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Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i ich 

Rodzin „ROKTAR” powstało 
w 2008 roku z inicjatywy 
rodziców tych osób w gmi-
nach Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne, przy poparciu i 
pomocy finansowej władz 
samorządowych. Zrzesza 
ludzi z każdą niepełno-
sprawnością, niosąc kom-
pleksową pomoc rehabilita-
cyjną i terapeutyczną.

„ROKTAR” doświadczenia 
czerpie z dorobku Stowarzy-
szenia „Amikus” na Osiedlu 
Rusa w Poznaniu, które kilka 
lat pomagało niepełnospraw-
nym i ich rodzinom w gminie 
Rokietnica. Osoby wymaga-
jące rehabilitacji dowożono 
wcześniej do Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej tegoż wła-
śnie „Amikusa”.

Istniejący zaledwie od pół 
roku ”ROKTAR” z wielkim 
rozmachem realizuje już 
szereg zadań dotyczących 
rozwoju i edukacji osób nie-
pełnosprawnych, działalno-
ści kulturalnej, wypoczynku, 
rozrywki, a także wszech-
stronnego wsparcia dla ro-
dzin.

Na początku działalności 
stowarzyszenie zainicjowało 
spotkanie z samorządow-
cami: wójtami i przewod-
niczącymi rad obu gmin, 
kierownikami ośrodków 
pomocy społecznej z tego 
terenu, przedstawicielami 
władz powiatu, dyrekcją Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, kierownikiem do 
spraw osób niepełnospraw-
nych i biskupem Grzegorzem 
Balcerkiem w celu zaprezen-

towania wizji i planów sto-
warzyszenia, a jednocześnie 
nawiązania współpracy. Za-
rząd uzyskał poparcie władz 
i przedstawił swoje zamie-
rzenia..

„ROKTAR” złożył również 
wniosek do Stowarzyszenia 
„Leader” – Lokalnych Grup 
Działania z czterech gmin: 
Rokietnicy, Tarnowa Podgór-
nego, Kaźmierza, Szamotuł 
o pozyskanie środków unij-
nych na rozwój obszarów 
wiejskich. Dzięki dotacji 
Starostwa Powiatowego sto-
warzyszenie „ROKTAR” reali-
zuje zajęcia rehabilitacyjne i 
terapeutyczne między inny-
mi z choreoterapii, teatro-
terapii, hipoterapii, a także 
arteterapii. O aktywności tej 
organizacji świadczy choćby 
fakt, że jego liderzy zdołali 
napisać już sześć projektów 
dotyczących działań terapeu-
tycznych, których celem jest 
usamodzielnianie osób nie-
pełnosprawnych w codzien-
nym życiu.

Stowarzyszeniu od począt-
ku istnienia towarzyszy także 
pomoc ze strony władz gmi-
ny Rokietnica i Tarnowo Pod-
górne. Bez wsparcia finanso-
wego władz gminy Tarnowo 
Podgórne niemożliwe byłoby 
prowadzenie zajęć rewali-
dacyjnych, logopedycznych, 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

W ramach rehabilitacji 
społecznej Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu realizuje dofi-
nansowania do uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach reha-
bilitacyjnych. 

Turnus rehabilitacyjny 
oznacza zorganizowaną 
formę aktywnej rehabilita-
cji, połączonej z elemen-
tami wypoczynku, której 
celem jest ogólna poprawa 
psychofizycznej sprawności 
oraz rozwijanie umiejętności 
społecznych uczestników, 
miedzy innymi przez nawią-
zywanie i rozwijanie kontak-
tów społecznych, realizację i 
rozwijanie zainteresowań, a 
także przez udział w innych 
zajęciach przewidzianych 
programem turnusu.

Turnus jest organizowa-
ny dla osób ze znacznym, 
umiarkowanym i lekkim stop-
niem niepełnosprawności, 
potwierdzonym orzeczeniem 
lekarza orzecznika o stopniu 
niepełnosprawności oraz dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
które nie ukończyły 16 roku 
życia, a niepełnosprawność 
ich potwierdzona jest orze-
czeniem o niepełnosprawno-
ści. Osoba wymagająca opie-
ki osoby drugiej na turnusie 
otrzymuje dofinansowanie 
również do opiekuna, za wy-
jątkiem osób posiadających 
lekki stopień niepełnospraw-
ności lub równoważny, pod 
warunkiem uzasadnienia 
takiej potrzeby przez leka-
rza wypisującego wniosek. 
Wysokość dofinansowania 
do turnusu rehabilitacyjnego 
jest uzależniona od stopnia 
niepełnosprawności, który 
posiada wnioskodawca. 

Osoby niepełnosprawne 
mogą ubiegać się dofinan-
sowanie do uczestnictwa w 
turnusie rehabilitacyjnym 
ze środków PFRON jeden 
raz w roku kalendarzowym 
na wniosek lekarza, jeże-
li ich średni dochód netto, 
w rozumieniu przepisów o 
świadczeniach rodzinnych, 
podzielony przez liczbę osób 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczony za 
kwartał poprzedzający mie-
siąc złożenia wniosku, nie 

przekracza kwoty 50% prze-
ciętnego wynagrodzenia na 
członka rodziny we wspól-
nym gospodarstwie domo-
wym oraz 65% przeciętnego 
wynagrodzenia w przypadku 
osoby samotnej.

W przypadku przekrocze-
nia dochodu, kwotę dofinan-
sowania uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej w turnusie 
pomniejsza się o kwotę prze-
kroczenia dochodu.

Wnioski o dofinansowa-
nie do turnusów rehabilita-
cyjnych ze środków PFRON 
przyjmowane są na bieżąco 
w roku kalendarzowym. Do 
wniosku należy dołączyć ko-
pię orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności lub w przy-
padku dziecka orzeczenia o 
niepełnosprawności (orygi-
nał orzeczenia do wglądu 
w przypadku, gdy kopia nie 
ma potwierdzenia zgodności 
z oryginałem). Wniosek nie 
może dotyczyć dofinansowa-
nia kosztów turnusu reha-
bilitacyjnego, poniesionych 
przed przyznaniem środków.

Po otrzymaniu pozytywnej 
informacji o przyznaniu dofi-
nansowania, wnioskodawca 
sam wybiera sobie termin 
turnusu i ośrodek zgodnie 
z rodzajem schorzenia lub 
dysfunkcji, o czym powia-
damia Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania decy-
zji, nie później jednak niż na 
21 dni przed dniem rozpo-
częcia turnusu. 

Wnioski są dostępne w Po-
wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu przy ul. 
Zielonej 8, telefon 0-61 84-
-10-714 lub 0-61 84-10-717, 
we wszystkich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej na tere-
nie powiatu oraz na stronie 
www.pcprpoznan.bip.net.pl.

Oferty oraz adresy i telefo-
ny ośrodków uprawnionych 
do organizowania turnusów 
rehabilitacyjnych udostępnia 
PCPR. Wykaz organizatorów 
i ośrodków znajduje się rów-
nież na stronie www.ebon.
mps.gov.pl. 

OPRAC. 

JUSTYNA NOWAKOWSKA

Turnusy
rehabilitacyjne
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muzykoterapeutycznych i 
dogoterapeutycznych. Od-
bywają się one w salach lek-
cyjnych użyczanych przez 
Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Napachaniu 
w gminie Rokietnica. 

Prezesem Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i 
ich Rodzin „ROKTAR” jest Zo-
fia Michałek, emerytowana 
nauczycielka tej szkoły, oso-
ba wrażliwa, pasjonatka, z 
otwartym sercem na potrze-
by ludzi niepełnosprawnych. 
Jest zawsze gotowa do podej-
mowania nowych wyzwań. 
Całą duszą angażuje się w 
pełnioną funkcję. Podczas 
naszej rozmowy z wielką 
pasją opowiadała o stowa-
rzyszeniu, o ludziach, którym 
pomaga i planach działania 
na najbliższy okres.

- Naszym celem i najwięk-
szym obecnie zadaniem jest 
utworzenie Centrum Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
składającego się miedzy in-
nymi z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej posiadającego 10 
pracowni dla 50 osób, Za-
kładu Aktywności Zawodo-
wej na 50 stanowisk pracy i 
Hostelu z 50 samodzielnymi 
mieszkaniami wraz z obsłu-
gą i nadzorem – mówi Zofia 
Michałek. – Zakładamy, że 
teren Centrum byłby bogaty 
w zieleń i miejsca do reha-
bilitacji, niezbędne osobom 
niepełnosprawnym.

Tę inicjatywę chcieliby-
śmy zrealizować w budynku 
byłego Zakładu Karnego w 
pobliskim Mrowinie, czyni-
my starania o jego pozyska-
nie. Plan zagospodarowania 

„ROKTAR”- STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 

Wrażliwość i pasja
przestrzennego, projekty 
utworzenia Centrum w tym 
miejscu opracowali z zaan-
gażowaniem i niezwykle sta-
rannie, w kilku wariantach, 
studenci V roku Wydziału Ar-
chitektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu 
pod opieką prof. Andrzeja 
Kurzawskiego. Efekt pracy 
studentów wyeksponowano 
w Sali Sesyjnej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w mar-
cu tego roku podczas spotka-
nia stowarzyszenia ROKTAR 
ze studentami i profesorami 
ASP w Poznaniu, władzami 
gmin Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne oraz przedstawi-
cielami Rady Powiatu Po-
znańskiego.

 Zaangażowanie w niesie-
nie pomocy niepełnospraw-
nym mieszkańcom, prowa-
dzenie działań kulturalnych, 
edukacyjnych i terapeutycz-
nych, doceniła także gmina 

Rokietnica przyznając Sto-
warzyszeniu „ROKTAR” pie-
niądze na cele sportowe.

Przyszłościowe zadania 
organizacja zamierza reali-
zować z funduszy Unii Eu-
ropejskiej oraz dotacji pań-
stwowych. Bieżące potrzeby 
finansuje dzięki pomocy dar-
czyńców i władz obu gmin.

W maju i czerwcu „ROK-
TAR” weźmie udział w impre-
zach towarzyszących Dniom 
Tarnowa Podgórnego, a także 
zorganizuje I Powiatowy Tur-
niej Piłki Nożnej dla osób nie-
pełnosprawnych na boisku 
„Orlik 2008” w Napachaniu.

To tylko niektóre z pla-
nowanych przedsięwzięć 
Stowarzyszenia „ROKTAR”. 
Jest ich znacznie więcej. A 
wszystko po to, by osoby nie-
pełnosprawne z małych miej-
scowości i terenów wiejskich 
mogły jak najpełniej uczest-
niczyć w życiu społecznym. 
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Stowarzyszenie „Na Tak” za-
trudni kierownika Środowi-

skowego Domu Samopomocy 
dla osób z głębszą i złożoną 
niepełnosprawnością. Kandy-
dat musi spełniać wymagania 
zgodnie z art. 122, ust. 1 Ustawy 
o Pomocy Społecznej. A więc 
mieć wykształcenie wyższe 
magisterskie lub porównywal-
ne, 3-letni staż w jednostkach 
pomocy społecznej, ukończo-
ną lub rozpoczętą specjalizację 
(studia podyplomowe) z zakre-
su organizacji pomocy społecz-
nej.

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Kamyk” rozwija się 
bardzo dynamicznie. Potwier-
dzeniem są zaplanowane inwe-
stycje, związane z modernizacją 
budynku i zagospodarowaniem 
terenu wokół placówki. Ośrodek 
realizuje zadania Urzędu Miasta, 
zadania zlecane PFRON, zdoby-

wa fundusze od prywatnych 
sponsorów oraz przygotowuje 
się do realizacji projektu POKL. 
Program merytoryczny placów-
ki jest dostosowany do tego, 
aby wesprzeć osoby niepełno-
sprawne intelektualnie w stop-
niu głębszym, w szczególności 
nie potrafiące komunikować się 
za pomocą mowy, z dodatkowy-
mi zaburzeniami sprzężonymi, 
takimi jak: epilepsja, autyzm, 
uszkodzenia wzroku, dysfunkcja 
narządu ruchu, fenyloketonuria.

Na osoby kreatywne, prze-
bojowe, podejmujące nowe 
wyzwania czeka więc ciekawa 
praca. Pracodawca gwarantuje 
możliwość zdobycia dużego do-
świadczenia i szansę na rozwój 
zawodowy. Oferty zawierające 
cv ze zdjęciem oraz list motywa-
cyjny należy przesyłać na adres: 
kamyk@stowarzyszenienatak.
pl awa

Osoby bezrobotne lub nie-
aktywne zawodowo, za-

meldowane na obszarze wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
mogą zostać wolontariusza-
mi. Pod warunkiem, że wezmą 
udział w profesjonalnych, 
bezpłatnych szkoleniach z 
zakresu wolontariatu. Dane 
znajdują się na stronie www.
wolontariatwartpoznania.pl 
Znajdą tam zakres szkoleń i 

formularz zgłoszeniowy oraz 
adres na który należy go prze-
słać. Udział w szkoleniach 
jest bezpłatny, decyduje ko-
lejność zgłoszeń i przesłanie 
prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego 
(wraz z wymaganymi za-
łącznikami wskazanymi w 
formularzu)Więcej informacji 
na stronie: www.wolontaria-
twartpoznania.pl awa

Fundacja Akcja w ramach 
programu „Rozwój ogól-

nopolskiego poradnictwa 
prawnego i psychologicz-
nego dla mężczyzn przeży-
wających kryzys rodzinny” 
poszukuje organizacji, lub 
instytucji, która odpłatnie 
użyczy pomieszczenie. 

Raz w tygodniu, w ponie-
działki, w godzinach od 18 

do 20 będą się tam odbywały 
spotkania grupy wsparcia z 
udziałem terapeuty. 

Projekt jest finansowany z 
dotacji uzyskanej z Fundu-
szu dla Organizacji Pozarzą-
dowych.

Szczegółowe informacje 
można zdobyć pod adresem 
fundacja_akcja@o2.pl 

awa

Do niedawna organizacje 
pozarządowe z rezerwą 

odnosiły się od takich sfor-
mułowań jak management-
-zarządzanie, czy kierowanie. 
Twierdziły, że dotyczą one 
biznesu, gdzie najważniej-
sze są obroty i zyski, a nie do 
organizacji, gdzie szlachetny 
cel jest podstawą działania. 
Jednak okazuje się, że to 
właśnie organizacje pozarzą-
dowe znacznie bardziej po-
trzebują dobrego kierowania 
i fachowego przygotowania 
osób odpowiedzialnych za 

Czas letniego wypoczyn-
ku zbliża się wielkimi 

krokami. Może warto już 
teraz pomyśleć o ciekawym 
wyjeździe, który dostarczy 
wielu niezapomnianych 
wrażeń. Na turystów czeka 
Internetowe Biuro Podróży 
dla osób niepełnospraw-
nych „Accessible Poland 
Tours. 

Biuro zajmuje się kom-
pleksową obsługą turystów 
niepełnosprawnych bez 
względu na ich wiek i ro-
dzaj niepełnosprawności (z 
naciskiem na osoby z ogra-
niczoną funkcją narządu 
ruchu). Wycieczki i imprezy 
turystyczne organizowane 
są głównie na zamówienia 
przy współpracy z krajowymi 
oraz zagranicznymi biurami 
podróży. 

Z oferty mogą skorzystać 
fundacje, stowarzyszenia, 
szkoły integracyjne, warsz-
taty terapii zajęciowej, domy 
seniora, grupy nieformalne. 
Wyjazdy są organizowane 
przez cały rok. I to zarów-
no do Paryża lub Lizbony, a 
także do Warszawy, Krako-
wa, Gdańska, Torunia, Kazi-
mierza nad Wisłą, Żelazowej 
Woli. 

Biuro ma zaświadczenie o 
Wpisie do Rejestru Organi-
zatorów Turystyki i Pośred-
ników Turystycznych Woje-
wództwa Mazowieckiego Nr 
1025. 

Kontakt: telefon stacjonar-
ny 48 22 2131756, telefon ko-
mórkowy +48502522165 lub 
+ 48 505959886 e-mail: offi-
ce@accessibletour.pl e-mail: 
office@accessibletour.pl awa

Postawili na szefów 
prowadzenie spraw organi-
zacyjno-finansowych.

W lutym bieżącego roku 
rozpoczęto na stronie www.
fundraisingwielkopolskie.pl 
rekrutację do projektu, któ-
rego głównym celem  jest 
rozwój sektora ekonomii spo-
łecznej w województwie wiel-
kopolskim. W projekcie mogły 
wziąć udział osoby zajmujące 

kierownicze stanowiska w or-
ganizacjach pozarządowych 
województwa wielkopolskie-
go. 

Szkolenie podzielono na na-
stępujące działy: fundraising, 
doradztwo finansowo-prawne, 
budowanie wizerunku organi-
zacji, fundusze strukturalne.      

Pierwsza grupa podjęła 

naukę na przełomie marca i 
kwietnia, druga zaś w pod ko-
niec kwietnia. 

Szkolenie było finansowa-
ne ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa. Szczegóły 
znajdują się na stronie 

www.fundraisingwielko-
polskie.pl awa

Potrzebny 
kierownik

Na podbój 
świata

Szkolenia dla 
wolontariuszy

Pomieszczenie 
dla „Akcji”
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Kiedy jechałam na spotkanie 
z członkiniami Bukowskie-

go Towarzystwa „Amazonki”, 
nie przypuszczałam, że są to 
osoby obdarzone tak przyja-
znym nastawieniem do ludzi i 
otaczającego świata. Pełne wi-
goru, optymizmu, pogody du-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

BUKOWSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”

Być kobietą 
to wyzwanie
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Jedna z prac Teresy Filipiak.

Siedzą od lewej: Danuta Trybuś – członek komisji rewizyjnej, 
Barbara Nowaczyk – członek zarządu, Dorota Pijanowska 

– skarbnik i Teresa Filipiak – prezes bukowskich „Amazonek”.

Teresa Filipiak prezentuje 
swoje obrazy.

cha. Uśmiechnięte, potrafiące 
cieszyć się każdą chwilą. Któż 
by pomyślał, że przeszły tak 
ciężką chorobę?

Klub Amazonek ma swoją 
siedzibę w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ulicy Do-
bierzyńskiej 20 w Buku. Na ko-
rytarzu wita mnie bardzo zadba-
na, sympatyczna starsza kobieta 
– pani Teresa Filipiak, prezes Bu-
kowskiego Towarzystwa Ama-
zonek. Osoba niezwykle otwar-
ta i cała duszą zaangażowana w 
pomoc potrzebującym. 

– Nasze stowarzyszenie po-
wstało we wrześniu 2005 roku 
– mówi. – Amazonki niosą na-
dzieję i wsparcie duchowe ko-
bietom po mastektomii. Nasze 
działania są dowodem na to, że 
nie wszystko stracone, że moż-
na żyć dalej, bo nowotwór nie 
powinien nas przecież wyklu-
czać z aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. 

Na dowód tego stwierdzenia 
panie pokazują pięknie prowa-
dzoną kronikę rozmaitych wyda-
rzeń: wspólnych wigilii, imienin, 
urodzin, dnia kobiet, udziału w 
olimpiadach sportowych. Każda 
strona zilustrowana fotografia-
mi i starannymi opisami. Oglą-

dając te zdjęcia dostrzegam na 
każdym zawsze uśmiechnięte 
twarze. To one najlepiej obra-
zują ich zwycięstwo w walce z 
niesprawiedliwym losem. 

– Bukowskie Towarzystwo 
„Amazonki” organizuje spotka-
nia z lekarzami, bezpłatne bada-
nia mammograficzne dla kobiet 
po 40 roku życia, współpracuje 
z gminą, burmistrzem i Staro-
stwem Powiatowym, od którego 
uzyskało środki na rehabilitację 
– mówi Teresa Filipiak. 

Zatrudnia wykwalifikowane-
go rehabilitanta i psychologa. W 
ramach zajęć w każdy czwartek 
jest gimnastyka rehabilitacyj-
no-usprawniająca, masaż lim-
fatyczny, grupowa relaksacja. 
Organizacja swym zasięgiem 
obejmuje mieszkańców gminy 
Buk jak również gmin ościen-
nych. 

– Nie wszystkie kobiety do-
tknięte rakiem piersi decydują 
się przynależeć do naszego klu-
bu – zauważa Danuta Trybuś, 
członkini Amazonek. – Szok 
wywołany tą wiadomością, jak 
i trudność w zaakceptowaniu 
swego stanu, to czynniki po-
wodujące niekiedy izolację od 
otoczenia, a co za tym idzie, za-
mknięcie we własnym świecie.

Amazonki w Buku to obec-
nie 22 energiczne panie, które 
aktywnymi czynami na rzecz 
innych, determinacją i wiarą 
w lepsze jutro przezwycięża-
ją trudności. Tańczą, bawią 
się, wspólnie spędzają czas, 
dzielą się nawzajem własnymi 
doświadczeniami, rozwijają 
twórcze zdolności. Pani Teresa 
Filipiak oprócz działań na rzecz 
Amazonek również rysuje, a 
motywem przewodnim w jej 
pracach są ludzie i przyroda.

Uczestniczki wyjeżdżają po-
nadto na turnusy rehabilitacyj-
ne, między innymi do Gościmia 
koło Drezdenka, gdzie podczas 
wczasów brały udział w X Ogól-
nopolskiej Spartakiadzie Ama-
zonek.

W Bukowskim Towarzystwie 
Amazonek każda kobieta może 
znaleźć coś dla siebie. Spędzić 
czas w wesołym towarzystwie, 
porozmawiać o problemach, od-
dać się pasjonującym zajęciom i 
choć na moment oderwać myśli 
od codziennych obowiązków 
rodzinnych.

Bo przecież bycie kobietą to 
prawdziwe wyzwanie. 
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Najpierw Marcel Duran 
przyjechał do Polski na 

seminarium w Żerkowie. Te-
raz chętnie pomoże w orga-
nizacji wymiany osób średnio 
upośledzonych intelektual-
nie. Będą oni mogli nie tylko 
nauczyć się czegoś nowego, 
a także poznać polską oraz 
francuską kulturę. Być może 
wymiana będzie okazją do 
nawiązania nowych znajomo-
ści i przyjaźni. 

Przedstawiciele ośrodka dla 

osób niepełnosprawnych umy-
słowo z Redon w Bretanii po-
prosili Marcela Durana, repre-
zentującego Stowarzyszenie 
Bretagne-Pologne, o skontakto-
wanie z podobną placówką w 
Polsce, w Poznaniu lub w wo-
jewództwie. Stowarzyszenie 
zajmuje się osobami w wieku 
od 20 do 60 lat, które mogą wy-
konywać pod kierunkiem opie-
kunów proste prace stolarskie. 
Francuscy niepełnosprawni są 
bardzo zainteresowani przy-
jazdem do Polski i chętnie 

będą gościć u siebie kolegów 
z Polski. Najpierw w wymianie 
wezmą udział wychowawcy, by 
przygotować do wyjazdu swo-
ich podopiecznych. 

Marcel Durand gościł w 
Polsce w ramach wymian 
szkolnych z Liceum im. Char-
lesa de Gaulle’a w Krzesinach 
na przełomie marca i kwiet-
nia. Zainteresowani mogą się 
skontaktować z Domem Breta-
nii w Poznaniu samusial@o2.
pl. awa

Muszą być cierpliwi, zawsze 
się uśmiechać do swoich 

podopiecznych, pocieszać, po-
magać, zaszczepiać optymizm. 
Tymczasem żyją pod presją 
czasu, borykają się z proble-
mami kadrowymi. Często spa-
dają na nich różne dodatkowe 
obowiązki. Pracownicy socjalni 
pomimo tych trudności starają 
się sumiennie i z oddaniem wy-
konywać swój trudny zwód.

Światowy Dzień Pracy So-
cjalnej organizowany przez 
Międzynarodową Federację 
Pracowników Socjalnych IFSW 
świętowano w tym roku 17 mar-
ca. Obchody przebiegały pod 
hasłem „Praca socjalna i rozwój 
społeczny”. Stanowiły one przy-
gotowanie do Światowej Kon-
ferencji Pracy Socjalnej, którą 
zaplanowano w Hong Kongu w 
2010 roku. Polską organizacją, 
reprezentującą pracowników 
socjalnych w strukturach IFSW, 
jest Polskie Towarzystwo Pra-
cowników Socjalnych PTPS z 
siedzibą w Warszawie.

Światowy Dzień Pracy Socjal-
nej został ustanowiony w 2004 
roku. Po czterech latach usta-
lono, że WSWD będzie obcho-
dzony w trzeci wtorek każdego 
roku. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w ramach 
tegorocznych obchodów Świa-
towego Dnia Pracy Socjalnej 
skoncentrował się na rozpropa-
gowaniu istoty pracy socjalnej w 
mediach. Przygotowano mate-

riały filmowe w dwóch lokalnych 
telewizjach oraz zamieszczono 
informacje w dwóch portalach 
internetowych. Kontynuacja 
działań propagujących pracę 
socjalną jest przewidziana w 
trakcie obchodów przypadają-
cego w tym roku dziesięciolecia 
funkcjonowania poznańskiego 
MOPR. 

– Liczba osób zgłaszających 
się do pracowników socjalnych 
jest zmienna – mówi Lidia Le-
ońska, rzecznik prasowy MOPR. 
– Najwięcej chętnych, zwłasz-
cza bezrobotnych, zgłasza się 
podczas złej koniunktury gospo-
darczej. Tak jest i teraz. Zmusza 
ich do podjęcia tego kroku brak 
środków do życia. Pracownicy 
socjalni są na wagę złota, bo-
wiem wiele osób potrzebuje po-
mocy w rozwiązaniu trudnych 
sytuacji życiowych. Należą do 
nich między innymi: uzależnie-
nie bądź współuzależnienie, 
przemoc w rodzinie, występo-
wanie zaburzeń psychicznych, 
bezradność w sprawach dnia 
codziennego. Nie świadczy to 
o zwiększeniu się liczby osób 
dotkniętych tymi problemami, 
a raczej większej świadomości, 
że można otrzymać pomoc i 
wsparcie.

Praca „socjalnych” jest trudna, 
wyczerpująca i często niedoce-
niana. Standard zatrudnienia 
określono w ustawie z 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej. 
Zgodnie z art. 110 ust.11 tej usta-

wy „Ośrodek pomocy społecznej 
zatrudnia pracowników socjal-
nych proporcjonalnie do liczby 
ludności gminy w stosunku je-
den pracownik socjalny na 2 tys. 
mieszkańców „. Do osiągnięcia 
tego wskaźnika w Poznaniu bra-
kuje obecnie 94 osób.

Podstawowymi problemami 
zgłaszanymi przez pracowników 
socjalnych są: zbyt duża liczba 
środowisk objętych wsparciem, 
nie dające satysfakcji wynagro-
dzenia, niski społeczny prestiż 
zawodu. Istnieją badania, które 
szczegółowo zajmują się tą kwe-
stią. Przykładem jest opracowa-
nie z 2006 roku, przygotowane 
przez Fundację SIC pod hasłem 
„50 pytań do polskich pracow-
ników socjalnych”. Wyniki ba-
dań zostały zaprezentowane na 
konferencji prasowej także w 
2006 roku. Gospodarzami kon-
ferencji byli: Fundacja SIC! Cen-
trum Innowacji Społecznych w 
Poznaniu, Uniwersytet Noorde-
lijke Hogeschool Leeuwarden w 
Holandii, Polskie Towarzystwo 
Pracowników Socjalnych, Sto-
warzyszenie Samorządowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej 
Forum oraz Ruch Pracowników 
Socjalnych Pomarańczowa Ini-
cjatywa. Willem Blok, menedżer 
projektu MATRA SIC!, podsu-
mowując badanie stwierdził, że 
„praca socjalna w Polsce to za-
wód niosący pomoc, który sam 
jest w potrzebie”. 

ANNA WIERZBICKA 

„Nie zamykajmy drzwi, zo-
stawmy uchylone” – tak 

brzmi myśl przewodnia cyklu 
koncertów „Mimo Wszystko… 
w Przystani”. Tradycyjne miej-
sce tych spotkań – Schron 
Kultury „Europa” przy ulicy 
Rolnej w Poznaniu każdego, 
kto lubi spędzać czas przy 
muzyce i w towarzystwie. Or-
ganizatorzy cały czas dbają o 
urozmaicenie imprez, nawią-
zując współpracę z artystami 
nie tylko z Polski, ale i innych 
miejsc świata.

W piątkowy wieczór 27 
marca gościem szczególnym 
w „Schronie” była założyciel-
ka Fundacji „Mimo Wszystko”, 
znana osoba, której przedsta-
wiać nikomu nie trzeba. „Kra-
kowski wieczór w Poznaniu 
czyli Anna Dymna z wizytą u 
przyjaciół”- pod takim hasłem 
rozpoczął się już ósmy koncert 
w „Przystani”. Wprowadzeniem 
do niego był film „Każdy ma 
swoje Kilimandżaro”, przed-
stawiający wyprawę niepełno-
sprawnych na słynną górę.

Kiedy przez uchylone drzwi 
do „Schronu” weszła Anna 
Dymna, oklaskom i przywita-
niom nie było końca. Koncert 
poprowadzili młodzi konferan-
sjerzy z grupy teatralnej Mag-
daleny Kwiatkowskiej, którzy 
pomiędzy występami artystów 
mieli kilkuminutowe wejścia 
słowne. Muzyczną część kon-
certu zapoczątkował hejnał 
krakowski zagrany na trąbce 
przez Dariusza Jakubowskiego. 
Następnie Bernadeta Pasiciel 
wraz z udziałem publiczności 
przedstawiła impresję poetyc-
ką pod tytułem: „Zaczarowany 
Schron” ze specjalną dedykacją 
dla naszej gwiazdy wieczoru. 

Na scenie wystąpiła również 
Karolina Sawka, szesnasto-
letnia dziewczyna, dla której 
pierwszym poważnym do-
świadczeniem artystycznym 
był start w pierwszej edycji 
Festiwalu Zaczarowanej Pio-

Pojadą do Francji

Niosą pomoc 
i otuchę 

Swoje wiersze prezentuje 
Karolina Kasprzak.
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KAROLINA KASPRZAK

Pytanie

Kiedy przemierzysz
Tajemniczą drogą
Ku przyszłości
Nikt nie zapyta ciebie
O zdobyte tytuły

 naukowe
Osiągnięcia i sukcesy
Stan konta 
I posiadany majątek
Tam dokąd kiedyś 

dotrzesz
Będziesz pytany
Tylko o jedno:
Czy byłeś dobrym
Człowiekiem
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Młodzi konferansjerzy. Zespół Waldemara Antczaka.

Trio Silvaro.

Śpiewa Karolina Sawka.

Anna Dymna, Karolina Sawka i Roman Kawecki.

czaka wykonał piosenkę „Sen 
o Poznaniu” i bardzo przez 
wszystkich lubianą „Dolinę 
pełną słońca”.

Tego dnia miałam również 
możliwość zadebiutować na 
scenie, recytując swoje wier-
sze. Było to dla mnie ogrom-

ne przeżycie, tym bardziej, że 
wśród słuchaczy była sama 
Anna Dymna. 

Grą na harmonijkach ust-
nych po raz kolejny czarowało 
publiczność Trio Silvaro. Jerzy 
Łuczak przedstawił wystawę 
malarstwa Bożeny Fibik-Beim, 
wystawę fotografii artystycznej 
Roberta Brzóski i wystawę rę-
kodzieła artystycznego Janiny 
Stachowiak – „dobrego ducha” 
wszystkich osób potrzebują-
cych.

Podsumowaniem koncertu 
była rozmowa Anny Dymnej 
z Romanem Kaweckim oraz 
widownią. Zaproszeni goście 
mieli możliwość kierowania 
pytań do aktorki jak i również 
uzyskania podpisu bohaterki 

wieczoru na programie kon-
certowym. Rozmowy trwały 
do późnych godzin nocnych, 
jak zwykle przy tradycyjnej 
„Agapie” z pączkami i kawą 
serwowanymi przez „Santos 
Cafe”.

KAROLINA KASPRZAK

W SCHRONIE KULTURY „EUROPA”

Wieczór z Anną Dymną

senki. Ma na swoim koncie 
także występy w wielu kon-
certach telewizyjnych, takich 
jak „Zaczarowane kolędy”, 
„Darmo otrzymaliście – darmo 
dawajcie”, „Kolędy w Pałacu 
Prezydenckim” czy na Gali 
Wolontariatu. Jest pełną opty-
mizmu i ciepła osobą, której 
największym marzeniem jest 
żyć w świecie, w którym osoby 
niepełnosprawne będą mogły 
podejmować ciekawą pracę. 
Jesienią 2008 roku dzięki za-
proszeniu Nataszy Caban, naj-
młodszej Polki, która samotnie 
opływa kulę ziemską, Karolina 
wyruszyła w bajkowy rejs po 
Wyspach Kokosowych. 

Piątkowego wieczoru zade-
biutowała na scenie, dzieląc 
się swym talentem z publicz-
nością, młoda konferansjerka 
Ania. Zaśpiewała piosenkę 
„Kraków” z grupy Myslowitz, 
akompaniując sobie na gita-
rze. Zespół Waldemara Ant-
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Polska Organizacja Praco-
dawców Osób Niepełno-

sprawnych realizuje bardzo 
ciekawy projekt, współfinan-
sowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, 
pod hasłem „Punkty Poradnic-
twa dla Osób Niepełnospraw-
nych”. Dzięki temu przed-
sięwzięciu psychologowie 
pomogą odzyskać osobom 
niepełnosprawnym wiarę w 
siebie, przełamać lęk przed 
rzeczywistością i zrealizować 
życiowe plany. 

Projekt zakłada nie tylko 
zwiększenie aktywności ży-
ciowej i zawodowej, ale także 
rozwinięcie zaradności osób 
niepełnosprawnych. Jego za-
daniem jest również ułatwie-
nie procesu rehabilitacji dzięki 
wsparciu oraz informacjom, 
które oferują Punkty Porad.

Osoby korzystające z usług 
punktu mogą uzyskać specja-
listyczne porady oraz wsparcie 
w rozwiązywaniu trudnych sy-
tuacji życiowych. Bardzo waż-
ne zadanie spoczywa na psy-
chologach, którzy mają pomóc 
osobom niepełnosprawnym, 
odbudować poczucie własnej 
wartości, pogodzić się z niepeł-
nosprawnością oraz przełamać 
bariery zniechęcenia i bierności 
zawodowej i społecznej. 

Porady udzielane są głów-
nie podczas bezpośrednich 
spotkań w punktach lub w in-
nych miejscach i instytucjach, z 
usług których korzystają osoby 
niepełnosprawne. Poradnictwo 
będzie także świadczone dro-
gą telefoniczną, mailową oraz 
listowną.

Oprócz możliwości uzyska-
nia informacji i porady w punk-
cie, organizowane są spotka-
nia w najbliższym środowisku 
osób niepełnosprawnych, a 
więc w zajmującymi się nimi 
stowarzyszeniach, organiza-
cjach, urzędach, instytucjach, 
a także w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej i Zakładach Ak-
tywności Zawodowej. Projekt 
przeznaczony jest dla wszyst-
kich osób niepełnosprawnych 
(pracujących i niepracujących, 
ze wszystkimi grupami niepeł-
nosprawności).

Organizatorzy chętnie prze-
prowadzą zajęcia warsztatowe 
w siedzibie podopiecznych. 
Osoby biorące udział w warsz-
tacie zdobędą wiedzę z za-
kresu barier komunikacyjnych 
oraz poznają sposoby ich eli-
minacji, tak aby komunikacja 
z ludźmi przebiegała bezkon-
fliktowo i bez nieporozumień. 
Dowiedzą się dlaczego nie za-
wsze komunikaty odczytywane 
są zgodnie z ich intencją oraz 
jak komunikować się aby być 
dobrze zrozumianym. Nauczą 
się aktywnie słuchać i rozu-
mieć partnera. Z kolei warsz-
tat asertywności ma na celu 
naukę zachowań asertywnych 
w relacjach z innymi ludźmi, 
ułatwiającymi kształtowanie 
dobrych relacji przy poszano-
waniu praw własnych i innych. 
Uczestnicy warsztatu zdobędą 
umiejętność wyrażania własnej 
opinii, ochrony własnej prze-
strzeni, przyjmowania opinii ze 
strony otoczenia i reagowania 
na nią. 

Podejmowanie codzien-
nych działań przez osoby 
niepełnosprawne wiąże się 
z koniecznością pokonywa-
nia barier. Kontakty z innymi 
ludźmi, staranie się o pracę, 
reakcje innych ludzi na nie-
pełnosprawność nie zachęcają 
do podejmowania codzien-
nych aktywności. Uczestnicy 
warsztatu dowiedzą się, w jaki 
sposób radzić sobie w najbar-
dziej stresujących sytuacjach. 
Podzielą się wzajemnie swoimi 
doświadczeniami, sposobami 
na stres i nauczą się metod ra-
dzenia sobie z nim. awa

Punkt Poradnictwa 
dla Osób Niepełnosprawnych 

w Poznaniu jest czynny:
poniedziałek – wtorek 

w godzinach od 8:00 do 16:00
środa w godzinach 
od 08:00 do12:00

psycholog 
Punktu Poradnictwa: 

Agnieszka Telega
W siedzibie Oddziału 

Wielkopolskiego POPON
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Tel. 61/ 875 09 56

Szkoła jest miejscem, w 
którym spotykają się oso-

by o bardzo różnych tempe-
ramentach, poglądach, moż-
liwościach psychofizycznych 
i wyglądzie zewnętrznym. 
Wzbudza to często zacho-
wania agresywne, nietole-
rancyjne i nieadekwatne do 
zaistniałych sytuacji.

Nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Swarzędzu 
postanowili wyjść naprze-
ciw takim niepożądanym 
zjawiskom, realizując w ra-
mach społecznego programu 
„Szkoła bez przemocy” pro-

Uwierzyć 
w siebie 

jekt zatytułowany „Toleran-
cja burzy bariery i integruje 
ludzi”. Jego celem jest przede 
wszystkim zwrócenie uwagi 
uczniów na podobieństwa i 
różnice między ludźmi, wyja-
śnienie pojęć tolerancji i inte-
gracji, kształtowanie postaw 
porozumienia i akceptacji w 
relacjach międzyludzkich, a 
także integracja społeczności 
szkolnej w ramach wspólnych 
przedsięwzięć.

Jedną z inicjatyw wspo-
mnianego projektu było zor-
ganizowanie przez Szkołę 
Podstawową nr 4 konkursu 
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Wychowanie 
bez przemocy

plastycznego pod tytułem „Po-
daj rękę” i przeprowadzenie 
cyklu lekcji wychowawczych 
„Ludzie różnią się między 
sobą i dlatego są wyjątkowi”.

7 kwietnia w Ośrodku Kul-

tury w Swarzędzu otwarto 
wystawę prac plastycznych 
uczniów „czwórki”, które 
powstały dzięki konkurso-
wi „Podaj rękę”. Ten swo-
isty wernisaż rozpoczął się 

wykonaniem obrazowych, 
teatralnych scenek przez 
dzieci. Jedna z nich symboli-
zowała dwa konkurujące ze 
sobą żywioły: ogień i wodę. 
Celem było zwrócenie uwagi 
dzieci na niekorzystną spo-
łecznie postawę rywalizacji i 
niezgody, panującą tak często 

w dzisiejszym świecie. W in-
tegracyjnych prezentacjach 
brały udział zarówno dzieci 
niepełnosprawne jak i pełno-
sprawne.

 Szkoła Podstawowa nr 4 
w Swarzędzu jest placówką 
z oddziałami integracyjnymi, 
niezwykle przyjazną i otwar-
tą na pomoc, rehabilitację i 
edukację niepełnosprawnych 
dzieci. Osoby zainteresowa-
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ne mogą uzyskać szczegóło-
we informacje pod adresem: 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Jana Brzechwy, 62-020 Swa-
rzędz, tel. (061)817-43-26, 
www.czworka.edu.pl e-mail: 
sekretariat@czwórka.edu

KAROLINA KASPRZAK
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Ania długo nie mogła 
uwierzyć, że ma własny 

pokój, książki, komputer, 
wychodzi do kina, polubi-
ły ją koleżanki. Pomimo to 
trudno było jej zaufać rodzi-
com zastępczym. Bała się, 
że któregoś dnia bajka się 
skończy. Jej obawy okazały 
się bezpodstawne. W no-
wym domu znalazła miłość, 
poczucie bezpieczeństwa i 
odzyskała wiarę w siebie. 

Jeśli zdecydujemy się zo-
stać rodzicami zastępczymi, 
najlepiej od razu udać się do 
instytucji, które zajmują się 
tą problematyką. Może to być 
Ośrodek Adopcyjno-Opie-
kuńczy, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie lub Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Pracownicy dokładnie 
opowiedzą wszystko o pro-
cedurze przygotowawczej i 
kwalifikacyjnej. Przedstawią 
także kandydatom wymogi 
formalne. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ 
OPIEKUNEM
ZASTĘPCZYM?

Przepisy mówią, że pełnie-
nie funkcji rodziny zastęp-
czej może być powierzone 
małżonkom lub osobie nie 
pozostającej w związku 
małżeńskim, jeżeli osoby te 
spełniają określone warunki. 
A więc gwarantują należyte 
wykonywanie zadań rodziny 
zastępczej, mają stałe miej-
sce zamieszkania na tery-
torium Rzeczpospolitej Pol-
skiej, korzystają z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich, 
nie są lub nie były pozbawio-
ne władzy rodzicielskiej, nie 
są ograniczeni we władzy 
rodzicielskiej ani też wła-
dza rodzicielska nie została 
im zawieszona, wywiązują 
się z obowiązku łożenia na 
utrzymanie osoby najbliższej 
lub innej osoby, gdy ciąży na 
nich taki obowiązek z mocy 
prawa lub orzeczenia sądu, 
nie są chore na chorobę 
uniemożliwiającą właściwą 
opiekę nad dzieckiem, mają 
odpowiednie warunki miesz-
kaniowe oraz stałe źródło 
utrzymania, uzyskały pozy-

Każdego roku u około 10 ty-
sięcy osób w Polsce lekarze 

diagnozują nowotwór krwi. Po-
łowa z tych pacjentów umiera, 
bo nie znajduje dawcy szpiku. 
A nie znajduje go, ponieważ 
ludzie nie wiedzą, jak w prosty 
sposób można komuś urato-
wać życie.

Tak, w prosty, bezpieczny i 
bezbolesny.

Pobranie szpiku, to „przeto-
czenie krwi”, podczas którego 
odseparowane są komórki szpi-
ku. Zabieg trwa do 3 godzin, nim 
jednak do niego dojdzie, trzeba 
się wpisać do rejestru. To jest 
również proste.

Udajemy się do Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa, 
tam pobierane jest 10 mililitrów 
naszej krwi. Jeśli nie ma prze-
ciwwskazań, zostajemy wpisa-
ni do banku dawców. A potem 
pozostaje nam tylko czekać na 
telefon z informacją: „możesz 
uratować komuś życie”.

Prawda, że to proste? Trzeba 
tylko chcieć.

Drużyna Szpiku to grupa ludzi, 
którzy wiedzą i chcą. Zakładając 
czerwoną koszulkę odpowiada-
ją na wołanie chorych: „Podziel 
się życiem!”. 

Jest to zatem konkretne zada-
nie, ale także odpowiedzialność 
za rozbudzoną nadzieję. A ta dla 
umierających bywa niejedno-
krotnie ostatnią deską ratunku.

Wiem, że samo bieganie w 
koszulkach nie wystarczy, trzeba 
czasu i pracy, ale przede wszyst-
kim ludzi, którzy zechcą zoba-
czyć drugiego człowieka. Ktoś 
powie: a co w tym dziwnego?

A jednak żyjemy w czasach, 
w których „ja” staje się nadrzęd-
nym celem: ja, mój sukces, moja 
kariera, moje życie, mój czas, 
więc może i mój szpik.

Twój, ale tylko ten Twój może 
uratować czyjeś życie.

Szpitale to przypadki, diagno-
zy, jednostki chorobowe, pesele, 
sale. Brakuje jednak walczących 
pacjentów.

Drużyna Szpiku to głos pa-
cjentów. To walka o nich.

Zatem „Podziel się życiem”, 
daj szansę tym pięciu tysiącom, 
którzy każdego roku umierają, 
bo nie znajdują dawcy szpiku. 
na

Organizacja 
Pożytku Publicznego

Fundacja Anny Wierskiej
 „DAR SZPIKU”

ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań
www.darszpiku.pl

nr konta 
14 1140 1124 0000 3040 1400 

1001

Pokochać 
nowych rodziców

tywną opinię ośrodka pomo-
cy społecznej. 

Po pierwszym spotkaniu 
informacyjnym pracownik 
socjalny przeprowadza wy-
wiad środowiskowy w domu 
kandydatów. Jeśli rodzina 
spełnia wymogi formalne, 
jest kierowana na szkole-
nie grupowe. Po ukończeniu 
kursu, uzyskaniu pozytywnej 
oceny przez zespół szkolący 
i przejściu badania psycho-
logicznego, otrzymują za-
świadczenie kwalifikacyjne i 
pisemną opinię.

TRUDNE POCZĄTKI 
Mając wymagane zaświad-

czenie można rozpocząć 
starania o rozpoczęcie spra-
wowania opieki zastępczej. 
Ośrodki przeprowadzające 
adopcję dysponują na bieżą-
co aktualizowaną bazą dzie-
ci, oczekujących na miejsce 
w rodzinach zastępczych. 
Dzięki temu ich pracownicy 
mogą pomóc w skojarzeniu 
maluchów z przeszkolonymi 
rodzinami. Kiedy już rodzice 
zapoznają się z dzieckiem, 
zaakceptują je, a ono zaak-
ceptuje swoją nową rodzi-
nę, kolejny krok, jaki mają 
do wykonania, to złożenie 
wniosku o ustanowienie ich 
rodziną zastępczą. Wniosek 
dotyczy konkretnego dziecka. 
W załączonej dokumentacji 
muszą się znaleźć wszystkie 
zgromadzone wcześniej za-
świadczenia. Dopiero pozy-
tywna decyzja sądu kończy 
cały proces. 

– W ubiegłym roku trady-
cyjnie pomagaliśmy finanso-
wo dzieciom umieszczonym 
w rodzinie zastępczej. Po-
moc ta polegała na wypłacie 
comiesięcznego świadcze-
nia dla 698 dzieci na kwotę 
4.925.974 złotych, wypłacie 
jednorazowych świadczeń 
w momencie przyjmowania 
dziecka do rodziny zastęp-
czej dla 68 dzieci na kwotę 
105.980 złotych, wypłacie 
dodatkowej pomocy pienięż-
nej w sytuacji losowej dla 3 
dzieci na kwotę 4.016 zło-
tych – mówi Lidia Leońska, 
rzecznik prasowy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. Ogółem z pomocy 
skorzystało 698 dzieci prze-
bywających w 516 rodzinach 
zastępczych. 

POKOCHAĆ
I ZROZUMIEĆ 

Zdaniem Lidii Leońskiej w 
2008 roku liczba rodzin za-
stępczych zwiększyła się w 
porównaniu z 2007 rokiem 
o około 3 proc. Zmniejszyła 
się natomiast o około 4 proc. 
liczba dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych. 
Fakt ten wynika przede 
wszystkim z funkcjonowa-
nia mniejszej liczby zawo-
dowych rodzin zastępczych 
o charakterze pogotowia ro-
dzinnego oraz ze zmianami 
w rodzinach zastępczych, w 
których przebywało więcej 
niż jedno dziecko. W 2008 
roku 119 dzieci przestało być 
wychowankami rodzin za-
stępczych, czego powodem 
było w 54 przypadkach osią-
gnięcie pełnoletności przez 
wychowanka, w 32 przypad-
kach rozwiązanie rodziny 
zastępczej, w 19 przypad-
kach adopcja dziecka, w 4 
przypadkach zgon opiekuna 
stanowiącego rodzinę za-
stępczą, w 10 przypadkach 
umieszczenie dziecka w pla-
cówce opiekuńczo-wycho-
wawczej. 

Dziecko w rodzinie za-
stępczej to nie tylko radość, 
ale także problemy, które 
codziennie trzeba rozwiązy-
wać. Bywa tak, że dziecko nie 
rozumie oczekiwań rodziców 
zastępczych. Buntuje się, gdy 
ma wykonywać drobne prace 
domowe, nie chce się uczyć, 
odrabiać lekcji, a nawet cho-
dzić do szkoły. 

Zdaniem psychologów to, 
w jaki sposób dziecko okazu-
je swoje nieprzygotowanie do 
nowych warunków zależy od 
jego psychiki i dotychczaso-
wych doświadczeń. Czasem 
wystarczy, aby obie strony 
dały sobie trochę czasu i wy-
kazały się cierpliwością. 

ANNA WIERZBICKA



MAJ 2009 STRONA 11

DRUŻYNA SZPIKU ODPOWIADA NA WOŁANIE CHORYCH 

Podziel się życiem!

Chora Ola Gref.

Podczas Poznańskiego Maratonu. Uczestnicy Biegu Świętych Mikołajów.

Ola Gref podczas poświęconego jej koncertu zespołu Dżem.
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Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Czeszewie już 

od lutego rozpoczęli przygoto-
wania do Wielkanocy. Każdego 
dnia z zapałem wykonywali 
prace, aby wszystko przygo-
tować na czas. We wszystkich 
pracowniach powstawały stro-
iki wielkanocne i wiosenne, pi-
sanki, zajączki, kolorowe kwia-
ty z bibuły. 

Prace te sprzedawaliśmy na 
kiermaszach między innymi w 
Czeszewie, w Urzędzie Gminy 
w Miłosławiu i w Orzechowie. 
Cieszyły się one wielkim powo-
dzeniem. Zarobione pieniądze 
przeznaczone na wycieczki dla 
uczestników WTZ.

9 kwietnia zakończyliśmy wy-
konywanie ozdób świątecznych. 
Tego dnia odbyło się uroczyste 
śniadanie wielkanocne, na któ-
rym zgromadzili się wszyscy 
pracownicy i uczestnicy. Przy-
gotowali je uczestnicy pracowni 
gospodarstwa domowego wraz 
z terapeutą. Na stołach królo-
wały same smaczne potrawy: 
mięsa w galarecie, szynka, jajko, 
kiełbasa oraz tradycyjne ciasta. 
Potem poszliśmy szukać zająca. 
Nie było to jednak łatwe, gdyż 
okazało się, że zając schował się 
tego roku aż nad Wartą. Jednak 
w końcu się udało się, w krza-
kach znaleziono paczki ze sło-
dyczami dla wszystkich uczest-
ników. 

BEATA MICHALAK
UCZESTNICZKA WTZ W CZESZEWIE

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych, Ich Ro-

dzin i Przyjaciół „Zawsze 
Razem” to organizacja z dłu-
goletnią tradycją. Powstało w 
czerwcu 2005 roku, aby służyć 
pomocą osobom niepełno-
sprawnym i doświadczonym 
chorobami, które żyły dotąd 
w izolacji społecznej. 

W Stowarzyszeniu osoby 
te odnajdują przyjazne środo-
wisko, pozbywają się lęków i 
otwierają na drugiego człowie-
ka. „Zawsze Razem” prowadzi 
klub pomocy psychologicznej 
„Tacy sami” na Osiedlu Czecha 
33 w Poznaniu. Organizuje tur-

„Powiedz ludziom, że ko-
cham ich” – tak brzmia-

ły słowa pieśni wielkanocnej 
wykonanej przez uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Promyk” w Dopiewcu 
na scenie obszernej sali w ich 
siedzibie w tej miejscowości. 
Pieśń była częścią wspania-
łego, wykonanego przez nich 
widowiska, obrazującego hi-
storię Męki Pańskiej i Zmar-
twychwstania.

Uroczyste widowisko w sku-
pieniu obejrzeli uczestnicy tra-
dycyjnego tutaj śniadania wiel-
kanocnego, na którym licznie 
zgromadzili się członkowie i 
podopieczni Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Komornikach, czy-
li rodzice wraz z dziećmi, wójt 
gminy Komorniki Jan Broda i 
gminy Dopiewo Andrzej Strażyń-
ski, radni powiatowi, przedsta-
wiciele Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, ośrodków 
pomocy społecznej i innych in-
stytucji. Przywitał wszystkich 
prezes „Promyka” Bogdan Mać-
kowiak.

Całe wielkanocne śniadanie 

PRZY WIELKANOCNYM

Zając ukrył się 
nad Wartą
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STOLE

Być „Zawsze Razem”

nusy rehabilitacyjne, wycieczki 
oraz zajęcia terapeutyczne.

W Niedzielę Palmową 5 
kwietnia, tradycyjnie jak co 
roku, w „Orlim Gnieździe” spo-
tkali się członkowie stowarzy-
szenia, ich najbliżsi, a także 
przedstawiciele władz osie- FO
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dlowych, by wspólnie zasiąść 
do stołu wielkanocnego. Była 
to okazja do rozmów, wymia-
ny informacji i przeżyć między 
zgromadzonymi na tej uroczy-
stości. Rozpoczęła się ona od-
czytaniem fragmentu z Pisma 
Świętego oraz kilkoma sło-

wami wstępu nawiązującymi 
do Wielkanocy, które wygło-
sił Paweł Grochowski, prezes 
Stowarzyszenia. Uczestnikom 
rozdano paczki świąteczne 
wraz z serdecznymi życze-
niami radosnych, pogodnych 
świąt. 

KAROLINA KASPRZAK

Powiedz ludziom,
że kocham ich

starsze Stowarzyszenie, na-
leżą do najaktywniejszych w 
poznańskim powiecie. Mają w 
swoim dorobku między innymi 
dwie doroczne, atrakcyjne im-
prezy o zasięgu powiatowym 
(w których liczny udział biorą 
osoby niepełnosprawne także 
z całego Poznania): Przegląd 
Piosenki Osób Niepełnospraw-
nych „Złoty Słowik” i Powiato-
wy Turniej Bocci. mb
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było dziełem „Promyka” – jego 
podopiecznych i pracowników. 
Wzruszające widowisko przy-
gotowała pracownia muzycz-
no-teatralna Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, potrawy wielka-
nocne – pracownia gospodar-

stwa domowego, a dekorację 
sali i stołów – pracownia tech-
nik twórczych. Na zakończe-
nie najprawdziwszy zajączek 
(czyli Klaudia Kolińska) rozdał 
wszystkim podopiecznym „Pro-
myka” atrakcyjne upominki. 

WTZ „Promyk”, który w 
ubiegłym roku obchodził swo-
je 5-lecie i niewiele od niego 
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Żyjemy, obserwujemy 
świat, podziwiamy, fascy-

nujemy się nim, rozmyślamy, 
niekiedy także buntujemy się 
przeciwko niesprawiedliwo-
ści, jaka w nim panuje, szu-
kamy możliwości zmian. Całe 
to nasze przeżywanie i rozu-
mienie rzeczywistości wyraża 
sztuka: poezja, proza, twór-
czość plastyczna.

 Plastyczna właśnie, a także 
poetycka wizja świata została 
przedstawiona 24 marca na 
wystawie w Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu. Wernisaż 
tej wystawy był na swój sposób 
wyjątkowy i niepowtarzalny, 
gdyż organizatorzy wzbogacili 
go o prezentację znakomitych 
wierszy Magdaleny Molendy 
Słomińskiej, zawartych w to-
miku „Teraz zaśpiewa słońce”. 
Miałam zaszczyt osobiście tej 
prezentacji dokonać, czyta-
jąc utwory Magdy, skupiają-
ce uwagę słuchaczy. Autorka 
jest współredaktorką naszego 
miesięcznika, wszechstron-
nie utalentowaną literacko, a 
także wrażliwą i pełną ciepła 
osobą, która swoje przemyśle-

nia wyraziła także w utworze 
prozą „Słoneczny blog”, za któ-
ry otrzymała II nagrodę w kon-
kursie literackim dla osób nie-
pełnosprawnych „Moje Losy”. 
„Słoneczny blog” znalazł się w 
książce „Moje Kilimandżaro”, 
wydanej, podobnie jak tomik 
poetycki „Teraz zaśpiewa słoń-
ce”, przez Fundację Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Filantrop”.

Na wspomnianej wystawie 
mieliśmy okazję obejrzeć pra-
ce osób dorosłych z pracowni 
malarstwa i rysunku w Zamku, 
prowadzonej przez Annę Ko-
złowską-Agacińską, instruk-
tora grupy plastycznej. Zgro-
madzeni goście mogli więc 
podziwiać dorobek artystyczny 
twórców, a równocześnie snuć 
refleksje, do których skłania 
poezja Magdy. Jak pisze sama 
autorka: „Artyści świat widzą 
inaczej”, dlatego też warto 
wsłuchiwać się w głos sztuki, 
czasem bardziej odważny, cza-
sami może cichszy, ale zawsze 
godny wysłuchania i pozna-
nia. 

 KAROLINA KASPRZAK

W tym roku już po raz 
piętnasty Poznański 

Ośrodek Telewizji Poznań 
i program „Wyzwanie” wy-
bierał Człowieka Roku 2008 
Wśród Niepełnosprawnych i 
Człowieka Wielkiego Serca, 
czyli osoby działającej na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych.

Jak co roku, do tych za-
szczytnych tytułów, zgłoszo-
no wielu kandydatów. Kapi-
tuła, jak zawsze, miała bardzo 
trudne zadanie. Spośród wielu 
naprawdę wspaniałych i god-
nych tytułu kandydatur, mu-
siała wybrać najpierw „złotą 
dziesiątkę”, a potem tę jedną 
jedyną osobę, która otrzyma 
statuetkę projektu Andrzeja 
Grzelechowskiego „Agi”. 

Wybór był trudny. Wielokrot-
nie podkreślano, że wpraw-
dzie statuetka jest jedna, ale 
tak naprawdę należy się ona 
każdej z nominowanych osób. 
W tym plebiscycie nie ma bo-
wiem przegranych. Wszyscy 
są wielcy i wspaniali, wygrali 

„Teraz zaśpiewa 
słońce” w Zamku

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

bowiem szansę, którą dał im 
los. Regulamin jest jednak re-
gulaminem i trzeba wybrać i 
uhonorować statuetką tylko 
jedną osobę. 

W dziesiątce nominowa-
nych do tytułu Człowieka 
Roku 2008 Wśród Niepeł-
nosprawnych znaleźli się: 
Sławomir Gontarz z Konina, 
Agnieszka Kubicka z Pozna-
nia, Honorata Pilarczyk z Cho-
dzieży, Zbigniew Strugała z 
Czeszewa, Henryk Błaszczyk 
z Kaczorów, Tomasz Szabel-
ski z Rogalinka, Anna Klech-
niowska z Konina, Justyna 
Łyczykowska z Międzychodu, 
Lidia Piechowicz z Poznania i 
Alicja Nawrocka z Turku. 

O tytuł Człowieka Wielkie-
go Serca rywalizowali: Han-

Karolina Kasprzak czyta wiersze 
Magdy Molendy-Słomińskiej
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„Wyzwania” 
po raz piętnasty

na Maciejewska z Poznania, 
Janina Danuta Jóźwiak z Gra-
bów koło Czerniejewa, Zu-
zanna Janaszek-Maciaszek z 
Mielnicy Dużej nad Gopłem, 
Andrzej Kawa z Sadów koło 
Poznania, Mariusz Łasiński z 
Poznania, Marek Jakubowski 
z Owińsk, Lidia Bukowska z 
Poznania, Anna Kucz z Kwil-
cza, Józef Kozan z Ostrowa 
Wielkopolskiego i Jacek Woj-
ciechowski z Gruszczyna koło 
Swarzędza.

W pierwszej kategorii sta-
tuetka trafiła do rąk pani Ho-
noraty Pilarczyk, która jako 
osoba po chorobie Heine-Me-
dina, z endoprotezą, założyła 

tworzą szczęśliwą rodzinę i 
uważają, że sukces to ludzie, 
których udało się przekonać, 
że o człowieczeństwie nie 
decyduje sprawność fizyczna 
czy jej brak, ale całe życie z 
każdym nie zmarnowanym 
dniem. 

Drugą statuetkę specjal-
ną odebrał Ryszard Rogala z 
Międzychodu. Jest to niepeł-
nosprawny, który w wyniku 
wypadku miał amputowane 
kończyny. Dziś trenuje pod-
noszenie ciężarów i zdobył 
brązowy medal na Paraolim-
piadzie w Pekinie.

Jak na imprezę jubileuszo-
wą przystało, nie obyło się bez 
gratulacji, kwiatów i upomin-
ków dla twórców programu 
czyli Róży Wojty i Katarzyny 
Kmity-Nowackiej. 

Całą imprezę uświetnił kon-
cert Alicji Majewskiej.

Wzruszeniom, emocjom i 
gratulacjom nie było końca, 
przecież to jubileusz.

Jesteśmy jednak przekona-
ni, że jeszcze nie raz będzie-
my oglądać kolejnych wspa-
niałych niepełnosprawnych 
i ludzi, którzy im pomagają i 
robią to nie z chęci zysku, lecz 
z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Osób po En-
doprotezoplastyce „Bioder-
ko”. Człowiekiem Wielkiego 
Serca został natomiast pan 
Marek Jakubowski – nauczy-
ciel w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskich.

Przyznano również dwie 
statuetki specjalne: Dariuszo-
wi i Agnieszce Peśli. Dariusz 
Peśla jest dziennikarzem, 
pisarzem i historykiem. Po-
rusza się na wózku inwa-
lidzkim. Jego żona Agnieszka 
ma jednostronne porażenie 
mózgowe. Mimo kłopotów 
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W dobie kryzysu przyzwy-
czailiśmy się do tego, 

aby świat, który nas otacza 
był w jakiś sposób uporząd-
kowany. Nie wszystko jednak 
da się kontrolować, są sytu-
acje, które nas bardzo często 
irytują, wręcz doprowadzają 
do szewskiej pasji.

Na jednym z parkingów przy 
bloku 22 na Osiedlu Kosmo-
nautów od dłuższego czasu, 
jak twierdzą interweniujący 
mieszkańcy, stoją trzy karet-
ki pogotowia. Tymczasem 
mieszkańcy pobliskich bloków, 
potrzebujący natychmiastowej 
pomocy medycznej, dzwoniąc 
pod numer 999 (aktualnie 112) 
oczekują nieraz nawet przez 
całą godzinę na przyjazd ka-
retki pogotowia.

Właściciel tych karetek 

(czyżby kolekcjoner sprzętu 
medycznego?), uparcie i być 
może nieświadomie prowo-
kuje mieszkańców pobliskie-
go osiedla, nie zdając sobie 
chyba sprawy, jak bolesny jest 
fakt długiego oczekiwania na 
wezwane pogotowie – pod-
czas gdy unieruchomione i 
nieczynne karetki widoczne są 
dosłownie przez okno. Pojaz-
dy te wręcz straszą starszych, 
schorowanych ludzi, dając im 
powód do narzekania na ab-
surdy i brak medycznego bez-
pieczeństwa.

Miejmy nadzieję, że owe 
karetki – widma na os. Ko-
smonautów (na szczęście nie 
Kosmitów) przestaną być kosz-
marnym science fiction dnia 
codziennego chorych ludzi. 

 LECH MROCZKOWSKI

SPORTOWE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW
S T A R T w POZNANIU 

wraz ze SZKOŁĄ AUTO Stowarzyszenia OCTAVIUS

ORGANIZUJE KURS

PRAWA JAZDY 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kurs jest elementem projektu Stowarzyszenia p.n. „AUTO-START 
– prawo jazdy dla osób ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu”. Ogól-
nopolski program wsparcia organizacyjnego i szkoleniowego dla 
osób mających utrudniony dostęp do kursów nauki jazdy, dofinanso-
wanego przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH 

Kurs jest przedsięwzięciem 
wyjątkowym w skali kraju. Jest 
efektem współpracy STARTU 
ze znaną z audycji telewi-
zyjnych TVN „AUTO SZKO-
ŁĄ SKODA” i jej programem 
Przyjazne auto. To unikatowa 
szkoła bezpiecznej jazdy dla 
osób z dysfunkcjami narzą-
dów ruchu, w której można 
sprawdzić, jak jeździć bez-
piecznie. Specjalnie opraco-

wany program pozwala na zapoznanie się z podstawami bezpiecz-
nej jazdy i przyswojenie nawyków, które pozwolą pokonać fizyczne 
słabości. Nad zajęciami programu czuwają certyfikowani instruktorzy 
ADAC Fahrsicher-heitszentrum Berlin-Brandenburg. Kurs nauki jazdy 
jest nowym elementem szkoły i poznańskiego STARTu. Będzie pro-
wadzony przez instruktorów z doświadczeniami w sportach samo-
chodowych. Zostanie zapewniona flota nowych oprzyrządowanych 
samochodów. Uczestnicy zostaną zgrupowani na dwa tygodnie w 
nowoczesnym ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym „Wielspin 
„w Wągrowcu, zapewniona zostanie opieka osobom ze specjalnymi 
potrzebami. Bezpośrednio po dwutygodniowym kursie będzie moż-
na zdawać egzamin. 

Dzięki dofinansowaniu projektu przez PFRON uczestnicy ponoszą 
tylko niewielki koszt szkolenia – 480 zł od osoby (płatne po otrzyma-
niu pisma o zakwalifikowaniu). Organizator zapewnia uczestnikom 
noclegi i wyżywienie (14 osobo/dni). Ponadto należy mieć ze sobą 
140 zł na opłacenie na miejscu kosztów egzaminacyjnych. Dojazd 
na kurs do Poznania we własnym zakresie, z Poznania do Wągrowca 
zapewniamy transport. 

Kurs odbędzie się 15–29.08.2009 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno- 
Wypoczynkowym „WIELSPIN“ w Wągrowcu (60 km na północ od 
Poznania, ul. Jeziorna 16, www.wielspin.pl ). Ośrodek jest położony 
w lesie nad jeziorem, dobrze przystosowany dla osób niesprawnyh 
ruchowo, ma odpowiednie pomieszczenia i urządzenia umożliwiają-
ce realizację celów kursu. 
ZGŁOSZENIA

W kursie mogą wziąć udział osoby z dysfunkcją narządu ruchu 
posiadające znaczne i umiarkowane orzeczenie o niepełnospraw-
ności z terenu całej Polski.Wypełnione ankiety ZGŁOSZENIA na kurs 
(pobrać ze strony internetowej „Startu”) należy jak najszybciej prze-
słać elektronicznie (mail start@start.org.pl, ataeb5@op.pl lub faxem: 
(0-61) 8411 059.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego 
wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START ”

ul. Zacisze 2, PL. 60-831 Poznań
tel./fax: (0 61) 8483-189, 8411-059

e-mail: start@start.org.pl; www.start.org.pl

Karetki
– widma?
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Szkoły specjalne to szcze-
gólny rodzaj edukacji w 

naszym systemie szkolnictwa. 
Trafiają tam dzieci i młodzież, 
dla których nauka w normalnej 
szkole jest niemożliwa. Ich sto-
pień upośledzenia umysłowego 
jest różny i trzeba im stworzyć 
specjalne warunki do nauki, 
a i sama nauka też jest nieco 
inna. 

Właśnie uczniowie takiej 
szkoły już po raz kolejny odwie-
dzili Dom Pomocy Społecznej na 
ulicy Ugory. Zespół Szkół Specjal-
nych nr 102 na ulicy Przełajowej 
w Poznaniu sąsiaduje prawie z 
tą placówką i przeprowadzenie 
„lekcji” w DPS-ie nie jest więc 
żadnym problemem. 

„Lekcja” była specyficzna. 
Młodzież pokazała mieszkań-
com DPS-u, jak można wykonać 
przepiękne ozdoby z masy sol-
nej. Młodzi z wielkim zaangażo-

W maju, miesiącu zakocha-
nych, wiosna wybucha 

w pełni. Także w maju jest 
najpiękniejsze święto w roku 
– Dzień Matki.

W kolejnym, trzecim już od-

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Lekcja integracji
waniem wspólnie z mieszkańca-
mi domu lepili motyle, biedronki, 
serca, zające i inne cudeńka. 

To była prawdziwa lekcja 
integracji. Spotkały się dwa 
pokolenia, jakże różne od sie-
bie. Młodzież, która z powodu 
swojego upośledzenia umysło-
wego nie jest tak sprawna, jak 
ich rówieśnicy – i mieszkańcy 
DPS-u, którzy najczęściej z po-
wodu swojego wieku, choroby 
czy niesprawności trafili do tej 
placówki. 

To był specyficzny rodzaj te-
rapii zajęciowej i wspaniała 
lekcja życia dla każdej ze stron. 
Przecież nie tylko w szkolnych 
ławkach i na lekcjach, które od-
mierza szkolny dzwonek, zdo-
bywa się wiedzę. Uczymy się 
przez całe życie, nawet wtedy, 

kiedy najmniej byśmy się tego 
spodziewali. 

Właśnie taka nietypowa lekcja 
odbyła się w domu pomocy spo-
łecznej na Ugorach, a o innych 
lekcjach Zespołu Szkół Specjal-
nych z ulicy Przełajowej prze-
czytacie już niedługo.

Coś z niczego (3)

Wszystkim zakochanym i tym, 
którzy wiosną dopiero popadną 
w ten stan, proponujemy wyko-
nanie najpiękniejszego majowe-
go kwiatu – konwalii. Ta nasza 
nie będzie wprawdzie pachnia-
ła jak ta prawdziwa, ale będzie 
równie piękna, bo wykonana 
własnoręcznie, a umieszczona 
w „stroiku-ramce” z poprzed-
niego odcinka na pewno długo 
będzie cieszyła nasze oczy. 

Zrobienie stroika zajmie Wam 

nie więcej jak 5 minut. Wystarczy 
pęk zerwanych kwiatków ozdo-
bić elementem dekoracyjnym, 
na przykład kolorową wstążką, 
sztuczną biedronką lub motyl-
kiem. Przyda się też stary, babci-
ny koszyczek wiklinowy.

Zapewniam, że mama będzie 
z Was bardzo dumna i zadowo-
lona.

EWELINA WĘGLEWSKA, 
LECH MROCZKOWSKI 

cinku naszego cyklu „Coś z 
niczego” nauczymy Was, jak 
w bardzo prosty sposób zrobić 
niespodziankę naszym ma-
mom w postaci własnoręcznie 
wykonanego „Koszyka miło-
ści”. 

Potrzeba naprawdę niewiele, 
aby zobaczyć uśmiech na twa-
rzy tej, „…która nam pierwsza 
pokazała księżyc i śnieg na 
świerkach i pierwszy deszcz…” 
(K. I. Gałczyński „Spotkanie z 
matką”). 
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W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowaw-

czym dla Dzieci Niesłyszących 
i Słabosłyszących przy ulicy 
Bydgoskiej 4 A na Śródce w 
Poznaniu zorganizowany zo-
stał już po raz ósmy Integra-
cyjny Ogólnopolski Przegląd 
Artystyczny.

 Na to wyjątkowe spotkanie 
w sobotę 4 kwietnia przyjechały 
zespoły z całej Polski. Ich skład 
tworzyli uczniowie szkół spe-
cjalnych: niesłyszący, z niedo-
słuchem, słabosłyszący. Przybyli 
z różnych miast: Lublińca, Prze-
myśla, Raciborza, Warszawy, 
Długopola-Zdrój, Kalisza, Byd-
goszczy, Żar, Sławna. Prezenta-
cje artystyczne wykonały także 
Szkoły Specjalne nr 102 i 105 
oraz zespół z Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej.

 Znakomite wyczucie rytmu, 
pasja tańca, entuzjazm, zabawa 
– to cechy, które zadecydowały 
z całą pewnością o wysokiej 
jakości ukazanych przez dzieci 
niesłyszące etiud baletowych, 
iluzjonistyczno- tanecznych 
oraz scenek teatralnych.

Publiczność przywitał Szy-
mon Dziwisz – surdopedagog 
prowadzący zajęcia muzyczne 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym, pomysłodaw-
ca przedsięwzięcia. Placówka 
jest jednym z najstarszych tego 
typu miejsc w Polsce. Powstała 
w 1832 roku, a jej pierwszym 
nauczycielem był obecny pa-
tron – Józef Sikorski. W celu jak 
najskuteczniejszego procesu 
rehabilitacji, edukacji i rozwoju 
dzieci niesłyszących, w ośrod-
ku organizowanych jest szereg 
zajęć pozalekcyjnych, miedzy 

VIII INTEGRACYJNY OGÓLNOPOLSKI

Pasja dzieci
Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

innymi zajęcia pantomimicz-
ne, baletowe, teatralne, nauka 
tańca towarzyskiego, pływania, 
zajęcia czytelnicze, kółko że-
glarskie, odbywają się treningi 
pływackie, lekkoatletyczne, te-
nisowe, piłkarskie i wiele innych 
dyscyplin sportowych. 

Treningi, występy artystycz-
ne, zawody nie mają na celu 
współzawodnictwa, lecz przede 
wszystkim wzajemną akcepta-
cję i integrację osób niesłyszą-
cych z pełnosprawnym społe-
czeństwem.

Taki właśnie jest cel organi-
zowanych corocznie Integracyj-
nych Ogólnopolskich Przeglą-
dów Artystycznych. 
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PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 

niesłyszących
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„Dziesiąty raz – witamy 
Was! Niech żyje sztuka”. 

Pod takim hasłem w dniach 
26 i 27 marca w Sali Wielkiej 
Centrum Kultury Zamek, odbył 
się X Festiwal Sztuki Naszych 
Dzieci zorganizowany przez 
Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 w Poznaniu i Stowarzy-
szenie na Rzecz Uczniów i 
Absolwentów Zespołu Szkół 
nr 105 oraz ich Rodzin „Trwa-
nie”. 

W ciągu dwóch dni festiwa-
lowych na scenie wystąpiło 
25 zespołów teatralnych, mu-
zycznych i tanecznych. Młodzi 
artyści reprezentowali szkoły 
specjalne, integracyjne, ośrodki 
szkolno-wychowawcze, sto-
warzyszenia oraz Przedszkole 
Specjalne i Dzienny Ośrodek 
Adaptacyjny na ulicy Saperskiej 
w Poznaniu. Z roku na rok Fe-
stiwal zatacza coraz szersze 
kręgi. Zespoły przyjechały z 
placówek poznańskich, a także 
z Kościana, Mosiny, Gniezna 
Opalenicy, Koła, Sandomierza, 
a nawet z Londynu. Zobaczy-
liśmy ciekawe formy teatralne: 
od tańca, pantomimy, teatru la-
lek, adaptacji sztuk teatralnych 
– po kabaret i występy wokal-
no-instrumentalne. Prezen-
tacje sceniczne wprowadziły 
wszystkich w nastrój radości i 
zabawy. 

Na widowni zasiadało ponad 
tysiąc dwustu widzów ze szkół i 
przedszkoli ogólnodostępnych, 
a także dorosłych z warsztatów 
terapii zajęciowej i domów po-
mocy społecznej.

Festiwalowi towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych, 
wykonanych przez dzieci z 
upośledzeniem umysłowym. 

Wzorem lat ubiegłych patro-
nem honorowym Festiwalu był 
Prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny. Patronatem medial-
nym Festiwal objęła Telewizja 
Poznań.

SYLWIA SCHULZ
NAUCZYCIELKA ZESPOŁU SZKÓŁ 

SPECJALNYCH NR 105 

Od samego rana wszyscy 
byliśmy w pełnej gotowo-

ści: roboczy strój oraz zapas 
dobrego humoru i energii.

Podzielono nas na grupy i 
każdej z ekip przydzielono od-
powiednie zadanie (na miarę 
sił i możliwości uczestników). 
W ruch poszły miotły, szmatki, 
wiadra oraz środki czyszczące i 
ochoczo ruszyliśmy się do pracy.

Nasze ekspertki od mycia 
okien, Julitka i Anitka włożyły 
dużo serca i energii w swoje za-
danie, tak że na zakończenie ich 
pracy świat za oknem wydawał 
się jaśniejszy i bardziej kolorowy, 
po prostu piękniejszy!

Męska część naszych uczest-
ników zajęła się porządkowa-

W WTZ „PAWEŁEK”

Wiosenne porządki

niem terenów zielonych wokół 
budynku.Nasi pełni werwy męż-
czyźni ruszyli do walki z suchy-
mi liśćmi, zbyt długą trawą, za-
rośniętymi klombami. Kiedy już 
skończyliśmy walkę z chwasta-
mi, zabraliśmy się za sadzenie 
kwiatów oraz w naszych nowo 
przygotowanych inspektach za-
sadziliśmy wiosenne warzywa: 
rzodkiewkę i sałatę.

Na zakończenie tak ciężkiego 
i pełnego wysiłku dnia, pan Piotr 
przygotował dla wszystkich nie-
spodziankę! Aby zregenerować 
siły i poprawić nastroje przyrzą-
dził grillowane kiełbaski. Pycha!

Po calym dniu, pomimo zmę-
czenia, wszyscy byliśmy bardzo 
zadowoleni z efektów naszej 
pracy.

MAŁGORZATA WOŁOSZ
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X FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI

Pantomima, śpiew, taniec
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Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Po-
moc Maltańska” rozpoczyna realizację projek-

tu: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy”. Jest on skierowany do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności ruchowej.

W projekcie oferujemy usługi doradcy zawodo-
wego, psychologa, radcy prawnego itp. Każda oso-
ba, która weźmie udział w naszym projekcie (jest 
on całkowicie bezpłatny) będzie mogła podczas 
warsztatów z doradcą zawodowym i psycholo-
giem:
�  określić swoje preferencje i predyspozycje za-

wodowe (dysponujemy profesjonalnymi testami, 
które pozwolą wam lepiej poznać siebie), 

�  poznać techniki radzenia sobie ze stresem i ko-
munikacji asertywnej, 

�  ustalić swój indywidualny plan działania i zapla-
nować ścieżkę kariery, 

�  nauczyć się przygotowywać dokumenty aplika-
cyjne, 

�  poznać tajniki przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych, 

�  dowiedzieć się jak aktywnie poszukiwać pracy, 
�   uzyskać informacje na temat źródeł ofert prac. 

Spotkania grupowe będą również świetną oka-
zją, aby poznać wiele ciekawych osób i wymienić 
swoje doświadczenia!!!

Będą się one odbywały w miłej atmosferze, a tru-
dy wspólnej pracy umilimy poczęstunkiem. 

Na indywidualnych konsultacjach będziecie 
mogli porozmawiać z doradcą zawodowym o wa-

W zeszłym roku Bibliote-
ka Publiczna Miasta i 

Gminy Oborniki postanowiła 
poszerzyć swoją działalność, 
pozyskać nowych czytelników, 
osoby niewidome, niedowidzą-
ce i dyslektyczne, a także przy-
ciągnąć tych, którzy przestali 
korzystać z naszych usług ze 
względu na wiek i pogarsza-
jący się wzrok. Postanowiono 
zorganizować sekcję książki 
mówionej, która swoim dzia-
łaniem objęłaby teren powiatu 
obornickiego. 

W ubiegłym roku zainicjowa-
łem to przedsięwzięcie. Dzięki 
ofiarności wielu ludzi oraz do-
tacji ze Starostwa Powiatowego 
udało się zdobyć autolektor i 
zakupić czytaki. Oto lista insty-
tucji i osób prywatnych, które 
wspomogły ten szczytny cel: 
Ludowy Bank Spółdzielczy w 
Obornikach, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe WALKO z Ki-
szewa, Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe RAJBUD, Anna 
i Mieczysław Dziarmagowie, 
Marek Kulmiński, Aleksandra 
Lemańska, Marek Lemański, 
Marcin Liberski właściciel firmy 
ARNO KOMPUTER, Danuta i An-
drzej Maćkowiakowie, Mirosław 
Nochowicz, Andrzej Walkowski.

Ofiarowany Bibliotece auto-
lektor został nieodpłatnie napra-
wiony przez firmę HARPO, wy-
posażony w słuchawki i zestaw 
książek na dyskietkach. Prezes 
firmy pan Jarosław Urbański za-
pewnił, że jakiekolwiek naprawy 
autolektora będą wykonywane 
przez jego firmę bezpłatnie. Z 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Nie-

pełnosprawnością „Potrafię 
Więcej” prowadzi świetlicę te-
rapeutyczną. Działanie świe-
tlicy skierowane jest do dzie-
ci w wieku przedszkolnym z 
wieloraką niepełnosprawno-
ścią (to znaczy poza niepeł-
nosprawnością intelektualną 
dzieci posiadają jeszcze inne 
zaburzenia, na przykład sen-
soryczne, jak wada wzroku, 
słuchu, uszkodzenie narządu 
ruchu – MPD, a także wszelkie 
choroby o podłożu genetycz-
nym i neurologicznym). 

Spotkania odbywają się w 
piątki od godz. 16.00 do 19.00 w 
Akademii Baltazara Gąbki na 
Podolanach. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny: 
608 311 327 lub 693 194 836.

Zajęcia proponowane małym 
podopiecznym mają im zapew-
nić miłe spędzenie wolnego 
czasu, poszerzyć życiowe do-
świadczenia, urozmaicić świat 
przez pojawienie się w nim 

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i PFRON

Zapraszamy osoby 
niepełnosprawne 

szych indywidualnych planach i problemach. 
Projekt nasz zakłada również możliwość otrzy-

mania dofinansowania na: 
�  odbycie stażu zawodowego (przy wsparciu fi-

nansowym w postaci dodatku stażowego oraz 
techniczno- organizacyjnym w postaci pomocy 
opiekuna osoby niepełnosprawnej), 

�  szkolenia zawodowe,
�   opłacenie czesnego dla osób, które zdecydują 

się podjąć naukę w szkole wyższej, pomatural-
nej lub policealnej, 

�  podręczniki przydatne przy podejmowaniu dal-
szej nauki, 

�  specjalistyczny sprzęt ułatwiający podjęcie pra-
cy i jej wykonywanie np. sprzęt komputerowy. 
Skontaktujcie się z nami, a udzielimy wszelkich 

dodatkowych informacji na temat udziału w tym 
szczególnym projekcie. 

PAULINA GOCLIK
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”
ul. Nowowiejskiego 25/15 ul. Słowackiego 42/1
61-732 Poznań 60-825 Poznań
tel.: 061/ 852-32-06 tel. 061/841-14-25
mail: p.goclik@pomocmaltanska.pl 
mail: h.kondej@pomocmaltanska.pl
www.pomocmaltanska.pl

Grupa Wsparcia jest spotka-
niem osób, które zmagają 

się z chorobą Alzheimera swo-
ich bliskich. Jest możliwością 
podzielenia się swoim doświad-
czeniem wśród osób mających 
takie same problemy. Jest moż-
liwością skonfrontowania swej 
trudnej codzienności i znajdo-
wania rozwiązań. 

Jeśli zauważasz problemy 
z pamięcią u bliskiej Ci osoby, 
przyjdź do nas. 

Spotkania odbywają się w 
każdą pierwszą środę miesią-
ca o godzinie 17.00. w siedzibie 
Wielkopolskiego Stowarzysze-
nia Alzheimerowskiego przy 
ulicy Zagórze 7/9 (naprzeciwko 
katedry).

Bezpłatne spotkania prowadzi 
Marcin Byks, psycholog z trzy-
letnim doświadczeniem bezpo-

średniego kontaktu z chorymi na 
Alzheimera i ich rodzinami. 

Choroba Alzheiemera jest 
nieuleczalna. Polega m.in. na 
postępującej utracie pamięci. 

Wywołuje nieodwracalne, 
neurologiczne zmiany w mó-
zgu. Jest rodzajem otępienia, 
które stopniowo czyni człowieka 
całkowicie zależnym od innych. 
Bycie z chorym na Alzheime-
ra wymaga stałego czuwania. 
Dzień i noc.

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie działa od 2004 
roku, niosąc wszechstronną po-
moc dla chorych, ich opiekunów, 
rodzin oraz wszystkich osób 
dotkniętych problemem choro-
by Alzheimera. Staramy się, by 
osoby zmagające się z chorobą 
Alzheimera mogły liczyć na fa-
chową i przyjazną pomoc oraz. 

Obecnie niesiemy pomoc cho-
rym oraz ich rodzinom poprzez 
prowadzenie:
�  poradni geriatryczno-geron-

tologicznej; 
�  dwóch ośrodków pobytu 

dziennego: Środowiskowego 
Domu Samopomocowego 
oraz Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Adaptacyjnego; 

�  programu „Moja wnuczka, 
mój dziadek”.
Kontakt:

Magdalena Wieloch
konsultant

Centrum Informacji
Alzheimerowskiej
ul. Zagórze 7/9
61-112 Poznań

fax (061) 855 02 73 
tel. (061) 855 02 74, 75

www.alzheimer-poznan.pl

Zmagania z Alzheimerem
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OTWARCIE SEKCJI KSIĄŻKI MÓWIONEJ W OBORNICKIEJ BIBLIOTECE

Niewidomi czytają

nowych miejsc, osób, zdarzeń. 
Dzieci nie tylko czerpią z obec-
ności specjalistów, także od-
działują na siebie nawzajem.

Podstawowym celem świetli-
cy nie jest prowadzenie terapii, 
ale umożliwienie dzieciom na-

są dostosowane do potrzeb i 
możliwości poszczególnych 
dzieci. Kładziemy nacisk na 
indywidualny kontakt opieku-
na (terapeuty, wolontariusza) 
z podopiecznym, tak, aby 
zapewnić mu podstawową 
potrzebę bezpieczeństwa, po-
zwolić nawiązać nową więź, 
innego rodzaju i innej jakości, 
niż związek z rodzicem.

W pracy świetlicy wykorzy-
stywane są elementy ruchu 
rozwijającego Weroniki Sher-
borne, programy aktywności M. 
Ch. Knillów, terapii SI, muzyko-
terapii, relaksacji. Odbywają 
się także zajęcia dogoterapii, 
prowadzone przez terapeutę, 
posiadającego kwalifikacje w 
dziedzinie dogoterapii.. Priory-
tetem w pracy terapeutów jest 
rozpoznawanie i rozwijanie 
komunikacji dzieci oraz przy-
gotowywanie ich do korzysta-
nia z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej.

W ramach pracy świetlicy 
planowane są także zajęcia 
psychoedukacyjne dla rodzeń-
stwa dzieci niepełnospraw-
nych.

EWA WAWROWSKA

kolei czytak to małe urządzenie, 
które pozwoli sięgnąć czytel-
nikowi do szerokiego zasobu 
książki mówionej. Na małą kar-
tę pamięci można wgrać kilka, 
a nawet kilkanaście książek w 
wersji mówionej. Osoby, które 
mają swoje czytaki, będą mogły 
nagrywać nowe książki na wła-
sne karty pamięci. Natomiast ci, 
którzy takiego urządzenia nie 
posiadają, będą mogli wypoży-
czyć je z Biblioteki. Pan Marcin 
Liberski, autoryzowany dealer 
ARNO KOMPUTER ofiarował 
nam sprzęt komputerowy, dzię-
ki któremu będziemy mogli ko-
rzystać ze zbiorów Biblioteki 
Centralnej PZN. Skorzystaliśmy 
też z oferty Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym LARIX z Warszawy, które 
w ramach realizacji projektów 
dofinansowanych przez PFRON, 
a przeznaczonych dla osób nie-
widomych i słabowidzących, 
udostępniło nam 205 nagranych 
książek mówionych. 

Dzięki współpracy Biblioteki 
Centralnej PZN i koła powiato-
wego PZN z siedzibą w Rogoź-
nie, nasza Biblioteka uzyskała 
dostęp do zbiorów książki mó-
wionej, będących w zasobach 
Biblioteki Centralnej PZN. Nie by-
łoby to możliwe bez życzliwości 
pani dyrektor Teresy Dederko. 

W dniu 20 marca o godzinie 
17 spotkaliśmy się w sali konfe-
rencyjnej Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Oborniki. Pani 
dyrektor Krystyna Eichler powi-
tała zaproszonych gości, wśród 
których byli Burmistrz Obornik 

Anna Rydzewska, reprezentujący 
starostę powiatowego pan Pa-
weł Drewicz Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Kultury Starostwa 
Powiatowego, dyrektor Biblioteki 
Centralnej PZN pani Teresa De-
derko, Prezes Zarządu Harpo pan 
Jarosław Urbański, wieloletni 
nauczyciel i dyrektor w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach, poeta, prozaik, satyryk, 
laureat Orderu Uśmiechu pan Ed-
mund Oses. 

Po okolicznościowym wy-
stąpieniu pani dyrektor Eichler, 
podziękowania tym, którzy przy-
czynili się do utworzenia sekcji 

książki mówionej, wręczała 
Burmistrz Anna Rydzewska. 
Niezapomniane wrażenie na 
zebranych wywarło wystąpie-
nie pani Teresy Dederko, która 
mówiła o roli książki mówio-
nej w życiu osób z dysfunkcją 
narządu wzroku. W swoim 
wystąpieniu wyraziła zachwyt 
dla naszego dzieła, obiecała 
wszechstronną pomoc i współ-
pracę. Pan Edmund Oses opo-
wiedział o pracy z osobami nie-
widomymi i podkreślił, że nasza 
inicjatywa jest krokiem we wła-
ściwym kierunku. Program mu-
zyczny spotkania przygotowała 
Alina Forysia z podopiecznymi. 

Ja osobiście chciałem podzię-
kować pani dyrektor Krystynie 
Eichler, która tak wiele robi dla 
obornickiej kultury, że podjęła 
się i tego dzieła. Moją propozy-
cję przyjęła z zachwytem, nie 
szczędziła wysiłku, żeby ją zre-
alizować i wiem, że nie będzie 
szczędziła dalszych wysiłków, by 
ją rozwijać. Moim i pani dyrektor 
marzeniem jest, by obornicka 
Biblioteka była w pełni przysto-
sowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Mam nadzieję, 
że władze gminy i moi koledzy 
z Rady Miejskiej skorzystają z 
propozycji zawartej w progra-
mie Ministerstwa Kultury oraz 
fundacji Billa i Melindy Gatesów, 
by zrealizować ten szczytny 
plan. Realizacja mojego pierw-
szego marzenia trwała kilka lat. 
Być może to drugie zrealizuje się 
wcześniej. 

Piątkowy wieczór w Bibliote-
ce upływał we wspaniałej i ro-
dzinnej atmosferze, przy kawie 
i przepysznym torcie zafundo-
wanym przez Cukiernię Danuty 
i Andrzeja Maćkowiaków. Myślę, 
że ten wspaniały początek da 
dobry impuls dla rozwoju książki 
mówionej w naszym powiecie.

 MAREK LEMAŃSKI

Świetlica terapeutyczna 
bywania nowych doświadczeń w 
sposób bardziej swobodny, mniej 
dyrektywny. Niezwykle istotna jest 
też praca z rodzicami. Czas, jaki 
dzieci spędzają na zajęciach, jest 
czasem tylko dla rodziców. Mogą 
wówczas porozmawiać ze sobą 
lub ze specjalistą (psycholog), ale 
też i zwyczajnie poczytać, odpo-
cząć czy pójść na zakupy.

Podopieczni mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach 
muzycznych, twórczych i poli-
sensorycznych. Każde zajęcia 
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Członkowie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, 

Ich Rodzin i Przyjaciół „ZAWSZE 
RAZEM” mieli okazję uczest-
niczyć w bardzo ciekawym 
spotkaniu dotyczącym bezpie-
czeństwa. Organizatorem była 
Rada Osiedla „Chartowo”.

Do siedziby Stowarzyszenia 
przybyli: przewodnicząca Rady 
Danuta Krenz i Krzysztof Kapi-
taniuk z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta Poznania, który 
interesująco mówił o tym, jak się 
zachować i co zrobić w sytuacji 
zagrożenia. Uczestnicy spotka-
nia mogli się dowiedzieć, co zro-
bić, by nie stać się ofiarą złodzie-
ja, czy nie dać się oszukać.

Po prelekcji rozwinęła się ży-
wiołowa dyskusja na temat bez-
pieczeństwa na osiedlach, gdzie 
mieszkają członkowie stowarzy-
szenia. Jak się okazało, jest sporo 
problemów, którymi warto zain-
teresować odpowiednie organa, 
a uczestnicy wskazali konkretne, 
codzienne zagrożenia, prosząc o 
interwencję.

Na koniec każdy uczestnik 
otrzymał gwizdek z nadrukowa-
nymi na smyczce najważniejszy-
mi telefonami interwencyjnymi, 
który można użyć w momencie 

Miłośnicy sztuki wzięli 
udział w wernisażu ob-

razów Jerzego Łuczaka „Ci-
che Życie”, który odbył się 18 
kwietnia w Galerii „BEKOS” w 
Poznaniu.

Kuratorem wystawy był prof. 
Grzegorz Ratajczyk, znany ma-
larz i wykładowca poznańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, a re-
cenzentem i autorem katalogu 
również profesor poznańskiej 
ASP i znany malarz Tomasz 
Siwiński. Jerzy Łuczak, który 
tworzy już ponad 35 lat, ma 
swój świat, daleki od współcze-
snej awangardy. Choć nie unika 
symboliki w swoich pracach, 
bliżej mu do dawnych mistrzów 

o doskonałym warsztacie ma-
larskim aniżeli do współcze-
snych eksperymentatorów. 

Tytuł wystawy doskonale od-
daje charakter prac Łuczaka, ale 
chyba także jego własne życie. 
Gdzieś błądzący pośród rzeczy 
skazanych na zapomnienie, 
wydobywa z nich jakby utajone 
pragnienie zaistnienia. Z pra-
cami Jerzego Łuczaka można 
zapoznać się także na interne-
towej www.luczakjerzy.pl lub w 
prowadzonej przez niego Gale-
rii-Pracowni „Schron”, miesz-
czącej się w Schronie Kultury 
Europa w Poznaniu, przy ulicy 
Rolnej 24. awa

zagrożenia oraz kartę pierwszej 
pomocy z niezbędnymi danymi 
o stanie zdrowia, grupie krwi, 
zażywanych lekach oraz z adre-
sem i telefonem jej posiadacza. 
W razie wypadku karta może 
okazać się bardzo pomocna, 
więc każdy powinien ją nosić 
przy sobie.

Postanowiliśmy podzielić się 
tymi informacjami z czytelnika-
mi „Filantropa” i podać kilka po-
rad, jak nie paść ofiarą oszusta.

Jak działają oszuści? Wzbu-
dzają zaufanie, charakteryzuje 
ich kultura osobista, wyszukany 

sposób wysławiania się i staran-
ny wygląd zewnętrzny. Trafiają w 
potrzeby ludzi (oferują wygrane, 
promocje, „cudowne” preparaty 
lecznicze itp.).

Oszuści najczęściej podają się 
za inkasentów zakładu energe-
tycznego, gazowni, pracowni-
ków spółdzielni mieszkaniowej, 
administracji, PCK, pomocy 
społecznej, osoby informujące o 
wygraniu nagrody w konkursie, 
posłańców od rodziny lub sąsia-
dów z ważną wiadomością, tak-
że z prośbą o pilne pożyczenie 
gotówki.

Zawsze w takich przypadkach 
zachowujcie czujność i pamię-
tajcie, że jedynym powodem ich 
wizyty może być sprawdzenie, 
co macie w mieszkaniu. Już 
samo otwarcie drzwi pozwala 
im zobaczyć, co macie w przed-
pokoju, a w wiszących często 
tam lustrach mogą zobaczyć, 
co macie w innych pomieszcze-
niach.

Tak więc przed otwarciem 
drzwi spójrzcie w wizjer w 
drzwiach lub okno i sprawdźcie, 
kto was chce odwiedzić. Jeśli 
nie znacie osoby, zapytajcie o 
cel wizyty i poproście o oka-
zanie dokumentu tożsamości. 
Pamiętajcie, że identyfikatory 
czy legitymacje służbowe łatwo 
można podrobić. Jeśli macie 
wątpliwości, poproście gościa o 
zaczekanie lub przyjście później 
i potwierdźcie tożsamość osoby 
w jej firmie.

Jeśli gość zachowuje się po-
dejrzanie lub jest natarczywy 
– zadzwońcie pod numer 997 
lub powiadomcie najbliższy Ko-
misariat Policji.

W kolejnym numerze napiszę 
o tym, jak postępować w przy-
padku ataku.

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

W „Zawsze Razem” 
o bezpieczeństwie

Ciche życie 
artysty
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Nasza druga córcia - Pau-
linka Kaźmierczak uro-

dziła się 10 lipca 2008 roku. 
Nasza radość nie trwała jed-
nak długo… Okazało się, że 
w okolicy serduszka naszego 
dziecka słychać narastające 
szmery. Zdziwienie i strach 
były ogromne, tym bardziej, 
że wykonywane w czasie cią-
ży badania wskazywały na to, 
że nasze Maleństwo rozwija 
się prawidłowo. Nie wykryto 
też żadnych wad. 

A jednak… Rzeczywistość 
okazała się inna. Paulinkę 
natychmiast przewieziono do 
Koszalina, a potem transpor-
tem lotniczym do Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu. Tam postawiono 
diagnozę: wrodzona wada 
serca - dysplazja zastawki trój-
dzielnej z jej niedomykalnością 
IV stopnia. Drożny przewód 
tętniczy. Drożny otwór owalny 
( krótko o samej wadzie: dys-
plazja oznacza to, że zastaw-
ka jest źle zbudowana – ma 
pogrubiały płatek przedni z 
rozszczepem i skrócony płatek 
przegrodowy, ponadto zastaw-
ka nie działa tak jak powinna. 
Mianowicie: nie zamyka się i 
prowadzi do cofania się krwi 
z prawej komory do prawego 
przedsionka. IV stopień ozna-
cza, że jest to najcięższa po-

stać niedomykalności (krew 
cofa się na prawie całą długość 
przedsionka). 

Sytuacja ta prowadzi do 
przerostu prawego przedsion-
ka i prawej komory, a zmiany 
budowy serca prowadzą do 
jego niewydolności. Natomiast 
niewydolność serca jest sta-
nem zagrożenia życia. Poza 
tym mogą się pojawiać obrzęki 
kończyn dolnych i narządów 
wewnętrznych, może też dojść 
do nadciśnienia płucnego, któ-
re jest przeciwwskazaniem do 
każdej operacji. Jeśli chodzi o 
drożny przewód tętniczy i otwór 
owalny, to powinny się zamknąć 
w czasie porodu lub krótko po, 
ale się nie zamknęły. W chwili 
obecnej przewód tętniczy się w 
końcu zamknął, otwór owalny 
pozostał). 

Lekarz poinformował nas, 
że jest to bardzo rzadka wada i 
że nie wiedzą jak postępować, 
bo do tej pory nie mieli takiego 
przypadku. Zaniepokojeni taką 
diagnozą postanowiliśmy szu-
kać pomocy w innych ośrod-
kach. Po wielu dniach intensyw-
nych poszukiwań natrafiliśmy 
na informację o prof. Edwardzie 
Malcu i o jego sukcesach w ra-
towaniu małych serduszek. Bez 
wahania wysłaliśmy zapytanie 
o możliwość operacji. Ku naszej 
radości Profesor zgodził się za-

opiekować naszym Skarbem. 
Paucia (tak się do niej zwraca-
my) wstępnie została zakwalifi-
kowana na operację w połowie 
2009 roku. Niestety Profesor pra-
cuje w Monachium i za operację 
musimy zapłacić. A koszt samej 
operacji to 15 000 EUR, do tego 
dochodzą dodatkowe koszty – 
pobyt matki na oddziale, pobyt w 
przyszpitalnym hotelu. Mimo, że 
obydwoje pracujemy, to jednak 
nie stać nas na samodzielne sfi-
nansowanie operacji. Do tej pory 
udało nam się zebrać ok. 60 tys.
zł, ale to ciągle mało. Kurs Euro 
jest taki niestabilny i wysoki. 

Ja wiem, że dzisiaj wszystkim 

Serce Paulinki
jest ciężko, ale mimo wszystko 
proszę o pomoc. Paulinka i Julcia 
(nasza starsza córka) są dla nas 
największym skarbem i szczę-
ściem. Pragniemy patrzeć na to, 
jak się razem bawią, kochają, 
dorastają, kłócą o zabawki (a z 
upływem czasu o ubrania i ko-
legów)... Chcemy cieszyć się ich 
sukcesami i pocieszać w niepo-
wodzeniach... Chcemy tworzyć 
szczęśliwą rodzinę... Chcemy 
tak niewiele, pragniemy jedynie 
zdrowia dla naszego Promyczka. 
Abyśmy mogli wspólnie cieszyć 
się jej życiem, nasza Paulinka 
potrzebuje „drugich narodzin”... 
Wszystkim darczyńcom dzię-
kujemy za okazaną pomoc. To 
takie małe słowo, a tak wiele 
znaczy. DZIĘKUJEMY.

Na chwilę obecną stan na-
szej córci jest stabilny. Na 
szczęście Paucia trzyma się 
dzielnie i daje nam czas na 
zorganizowanie pieniążków. 
Ale nigdy nie wiemy, jakie wie-
ści przyniesie następna wizyta 
u kardiologa (termin mamy 
wyznaczony na 4 maja).

JAK POMÓC?
1. Pieniążki można wpłacać 

na konto fundacji:

Fundacja na Rzecz Dzieci
z Wadami Serca

„Cor Infantis”
ul. Nałęczowska 24

20-701 Lublin
Fortis Bank O/Lublin

numer konta: 
86 1600 1101 0003 0502 1175 

2150
koniecznie z dopiskiem

Paulina Kaźmierczak
2. Można też wysyłać sms-y:

treść: SERCE P
numer: 7138

koszt: 1,22 z VAT

MAŁGORZATA 
KAŹMIERCZAK
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Jako istota społeczna czło-
wiek potrzebuje obecności 

innych ludzi. Mimo że w dzi-
siejszych czasach wiele osób 
na pierwszym miejscu stawia 
gromadzenie różnych dóbr 
użytkowych, to nawet najwyż-
szej jakości przedmioty mate-
rialne nie zaspokoją naszych 
potrzeb społecznych. 

Potrzeby te mogą zostać zre-
alizowane wyłącznie w wyniku 
kontaktu i budowania relacji 
z drugą osobą. Dzięki temu 
mamy możliwość wymiany do-
świadczeń, poglądów na dane 
tematy, spostrzeżeń, ale przede 
wszystkim przekonujemy się, że 
jesteśmy ważni i akceptowani.

Świat byłby pusty i ubogi w 
najważniejsze wartości, gdy-
by ludzie nie nawiązywali ze 
sobą kontaktów. W wyniku bu-
dowania więzi międzyludzkich 
kształtują się cenne dla każde-
go z nas uczucia: przyjaźń, mi-
łość, zaufanie, bezpieczeństwo. 
Bez tych uczuć życie byłoby 
niemożliwe.

Na jednym z portali interneto-
wych pod hasłem „Stop fałszy-
wej przyjaźni”, został zamiesz-
czony tekst następującej treści:
�  Być przyjacielem to umieć 

patrzeć na drugiego czło-
wieka w chwilach radości i 
chwilach smutku.

�   Być przyjacielem to umieć 
dostrzegać dobro i piękno, 
które posiada każda istota.

�  Być przyjacielem to prosić o 
przebaczenie i przebaczać.

�  Być przyjacielem to umieć 
dziękować i uszczęśliwiać 
drugiego.

�   Być przyjacielem to stanąć u 
boku tego, kto stracił wszel-
ką nadzieję i darzyć go mi-
łością.
Ilu ludzi w dzisiejszych cza-

sach zastanawia się nad sen-
sem powyższych słów? Czy po-
trafimy właśnie w taki sposób 
traktować bliskie nam osoby? 
Przecież świat wymaga od nas 
coraz większej zaradności, obo-
wiązkowości, wspinania się na 
sam szczyt, krok po kroku, każ-
dego dnia wyżej. Powiększamy 
i gromadzimy dorobek życia, 
ale pomniejszamy nasze warto-

Kuba czuł się coraz le-
piej, co można było już 

zauważyć gołym okiem. 
Lepiej jadł, co bardzo mnie 
cieszyło. Po tylu latach 
udręki w końcu Kubuś sam 
dopominał się o jedzenie. 
To było dla mnie jak cud. 
Kupowałam i gotowałam 
więc wszystko, na co miał 
ochotę. Wkrótce zaokrąglił 
się… i to bardzo.

Podczas wizyt u kardiolo-
ga zwrócono mi uwagę, że 
lekko przesadziłam i Kuba 
musi przejść na dietę. Było 
to niewiarygodne. Dziecko 
latami prawie nic nie jadło, 
więc ja, nadgorliwa matka, 
dawałam mu wszystko, na co 
miał ochotę. Jeszcze miałam 
świeżo w pamięci, jak Kuba 
godzinami trzymał jedzenie 
w policzkach jak chomik. 
Chodziłam za nim z drobno 
pokrojonymi kanapeczkami, 
wciskając mu choćby jeden 
kęs, jak się zamyślił. Gdy był 
młodszy, to udawało mi się 
czasem coś wsunąć mu do 
ust w czasie reklam. Znajo-
my nagrał dla nas na kasetę 
wideo trzy godziny Teletubi-
siów, bo przy nich też czasem 
Kubuś otwierał buzię. Prawie 
rok po operacji Kubuś pierw-
szy raz powiedział, że jest 
głodny. Nic więc dziwnego, 
że trudno mi było czegokol-
wiek mu odmówić. Zapro-
centowało to (na szczęście) 
lekką nadwagą.

Gdy odwiedziliśmy Cen-
trum Zdrowia Matki i Dziec-
ka w Łodzi celem sprawdze-
nia, jak pracuje serduszko 
Kubusia, widać było, jak bar-
dzo różnił się od pozosta-
łych dzieci. Czasami w roz-
mowach z innymi mamami 
dzieci chorych słyszałam: 
twój synek to ma na pew-
no lekką wadę serca, bo tak 
dobrze wygląda. Oczywiście 
nie była to prawda, więk-
szość z tych mam miało o 
wiele zdrowsze dzieci. 

Moje wizyty na oddziale 
kardiologicznym wyglądały 
już inaczej. Zmiany czułam 
w sobie – i to ogromne. Jesz-
cze gdy byliśmy w drodze, to 
już otrzymywałam sms od 
niesłyszących z pytaniem, 
czy szczęśliwie dojechali-
śmy. I że mam napisać, jak 
już będzie po badaniach, czy 

Eunika
Lech
POZNAŃ

Człowiekowi
– potrzebny 
człowiek

ści. Zamiast słów wyrażających 
szacunek mówimy więcej tych 
przykrych. Rzadko też przepra-
szamy za błędy, kochamy mało, 
za to nienawidzimy zbyt często.

Zaspokajając swoje potrzeby 
zapominamy o tym, że obok nas 
przechodzi ktoś cierpiący, kto 
potrzebuje naszej pomocy albo 
choćby przyjaznego gestu zro-
zumienia.

W pośpiechu mijamy go pra-
wie niezauważalnie. Przecież 
najistotniejsze dla nas jest to, 
że za rogiem ulicy stoi nasz za-
graniczny samochód, musimy 
szybko pojechać na spotkanie 
w sprawie kupna luksusowego 
domu, ale przede wszystkim 
sprawdzić najnowsze notowa-
nia giełdy papierów wartościo-
wych, bo przecież zawsze war-
to wiedzieć, o ile wzrośnie lub 
zmaleje stan konta w banku. Nie 
zdajemy sobie sprawy, że żadna 
chwila nigdy się nie powtórzy, 
że tak naprawdę wszystko mo-
żemy utracić bezpowrotnie w 
jednej sekundzie.

Największa wartość – ludzkie 
życie, również jest przemijalna.

Kruche jak porcelana, która 
może rozsypać się na miliony 
maleńkich kawałków. Trzeba 
umieć się cieszyć z tego wyjąt-
kowego daru od losu. Wisława 
Szymborska pisze takie słowa: 
„Na chwilę tu jestem... tylko 
na chwilę”. Każdy z nas jest na 
świecie na chwilę. Krótką lub 
dłuższą, ale zawsze tak samo 
ulotną. Nie powtórzymy nigdy 
tego, co było.

Człowiek poszukuje swojej 
drogi w życiu, przeznaczenia, 
które stanie się sensem jego 
egzystencji. Lecz najbardziej 
potrzebuje kogoś, kto pomo-
że mu wyznaczyć ścieżkę tych 
poszukiwań, wskaże drogę i 
będzie służył pomocą w razie 
niepowodzeń. Tylko druga oso-
ba może nam dać siłę do walki z 
przeciwnościami losu. Bądźmy 
więc silni przyjaźnią i miłością, 
jaką dajemy innym i otrzymuje-
my w zamian. W życiowej go-
nitwie i walce o byt nigdy nie 
zapominajmy o tym, że to czło-
wiek człowiekowi najbardziej 
potrzebny jest do szczęścia.

KAROLINA KASPRZAK

wszystko jest dobrze. Czułam, 
że ktoś się nami interesuje, 
że mamy bliskich, którzy się 
o nas martwią. Wiedziałam, 
że gdyby coś złego się stało, 
nie zostawią mnie samej. Już 
nieraz dawali tego dowód.

Inaczej było również pod 
względem samodzielności 
Kuby. Położono go w sali z in-
nymi chłopcami. Ku mojemu 
zdziwieniu bardzo się z tego 
cieszył. Powiedział, że sam 
się rozpakuje i przebierze, a 
ja mam czekać przed salą.

Posłuchałam jego prośby. 
Wiedziałam, że chce poka-
zać nowym kolegom, jaki jest 
dorosły. Śmiałam się pod no-
sem, bo w domu wystawiał 
tylko nóżki i rączki do ubie-
rania. Nawet gdy poplamił 
sobie bluzkę, nie ściągał jej 
sam, tylko pokazywał, jaka 
jest brudna i czekał, aż dam 
mu nową.

A tu proszę – dorosły, sa-
modzielny…

Zlecono Kubie badania, 
których wcześniej nigdy mu 
nie wykonywano. Karetka za-
wiozła nas do instytutu, gdzie 
był specjalistyczny sprzęt do 
tak zwanej scyntygrafii. Nie 
wiedziałam, co się pod tym 
słowem kryje. Poinformowa-
no mnie tylko, że to badanie 
nieinwazyjne.

Pierwsze wrażenie było 
imponujące. Machina przypo-
minała statek kosmiczny, do 
którego wjechało prawie całe 
ciałko mojego małego syn-
ka. Początkowo przestraszył 
się badania. Przednia cześć 
przyrządu okalającego jego 
klatkę piersiową się kręciła. 
Uspokajałam małego, zamie-
niając to badanie w zabawę. 
Przeszedł je bardzo dzielnie. 
Po chwili na komputerze 
pojawił się obraz całego ser-
duszka. Potem mierzono mu 
pracę serca, podłączając go 
do specjalistycznej aparatury. 
Do klatki piersiowej przykle-
jono mu plasterki, na których 
były czujniki. Z aparatu wy-
chodził pomiar EKG. 

Potem było jednak gorzej, 
bo zaproponowano, że po-
miary będą robione w czasie 
wysiłku. Zaniepokoiło mnie 
to, Kuba był na czczo, a ja w 
domu robiłam wszystko, żeby 
ograniczać mu wysiłek do 
minimum, zresztą zgodnie z 
radą lekarzy. Pan odpowie-
dzialny za badanie uspokajał 
mnie, że przecież nic złego 
stać się nie może, bo przy ba-
daniu obecni są lekarze spe-
cjaliści. Więc się zgodziłam, 
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ale już po chwili żałowałam 
tej decyzji.

Kuba biegł na bieżni. Leka-
rze zwiększali tempo biegu. 
Na początku Kuba śmiał się, 
ale już po chwili zemdlał i 
osunął się z bieżni. Serce mi 
zamarło. Byłam zła na siebie, 
że go na to naraziłam. Wzię-
łam go na ręce, ale trzyma-
łam go resztkami sił, był już 
dosyć ciężki. 

Przywieziono łóżko, na 
którym położono Kubę, aby 
doszedł do siebie. Miałam 
dość. O wynikach badań mia-
łam się dowiedzieć po dwóch 
tygodniach. Lekarze obiecali, 
że wyślą mi wyniki do domu. 
Kupiłam Kubie szybko coś do 
jedzenia i poczuł się lepiej. 
Czekaliśmy jeszcze na karet-
kę, która miała nas odwieść 
z powrotem do Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka. 
Wyszłam z Kubą ze szpita-
la i czekaliśmy na zewnątrz. 
Była ładna pogoda, siedzieli-
śmy na ławce. Widziałam, że 
Kuba był przerażony tym, co 
się stało, pytał mnie, czy nic 
mu się nie stało z sercem. 
Uspokajałam go. 

Przyjechała karetka. Pan 
kierowca był bardzo miły. 
Poprosiłam go, abyśmy choć 
przez chwilkę jechali na sy-
gnale. Wiedziałam, że to 
może Kubę rozbawić. Pan 
chętnie się zgodził. Kuba był 
uszczęśliwiony. Samochody 
rozjeżdżały się przed nim na 
boki, a on sam podskakiwał 
do góry na przednim siedze-
niu. Do dziś z uśmiechem 
wspomina tę przygodę.

Na miejscu w szpitalu 
udaliśmy się z powrotem na 
oddział. Kuba położył się do 
łóżka, aby odpocząć po wa-
żeniach. Ja też miałam dość. 
Po chwili przyszła pani dok-
tor, niestety, nie nasza pro-
wadząca, ale nowa, której 
jeszcze nie mieliśmy okazji 
poznać. Zaproponowała ko-
lejne badanie – koronogra-
fię. To już nie jest badanie 
nieinwazyjne. Wiedziałam, 
na czym ono polega, trzeba 
po tym badaniu leżeć dobę 
nieruchomo, bo istnieje ryzy-
ko powikłań. Kilka miesięcy 
wcześniej ojciec znajomej 
dostał po tym badaniu wyle-
wu. 

Absolutnie się nie zgodzi-

i czekał na operację, która 
poprawi jego ogólny stan. 
Widać było, że zmaga się 
z chorobą. Miał sine usta i 
ziemistą twarz. Męczył się 
dosłownie po przejściu kilku 
kroków. Pomimo choroby był 
radosnym dzieckiem. Czekał 
wraz z rodzicami na termin 
operacji i ustabilizowanie 
stanu zdrowia. Chętnie bawił 
się razem z Kubą, a ja chętnie 
rozmawiałam z jego rodzica-
mi. 

W hotelu dla matek nie było 
już miejsca. Mama Przemka 
miała nadzieję, że pozwolą 
jej zostać z dzieckiem na sali. 
Była zresztą tak zmęczona, 
że zasnęła wraz z synkiem 
na jednym łóżku. Wywnio-
skowałam, że jest im bardzo 
trudno finansowo. Po kliku 
godzinach snu pożegnali się 
z tatą, który jechał do domu 
do pracy, był jedynym żywi-
cielem rodziny. Przywiózł ich 
do szpitala życzliwy sąsiad. 
Mama Przemka imieniem Ula 
opowiadała mi o przychylno-
ści ludzi z wioski, w której 
mieszkali. Widać w niej było 
tę sama obawę przed bez-
radnością, która do niedaw-
na towarzyszyła mnie. Pa-
trząc na strach w jej oczach 
przypominałam sobie swoje 
trudne chwile. Starałam się 
więc ją pocieszyć i podnieść 
na duchu.

Robiono jej synkowi wiele 
badań, ale o terminie ope-
racji nie wspominano. Wie-
działam, że chciałaby mieć 
to jak najszybciej za sobą. 
Ze wzruszeniem słuchałam, 
jak pociesza Przemka, że gdy 
wrócą do domu po operacji, 
to mu kupi rower, duży dmu-
chany basen i inne prezenty. 
Chłopiec promieniał na twa-
rzy. 

Ula była bardzo otwartą 
osobą i wkrótce się zaprzy-
jaźniłyśmy. Opowiadała mi o 
swojej rodzinie, o dzieciach 
i mężu, który był i jest jej 
pierwszą miłością. Mówi-
ła też, jak w gruncie rzeczy 
jest im ciężko i z jakimi pro-
blemami się zmagają. Za-
proponowałam jej, że jeżeli 
wyrazi taka chęć, mogę jej 
wysyłać ubrania, z których 
Kuba wyrośnie. Przyjęła moja 
propozycję entuzjastycznie. 
Nasz pobyt w szpitalu do-
biegał już końca, a o operacji 

Przemka nadal nic nie było 
wiadomo. Wymieniłyśmy się 
z Ulą adresami i numerami 
telefonów, powiedziałam, że 
zawsze może do mnie tele-
fonować, zwłaszcza gdy już 
będzie wiadomo, na kiedy 
wyznaczono termin operacji. 
Ula pożegnała nas ze łzami 
w oczach. Odprowadziła nas 
przed szpital.

Kilka dni po powrocie 
zadzwoniłam na oddział i 
poprosiłam Ulę do telefo-
nu. Cieszyła się, że o niej 
pamiętam. Nadal nie było 
wiadomo, kiedy mały bę-
dzie miał operację. Dzwo-
niłam do niej jeszcze kilka 
razy. Przemek czekał na 
operację prawie dwa mie-
siące. Jego stan zdrowia nie 
był zbyt stabilny. Operacja 
się jednak udała i zasłuże-
nie Ula wróciła z dzieckiem 
do domu. Bardzo się cieszy-
łam. Starałam się co jakiś 
czas trochę ją wspomóc, 
coś jej wysłać. Za każdym 
razem dzwoniła do mnie i 
bardzo się cieszyła. Tele-
fonowałyśmy tak do siebie 
na zmianę przez jakiś czas. 
Poznałyśmy się lepiej. 

Pewnego dnia Ula zadzwo-
niła do mnie przed Wigilią. 
Byłam przekonana, że z ży-
czeniami. Głos miała jakiś 
inny. Jej mąż zaczął choro-
wać na nowotwór złośliwy, 
do tego – jakby jeszcze było 
mało – stracił pracę. Prosiła 
mnie o pomoc, potrzebo-
wała wsparcia, aby wykupić 
chemię. Byłam wstrząśnię-
ta. Jak bardzo los może nas 
doświadczać… Szczerze jej 
współczułam i oczywiście 
odpowiedziałam na jej proś-
bę. Za jakiś czas zadzwoniła 
ponownie. Płakała. Opowia-
dała mi przez szloch, że jej 
maż umarł trzymając ją za 
rękę. Przed odejściem łzy 
płynęły mu po policzkach... 
Nie miał pięćdziesięciu lat.

Trudno w takiej sytuacji 
coś powiedzieć, pomóc. Po-
wtarzałam tylko, że ma synka 
i dla niego musi walczyć da-
lej. Ma dzieci, które na pew-
no jej pomogą.

Nie wiem, czy to coś dało? 

To zdarzenie mną wstrzą-
snęło. Obiecałam sobie, że 
będę mówić Kubusiowi co-
dziennie, że go kocham. 

Głos matczynej intuicji

łam. Pani doktor nie znała 
mnie, więc próbowała ne-
gocjować. Tłumaczyła, że to 
badanie się teraz wykonuje 
standardowo i że są zalece-
nia… Ja wiedziałam, a przede 
wszystkim czułam swoje. 
Obiecałam sobie tego dnia, 
że będę przede wszystkim 
słuchać własnej intuicji. To, 
co mówi wewnętrzny głos 
matczynej intuicji, jest cza-
sem lepsze od najlepszej 
rady. Uparcie nie zgadzałam 
się na to badanie, więc w 
końcu pani doktor się pod-
dała i powiedziała, że nas 
zapisze na następny rok. Na 
szczęście dla nas rok później 
to badanie nie należało już 
do standardowych.

Do naszej szpitalnej sali 
dołączył nowy pacjent 
Przemek. Położono go na 
łóżku obok Kubusia. Był o 
rok młodszy od Kuby, więc 
szybko się zaprzyjaźnili. 
Przyjechał wraz z rodzica-
mi. Wkrótce wywiązała się 
pomiędzy nami rozmowa i 
dowiedziałam się, że przyje-
chali do szpitala z bardzo od-
ległej miejscowości i mieli za 
sobą wielogodzinną podróż. 
Rodzice chłopca byli bardzo 
mili. Widać było, że żyją bar-
dzo skromnie, ale urzekło 
mnie w nich naprawdę wiel-
kie uczucie. Bardzo się o sie-
bie troszczyli. To w dzisiej-
szych czasach niecodzienny 
widok – szczególnie u wielo-
letnich par, a ta taka właśnie 
była. Byli weseli i rozmowni 
i wkrótce się dowiedziałam, 
że maja już dorosłe dzieci, 
a nawet wnuczkę, a synek 
Przemek jest najmłodszym z 
rodzeństwa. 

Miał jedną komorę serca 
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Nic nie zapowiadało na-
głego rozstania. Powód 

bolesnej dla Grażyny za-
gadki okazał się prozaiczny. 
Pierwszego dnia po urlopie 
koleżanki podziwiały jej 
opaleniznę. Myślami była 
jeszcze na wakacjach ze 
swoim ukochanym Irene-
uszem na austriackich szla-
kach Alp, kiedy zadzwonił 
telefon. 

– Możemy się spotkać? Przy-
jadę po ciebie do pracy – bar-
dziej stwierdził niż zapytał 
Ireneusz. 

– Jasne odpowiedziała Gra-
żyna. 

Jednak przez cały dzień ten 
lakoniczny telefon nie dawał 
jej spokoju. Dręczyła ją myśl, 
że coś się musiało stać. Kiedy 
Grażyna skończyła pracę, Ire-
neusz już czekał. Zwykle w ta-
kich sytuacjach pytała „dokąd 
jedziemy?”, tym razem jednak 
wyraz jego twarzy nie zapo-
wiadał miłego spotkania. 

– Coś się stało ? – zapytała. 

– Porozmawiajmy, dobrze? 

Pojechali do parku. Ireneusz 
milczał całą drogę. Ona zresztą 
też, pełna złych przeczuć. Nie 
myliła się, Ireneusz poprosił o 
rozstanie. Przepraszał, tłuma-
czył, że tak musi, że nie ma in-
nego wyjścia, ale nic z tego, co 
mówił, nie rozumiała. Chciała 
zapytać, czy ma kogoś innego, 
ale duma jej na to nie pozwa-
lała. Powiedziała tylko: 

– To po co były wspólne wa-
kacje, po co mnie tak w sobie 
rozkochałeś? 

– Do dzisiaj miałem nadzie-
ję, że wszystko się ułoży – od-
powiedział przybitym głosem. 

– Może tak będzie – powie-
działa z nadzieją Grażyna, za-
jęta obrywaniem listków aka-
cji, by nie rozpłakać się. 

– Tak, dajmy sobie trochę 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

Kilka razy
zapłaciła za kino

czasu, proszę cię, muszę upo-
rządkować swoje sprawy. 

Uczepiła się tej nadziei, choć 
tak naprawdę to tylko pogar-
szało sprawę. Na co miała 
czekać, jak długo? Większość 
życiowych planów Grażyny 
była związana z Ireneuszem. 
Poza nim miała tylko pracę, 
ale on był na pierwszym miej-
scu. Spotykali się już dwa lata, 
często rozmawiali o wspólnym 
życiu. W czasie wakacji było 
im razem naprawdę wspania-
le. Grażyna analizowała cały 
pobyt w Austrii, dzień po dniu i 
nie przypominała sobie nicze-
go, co mogłoby wskazywać, że 
Ireneusz ma jej dosyć. Wprost 
przeciwnie, miała same miłe 
wspomnienia. Na zamku w 
Linzu wyznał jej: najchętniej 
bym cię tu uwięził, żebyś była 
tylko moja. Te słowa ciągle 
brzmiały w uszach Grażyny. 
Zastanawiała się, po co jej to 
mówił, jeśli myślał o rozstaniu. 
A może nie myślał? 

Ireneusz był bardzo dojrzały i 
odpowiedzialny. Jej bracia czę-
sto żartowali, że myśli o niej 
poważnie, bo w nią inwestuje. 
Na początku było to dla Graży-
ny krępujące, gdy przy każdej 
okazji zasypywał ją prezen-
tami – biżuterią, sukienkami. 
Kupił też telefon komórkowy. 
Koleżanki jej zazdrościły: 

– Ale masz sponsora. 

– Przestańcie – prosiła. 

– W dzisiejszych czasach 
naprawdę trudno znaleźć hoj-
nego mężczyznę. Powinnaś się 
cieszyć. 

Kilka razy rozmawiała z Ire-
neuszem na ten temat, ale on 
zawsze ucinał: 

– Sprawia mi to przyjem-
ność. 

Gdy się rozstali, Grażyna za-
stanawiała się, czy nie powin-
na oddać telefonu i biżuterii. 
Zadzwoniła do jego pracy, ale 
tam usłyszała, że Ireneusz już 
nie pracuje. Była bardzo zasko-
czona. Zachodziła w głowę, co 
też mogło się stać. Może za-
planował wyjazd za granicę i 
zrywał wszystkie kontakty w 
kraju? Tylko po co? Dni Gra-

żynie mijały byle jak. Nic nie 
sprawiało jej radości. Cokol-
wiek robiła, myślała, co on by 
zrobił na jej miejscu. Zachowy-
wała się jak osoba uzależnio-
na. Rzadko gdzieś wychodziła. 

Pewnego dnia jednak dała 
się wyciągnąć grupie znajo-
mych do kawiarni. W czasie 
tego wieczoru jeden z kolegów 
zapytał ją: 

– Nie wiesz, czy Ireneusz 
znalazł już pracę? 

– Pracę? Nie mam pojęcia. 
Nie mam z nim kontaktu. 

– Ale go załatwili, co? 

– Nie wiem o czym mówisz 
– serce Grażynie waliło lak 
młotem. Coś się działo z jej 
chłopcem, a ona o niczym nie 
wiedziała. 

– O wymówieniu zaraz po 
urlopie. 

– Ale dlaczego? 

– Pewnie mieli kogoś na jego 
miejsce. A on został bez środ-
ków do życia. 

– Bardzo was przepraszam, 
ale muszę już iść – powiedzia-
ła szybko wychodząc Grażyna. 
Zaczynała rozumieć sytuację. 
Zadzwoniła na komórkę Ire-
neusza, ale numer był niedo-
stępny. Spróbowała jeszcze do 
domu. Odebrał. 

– Czy możemy się spotkać? 
– zaproponowała z miejsca. 

– Tak, oczywiście. 

– Za godzinę do ciebie przy-
jadę. 

Sama była zaskoczona swo-
ją szybkością i wolą działania. 
Zwykle tak nie postępowała, 
ale jeśli miały się potwierdzić 
jej przypuszczenia, to musiał 
to natychmiast wyjaśnić. 

– Wejdź – zaprosił Grażynę, 
gdy otworzył jej drzwi i wyko-
nał gest, jakby chciał ją przytu-
lić. To ją ośmieliło i wtuliła się 
w niego. 

– To przez pracę? – spytała. 

– Jestem do niczego – wy-
znał.

– A ja przestraszyłam się, że 
jest gorzej, niż myślałam. 

Ireneusz był załamany. Po-
rażkę w pracy przełożył na 
wszystkie inne dziedziny ży-
cia. 

– Co ty wygadujesz? Ktoś ci 
tak powiedział? 

– Nie, nikt, ale mi podzięko-
wali bez słowa wyjaśnienia. 

– Teraz takie czasy. Praco-
dawcy często tak postępują, 
przecież sam wiesz. 

Tamtego wieczoru długo roz-
mawiali. Ireneusz zawsze miał 
ideał prawdziwego mężczyzny, 
do którego dążył, zaradnego, 
dobrze radzącego sobie finan-
sowo. Zawsze musiał sprostać 
wszystkim oczekiwaniom bli-
skich, być ich opiekunem. Gdy 
miał dobrą pracę, udawało mu 
się realizować ten wizerunek. 
Utrata pracy usunęła mu grunt 
spod nóg. Nie potrafił wyobrazić 
sobie, jak może być z Grażyną 
nie mając pieniędzy. Nie pomy-
ślał, że to sytuacja przejściowa. 
Nie chciał w oczach Graży-
ny wyjść na nieudacznika. A 
przecież nim nie był. Uciekanie 
przed problemami nie najle-
piej o nim świadczyło. Jednak 
chociaż sytuacja była trudna, 
kamień spadł z serca Grażyny. 
Mogli być dalej razem. 

– Co ważniejsze dla ciebie, 
praca czy ja? – spytała Graży-
na. 

– Ty. 

– To wróć do mnie, zanim 
znajdziesz pracę. Prezentów 
mi nie trzeba, a na randki bę-
dziemy chodzić do parku. Raz 
czy dwa zabiorę cię do kina... 

– Mam kilka ofert na oku 
– Ireneusz nie mógł przestać 
myśleć o pracy. 

Grażyna wiedziała, że jeśli 
mieli być razem, to również te-
raz, kiedy pojawiły się proble-
my, a nie tylko wtedy, kiedy jest 
kolorowo. Nie było łatwo. Ire-
neusz przeżywał jeszcze gor-
sze chwile, powtarzał, że nie 
jest potrzebny. Na szczęście 
po kilku miesiącach znalazł 
pracę. Trochę mniej płatną, ale 
bardziej interesującą. Do tego 
czasu Grażyna zdążyła rzeczy-
wiście kilka razy zapłacić za 
kino. 
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Fundacja Niesiemy Nadzieję 
przy współpracy z Ruchem 

Ludzi Dobrej Woli oraz Klubem 
Mood zorganizowali 17 kwiet-
nia 2009 roku imprezę chary-
tatywną pod nazwą „Gorączka 
brazylijskiej nocy”. Impreza od-
była się w Klubie Mood przy uli-
cy Półwiejskiej 18 w Poznaniu, 
a dochód przeznaczony został 
na leczenie i rehabilitację 19-
-letniego Mateusza Błazika do-
tkniętego mukowiscydozą. 

Mukowiscydoza to ciężka 
choroba genetyczna, która wy-
niszcza cały organizm i ska-
zuje na przedwczesną śmierć. 
Szansę na dłuższe życie można 
wiązać z transplantacją płuc, ale 
niestety, taka operacja jest dla 
wielu polskich chorych jak na 
razie nierealna.

Od samego początku impreza 
zaskakiwała gości wchodzących 
do Klubu. Przy drzwiach bowiem 
pierwsze 100 pań otrzymało 
upominki od firmy Vichy. 

Część oficjalną zainauguro-
wał pokaz taneczny w wykona-
niu zespołu Salsa Siempre, a po 
nim tancerze instruowali gości, 
jak zatańczyć salsę. Było przy 
tym mnóstwo zabawy! Po ta-
necznych występach przyszedł 
czas na niezwykły pokaz capo-
iery w wykonaniu zespołu UNI-
CAR Capoeira Poznań, a po nim 
bębniarski występ w wykonaniu 
Adama Maleo Sucha. Niesamo-
wita energia (prosto z Brazylii) 
spowodowała, że wszyscy zgro-
madzili się na jednej sali na II 
piętrze Klubu Mood i tańczyli...
tańczyli... 

Podczas imprezy wystąpiła 
również Anna Girdziejewska 
– młoda utalentowanej artystki, 
na którą można zawsze liczyć 
przy organizacji akcji charyta-
tywnych. Podczas mini-koncer-
tu cała sala bawiła się bardzo 
dobrze. 

Około godz. 1.00 przyszedł 
czas na losowanie zwycięskich 
numerków loterii fantowej, a na-
pięcie udzieliło się każdemu, kto 
zakupił losy. Zwycięzcy otrzy-
mali dwuosobowe zaproszenia 
do kina Muza, wejściówki do 
salonu Miód Malina Twoje SPA, 
zaproszenia na zabiegi do salo-
nu Ramzes, zaproszenia na lek-
cje tańca do Salsa Siempre, bilety 
na mecze Lecha, Kroniki Lecha 
oraz upominki od firmy Zepter.

Podczas całego wieczoru 
dzięki uprzejmości Marka Bajo-

IMPREZA CHARYTATYWNA „GORĄCZKA BRAZYLIJSKIEJ NOCY”

Wystąpili z dobrej woli

na i Stanisława Loby – wybitnych 
poznańskich fotografików, była 
możliwość sfotografowania się 
w niecodziennej scenerii i prze-
braniu (kapelusze wypożyczone 
zostały prosto z Teatru Wielkie-
go). Można było na moment stać 
się czerwonym kapturkiem, kró-
lem, czy damą w czerni. 

Gościem honorowym impre-
zy był Doniu – znany poznański 
raper, kompozytor i producent 
muzyczny, który znalazł czas, 
aby spotkać się z bohaterem 
wieczoru, czyli z Mateuszem 
Błazikiem. Mateusz był bardzo 
podekscytowany tym, co działo 
się wokół niego.

Wszyscy, którzy przybyli na 
imprezę bawili się do późnych 
godzin nocnych.

A wszystko działo się z myślą 
o chorym Mateuszu, aby mógł 
dalej cieszyć się każdym dniem 
mimo ciężkiej choroby. Nadal 
potrzebne są pieniądze na jego 
leczenie i rehabilitację. Mate-
uszowi Błazikowi można pomóc 
poprzez dobrowolne wpłaty na 
konto:

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”

ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa

nr konta: 41 1240 1037 1111 
0010 1321 9362 z dopiskiem: 

„darowizna na leczenie i reha-
bilitację Mateusza Błazika”

KAROLINA KASPRZAK

PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów 

chcielibyśmy w tym miejscu go-
rąco podziękować wszystkim 
artystom: Adamowi Maleo Su-
chowi, zespołowi Salsa Siempre, 
zespołowi UNICAR Capoeira Po-
znań oraz Annie Girdziejewskiej 

za występy. Pragnę złożyć gorą-
ce podziękowania sponsorom: 
Klubowi Mood, firmie Vichy, 
firmie Zepter, Agencji Ochrony 
Rak-Service, Stowarzyszeniu 
Wiara Lecha, Salonowi Ramzes, 
Salonowi Miód Malina Twoje 
SPA, CIM-owi, Kino Muza, Rock 
Long Luck, za wsparcie i pomoc 
w organizacji imprezy. Patro-
nom medialnym: Filantropowi 
Naszych Czasów, Radio Merkury, 

Radio Glob, IBIS-owi oraz Por-
talowi Ezoteryczny Poznań za 
nagłośnienie medialne.

Wszystkim Ludziom Dobrej 
Woli, których nawet nie znamy 
z imienia i nazwiska, a którzy 
przyczynili się do tego, że kon-
cert się odbył, z całego serca 
dziękujemy.

FUNDACJA
NIESIEMY NADZIEJĘ

RUCH LUDZI DOBREJ WOLI
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Nie zawsze zdajemy so-
bie sprawę z siły plotki 

i nie zawsze przyznajemy, 
że do jej powstania przy-
kładamy rękę. Nieszkodli-
wa z pozoru ploteczka ła-
two może przerodzić się w 
groźną broń. Dużo na ten 
temat mogliby powiedzieć 
nasi politycy. Sensacje o 
dziadku z Wehrmachtu czy 
Bolku agencie nie pojawiły 
się bez powodu. 

Nie znam nikogo, kto przy-
znałby się, że jest plotka-
rzem i nikogo, kto nie lubiłby 
plotkować. Plotkowanie nie 
jest tylko domeną kobiet. 
Mężczyźni z równą pasją 
zajmują się obgadywaniem. 
Tyle, że kobieta mówi: idę do 
koleżanki na plotki, a męż-
czyzna: idę porozmawiać 
o interesach (lub wymienić 
poglądy).

Każdy człowiek pragnie 
swoje życie zaplanować jak 

najlepiej.
Pośród wielu wartości naj-

ważniejszą dla młodych ludzi 
jest rodzina. 

Dojrzałość oraz odpowie-
dzialność za najbliższych, siebie 
samego, kształtowanie postaw 
miłości, szacunku, zrozumienia 
– tego wszystkiego jednostka 
uczy się przede wszystkim w 
rodzinie.

To w niej dokonują się prze-
miany i rozwój osobowości czło-
wieka. Młodzi ludzie, zakładając 
swoje rodziny, często snują wi-
zje dotyczące wspólnego życia, 
mieszkania, posiadania potom-
stwa, realizowania własnych 
marzeń. Jednak rzeczywistość 
weryfikuje wszelkie schematy. 
Przychodzi moment, kiedy trze-
ba zmierzyć się z trudnościami. 
Nową sytuacją jest pojawienie się 
dziecka. Z radością i niepokojem 
wyczekiwanego, upragnionego 
malucha, któremu można prze-
cież ofiarować tak wiele… Oto 
wreszcie jest razem z nami. 

Ale bywa, że nasze szczęście 
zostaje w jednej chwili zdruzgo-
tane szokującą diagnozą lekarzy: 
upośledzenie umysłowe. Nie ma 
nadziei ani wiary w możliwość 
zmian. Za to jest paraliżujący żal 
i lęk. W takiej chwili czujemy, jak 
rozpada się nasze dotychcza-
sowe szczęście, budowane cały 
czas powoli, krok po kroku, fun-

Teresa
Adamska

Kiedy w 2004 roku zapi-
sałem się na korespon-

dencyjny kurs dziennikarski, 
a nawet jeszcze wcześniej 
– kiedy zacząłem pisać do 
warsztatowej gazetki w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Czeszewie – nie myślałam 
o tym, że kiedykolwiek otrzy-
mam legitymację dziennikar-
ską i że odbędzie się to w tak 
niezwykły i uroczysty sposób-
-na V Spotkaniach Ośrodków 
Terapii Zajęciowej.

Na uroczystość, która odby-
ła się po raz piąty 13 listopada 
2008 roku w Kolegium Runge-
go Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu, zaproszono 
uczestników, rodziców, opie-
kunów, terapeutów i wolonta-
riuszy z ośrodków terapii zaję-
ciowej z terenu Wielkopolski. 
Na to spotkanie wyruszyliśmy 
z Czeszewa w ośmioosobo-
wym składzie: Urszula Remisz 
– kierownik WTZ w Czeszewie, 
Marta Mrozińska-Pawlak – te-
rapeutka oraz uczestnicy WTZ: 
Renata Popis, Beata Michalak, 
Darek Dankowski, Krzysiu 
Wlekliński, Romek Stopa. By-
łem także ja, pełen emocji. 

Marcin Halicki, redaktor na-
czelny magazynu WóTeZet, 
powitał wszystkich gorąco. 
Głos zabrała także Danuta Ro-
miniecka-Gromniak, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Nie-
widomych i Słabowidzących. 
Swoim występem spotkanie 
uświetniła niesamowita grupa 
wokalno-instrumentalna „Nie-
ustraszeni Pogromcy Łez”, któ-
ra działa przy Stowarzyszeniu. 
A potem nastąpił moment, na 
który czekałem wraz z przy-

MÓJ NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W 2008 ROKU

Warto walczyć 
o marzenia

jaciółmi z WTZ w Czeszewie: 
otrzymałem legitymację praso-
wą magazynu WóTeZet, które-
go jego reporterem przy WTZ 
Czeszewo. 

Nie da się opisać uczuć, 
które mną targały, gdy Marcin 
Halicki wymienił moje nazwi-
sko i poprosił mnie na scenę. 
Ze wzruszenia o mało się nie 
rozpłakałem! Legitymację 
prasową wręczyła mi Danuta 
Ruminiecka-Gromniak Emo-
cje sprawiły, że nie pamiętam 
tego, co się wtedy wokół mnie 
działo, nie mogłem mówić. 
W tym momencie chciałbym 
bardzo podziękować pani Ur-
szuli Remisz, kierownik cze-
szewskiego WTZ-tu, za to, że 
w moim imieniu powiedziała 
wszystko to, czego ja nie mo-
głem. Uroczystość zakończyła 
się występem gościa specjal-
nego – grupy „Czesław Śpie-
wa”. Zwiedziliśmy także jubi-
leuszową wystawę zdjęć i prac 

uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Ognik” z Poznania 
z okazji 10-lecia działalności 
tej placówki. 

Kiedy zaczynałem pracę w 
warsztatowej gazetce „Radość”, 
kiedy podjąłem naukę na kur-
sie dziennikarskim, a potem na 
kursie psychologii, gdy zaczy-
nałem kontakty z różnymi cza-
sopismami i gazetami dla osób 
niepełnosprawnych, nigdy nie 
myślałem, że zostanę posia-
daczem legitymacji prasowej. 
Na początku była to tylko za-
bawa, która rozwinęła się w 
prawdziwą pasję. Na początku 
ze względu na moją niepełno-
sprawność pisałem używając 
palca jednej ręki i nosa. Teraz, 
gdy mój stan zdrowia znacznie 
się pogorszył piszę dotykając 
klawiszy tylko nosem. To bar-
dzo wydłuża moją pracę, ale z 
pewnością nie zrezygnuję z pi-
sania. Bo wiem, że warto wal-
czyć o swoje marzenia mimo 
wszelkich przeciwności. 

Dziękuję organizatorom za 
to niezwykłe i wzruszające 
dla mnie spotkanie. Swoje po-
dziękowania kieruję także do 
pani Urszuli Remisz za umoż-
liwienie mi udziału w tym spo-
tkaniu, a także do wszystkich 
pracowników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Czeszewie 
– to dzięki ich pracy mogłem 
przeżyć te wspaniałe, niezapo-
mniane dla mnie chwile. 

 ZBIGNIEW STRUGAŁA 
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Porozmawiajmy o plotce
Wszyscy wiemy, że nie 

powinniśmy plotkować, ale 
nie potrafimy się powstrzy-
mać. Jesteśmy ciekawi ludzi, 
świata, tego, co się dzieje 
wokół nas. Zwierzęta też są 
ciekawskie ale nam natura 
dała mowę i posługujemy się 
nią do przekazywania infor-
macji nie zawsze prawdzi-
wych. 

Nie ma lepszego sposo-
bu na rozpowszechnienie 
plotki, jak dodanie prośby 
o zachowanie tajemnicy. 
Żeby zaimponować sekretną 
wiedzą, nie wystarczy prze-
kazać banalną wiadomość. 
Trzeba ją trochę podkolory-
zować. Doświadczyła tego 
moja znajoma. Choruje na 
stwardnienie rozsiane i po-
rusza się na wózku. Będąc 
na zakupach nie mogła pora-
dzić sobie z paczkami, więc 
pomógł jej uczynny sąsiad. 
Zobaczyła to ich wspólna 

znajoma i przekazała swo-
jej przyjaciółce w zaufaniu, 
że ten przystojny spod trójki 
przystojny spotyka się z Jolą 
(nazwijmy ją tak). Jest star-
szy od Joli, no ale dziewczy-
na ma dwadzieścia kilka lat i 
jest ładna. 

Po jakimś czasie do żony 
uczynnego sąsiada dotarła 
wiadomość, że jej mąż ma 
romans z tą kaleką, a dziew-
czyna ma bogatych krew-
nych i on liczy na łatwe pie-
niądze. Na szczęście żona 
znała Jolę i jej rodzinę, ale 
cień podejrzenia pozostał.

Mnóstwo plotek dotyczy 
spraw, o których nie wypa-
da mówić głośno, przede 
wszystkim seksu i pieniędzy. 
Jeśli powstają one na temat 
osób znanych, rozprze-
strzeniają się z szybkością 
błyskawicy. W 1999 zatele-
fonowała kobieta, że wokół 
szkoły jeździ czarna limu-

zyna, a przed budynkiem 
gromadzą się policjanci. 
Dziennikarka skontaktowała 
się z policją, która o niczym 
nie wiedziała. Informacja o 
podejrzanym samochodzie 
mogła jednak sugerować, że 
szkołą interesują się dilerzy 
narkotyków, więc na wszelki 
wypadek wysłano radiowóz. 
Plotka stała się wiarygodna. 

Potem wydarzenia poto-
czyły się lawinowo. Ktoś wi-
dział, że za kierownicą siedzi 
na czarno ubrany człowiek, 
ktoś twierdził, że to szatan. 
Ktoś przysięgał, że słyszał, 
jak zatrzymywał się przy 
dzieciach, pytał o godzinę. 
Gdy odpowiadały, mówił: 
jutro o tej porze umrzesz. 
Dowodem miało być samo-
bójstwo dwóch nastolatek. 
Policja zaprzeczała, ale lu-
dzie i tak wiedzieli swoje. 
Rodzice zabraniali dzieciom 
nosić zegarki, dawali krzy-

żyki, aby ich chroniły. Działo 
się to w XX wieku. 

Plotka ma znacznie więk-
szą siłę niż prawda. Nawet 
gdy ta ostatnia wyjdzie na 
jaw, ludzie dalej wierzą w 
rozpuszczone pogłoski. Nie 
ma lepszego sposobu na po-
psucie opinii i samopoczucia 
ludziom, których nie darzy-
my sympatią, jak puszczanie 
w obieg złośliwych informa-
cji na ich temat. Taki sposób 
wyrównywania rachunków 
jest bezpieczny, gdyż liczba 
wtajemniczonych szybko ro-
śnie i nie sposób ustalić, kto 
dokładał swoje rewelacje. Nie 
ma szans na obronę. 

Zanim więc puścisz w 
obieg sensacyjną rewelację, 
zastanów się, jaką krzywdę 
możesz wyrządzić. Bo w re-
wanżu poszkodowany może 
i o tobie rozpuścić wiadomo-
ści, które wywrócą twoje ży-
cie do góry nogami.

Gdy rodzi się
dziecko niepełnosprawne
dament po fundamencie. Jak żyć 
ze świadomością, że dziecko nie 
będzie rozwijało się tak, jak jego 
rówieśnicy, że wiele naszego 
wysiłku będzie wymagała reha-
bilitacja i praca nad najukochań-
szą istotą? Jak poradzić sobie 
z tak niezwykle traumatyczną 
sytuacją?

Profesor Irena Obuchowska, 
psycholog i znawca problema-
tyki rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych w książce „Dziecko 
niepełnosprawne w rodzinie” 
bezpośrednie reakcje na traumę 
upośledzenia definiuje w pięciu 
kategoriach:

Zagłuszanie. Oznacza wypie-
ranie ze świadomości jakichkol-
wiek myśli dotyczących choroby 
dziecka. Napięcie emocjonal-
ne jest tak wysokie, że rodzice 
niepełnosprawnego dziecka 
uruchamiają różne sposoby ra-
dzenia sobie z nim. Niektórzy 
używają alkoholu lub środków 
uspokajających, inni męczą się 
pracą. Generalnie chodzi o to, 
aby nie czuć, nie myśleć, nie 
pamiętać czyli nie doprowadzać 

do konfrontacji z własnymi emo-
cjami.

Deformacje percepcyjne. 
Rodzice, by móc uchronić się 
przed bólem uznania swojego 
dziecka za upośledzone, usiłują 
nie przyjmować tej informacji do 
wiadomości. Dość powszechne 
jest zjawisko zaprzeczania dia-
gnozie polegające na deprecjo-
nowaniu (obniżaniu) wartości 
specjalistów, którzy postawili tak 
szokującą diagnozę. W rozpaczy 
i determinacji poszukują innych 
lekarzy gotowych dać „wyrok” 
łagodniejszy.

Porządkowanie poznawcze. 
Szok, którego doznają rodzi-
ce po otrzymaniu informacji o 
upośledzeniu dziecka, wymaga 
nauki reakcji na nową sytuację, 
umiejętności poszukiwania al-
ternatywnych rozwiązań, metod 
pomocy specjalistycznej i reha-
bilitacyjnej, wychodzenia z fazy 
szoku.

Poszukiwanie wsparcia. 
Niektórzy rodzice, zaskoczeni 
wiadomością o chorobie dziec-
ka, szukają przede wszystkim 

innych ludzi, którzy mogliby 
im dodać nadziei. Zdarzają się 
także rodzice czujący się na tyle 
zaniepokojeni, że oczekują od 
otoczenia szczególnego zainte-
resowania, pomocy, a niekiedy 
nawet przejawiają tak zwaną 
postawę urojeniowo-roszcze-
niową. Uważają iż fakt posiada-
nia dziecka niepełnosprawnego 
uprawnia do korzystania ze 
wszelkich form pomocy i nie-
zależnie od tego, czy bardziej 
potrzebuje jej inny człowiek, są 
skłonni za wszelką cenę o nią 
zabiegać.

Uprzedmiotowienie dziecka. 
Niektórzy rodzice reagują na 
traumę upośledzenia odcina-
niem się od dziecka i unikaniem 
kontaktu z nim. Traktują dziecko 
jedynie jako przedmiot pielęgna-
cji i zabiegów rehabilitacyjnych.

Zaakceptowanie niepełno-
sprawności w rodzinie jest 
ogromnie trudne i wymaga dłu-
gotrwałej pracy rehabilitacyjnej, 
psychologicznej, socjalnej za-
równo ze strony rodziców oraz 
całego zespołu specjalistów 

wspomagających rodzinę ogra-
niczonego intelektualnie dziec-
ka. 

KAROLINA KASPRZAK

Gdzie jesteś?

Obiecałeś trwać

 przy mnie

Łagodzić mój smutek

I błękitną chusteczką

Ocierać łzy bólu

Gdzie jesteś

Potrzebuję cię dzisiaj

Kiedy po raz kolejny

We śnie zobaczyłam

 jej twarz

Taką samą jak przed laty

A jednak zupełni mi obcą
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Narodziła się, by zwy-
ciężyć to, co złe, swoją 

siłą. Od najmłodszych lat, 
odkąd sięga pamięcią, życie 
zawsze stawiało jej wiele 
przeszkód. Każdy dzień był 
wyzwaniem do podejmowa-
nia walki o istnienie wśród 
ludzi, o samodzielność i nie-
zależną egzystencję.

Ktoś na samym starcie 
zdecydował za nią i nakreśla-
jąc taką płaszczyznę losu, nie 
zastanowił się nawet przez 
chwilę, czy zdoła dobiec do 
mety. Ponieważ doskonale 
zdawała sobie sprawę z fak-
tu, że zmiana decyzji tego 
kogoś jest absolutnie nie-
możliwa, za jedyne stosowne 
rozwiązaniem w uznała po-
godzenie się z bolesną rze-
czywistością. Najważniejsza 
jest umiejętność akceptacji 
rzeczy, których nie można 
odwrócić. Nie należy bunto-
wać się, krzyczeć ani wołać o 
ratunek, nawet jeśli miałoby 
to przynieść ulgę. Przez życie 
powinno się kroczyć spokoj-
nie. 

Taką filozofią i przeświad-
czeniem o jej słuszności żyła 
dzień po dniu. Nie pamięta, 
niestety, słów, które człowiek 
w białym fartuchu skierował 
do matki, gdy ona przyszła 
na świat: „To cud, że pani 
dziecko żyje”. Po dziewięt-
nastu godzinach nadludzkie-
go wysiłku udało się ocalić 
kruchą, maleńką osóbkę. 
Serce zaczęło bić niemiaro-
wym rytmem, a w sali obok 
człowieka, który dał jej życie, 
przykryto białym prześciera-
dłem.

Imię, jakie od dnia naro-
dzin nosiła, brzmiało Małgo-
rzata. 

Jak bardzo bolesne mogą 
być słowa innych ludzi, prze-
konała się, mając zaledwie 
osiem lat, kiedy w jesienne 
popołudnie spacerowała po 
parku. Spotkała wówczas na 
swej drodze kogoś, kto jedną 
wypowiedzią, spojrzeniem 
skierowanym w jej stronę, 
ukłuł niczym kaktus. Jesień 
była piękna tamtego roku 
– pełna blasku i ciepła, które 
dawały promienie słonecz-
ne, pokonujące wolne prze-
strzenie w przerzedzonych 
koronach drzew. Gdy tak 

szła sobie spokojnie i w od-
powiedni do swojego wieku 
sposób rozmyślała nad przy-
szłością, raptownie przywró-
cił ją do rzeczywistości głos 
przechodnia skierowany do 
rozmówcy: „Zobacz, idzie 
kaleka”. 

To zdarzenie odcisnęło się 
na jej całym późniejszym ży-
ciu. Od tamtej pory zatraciła 
się gdzieś zupełnie dziecięca 
spontaniczność i umiejętność 
czerpania radości z każdej 
chwili. Zamknęła się we wła-
snym świecie i z biegiem lat 
coraz bardziej unikała kon-
taktu z ludźmi, nawet gdy 
była pewna, że nie spotka jej 
żadna przykrość z ich strony. 
W szkole podstawowej miała 
nauczanie indywidualne w 
domu, więc obcowanie z ró-
wieśnikami było bardzo ogra-
niczone, natomiast w szkole 
średniej sama nie wyrażała 
inicjatywy do nawiązywania 
relacji z koleżankami i kole-
gami. Wolny czas spędzała 
na słuchaniu muzyki oraz 
przy komputerze, gdyż, jak 
twierdziła, był on „jedynym 
oknem na świat”. Za pomocą 
przeglądarek internetowych 
mogła dowiedzieć się wielu 
interesujących informacji o 
otaczającej rzeczywistości. 

Dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu spędzała więc kilka 
godzin przed ekranem kom-
putera, czasami zastanawia-
jąc się, jak za dziecięcych lat, 
co przyniesie jej przyszłość. 
Najważniejszą rzeczą, której 
Małgorzata szukała przez 
całe życie, była miłość dru-
giego człowieka. Była bardzo 
samotna. Poza ciotką, która 
ją wychowywała, nie miała 
nikogo bliskiego. Przecież za-
wsze trzeba mieć nadzieję, 
wierzyć, że kiedyś spełnią się 
nasze marzenia, trzeba szu-
kać, aby w końcu odnaleźć 
to, co najcenniejsze. 

Kochać drugą osobę to po-
magać jej w stawaniu się naj-
piękniejszą wersją samej sie-
bie. Miłość to także poczucie 
odpowiedzialności. Wiedzia-
ła również o tym, że zwią-
zek z najbliższym człowie-

kiem to dbanie o jego dobro 
i bezpieczeństwo, nieustanne 
trwanie w chwilach zarów-
no szczęśliwych, ale i tych 
najtrudniejszych. Miłość jest 
wiernością własnemu wybo-
rowi. Nigdy nie powinno się 
zawracać z życiowej drogi i 
cofać słów wypowiedzianych 
do ukochanej osoby. Wtedy 
wszystko traci sens, a uczu-
cie rozpada się na milion ma-
leńkich kawałków. 

Zdawała sobie sprawę, 
że takiego właśnie uczucia, 
które nigdy nie przemija, nie-
jeden człowiek szuka przez 
całe życie, a mimo to i tak go 
nie znajduje. Jednak okruszek 
wiary w sercu zawsze pozo-
staje... Więc żyła z nadzieją 
i wiarą na lepsze jutro, jed-
nocześnie nie uzurpując so-
bie jakiegokolwiek prawa do 
tego, by to właśnie ją los miał 
potraktować w wyjątkowy 
sposób i pozwolił doświad-
czyć tej jedynej, prawdziwej 
miłości. 

Na swojej życiowej ścieżce 
spotykała bowiem różnych 
ludzi, zarówno tych dobrych 
i wrażliwych, jak i tych, przez 
których była wyśmiewana. 
Jedna z koleżanek, mieszka-
jących po sąsiedzku w tym 
samym bloku, powiedziała 
jej kiedyś: „Z twoim wyglą-
dem trudno będzie znaleźć 
faceta, wiesz, oni są w więk-
szości wzrokowcami...” Mał-
gorzata nie mogła tego słu-
chać i jedyne uczucie, jakie 
wówczas ogarniało jej duszę, 
to myśl, by uciec jak najdalej 
od takich ludzi, schować się 
gdzieś, gdzie będzie moż-
na poczuć się bezpiecznie, 
uwolnić się od słów pełnych 
pogardy i złośliwości.

Dlaczego ludzie potrafią 
być tacy okrutni? Tak bardzo 
bolał ją każdy gest nietoleran-
cji i braku zrozumienia. Tak 
mocno czuła wbijające się 
w ciało spojrzenia, pozosta-
wiające trwałe, wewnętrzne 
blizny. Doświadczając tego, 
utwierdziła się w przekona-
niu, że są rany. których nawet 
czas nie jest w stanie uleczyć. 
Nie da rady zapomnieć ani 

zaprzestać myślenia o tym, 
co złe. Bolesne wspomnienia 
powracają jak bumerang rzu-
cony w przestrzeń. Wracają 
ze zdwojoną siłą i wtedy jest 
najtrudniej. Dziewczyna szu-
kała nieprzerwanie jakiegoś 
antidotum na bolące rany we 
wnętrzu, ale nie znalazła, 
więc postanowiła poczekać z 
nadzieją, że być może samo 
to kiedyś minie bezpowrot-
nie. 

Pewnego wiosennego po-
południa, spędzając czas 
przed monitorem kompute-
ra, na czacie internetowym 
poznała Pawła. Ten dzień 
był jednym z tych, w których 
nie miała ochoty z kimkol-
wiek rozmawiać, nawet wir-
tualnie. W takich momen-
tach pragnęła zaszyć się w 
najcichszym kącie swojego 
pokoju, gdzie nie było niko-
go poza nią samą. Chłopak 
zdecydowanie nie dawał za 
wygraną i za wszelką cenę 
usiłował podtrzymać rozmo-
wę. Małgorzata protestowa-
ła, ale tkwiąca na dnie serca 
potrzeba kontaktu z drugim 
człowiekiem przezwyciężyła 
obawę i lęk. Jakoś tak pod-
świadomie czuła, że Paweł 
nie ma złych intencji, że chce 
się tylko zaprzyjaźnić. 

Przyjaźń... jakież to było 
obce dla niej słowo. Przecież 
nie miała nigdy przyjaciół. 
Nigdy nikt nie zapytał, jak 
się czuje i czy wybierze się z 
nim w sobotę do kina albo na 
spacer. Teraz wreszcie ktoś 
się nią zainteresował.

Paweł napisał do Małgorza-
ty komputerową wiadomość 
także i następnego dnia, póź-
niej już regularnie oboje pi-
sywali do siebie. Po pewnym 
czasie rozmawiali jak dobrzy 
znajomi o życiu, muzyce i 
codziennych sprawach. Zna-
lazła w końcu bratnią duszę 
i poczuła, że skorupa, w któ-
rej dotychczas tkwiła, pęka z 
każdym dniem, powoli odsła-
niając tajemnicze zakamarki 
jej osobowości.

cdn.

Cel w polu
widzenia

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Łucję Majewską – Koszu-
dę znam od lat. Urodziła 

się w Poznaniu w 1928 roku. 
Jest absolwentką poznań-
skiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych, 
studiowała ceramikę i rzeź-
bę na Wydziale Architektury 
Wnętrz. Pracę rozpoczęła w 
1950 roku w Spółdzielni Ar-
tystów Plastyków „Forma” 
jako projektant i wykonawca 
tkanin artystycznych pod kie-
runkiem prof. H.Kintopf. Tka-
niny te były eksponowane na 
licznych wystawach i targach 
krajowych. 

Brała udział w wystawach 
malarstwa, organizowanych 
przez Centralne Biuro Wy-
staw Artystycznych, w Pałacu 
Kultury „Zamek” oraz w sali 
wystawowej Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Poznania. Jej 
dorobek artystyczny był ekspo-
nowany między innymi w 1954 
roku na II Okręgowej Wystawie 
Architektury Wnętrz i Sztuki 
Dekoracyjnej i w 1955 roku na 
Ogólnopolskiej Wystawie Ar-
chitektury Wnętrz, gdzie eks-
ponowano ceramikę i tkaniny 
artystyczne

W 1980 roku pani Łucja bra-
ła udział w jubileuszu 35-lecia 
Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Większość swojej 
kariery zawodowej poświęciła 
pracy na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich jako 
etalażysta – aranżator wnętrz 
stoisk wystawowych. Pomi-
mo przejścia w latach 80 na 
emeryturę Pani Łucja do dnia 
dzisiejszego jest aktywnym 
członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. 

Lech
Mroczkowski
POZNAŃ

Jednak los nie zawsze był dla 
Pani Łucji łaskawy. W 2006 roku 
przeszła udar mózgu, w wyniku 
którego doznała lewostronne-
go niedowładu. Długotrwałe 
leczenie i rehabilitacja, która 
panią Łucję powoli stawia na 
nogi, napawa dużym optymi-
zmem. Emanują z niej radość i 

ciepło. Bardzo kocha życie po-
mimo ograniczeń, jakie niesie 
choroba. Podporą dla Pani Łucji 
jest jej cudowny i kochany od 
ponad pięćdziesięciu lat mąż. 
Pan Marian pomimo sędziwego 
wieku pokonuje trudności dnia 
codziennego, zajmuje się na co 
dzień swoją żoną, robi sprawun-
ki i cieszy się, że nadal są razem 
pomimo tej ciężkiej choroby.

Pasja i zamiłowanie do pra-
cy artystycznej nie pozwalają 
naszej bohaterce na bezczyn-
ność. Maluje obrazy. Najczę-
ściej są to jej ulubione kwiaty, 
których bukiety kupuje pan 
Marian w pobliskiej kwiaciarni. 
Pani Łucja nie może doczekać 
się, kiedy znów znajdzie się 
wraz z mężem na ich prywat-
nej działce pełnej kwiatów. Ży-
cie na wózku inwalidzkim jest 
dla niej takim samym życiem 
jak przed chorobą. Najważ-
niejsze, aby był przy drugim 
człowieku ktoś bliski.

Nie ważne, ile ma się lat, na 
ile i kiedy dotknęła nas choro-

Spełniać
swoje pasje

ba. Ważne jest, aby nadal mieć 
marzenia i je realizować. Speł-
niać swoje zainteresowania i 
pasje, nie pogrążać się w smut-
ku, żyć radością każdego dnia. 
A że można tak żyć, dowodzi 
pani Łucja, wciąż malując swo-
je obrazy. Jej i panu Marianowi 
życzymy zdrowia i wytrwałości 
na dalsze lata.
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JOLANTA SZWARC
POZNAŃ

Pod powieką
Kiedy zamknę oczy,
wyraźnie widzę dom.
Nie ma już matki
plotącej warkocze.
Ojciec wziął wędkę
i poszedł na ryby.
Tylko smuga dymu 
z jego papierosa
otacza mgiełką,
krąży wokół pióra.
Obecny bardziej,
niż był naprawdę.
On i jego ojciec,
dziadek i pradziadek
we mnie są
mieszaniną

 czerwieni i czerni,
co zrodziła bordo.
Wodą i ogniem,
bez których nie byłoby życia,
a Nero, pies dziadka,
zdechłby bezpowrotnie.

Mrużka
Wreszcie mają cztery kąty.
A gdzie piec?
Pieca nie ma.
Wiatr za oknem

 liście zwiewa,
myszy wchodzą

 do mieszkania.
Wszędzie słychać

 chrobotanie.

Wreszcie mają cztery kąty,
nie ma pieca,
nie ma kota,
co na piecu się wygrzewa,
tylko mysie panowanie.
O, tu, tu są myszy.
Po co nam te mysie kąty?

Na dywanie słońca plama.
Biała Mrużka się przeciąga.
Odkąd jest, ucichły kąty.
Myszy nie ma, bo kot piąty. 

Są jacy są
W rodzinnej kronice
każdy osobiście
życie swe kładzie
na kartę pamięci.
Czarne na białym.
Ostry kontrast z czasem
złagodnieje mocno.
Pożółkną kartki,
wyblaknie atrament,
to co gorszyło,
nie wzbudzi sensacji.
Nie każde złoto
będzie w oczy biło
i się okaże, że święci
nie zawsze tacy święci byli,
a czarne owce
miały piękne runo. 

To, co robią, jest zarazem 
pracą i sztuką. Są spostrze-

gawczy, wnikliwi, pracowici. 
Mają w sobie głęboką potrze-
bę tworzenia, która pomaga 
im inaczej spojrzeć na rzeczy-
wistość. Jedni są wierni obra-
nemu kierunkowi, inni ciągle 
poszukują nowych form. Nie-
pełnosprawni artyści, którzy 
właśnie tak pojmują świat sztu-
ki, zaprezentowali swoje prace 
na wystawie w poznańskiej 
Galerii „tak” pod hasłem „Bez 
dopowiedzeń” 

Jednodniowa wystawa zorga-
nizowaną pod hasłem „Bez do-
powiedzeń” cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. Zwłaszcza, 
że zwiedzający mogli kupić 
wystawione prace. A były wśród 
nich ceramiczne misy, talerzyki i 
talerze, pięknie ozdobione pudeł-
ka na prezenty, oryginalne kartki 
wielkanocne. Nie zabrakło także 
szklanych naczyń w kształcie 
jajek, zarówno o przeznaczeniu 
artystycznym jak i użytkowym. 
Były ciekawe grafiki i obrazy, któ-
re zawisły na ścianach galerii. A 

WYSTAWY

wśród nich prace Przemka Kieb-
zaka, młodego, utalentowanego, 
niepełnosprawnego rysownika 
posługującego się cienkopisem. 
Jego dzieła podziwiano niedaw-
no na indywidualnej wystawie 
pod hasłem „Projekt – niewidzia-
ne miasta”.

Wystawa „Bez dopowiedzeń” 
była okazją, by uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Krzemień” mogli pochwalić 
się swoimi talentami. Do grupy 
uzdolnionych twórców należy 
między innymi Anna Rębacz, 
która ma opinię twórczej i wy-
trwałej, pełnej wewnętrznej 
pasji. Jej ulubionym motywem 
jest tak zwany moduł ślimaka, 
z którego powstają patery, misy, 
wazony. Wszystko wskazuje 
na to, że Anna w tego rodzaju 
twórczości odszukała swój we-
wnętrzny głos, za pomocą któ-
rego przemawia w glinie. Drugą 
pasją artystki są ptaki, które, jak 
twierdzi, odstraszają złe nastro-
je. 

Do bardzo pracowitych i wni-
kliwych artystek należy Małgo-

rzata Matysiak. Polubiła patery, 
na których patykiem szkicuje 
krówki i koniki. W ten oto sposób 
wyobrażenia autorki wyrażają 
się rytach prehistorycznych ja-
skiń. Prace Małgorzaty są rozpo-
znawalne nie tylko dzięki tym ry-
tom, ale także poprzez „pętelki”, 
będące swoistą sygnaturą. Owe 
„pętelki” i wzorki przywodzą na 
myśl ścieg robiony szydełkiem. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się gliniane prace 
Krzysztofa Jaworskiego. Otwar-
ty, bezpośredni, z poczuciem 
humoru, porozumiewa się z 
drugim człowiekiem bez słów. 
Ale Krzysztof w swojej twór-
czości czasami lubi być sam. 
To sprzyja koncentracji i jest 
odpowiedzią na potrzebę ciszy 
i spokoju. Glinę pokochał także 
Mikołaj Ławniczak. W żartach 
narzeka, że glina go wykańcza, 
ale ją lubi. Artysta mówi o sobie, 
że jest w nim pasja tworzenia i 
zmagania się z tworzywem. Gli-
na eksploatuje, jednocześnie da-
jąc siłę. Dzięki silnej osobowości 
Mikołaj od początku wie, czego 
chce. Pomysły urzeczywistnia w 
glinie, której kulę zawsze nosi na 
dnie swojego plecaka. W swojej 
twórczości jest bardzo konse-
kwentny. Scala rzeźby w specy-
ficzny sposób, jakby posługiwał 
się tajemniczym kodem. 

Zupełnie inaczej sztukę traktu-
je Krystian Jaroni. Ciągle poszu-
kuje nowej formy, nie poprzesta-
jąc w jednej, lecz przechodząc w 
następną. Przed rozpoczęciem 
pracy często wykonuje szkice, 
które ułatwiają „budowanie po-
mysłów”. Do pewnego momentu 
wykonuje rzecz funkcjonalną, 
ale nagle zmienia pomysł i przy-
kładowo do wnętrza pojemnika 
wkleja uszka. 

Na wystawie w Galerii „tak” 
zaprezentowali swój talent także 
Monika Kania, Sławomir Ożga, 
Dagmara Glinka. Natomiast 
prace malarskie, grafiki, pastele 
pokazali Justyna Matysiak, Ewa 
Sikorska, Alina Zdunik, Ewelina 
Kryszak, Anna Gostyńska.

ANNA WIERZBICKA 

W sztuce
wyrażają siebie
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Po raz kolejny Galeria “tak” 
zaskoczyła widzów pomy-

słowością. Tym razem zapre-
zentowała na wystawie indywi-
dualnej prace artysty Krzysztofa 
Wiśniewskiego. Namalowane 
przez niego obrazy zachwy-
cały prostotą i niezwykłą ko-
lorystyką. Ale najważniejsza 
była siła przekazu. Od prawie 
dziecięcych ruchów pędzla do 
dojrzałych i zmuszających do 
myślenia kompozycji. 

Krzysztof Wiśniewski, dla 
przyjaciół Wiśnia, maluje od 
2002 roku. Jego przygoda z ma-
larstwem na dobre zaczęła się na 
plenerze „Oto ja” w Zakrzewie, 
zorganizowanym przez Beatę 
Jaszczak. Malarstwo Krzysztofa 
zostało zauważone i docenione 
na konkursie „Oto ja” w Płocku 
w latach 2002-2004, którego zo-
stał laureatem. Wyróżniono go 
także na IV i V Ogólnopolskim 
konkursie malarskim imienia T. 
Ociepki w Bydgoszczy w 2002 i 
2004 roku. 

Krzysztof Wiśniewski mieszka 
i tworzy w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Brwilnie koło Płocka. 

Na wystawę do Galerii „tak” 
tradycyjnie przyszli przyjaciele, 
znajomi, miłośnicy twórczości 
osób niepełnosprawnych. 

– Trudno mi mówić o Krzysz-
tofie, bo jest to postać niezwykła, 

W GALERII „TAK”

o Krzysztofie, że kieruje się in-
stynktem kotów, które szukają 
słońca, gdy świeci, a kiedy go 
nie ma, to jakiegoś ciepłego 
miejsca. Artysta nie wymaga od 
życia więcej niż ono mu daje i 
potrafi się cieszyć każdą chwila. 
Malarstwo jest dla niego azy-
lem, ucieczką od codzienności, 
możliwością wyrażenia swoich 
uczuć. 

W niektórych obrazach wy-
raźnie widać motyw słoneczny, 
bowiem są tak białe, że aż rażą 
oczy odbitym od śniegu słoń-
cem. W pracach Krzysztofa czuje 
się bliżej nieokreślony niepokój, 
który wyłania się w układach 

tajemnicza i skromna – powie-
działa Małgorzata Szaefer, ko-
misarz wystawy. – W obrazach 
wyraźnie widać, że przenosi, to 
co kryje się w jego wnętrzu, w 
jego myślach, na zewnątrz. 

Przyjaciele i znajomi mówią 

Malarz z tajemnicą
w oczach

barwnych plam. Wydaje się, że 
artysta w swoich obrazach bar-
dziej coś ukrywa nic odsłania. 
Trudno odgadnąć, na ile jest to 
świadome, na ile intuicyjne, ale 
zostawia pewien margines dla 
wyobraźni widza. Pozwala na 
własna interpretację. 

– Moim ulubionym obrazem 
jest „Czerwony z przesłoniętym 
okiem” – dodała Małgorzata 
Szaefer. – Wrażenie robi także 
pierwotna biel, kiedy Krzysztof 
nakłada ją na surową deskę i 
kiedy sam ją stwarza. Powstałe 
kompozycje tworzą swoiste za-
padnie, studnie, skłaniające do 
myślenia i zastanowienia. 

Oprócz wystawy indywidu-
alnej w Galerii „tak” Krzysztof 
Wiśniewski brał udział w wy-
stawach zbiorowych. Należą do 
nich: „Oswajanie świata”, „Oto 
ja”, „Art brut sztuka surowa i 
gorzka, rozpoznawanie i próby 
osłodzenia”. 

Artysta jest niezwykle pomy-
słowy i twórczy. Ma już nowe 
koncepcje, by wyrazić to, co czu-
je i myśli. Bez malowania nie wy-
obraża sobie życia. Jest dla niego 
nie tylko sposobem wyrażania 
siebie, ale także przekazywania 
silnych emocji. Nie lubi tracić 
czasu na mało ważne sprawy, 
woli malować. Daje mu to siłę, 
wzmacnia jego poczucie warto-
ści, sprawia radość i szczęście. 
Czuje się wolny. W stworzonym 
przez siebie świecie jest bez-
pieczny. 

ANNA WIERZBICKA
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WARSZAWA

RZECZYWISTOŚĆ
Obrona praw człowieka.
Naiwny, kto się łudzi,
Że to dotyczy
Przeciętnych ludzi.

TABU
Kto deprawuje młodzież
W majestacie prawa?
O tym się nie mówi,
Bo na tym się zarabia.

FIGURY
Potwierdza się, niestety,
Ten fakt ponury,
Że matołki na stołkach
To już figury.

NAIWNIACY
Pozwolili do władzy
Dojść mendzie,
Bo trąbiła, że lepiej
Im będzie.

PATRIOCI
Na tym polega
Patriotyzm polityka,
Że każdy nurt dobry,
Byle do koryta.

MARZENIE
Oby wiosna jak 
najprędzej.
To marzenie biedaka:
Słonko darmo ogrzeje
I można chodzić na 
bosaka.

WOLNOŚĆ
Obecna demokracja
Do tego się sprowadza,
Że każdy ma prawo
Na wszystko się zgadzać.

WYCHOWANIE
Dziś moralność
Młodego człowieka
Kształtują kryminały,
Porno i dyskoteka. 

KRANÓWA
Pić albo nie pić?
Zastanowić się trzeba,
Bo z kranu cieknie
Pół tablicy Mendelejewa.

NIC NOWEGO
Historia się powtarza, 
To każdy przyzna:
Dno coraz bliżej
I wciąż nowy Dyzma.

JASNOWIDZ
On już nie ogląda
Telewizji wcale,
Bo widział kanalie
Na każdym kanale.

MAJĘTNOŚĆ
Ten najszybciej 
Się bogaci,
Kto frajerom
Mało płaci.

PSYCHOPATA
Nawet i najlepszy
Przyjaciel człowieka,
Gdy mu coś odbije,
Na swojego szczeka.

ZWLEKANIE
Zwlekaj, nie czekaj 
Na księcia,
Jeśli już jesteś
Do wzięcia.

RAZOWIEC
Poczuł do niej odrazę,
Bo pewnego razu
Raz mu dała i się
Zaraził od razu.

PRZEPYCH
Pamiętaj osiłku,
Że pchanie na siłę
Niczym pchła być może
Pchanemu niemiłe.

TECHNIKA
Rzekł sierp do kosy:
Ale jest fajnie
Obibokowi
Temu w kombajnie.

RYBY
Ruszały gębami
W zatrutym zbiorniku
I ani be, ani me,
Ani kukuryku. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-u

Rozwodu nie będzie
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

Jak sie kobicka naschodzom 
u ciotki, to o czym majom 

godać? Ano, dejma na to, że 
gzubek Bachy mo pierwszy 
kieloszek (ząbek), a ślipska mu 
lokajom jak w jakim kole na 
loterii. Abo tyż, że wew jednyj 
aptyce kupili likarstwo na żo-
łondyszek za szesnaście zło-
tych, a to samo wew innyj za 
osiem.

Zaś dotośtali sie chłopy. Wuja 
Teoch mioł flepy na stawianie 

garażu na podwórzu. Jednako 
sunsiady zes drugiyj posesji sie 
sprzeciwili i wysłali pismo do ja-
kiygóś kolegium. Czymu? Bo jak 
bydom roboty, to mogom jeim 
zrobić szkode, w winc zerwać 
siatke wew parkanie. Mogom, 
ale czy muszom? A jak cho-
dzom kaliki zes lachami? Taki 
jedyn zes drugim tyż może lo-
lom przejechać nos bez krybuny, 
szak.

Trodynka znowyj lotoł do 

ZUS-u, bo coś mo pomelili zes 
rynkom i wysłali bez pomył-
ke na inne konto. Wyciungnoł 
numerek, stoł w kolejce po for-
mularz, którny istno ćpnyła na 
blat; znowyj stawoł wew kolej-
ke jeszczyk dłużej i znowyj gó 
przesyłali.

Marzenka, krewnioczka Ze-
nucha zes Orła, mo sprawe 
rozwodowom wew Pile zes ba-
bolem. Cheba syndzina jestta 
nakierowano, bo skorno Ma-

– Wojtuś, jesteś zaproszony 
na zebranie w Zarządzie Łódz-
kim Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej – oznajmił 
witając się z Kowalskim prze-
wodniczący Zarządu Zakłado-
wego ZSMP Henryk Jaroszewski. 
– Odbędzie się w najbliższy pią-
tek o trzynastej. 

– W jakim celu?! – Kowalski 
był wyraźnie zaskoczony za-
proszeniem. – Przecież trzy lata 
minęły, od kiedy nie mogę być w 
tej organizacji.

– Wojtuś, tam o tobie pamię-
tają – Jaroszewski poklepał go 
po ramieniu. – Miałem nie mó-
wić, tylko mnie nie wydaj…

– Masz moje słowo, nie po-
wiem nikomu. To ma związek 
ze stanem wojennym?

– Nie, po prostu za twoje za-
sługi proponują ci honorowe 
członkostwo ZSMP.

– Mnie? – Kowalski był zasko-
czony. – Przecież niczego wiel-
kiego nie dokonałem!

– Dobrze, że jesteś skromny 
– tu Henryk spoważniał. – I mam 
do ciebie prośbę osobistą. Ale 
żeby nikt się o tym nie dowie-
dział.

– Mów śmiało. Będę mógł ci 
pomóc, to pomogę.

– Umiesz pisać pisma urzędo-
we. Pisujesz do jakiejś gazety…

– Nie do jakiejś, tylko do 
„Związkowca”.

– Chcę, abyś mi napisał pozew 
o rozwód…

– Dla kogo? – Kowalski udał 
zdziwionego, choć od dawna 
spodziewał się tej prośby. Henio 
lubił imprezy w towarzystwie 
koleżanek z organizacji mło-
dzieżowej. Często wracał do 
domu nad ranem po „długich 
naradach”. 

– No, dla mnie. Tak dłużej być 
nie może, moja jest coraz bar-
dziej nieznośna. Po co mam ją 
wciąż oszukiwać.

– Może masz rację – niby zgo-
dził się Kowalski. Ale w głowie, 
jak zwykle, zapaliła mu się iskier-
ka pomysłu na kolejny żart.

– Wojtek, ja już nic do niej nie 
czuję, mieszkamy tylko ze sobą. 
Gdyby nie Jacuś, dawno bym od-
szedł. To co, napiszesz?

– Ale po spotkaniu. – Kowalski 
mógł napisać od razu, ale poczuł 
temat do wesołej sensacji.

*
– Mam do ciebie prośbę – ode-

zwał się Jaroszewski, gdy tylko 
wyszli z Kowalskim z budynku 
łódzkiego ZSMP. Mam ochotę na 
kielicha, a nie jestem przy forsie. 
Jeżeli masz, to kup. Pójdziemy do 
mnie. Moja wraca około osiem-
nastej, to w spokoju pogadamy i 
wypijemy.

– Pozew też będziemy pisać? 
– przypomniał Kowalski.

– Nie, przyjdę do ciebie w po-
niedziałek. 

*
Po chwili siedzieli w miesz-

kaniu i popijali wódkę. Na razie 
rozmowa się nie kleiła, rozma-
wiali „o wszystkim i niczym”. 

Wreszcie Henio pękł, wylał 
cały żal do żony. Mówił tyle i tak 
szybko, że Kowalski nie nadążał. 
Jego myśli skupiły się na tym, jak 
pomóc koledze, aby dał sobie 
spokój z rozwodem.

– Heniu, mam wyjście – prze-
rwał siląc się na powagę. – Po-
zew ci napiszę, abyś na ponie-
działek miał. Ale – tu zniżył głos 
– zapoznaj mnie ze swoją żoną.

– Przecież ją znasz.

– Ale tylko z widzenia.
– Na co ci to?
– Podoba mi się. Gdy się z nią 

rozwiedziesz, to może będę miał 
u niej szansę. Zadbałbym, abyś 
mógł spotykać się z synkiem. Co 
ty na to?

– Mogę was zapoznać – zgo-
dził się Heniu, ale bez entuzja-
zmu. – Ale przy jakiej okazji?

Nagle okazja pojawiła się 
sama, bo drzwi otworzyły się, 
a w nich stanęła Joanna Jaro-
szewska z synkiem Jackiem. 
Chłopiec na widok ojca krzyk-
nął z radości i wskoczył mu na 
kolana. Henio jakoś sztywno 
przedstawił żonę, przyniósł ta-
lerzyk i kieliszek.

– Właściwie przejdźcie na ty 
– zaproponował i nalał wódki do 
kieliszków.

Pani Joanna i Kowalski zgo-
dzili się bez sprzeciwu. Zapa-
nowała wesołość, nie czuło się 
atmosfery zbliżającego się roz-
wodu. Opróżnili obie butelki.

– Aśka, może masz jakiś grosz 
– Heniu zwrócił się do żony, siląc 
się na miły głos. – Wojtek kupił 
wódkę, więc może się zrewan-
żujemy.

– Dobrze – zgodziła się – masz 
moją kartkę, pieniądze i kup. Ale 
musisz iść na Piotrowską, bo te 
w pobliżu pozamykane.

– Asia, idź ty – w głosie Henia 
słychać było obawę.

– Co, ja? Chyba żartujesz 
– zaprotestowała wesoło. – Ko-
bieta po wódkę! Nie, Henryk, ty 
idziesz. Ja dotrzymam towarzy-
stwa Wojtkowi.

– Tak, idź Heniu. Nie martw 
się, wszystko będzie dobrze 
– poparł Joasię Kowalski.

– No dobrze – niechętnie 
zgodził się Heniu. – Odchodząc 

przyjrzał się obojgu, jakby chciał 
zapamiętać, w którym miejscu 
siedzą i sprawdzić, czy nie ru-
szali się ze swoich miejsc.

Wrócił dość szybko, a pierw-
sze spojrzenie padło na nich po 
kolei. To go nie zadowoliło, bo 
do końca pobytu Kowalskiego 
nie odzyskał dobrego humoru.

Przy pożegnaniu, gdy Joasia 
podała Kowalskiemu policzek 
do pocałowania, Heniu zbladł 
jak kreda. W poniedziałek nie 
przyszedł do Kowalskiego po 
pozew. Zatelefonował, że na 
razie nie jest mu potrzebny. To 
Kowalskiego upewniło, że plan 
się powiódł.

I rzeczywiście, po pewnym 
czasie Heniu sporządniał. 
Przestał po pracy uczestni-
czyć z koleżankami i kolegami 
w spotkaniach niby-organi-
zacyjnych. Wracał do domu, 
gotował obiady, czekał na 
przyjście żony z pracy. Przy-
znał się jednemu z kolegów, że 
nie rozwiódł się z żoną dzięki 
Kowalskiemu, „który chciał ją 
poderwać i po rozwodzie zająć 
jego miejsce”. 

Kolega nie dochował koleżeń-
skiej tajemnicy, więc w całej Albie 
huczało, że Kowalski uratował 
małżeństwo przewodniczące-
go ZSMP. Inżynier Skowronek, 
który dobrze znał pomysłowość 
Kowalskiego, tak podsumował 
wydarzenie:

– Kowalski? Ten chyba własną 
śmiercią nie umrze.

A Kowalski?
– Wielu uważa mnie za pod-

rywacza, dlatego postanowi-
łem, udając zainteresowanie 
Jaroszewską po rozwodzie, ura-
tować ich małżeństwo. Teraz 
mam podwójną radość.

Blubrów nigdy zadość rzenka mówiła, że ugoszczo 
kmiota, jak przyjyżdżo do gzub-
ka, to Wysoko Sprawiedliwość 
pyto, czy jak mu daje wyżere, to 
jestta óna jadalno. Sundu kryty-
kować nie wolno i ikony, którno 
jestta rzekomo jedna wew Pol-
sce. Inacyj naślom na wos anty-
terrorystów.

Została nom winc ino gupi-
zna i gupiznom do przodu. Ale 
kto mo nierówno pod posobom 
(sufitem), to my wszyscy wiymy. 
Niech sie wyzywają w sundzie, 
jak kiedyś u nos przed taniom 
jatkom.

WOSZ BOLECH
ZES CIERPIYNGI HILLS 
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Poczuł jak jego ciało staje się 
okrągłe, a może kuliste? Nie 

ma rąk i nóg, chociaż nadal je 
czuje. Jego świat zgubił ostre 
kanty. Wszystko naokoło stało 
się opływowe. Zobaczył coś na 
kształt drzwi i światło. Już je 
znał. Nie zastanawiał się ani 
chwili i poszedł w jego kierun-
ku.

Niech Laura sobie tam leży. I 
tak wróci tutaj za chwilę, wte-
dy się spotkają. Poczeka na nią 
po drugiej stronie. Wsunął się 
szybko i drzwi zamknęły szczel-
nie prześwit łuny, która biła ze 
szczelin.

– Wiesz, Daria, ulżyło mi.
– Wiem, czasem trzeba swe 

żale wykrzyczeć.
– Zobacz, jak niebo zakryły 

chmurne baranki.
– Widzę. Zawsze je widzia-

łam. A najładniejsze były te nad 
strumykiem dziadka.

W zielonym soczystym
 mchu trawy

czuję życie.
Dotykam źdźbła

 i ranię sobie palec.
To życie tak ostrą ma krawędź.
Jednak będę go dotykać.
Zbyt ważne jest,
by go nie doświadczyć.

Lubi wiersze Laury. Tym bar-
dziej, że wie, o jakiej trawie pisa-
ła. Leżały tam razem pod wiel-
kimi dębami i patrzyły w niebo. 
Chmurne baranki są wszędzie, a 
zielone łąki takie jak te w psal-
mach Dawidowych.

Pan jest pasterzem mym
 i niczego mi nie braknie;

Pasie mnie na zielonej łące,
wiedzie do rzeźwiącej wody.

A miłość wieczna jest jak 
trawa, bo odrasta każdej 
wiosny.

XVII
W kraju po okresie błogiego 

lenistwa i „nie myśleniu” zabrała 
się z Laurą za ogrody i nawet nie 
zauważyła, jak zbliżył się dzień 
imienin ojca. Trzeciego czerwca 
wszyscy mieli stawić się na Sza-
frankowej 6. Jej dzieci też miały 
wrócić i bardzo się cieszyła na 
spotkanie z nimi.

Jak co roku pomagała matce 
w przygotowaniach do imienin. 

Tina
Wieczorek
POZNAŃ

Okno Darii (23)

W tym roku nie specjalnie im 
to wychodziło. Gdzie kucharek 
sześć, tam nie ma co jeść. A ku-
charek było co niemiara: matka, 
Luca, ona i siostrzenice. Najbar-
dziej cieszyła twarz szczęśliwej 
Zosi, bo Franciszek wpadł na po-
mysł stulecia: zabrał ją na korty 
tenisowe. Ten sport bardzo Zosię 
wciągnął, a ponadto pojawił się 
przystojny trener na horyzoncie.

Młodość też jest jak trawa, od-
radza się w mgnieniu oka.

Szkoda, że Annie nikt nie po-
mógł. Być może parę miesięcy 
wprowadziłoby do jej młodego 
życia tyle zmian, że nie zechcia-
łaby zasnąć na zawsze i głębo-
ko.

Podeszła do sławnego kalen-
darza ściennego, jej mama ciągle 
wieszała te urywane. Wyrwała 
zaległy dzień i ten obecny i zo-
baczyła ładną, dużą zaokrąglo-
ną trójkę. Jutro już kolejny trzeci 
czerwiec – pomyślała.

Przeciągnęła się w oknie pra-
cowni, zarzuciła szlafrok i spoj-
rzała na zegar.

Nie, nic z tego, znowu za póź-
no wstaje, na dole może być już 
dużo ludzi.

Musi się ubrać. Wskoczyła pod 
prysznic i potem wybrała rzeczy 
stosowne do chwili i sytuacji. Po-
woli schodziła na dół i od razu 
skierowała się w stronę kuchni. 
Tutaj jednak słychać było wrza-
wę, więc stwierdziła, że i tak to 
pomieszczenie pęka w szwach.

Przygotuje stół. Wyjmie sztuć-
ce i serwetki. 

Wracając do przedpokoju na 
schodach od werandy zobaczy-
ła postać męża. Stał oświetlony 
czerwcowym słońcem, zwróco-
ny twarzą w stronę ogrodu.

Nagle poczuła tęsknotę, ra-
dość i pragnienie objęcia go w 
pasie. Pragnęła przytulić głowę 
do jego pleców i niech odgaduje, 
kto to.

Nie mogła jednak tego zrobić. 
Tak zwyczajnie, po latach rozłą-
ki? Niewyjaśnionych sprawach, 
obrosłych w tysiąc i więcej py-
tań?

Patrzyła milcząco na ocienio-
ną sylwetkę męża na tle jasnego 
nieba.

Właściwie nadal miał postawę 
greckiego boga. Nie przytył, szy-
ja nie zgubiła mu się w ramio-
nach jak większości jej kolegów 
z klasy. A przecież Olek był dużo 
starszy.

Myślała o nim bardzo inten-
sywnie. Tak bardzo, że odwrócił 
się, wiedziony przeczuciem.

– Daria?
Podszedł powoli, nachylił gło-

wę i powiedział ciepło;
– Ciągle tak samo śliczna.
Przez chwile uległa stare-

mu uczuciu fałszu, nadmiernej 
uprzejmości i może by się żach-
nęła, ale przypomniała sobie 
słowa matki:

Ci, których kochamy, nigdy się 
nie starzeją, zawsze nosimy w 
sobie ich obraz z czasów, w któ-
rych ich pokochaliśmy.

Uśmiechnęła się do niego 
serdecznie. Czuła autentyczną 
radość, że go widzi.

– Zabierzesz mnie do ogrodu? 
– zapytał.

Zeszli po schodach w stronę 
klombu – dumy matki rodziciel-
ki. Olek wziął ją za rękę. Nadal 
nie umiała wydobyć z siebie 
głosu.

– O nic nie pytam, tylko o to, 
czy mam wrócić, czy nie?

– Nie chcesz wiedzieć, co było, 
gdy cię nie było? – próbowała 
żartować. 

– Tylko wtedy, gdy zechcesz 
mi o tym powiedzieć.

– A mogę zadać pytanie? 
– podniosła twarz i zajrzała mu 
w źrenice.

– Pytaj – usłyszała.
– Dlaczego wyjechałeś? By-

łam aż taka okropna, niedojrza-
ła? Czy czułeś się aż tak nieko-
chany?

– Wyjechałem, bo tylko ta 
decyzja mogła cokolwiek urato-
wać.

– Myślałam, że między nami 
jest dobrze.

– Poprawnie. Było poprawnie.
– Byłem zaborczy. Tak bar-

dzo chciałem Ci pomóc, że za-
pomniałem, iż nie wolno mi za 
ciebie oddychać. Bo najchętniej 
i to bym zrobił. Wiedziałem, do 
czego powinnaś dążyć, czego 
się nauczyć, jaka jest Twoja 
przyszłość. Dopiero gdy zrozu-
miałem, że w ten sposób tylko 
Cię zaduszę, postanowiłem 
pozwolić ci na samodzielne 
życie.

– A może trzeba było mnie o 
to zapytać?

– Widzisz, znowu wiedziałem 
lepiej.

– To straszne! Jesteś jak mój 
ojciec! Dlaczego kobiety, ucieka-

jąc od swoich ojców, prędzej czy 
później trafiają na podobnego 
faceta?

– Bo wiedzą, czego można się 
po nim spodziewać i może czują 
się bezpiecznie?

– Może... To prawda, zawsze 
się z tobą czułam bezpiecznie. 
Wiedziałam, że mnie nie za-
skoczysz czymś, czego bym nie 
zniosła.

– Ale to jest nudne?
– Może dla dwudziestolatki, 

ale teraz jest zaletą najwyższą. 
Uśmiechnęła się i przytuliła do 
niego tak mocno, jak tego pra-
gnęła na początku. 

OKNO LAURY
Daria pobiegła na strych do 

pracowni. Czuła zadowolenie, 
radość, ulgę i całe mnóstwo 
jeszcze innych, przyjemnych 
uczuć. 

Teraz zacznie życie od nowa. 
Nie będzie popełniać starych 
błędów i nie będzie pielęgnować 
urazów. Dostała druga szan-
sę i na pewno ją wykorzysta. 
Ma świadomość, że przyszłość 
nie musi być różana, by mimo 
wszystko była dobra.

Wraz z Olkiem spróbuje otwo-
rzyć wspólne okno.

Nie będzie też czekać na Si-
wego Starca z długą brodą. W 
końcu Dobry Bóg dał jej, Darii, 
życie pod opiekę, którą musi 
sprawować sama. Siwy Sta-
rzec jej zaufał, a ona z wygody 
chciała wszystko zwalić na in-
nych.

Weszła do pracowni i na szy-
bie zauważyła przyklejoną kart-
kę. To było pismo Laury. Zaczęła 
czytać tekst.

Okno
I tęczą rozbłysło okno
Kropel tysiące zawisło

 w ościeżach
Zawiązało wstęgą kolory 
i dźwięki kryształów
I po wsze czasy 

śpiewać będę
Na przekór burzom i sobie
Bo łzy rozbłysły w słońcu
I w moim sercu też

Jakie to okrutne, pomyślała 
Daria. Ten wielki ból Laury mu-
siał zaistnieć, by narodziła się 
poetka?

Koniec
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Mieszkanie składało się 
z dwóch izb. W pierw-

szej, tej większej, mieściła 
się kuchnia, warsztat szewski 
przy oknie, a w kącie, za para-
wanem, „urzędował” dziadek, 
który miał tam kanapę i zamy-
kany nakaslik. Obok kuchni, 
przy kredensie, usytuowana 
była umywalnia z lustrem i 
ręcznikami. Na co dzień uży-
wano miednicy, ale na szcze-
gólne okazje kąpano się w 
balii. Zazwyczaj pierwsza ką-
pała się Magdalena, następnie 
ojciec, potem dziadek. Cza-
sem pozwalano na końcu wy-
kąpać się uczniom, którzy nie 
wracali na niedzielę do domu. 
Naturalnie, po każdej zmianie 
dolewano ukropu do balii, aby 
woda była ciepła. 

W drugiej izbie, znacznie 
mniejszej, znajdowały się dwa 
łóżka, olbrzymia szafa, stół z 
krzesłami i półeczka na książki. 
Nieraz ojciec wyganiał Magda-
lenę do „pokoju”, gdy dziadek 
lub czeladnicy zaczynali sypać 
kawały z grubszej rury. Bywało, 
że ich zbeształ, jeżeli pozwalali 
sobie za dużo. Z reguły najwię-
cej dostawało się dziadkowi.

– Im młodym się nie dziwię, 
ale tata taki stary i głupi, że przy 
dziewczynce pozwala sobie na 
takie sprośne kawały.

Ale dziadek wcale nie myślał 
bać się syna, chociaż ten był 
majstrem i rządził warsztatem.

– Patrzcie go, jaki ważny. Ty 
sobie lepiej szpiki powycieraj z 
nosa, a potem z ojcem swoim 
gadaj. Dwie wojny przesze-
dłem, powstanie, Europę całą 
przeszedłem, a ty co? – odgry-
zał się staruszek. 

Najwięcej było ubawu, gdy 
dziadek zaczął uderzać w kon-
kury do klientek. Gdy jednego 
dnia wypomadowany i wyszty-
ftowany oświadczył się jednej 
z nich, wszyscy tarzali się ze 
śmiechu. Wtedy nie odzywał 
się do nikogo przez kilka dni i 
tylko pod nosem mamrotał do 
siebie rozmaite przekleństwa. 
Madzia pierwsza udobruchała 
dziadka. 

– Oni dziadka nic a nic nie 
rozumieją – przekomarzała się 
chytrze. – Myślą, za już żadna 
dziadunia nie będzie chciała. 
Ale my tu im pokażemy, na co 
dziadzia jeszcze stać. Ja jeszcze 
znajdę dziadziowi taka kobiet-
kę, że im oczy zbieleją. 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie 

tysiącleci (2)

– Dobrze, dobrze, duszko 
– dziadek był wyraźnie podnie-
cony. – Już ja ci ze swojej wo-
jennej renty kupie ładną sukie-
neczkę, jak mnie taką kobietkę 
znajdziesz. Tylko powiedz, 
duszko, czy aby jest przystoj-
na i ma ładną buzię. Bo ja byle 
szantrapy nie chcę.

– Ależ, dziadziu, już ja byle 
kogo nie przyprowadzę – Ma-
dzia zrobiła obrażoną minę. 
– Ja wiem, jakie kobietki się 
dziadziowi podobają. Chyba, że 
dziadzio nie chce…

– Ależ złociutka, ty wiesz, 
czego mi trzeba. Ten twój oj-
ciec to ma całkiem w głowie 
poprzewracane. Nie rozumie, 
że taki mężczyzna jak ja musi 
mieć przy sobie kobietę. Ot, wi-
dzisz, duszko. Człowiek idzie do 
kościoła, żona trzyma go pod 
rękę, uśmiecha się. Zupełnie 
inaczej, inne życie. Potem robi 
śniadanko, potem obiadek, a 
po kolacji pomoże się rozebrać 
i… do łóżeczka. Tylko pamiętaj, 
duszko, żeby umiała prać i go-
tować. 

I tak Madzia przygotowywała 
dla dziadka nową narzeczoną. 
Ten ciągle przypominał jej o 
przyrzeczeniu, jako że latka 
lecą i trzeba jak najwcześniej 
podjąć zasadną decyzję. Zna-
kiem umownym, sygnałem, 
że kandydatka na żonę jest w 
warsztacie, względnie wkrótce 
ma się zjawić, miało być pocią-
gnięcie dziadka za nos. Natu-
ralnie wtedy, gdyby kimał sobie 
na tapczanie za parawanem.

Okazja nadarzyła się nieba-
wem. Przyszła sąsiadka, na-
uczycielka, panna jeszcze, po 
odbiór swoich pantofli. Miesz-
kała na tej ulicy od niedawna, 
toteż dziadek jej nie znał. Miała 
niespełna czterdzieści lat. Pan-
ną była zapewne dlatego, że o 
kandydata, który odpowiadałby 
jej profesji, nie było łatwo.

Madzia pobiegła szybko za 
parawan i zgodnie z umową 
złapała dziadka za nos. Ten z 
początku rzucił mocnym sło-
wem, bo myślał, że to któryś 
z czeladników robi mu kawał. 
Kiedy jednak zobaczył Madzię, 
błyskawicznie zmienił tonację 

głosu. Zerwał się z kanapki jak 
dwudziestoletni młodzieniec. 
Madzia przyłożyła palec do ust. 
Tym samym przypomniała, że 
obowiązuje w tym względzie 
ścisła tajemnica.

Nie minęło dziesięć minut i 
pachnący perfumami dziadek 
wyszedł zza swojego para-
wanu. Usiadł na krześle obok 
pracujących przy warsztacie. 
Przywitał się grzecznie, a po-
tem nic nie mówiąc zaglądał 
filuternie w oczy klientce, która 
wzięła to za wyraz uprzejmo-
ści wobec jej osoby. Również 
odpowiedziała uśmiechem, co 
dziadek przyjął za dobry znak. 
Niewiele myśląc przystąpił do 
konkretu.

– Pani mnie się podoba 
– oznajmił poważnie.

– Pan mnie też – odpowie-
działa grzecznie nauczycielka, 
nie zdając sobie sprawy, jakie 
za chwilę padną propozycje. 

– Co ojciec znowu wydziwia 
– odezwał się ojciec Madzi, 
zaniepokojony zasadniczym 
wstępem.

– Zamknij się, synu, kiedy oj-
ciec mówi!

Dziadek najwyraźniej nabrał 
odwagi i postanowił działać 
zdecydowanie. Madzia, któ-
ra za drzwiami pokoju pod-
słuchiwała wyreżyserowany 
przez siebie spektakl, porwała 
poduszkę z łóżka i wcisnęła w 
nią twarz, aby nie wybuchnąć 
śmiechem.

– No, to jak się sobie podoba-
my, nic nie stoi na przeszkodzie, 
żebyśmy się pobrali. Ja mam 
ładną rentę i trochę oszczędno-
ści, a pani, słyszałem, nauczy-
cielka… byłaby z nas dobrana 
para.

– Co tata, do cholery, znowu 
się wygłupia – wmieszał się 
majster szewski, zmartwiony, 
że straci dobrą klientkę.

– Milcz, szczeniaku! I nie 
wtrącaj się do nie swoich 
spraw! – krzyknął dziadek. – To 
jest sprawa moja i pani.

Mówiąc to posłał ciepłe spoj-
rzenie wyraźnie zmieszanej 
nauczycielce, której policzki 
zarumieniły się.

– Pan raczy sobie żartować – 
powiedziała w miarę spokojnie.

– Ależ kochanie – dziadunio 
szedł już na całego – czy czło-
wiek, który przeszedł prawie 
całą Europę, ma za sobą tyle 
bitew, czy taki człowiek może 
żartować w takich sprawach? 
Czy mógłbym takim ślicznym 
oczętom mówić żartem takie 
wyznania?

Ku zaskoczeniu wszystkich 
dziadek wstał, podszedł do 
prawie przerażonej panny, zła-
pał za rękę, ucałował i głośno 
oświadczył:

– Wobec tu wszystkich… ja… 
proszę panienkę o rękę. Jestem 
już nie bardzo młody, więc mó-
wię po żołniersku, prawie a 
marszu, proszę wybaczyć, ale 
ja już taki jestem. 

– No wie pan – tym razem 
nauczycielka zmieniła tonację 
głosu, wyraźnie poirytowana 
całą sytuacją, patrząc, jak cze-
ladnicy duszą się ze śmiechu.

– Niech tata idzie natychmiast 
do siebie – gniewnie warknął 
ojciec Madzi, która w tym cza-
sie trzymała się za brzuch. 

– A ty gówniarzu co się mie-
szasz do nie swoich spraw. Czy 
ja ci przeszkadzałem w twoich 
amorach? Patrzcie go.

Dziadek się rozjuszył, czując, 
że sytuacja idzie nie po jego 
myśli. Zgromił wzrokiem cze-
ladników i jeszcze raz spojrzał 
nauczycielce w oczy:

– Niech Pani tego obrzynka 
nie słucha. Zresztą po ślubie 
wcale nie myślę tu zostać. Ku-
pimy sobie domek z ogródkiem 
i będzie nam dobrze.

Ale obiekt zainteresowań 
dziadka wyrwał rękę i czując 
się ośmieszony wypalił:

– Taki stary i głupi. A pan – 
zwróciła się do majstra – powi-
nien zadbać, aby w jego domu 
nie obrażano klientów. Żegnam 
pana!

Obrażana panna wstała ze 
stołka, popatrzyła drwiąco na 
konkurenta do jej ręki, odwró-
ciła się na pięcie i wyszła.

cdn.
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Przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych w naszych 

Warsztatach Terapii Zajęciowej 
„Pawełek” w Owińskach przy 
Wielkopolskim Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu trwały 
już od dawna. Każda pracow-
nia malowała świąteczne jajka, 
przygotowywała drewniane, 
świąteczne baranki i kurcza-
ki, ozdobne kartki, świąteczne 
stroiki oraz kolorowe świece. 

To dla ducha. A co dla ciała? 

PRZY WIELKANOCNYM STOLE

Malowane jajka,
kolorowe świece

Tym już zajęła się jak zawsze 
pracownia gospodarstwa domo-
wego, a było co robić, gdyż do 
śniadania wielkanocnego zasia-
dło prawie 50 osób! Były oczywi-
ście jaja, pyszne sałatki, jeszcze 
lepszy żurek oraz to, co lubią 

wszyscy, czyli słodkości: sernik, 
mazurek, baby…

Był także czas na podziękowa-
nia, zwłaszcza osobom, które w 
sposób szczególny przyczyniły 
się do organizacji uroczystości. 

Oczywiście, nie byłoby Świąt, 

gdyby nie było prezentów. Każdy 
uczestnik (i terapeuta) otrzymał 
po pięknej paczuszce, na któ-
rą składały się wyroby z każdej 
pracowni. Jak zawsze przy ta-
kich uroczystościach panowała 
ciepła, rodzinna atmosfera. AJ
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