze.
Jak zawsze nie ma z nimi kłopotu. Od kiedy powiększył się
oddział, to jest komu dawać.
Nawet kolorowe breloczki do
kluczy, które dostałam od koleżanki, szybko znalazły właściciela. Tak się staramy z Mamą
dobierać rzeczy, aby każdy
mógł coś sobie wybrać.
Nie kręcę dzisiaj Joasi głowy
rozmowami, bo ma sporo pracy. W tym całym zamieszaniu
mówi mi tylko, że cieszy się z
tego, co obecnie robię i mam
dalej iść w tym kierunku. Wychodząc z Mamą z oddziału
(już przestało padać) myślę
sobie tak: Kaśka, kiedy Ty w
końcu weźmiesz życie w swoje
ręce i przestaniesz się bać podejmować decyzje? Jesteś tu
już ósmy rok i chyba przyszedł
na to najwyższy czas?

KASIA OWSIAK
WROCŁAW

Koncert otworzył występ
lubońskiego składu CdoN (Jagła, Pyta, Wiciu, Szaza). Nastepnie wystąpił Enrikle oraz
Roksa dając świetny występ
zakończony płynnym freestylem wykonanym przez Enrikle.
Kolejnymi artystami, którzy
zagrali znakomity koncert, byli
Fugol oraz LDR, grając jeden z
najlepszych utworów pt: „Tutaj
czas się zatrzymał”. Jako ostatni wystąpił WASP radząc sobie fantastycznie. Mimo braku
pomocy zagrał samodzielnie
wspaniały koncert.
Podczas

koncertu

zaini-

cjowana została aukcja płyty
Hemp Gru oraz Peji z autografami, która jeszcze nie miała
swojego ﬁnału. Płyty są do nabycia w Sklepie Muzycznym
„Rock Long Luck” w Poznaniu
przy ul. Półwiejskiej 20. Natomiast podczas imprezy zlicytowano dwie bluzy, które zostały
sprzedane za łączną sumę 180
złotych. W efekcie zebrano
1620 złotych.
Dochód przeznaczono na
leczenie Laury i Leny, chorych
na cukrzycę. To kropla w morzu potrzeb, ale ufamy, że uda
się jak najszybciej stworzyć
subkonto dla dziewczynek,
aby gromadzić środki ﬁnansowe na ich leczenie, tym bardziej, że należy wspomnieć, iż
mama Laury i Leny samotnie
wychowuje pięcioro dzieci, a
utrzymuje się tylko z zasiłków.
Jak tutaj utrzymać tak liczną
rodzinę? Za co leczyć dwie
chore córki?
Osoby, które chciałyby im
pomóc, prosimy o kontakt mailowy z Lidią Bukowską – szefem wielkopolskiego oddziału
Ruchu Ludzi Dobrej Woli: lidia.
bukowska@interia.eu

ŁUKASZ JAGLIŃSKI
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W rytmie hip-hopu
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Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

Wszyscy jesteśmy
oraz tańce przy muzyce i zabawa w karaoke. Podczas spotkania integracyjnego było możliwe
również zwiedzanie wystawy
prac osób niepełnosprawnych.
Wśród dzieci przeprowadzono
ankietę dotyczącą opinii na temat osób niepełnosprawnych i
ich funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz w codziennym życiu.
Podsumowaniem spotkania
zainicjowanego przez grupę
projektową było rozdanie dzieciom nagród oraz nagrodzenie
osób niepełnosprawnych, które
włożyły wiele wysiłku i zaangażowania w przygotowywanie
imprezy.
Projekt socjalny zrealizowany przez Słuchaczy Kolegium
Pracowników Służb Społecznych „Wszyscy jesteśmy sobie
potrzebni” dowiódł, że osoby
niepełnosprawne potraﬁą dobrze wywiązywać się z powierzonych ról społecznych, są
odpowiedzialne za dobro dru-

A

ktywność osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia jest niezwykle ważna i potrzebna do
właściwego rozwoju. Każdy
człowiek pragnie być kochany
i akceptowany, chce kształtować swoje zdolności, zainteresowania, pasje. Niesprawiedliwe oceny wynikająca
ze stereotypów, uprzedzenia
jakie przejawiają inni ludzie
wobec niepełnosprawnych to
coś, co tak trudno zmienić,
szczególnie u osób dorosłych.
Biorąc to pod uwagę, słuchacze Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu, w ramach realizowanego
projektu socjalnego, zorganizowali 1 marca, w budynku szkoły przy ulicy Borówki 10, imprezę integracyjną pod hasłem
„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni”. Celem była integracja
i aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych oraz promowanie ich pozytywnego wizerunku w świadomości ludzi
pełnosprawnych. W spotkaniu
uczestniczyli: Senator Mieczysław Augustyn, przedstawiciel
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu Jędrzej
Wański i dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile Natasza Cyrulik.
„Aktywność osób niepełnosprawnych widziana oczami
dziecka” – to główny cel imprezy zorganizowanej przez słuchaczy III roku wydziału zaocznego. W projekcie brały udział
dzieci z Poznania oraz okolic.
W programie były konkurencje
sportowe i zabawy prowadzone
przez kilkunastu pracowników
Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. W ten sposób osoby niepełnosprawne zostały
przedstawione jako dobrzy
organizatorzy i sympatyczni

partnerzy w zabawie z dziećmi oraz pomocni w potrzebie
opiekunowie.
Z powierzonej roli społecznej
wywiązali się wzorowo, gdyż
dzieci bawiły się doskonale w
ich towarzystwie, a zorganizowane przez pracowników
atrakcje sprawiły im wiele radości. Zabawy sportowe, jakie
się tego dnia odbywały to: bieg
z piłką tenisową na rakiecie od
badmintona, skoki w workach,
kozłowanie piłki, skoki na skakance, rzuty piłeczkami do wiaderek, rzuty lotkami do tarczy,
przeciąganie liny.
Były też zabawy plastyczne:
dzieci ozdabiały dyplomy, rysowały na papierze. Największą
jednak przyjemność sprawiło
dzieciom malowanie twarzy

sobie potrzebni

giego człowieka i podejmowane wobec niego działania.
Niestety, to tylko jeden z kroków w kierunku przełamywania stereotypów i uprzedzeń
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w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Takich inicjatyw
powinno być w naszym społeczeństwie znacznie więcej.

FOT. (10X) MARCIN BAJEROWICZ
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POMYSŁ NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W OWIŃSKACH

Dzięki prezentowi
Holendrów

W

piątkowy poranek 20
marca wszyscy w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach byli bardzo podekscytowani. Mieli
nas bowiem odwiedzić długo
przez nas oczekiwani nasi
przyjaciele z Holandii. I doczekaliśmy się!
Wszyscy uczestnicy i cała
kadra „Pawełka” przywitaliśmy
się z nimi radośnie. Holendrzy
odwiedzili każdą pracownię, w
tym także dwie nowo otwarte:
do wyrobu świec (jej wyposażenie to także dar naszych holenderskich przyjaciół) i stolarską.
Tym razem nasi Goście przywieźli nam kolejny wspaniały
prezent: maszynę do łupania
drewnianych klocków opałowych. Samo urządzenie jest
bardzo poręczne, łatwo przemieścić je w inne miejsce, a co
najważniejsze, jest bardzo bez-

pieczne, dzięki czemu niepełnosprawni uczestnicy „Pawełka” mogą sami je obsługiwać.
Specjalne zabezpieczenia uniemożliwiają bezpośredni kontakt rąk z ostrzem tnącym. Obie
ręce podczas pracy znajdują się
z dala od strony tnącej.
Po złożeniu i włączeniu maszyny pierwszej próby dokonał
nasz warsztatowy „strongmen”
Grzegorz Maciołek. Po krótkim
instruktażu od razu zabrał się
do pracy.
Prezent od Holendrów nasunął nam pomysł utworzenia
Zakładu Aktywności Zawodowej przy Kole Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach. Nasi
uczestnicy mogliby sami pracować i zarabiać na statutowe potrzeby swojego miejsca pracy,
rozwijając swoje umiejętności.
aj

U

czestnikom balu maskowego w Eurohotelu w Swarzędzu 24 lutego, w większości ludziom starszym, uczestnikom
klubów seniora, nie zabrakło
prawdziwie młodzieńczej fantazji i poczucia humoru. Wzięli
udział w wesołej zabawie karnawałowej we wspaniałych,
barwnych kreacjach, własnej
roboty i pomysłu, rzecz jasna,
z pióropuszami, sombrerami,
cylindrami sprzed wieku na
głowach. Traﬁła się też starsza
pani w osobliwym czarczaﬁe z
perskiego seraju…
Bal zorganizował, jak co roku
od dziesięciu już lat, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w
Swarzędzu, wraz z miejscowym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Udział wzięło około 120 osób.
Byli to podopieczni Ośrodka
Wsparcia oraz członkowie klubów seniora „Młodzi duchem” w
Kobylnicy, Wierzonce i na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, a także Klubu Seniora
„Słoneczny wiek” na osiedlu
Cegielskiego i Klubu Seniora na
osiedlu Czwartaków w tej miejscowości.

Do tańca przygrywał zespół
„Feniks”. Był obiad, kawa, słodkie
nagrody za karnawałowe maski
i przebrania, a także konkurs z
nagrodami za ułożenie słów na
oddzielnych karteczkach – w
całości, którymi były znane przysłowia.
Miejsko-Gminny
Ośrodek

KWIECIEŃ 2009
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BAL MASKOWY W SWARZĘDZU

FOT. (9X) MARCIN BAJEROWICZ

Pióropusze, czarczafy,
sombrera…

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu (od lewej): Klaudia Zarzyńska
– terapeutka zajęciowa, Teresa Konieczna – rehabilitantka, Magda Michalska – kierownik,
Renata Śledź – terapeutka zajęciowa, Agnieszka Chróścik – zastępca dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej i Józef Pawelec – pielęgniarz.

Wsparcia przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędzu skupia
osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz starsze i samotne,
czyli te wszystkie, które wymagają pomocy psychologicznej,
medycznej, a także towarzystwa
i ciepła bliskich sobie ludzi. mb
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Bal „Klaudynki”

S

potykamy się od września
2008 roku jedną sobotę
w miesiącu: niepełnosprawne wzrokowo dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice,
wolontariusze i terapeuci z
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zawsze
jest czas na zajęcia ruchowe
i „małe przedszkole”.
W pierwszą sobotę lutego
spotkaliśmy się na baliku karnawałowym. Aula Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach zamieniła się dzięki
kolorowej dekoracji w salę balową, pracujący w Zespole – z
pedagogów w grupę wesołych
clownów, a dzieci… – w kolorową gromadkę baśniowych
stworzeń. W balu uczestniczyli
nie tylko nasi mali podopieczni, ale także ich rodzeństwo.
Wszyscy bawiliśmy się razem,
a w zabawie pomagali nam
wolontariusze – studenci pedagogiki i wychowankowie
Ośrodka.
Wiele emocji, szczególnie
wśród rodziców, wzbudził taniec kotylionowy. Trzeba było
w tłumie odnaleźć swojego
partnera, posiadającego taki
sam, specjalnie na tę okazję
przygotowany, rozpoznawalny
dotykowo znaczek i zatańczyć
z nim walczyka. Były pląsy, kó-

W

sobotę 7 lutego podopieczni
Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka” mieli
swój bal przebierańców. Po raz
pierwszy bawili się w Trzebisławkach, w Domu Gościnnym
„Hedan” Danuty i Henryka Wlazło.W imprezie uczestniczyło
ponad 100 osób.
Prezes „Klaudunki” Anetta Sarzyńska (w przebraniu
motyla) powitała gości i sponsorów: Franciszka i Tomasza
Słomińskich, którzy zapewnili
oprawę muzyczną oraz ﬁrmy,
które zapewniły poczęstunek:
cukiernię „Mark–Piek z Kórnika,
Kaczmarka z Kórnika, Łobzę z
Zaniemyśla i „Elite” z Poznania.
W organizacji imprezy pomogła
liczna grupa wolontariuszy. Powitano opiekunkę podopiecznych „Klaudynki” Małgorzatę
Sobkowiak.
Zabawę prowadziła Weronika
Bukczyńska przebrana za biedronkę.
W trakcie balu odbyło się szereg zabawnych konkursów. Wy-

brano królową i króla balu wśród
wolontariuszy i podopiecznych.
W gronie wolontariuszy królową
została Magda Stępniak – czarownica, królem Arek Makowski
– pirat. Pośród podopiecznych
królową wybrano biedronkę
– Michalinę Kosmowską i króla Fryderyka Zygmanowskiego
– Robin Hooda. Na koniec wszyscy zebrani w kręgu odśpiewali
piosenkę „Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach”.

ROBERT WRZESIŃSKI

łeczka, węże, tańce w parach,
trójkach i solo, a wszystko to w
rytm muzyki serwowanej nam
przez Henryka Weredę, na co
dzień uczącego muzyki dzieci uczęszczające do szkoły w
Ośrodku w Owińskach.
Ale bal to nie tylko tańce, nie
zabrakło konkursów, które były
oczywiście okazją do wspólnej
zabawy, ale również do zdobywania kolejnych nowych
doświadczeń. Mieliśmy okazję
popróbować jazdy na sankach
zrobionych z koca i na nartach
wykonanych z kawałka papieru. Pełne zaangażowanie
wywołała bitwa na papierowe
kule czyli śnieżki. Chwile odpoczynku umilały piosenki w
wykonaniu uczennic Ośrodka:
Klaudii i Małgosi.
Aby pomóc odzyskać siły
zmęczonym tancerzom, przygotowano poczęstunek, na
który złożyły się przywiezione
przez rodziców ciasta, owoce
i słodycze oraz napoje zapewnione przez organizatorów. Bal
zakończyła parada wszystkich
uczestników; była to okazja,
by opisać wszystkie stroje, zrobić pamiątkowe zdjęcia i na
koniec odebrać przygotowany
dzięki oﬁarności sponsorów
drobny upominek dla każdego
dziecka.
Jeszcze zanim zakończył się
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Lubimy bawić się razem!

bal, padały pytania: „kiedy znowu się spotkamy?”. Oczywiście
w marcu, na kolejnym spotkaniu dla rodziców z małymi
dziećmi, objętymi opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. A kiedy następny
bal? Może nie będziemy cze-

kać do karnawału? Może na
zakończenie planowanego na
okres wakacji Letniego Zjazdu
Rodzin? Bo lubimy bawić się
razem!

ALDONA
GRYCZKA-BESZTERDA
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Miłość i cierpienie
R

azem z Panią Basią uczestniczyłam w kilkudniowym
sympozjum na temat „Miłość
i cierpienie – misterium Boga
i nadzieja człowieka.” Odbyło
się ono w Głogowie, w pięknym
domu „Uzdrowienie Chorych”
im. Jana Pawła II. Już sam ośrodek wzbudził nasze zainteresowanie. Był on w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, kompleksowo wyposażony i odpowiadający najnowocześniejszym
standardom.
W konferencji zorganizowanej
przez „Stowarzyszenie Cichych
Pracowników Krzyża” udział
wzięli księża, biskupi i osoby
świeckie, będące specjalistami w
wielu dziedzinach naukowych.
Uważam, że pozwoliło to pokazać różnorodność aspektów
tematu przewodniego – cierpienia.
Cierpienie to bardzo trudny
temat. Uważa się je za drogę do
zbawienia, twórczego przeżywania czy wielką tajemnicę. I to
wszystko prawda. Jednak istota
tkwi gdzieś indziej. Bóg doświadcza nas, ale i z nami cier-

pi. Kiedy na co dzień człowiek
odczuwa ból, pogrąża się w złości, odczuwa bunt, pojawiają się
pytania „dlaczego ja?” Wtedy nie
jest już tak wzniośle i odsłania się
cała tajemnica cierpienia. Wtedy
na nic zdają się naukowe teorie,
współczucie czy nawet przychylność innych. Sam cierpiący musi
odnaleźć w sobie siłę, chęć walki
i motywację do wzniesienia się
ponad tę codzienność. Ale jak to
zrobić kiedy czujesz, że boli, nie
ma ulgi, wzbiera w tobie złość?
Warto przywołać tu przykłady
z życia gości sympozjum, np. Tadeusza Chudeckego, Ewy Błaszczyk czy Jana Meli. Ich życie już
doświadczyło, przeżyli ciężkie
momenty, wiedzą, co to znaczy cierpieć. A mimo to znaleźli
iskrę, która pomogła rozpalić im
na nowo światło, chęć życia. Jak
wspomniał pan Chudecki, zastanawiając się nad nazwą fundacji
Ewy Błaszczyk „AKOGO”, doszedł
do wniosku, że jest ona bardzo
trafna. Kryje się w niej istota miłości i cierpienia jednocześnie
– może dotknąć każdego, nawet
tych, którzy uważają siebie za
niezniszczalnych.

Na sympozjum było tak pięknie, ponieważ odbyło się ono w
duchowej atmosferze. Pozwoliło mi ono inaczej spojrzeć na
cierpienie. Wbrew pozorom nie
wzbudziło we mnie smutku
tylko wyzwoliło siłę, nadzieję i
motywację. Uważam, że warto uczestniczyć w tego rodzaju
spotkaniach. Dziękuję też Pani
Basi, Marii i Urszuli, że pomogły mi w tym. W dzisiejszym
świecie, który jest pełen krzyku, negatywnych emocji, pędu
za pieniądzem, trzeba znaleźć
miejsce, w którym można zwolnić, odpocząć i przede wszystkim pomyśleć o tym, co ważne
i znaleźć na to siły. Zachęcam
osoby chore i niepełnosprawne
oraz ich rodziny do skorzystania
z turnusów rehabilitacyjnych w
Głogowie.
Adres:
Cisi Pracownicy Krzyża
ul. Ks. Prał. Lugi Novarese 2
67-200 Głogów
tel. (0-76) 833-32-97
www.cisi.pl

Ż

śmy 1.098 osobom (nie objęło to
bezdomnych zamieszkujących w
placówkach na terenie miasta).
Na ten cel wydaliśmy 1.479.457
złotych, z tego 725.107 złotych w
ramach dotacji rządowej na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Natomiast z pomocy żywieniowej w szkole skorzystało ogółem 3.278 dzieci. Ogólny koszt
dożywiania wyniósł 3.487.510
złotych, w tym 1.594.227 złotych
w ramach dotacji rządowej. W
sumie wydano dzieciom 779.729
posiłków.
– Rządowy program dotyczący
dożywiania realizowany był na
podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku
w sprawie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa

am na imię Michał. Urodziłem się w 1988 roku w
Poznaniu, mieszkam w blokach
w Swarzędzu. Jestem optymistycznie nastawionym do życia
dwudziestolatkiem. Od dziecka
zmagam się z porażeniem mózgowym.
Naukę szkolną rozpocząłem
w 1994 roku. Na początku uczyłem się w klasie integracyjnej, a
w czwartej klasie przeszedłem
na indywidualny tryb nauczania.
W ten sposób zdobywałem wiedzę, aż do momentu ukończenia
szkoły średniej. Moim ulubionym przedmiotem była matematyka. Troszkę gorzej szło mi
z językiem polskim, ale dzięki
mojemu uporowi i przychylności
pani polonistki wszystko zakończyło się pomyślnie.
W roku 1991 po raz pierwszy
przestąpiłem próg stowarzyszenia, które dzisiaj nosi nazwę
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu. Tutaj spotkałem wiele dobrych osób, które
mają w sobie dużo ciepła i radości. Trzeba powiedzieć, że na
początku, kiedy zobaczyłem, jak
wiele ludzi uczestniczy w zajęciach, poczułem lekką tremę, ale

AGATA KIEJDROWSKA

Dzieci
nie mogą być głodne
adne dziecko nie powinno
być głodne. Niestety, coraz
częściej do szkoły drugie śniadanie, przygotowane przez
rodziców, przynoszą nieliczni.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu stara się temu
zaradzić, organizując między
innymi dożywianie uczniów w
placówkach szkolnych.
Zadaniem
obowiązkowym
pomocy społecznej jest nie tylko dożywianie dzieci, ale także
zapewnienie gorącego posiłku
osobom bezdomnym.
– Ogółem na posiłki w
ubiegłym roku wydatkowaliśmy 4.966.967 złotych, w tym
2.647.633 złotych z budżetu
gminy, a 2.319.334 złotych z dotacji rządowej w ramach realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – mówi
Lidia Leońska, rzecznik prasowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – Bony do baru wręczyli-

M

w zakresie dożywiania” oraz
na podstawie Uchwały nr XC/
1012/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21.03.2006 roku
w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– wyjaśnia Lidia Leońska.
Dokumenty te są bardzo ważne, bowiem określiły warunki
realizacji programu, wskazały
adresatów oraz kryteria przyznawania pomocy. Dzięki temu
z posiłków skorzystały dzieci
młodsze (poniżej 7 lat) i osoby
dorosłe, uczniowie do czasu
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także rodziny i
osoby, spełniające wymagania
ustawowe. A więc samotni, w
podeszłym wieku, chorzy i niepełnosprawni.

ANNA WIERZBICKA

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

7.1.09
MUSI BYĆ JEDNO
I DRUGIE

Krytyka czy pochwała? Hmm.
Myślę sobie, ze powinno być i
jedno, i drugie, by nasz kręgosłup psychiczny był prosty. Jeśli
od dziecka jesteśmy bombardowani tylko samymi negatywnymi komunikatami i uwagami,
to nasze fundamenty tożsamości staja się chwiejne. Poczucie
własnej wartości spada do minimum, nasze ego porasta destrukcją i każda kolejna krytyka
może powodować zachowania
agresywne czy wycofanie społeczne. Sami zaczynamy być
tylko na „nie” i krytykujemy
wszystkich i wszystko. A jeśli
zdarzy nam się pochwała, to
patrzymy podejrzliwym okiem.
Z kolei jeśli ludzie dorastają
w różowych podusiach i w lukrowanym świecie doznań bez
smaku krytyki, to ich kręgosłupy psychiczne nie są proste, a
wręcz sztywne. Nie potraﬁą się
ugiąć, mają nosy wyżej niż mierzą. Są jak strusio-pawie. Puszą
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Dzięki ludziom dobrej woli
bardzo szybko zaaklimatyzowałem się i wszedłem w grupę.
Moim mottem życiowym są
słowa – carpe diem – chwytaj
dzień. W każdej chwili naszego
życia może wydarzyć się coś
niesamowitego, coś radosnego!
Sytuacja, w której znajduję
się od urodzenia nie pozwala
mi na samodzielne poruszanie
się. Korzystam z wózka i jestem uzależniony od pomocy
drugiego człowieka. Mieszkam
w bloku na drugim piętrze i bez
specjalistycznego sprzętu trudno
byłoby wnieść mnie do domu.
Niezastąpionym urządzeniem
jest „schodołaz” sprowadzony z
Włoch – urządzenie zbudowane
z gąsienic i platformy, do której
przytwierdzony jest wózek inwalidzki. Dzięki niemu mogę
pokonać czterdzieści schodów i
znaleźć się w moim mieszkaniu.
Do momentu zakupienia „schodołaza” na drugie piętro musieli
wnosić mnie mój tata i brat.
Zapytacie, drodzy czytelnicy,

jakie zmiany nastąpiły dzięki
schodołazowi? Mogę bez większych ograniczeń wychodzić z
domu, chodzić do kościoła, na
spacer i zakupy. Dzięki niemu
mogę spotykać się z kolegami
i koleżankami w Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Są one częścią stowarzyszenia. Powstały
w 2001 roku z myślą o dorosłych
osobach niepełnosprawnych z
inicjatywy wielkiego społecznika, ś.p. pana Leszka Grajka. Po
trzech miesiącach od przyjścia
na Warsztaty Terapii Zajęciowej
zaczęła się moja współpraca z
telewizją kablową.
Celem audycji jest zwiększe-

nie świadomości społecznej
dotyczącej działalności naszego stowarzyszenia i życia osób
niepełnosprawnych.
Przede
wszystkim zależy nam na tym,
aby pokazać, jak funkcjonują poszczególne pracownie. Chcemy
również zaprezentować mieszkańcom Swarzędza i okolic, w
jaki sposób zostają wykorzystane środki, którymi wspierają
nas wszyscy ludzie dobrej woli.
Dotychczas stworzyliśmy osiem
audycji. Mówiliśmy między innymi o barierach architektonicznych, wczesnej interwencji,
ludziach niewidomych i rehabilitacji ruchowej najmłodszych
dzieci. To piękne, że nasza rodzima telewizja zaangażowała się
w pokazywanie naszego życia i
naszej pracy.
Moją pasją są gobeliny. Bardzo lubię motywy związane z
naturą, czyli kwiaty, zwierzęta,
a także połączenie motywów
zwierzęcych i roślinnych. Tworzenie gobelinu wpływa na mnie
uspakajająco i sprawia, że w

Słoneczny blog
egocentryczne pióra z napisem
„nie tykać, bo wybuchnie”. A jak
już ich dotknie krytyka, to uciekają w piaskownice, albo gorzej
– sypią innym piach w oczy.
Ludzie, którzy od otoczenia
dostali i kopy psychiczne, i dobre pochwały, będą na krytykę
i pochwałę reagować odpowiednio do sytuacji. Z jednego
i drugiego wyciągną odpowiednie wnioski i ani pochwała nie
spowoduje, że obrosną w piórka i będą latać, na wszystkich
z góry patrzeć. I ani krytyka,
choćby była nie wiem jak ostra,
nie zatrzyma ich w miejscu.

18.1.09
WOLĘ ZIMĘ MIEĆ
ZIMĄ

Śnieżny puch już od dłuższego czasu otula miasto. Niesamowite. Odżyły wspomnienia
z dzieciństwa, kiedy to zima
była zimą. Kiedy szalałam na
sankach, zjeżdżając z coraz
to wyższych górek. Górki rosły proporcjonalnie do mojego
wieku, gdy nagle zimy przestały istnieć, a górki zaczęły
maleć. Dzieci już rzadko mają

zestaw: ferie zimowe i śnieg.
Śnieg przykrył szarość miasta,
temperatura niekiedy spadła do
minus dwudziestu. Kiedyś takie
temperatury zimą były normą,
a dziś już wszyscy odzwyczaili
się od zimna. I nagle pani zima
daje nam w kość. I dobrze, bo
nie chciałabym pisać drugi raz,
że stokrotki rosną w styczniu, a
w pierwszy dzień wiosny rozszaleje się śnieżyca tak mocna,
że w pół godziny nasypie śniegu pól metra. Bo tak było. Wolę
zimą mieć zimę. Rozgrzewać
się herbatą z miodem i siedzieć
pod kocem, by wiosną móc liczyć motyle i… stokrotki.

28.1.09
POLITYKA ROZDAJE
SWOJE KARTY

Ludziska kochane, no i czego
wy się podniecacie. Romanse
były, są i będą… Teraz na tapecie jest pan Marcinkiewicz, jutro
będzie jakiś inny polityk, a pojutrze ksiądz. Popęd mamy za
mocno zakorzeniony w genach,
aby go wyplewić. Wcześniej odbywały się podobne cyrki, tylko
że media i inne wirusy informa-

(23)

cyjne nie były tak rozpowszechnione. Dziś mamy bombardowanie informacjami, plotkami i
sensacjami. Co mnie obchodzi,
kto komu majtki wącha. Polityka
i tak rozdaje swoje karty i swoje
stołki, a my tego nie zmienimy,
bo pospolitego rudzenia już nie
wskrzesimy.

1.2.09
S.O.S.
DLA WIKTORKA

No i mamy luty, który każe
nam ubierać ciepłe buty. Śnieg
znów rozjaśnił szarość ulic.
Jest niedziela. Siedzę w ciepłym
dresie i próbuję coś sensownego napisać.
Myśli wciąż powracają do
piątkowego popołudnia, gdy
byłam w odwiedzinach u pięcioletniego Wiktorka. Wiktorka
i jego mamę poznałam przeszło
rok temu w Wągrowcu. Wiki
ma miopatię mięśniową. Teraz
respirator wspomaga jego oddychanie. Rurka trachei uszkodziła struny głosowe i rodzice
teraz czytają z ruchu jego warg.
Rurka musi być co trzy tygodnie
wymieniana. To jeszcze nie ko-

pewnym sensie potraﬁę wyłączyć się z otaczającego mnie
świata. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z
tkaniem niezwykle rozwija koncentrację. W tej pracy liczy się
dosłownie wszystko, właściwe
rozrysowanie motywu, dobranie odpowiedniej wełny, sposób
przesuwania wełny przez nitki
osnowy. Gotowy gobelin jest
efektem długotrwałej pracy. W
Warsztatach Terapii Zajęciowej,
zarówno ja jak i moi koledzy,
możemy rozwijać swoje dotychczasowe talenty i zyskiwać nowe
umiejętności. Wielu rzeczy nigdy
nie potraﬁłbym wykonać, gdyby
nie czas spędzony w Stowarzyszeniu.
Pragnę zwrócić się do Państwa
z serdeczną prośbą! Jeśli tylko
sprawy ludzi niepełnosprawnych są Państwu bliskie, wraz z
moimi koleżankami i kolegami
proszę Państwa o przekazanie
1% podatku dochodowego na
rzecz naszego Stowarzyszenia.
dalszy ciąg na str. 30

niec. Ta cholerna rurka wrasta
Wiktorowi w ciało, więc trzeba
ją wyrywać. Następną rurkę ma
zamocowaną w brzuchu i przez
nią jest karmiony.
Rodzice zbierają pieniądze
na lżejszy respirator, by Wiktor mógł wyjść z domu, bo ten,
który ma, waży 15 kilogramów
i jest duży. Kto chciałby pomóc
Wiktorkowi i wesprzeć ﬁnansowo, zapraszam na blog Wiktora
na www.nadziejawiktorka.pl
Ten mały chłopiec o blond
czuprynie i dużych, piwnych,
mądrych oczach ma pewnie
drogę do nieba usłaną ze skrzydeł aniołów. Tylko dlaczego tyle
cierpienia musi znieść to małe
ciałko. Mimo bólu i ograniczeń
jest pogodnym i wesołym dzieckiem.
Właśnie, zdumiewający jest
fakt, że dzieci, które cierpią
na nieuleczalne choroby, są
zazwyczaj radosne i dzielnie
znoszą trudy każdego dnia,
każdej godziny i każdej minuty. Może przyszły na świat, by
nauczyć nas pokory i mądrości
życia. Może są po to wśród nas,
by od nowa uczyć nas miłości
bliźniego i zwykłych, ludzkich
odruchów dobroci. Jesteśmy
przeżarci znieczulicą, żądzą
pieniądza i globalnym zasłodzeniem życia.
cdn.
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Cieszyć się życiem
K

siążka „Cieszę się życiem”
jest autobiograﬁcznym zapisem wydarzeń z życia niepełnosprawnej ﬁzycznie autorki
Agnieszki Dul. Urodziła się w
1976 roku ze zdiagnozowanym dużo później Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym (MPD)
o postaci spastycznej, czterokończynowej.
W latach siedemdziesiątych,
gdy w naszym kraju panował
ustrój komunistyczny, nie było
mowy o tak zwanej wczesnej
interwencji czy odpowiednio
prowadzonej rehabilitacji dziecka. Bohaterka przyszła na świat
wraz ze swoją siostrą bliźniaczką w jednym ze słupskich szpitali.
Były to czasy, kiedy o zjawisku
niepełnosprawności w ogóle się
nie mówiło. Temat uważany był
za tabu, a ludzie ze schorzeniami przebywali w środowiskach
hermetycznie
zamkniętych
– w domach, w których relacje z
ludźmi ograniczone były wyłącznie do kontaktów rodzinnych.
Często i te stawały się niemożliwe ze względu na brak akceptacji ze strony najbliższych.
W swojej literackiej wypowiedzi autorka wspomina okres
dzieciństwa, bardzo dla niej
szczęśliwy, a zarazem jednakowo trudny, bo nakreślony walką
o godne warunki życia, o dobrze
prowadzoną edukację, rehabilitację i sprawiedliwe traktowanie
na równi z innymi.
Mając obok siebie wspaniałego towarzysza życiowego, jakim
była dla niej matka, uparcie ale i z
rozwagą stawiała pierwsze kroki ku samodzielności. To dzięki
niej bohaterka miała możliwość
pełnego, autonomicznego rozwoju, dostępu do rehabilitacji i
nauki w powszechnej szkole, co
graniczyło niemal z cudem w
czasach komunizmu i żywności
na kartki. Wówczas rehabilitacja
dzieci była prowadzona wyłącznie w sanatoriach, gdzie były
odizolowane od najbliższych w
poczuciu bólu i osamotnienia.
W takich też warunkach spędzała swoje dzieciństwo, wykonując systematycznie ćwiczenia
usprawniające spastyczne ciało.
Wtedy nie było jeszcze mowy
o bardzo rozpowszechnionych
dzisiaj turnusach rehabilitacyjnych, podczas których niepełnosprawnemu dziecku towarzyszy
opiekun. Również edukacja nauczycieli nauczania początko-

wego w zakresie pedagogiki specjalnej była
nikła, o czym świadczą zmagania autorki
z ciągłymi zmianami
osób prowadzących
nauczanie indywidualne. Za to na porządku dziennym była
marginalizacja i stereotypowe postrzeganie ludzi niepełnosprawnych.
Dowodzą tego słowa zawarte w publikacji: „Odkąd tylko
sięgam
pamięcią,
moje pojawienie się
zawsze wzbudzało sensację, jakby
ludzie nagle odkrywali
zupełnie
innego człowieka,
człowieka nie z tej
planety,
kosmitę,
który przybył na ziemię nie wiadomo skąd, nie wiadomo, po
co”. Jednak mimo to bohaterka
dążyła do integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, szukała
wsparcia i znajdowała je chociażby w najzwyklejszej rozmowie z zaprzyjaźnioną sąsiadką
– panią Łukanowską.
Osoba Agnieszki Dul ukazuje tkwiącą w każdym człowieku potrzebę bezwzględnej
akceptacji i zrozumienia. Z całą
pewnością jest postacią, z którą
mogłoby się utożsamić wiele
osób niepełnosprawnych, ale
nie tylko. Potrzebę akceptacji
odczuwa bowiem każdy z nas,
niezależnie od tego, kim jest i w
jaki sposób ma ukształtowany
system wartości.
Autorka jest niezwykle wrażliwą postacią, która nigdy nie
przechodzi obojętnie obok
smutku, bólu i cierpienia. Wskazują na to fragmenty usłyszanych, historycznych wspomnień
z czasów obozów koncentracyjnych oraz retoryczne pytania
o sens ludzkiej egzystencji: „W
takim miejscu stawiamy sobie pytanie o to, gdzie był Ten,
który bezgranicznie umiłował
człowieka stworzonego na Jego
obraz i podobieństwo? Jaki sens
miało to cierpienie milionów
pomordowanych ludzi?”. Książka „Cieszę się życiem...” zawiera
także zapiski dotyczące zamiłowań literackich, odkrytych co
prawda dopiero w późniejszych
latach dorastania, ale uwidocznionych w postaci napisanego

po raz pierwszy przez autorkę
wiersza.
Wyjątkowym przeżyciem dla
Agnieszki była wizyta w programie „Spotkajmy się”, prowadzonym przez znaną aktorkę Annę
Dymną. W swojej publikacji opisuje pozytywne i równocześnie
trudne doświadczenia związane
z uczestnictwem w tym programie, między innymi wspomina
o tremie, jaka towarzyszyła jej
przez cały czas trwania rozmowy oraz pytaniach o relacje ze
społeczeństwem ludzi zdrowych
i sposobem postrzegania świata
zewnętrznego.
Podsumowaniem
autobiograﬁi Agnieszki Dul jest zawarta
relacja ze spotkania promującego wydanie tomiku poetyckiego
oraz podziękowania dla rodziców, szczególnie mamy, za trud
włożony w wychowanie.
Czytając słowa napisane
przez autorkę uświadomiłam
sobie, jak trudna i wymagająca
pokory jest walka z przeciwnościami losu, walka ze stygmatyzacją i izolacją ludzi niepełnosprawnych, żyjących w tamtych
latach. Trzeba niemałej siły, by
wygrać i zwyciężyć.
Książkę polecam wszystkim,
którzy poszukują celu w życiu,
ludziom, którym trudno jest się
zmagać z własnymi słabościami
i trudnościami, gdyż zawarte w
niej słowa pomagają zastanowić
się nad życiem, nad jego sensem
i prawdziwą wartością.

KAROLINA KASPRZAK

S

pecjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci
Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
oraz Stowarzyszenie „Razem
do Celu” zorganizowały 1
marca koncert charytatywny,
nad którym patronat honorowy objęli Prezydent Dąbrowy
Górniczej Zbigniew Podraza
i posłanka na Sejm Beata Libera-Małecka, a mecenasem
kulturalnym koncertu został
artysta plastyk Maciej Kot-Dąbrowski.
Cały dochód z tego wyjątkowego koncertu przeznaczono
na rehabilitację poszkodowanej w wypadku samochodowym uczennicy Sandry Michoń
(pisaliśmy o niej w lutowym
wydaniu „Filantropa”), której życie na zawsze odmieniło się w sierpniu ubiegłego
roku, kiedy to zapadła okrutna
diagnoza lekarska: przerwanie
ciągłości rdzenia kręgowego.
Dano jednocześnie cień nadziei twierdząc, że tylko intensywna rehabilitacja może jej
pomóc odzyskać częściową
ruchomość w kończynach.
Od tego dnia pracownicy
Ośrodka, koleżanki i koledzy
Sandry intensywnie szukali
różnych źródeł pomocy, organizując akcje na terenie szkoły,
docierając do ludzi dobrej woli
i instytucji, które mogły wesprzeć ich działania. Finałem

Z

godnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik ponosi
odpowiedzialność za szkodę w
granicach rzeczywistej straty
poniesionej przez pracodawcę
i tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z
którego wynikła szkoda.
Występuje tu swego rodzaju
swoiste ograniczenie odpowiedzialności materialnej pracownika, bowiem odpowiada on w
granicach rzeczywistej straty, a
pracodawca nie może domagać
się odszkodowania za ewentualne utracone korzyści. Odszkodowanie, jakie ma zapłacić pracownik pracodawcy, ustala się w
wysokości wyrządzonej szkody;
nie może ono przewyższać
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia
szkody.
Ponadto korzystne dla pracownika jest zawarcie ugody
z pracodawcą w kwestii ustalenia wysokości odszkodowania. Jeżeli bowiem naprawienie
szkody następuje na podstawie
ugody pomiędzy pracodawcą
i pracownikiem, wysokość od-
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KONCERT CHARYTATYWNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dla chorej Sandry
prowadzonych na rzecz Sandry
prac był koncert w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali było wielu
zaproszonych gości, wśród
nich prezydenta naszego miasta. Chcąc mieć swój udział w
rekonwalescencji Sandry przyjaciele, dąbrowskie kluby sportowe i goście przekazali kilkanaście cennych przedmiotów
na aukcję w czasie koncertu,
aby w ten sposób dodatkowo
wspomóc szlachetny cel.

nić wszystkich darczyńców,
bo lista była długa, a zainteresowanie obecnych nabyciem
cennych przedmiotów bardzo
duże.
Jednak chyba najważniejszą i najbardziej wzruszającą częścią, była prezentacja
multimedialna bohaterki imprezy Sandry Michoń, obecnie
uczennicy maturalnej klasy VI
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dzieci Słabo Widzących i

Niewidomych, zmagającej się z
chorobą i grożącą jej niepełnosprawnością. Dla niej też bawił
wszystkich obecnych na sali
Kabaret Dno, śpiewała swoje
utwory Kasia Kowalska, której
uczniowie Ośrodka wręczyli
skrzyneczkę z własnymi utworami poetyckimi. Zaśpiewali też dla Sandry niewidomi
wokaliści – ﬁnaliści festiwalu
Zaczarowana Piosenka, organizowanego przez Fundację

„Mimo Wszystko” Anny Dymnej.
Szczególnie wzruszającym
momentem było pojawienie się
na scenie serca, złożonego z
wielu otwartych serc, wykonanych przez uczniów, nauczycieli i przyjaciół, do którego
swoje piękne myśli dołożyli
goście i wszyscy ludzie dobrej
woli zgromadzeni w sali, solidaryzując się w ten sposób z
Sandrą.
W akcji poprzedzającej niedzielny koncert sprzedano
ponad 600 cegiełek, rozprowadzono dwa tysiące kalendarzyków w dąbrowskich szkołach i
sprzedano wiele pięknych prac
wykonanych przez uczniów, a
dochód, wraz z tym uzyskanym
w czasie imprezy, został przekazany na rehabilitację przyszłej
maturzystki Sandry Michoń.

Tak więc Statuetkę Debeściaka podarował Zbigniew
Podraza, kalendarz promujący
proﬁlaktykę zdrowia przekazała Beata Małecka-Libera, obraz
na papirusie podarował senator
Zbigniew Meres, a od radnego
Sejmiku Śląskiego Krzysztofa Stachowicza organizatorzy
otrzymali rzeźbę Jana Pawła
II wykonaną w węglu. Poseł
Grzegorz Dolniak przekazał
wizytownik, a prezydent Będzina Radosław Baran atlas
geograﬁczny oraz monograﬁę
Będzina. Nie sposób wymie-

RENATA SZAŁWIŃSKA
MAŁGORZATA
ROZWADOWSKA
(SOSW DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH
I NIEWIDOMYCH)

NASZE PRAWA
Obniżenie wysokości odszkodowania
za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy
szkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu stopnia
winy pracownika i jego stosunku do obowiązków służbowych.
Pracodawcy często wyrażają
zgodę na zawarcie powyższych
ugód i na obniżenie wysokości odszkodowania, zwłaszcza
przy niewielkim stopniu winy
pracownika i w przypadku, gdy
jego dotychczasowy stosunek
do obowiązków pracowniczych
był odpowiedni.
Strony stosunku pracy nie są
ograniczone w zakresie obniżania odszkodowania w drodze
ugody zarówno sądowej jak i
pozasądowej.
Ustawodawca
zrezygnował z ograniczeń ustawowych dotyczących rozmiaru
obniżenia odszkodowania. Pra-

codawca i pracownik ustalają,
w jakich granicach może dojść
do ugody i w jakim zakresie
uwzględnione zostaną interesy
stron stosunku pracy. Należy
pamiętać jednak o tym, iż w
przypadku gdy pracownik dobrowolnie nie wykonuje ugody
pracodawca może złożyć do
sądu pracy wniosek o nadanie
jej klauzuli wykonalności. Po
nadaniu klauzuli ugoda będzie
stanowić tytuł wykonawczy,
który będzie podstawą do egzekucji. Oznacza to, że pracownik będzie w takim przypadku
narażony na dodatkowe koszty
sądowe, w dalszej kolejności egzekucyjne.
Sąd nie każdej ugodzie nada
klauzulę wykonalności. Odmó-

wi jej nadania, jeżeli ustali, że
jest ona sprzeczna z prawem
lub zasadami współżycia społecznego, jest to uregulowane
w art. 121 ze znacz. 1 § 2. Powyższy artykuł ma na celu zapewnienie ochrony pracownika
przed krzywdzącymi postanowieniami ugody.
Należy pamiętać jednak o
tym, że w przypadku, gdy pracownik wyrządził szkodę z winy
umyślnej, czyli w ten sposób, że
wiedział, iż swoim działaniem
wyrządzi lub może wyrządzić
szkodę pracodawcy, ale nie zrobił nic, aby temu zapobiec, jego
odpowiedzialność jest bardziej
surowa.
Odszkodowanie obejmuje
nie tylko rzeczywistą wartość

zniszczonego surowca, ale
także korzyści, które pracodawca mógłby osiągnąć, gdyby pracownik nie wyrządził
mu szkody (np. gdyby Nowicki
umyślnie wylał cement, musiałby zapłacić odszkodowanie
zarówno za cement jak i za
wartość ściany, która mogłaby powstać, gdyby cement nie
uległ zniszczeniu).
Biuro Doradcze
GESTOR
ul. Słowackiego 13/29
60-822 Poznań
tel./fax (061) 847-23-16
www.grupagestor.com
lex@grupagestro.com
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WIECZÓR AUTORSKI
MAGDALENY MOLENDY-SŁOMIŃSKIEJ

Poezja wyraża
człowieka
P

oezja wyraża uczucia człowieka, odzwierciedla jego
świat przeżyć i doświadczeń.
Jest także poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o sens
życia oraz najważniejsze wartości. Być poetą oznacza dostrzegać to, czego inni ludzie
nie zauważają w pogoni za codziennością. Twórca jest osobowością niepowtarzalną.
Miałam okazję przekonać się
o tym, uczestnicząc w wieczorze autorskim Magdaleny Molendy-Słomińskiej, autorki wydanego we wrześniu 2008 roku
przez Fundację „Filantrop” tomiku poetyckiego „Teraz zaśpiewa
słońce”. Spotkaliśmy się w Domu
Kultury „Dąbrówka” w 17 marca,
a poprowadził je poeta, członek
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Jerzy Grupiński. W spotkaniu
wzięła udział grupa twórców
z Klubu Literackiego przy Piątkowskim Centrum Kultury.
Po powitaniu i kilku słowach
wstępu dotyczących twórczości Magdy, prowadzący poprosił
Dariusza Czajkę o przeczytanie
wierszy.
Uczestnicy spotkania mieli
dzięki temu możliwość wsłuchania się w przekaz, jaki płynie
z interesującej, skłaniającej do
reﬂeksji poezji.
Jak powiedział przedstawiciel

grupy literackiej, „często tekst
zaczyna się usamodzielniać,
zaskakuje, zyskuje osobowość” i
właśnie takie momenty odnajdujemy w tych wierszach. Ponadto
zwrócił uwagę na niezwykle
istotny fakt, że autorka, wyrażając własne myśli, próbuje w jakiś
sposób naprawić świat, zmienić
albo odwrócić rzeczy trudne dla
człowieka. Jest to bardzo wyraźnie uwidocznione na przykład
w wierszu zatytułowanym „Bóg
ma depresję” albo „Zaproszenie
do wnętrza”.
Podczas wieczoru autorskiego
Magdaleny Molendy-Słomińskiej
przy kawie i herbacie rozmówcy
wymieniali się nawzajem spostrzeżeniami literackimi. Został
także zaprezentowany zbiór
autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”,
wydany również w ubiegłym
roku przez wymienioną Fundację. Jedną z prac w tej książce
zawartych jest „Słoneczny blog”
autorstwa Magdy. Utwór ten dowodzi, że utalentowana poetka
Magda z równym talentem wypowiada się w prozie.
Z myślą o niej, i dla niej przede
wszystkim, spotkaliśmy się wieczorową porą w Domu Kultury
„Dąbrówka”.

KAROLINA KASPRZAK

Dzięki ludziom
dobrej woli
dalszy ciąg ze str. 27
Dzięki Państwa oﬁarności w poprzednim roku ( zebraliśmy 161.
874 złote ) udało nam się wybudować namiot do hipoterapii,
rozszerzyć działalność w zakresie wczesnej interwencji i zaoszczędzić kwotę, która zostanie
przeznaczona na rozbudowanie
naszego ośrodka. Mamy nadzieję, że również w tym roku
dzięki Państwa wielkiej dobroci
uda nam się osiągnąć zamierzone przez nas cele. W tym roku
procedura przekazania 1 % jest

uproszczona. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w
rocznym zeznaniu podatkowym
wpisując kwotę 1 % podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek
w dół ), nazwę stowarzyszenia i
KRS.

MICHAŁ OGONIAK
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
os. Kościuszkowców 13
62-020 Swarzędz
Numer KRS 0000021128

J

est takie miejsce na poznańskich Ratajach, gdzie
młode, niepełnosprawne osoby mają swój drugi dom. To
Klub „TACY SAMI” na osiedlu
Czecha. To tutaj, w małych,
przytulnych pomieszczeniach
znaleźli swoje schronienie.
Spotykają się tutaj codziennie już od dwudziestu lat. Są tu
tacy, którzy pamiętają jeszcze
otwarcie klubu, i tacy, którzy
przychodzą tu dopiero od kilku
miesięcy. Łączy ich jedno: wszyscy są niepełnosprawni, czy to
ﬁzycznie, czy psychicznie.
Są to osoby, dla których nie
ma już miejsca w WTZ-ach, a i
w pracy nikt ich nie chce. Tworzą wspólnie jedną, wspaniałą
rodzinę. Nie wyobrażają sobie
dnia, bez popołudniowej wizyty w Klubie, jako że Klub działa
właśnie w godzinach popołudniowych.
– Moje życie odmieniło się
całkowicie, odkąd traﬁłam do
Klubu, nabrało sensu, dzięki
czemu czuję się teraz szczęśliwa – mówi Olga Twardowska,
jedna z uczestniczek.
Klub to miejsce, gdzie mogą
przyjść, pogadać o swoich
problemach, wypić kawę czy
herbatę, zjeść coś słodkiego,
ale też nauczyć się tego, czego
nie nauczyli się do tej pory. Tak
więc w Klubie działa pracownia komputerowa, kulinarna,
muzyczna, plastyczna, fotograﬁczna. Tutaj uczą się, jak
zadbać o siebie, przygotować
sobie posiłek, zrobić zakupy,
załatwić swoje sprawy urzędowe. Tutaj też mogą rozwijać
swoje zainteresowania, chętnie tworzą prace plastyczne,
które później z dumą pokazują
na różnych wystawach.
– Przychodzę tu, bo jest we-

soło i mam tu wielu przyjaciół
– mówi Dorota Eicke, kolejna
uczestniczka.
W Klubie mogą też zadbać o
swoje zdrowie, gdyż wyposażony jest w bardzo dobry sprzęt
rehabilitacyjny. Chętnie też
korzystają z zajęć sportowych,
cotygodniowych wyjazdów na
basen, dzielnie też reprezentują Klub na zawodach sportowych dla niepełnosprawnych.
– Fajnie – tak krótko kwituje
to, co się dzieje w Klubie Przemek Wajs.
– Cieszę się, że jestem w
Klubie, bo mogę dzięki temu
korzystać z różnych wyjazdów
i wycieczek – mówi Mirek Juś.
Rzeczywiście, Klub organizuje sporo takich imprez, są to
wspólne wyjścia do kina, teatru, czy muzeum, to też jedno- i wielodniowe wycieczki
po kraju, ale też brali udział
w wyprawach do Danii, Szwecji czy Niemiec. Mają również
możliwość wyjazdu na turnusy
rehabilitacyjne.
Jednak największą popularnością cieszą się zabawy i
biesiady taneczne, organizowane kilka razy w roku. Ob-
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„Tacy Sami” od 20 lat

chodzona w tym roku 20 rocznica powstania Klubu została
więc uczczona wielkim balem
urodzinowym, na którym to
uczestnicy Klubu i ich przyjaciele bawili się doskonale do
białego rana.
Dobrze, że są takie miejsca
w Poznaniu i ludzie, którzy
chętnie pomagają takim osobom, jak członkowie Klubu
„TACY SAMI”. Miejmy nadzieję, że funkcjonować on będzie
przez co najmniej kolejnych
dwadzieścia lat.
Klub działa dzięki przychylności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w
Poznaniu, a organizacyjnie
należy do Domu Kultury „Orle
Gniazdo”.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Klub swoją działalnością, i prosimy – nie zapominajcie o nas.

PAWEŁ GROCHOWSKI
OPIEKUN KLUBU
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Integracja łamie
przeszkody
P

o raz dziesiąty Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na osiedlu Stare Żegrze w Poznaniu przygotował
„Drzwi otwarte”. Rodzice mogli
posłuchać, co ma do zaoferowania placówka, a także zwiedzić cały obiekt.
Chętnych nie brakowało, bowiem rodzice tłumnie zapełnili salę, w której nauczyciele
opowiadali o atrakcjach szkoły.
Placówka jest bardzo zadbana i kolorowa. To wysiłek nie
tylko dyrektor Aliny Dobrzyńskiej i kadry szkolnej, ale także
pomocy między innymi władz
miejskich.
– Robimy wszystko, by
uczniowie czuli się u nas dobrze – mówi dyrektor Alina
Dobrzyńska. – W naszej szkole
uczy się 483 uczniów w tym 67
z dysfunkcjami. Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 dzieci, a wśród nich jest od 3 do
5 niepełnosprawnych. Wzory
zdrowi podopieczni czerpią od
nauczycieli. Chętnie pomagają,
zaprzyjaźniają się, nie wprowadzają rozróżnienia na lepszych
i gorszych. To sprzyja tworzeniu przyjaznej atmosfery.

POZNAŃ

K

ubuś rósł w oczach i z dnia
na dzień czuł się lepiej. Ja
pracowałam w Tonie i czerpałam radość z nowych wyzwań.
Już prawie znikał strach, w jakim tyle lat żyłam. Czułam się
również bezpiecznie. Miałam
wokół siebie wielu życzliwych
ludzi. Nabierałam sił i pewności siebie. Praca, którą wykonywałam, dawała mi możliwości
realizowania własnych marzeń
i poznawania nowych ludzi.

szkole poczucie własnej wartości sprawia, że niepełnosprawni chętnie włączają się w
życie szkolne. Przykładem jest
Robert Stępiński. Bardzo zaangażowany społecznie.
Szkoła stawia również na
sport, szczególnie na siatkówkę, tenis stołowy, taniec. Ma
do tego odpowiednią bazę. A
więc cztery sale gimnastyczne, boiska, siłownie, bieżnię do
biegów i skoków w dal. Bardzo ważne są także języki. W
programie nauczania są: język
angielski, niemiecki, francuski,
a od nowego roku dojdzie hiszpański. Nauka zaowocowała
współpracą z jedną szkołą we
Francji i dwiema w Hiszpanii.
W placówce dużą wagę przywiązuje się do różnych świąt i
uroczystości.
Organizowane
są: Dzień Gimnazjalisty, Dzień
Integracji, Dzień Europy, Dzień
Ekologiczny. Na tych, którzy
nie chcą poprzestać wyłącznie
na nauce, czekają: koło informatyczne, techniczne, ekologiczne, chemiczne, Miłośników
Poznania i Wielkopolski, zespól
taneczny, koło teatralne, młodego biologa, sportowe, teatralne,
historyczne oraz Caritas.

Uczyłam się prowadzić stowarzyszenie, pisać wnioski o
dotacje. Nie było to łatwe, gdyż
była to dla mnie całkowita nowość . Udawało mi się pozyskiwać środki dla organizacji i
w konsultacji ze środowiskiem
osób niesłyszących tworzyłam
nowe zadania, które miały pomóc tym osobom w codziennym
życiu. Liczba członków Towarzystwa ,,TON’’ rosła z każdym
tygodniem. Potrzeby wzrastały,
starałam się sprostać coraz to
nowym wyzwaniom.
Kubuś zadomowił się już u
prezesostwa i czuł się u nich jak
u siebie w domu. Traktowany był
też jak członek najbliższej rodziny. Dalej miał problemy z jedzeniem, potraﬁł godzinami trzymać
posiłek w policzkach, nie łykając
go. Niesłyszący zabawiali go
wspólnymi siłami i czasem mały
z wrażenia coś połykał. Było to
jednak mozolne zadanie, wymagające nie lada cierpliwości.
Kuba większość czasu spędzał
ze mną, gdyż wtedy nie mieliśmy
jeszcze biura i wszystkie sprawy
w tygodniu były załatwiane u
Prezesa w mieszkaniu. W poniedziałki i czwartki natomiast
spotykaliśmy się w wynajętej
nieodpłatnie salce szkolnej.

ANNA WIERZBICKA
Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1
os. Stare Żegrze
w Poznaniu
tel. 061 879 77 91
061 878 96 90

FOT. ANNA WIERZBICKA

Dzieci
niepełnosprawne
najczęściej cierpią między innymi na mózgowe porażenie
dziecięce, niedosłuch, niedowidzenie oraz na dysfunkcje
mięśniowe. Zawsze mogą ze
swoimi problemami zgłosić
się do szkolnego psychologa
lub pedagoga. Prowadzone są
także zajęcia rehabilitacyjne i
rewitalizacyjne. Budowane w

Eunika
Lech

Alina Dobrzyńska – dyrektor Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na osiedlu Stare Żegrze.

Kuba bardzo szybko nauczył
się porozumiewać z niesłyszącymi. Pomagał mi czasem w pracy.
Gdy wychodziłam, zdarzało mu
się odbierać telefon i przekazywać prezesowi treść rozmowy
prostym językiem migowym.
Kubusiowi tak spodobało się to
mówienie ,,na migi”, że coraz
mniej mówił. Zaniepokoiło mnie
to. Zaczęłam się zastanawiać
nad zapisaniem go do przedszkola. Bardzo się bałam. Co będzie, gdy ktoś z rówieśników go
popchnie, a on upadnie na klatkę
piersiową? A jak zasłabnie?
Postanowiłam zapytać o to
kardiologa, który prowadził Kubusia po operacji. Zbliżała się

wizyta kontrolna w Łodzi, więc
przygotowałam listę pytań. Od
operacji minęły już prawie trzy
miesiące. Na kontrolę pojechaliśmy z Jackiem. Zawsze gdy jadę
na kontrolę, serce skacze mi do
gardła. Starach jest zawsze ten
sam. Chyba wszystkie matki tak
mają. Siedzimy w kolejce w poczekalni i staramy się ukrywać te
najgorsze myśli przed dziećmi.
Mówimy: to tylko badanie, pani
doktor powie ci, że jesteś zdrowy i za raz pojedziemy do domu.
Same chcemy w to wierzyć, ale
w środku wszystko się trzęsie.
Potem siedzimy w sali badań
przy naszych dzieciach, patrząc w monitor aparatu do usg
serca. Niewiele można z tego
obrazu zrozumieć, więc uważnie słuchamy każdego, nawet
najmniejszego komentarza lekarza. Czasem z obawą pytamy
(może lepiej nie pytać wcale),
czy wszystko jest w porządku?
Nie zawsze słychać pozytywną
odpowiedź. Kuba jednak pomyślnie przeszedł badanie i pani
doktor była zadowolona z wyników pooperacyjnych. Mogliśmy
tego samego dnia wracać do
Poznania.
W odpowiedzi na moje pytania
pani doktor odpowiedziała, że
dalej trzeba będzie kontrolować
wysiłek u Kuby, ale do przedszkola jak najbardziej może iść,
tym bardziej, że jest jedynakiem
i na pewno brakuje mu towarzystwa rówieśników. Trzeba tylko
porozmawiać z opiekunami.
Kubuś bardzo się rozpromienił
na tę wiadomość. Oczywiście
myślał, że do przedszkola będzie
mógł pójść następnego dnia, co
oczywiście nie było możliwe .
Po powrocie do domu zaczęliśmy się rozglądać z za przedszkolem. W pobliżu naszego
mieszkania nie było żadnego,
ale za to zaraz koło domu Marka
i Trudzi było bardzo ładne, które
stylizowane na zameczek. Nie
był to okres zapisów, więc nie
miałam pewności, czy będą wolne miejsca, do tego jeszcze choroba Kuby, wychowawcy mogą
się obawiać.
Poszłam na rozmowę z Kubusiem, aby sam mógł zobaczyć,
czy będzie mu się tam podobało.
Gdy Kubuś bawił się z dziećmi, ja rozmawiałam z panią dyrektor. Była bardzo miła. Mimo
że dzieci w grupie czterolatków
(Kuba 1 stycznia skończył 4 lata)
było dosyć sporo, to zgodziła się
przyjąć i Kubusia. Zdecydowałam, że przez pierwszy okres
będę go przyprowadzać tylko na
trzy do czterech godzin. Była to
dla nas zupełna nowość. Chciałam mieć pewność, że jest to od-
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Aby Trudzia
mogła zrozumieć
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wiadał o niesłyszących, o języku
migowym.
Pewnego dnia, gdy dzieci szykowały się do przedstawienia z
okazji Dnia Babci, Kuba powiedział, że jego ciocia nic nie zrozumie, ponieważ nie słyszy. Nie
mamy już w Polsce rodziny, więc
ciocia Trudzia przez cały okres
przedszkolny pełniła rolę babci.
Bardzo chętnie się na to godziła i widać było, że sprawia jej to
dużo radości.
Gdy zbliżał się dzień przedstawienia, dostała od Kuby własnoręcznie wykonane zaproszenie. Zrobiło ono na Trudzi
duże wrażenie. Ładnie się ubrała i zabrała ze sobą kamerę,
aby nagrywać występy dzieci.
Osoby niesłyszące uwielbiają
dokumentować wszystkie wydarzenia. Mają w domach pełno
zdjęć, kaset, może nawet wszyscy mają aparaty fotograﬁczne.
Na miejscu był drobny poczęstunek i zaproszono wszystkie
babcie do stołu. Ja również poszłam. Było to dla mnie szczególne wydarzenie – pierwszy
występ mojego synka, a ponadto chciałam, żeby Trudzia czuła
się lepiej, przecież nie mogłaby
się beze mnie komunikować.
Wśród babć wzbudziła zainteresowanie i wiele osób chciało
zamienić z nią parę słów, więc
tłumaczyłam rozmowy.

powiednia decyzja. W noc przed
pójściem do przedszkola oboje
z Kubusiem nie spaliśmy. Kuba
z emocji, ponieważ nie mógł się
doczekać rana, a ja ze strachu i
wyrzutów sumienia.
Ja nigdy nie chodziłam do
przedszkola. Nie wiedziałam
więc, czego oboje możemy się
spodziewać. Poza tym czułam,
że dziecko powinno być przy
mnie, że nikt nie jest w stanie lepiej niż ja nim się zaopiekować.
Czułam się jak wyrodna matka.
Pomyślałam, że jeśli tylko zapłacze w przedszkolu, to skończę z
tym pomysłem. Zasnęłam z tą
myślą .
Poszliśmy do przedszkola
na dziesiątą rano. Kubuś dostał
swoją szafeczkę na ubrania.
Kupiłam mu zabawne kapcie w
teletubisie. Cieszył się bardzo.
Należał do grupy ,,Wróbelków
Elemelków”. Gdy tylko otworzyły
się drzwi sali, wbiegł do niej w
ogóle nie oglądając się na mnie.
Zdążyłam do niego krzyknąć:
,,mama już idzie i wróci za trzy
godziny”. Ale on tylko machnął
ręką, nawet nie wiem, czy słyszał, co powiedziałam.

Zamknęłam drzwi sali i usiadłam na ławeczce koło szafki
Kuby. Czułam się jak wyrodna
matka. Popłakałam się. To nie
Kubuś płakał, tylko ja. Ze łzami
w oczach szłam do pracy. Cały
czas myślałam tylko o tym, aby
odebrać synka. O tym, co złego
może go tam spotkać. Praca,
jak można się domyślać, wcale mi nie szła. Byłam pewna,
że nic nie zje, że jak tylko się
zorientuje, że mnie nie ma, to
wpadnie w panikę. Po dwóch
godzinach nie wytrzymałam
i poleciałam po synka jak na
skrzydłach.
Nie weszłam od razu na salę.
Przysiadłam przy jego szafeczce
i czekałam. Chciałam zobaczyć,
jak się będzie zachowywał nie
wiedząc, że jestem. Po chwili
wszystkie dzieci wyszły z sali na
obiad. Kuba trzymał za rączkę
kolegę i ustawiał się w rządek.
Wcale nie zauważył mojej obecności. Był bardzo radosny, a buzia mu się wręcz nie zamykała,
cały czas mówił coś do kolegi.
Ucieszyłam się, że moje obawy
się nie potwierdziły.
Po obiadku ubrałam Kubusia
i zabrałam go z przedszkola.

Szedł niechętnie, chciał jeszcze
zostać z dziećmi. Był jednak
spocony, co znaczyło, że jego
serduszko jeszcze nie jest gotowe na wszystko, co chciałby
robić Kubuś. Po drodze pytałam
go, jak mu się podobało. Był zachwycony. Poprosił, żeby zapisać
go na muzykę i inne dodatkowe
zajęcia. Cieszyłam się razem z
nim.
Pracy przybywało i nie zawsze
udawało mi się Kubę osobiście
odebrać z przedszkola, a nie
chciałam, żeby był tam więcej
niż cztery godziny z uwagi na
chore serce. Odbierała go wtedy
żona Prezesa Trudzia. Panie wychowawczynie były uprzedzone
o tym, że ciocia jest niesłysząca. Mieliśmy specjalny ,,kod’’ na
dzwonek: dwa sygnały to znaczy, że po Kubę przyszła ciocia
Trudzia. Nasza nowa, niesłysząca rodzina wzbudziła zainteresowanie i grad pytań. Miałam
okazję opowiedzieć o specyﬁce
środowiska osób niesłyszących.
Wyjaśniło się wtedy, dla czego
Kuba nie woła pani, tylko szturcha ją w ramię – tak wołają się
osoby niesłyszące. Kubuś również dużo w przedszkolu opo-

Potem przeszliśmy do dużej sali i zaczęły się występy.
Poszłyśmy na sam przód, aby
Trudzia mogła coś zobaczyć,
no i oczywiście nagrywać Kubusia na kamerę. Gdy dzieci
wyszły i zaczęły śpiewać, obie
stałyśmy znieruchomiałe z
wrażenia – wszystkie dzieci
śpiewały i ,,migały’’ refren piosenki ,,kochana babciu mamy
dla ciebie...’’. Trudzia dzielnie
ﬁlmowała, ale łzy spływały jej
po policzkach ze wzruszenia.
Kuba trzymał w tajemnicy, że
uczy dzieci refrenu piosenki w
języku migowym, aby ciocia
Trudzia mogła zrozumieć, o
czym śpiewają.
Bardzo to zbliżyło Kubę i Trudzię, a ja byłam z synka bardzo
dumna. To niesamowite, że takie
dziecko jest tak wrażliwe, żeby
zadbać o innych. Jego postępowanie w stosunku do osób niesłyszących zawsze było bardzo
pozytywne. Wkrótce stał się pupilkiem całego naszego Stowarzyszenia, chętnie migał i wręcz
nalegał, aby go uczyć słów w
języku migowym, które nie znał.
Gdy dzieci w przedszkolu chwaliły się umiejętnością mówienia
w języku obcym, on też mówił
że zna język obcy – migowy.
cdn.
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W „Koniczynce” znaleźli
radość i przyjaciół
N

Marianna Kamińska objęła placówkę w 1998 roku i
zastała 30 osób w stowarzyszeniu, bez żadnej siedziby.
To było pierwsze wyzwanie,
z którym musiała się zmierzyć. Najpierw należało zagospodarować pięćdziesiąt
metrów kwadratowych w suterenie przy ulicy Małeckiego.
Wspólnym wysiłkiem lokal
doprowadzono do użytku.
Tam odbywała się początkowa terapia zajęciowa dla
dzieci niepełnosprawnych.
Jednak członków przybywało i pomieszczenie stało się
zbyt ciasne.
– Na początku roku dwutysięcznego wystąpiliśmy do
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z prośbą
o przydzielenie większego
lokalu – wspomina Marianna
Kamińska. – Pomieszczenie
dostaliśmy, ale wymagało
ono generalnego remontu.
Przedtem znajdowała się tutaj zdewastowana pralnia z
zardzewiałymi oknami, studniami i kotłami. W remont
trzeba było włożyć wiele
wysiłku, ale dzięki pomocy
Urzędu Miasta w Poznaniu
stara pralnia zmieniła się nie
do poznania. Od razu wystąpiliśmy do PEFRON-u o utworzenie warsztatów terapii
zajęciowej, ale nie udało się
uzyskać zgody. Powstał więc
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny z Terapią Zajęciową,
ﬁnansowany przez nasze stowarzyszenie i władze miejskie. Dopiero w 2003 roku
ośrodek przekształcił się w
Warsztat Terapii Zajęciowej.
Za pieniądze, który potem dał

FOT. ANNA WIERZBICKA

a korytarzu budynku
przy ulicy Swoboda w
Poznaniu, w którym mieści
się Stowarzyszenie Ludzi z
Epilepsją, stoi niezliczona
ilość wózków inwalidzkich.
Korzystają z nich osoby,
które nie mogą poruszać
się o własnych siłach. W
sali obok słychać wesoły
gwar. Marianna Kamińska
szefowa
stowarzyszenia
nie spuszcza podopiecznych z oka. Dla każdego
ma uśmiech i ciepło słowo.
O uczestnikach warsztatów
mówi z wielką troską. Dla
niej ważne jest, by czuli się
szczęśliwi i zadowoleni.

nam PEFRON, przekuliśmy
się do następnych pomieszczeń, dostosowując je do
naszych potrzeb i kupiliśmy
samochód. Pomaga on w dowozie tych, którzy nie mogą
sami do nas traﬁć. Cały czas
ciągle coś uzupełniamy, udoskonalamy. Wprawdzie dysponujemy powierzchnią 400
metrów kwadratowych, ale
potrzeby naszych podopiecznych stale rosną. Chcemy,
aby było im u nas jak najlepiej. Druga nasza placówka
z pięknym ogrodem znajduje
się przy ulicy Marcelińskiej.
Na terapię dzienną przychodzą podopieczni w przedziale wiekowym od 18 do 46
lat. Do ich dyspozycji są pracownie: komputerowa, edukacyjna, poznawania świata,
gospodarstwa
domowego,
rękodzieła, krawiecka, ceramiczna i plastyczna. Bardzo
pomocna jest rada psychologa, który nie tylko wspiera terapeutów, ale wskazuje, jakie
talenty i predyspozycje mają
niepełnosprawni.
– Dla rodzin nasza placówka to ogromne wsparcie
– dodaje Marianna Kamiń-

ska. – Rodzice, zostawiając
tutaj swoje niepełnosprawne
dzieci, mogą spokojnie pracować, bo wiedzą, że nic złego ich nie spotka. Natomiast
samotni
niepełnosprawni
traktują to miejsce jak prawdziwy dom, w którym mogą
miło spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i
pogawędzić z przyjaciółmi.
Oznacza to koniec siedzenia
w czterech ścianach i wyrwanie się ze stagnacji.
Do niedawna w „Koniczynce” organizowano bardzo
dużo wycieczek, ale problemy ﬁnansowane sprawiły, że
trzeba było te wyjazdy ograniczyć. Za to zawsze pamięta
się o Andrzejkach, Gwiazdce,
Walentynkach, Wielkanocy.
Stowarzyszenie ma wiele
planów i zapału. Pomimo
trudności Marianna Kamińska wierzy, że uda się zrealizować wszelkie zamierzenia.
Dla niej najważniejszy jest
uśmiech na twarzach podopiecznych. To największa
nagroda za poniesiony trud i
wysiłek.

ANNA WIERZBICKA

ysuje od kilku lat. Posługuje się cienkopisem, za
pomocą którego na papier
przenosi obrazy powstające w
jego wyobraźni. I nie tylko. W
ten sposób Przemek Kiebzak,
młody, utalentowany, niepełnosprawny rysownik realizuje swoje marzenia. Jego prace
można było obejrzeć pod koniec lutego na indywidualnej
wystawie pod hasłem „Niewidziane miasta” w poznańskiej
Galerii „tak”.
Obrazy Przemka przypominają prace Edwarda Dwurnika,
z tą różnicą, że utrzymane są w
kolorystyce czarno-białej. Poza
tym zachowana jest zawsze ta
sama zasada: dół mocno zabudowany, a góra pusta. Tak,
jakby Przemek zostawiał wolne
miejsce na przemyślenia. W plątaninie drobnych kresek zawsze
znajduje się miejsce na jego bardzo widoczną sygnaturę PK.
– Bliżej poznałam Przemka
podczas podróży do Bratysławy
na 8 Triennale INSITA 2007 i od
razu wzbudził moja wielką sympatię – mówi Małgorzata Szaefer,
kurator wystawy. – To bardzo
miły, ciepły, wrażliwy człowiek.
Wcześniej znałam go z pracowni plastycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”. Jest
szalenie dokładny, a jego prace
są wyrazem wielkiej fascynacji
tego rodzaju twórczością. Połączone ze sobą dziesiątki detali
tworzą niepowtarzalne kompozycje. Nie mam wątpliwości, że
Przemek bardzo czuje czerń i
biel. Tylko czasami odchodzi na
rzecz brązowego cienkopisu, bo
prawdopodobnie pociągają go
kontrasty.
Przemek Kiebzak tworzy
projekty miast i budowli nie tylko wykorzystując wyobraźnię,
ale także często posługując się
widokówkami i fotograﬁami z
albumów. W ten oto sposób powstają „Niewidziane miasta” bez
ludzi, ale za to przedstawiające
między innymi budowle i place
miejskie. W swojej twórczości z
łatwością przechodzi od szerokich planów do bardziej wycinkowego traktowania magicznej
architektury.
Prace młodego artysty zostały
dostrzeżone i docenione. Miłośnicy sztuki mogli je podziwiać
na wystawach: „Trzy światy: Nikifor, Żarski, Kiebzak”, „Folwark
i pałace”, „Ptasie plotki”, „8 na
8 Triennale INSITA”. Przemek
otrzymał także wyróżnienie na
Międzynarodowym
Biennale
Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.
– Do tej pory Przemek nie miał
wystawy indywidualnej, dlatego postanowiliśmy ją urządzić
w naszej galerii – dodaje mówi
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Niewidziane
miasta Przemka

Na pierwszym planie artysta Przemysław Kiebzak.
Małgorzata Szaefer. Nie mieliśmy wątpliwości, że bardzo na
nią zasłużył. Przemek ma już
wypracowany swój styl. To jego
trzymanie się czerni i bieli jest
bardzo konkretne i zasadnicze.
Wypowiada się bardzo architektonicznie, po męsku. Ale rysuje także doskonałe, dowcipne
zwierzęta, choćby kaczkę z zębami.
Na wystawie pokazano ostatnie prace z architektury. Wśród
nich znalazły się dwa obrazy z
wcześniejszego okresu twórczości artysty. Na wernisaż zaproszono rodzinę, przyjaciół i
miłośników talentu Przemka.
Przyszły także osoby z kręgów
ASP, młodzież z studenckiego
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kółka dziennikarskiego, osoby niepełnosprawne. Przemek
nie krył wzruszenia. Z radością
przyjmował gratulacje i wyrazy
uznania. Na pewno okazana
serdeczność i ciepło zaowocują
kolejnymi pięknymi pracami, w
których niepełnosprawny artysta będzie mógł wyrazić samego
siebie.

ANNA WIERZBICKA
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W codziennych
wiadomościach
Jeden temat dominuje:
Nie ma! Nie starcza!
Za mało! Brakuje!

POST
Różne są powody,
Dla których się pości:
Dbałość o linię, religia,
Częściej – z
konieczności.

NAGROBEK
Prawo i sprawiedliwość
Tu leżą w jednym grobie.
Czy za ich pogrzebanie
Ktoś kiedyś odpowie?

Fraszki
DEMAGOG

PATRIOCI

Występuje z tupetem,
Do ludzi zęby szczerzy
I plecie banialuki,
W które sam nie wierzy.

Cudze chwalicie,
Swoje plugawicie,
Sami nie wiecie,
Komu służycie.

ZMIANA

FACHOWCY

Ucieszyli się biedacy,
Że już gnida nie żyje.
A z niej wesz się wylęgła
I nadal krew pije.

Na tym polega
Specjalność polityka,
Że dużo mówi,
Z czego nic nie wynika.

OGŁOSZENIE

JAK W KINIE

Te wspaniałe reformy
Nowego porządku
Pilnie zamienię
Na trochę rozsądku!

Scenariusz, realizacja,
Zespół się bogaci.
Reszta może popatrzeć
I za wszystko zapłacić.

PALANT
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Miał rzucić palenie
Szkodliwe na płuca.
Jak dotąd jedynie
Niedopałki rzuca.

KULTURYSTA

SENSACJA

Umięśniona
Wielka klata,
A koliber
Pod nią lata.

Liczył barany
Raz poseł w sejmie,
Nie licząc że go
Kamera zdejmie.

Fraszki

Z pastelowych aluzji Aleksandra Wołosa.

AWANS

PIŁKA NOŻNA

Przeprowadził się chłop
Do miasta.
Inteligentem już jest
I basta.

Odkryło wkurzonych
Miłośników grono,
Że nie jest okrągła…
Kanty znaleziono.

CZYSTE RĘCE

PUCHY

Można nieźle
Napaskudzić
I rąk sobie
Nie pobrudzić.

Ponoć czas to pieniądz.
Lecz bywa i tak,
Że czas sobie leci,
A pieniędzy brak.

TELEDYSKUSJA

PROBLEMY

Zazwyczaj dyskusja
Bywa bełkotliwa,
Bowiem cham chamowi
Wpół słowa przerywa.

Dylemat i w szkole
Miewają młodziki,
Czy sięgnąć po rozum,
Czy po narkotyki.
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Globtroterskie dyrdymały
*
Coś nie daje mi spokoju,
Wciąż się kręcę po pokoju
I nie zajdę wszak daleko,
Chociaż chodzi tu o mleko.
Jedna myśl mi drąży umysł:
Jak smakuje świeży kumys.
Jeśli nie wiesz, co to znaczy,
To jest napój, lecz od klaczy.
Muszę jechać do Mongolii
Niby to po kwiat magnolii.
W jurcie znajdę kwaterunek,
Tam kosztować będę trunek.
Muszę też mieć jakąś kankę
I zapoznać koleżankę,
Bo zmilczałem w zapomnieniu,

Że się nie znam na dojeniu
I nie powiem byle komu,
Iż zabieram litr do domu.
To jest lek na złotą wagę,
Ponoć leczy każdą zgagę.
*
Już zaczynam się uśmiechać,
Na Saharę myślę jechać.
Słońce pono tak tam praży,
Że są wydmy jak na plaży.
Toteż pomysł mam zuchwały,
A nie robię nic dla chwały,
Tylko jestem w Kołobrzegu
I na morskim bywam brzegu.
Bywam zwłaszcza w czas wakacji,

Czas owocnych obserwacji.
Tam się budzą ze snu zmysły,
Tam najlepsze mam pomysły
I nabieram moc inwencji
Do niszczenia konkurencji.
Wnet uknułem plan genialny,
Nowatorski, niebanalny:
By nie była lepsza Łeba,
Więcej piasku nam potrzeba.
Wezmę ﬁrmy przewozowe
I z pustyni go przywiozę.
Będą dzieci znów dla hecy
Obsypywać tłuste plecy.
ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

WSPOMNIENIE Z PRL-u
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

J

urgen Guskowsky, jeden z
dwóch monterów z dawnego RFN, którzy nadzorowali
ustawianie maszyn ﬁrmy Tchischler, od kilku dni zachowywał się inaczej niż zwykle.
Posmutniał, nie kwapił się do
rozmowy. Dotychczas był zawsze wesół i gadatliwy.
Był czwartek. Jurgen, jak nigdy dotąd, przyszedł do pokoju
śniadań na przerwę śniadaniową ostatni. Usiadł samotnie w
kąciku i zabrał się do jedzenia.
– Jurgen – zagadnął go jeden
ze ślusarzy – co się stało? Chory
jesteś?
– Nic mi nie jest. Ale jednego
nie mogę pojąć – odrzekł smutnym głosem Jurgen.
– Powiedz, może coś poradzimy – nalegał Zenek Mielczarek,
z którym Jurgen pracował i nawet się zaprzyjaźnił.
– Mów! – nalegał Zieliński.
– Co kilka głów to nie jedna.
Znajdziemy wyjście.
– No dobrze – westchnął Jurgen. – Podoba mi się dziewczyna, Zosia, pracuje przy rozciągarce…
– No to rwij ją, na co czekasz!
– zawołał ktoś z brygady.
– Ale ona nie chce ze mną
rozmawiać.

Trudno zostać Polakiem
– Może nie che, bo jesteś
Niemcem? – zauważył Zieliński.
– Jestem obywatelem Niemiec,
ale naprawdę jestem Polakiem.
Moich rodziców wywieziono na
roboty przymusowe w czasie
okupacji i tam zostali.
– Już wiem, co ci może pomóc
– Zieliński uderzył się dłonią w
czoło. Jeśli chcesz, by nabrała do
ciebie zaufania, to zachowuj się
jak Polak, a nie jak Niemiec.
– Ale co mam robić?
– U nas chłopak nie przystawia się do dziewczyny na sucho
– Zieliński mrugnął porozumiewawczo do kolegów. – Wypij
kielicha, żeby poczuła, że jesteś
facet, zaproś ją do kina albo
kawiarni. Musisz pokazać, że
jesteś męski.
– Jak to?! Mam iść do niej pijany!?
– Nie od razu, wystarczy, że
wypijesz jednego. Jak nie poskutkuje, próbuj więcej.
– Nie lubię wódki. Można
piwo?
– Co ty – Zieliński czuł, że rybka połknęła haczyk. – Piwo jest
mało męskie. A Polki wolą konkretnych facetów.
– Ale żebym nie wpadł w alkoholizm.
– Przecież nie musisz codziennie, a tylko wtedy, gdy się z
nią umówisz.

– No dobrze, skoro ma to pomóc. Tak mi się podoba, że zakochałem się.
– To kuj żelazo, póki gorące.
Chcesz mieć dziewczynę, to
staraj się!

*
Następnego dnia Jurgen zaczął stosować się do rady kolegów. Jednak Zosia nadal go
unikała. Sprawiała wrażenie
nieśmiałej, co Jurgen brał za lekceważenie. Uznał, że jest zbyt
mało skuteczny, więc postanowił wypijać dwa kieliszki przed
każdą próbą spotkania, a gdy to
nie pomogło, popijał codziennie, gdy Zosia przychodziła na
zmianę.
– Jurgen – zagadnął go któregoś dnia zaniepokojony Kowalski. – Nie podlegasz mi, ale
muszę zapytać. Dlaczego ciągle spotykam cię pod wódką?
Przecież stroniłeś od alkoholu?
Nakryje cię behapowiec albo
kierownik i mimo, że jesteś obcokrajowiec, leżysz!
– Wybacz majster – w głosie
Jurgena była nutka strachu. _
Ale cholernie trudno zostać Polakiem. Prędzej chyba zostanę
pijakiem…
– Jurgen, ty się dobrze czujesz?

– Jak wy Polacy to robicie, że
zdobywacie dziewczyny, a nie
wpadacie w alkoholizm?
– Co ty bredzisz!
Jurgen westchnął żałośnie, po
czym opowiedział o radzie kolegów z brygady. Na zakończenie
objął dłońmi głowę i stwierdził
niemal ze łzami:
– Zostać Polakiem to ponad
moje siły. Teraz rozumiem, dlaczego moi rodzice nie wrócili do
Polski.
– Teraz i ja rozumiem – Kowalski był rozbawiony i zdumiony. – Ty z kraju o wysokiej kulturze dałeś się tak zrobić w jajo?
Wierzyć się nie chce, że dorosły
człowiek może być tak naiwny.
Jaka uczciwa dziewczyna może
bardziej cenić ochlapusa od
stroniącego od alkoholu? Zosia
to skromna, nieśmiała dziewczyna, jej wszystko jedno, czy
jesteś Polak, czy Niemiec. Ty jej
lepiej kwiatki kup albo czekoladę. Skończ z wódką, bo życie
sobie zmarnujesz.
– Dziękuję, majster – poweselał Jurgen. – A tym draniom to ja
odpłacę. Odechce się im.
– Poczekaj, Jurgen, nie rób
tego sam. To cwaniaki. Niech
trochę czasu upłynie, ja ci pomogę. Znajdziemy dobry pomysł.
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Dedykuję samotnym,
tym w parach, zakochanym,
rodzicom, dorosłym dzieciom.
Ponadto mojej Krysi i jej synowi
Łukaszowi, którzy odeszli
w mlecznej zamieci Stycznia
2006, Asi, Marice, Oli, Basi,
Lidce i Małgosi, Leszkowi,
Jackowi, Januszowi
i p. Marcinowi, Krzysiowi i Krysi
oraz pozostałym.
„Serce, które kocha,
nie jest już niczyje”
ks. Jan Twardowski
– I co, Maa? Ciocia wie?
– Tak, wie i już się zajęli Zosią. Zaproponowałam im też
gościnę, by może Zosia zmieniła miejsce i wymieniła myśli na
nowe.
– To dobry pomysł. Jesteś fajna
Maa.
– Idę pogadać z dziewczynami. Paaaaa.
– A może byś się do nich wybrała, tobie zmiana otoczenia
też dobrze zrobi.
– Nie wiesz za co?
– Przecież ojciec dzwonił i
mówił, że wysłał przelew.
– Właściwie chętnie bym pojechała. Ciotka Laura wspomniała,
że ma okna do umycia, może
złapię parę groszy.
– Zdzieruska. Na ciotce chcesz
zarabiać?
– Przecież chciała kogoś wynająć!
– Masz rację. Popieram twoją
chęć do pracy.
– Wiem, kochasz mnie – Agata mrugnęła porozumiewawczo.
– Kocham.

XVII
Po zimie przyszła wiosna.
Na Wielkanoc wszyscy dostali
od Olka zaproszenie za ocean.
Dzieciaki przyjęły to z entuzjazmem ale Daria była tym faktem
przerażona. Jej niepodważalnym
i koronnym argumentem był
brak pieniędzy. Ale czy naprawdę?
Naprawdę Daria bała się konfrontacji. Stwierdziła więc, że
nie mogą wszyscy jechać, bo
nie przeskoczą ﬁnansów. Jurek
od razu zadecydował, że zarobi
na wyjazd, a Agata wpadła w
histerię.
– Dobrze, pojedziecie oboje, a
ja zostanę – zadeklarowała Daria.

Okno Darii
Jakże była zła! To mało powiedziane, była wściekła. Nawet nic
nie zje, dopóki się nie dowie, że
dolecieli cało i szczęśliwie. Użyłaby wszelkich możliwych sposobów, by ich zatrzymać. Mogłaby na przykład powiedzieć,
że czuje się źle i byliby nieczuli
gdyby ja zostawili samą. Albo że
nie mają litości zostawiając ją
na Wielkanoc samą. Względnie
zaszantażować, że oczywiście z
tej wielkiej miłości wyrwie sobie
włosy, a w ogóle to czy im by nie
było przykro gdyby…
Nie, jednak nie zrobi tego. To
byłby obrzydliwy egoizm. To ich
życie i ona musi nauczyć się godzić z takimi wyborami. Więc da
im błogosławieństwo i najwyżej
nie będzie spała, aż nie zadzwonią.
Podeszła do magicznej komody pełnej rodzinnych zdjęć.
Zaczęła wyjmować albumy i te
leżące luzem. Przekładała fotograﬁe z jednej strony szuﬂady na
drugą.
Zdjęcia miały dziwne kolory,
ale właśnie te kolory zdradzały
ich wiek. Na jednym z nich Jurek
miał rok i był nieco niebieski, a
na innym już dwa lata i bardziej
zielony. Miała jeszcze zdjęcia
Agaty w różowych odcieniach.
Na fotograﬁi z przedszkola była
ubrana w niebieską sukienkę
„królewny”, którą Daria uszyła
jej na balik. Sukienka wyglądała
na ﬁoletową i tyko Agata pamiętała, że była niebieska jak niebo.
Położyła zdjęcia z powrotem na
dno i zamknęła szuﬂadę.
W kuchni zerknęła na słynny
kalendarz mamy, kwintesencje
wszystkich anegdot rodzinnych.
Sprawdzi w jaki dzień są święta i
też coś zaplanuje.
Wertowała kartki, które szybko opadały, aż nagle zauważyła
na jednej z nich sentencje:
Jestem za dużą rodziną, każda
kobieta powinna mieć co najmniej trzech mężów.
– Harem dla kobiet!? –
uśmiechnęła się rozbawiona.
W wirze przedświątecznych
zajęć przestała myśleć o dzieciach i swoich obawach. Wraz
z Laurą uparły się na jajka.
Wszystkie ich dekoracje miały
motyw przewodni w kształcie
jajka. Czasem były to żartobliwe
pastisze, a czasem nawiązywały
do znanych tradycji pogańskich,
gdzie wiosna, symbolizująca
odrodzenia życia, kojarzyła się
z kurczakiem wykluwającym się
z jajka.

Przy któreś dekoracji wróciła
myślami do dzieci. Usiadła na
chwilę, by odpocząć i spoglądając na dekoracje przypomniała
sobie swoje ciąże.
Z Jurkiem była chuda z tyłu,
ale nie widziała własnych nóg
z przodu. Nie mogła sobie ich
umyć, wtedy Olek przynosił
miskę z woda, przyklękał na
jedno kolano i delikatnie mył
jej nogi tak, jakby mył noworodka.
A przecież ona miała go w
brzuchu, a nie w nogach i ich
syn miał się bardzo dobrze.
Jurek nie dawał się porządnie
wyspać nad ranem. Budził się
tak wcześnie, jak jego ojciec i kopał ją niemiłosiernie po brzuchu.
Musiała wiec wstać, najeść się i
wtedy ich dziecko się uspakajało. Później dzień mijał spokojnie
i rytmicznie.
Agata miała jej naturę, buszowała po brzuchu jak nocny
Marek. Dopiero po dwunastej
w nocy uspakajała się i obydwie
zasypiały. Nad ranem Daria mogła jednak spać niezmąconym
snem, dopóki Olek nie ugotował
mleka. Zapach mleka wybijał
ze ją z najgłębszego snu. Gdy
wróciła z Agatą z kliniki, to już
w pierwszym dniu mała dała
koncert też w godzinach popołudniowych. Zawsze swoją aktywność przejawiała wieczorem.
Pediatra stwierdził, że powinni ją
zapisać na popołudniową zmianę do szkoły.
Jednak pomimo wszystkich
tych niedogodności ciąże wspomina bardzo dobrze. Czekała na
swoje dzieci z taką radością i
ciekawością. Wyobrażała sobie,
jak będą wyglądać. Zastanawiała się, do kogo będą bardziej
podobne. Modliła się, żeby były
zdrowe. A teraz są takie duże i
takie już nie jej.
Pojechały do Olka! Ale miały
do tego prawo.
Właściwie to, że tak dobrze
wspomina ciążę, zawdzięcza
właśnie jemu. Lubił się nią opiekować, może nawet był zaborczy, ale w ciąży robił to z takim
oddaniem. Biegał z wodą i skórkami chleba do łóżka, zanim
wstała, by nie wymiotowała.
Wieczorem szukał czynnych supermarketów, by kupić kwaszonego ogórka.
Ile to już lat musiało minąć,
że o tym wszystkim zapomniała?
Nooo Jurek skończył 21, Agata

(22)

19, a sześć lat już jest sama. Trudno, by pamiętała tamte czasy.
Najbardziej czuła swoje dzieci, wtedy, gdy były w jej brzuchu.
Może to ona jest zaborcza?
Tej Wielkanocy nie spędzi
z dziećmi i swoimi rodzicami.
Obie z Laurą postanowiły wyruszyć na Wyspy Wielkanocne.
Tam niewiele pewnie będzie do
oglądania oprócz gęb z kamienia, którym nie zajrzy w oczy,
ale przecież ona ma swoje życie
i też musi odciąć się od dzieci.
Pępowina potrzebna jest tylko w
brzuchu.
Wyjazd wywołał u niej lekkie
podenerwowanie. Podekscytowana pakowała walizki i cieszyła się, że przestała być matką,
a stała się normalnym człowiekiem.
Przytuliła twarz do trawy i ułożyła w cieniu wielkiej gęby.
– Laura choć, poczuj szum
ziemi!
– Już leżę! – Laura wyciągnęła
się na plecach. Daria odwróciła
twarz i spojrzały w niebo, a przyjaciółka głośno pomyślała:
– Sądzisz, że Norbert jest
tam... do góry?
– Mówisz jak dziecko. Nie ma
góry, może jest tutaj.

...
Poczuł silne ssanie, wir powietrza, który wciągnął go
szybko i poczuł jak leci z prędkością światła. Unosił się lekko
nad łąką w przyjemnym zawieszeniu. Tam na dole leżała
Laura i Daria. Nawet słyszy jak
mówią o nim.
– Jestem do góry! – zawołał,
ale nie zwracały na niego uwagi.
Machał rękoma i wołał, ale one
najwyraźniej go nie widziały.
Wiesz co, oddaj go niebu. Kiedyś, jak byłam mała, to dziadek
opowiadał, że gdy ciągle się
płacze i ciągle kogoś bliskiego a
zmarłego przywołuje, to on żyje
w zawieszeniu między niebem a
ziemią i nosi mokre ubranka.
– No i kto tu bajki opowiada.
– Oddaj go!
– Norbercie! Słyszysz mnie?!
Ty nie żyjesz! Jeżeli jesteś tam,
to idź sobie, bo ty nie żyjesz.
Słowa jego żony zaczęły wirować i huczeć mu uszach. On nie
żyje? Więc co tu robi?
cdn.
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W książce „Na przełomie tysiącleci” próbuję przedstawić
obraz dwudziestego i pierwszych lat dwudziestego pierwszego wieku. Naturalnie w
bardzo uproszczony sposób,
głównie na przykładzie jednej
z rodzin, której czteropokoleniowy życiorys będzie podobny do wielu tysięcy innych.
Każde pokolenie ma swój
czas, swoje ideologie, swoje widzenie świata, swoje problemy,
w których miłość i nienawiść
prezentowane są w bardzo
różnorakich kolorach. W tym
przełomowym czasie dwóch
wojen światowych i przemian
ustrojowych każde pokolenie
ma swoich idoli, a także popularne piosenki, które w takim
czy innym stopniu pozostały w
pamięci, a które często przypominają dzieciństwo i młodość.
O ile starsze pokolenia ciągle przywołują czasy zaborów i
wojen, nasyconych ludobójczymi okrucieństwami oraz mickiewiczowskim stwierdzeniem
„Ile cię cenić trzeba, ten tylko
się dowie, kto cię stracił…”, o
tyle pokolenia najmłodsze chcą
mieć w swoich ramionach już
nie tylko Europę, ale całą planetę. Część z nich nawet uważa, że nowe tysiąclecie przyniesie rewolucyjne zmiany i tylko
kwestią czasu jest, gdy wygaszone zostaną ciągle istniejące
zapalne ogniska i odrutowane
granice. Naturalnie, o ile wcześniej jakieś fanatyczne siły nie
doprowadzą do katastrofy, po
której ludzkości trudno będzie
się pozbierać.
Jednak mimo ciągle istniejących zagrożeń oraz takich czy
innych uwarunkowań i trudności, kryzysów światowych i
sporów ideologicznych, a także niesprawiedliwości społecznych i afer korupcyjnych, każde
pokolenie ma swoje pragnienia
i marzenia. Każdy, bez względu
na czas, na swój sposób chce
być szczęśliwy. I choć w XXI
wieku, wydawać by się mogło,
jest mniej krępujących uzależnień i łatwiej siebie odnaleźć,
to przecież miłość wciąż pozostaje najważniejszą sprawą
każdego człowieka. A że nie
zawsze wytrzymuje ona próby
życia, często bardzo skomplikowanego i pechowego, to już
temat na tysiąc nowych książek.
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Na przełomie
(1)
tysiącleci
Dwa sąsiednie wieki: dwudziesty, ten starszy,
I już znacznie młodszy, wiek dwudziesty pierwszy.
W oceanie czasów jak gdyby dwóch braci.
Choć drugi wciąż jeszcze w pieluszkach nadziei.
Starszy, który odszedł, wciąż nas jeszcze rani
Wspomnieniem okrutnych dwóch wojen światowych.
Wierci mózg ludzkości, tnie holocaustami,
Echem, z ust milionów, niesie oﬁar głosy.
Młodszy, który leczy zadawnione blizny,
Nieudolnie gasi zapalne ogniska,
Lecz zarażonych jadem terroryzmów
Nie uczy, że słońce to wszystkich ojczyzna.
Bo każdy Ziemianin, jak i cała ludzkość,
Będą nieodmiennie za sto lat, za tysiąc,
Dążyć do zdobycia dobra absolutu…
Bo przecież dla kogo ten wszechświat, to wszystko?

PUCHOWY ŚNIEGU
TREN…

Rody Magdaleny i Tomasza były oddalone od siebie
o ponad sto kilometrów. Ile
musiało nastąpić przypadków
losowych, aby ich ścieżki w
pewnej chwili się zeszły? Jakże ważny jest ten moment,
być może jedna sekunda,
która rozstrzyga o przyszłości dwojga ludzi, a potem ich
dzieci, wnuków i całej plejady
następnych pokoleń.
A przecież nieraz jedno słowo, przyjazny uśmiech, przelotne spojrzenie, jeden krok
zrobiony ku sobie, łączy dwa
obce światy. Bo czymże jest
człowiek ze swoimi miliardami
mikroskopijnych galaktyk? A z
drugiej strony wystarczy tylko
mocne uderzenie, gram ołowiu, aby cały ten świat znowu
rozpadł się w nieskończoną
ilość cząsteczek lub rozpłynął
się w tajemniczej nieskończoności.
Ojciec Magdaleny był majstrem szewskim. Matka umarła,
kiedy była jeszcze bardzo maleńka. Wiedziała tylko od ojca,
że śmierć zabrała ją, gdy urodziła się młodsza siostrzyczka
Ewunia. Chociaż siostry różniły
się wiekiem tylko o dwa lata,
urodziły się w innych stuleciach. Magdalena w 1899 roku,
a Ewunia w 1901. Jak przez

mgłę Magdalena widziała czas
swojego wczesnego dzieciństwa, kiedy obie były jeszcze
bardzo młode. Ojca często nie
było w domu. Same więc musiały sobie radzić. W burzliwym
1905 roku ojciec często znikał
nawet na kilka dni.
Podczas którejś jego nieobecności Magdalena zachorowała. Na miasto padł strach.
Umierało dużo dzieci. Maleńka
Ewunia opiekowała się nią jak
tylko mogła. „Musisz jeść i pić
Madziu, bo umrzesz jak mamusia” – szczebiotała rozkosznie. „Tatuś zostawił w garnku
zupkę. Przygrzałam ją na kuchence i nadrobiłam chlebka.
Tylko jedz, tak cię proszę…”.
Sąsiadki, które odwiedzały od
czasu do czasu dziewczynki,
dziwiły się niezmiernie, skąd u
takiej czteroletniej dziewczynki tyle rozwagi i mądrości.
Ale wkrótce i Ewunia zapadła na tę samą chorobę. Obie
leżały w tym samym łóżeczku,
rozpalone gorączką, na wpół
przytomne. Ojciec teraz nie oddalał się od domu, pielęgnując
dzieci, bez większej wiary w
ocalenie. Wszak umarło tyle
dzieci bogatych rodziców, którzy sprowadzali najlepszych lekarzy. Podczas gdy Magdalena
przychodziła do siebie, Ewunia
coraz bardziej słabła. Majaczyła po nocach, zrywała się,

aby zrobić chorej siostrzyczce
Madzi coś do picia. „Madzia jeś
bajdzie chola” – powtarzała w
kółko.
Magdalena nigdy nie zapomni tego ranka, kiedy wyczuła,
że ciało Ewuni jest zimne. Próbowała ja obudzić łaskotaniem
w pięty. Ewka jednak nadal
spała. Przez jakiś czas myślała,
że, jak to nieraz bywało, Ewka
udaje, by w końcu parsknąć
śmiechem. Kiedy jednak nadszedł ojciec i powiedział, że
Ewkę zabiorą aniołki i że już
nigdy się nie obudzi, nie bardzo
wiedziała, dlaczego płacze.
Czuła żal, że jej nie zabiorą,
a przecież latać w powietrzu,
być ptakiem-aniołem, musi
być wspaniale. „Jedna mi tylko
zostałaś, sierotko” – rozpaczał
głośno ojciec.
Ale na całe szczęście Magdalena, jak inne małe dzieci, mają
tę przewagę nad dorosłymi, że
nie rozumieją w pełni istoty
śmierci. Podobnie jak obce są
im pojęcia wstydu swego ciała,
przemijającego czasu, poszukiwania oczywistych prawd.
Nawet te najbiedniejsze, jeżeli
tylko czują ciepło matczynych
lub ojcowskich rąk, dopóki nie
pojma wszystkich zależności
od świata, są z reguły najszczęśliwsze.
Kiedy po śmierci Ewuni przeniósł się do nich dziadek, w
smutnym mieszkaniu zrobiło
się wesoło. Dziadek był bardzo
towarzyski, lubił opowiadać
kawały. Nie brakło też w jego
repertuarze wspomnień z powstania styczniowego, a także
przygód, jakie zaliczył w wojsku austriackim. A że warsztat
szewski również przy dziadku
się rozwinął, doszło dwóch nowych uczniów, kandydujących
do miana czeladników, to i bywało, że chałupa trzęsła się od
śmiechu.
I tak dojrzewała Magdalena
w tym szewskim rozgardiaszu. W zależności od sytuacji
przekleństwa
przeplatano
śmiechem. A że wszyscy przy
pracy lubili śpiewać, nauczyła
się wielu smętnych i lekkich
piosenek.
cdn
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styczniu
uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Amikus” chwilowo odetchnęli po przygotowaniach
związanych z kiermaszem Bożenarodzeniowym, który odbył
się 10 grudnia w Osiedlowym
Domu Kultury „Orle Gniazdo”, a
już trzeba było zakasać rękawy
i zabierać się do wykonywania
ozdób wielkanocnych.
Tak więc jeszcze luty dobrze
butów nie ubrał, a Amikusiaki
już wylewały odlewy gipsowe w
formie jajek, kaczuszek i innych
wielkanocnych zwierzątek. Ruszyła ręczna produkcja koszyczków, pisanek, kartek świątecznych i kolorowych, wiosennych
stroików. Każda kaczka czy kurczaczek malowane są bardzo
dokładnie. Nawet oko czy kropka na kokardce jest precyzyjnie
namalowana. Pisanki ozdabiane
są różnymi technikami: przez
malowanie farbami, wyklejanie
małymi ozdobami, wełną, koralikami po technikę decoupage.
Uczestnicy
przygotowują
także swoje prace na wystawę
plastyczną, która odbędzie się w
maju w Centrum Kultury Zamek.
Znów będziemy mogli podziwiać
niepowtarzalne arcydziełka, wykonane rozmaitymi technikami, od malowania akwarelami,
farbami olejnymi po rysunki na
szkle, gobeliny, makramy czy
wyroby z glinki ceramicznej.

Pisanki, stroiki

