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SZKOLENIE 
DLA KANDYDATÓW 
NA RODZINY 
ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu organizuje 
nabór uczestników na kolejną 
edycję szkolenia dla kandyda-
tów na rodziny zastępcze: „PRI-
DE: Rodzinna opieka zastępcza/
Adopcja”. Początek szkolenia 
planowany jest na wrzesień 
2009 roku. Szkolenie jest bez-
płatne dla mieszkańców powia-
tu poznańskiego.

PRIDE to program, który do-
starcza wiedzy i umiejętności 
potrzebnych dla sprawowania 
opieki zastępczej nad dziećmi 
częściowo lub całkowicie po-
zbawionymi tej opieki ze strony 
rodziców naturalnych. W trak-
cie szkolenia kandydaci zdoby-
wają umiejętności z zakresu 5 
kategorii kompetencji opiekuń-
czych:

1) umiejętności opiekuńczych 
(zapewnienia odpowiedniej 
opieki i bezpieczeństwa);

2) umiejętności zaspokaja-

Datę 5 czerwca 2009 roku 
zapamiętają wszyscy, któ-

rzy tego dnia przyszli do Gim-
nazjum nr 3 w Swarzędzu. 
Wówczas to właśnie, w piątek, 
otwarto tam dwie nowe sale, 
w których odbywać się będą 
zajęcia w ramach wczesnej in-
terwencji organizowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu. 

Otwarcie nowych sal, jak pod-
kreślała Prezes Stowarzyszenia 
Barbara Kucharska, było wiel-
kim wyzwaniem i jednocześnie 
doniosłym wydarzeniem, na 
które czekali wszyscy, zwłasz-
cza rodzice niepełnosprawnych 
dzieci. Dwie nowe sale dają im 
bowiem szansę, że prowadzona 
w nich wczesna rehabilitacja 
w znacznym stopniu wyrówna 
niesprawności ich najmilszych; 
jest ona tym bardziej skuteczna, 
im wcześniej podjęta. 

Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali zaproszeni goście 
honorowi m.in. burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzędz Anna 
Tomicka, zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy – Agata Kubac-
ka, gospodarz obiektu – dyrek-
tor gimnazjum nr 3 Waldemar 
Biskupski oraz przedstawicielka 
zaprzyjaźnionej ze Stowarzy-
szeniem firmy Utal. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło 
również rodziców wraz ze swo-
imi pociechami. Poświęcenia sal 
terapeutycznych dokonał ksiądz 
dziekan Eugeniusz Guździoł.

Po uroczystym otwarciu sal 
wszyscy goście podziwiali ich 
wyposażenie i wspaniały wy-
strój. Jak poinformowała pe-
dagog specjalny Aniela Skoru-
pińska, nowe sale utworzono 
dla dzieci z zaburzeniami ge-
netycznymi, neurologicznymi, 
niepełnosprawnością ruchową, 
sensoryczną i innymi schorze-
niami. Sprzęt, w jaki wyposa-
żono sale terapeutyczne, będzie 
służył do stymulacji rozwoju 
psychoruchowego dziecka, we 
wszystkich jego najważniej-
szych sferach. Zajęcia będą do-
stosowane do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dziecka, a 
w szczególności nakierowane 
zostaną na doskonalenie czyn-
ności motorycznych i poznaw-
czych. W czasie terapii zostaną 
wykorzystane również elementy 
integracji sensorycznej.

Nad przebiegiem procesu 
rehabilitacji czuwać będzie wy-
kwalifikowany personel. Two-
rzy go zespół składający się z 
rehabilitanta, neurologopedy i 
specjalisty wczesnej interwen-
cji, psychologa oraz pedagoga 
specjalnego.

nia potrzeb rozwojowych dzieci 
oraz kompensacja opóźnień;

3) umiejętności wzmacniania 
więzi pomiędzy dziećmi a ich 
rodzinami;

4) umiejętności wzmacniania 
trwałych i pozytywnych związ-
ków dziecka z rówieśnikami i 
dorosłymi;

5) umiejętności pracy zespoło-
wej. 

Dzieci potrzebujące opieki 
zastępczej, to dzieci wymaga-
jące szczególnej uwagi i troski, 
ponieważ mają one bagaż wie-

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM 
POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Szukam
mamusi i tatusia

lu trudnych doświadczeń ży-
ciowych. Pomoc tym dzieciom 
w nauce, w relacjach z ludźmi, 
ujrzenie uśmiechu na ich twa-
rzach, polepszenie ich samopo-
czucia, samooceny oraz stanu 
zdrowia, są dla rodzica zastęp-
czego prawdziwym powodem 
do radości, dumy i szczęścia.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zaprasza małżeństwa 
i osoby stanu wolnego pragnące 
stworzyć dzieciom bezpieczne 
środowisko zastępcze, zapewnić 
im opiekę i właściwe warunki 
dla dalszego rozwoju.

Jest wciąż tyle dzieci, które 
czekają na Państwa pomoc, na 
miejsce w Państwa sercu i Pań-
stwa Domu.

Jeśli możesz pomóc – zrób to! 
Zgłoś się do nas, serdecznie za-
praszamy.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ul. Zielona 8
61-851 Poznań

www.pcprpoznan.bip.net.pl 
tel. 061-8410-710

W sobotę 20 czerwca 2009 
roku uczestniczyliśmy 

w festynie integracyjnym na-
szych przyjaciół z kórnickiego 
stowarzyszenia „Klaudynka”. 
Impreza odbywała się pod ha-
słem „Razem możemy więcej”. 
Po przywitaniu gości przez 
kierownika „Klaudynki”, panią 
Anetę Szarzyńską rozpoczęli-
śmy zabawę. 

Jako pierwsza wystąpiła 
wróżka Adela, zachęcając do 
aktywnego uczestnictwa w fe-
stynie. Razem z nią śpiewaliśmy 
piosenki. Uczestniczyliśmy w 
zabawach ruchowych i kon-
kurencjach sprawnościowych, 
przygotowanych dla nas przez 
organizatorów festynu i wolon-

W mieście Białej Damy
tariuszy. Biegaliśmy slalomem 
pomiędzy specjalnie ułożonymi 
wężami, rzucaliśmy kaloszem, 
próbowaliśmy trafić nim w hula-
-hop i przerzucaliśmy papierowe 
kulki przez szablony wyciętych 
zwierząt. 

Około południa przenieśliśmy 
się w świat czarów i bajek. Za 
pomocą magii udaliśmy się do 
wesołego miasteczka i tam rado-
śnie spędzaliśmy czas. Kolejną 
atrakcją na klaudynkowym fe-
stynie była zabawa z przemiłym 
czteroletnim pieskiem Romeo 
rasy huski, jazda konna oraz 
przejażdżki bryczkami po lesie. 
Mieliśmy możliwość obejrzenia 
quadów i zrobienia sobie na 
nich pamiątkowych zdjęć, słu-

chaliśmy muzyki reagge, którą 
wykonywał zespół z Poznania. 

Jednym z najciekawszych po-
kazów na „Klaudynce” były pre-
zentacje egzotycznych zwierząt. 
Uczestnicy mogli podziwiać 
liśce, motyle i prawdziwego py-
tona.

Na zakończenie imprezy od-
była się wspólna dyskoteka. Ra-
dowaliśmy się piękną pogodą. 
Przez cały czas trwania festynu 
świeciło słońce, którym mogli-
śmy cieszyć się razem z przyja-
ciółmi. Dziękujemy serdecznie 
„Klaudynce” za wspólną zabawę 
i spędzone razem chwile.

MICHAŁ OGONIAK
MIRKA PENCZYŃSKA

UCZESTNICY WTZ W SWARZĘDZU
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OTWARCIE DWÓCH SAL WCZESNEJ INTERWENCJI W SWARZĘDZU

Dzieci - największy skarb

Warunkiem uczestnictwa w 
tego rodzaju zajęciach jest zgło-
szenie się z dzieckiem do Sto-
warzyszenia oraz posiadanie 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści.

Dzieci to nasz największy 
skarb, a ich przyszłość, szcze-
gólnie tych dotkniętych przez 
los, każdemu chyba leży na ser-
cu. Oby więc takich sal, jak te w 
Swarzędzu, było jak najwięcej. 

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

Prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w imieniu własnym 
i podległego jej personelu dziękuje 
władzom Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Dyrekcji Gimnazjum nr 3 
oraz rodzicom dzieci i sponsorom 
za okazaną pomoc w organizacji 
sal, w szczególności firmie Utal, 
która wspiera działania Stowarzy-
szenia. Dziękuje także wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy prze-
kazali 1 procent od swojego rozli-
czenia podatkowego.
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– Pani doktor, podczas ma-
jowej konferencji „Jak zdrowo 
żyć z SM”, o której pisaliśmy 
w lipcowym wydaniu „Filan-
tropa”, spotkała się Pani z 
poznańskimi chorymi na SM, 
członkami Wielkopolskiego 
Oddziału PTSR, chyba nie po 
raz pierwszy? 

– Tak, spotykaliśmy się już 
po raz drugi i myślę, że skoro 
mnie zapraszacie, to znaczy, że 
chcecie mnie jeszcze słuchać i 
czegoś się dowiedzieć. 

– Ile lat pracuje już Pani z 
chorymi na SM? 

– To trudne pytanie. Od 34 lat 
mieszkam i pracuję w Stanach 
Zjednoczonych. Przedtem 9 
lat pracowałam w Polsce. Już 
jako studentka chodziłam do 
krajowej przychodni SM i mia-
łam kontakt z takimi chorymi. 
Wszystko chyba jednak za-
częło się od spotkania z Zofią 
Dudzińska – redaktorką „Ty i 
Ja”, chorą na SM. Do leczenia 
tej choroby stosowano wtedy 
witaminy i Mydocalm, a Zofia 
chciała szerszej i pełniejszej 
opieki dla osób z SM. Wtedy za-
częły też powstawać pierwsze 
koła SM w Krakowie, Lublinie, 
u Sabiny Urbaniak w Krotoszy-
nie. Zofia zorganizowała takie 
koło w Warszawie. W Stanach, 
po zrobieniu doktoratu w Pol-
sce, dalej zajmowałam się SM-
-em i chorymi na tę chorobę. 
Potem poznałam Sylwię Lory, 
która stworzyła amerykańskie 
stowarzyszenie stwardnienia 
rozsianego oraz Międzynaro-
dową Federację Stowarzyszeń 
SM. Pani Lory miała brata z 
tą chorobą. To właśnie Sylwia 
Lory powiedziała, że zgadza 
się ze mną, że SM jest chorobą 
trudną i nie można wyleczyć 
jej jedną tabletką czy jednym 
zastrzykiem. 

– Wiemy już, że SM-em zaj-
mowała się Pani doktor „od 
zawsze”, ale co spowodowa-
ło, że zainteresowała się pani 
właśnie tą chorobą neurolo-
giczną? 

– Jako piętnastolatka sama 
byłam pacjentką oddziału neu-
rologii. Z powodu wirusowego 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu 

zorganizował czwarty już 
Festiwal Aktywnych Społecz-
ności Lokalnych pod hasłem: 
„Zróbmy coś dla siebie i dla 
naszych społeczności”. Celem 
tego przedsięwzięcia była 
promocja inicjatyw podejmo-
wanych przez organizacje 
pozarządowe działające na 
terenie Poznania.

Tym razem do udziału zgło-
siło się 35 aktywnych spo-
łeczności. W ich skład wcho-
dziły Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej, Stowarzyszenia, 
Fundacje, Akademickie Grupy 
Inicjatyw i inne instytucje o za-
sięgu lokalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie Filia Nowe Miasto prze-
jęła rolę koordynatora podej-
mowanych działań, takich jak 
organizacja festynów i innych 
inicjatyw, które skierowane są 
do mieszkańców osiedli i mają 
na celu integrację z miejsco-
wym środowiskiem społecz-
nym. 

– Zadaniem pracownika so-
cjalnego jest przede wszystkim 
aktywizowanie społeczności 
lokalnej, pobudzenie środo-
wiska i zwrócenie uwagi na 
konkretny problem osób z nie-
pełnosprawnością i starszych 
– mówi Lidia Leońska – rzecz-
nik prasowy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie. Chcemy 
pokazać, że w Poznaniu są po-
dejmowane starania w celu po-
budzania środowisk lokalnych 
do działań na rzecz najbardziej 
potrzebujących, ponieważ spo-
łeczność lokalna jest podstawą 
dobrego funkcjonowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
Pracownik socjalny powinien 
więc przyjąć rolę animatora 
społecznego, który pomagałby 
ludziom zmierzyć się z proble-
mami.

Dla realizacji tych założeń 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie wspólnie z Radą Osiedla 
Chartowo, Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Osiedle Młodych” i 
wieloma innymi partnerami 
zainicjował 27 czerwca, w oto-
czeniu zieleni, w parku nad 
Wartą, spotkanie organizacji 
na IV Festiwalu Aktywnych 
Społeczności Lokalnych.

Licznie zgromadzeni uczest-
nicy imprezy, w większości 

Nie ma cudownej 
tabletki na SM 
Z dr JOANNĄ WOYCIECHOWSKĄ – neurologiem i autorką Vademecum dla 
chorych na SM „Sobie Moc” rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

zapalenia mózgu trzy dni leża-
łam nieprzytomna. Obudziłam 
się z niedowładem prawo-
stronnym. Gdy wyszłam z tego, 
wiedziałam, że będę neurolo-
giem. Poszłam więc na studia 
medyczne, a następnie zrobi-
łam specjalizację neurologicz-
ną. Gdy byłam jeszcze na stu-
diach, Barbara Kwiatkowska, 
moja przyjaciółka ze studiów, 
wywoziła do Lasek koło War-
szawy po kilka osób z SM-em. 
Widać los tak chciał, abym zaj-
mowała się tą chorobą. Robię 
to już ponad 40 lat. 

– Jaki więc Pani zdaniem 
jest optymalny model lecze-
nia tej wciąż nieodgadnionej 
choroby? Czy interferony albo 
wprowadzony ostatnio Tisa-
brin, to jest to, na co wciąż 
czekają tysiące chorych? 

– Ciągle trwają poszukiwa-
nia cudownego leku. Prowa-
dzone są liczne badania i prace 
naukowe w tym kierunku, ale 
moim zdaniem leczenie SM-u 
powinno przebiegać bardzo 
indywidualnie i również bar-
dziej naturalnie. W tej chorobie 
każdy pacjent jest inny. Jedno 
jednak jest pewne: model le-
czenia SM to model komplek-
sowy. Chorym powinien zajmo-
wać się nie tylko jeden lekarz, 
a cały zespół, w tym neurolog, 
fizjoterapeuta, psycholog, re-
habilitant terapii zajęciowej, 

socjoterapeuta, logopeda, 
specjalista od neurogennych 
zaburzeń moczowych, osoba 
duchowna. Dopiero takie kom-
pleksowe leczenie, oczywiście 
w zależności od indywidual-
nych potrzeb danego chorego, 
może przynieść oczekiwane 
rezultaty. Jak na razie cudow-
nej tabletki ani zastrzyku nie 
ma i pewnie długo nie będzie. 
Leczenie jest bardzo indywi-
dualne. Interferony i Copaxone 
zawiodły pokładane w nich 
wielkie nadzieje. Inne leki, jak 
Mitoxantron, Tysabri i inne leki 
immunosupresyjne powodu-
ją poważne objawy uboczne, 
których nie wolno lekceważyć. 
Ostatnio specjaliści od SM za-
lecają duże, a nawet bardzo 
duże dawki witaminy D3, aż 
5 tysięcy jednostek między-
narodowych dziennie. Uważa 
się, ze ta witamina odgrywa 
ogromną i wielostronną rolę w 
obronie organizmu, a chorzy 
na SM mają jej niedobór. Poza 
tym konieczna jest zdrowa die-
ta i ruch, co znaczy: codzienne 
ćwiczenia. Cudowna tabletka 
na pewno nikogo nie wyleczy 
z SM-u. Uważam, że SM jest 
wyzwaniem do walki o zdro-
wie i wyrobienia w sobie mocy 
i należy wspomóc leczenie far-
makologiczne poprzez lecze-
nie ciało+umysł+duch i wtedy 
dopiero możemy osiągnąć 
efekt, czyli cały czas wracamy 
do kompleksowości leczenia. 

– To nie jest Pani pierwszy 
pobyt w Poznaniu. Jak po-
strzega Pani nasze miasto? 

– Poznań ma bardzo bogatą 
i ciekawą historię, a Poznania-
cy mogą być wzorem życia. Są 
bardzo czyści i uporządkowa-
ni. 

– Dziękuję w imieniu po-
znaniaków. Kończąc nasza 
rozmowę, czego można Pani 
życzyć? 

– Zdrowia wielowymiarowe-
go. 

– Tego więc życzę w imie-
niu własnym i naszych czy-
telników i udanego pobytu 
w naszym kraju. Dziękuję za 
rozmowę.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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miejscowi mieszkańcy, mogli 
nawiązać kontakt z poszcze-
gólnymi instytucjami, świad-
czącymi pomoc mieszkańcom 
Poznania i bliżej poznać zakres 
proponowanego wsparcia. Na 
specjalnie przygotowanych 
stoiskach kadra i podopieczni 
organizacji prezentowali swo-
ją działalność i zgromadzony 
dorobek. Można było zobaczyć 
przepiękne wyroby artystyczne 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Tacy 
Sami”, które prowadzi Klub Po-
mocy Psychologicznej na Osie-
dlu Czecha 32 w Poznaniu, 
haftowane serwetki i ozdoby 
a nawet filiżanki i talerzyki 
równie przepięknie wykonane 
techniką haftu przez członków 
Wielkopolskiego Robotnicze-
go Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. Każda z organizacji 
została zaproszona na scenę, 
aby przed odbiorcami pro-

gramu szerzej omówić swoje 
cele i ofertę pomocy. Prezen-
tacji dokonały między innymi: 
Chrześcijański Ośrodek Media-
cyjno- Adaptacyjny „Pro- Fami-

Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i wiele innych, prężnie 
działających instytucji.

Organizatorzy przygotowa-
li również niespodzianki dla 
najmłodszych uczestników, 
były gry i zabawy, a także zaję-
cia z dogoterapii, prowadzone 
przez Fundację „Mały Piesek 
Zuzi”, która realizuje program 
„Bezpieczny Pies Przyjaciel”. 

Uczestniczący w festiwalu 
działacze i podopieczni po-
szczególnych organizacji z 
wielkim zaangażowaniem pre-
zentowali lokalnym społeczno-
ściom swoje inicjatywy i dzia-
łania, zapraszając wszystkich 
zainteresowanych do udziału 
w nich. Dzięki temu festiwal 
był niewątpliwie istotnym kro-
kiem w kierunku budowania 
postaw społecznej integracji i 
aktywności. 

IV FESTIWAL AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Poznajmy się bliżej 

lia”, Klub Azyl dla Młodzieży 
Sprawnej Inaczej, Centrum In-
tegracji Społecznej Piątkowo, 
Centrum „Wolontario” działa-
jące przy Wydziale Studiów 
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Uroczysty i zarazem pełen 
swobody charakter miało 

spotkanie w Drezdenku. Gro-
no najwierniejszych przyja-
ciół i rodziców, bez oficjeli i 
sztywnej gali, skromnie świę-
towało dwunastą rocznicę 
powstania Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Spotka-
ły się osoby, które niejedno-
krotnie dowiodły, że zawsze 
można liczyć na ich bezinte-
resowną i ofiarną pomoc oraz 
dobrą radę, a także wsparcie 
moralne.

Na samym początku niezwy-
kły nastrój wytworzyła specjal-
na msza święta, którą odpra-
wił ksiądz Tomasz. W ciepłych 
słowach skierowanych do nie-
pełnosprawnych i ich bliskich 
mówił, jak ważna jest obok 
niepełnosprawnych obecność 
drugiego człowieka. Spotkaniu 
towarzyszyła atmosfera życz-
liwości, radości i wsparcia. 
Przynależność wspólnoty daje 
poczucie wzajemnego wspar-
cia. Nikt nie lubi być sam. Ko-
lejna rocznica powstania ŚDS 

Pierwszego lipca w Skan-
senie Pszczelarskim w 

Swarzędzu odbył się pierw-
szy Przegląd Grup Teatralnych 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy. Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Miejsko Gminny 
Ośrodek Wsparcia w Swarzę-
dzu, organizatorzy tej imprezy, 
stworzyli doskonałe warunki, 
by uczestnicy mieli kontakt z 
teatrem nie tylko od strony wi-
dza, ale by mogli spojrzeć na 
świat ze sceny. 

Miejsce wybrano doskonale. 
W otoczeniu przepięknej zie-
leni, w pobliżu malowniczego 
stawu, pod olbrzymim namio-
tem, występowało siedem ze-
społów teatralnych. W skład 
jury wchodziły: przewodnicząca 
Anna Renda – dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu, Agnieszka Chróścik 
– zastępca dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu i Agnieszka Grygiel – ab-
solwentka wydziału reżyserii w 
Państwowej Szkole Teatralnej 
we Wrocławiu, obecnie instruk-
tor teatralny w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Poznaniu. 

Panie nie miały łatwego zada-
nia, poziom był bardzo wysoki. 
Pierwsze miejsce zajął zespół 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Sokoły” w Poznaniu, 
który powstał w 2003 roku i jest 
prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym pod tą samą 
nazwą. Wystawiona przez zwy-
cięzców „Wiosna” miała formę 
musicalu. „Brawa dla Ani!” – za-
grzewała widzów utalentowana 
wokalistka tej grupy, zarażając 
wszystkich uśmiechem i rado-
ścią. Była Marzanna, wiersze 
i porywające publiczność pio-
senki o wiośnie. 

Jako druga występowała 
grupa „Wentylator” ze Środowi-

Życzliwość, radość
i wsparcie

w Drezdenku uświadomiła, że 
jego uczestnicy tworzą swo-
ista rodzinę, twórcza i bogatą 
w emocje. Bez takich spotkań 
trudno byłoby mówić o auten-
tycznej integracji pensjonariu-
szy. 

Podopieczni pod nadzorem 
terapeutów sami piekli cia-
sta, przygotowywali sałatki i 
desery, dekorowali stół i salę. 
Terapeuci doskonale zdają so-
bie sprawę, że oprócz wiedzy i 
przygotowania teoretycznego 
przede wszystkim muszą być 
ludźmi cierpliwymi, wrażli-
wymi i otwartymi na innych, 
rozmawiać z nimi i starać się 
ich rozumieć. I tacy właśnie są 
terapeuci i kadra Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Drezdenku. Ich wiedza i zapał 
dobrze służą dobru podopiecz-
nych. Wspomnieniom, anegdo-
tom i podziękowaniom nie było 
końca. Na koniec był poczęstu-
nek i wspólne śpiewanie.

HENRYK KUBISZTAL
DREZDENKO

skowego Domu Samopomocy 
„Dom Anki” w Gnieźnie, po-
wstałego w 2005 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Rodzin i 
Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi „CONCORDIA” w 
tym mieście. W sztuce„ Szelmo-
stwa Lisa ” na podstawie znanej 
bajki Jana Brzechwy ukazano 
ponadczasowy temat sposobu 
dochodzenia do władzy i jej 
sprawowania. Witalis tak po-
trafił manipulować zwierzętami 
przy pomocy obietnic, że nie 
tylko go wybrały, ale „napychały 
mu spiżarnie, kiedy same jadły 
marnie”. Jakże wymowne były 
słowa prezydenta zwierząt: „do-
brze dbać o mój żołądek, taki 
musi być porządek”. Widzowie 
bawili się doskonale. Po bardzo 
dobrej grze aktorów widać było, 
jak wiele dały im zajęcia teatral-
ne, prowadzone przez Andrzeja 
Malickiego – aktora Teatru im. 
A. Fredry w Gnieźnie. 

Kolejny występ był praw-
dziwą ucztą dla oczu. Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
„Zielone Centrum” w Poznaniu 
wystawił sztukę „Mały Książę”. 
Przepiękne dekoracje, kostiumy 
oraz rekwizyty, wykonane i za-
projektowane w ich pracowni 
krawieckiej, zachwyciły wszyst-
kich. Pełna mądrości książka 
Antonine’a de Saint - Exupery-
’ego skłania do przemyśleń nad 
rzeczami prostymi i oczywisty-
mi, taki też był jej obiór widzów 
w Swarzędzu. 

Pierwszą część przeglądu za-
kończył występ grupy z Nowe-
go Tomyśla. Grupa The- Ptaki, 
która powstała dwa lata temu, 
przy istniejącym od czterech 
lat Środowiskowym Dom Sa-
mopomocy, wystąpiła w panto-
mimie: „Gram siebie”. Ciekawa 
scenografia, hejnał z Wieży 
Mariackiej, ksiądz, kwiaciarka, 
straganiarka, pielgrzym, pani 
w kapeluszu, turystka, dziew-
czynka z pieskiem i chłopak 
grający na akordeonie wiernie 
oddali atmosferę krakowskiej 
Starówki. 

Po przerwie obiadowej wy-
stąpiła grupa ze Swarzędza z 
autorskim spektaklem: „Ach 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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Magia teatru

w to spotkanie. Nie zapomniała 
również o panu Bartoszu Ku-
czyku, który pełnił rolę konfe-
ransjera. Nie tylko przedstawiał 
każdą grupę aktorów i jej doro-
bek, ale błyskotliwie i zabawnie 
przeplatał występy ciekawymi 
anegdotami. Gratulujemy po-
mysłu i realizacji! Przegląd zo-
stał zorganizowany perfekcyj-
nie i profesjonalnie.

wysypisku śmieci” śmieci opo-
wiadały o swoich losach. Słowa 
wypowiadane przez butelkę, 
gazetę czy też puszkę były ro-
dzajem lekcji i zwracały uwagę 
na poważny aspekt naszego ży-
cia, jakim jest ekologia. 

Na zakończenie wystąpili 
aktorzy z Domu Pomocy Mal-
tańskiej z Puszczykowa. Dym i 
rekwizyty oraz kosmiczne ko-
stiumy do przedstawienia ”Cu-
downe Odkrycie”, które zrobili 
sami, wzbudziły duże zaintere-
sowanie oglądających, dlatego 
nie zabrakło gromkich braw. 

Nie było przegranych, wszy-
scy otrzymali nagrody i żegnali 
się, pełni artystycznych wrażeń, 
z uśmiechami na twarzach. Była 
to okazja nie tylko do rywaliza-
cji, ale i tego, by się bliżej poznać 
i wymienić doświadczeniami. 
Anna Renda podziękowała swo-
im współpracownikom, opieku-
nom i wolontariuszom za wkład 

Rodzina”. W formie pantomimy 
pokazano rodzinkę, w której 
życiu ważną rolę odgrywa pilot 
do telewizora. Za przedstawie-
nie w zabawny sposób kon-
fliktu między stereotypowym 
panem domu uwielbiającym 
sport, a matką i córką, prefe-

rującymi „M jak miłość”, otrzy-
mali nagrodę publiczności. 

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy ze Ślesina wystąpił ze 
spektaklem o charakterze edu-
kacyjnym, dotyczącym ochrony 
środowiska. W „Pogawędce na FO
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Ile razy dziennie każda 
kobieta spogląda 

w lustro? Pragniemy 
aby postrzegano nas 
jako atrakcyjne, schludne 
i zadbane. Nieustannie 
poszukujemy skutecznych 
recept na ładną cerę, 
lśniące włosy, smukłą 
sylwetkę. 

Przeglądamy kolorowe 
pisma kobiece, gdzie 
ciągle jest pełno nowinek 
kosmetycznych oraz 
porad dotyczących ubioru. 
Styliści i projektanci mody 
bez przerwy podkreślają, 
że zgrabna figura jest 
zawsze ceniona. 
Słuchając tego wszystkiego 
postanawiamy coś 
z tym zrobić. Eliminujemy 
z naszego jadłospisu 
potrawy wysokotłuszczowe, 
ukochane słodycze 
również odstawiamy 
w kąt, zamieniając je 
na cudowne diety. 
Ale czy nie przesadzamy?

Często zdarza się, 
że zatracamy zdrowy 
rozsądek i uparcie 
podążamy do wytyczonego 
celu. W takim przypadku 
trudno ocenić realnie 
sytuację i dostrzec 
negatywne skutki naszego 
postępowania. 

Posiłki, które spożywamy 
kilka razy dziennie, 
uszczuplamy coraz bardziej, 
po każdym z nich oglądamy 
w lustrze nasze ciało i ciągle 
nam się wydaje, że jest go 
za dużo. Organizm wysyła 
komunikaty o braku witamin 
i mikroelementów, nasi 
bliscy zwracają nam uwagę 
na temat chudej sylwetki, 
ale my mimo to brniemy 
dalej w ten ślepy zaułek, 
nie zwracając uwagi na nic. 

Zaczyna się dramat. 
Przechodząc ulicą 
przeglądamy się w sklepowej 
szybie. Na widok własnego 
odbicia krytykujemy siebie, 
mówiąc w duchu: „Jestem 
ciągle zbyt gruba, muszę 
bardziej się postarać”. Cierpi 

Goślińskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepeł-

nosprawnych w Murowanej 
Goślinie zorganizowało 6 
czerwca tradycyjnie już VII 
Piknik w Puszczy Zielonce dla 
ponad 300 uczestników z za-
przyjaźnionych stowarzyszeń 
z powiatu poznańskiego.

Prezes Stowarzyszenia Ewa 
Pomin wraz z Piotrem Łabu-
zińskim i Jolantą Morawską 
postanowili pokazać uczest-
nikom pikniku piękno naszego 
regionu. Wspaniałe uroki wsi 
Zielonka będącej sercem Pusz-
czy Zielonki oraz Arboretum, 
należącego do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, 
zapewne na zawsze pozosta-
ną w pamięci uczestników 
pikniku.

W czasie spotkania wszyscy 
biorący w nim udział, nie tyl-
ko niepełnosprawni, ale także 
osoby im towarzyszące, bawili 
się znakomicie, biorąc udział w 
różnych zabawach i quizach. 
Wielką niespodzianką była za-
bawa polegająca na szukaniu 
skarbu. Każde stowarzysze-
nie szło inną trasą i szukało 
znaków wskazujących drogę 
do ukrytej skrzyni ze skarba-
mi. Emocje, które przeżywali 
nasi milusińscy podczas tej 
zabawy, wywołały uśmiechy 
na twarzach i okrzyki radości. 
Każda z grup, znajdując swój 
skarb, dzieliła się nim równo 
i sprawiedliwie, a naszym po-
ciechom zabrakło kieszeni na 
słodycze.

Oprócz różnego rodzaju 
konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych był też poczęstunek. 
Każdy mógł najeść się do syta, 
serwowano przepyszną kawę, 
ciasto i dania z grilla oraz słu-
chano pięknej muzyki.

Na zakończenie pikniku 
każdy uczestnik wziął udział 
w losowaniu nagród, ponadto 
otrzymał dużą paczkę z pre-
zentami od sponsorów.

Jak wspomina Ewa Pomin, z 
utworzeniem Stowarzyszenia 
na terenie gminy Murowana 
Goślina nie było trudności. 
Od samego początku zgłosiło 
się wiele osób chcących po-
móc i działać społecznie. Dziś 
GSPON liczy 60 członków, 
którzy są najczęściej repre-
zentantami rodzin. Siedziba 
Stowarzyszenia mieści się w 
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 

ANOREKSJA – CHOROBA DUSZY

Chcę być
najpiękniejsza!

nie tylko ciało, ale przede 
wszystkim dusza.

Diagnoza w takim 
przypadku jest jednoznaczna 
– anoreksja.

Anoreksja, zwana również 
jadłowstrętem, to choroba 
psychiczna, która niesie za 
sobą zmiany wyniszczające 
cały organizm. 
Charakterystyczną cechą 
anoreksji jest to, że chorzy 
przejawiają w swoim 
zachowaniu znaczną 
rozbieżność między 
uczuciami a myślami. 
Oznacza to, że słyszą 
od otoczenia komunikaty 
dotyczące ich szczupłej 
sylwetki, w pewnym stopniu 
dociera do ich świadomości 
fakt, że są chudzi, a mimo 
to czują nadmierną tkankę 
tłuszczową w niektórych 
częściach ciała, zwłaszcza 
okolicach brzucha i ud. 

Pierwszym niepokojącym 
sygnałem anoreksji 
jest utrata kontroli 
nad odchudzaniem, 
przejawiająca się w 
przekraczaniu granicy wagi. 
Na przykład jeżeli zdrowa 
kobieta waży 65 kilogramów, 
to w anoreksji waga ta 
może spaść nawet do 25, 
30 kilogramów. Początek 
anoreksji jest zwykle trudno 
uchwytny, często rozpoczyna 
się odchudzaniem. Z czasem 
dieta przynosi coraz bardziej 
drastyczne ograniczenia, 
a utrata wagi dochodzi do 
40, 60% należnej masy ciała. 

Chore uprawiają 
intensywne ćwiczenia 
fizyczne, uczą się pilnie, są 
perfekcjonistkami. Wycofują 
się z kontaktów z ludźmi, 
stają się drażliwe, mają 
zaniżoną samoocenę 
i depresyjny nastrój. Nie 
mają poczucia choroby, 
dlatego też brakuje im 
motywacji do leczenia. 
Anorektyczki sądzą, że są 
zbyt otyłe. Po pewnym czasie 
zanika miesiączka, a proces 
dojrzewania płciowego ulega 

zahamowaniu. Ograniczenia 
ilościowe i jakościowe 
w odżywianiu prowadzą 
do wyniszczenia organizmu, 
zaburzeń metabolicznych 
i powikłań narządowych. 

Niektóre osoby 
chore miewają napady 
żarłoczności, którym 
towarzyszy poczucie winy 
i lęk przed przytyciem. 
Właśnie ten lęk zmusza je 
do walki na śmierć i życie 
z każdym dodatkowym 
dekagramem, z każdym 
kęsem jedzenia. 
Konsekwencją anoreksji 
są nie tylko zaburzenia 
w układzie trawiennym, 
ale także wiele innych, 
stanowiących poważne 
zagrożenie dla zdrowia 
i życia osoby chorej. 
Zastoinowa niewydolność 
serca, niedokrwistość, 
zaburzenia pracy nerek… 
Lista jest bardzo długa. 

Mogłoby się wydawać, 
że wstręt do jedzenia to 
przecież nic strasznego. 
Tymczasem okazuje się, 
że to poważna choroba, 
która prowadzi do śmierci. 
Dlatego niezwykle ważna 
jest wczesna interwencja, 
odpowiednia terapia oraz 
wsparcie ze strony rodziny. 
Istniejące prawie w każdym 
mieście grupy wsparcia 
dla rodzin z problemem 
anoreksji mają za zadanie 
udzielanie wsparcia swoim 
członkom, a także uczenia 
sposobów radzenia sobie 
z problemem i zwiększanie 
społecznej świadomości 
na temat zaburzeń 
psychicznych. 

Wszystkim, którzy 
chcieliby głębiej poznać 
przyczyny, istotę tej choroby 
i trudy wychodzenia z niej, 
polecam lekturę książki 
Marty Aleksandry Balińskiej 
„Powrót do życia – 
15 lat walki z anoreksją”.

KAROLINA KASPRZAK

Lech
Mroczkowski
POZNAŃ
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Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie. Osoby niepełno-
sprawne mogą brać udział w 
zajęciach plastyczno-muzycz-
nych, teatralnych i z elemen-
tami tenisa ziemnego, mogą 
korzystać z dobroczynnego 
działania hipoterapii oraz 
jeździć na pływalnię, do kina, 
teatru i opery oraz na różne 
spotkania dla osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Raz w 
miesiącu w sobotę członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczą 
we mszy św. w Parafii p.w. Naj-
wyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa w Murowanej Gośli-
nie. Po mszy spotykają się w 
salce pod kościołem na kawie 

i pysznym cieście. Do tradycji 
należą też spływy kajakowe 
i uroczyste wigilie organizo-
wane dzięki pomocy Unilever 
Foodsolutions. 

Obecnie największym ma-
rzeniem Stowarzyszenia jest 
utworzenie warsztatów terapii 
zajęciowej lub środowiskowe-
go domu samopomocy. W roku 

VII PIKNIK GSPON W PUSZCZY ZIELONCE 

Uśmiechy
i okrzyki radości
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Zdobywcy głównych nagród w loterii fantowej 
wraz ze sponsorami.

2008 Stowarzyszenie uzyskało 
status organizacji pożytku pu-
blicznego.

Wielka i piękna impreza w 
Puszczy Zielonce została zor-
ganizowana dzięki ludziom 
wielkiego serca i wsparciu 
darczyńców: Unilever Food-
solutions, Unilever Polska S.A., 
Agencje Reklamowe LOFT, VI-
PART, POLICAD Poznań, Sklep 
Muzyczny Forte Poznań, Cen-
trum Gastronomii i Przemysłu 
Mięsnego EVA-TEC Poznań, 
Firma EKOTUR Murowana 
Goślina, Piekarnia Ola, Firma 
MATZ i Spółdzielnia Mieszka-
niowa „ZIELONE WZGÓRZA”.
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Jest wesołą dziewczynką, peł-
ną energii, ciekawą otaczają-

cego świata. Nie może jednak 
w pełni korzystać z dziecięcych 
przyjemności. Urodziła się z 
bardzo poważną wadą długo-
odcinkowego zarośnięcia prze-
łyku. Choroba ta uniemożliwia 
dziecku połykanie pokarmu i 
śliny. 

Przeszła cztery bardzo ciężkie 
operacje polegające na wydłu-
żaniu dwóch końców przełyku, 
na których połączenie mają na-
dzieję lekarze. Przed nią kolejne 
zabiegi operacyjne, wieloletnie 
leczenie i długa rehabilitacja.

Wiktoria nie zna smaku po-
traw, nie ma możliwości cieszyć 
się próbowaniem deserów, które 
tak uwielbiają maluchy. Karmie-
nie jej polega na bezpośrednim 
podawaniu pokarmu do żołąd-
ka, za pomocą zgłębnika ga-
strostomijnego i wymaga bardzo 
skrupulatnego obliczania diety. 
Jej oddychanie wspomaga rur-
ka intubacyjna, pozwalająca na 
odsysanie górnych dróg odde-
chowych.

Życie dziewczynki wymaga 
stałej kontroli i wsparcia kilku 

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Wiardunkach, gmi-

na Ryczywół, istnieje od 2005 
roku i jest placówką należącą 
do Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Chorych, 
Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin „Rehabilitacja” im. Karola 
Marcinkowskiego z siedzibą 
w Wągrowcu. W Warsztacie 
przebywa stała liczba trzy-
dziestu uczestników z obsza-
ru powiatu obornickiego. 

Uczestnicy wyjeżdżają też 
poza placówkę, ostatnio na X 
Ogólnopolską Imprezę Sporto-
wo-Integracyjną Osób Niepeł-
nosprawnych w Przygodzicach 
i do poznańskiego ZOO, a także 
na różne występy i konkursy. W 
tym roku postanowiliśmy zor-
ganizować 17 czerwca imprezę 
u siebie: Spotkanie Integracyj-
no – Sportowe pod hasłem „Żyj 
zdrowo na sportowo!” 

– Zdrowy styl życia, integracja 
społeczna osób niepełnospraw-
nych i poszanowanie zasad 
zdrowej rywalizacji to warto-
ści, które leżały u podstaw tego 
przedsięwzięcia – mówi Joanna 
Bogacz, kierownik placówki.

Na spotkanie przybyli mię-

Nadzieja dla Wikusi

dorosłych osób. W dzień i w nocy 
cała rodzina Wiktorii kontroluje 
jej podstawowe funkcje życiowe. 
Nocne czuwanie i dyżury przy 
córeczce dopracowane są co do 
minuty.

Rodzice pragną, aby Wikusia 
żyła normalnie, spotykała się z 
innymi dziećmi, bawiła się bez 
obawy, że stanie się coś złego. 
Na razie nie jest to możliwe. 
Liczne operacje osłabiają ma-

lutki organizm, a czas rekonwa-
lescencji po każdym zabiegu jest 
bardzo długi. W ostatnim czasie 
dziewczynka poddana została 
najtrudniejszemu zabiegowi po-
łączenia dwóch odcinków prze-
łyku. Wszyscy byliśmy dobrej 
myśli, że operacja zakończy się 
pomyślnie. Niestety, zabieg nie 
powiódł się. Wikusia jest bardzo 
słaba, a rodzice stracili wszelką 
nadzieję na wyzdrowienie có-
reczki. Przed nimi kolejna decy-
zja o dalszym leczeniu Wiktorii.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Niepełno-
sprawnością „Potrafię Więcej” 
poszukuje rodzin, które przeszły 
podobne problemy i prosi je o 
kontakt: 

www.wsparcie.org.pl 
stowarzyszenie@wsparcie.

org.pl
telefon 608-311-327

ALEKSANDRA PILIMON

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH

Żyj zdrowo na sportowo!

dzy innymi starosta obornicki 
Gustaw Wańkowicz, dyrektor 
PCPR Barbara Słabolepsza-
-Rojna, prezes Stowarzyszenia 
„Rehabilitacja” Irena Woje-
wódzka-Kucz, członkowie Za-
rządu ROD w Rogoźnie, dyrek-

tor GOK w Ryczywole Tomasz 
Barański, kierowniczka GOPS 
w Ryczywole Elżbieta Gaw-
rońska, ks. kanonik B. Jarosz, a 
przede wszystkim rywalizujące 
w konkurencjach sportowych 
placówki zajmujące się osoba-
mi niepełnosprawnymi: Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w 
Gołańczy z kierownik H. Doma-
galską, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej z Wapna z kierownicz-
ką B. Senger i Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Wągrowca wraz z 
opiekunami. Obecna była rów-
nież liczna grupa wolontariuszy, 
uczniów II klasy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Ryczywole 
wraz z wychowawczynią Anną 
Nowicką.

Spotkanie rozpoczął uroczy-
sty przemarszu z flagami naro-
dową i olimpijską, które wcią-
gnięto na maszt. Był też krótki 
występ artystyczny uczestni-
ków WTZ w Wiardunkach.

Organizatorzy przygotowali 
jedenaście konkurencji dla ko-
biet, dla mężczyzn, dla osób 
na wózkach oraz konkurencję 
drużynową. Rzut ringiem wy-
grała Ewa Tomkowiak WTZ 
Wapno, rzut woreczkiem dla 

osób na wózkach – Adam Pie-
trykowski WTZ Wiardunki, 
rzut woreczkiem dla stojących 
– Adam Kutka ŚDS Gołańcz, 
rzut lotkami – Ireneusz Grew-
ling WTZ Wiardunki, pchnięcie 
kulą – Krzysztof Lisiecki WTZ 
Wiardunki, rzut piłką lekarską 
mężczyzn – Krzysztof Kobielski 
WTZ Wapno, rzut piłką lekar-
ską kobiet – Teresa Adamska 
WTZ Wapno, bieg na 30 me-
trów kobiet – Beata Leda WTZ 
Wiardunki, bieg na 30 metrów 
mężczyzn – Tomasz Kaczma-
rek WTZ Wiardunki, „wyginam 
śmiało ciało” – Rafał Kubanek 
WTZ Wiardunki, sztafetę – WTZ 
Wiardunki.

Była herbata, ciasto, kiełbasa 
z grilla. Przedstawiciele drużyn 
dali popis swoich umiejętno-
ści wokalnych. Joanna Bogacz 
przekazała każdej placówce 
nagrody rzeczowe, a wszystkim 
biorącym udział w rywaliza-
cji wyróżnienia oraz dyplomy 
zwycięzcom każdej dyscypliny. 
Zwieńczeniem imprezy była 
wspaniała zabawa taneczna.

ŁUKASZ A. ZARANEK
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W dzisiejszym odcin-
ku „Znane i nieznane” 

czytelników „Filantropa Na-
szych Czasów” zapraszamy 
do Puszczy Zielonki. Miesiąc 
temu rozpoczęliśmy naszą 
wędrówkę do tego urokliwe-
go miejsca i dzisiaj zamierza-
my ją kontynuować.

Dojazd do Puszczy najlep-
szy jest samochodem, wtedy 
możemy zrobić proponowane 
przez nas przystanki w leśni-
czówce i w rezerwacie Żura-
winiec. Przez obszar parku nie 
prowadzą żadne linie komuni-
kacji publicznej. Dojazd tylko 
na obrzeże chronionego te-
renu: koleją Poznań – Wągro-
wiec i autobusami PKS z Po-
znania do Murowanej Gośliny 
i Skoków. Podmiejskie autobu-
sy kursują z Poznania do Czer-
wonaka, Owińsk, Bolechowa i 
Murowanej Gośliny oraz przez 
Kicin i Mielno do Tuczna.

Kiedy będziemy już na tere-
nie rezerwatu, nie powinniśmy 
mieć większych problemów z 
poruszaniem się po Puszczy 
Zielonce. Do tradycji histo-
rycznych traktów i ich ozna-

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI 

Znane i nieznane(3) 

kowania nawiązują granito-
we słupy drogowe, na których 
zaznaczono szlaki oraz poda-
no informacje o kierunkach i 
odległościach do najbliższych 
miejscowości. Turysta łatwo 
znajdzie drogę również i dlate-
go, że ustawiono kilka dużych 
map z dokładnie wyrysowany-
mi szlakami. Stoją one między 
innymi w Tucznie, Rejowcu i 
przy kościele w Wierzenicy.

Miłośników przyrody szcze-
gólnie ucieszą drogowskazy 
do rezerwatów. Teraz nie trze-
ba będzie się zastanawiać, 
która z dróg prowadzi np. do 
rezerwatu „Klasztorne mo-
drzewie”. Warto tam zajrzeć 
i zobaczyć wyjątkowe w skali 
kraju dwustuletnie modrze-
wie. Mogą one pamiętać jesz-
cze cystersów wągrowieckich, 

nej. Poza Puszczą Zielon-
ką na uwagę zasługuje też 
„Śnieżycowy Jar” – rezerwat 
florystyczny o pow. 4,21 hek-
tarów, utworzony w 1975 roku 
dla ochrony rosnącej w runie 
zespołu grądu niskiego, pora-
stającego dno jaru, jednego z 
nielicznych w Wielkopolsce 
stanowisk chronionej śnieżycy 
wiosennej. 

od których pochodzi nazwa 
tego rezerwatu.

Urozmaiconą rzeźbę po-
wierzchni Puszcza Zielonka 
zawdzięcza ostatniemu okre-
sowi lodowcowemu, kiedy 
wytworzyły się strefy pagór-
ków oraz doliny i rynny je-
ziorne.

Na terenie Parku Krajobrazo-
wego „Puszcza Zielonka” znaj-
duje się 5 rezerwatów przy-
rody: Jezioro Czarne, Jezioro 
Pławno, Żywiec Dziewięciolist-
ny, Las Mieszany w Nadleśnic-
twie Łopuchówko i wspomnia-
ny już Klasztorne Modrzewie 
koło Dąbrówki Kościel-
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Dnia 16 czerwca uczest-
nicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej wyjechali na 
dwudniową wycieczkę do 
Kołobrzegu. Zostaliśmy za-
kwaterowani w Sianożętach 
w przepięknym pensjonacie 
„Jantar”,którego nazwa po-
chodzi od dużej ilości bursz-
tynu wyrzucanego w czasie 
sztormu na brzeg. 

Jeszcze tego samego dnia 
poszliśmy plażą do Ustronia 
Morskiego, gdzie zobaczy-
liśmy zabytkowy murowany 
kościółek. Do pensjonatu 
wróciliśmy nadmorską pro-
menadą pełną zieleni. Po 
wieczornym posiłku poszli-
śmy obejrzeć wspaniały za-
chód słońca.

Następnego dnia udaliśmy 
się do Kołobrzegu. Zwiedzi-
liśmy zabytkową starówkę z 
gotyckim ratuszem, podzi-
wialiśmy miejscową katedrę 
i zapoznaliśmy się ze zbiora-
mi Muzeum Oręża Polskiego, 
mundurami, sztandarami, 
odznaczeniami i wszelkiego 
rodzaju sprzętem wojsko-
wym. Przespacerowaliśmy 
się po słynnym kołobrzeskim 

Kiedy dowiedziałam się, że 
moja koleżanka z lat szkol-

nych ma czteroletniego synka 
Mateusza, zapragnęłam go po-
znać. Przyniosłam mu samo-
chodzik, ale on nawet na niego 
nie spojrzał. Za to chętnie bawił 
się rzeczami, które wydawały 
jakieś dźwięki. Nie spoglądając 
również na mnie, przez cały 
czas uderzał w garnek meta-
lową łyżką. Wiedziałam już: to 
jest autyzm.

W 1809 roku brytyjski lekarz 
John Halsam przedstawił opis 
pięcioletniego chłopca, leczo-
nego w królewskim szpitalu im. 
Bethlema w Londynie. Charak-
teryzował się on dziwnym za-
chowaniem, unikał kontaktów z 
ludźmi. Wiele lat później w 1943 
roku Leo Kanner opisał zespół 
objawów wczesnego autyzmu 
dziecięcego.

Autyzm to biologicznie uwa-
runkowane zaburzenie roz-
woju mózgu. Jak dotąd nie ma 
sposobów pozwalających na 
rozpoznanie autyzmu w chwili 
przyjścia dziecka na świat, gdyż 
diagnoza opiera się na ocenie 
zachowań, pojawiających się 
dopiero pomiędzy osiemnastym 
miesiącem, a trzecim rokiem 
życia. Czasami po okresie cał-
kowicie prawidłowego rozwoju 
dziecko traci nabyte umiejętno-
ści. Powody tego stanu nie są w 
pełni znane.

AUTYZM – ZABURZENIE ROZWOJOWE DZIECI

Pokochaj mnie takiego,
jakim jestem

Przyczyną autyzmu mogą 
być zaburzenia mechanizmów 
organicznych mózgu, odpo-
wiedzialnych za kształtowanie 
się zachowań społecznych. W 
10 do 15% przypadków autyzm 
może być spowodowany przy-
czynami takimi jak choroby 
dziedziczne, wady genetyczne, 
prenatalne lub okołoporodo-
we zakażenia, bądź wczesne 
intoksykacje. We wszystkich 
pozostałych przypadkach wy-
stępuje zwiększona podatność 
genetyczna na wystąpienie au-
tyzmu. Jego skutki są zawsze 
poważne. Wpływ autyzmu na 
poziom inteligencji waha się 
od głębokich zaburzeń i trud-
ności w uczeniu się, poprzez 
inteligencję przeciętną aż do 
rzadkich przypadków geniu-
szu.

Osoba z autyzmem może 
więc reprezentować ciężki 
przypadek z poważnymi pro-
blemami w uczeniu się i w 
następstwie tego może być w 
najwyższym stopniu niepełno-

sprawna. Autyzm umiarkowanego 
stopnia może występować w po-
łączeniu z normalnym lub wyso-
kim poziomem inteligencji. Osoba 
taka jest zdolna do samodzielnego 
życia na tyle, na ile otrzymuje od 
otoczenia dostateczne wsparcie i 
zrozumienie. 

Autyzm stanowi poważne ogra-
niczenie dotyczące relacji nie tylko 
z innymi ludźmi, ale także z ota-
czającym światem. Przejawia się 
trudnościami w porozumiewaniu 
się oraz ograniczonymi wzorcami 
zachowania i zainteresowań, na-
śladowaniem otoczenia.

Niektóre dzieci z autyzmem są 
zamknięte w sobie i zdecydowa-
nie unikają wszelkich kontaktów. 
Inne mogą biernie akceptować 
inicjatywę znanych sobie osób, ale 
same nie szukają z nimi kontak-
tu. Jeszcze inne są bardzo skon-
centrowane na ludziach, jednak 
mogą reagować zbyt gwałtownie 
i przerażać inne dzieci niewłaści-
wymi próbami nawiązania kon-
taktu. Wszystkie te objawy mogą 

zmieniać się w czasie, zgodnie z 
postępującym rozwojem dziec-
ka lub w następstwie ćwiczeń 
usprawniających, które są po-
mocne w uczeniu się tolerowa-
nia innych oraz czerpania przy-
jemności z towarzystwa ludzi.

Choć jak dotąd nie można 
wyleczyć autyzmu, to jednak 
można zrobić dużo, aby wspie-
rać rozwój i poprawić codzienne 
funkcjonowanie dzieci i osób 
dorosłych z autyzmem. Różne-
go rodzaju terapie w zakresie 
mowy, zachowania, wzroku, 
słuchu, terapie muzyczne, pro-
gramy edukacyjne i szkoleniowe, 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb, mogą rozwijać możli-
wości uczenia się, komunikacji i 
relacji z innymi, a jednocześnie 
ograniczać nasilenie i częstość 
występowania zachowań de-
strukcyjnych. Najwięcej korzyści 
daje jak najwcześniejsze podję-
cie takiej terapii. 

KAROLINA KASPRZAK

Nadmorskie wojaże

molo, popłynęliśmy w rejs 
po Bałtyku statkiem o na-
zwie „Monika”. Dosyć silny 
wiatr sprawił, że podróż 
nabrała prawdziwie mor-
skiego charakteru. Naszym 

odważnych. Grupa uczest-
ników weszła na sam szczyt 
wysokiej latarni morskiej, z 
której roztaczał się piękny 
widok na Bałtyk i miasto. Po 
całym tak bardzo aktywnym 
dniu wypoczywaliśmy przy 
ognisku, piekąc kiełbaski i 
śpiewając obozowe piosenki. 
A wszystko przy wtórze gita-
ry i mandoliny. 

Nazajutrz pojechaliśmy au-
tokarem do Międzyzdrojów. 
Spacerując po mieście zoba-
czyliśmy słynną aleje gwiazd, 
w której odcisnęli swoje dło-
nie najwybitniejsi artyści 
polskiego filmu. W południe 
spędziliśmy czas na molo i 
pożegnaliśmy się z morzem. 
Bardzo się cieszymy z tego, 
że mogliśmy odwiedzić Ko-
łobrzeg i tak sympatycznie 
spędzić czas z naszymi opie-
kunami. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 
AGATA KIEJDROWSKA

UCZESTNICZKI WTZ W SWARZĘDZU 

statkiem bujało i na niektórych 
twarzach pojawił się leciutki 
przestrach.

Po pełnej wrażeń wycieczce 
była przewidziana wyprawa dla 
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132 olimpijczyków przyby-
ło na VIII Powiatowe 

Igrzyska Sprawnych Inaczej z 
plenerem malarskim, zorgani-
zowane na stadionie KS „Piast” 
w Gruszczynie w sobotę 4 lipca 
przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu. 

Rywalizowali zawodnicy Go-
ślińskiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych 
w Murowanej Goślinie, Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Pawe-
łek” w Owińskach, Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Niepeł-
nosprawnym Intelektualnie i Ru-
chowo „Klaudynka”, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dopiewcu, 
Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu 
i wspomnianego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski.

Drużyny przemaszerowały 
na płytę boiska w rytm marsza 
w wykonaniu Swarzędzkiej Or-
kiestry Dętej. Chór złożonych z 
podopiecznych swarzędzkiego 
WTZ i wolontariuszy odśpiewał 
„Oto jest dzień”. 

VIII POWIATOWE IGRZYSKACH SPRAWNYCH INACZEJ W SWARZĘDZU

Był ogień olimpijski…
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Przewodnicząca swarzędz-
kiego Stowarzyszenia Barbara 
Kucharska powitała przybyłych 
gości, wśród których byli miedzy 
innymi: wicestarosta Ewa Dalc, 
burmistrz Swarzędza Anna To-
micka i przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Horyński. 

Barbara Kucharska podzięko-
wała sponsorom, darczyńcom i 
wszystkim osobom, które były 
zaangażowane w organizację 

imprezy. Wsparcia Igrzyskom 
udzieliło Starostwo Powiatowe, 
a także między innymi władze 
Swarzędza, KS „Piast”, Krzysztof 
Wróbel – Firma „Połysk”, Barba-
ra i Zenon Czachura, Elżbieta i 
Stefan Hayto, Eugeniusz Wol-
niakowski, Wiesław Bandosz, 
Danuta i Tadeusz Krug, Agata i 
Andrzej Bystry, Ireneusz Szpot, 
Firma UTAL, MRK Jankowscy, 
Firma „DOPPIEK”, Barbara i To-

masz Zawadzcy, Barbara An-
toniewicz, Strzeleckie Bractwo 
Kurkowe, Swarzędzka Orkiestra 
Dęta, Marek Lis.

Wciągnięto na maszt fla-
gę olimpijską. Był także ogień 
olimpijski, który wędrował, 
przekazywany przez przedsta-
wicieli poszczególnych drużyn. 
Odśpiewano hymn olimpijski, a 
olimpijską przysięgę złożył Kuba 
Gajewski z młodszej grupy Sto-
warzyszenia im. L. Grajka.

Oficjalnego otwarcia Igrzysk 
dokonały Ewa Dalc i Anna To-
micka. 

Zawodnicy rywalizowali w 15 
konkurencjach i uczestniczyli w 
plenerze malarskim. Jeździli też 
na klaczy „Glinka”, strzelali do 
celu z karabinka pneumatycz-
nego w zawodach urządzonych 
przez Strzeleckie Bractwo Kur-
kowe w Swarzędza.

Po zakończeniu rywalizacji 
przedstawiciel każdej drużyny 
odebrał puchar. Prezes Strze-
leckiego Bractwa Kurkowego 
Maciej Matczak ogłosił wyniki 
rywalizacji w zawodach strze-

leckich, a bracia kurkowi Piotr 
Radzikowski, Andrzej Klinke i 
Dariusz Tomaszewski wręczy-
li dyplomy i medale. Pierwsze 
miejsce zajął Andrzej Baumgart, 
drugie Robert Łuczak i trze-
cie Olek Morawski. Uczestnicy 
Igrzysk otrzymali pamiątkowe 
medale. 

Igrzyska zakończyły się spo-
tkaniem integracyjnym i wspól-
nym posiłkiem w sadzie pań-
stwa Elżbiety i Stefana Hayto.

ROBERT WRESIŃSKI
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W nowo otwartym Domu 
Pomocy Społecznej przy 

ulicy Zamenhofa w Poznaniu 
odbyło się spotkanie integra-
cyjne Seniorów, zorganizo-
wane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
wraz z dyrektorami domów 
pomocy przy ulicach Konar-
skiego, Ugory i Bukowskiej. 

W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy wymienionych do-
mów. Był z nimi, wraz z licznymi 
gośćmi, także dyrektor MOPR w 
Poznaniu Włodzimierz Kałek. 
Gospodarz nowego obiektu, 
dyrektor Jerzy Dłużak, wykorzy-
stując możliwości urbanistycz-

Niemal w komplecie przy-
byli 3 lipca członkowie 

śremskiego Koła Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu, liczącego 
dzisiaj około 160 osób, na 
swoją wielką uroczystość: 
spotkanie z okazji 25-lecia 
istnienia tej organizacji. Ob-
szerna sala Gajówki w Zbru-
dzewie pod Śremem swobod-
nie pomieściła wszystkich, 
także licznych gości ze Śremu 
i Poznania oraz przedstawi-
cieli kół Związku w Gnieźnie, 
Owińskach, Środzie i Wrze-
śni.

Przywitała wszystkich obec-
na prezes Koła Maria Pękala, 
w tym między innymi starostę 
śremskiego Tadeusza Bar-
czyńskiego, prezesa Zarządu 

Majówka 
seniorów

ne na terenie nowego Domu, 
podjął zaproszonych gości z 
wielką godnością.

Nie mogło oczywiście za-
braknąć tradycyjnego, polskie-
go jadła, była grochówka i żu-
rek.

Seniorzy i goście bawili się 
przy muzyce Piotra Kuźniaka i 
duetu Magnus, były liczne za-
bawy i konkursy. Takie spotka-
nia integracyjne dla seniorów, 
zwłaszcza mieszkających na 
stałe w domach pomocy spo-
łecznej, to oderwanie od co-
dziennych problemów i po pro-
stu radość życia. 

LECH MROCZKOWSKI

Antoni Dudek z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory, 
ociemniały od ponad trzydziestu lat, doskonale sobie radzi 

w rzucie kółkiem. Głównego WZINR w Poznaniu 
Mirosławę Rynowiecką, pre-
zesa Koła w Środzie Jerzego 
Skrobiszewskiego, Koła we 
Wrześni Helenę Głowalę, Koła 
w Gnieźnie Bolesława Cie-
sielczyka, Koła w Owińskach 
Piotra Dera, dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Psar-
skiem Hieronima Bartkowiaka 
i pracownika tegoż Domu Ta-
deusza Kaczmarka, który pro-
wadził całą uroczystość. 

Historię Koła omówiła Elż-
bieta Wojciechowska. Powstało 
ono 12 lipca 1984 roku z inicja-
tywy Wacława Piętki, pensjo-
nariusza Domu Pomocy Spo-
łecznej, a współzałożycielem 
był nieżyjący już Edward Niem-
czyk, były mieszkaniec Śremu, 
powszechnie znany w Pozna-

Kwartet Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego w Śremie. 
Od lewej: Dariusz Wójcik (waltornia), Łukasz Wójcik (puzon), 

Szymon Ratajczak (trąbka) i Jakub Czubanowski (trąbka).

Maria Pękala i dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem 
Hieronim Bartkowiak.

JANUSZ SAUER
POZNAŃ

Nimfa 

Wgryzam się w noc
i ciszę
niby czarne jabłko

Pojmuję twe ciało
jak kwiat jaśminu
biel i gładkość

Posłuchaj
ptasiego świru

Przydrożny 
uśmiech

Wzięłaś w dłonie
uśmiech dzikiej wiśni
by rozradować 
swoje oczy
nim urok pryśnie

Zachowaj w źrenicach
słoneczne kwiatu drżenie
niech w mrokach życia
jasnym lśni promieniem.
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JUBILEUSZ KOŁA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU W ŚREMIE

25 lat w służbie ludziom
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Przemawia starosta Tadeusz Barczyński.

Podziękowania dla Piotra Dera, prezesa Koła w Owińskach.

Od lewej: prezes Koła WZINR w Śremie Maria Pękala, pierwszy 
prezes tego Koła Marian Wojciechowski i prezes Zarządu 

Głównego WZINR w Poznaniu Mirosława Rynowiecka.

niu, Wielkopolsce i kraju przy-
jaciel, pomocnik i organizator 
życia osób niepełnospraw-
nych. Pierwszym przewodni-
czącym śremskiego Koła był 
przez pierwszych dziesięć lat 
jego istnienia Marian Woj-
ciechowski. Potem funkcje te 
pełnili jeszcze Marian Skrzyp-
czak, Andrzej Dworczak i 
Irena Adamska-Szymkowiak. 
Koło jest organizatorem wielu 
cenionych imprez integracyj-
nych, rekreacyjnych i spor-
towych, zwłaszcza olimpiad 
dla wszystkich swoich człon-
ków w Wielkopolsce. Służy 
wszechstronną pomocą swo-
im podopiecznym. 

Maria Pękala wręczała 
pamiątkowe podziękowa-
nia przedstawicielom władz, 
darczyńcom, wielu ludziom 
dobrej woli, a także człon-
kom Związku i bratnich orga-
nizacji za ich pomoc i pracę 
na rzecz Koła, a następnie 
długo odbierała jubileuszowe 
podziękowania i kwiaty. Po-

śród przemówień szczególnie 
wzruszająco zabrzmiały słowa 
starosty Tadeusza Barczyń-
skiego, który mówił o 25 latach 
służby Koła na rzecz ludzi wy-
magających pomocy.

Chwilę ciszy poświęcono 
pamięci nieżyjących członków 
tej organizacji, między innymi 
Edwardowi Niemczykowi i Ma-
rianowi Skrzypczakowi. 

Podniosły nastrój nadał jubi-
leuszowej uroczystości także 
wspaniały koncert Kwartetu 
Orkiestry Dętej Śremskiego To-
warzystwa Muzycznego imie-
nia Mariana Zielińskiego. Usły-
szeliśmy interesujące adaptacje 
znanych utworów muzyki kla-
sycznej, miedzy innymi frag-
menty „Czterech pór roku” A. 
Vivaldiego, „Marsza tureckiego” 
W. A. Mozarta i wielu innych 
kompozytorów. Na koniec cała 
sala tańczyła i śpiewała razem 
z Tadeuszem Zeidlerem, mu-
zykiem z Jaraczewa, który dał 
znakomity koncert polskich 
pieśni biesiadnych. mb

Prezes Koła WZINR w Środzie Jerzy Skrobiszewski (z lewej) 
otrzymuje podziękowania od szefów śremskiego Koła 

Marii Pękali i Józefa Słomińskiego.
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Wprawdzie organizatorzy 
zapowiedzieli, że Gieł-

da Pracy dla osób niepełno-
sprawnych rozpocznie się 
o godzinie dziesiątej, to już 
przed dziewiątą zgromadził 
się tłum oczekujących. Nie-
pełnosprawni przyszli z na-
dzieją, że znajdą zatrudnie-
nie. Trzem paniom się udało. 
Zostaną kwiaciarkami. 

Tegoroczne lato to praw-
dziwy wysyp plenero-

wych imprez w poznańskich 
i wielkopolskich domach 
pomocy społecznej. Jeszcze 
dźwięczą w uszach rytmy z 
imprezy w Gnieźnie, na po-
znańskich „Ugorach czy w 
Śremie, a już zaproszenie do 
kolejnego domu. Nawet po-
goda, z którą tego lata różnie 
bywa, jest łaskawa dla im-
prezowiczów. 

Tym razem „Filantrop Na-
szych Czasów” gościł na letniej 
imprezie w Psarskiem. Zgodnie 
z tradycją i dobrymi obyczaja-

ochroniarskie, usługowe, po-
rządkowe, krawieckie. Szczę-
ście uśmiechnęło się do trzech 
niepełnosprawnych pań, które 
otrzymały ofertę darmowego 
przyuczenia się w zawodzie 
kwiaciarki.

Przekrój poszukujących pra-
cy był bardzo duży. Od osób, 
które dopiero skończyły studia, 
po starszych niepełnospraw-

Przyszli, bo 
chcą pracować

Lato
w Psarskiem

mi na „Lato w Psarskiem” za-
proszono inne zaprzyjaźnione 
domy pomocy z Wielkopolski.

W lipcowe popołudnie i wie-
czór wszyscy bawili się znako-
micie. Humory dopisywały, a o 
dobry nastrój i żołądki miesz-
kańców i zaproszonych gości 
doskonale zadbał personel 
DPS w Psarskiem. 

Ja tam też byłam, kawę, her-
batę i sok piłam, a co widzia-
łam, to napisałam i obiekty-
wem Lecha Mroczkowskiego 
pokazałam.

EWELINA WĘGLEWSKA 
Polska Organizacja Praco-

dawców Osób Niepełnospraw-
nych, Oddział Wielkopolski 
przy ulicy Garncarskiej, takie 
giełdy organizuje cztery razy 
w roku. Zawsze jest bardzo 
duże zainteresowanie, ale tym 
razem frekwencja była sporym 
zaskoczeniem. Przyszło około 
sto osób. Podczas Giełdy Pracy 
pracownik Punktu Poradnictwa 
dla Osób Niepełnosprawnych 
informował o możliwościach 
skorzystania z oferty bezpłat-
nych warsztatów, szkoleń i 
doradztwa dla osób niepełno-
sprawnych. 

– Z naszych obserwacji wy-
nika, że poszukujących pracy 
jest więcej niż pracodawców 
– mówi Anna Skupień, dyrek-
tor Oddziału Wielkopolskiego 
POPON. – Niestety, kurczy się 
także wachlarz ofert. Moż-
liwość zatrudnienia zaofe-
rowały między innymi firmy 

nych i długo poszukujących 
zajęcia. Negocjacje z praco-
dawcami odbywały się przy 
stoliczkach i przypominały 
rozmowę kwalifikacyjną. Jed-
na i druga strona mogła skon-
frontować swoje oczekiwania 
i wymagania, a także zawrzeć 
wstępne porozumienie. 

– Oprócz giełdy oferujemy 
niepełnosprawnym projekt 
„Partner”, firmowany przez 
PFRON – dodaje Anna Skupień. 
– Zawiera on oferty pracy bar-
dziej wyspecjalizowane. Mogą 
z niego skorzystać osoby szu-
kające zatrudnienia w księgo-
wości, w branży poligraficznej, 
gastronomicznej oraz informa-
tycznej i graficznej. 

Kolejna giełda jest plano-
wana jest na początku paź-
dziernika. Anna Skupień liczy, 
że pracodawcy i poszukujący 
pracy wyjdą z niej zadowoleni. 
awa
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Historię, którą chcę przed-
stawić, napisało życie. Po-

dążając jego ścieżkami spotka-
łam ludzi cierpiących z powodu 
choroby bliskich, nazywanej 
uzależnieniem alkoholowym. 
Schorzenia zupełnie innego 
wymiaru, niż fizyczne dolegli-
wości takie jak ból głowy czy 
zapalenie wyrostka. Nie po-
może skalpel ani środki znie-
czulające. Choroba alkoholowa 
spycha człowieka na samo dno 
upadku. 

Dlaczego sprawia ona ból 
najbliższym? Na te słowa chyba 
najlepiej odpowiedzą moi roz-
mówcy – dzieci wychowujące 
się w rodzinach z problemem 
nadużywania alkoholu.

Na imię mi Karolina… Na imię 
mi Dorota… Na imię mi Mate-
usz… Na imię mi Krzysiek… Na 
imię mi Dziecko Alkoholika. 
Wszyscy mamy to samo drugie 
imię, które nas łączy i dzięki 
wspólnocie terapeutycznej po-
maga cieszyć się życiem mimo 
trudności.

Najczęściej alkoholu naduży-
wa jedno lub oboje rodziców. 
Czasami starszy brat, siostra lub 
wujek. Niezależnie od pokre-
wieństwa ból jest nie do znie-
sienia. Nikomu nie wolno mówić 
o tym, co dzieje się w rodzinie. 
Nie można się zwierzyć nawet 
najlepszej przyjaciółce. Trudno 
żyć w domu pełnym nienawiści, 
agresji i chwiejności emocjonal-
nej. Dzisiaj mówią „kocham cię”, 
a jutro biją i poniżają.

Taki chaos jest ciosem dla do-
rosłego, a co dopiero dla dziec-
ka.

Dlatego z myślą o najmłod-
szych, tych zagubionych, bez-
bronnych istotach powstały 
świetlice socjoterapeutyczne. 

To miejsca, w których dzieci 
mogą się wyżalić, wyrzucić z 
siebie to, co je najbardziej boli. 
Terapeuci i wychowawcy poma-
gają także odrobić lekcje, spę-
dzić czas wolny i choć na chwilę 
zapomnieć o codziennych tro-
skach.

Bardzo duży nacisk kładzie 
się na intymność oraz anoni-
mowość dzieci. Nie mówi się o 
nich na zewnątrz, że pochodzą 
z rodziny alkoholików. Dla nich 
to przecież ogromny ból i wstyd. 
Dlatego celowo nie podaję w 
moim reportażu miejsca rozmo-
wy ani też prawdziwych imion 
rozmówców.

Pierwsze spotkanie z nimi nie 

jest łatwe. Ktoś obcy przyszedł 
i czego właściwie od nas chce? 
– zapewne myślą sobie. Nie daję 
za wygraną. Krzysiek i Marek 
grają w badmintona, a Monika 
układa puzzle z tysiąca elemen-
tów. Jest skupiona, ale jednocze-
śnie bardzo zdenerwowana, co 
umożliwia jej koncentrację. Pod-
chodzę do niej. 

– Mogę? – pytam. 
Odpowiada twierdząco, więc 

przysiadam się obok. 
– Lubisz układać puzzle? 

– próbuję jakoś nawiązać roz-
mowę. 

– Lubię, ale takie ze zwie-
rzętami albo krajobrazami. Te 
bardziej pasują do chłopaka, ale 
dostałam je od takiego fajnego 
kolegi, więc układam. A pani 
czemu tutaj przyszła? – pyta. 

– Przyszłam was poznać, zo-
baczyć jak spędzacie tutaj czas i 
czym każde z was się interesuje. 

– Piękna budowla – wskazuję 
na rysunek obok. To twoje dzie-
ło? 

– Moje – odpowiada dziew-
czynka. Podoba się pani? 

– Jasne, że się podoba. Jeśli 
chcesz, możesz zwracać się do 
mnie po imieniu, mam na imię 
Karolina. 

Wyciągam rękę ale Monika 
nie odwzajemnia gestu. Patrzy 
nieufnym wzrokiem. 

– Nie bój się – mówię. 
Przez cały czas naszej rozmo-

wy uważnie wypowiada każde 
słowo, jakby się bała, że przy-
padkiem może zdradzić tajem-

ZROZUMIEĆ DZIECI ALKOHOLIKÓW

W poszukiwaniu 
miłości i nadziei

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

nicę swojej rodziny. Ale po dłuż-
szej chwili kontaktu staje się już 
trochę bardziej otwarta.

Najwięcej opowiada o swoich 
marzeniach na przyszłość. O bli-
skich mówi niewiele, prawie w 
ogóle. Nie naciskam i nie zmu-
szam do zwierzeń. 

Dla dzieci wychowujących 
się w rodzinach z problemem 
alkoholowym bardzo charakte-
rystyczna jest izolacja od świata 
zewnętrznego i ciążący niesa-
mowity strach przed ujawnie-
niem tajemnicy rodzinnej. 

Monika bardzo chciałaby mieć 
koleżanki, ale obawia się, że nikt 
nie zrozumie jej, dlatego jedyny-
mi przyjaciółkami są osoby ze 
świetlicy. Jest przekonana, że tyl-
ko one są w stanie dać wsparcie, 
ponieważ przeżywają to samo.

Krzysiek na dzień dobry pyta 
mnie, czy jestem dziennikarką 
i czy przyszłam robić wywiad. 
Wyjaśniam, że w pewnym sensie 
tak – pragnę ich poznać, aby po-
kazać innym ludziom życie dzie-
ci, które spędzają tutaj wspólnie 
czas. Nie mówię w jego obecno-
ści, że są z rodziny alkoholowej, 
nie podkreślam niczego, co mo-
głoby na to wskazywać. Wiem, 
jak trudne jest bycie dzieckiem 
alkoholika czy alkoholików. 

Chłopiec z energią w głosie 
relacjonuje mi wyniki ostatniego 
meczu.

Nie sposób więc ukryć mojego 
braku orientacji w sporcie. 

Krzysiek w przeciwieństwie 
do Moniki jest bardziej otwarty. 
Szczerze wyznaje mi, że kole-
dzy w szkole wyśmiewają się z 
niego.

Na przerwach zazwyczaj stoi 
samotnie i nie rozmawia. Przy-
czyną dyskryminacji ze strony 
rówieśników jest jego bardzo 
niski wzrost i krępa budowa cia-
ła. Ma czternaście lat i wykazuje 
się dużą orientacją nie tylko w 
wydarzeniach sportowych, ale 
także wielu innych sprawach. 
Pomimo swojego bardzo młode-
go wieku już wie, że alkohol jest 
szkodliwy dla zdrowia. 

Opowiada o tym, jak tata wra-
ca czasem pijany do domu. Wte-
dy jest zły i najbardziej dostaje 
się jemu i mamie. Chłopiec czę-
sto widzi, jak rodzice się kłócą. 
Mówi o tym, co wówczas czuje: 

złość i gniew, obwiniając siebie 
za zaistniałą sytuację. Dlatego 
ma problemy w nauce, jest roz-
proszony, nie może się na ni-
czym skupić. W naszej dyskret-
nej rozmowie Krzyś wyjawia, 
że wolałby wychowywać się w 
domu dziecka, niż nieustannie 
słuchać pijackich awantur ojca. 

– Wiesz jak mnie to wkurza? 
Kocham mojego tatę, ale nie po-
trafię zrozumieć, dlaczego stale 
przyczepia się do mamy i do 
mnie. Przecież nic złego mu nie 
zrobiliśmy – tłumaczy. 

Wyjaśniam, że to alkohol po-
woduje takie zachowania ojca 
i nie jest on świadomy tego, co 
robi.

Krzysiek zastanawia się, a po 
chwili stwierdza: jak będę doro-
sły to nigdy nie będę pił alkoholu, 
nawet piwa, chociaż podobno 
piwo lubią wszyscy dorośli pa-
nowie. Ale ja będę inny. 

Uśmiechamy się oboje. Całym 
sercem wierzę, że chłopiec nie 
powtórzy negatywnych wzor-
ców wyniesionych z domu ro-
dzinnego. Na swój sposób jest 
bardzo inteligentny.

Wszystkim dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych czyli takich, w 
których pojawia się problem al-
koholowy, najbardziej potrzebna 
jest miłość, przyjaźń i zrozumie-
nie. Niestety, nie każdy jest goto-
wy je dziecku okazać. 

Nauczyciele mają pretensje, 
że się nie uczy, że opuszcza lek-
cje, wagaruje i bije kolegów. Jak 
ma się uczyć i być wypoczętym, 
kiedy matka i ojciec awanturują 
się po nocach? Bije kolegów, bo 
tak postępują rodzice, którzy dla 
każdego młodego człowieka są 
przecież największym autoryte-
tem. Co ma zrobić, kiedy nawet 
najbliżsi go zawodzą?

Trzeba ogromnej empatii, aby 
wczuć się w sytuację dziecka z 
rodziny z problemem alkoholo-
wym. Nie wystarczy stos prze-
czytanych książek o tematyce 
uzależnień. Najważniejsza jest 
akceptacja. One nie wybierają 
sobie takiego losu, jak i też nie 
wybierają rodziców.

Okrutny los nadał im nieobec-
ne wprawdzie w metryce, lecz 
każe realne, dodatkowe imię: 
Dziecko Alkoholika.

KAROLINA KASPRZAK

Emocje

Śmiech i płacz
Głuche łzy
Opadają cicho
Gdzieś tam
Głośny śmiech
Ledwie słyszalny
Niknie w oddali
Bo ktoś płacze
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Dnia 6 czerwca 2009 na 
terenie Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 112 odbył się 
10 Festyn Rodzinny. Hasłem 
przewodnim tegorocznego 
Festynu było „Szanujmy las 
– jest nasz”. Przygotowane 
konkursy i atrakcje miały 
uświadomić jak ważną funk-
cję w naszym życiu pełni las. 

Gościliśmy w tym roku 
przedstawicieli Ośrodka Kultu-
ry Leśnej z Gołuchowa, którzy 
przygotowali wiele atrakcji m. 
in.: zagadki przyrodnicze, roz-
poznawanie cząstek przyrody 
po dotyku, rzut szyszką do ko-
sza. Uczestnicy Festynu mogli 
się zapoznać z zestawem eks-
ponatów „Jak powstaje kred-
ka”, tabliczkami dydaktycz-
nymi „Czego nie wolno robić 
w lesie”, tablicą interaktywną 
„Zwierzęta różnych warstw 
lasu”, ekspozycją zwierząt le-
śnych, fotografiami lasu. 

Dodatkową atrakcją było 
malowanie wspólnego obra-
zu na płótnie. Pod kierunkiem 
zaproszonej pani Agnieszki 
Opali dzieci stworzyły piękny 
obraz przedstawiający kolo-
rową przyrodę. Uczniowie na-
szej szkoły wystąpili z przed-
stawieniem „Ekokapturek”. W 
humorystyczny sposób zapre-
zentowali skutki zanieczysz-
czonego środowiska. 

Nauczyciele naszej szkoły 
przygotowali konkurs o wiedzy 
leśnej, na którym uczestnicy 
wypełniali krzyżówkę z końco-
wym hasłem „Szanuj las” oraz 
konkurs muzyczny „Muzyka 
odgłosami lasu inspirowana”, 
na którym odgadywali odgłosy 
przyrody. Odbyły się też tzw. 
„Potyczki rodzinne”, podczas 
których można było pochwalić 
się swoją zwinnością i spraw-
nością ruchową. Tegoroczny 
Festyn uatrakcyjnił występ Ze-
społu Plastyki Ruchu. 

FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112

Szanujmy las
– jest nasz

Na zakończenie imprezy 
tradycyjnie odbył się Finał Lo-
terii Fantowej oraz losowanie 
dwóch głównych nagród. Je-
den szczęśliwy zwycięzca od-
jechał na rowerze, drugi ode-
brał radioodtwarzacz. 

Uczestnicy imprezy mogli 
posilić się kiełbaską z grilla. W 
kawiarence do wyboru czeka-
ły pyszne ciasta, wypieczone 
przez mamy uczniów – naj-
smaczniejsze wypieki zostały 
nagrodzone. Na stanowisku z 
darami lasu skosztować moż-
na było dżemów z owoców 
leśnych oraz zakupić słoiczek 
miodu.

Tegoroczny Festyn był połą-
czony z „Drzwiami otwartymi” 
naszej szkoły. Osoby zaintere-
sowane mogły zwiedzić budy-
nek szkoły oraz zapoznać się 
z jej szczegółowym funkcjo-
nowaniem.

Przygotowane atrakcje do-
starczyły wiele radości dzie-
ciom i ich rodzinom. Impreza 
sprzyjała integracji społecz-
ności szkolnej. Dzięki hojno-
ści sponsorów i zaangażowa-
niu w organizację i przebieg 
Festynu wszystkich pracow-
ników szkoły, wrażenia po-
zostaną na długo w naszej 
pamięci.

DOROTA FILBEREK
GRAŻYNA STABROWSKA 



STRONA 19SIERPIEŃ 2009

„Wobec sztuki jesteśmy 
tacy sami” – to spotkania 

w galeriach sztuki współcze-
snej z osobami niepełnospraw-
nymi. Zwiedzanie jest zapro-
szeniem do rozmowy oraz do 
różnych ćwiczeń wizualnych, 
które mają pomóc pojąć sens 
pracy artysty. Uczestnikami 
są między innymi podopieczni 
Wielkopolskiego Stowarzysze-
nia Alzheimerowskiego oraz 
Stowarzyszenia Zrozumieć i 
Pomóc.

Muzeum Narodowe – Galeria 
Sztuki Współczesnej. Stajemy 
przed pracą Tomasza Ciecier-
skiego. To obraz zbudowany z 
wielu osobnych pejzaży nałożo-
nych na siebie. Każdy blejtram 
stanowi tu oddzielny przedmiot, 
a jednocześnie wszystkie razem 
jakoś na siebie wpływają. Nie-
które zakryte są zupełnie przez 
następne. Oglądamy brzeg tej 
pracy – wygląda jak struktura. 
Nie da się jej wcisnąć w ramę. 

Wykładamy na stolik namalo-
wane poprzedniego dnia przez 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Alzheimerowskiego krajobrazy. 
Każdy bierze swój do ręki. Prosi-
my o układanie kolejnych prac w 
taki sposób, by – podobnie jak na 
obrazie Ciecierskiego – zakryć 
część pracy leżącej na stole. Za-
krywanie przychodzi z trudem. 
Pan Bogusław woli, by prace le-
żały obok siebie; wiadomo, żeby 
było je lepiej widać, a przecież 
stół wystarczająco duży... Kiedy 
jednak udaje się stworzyć kom-
pozycję na wzór artysty, zaczy-
namy o niej opowiadać. Akurat 
w centrum narysowany człowiek 
– nie został zakryty; wszystko, co 
go otaczało, to natura: drzewa 
w sadzie, chmury. I to się nam 
wszystkim spodobało – że nikt 
tego człowieka nie unieważnił.

– Dla podopiecznych naszego 
Stowarzyszenia  każde wyjście 
jest wydarzeniem – mówi Sylwia 
Dybiec, która na co dzień prowa-
dzi zajęcia w ośrodku dziennym 
dla osób z chorobą Alzheimera. 
– Wsiadamy do zamówionego 
busa i raz w miesiącu zwie-
dzamy inną galerię prezentują-
cą sztukę współczesną. Takie 
wyjścia pozwalają na kontakt 
ze światem zewnętrznym i do-
datkowo stymulują – podkreśla 
terapeutka.

Miesiąc później spotykamy się 
w galerii ABC na wystawie Jacka 
Dłużewskiego.

Na jednej ścianie kilka płó-
cien – wszystkie przedstawiają 
odbijające się w morzu słońce i 
statek. Wszystkie wiszą osobno. 
Sytuacja bardziej komfortowa 
dla naszych podopiecznych. Nic 
niczego nie zakrywa i nie zasła-
nia. Obrazy – mimo że przedsta-

Integracja
dzięki sztuce

wiają podobną sytuację – są wy-
konane inną techniką (drobne 
plamki albo większe płaszczy-
zny jednolitego koloru). W po-
mieszczeniu z obrazami stoi dę-
bowy, okrągły stół. Na parapecie 
okna rozkładamy przygotowane 
wcześniej przez podopiecznych 
żółte i niebieskie prostokąty. 
Prosimy, by każdy brał stosow-
ną ilość kolorowych papierków i 
układał na stole. Zgodnie została 
przyjęta linia horyzontu, poja-
wiły się bardzo ciekawe refleksy 
promieni na niebieskim morzu. 
Pani Wanda bardzo delikatnie 
formuje zarys słońca. Kiedy po 
skończeniu zadania odsuwamy 
się, pan Tadeusz kwituje: 

– No, jest to taka logiczna ca-
łość.

– Dlaczego sztuka współ-
czesna? Bo zadziwia i intryguje 
zarówno formą wizualną, jak 
i poruszaną tematyką – mówi 
Agnieszka Szwachła, realizator-
ka projektu. – Nie daje prostych 
i jednoznacznych rozwiązań. 
Staramy się wspólnymi siłami 
wszystko nazwać i określić, za-
stanowić się nad daną pracą. 
Każdy może wypowiedzieć, jak 
to czuje i rozumie. 

W czerwcu w ramach Bien-
nale Fotografii udajemy się z 
grupą piętnastu osób ze Stowa-
rzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” 
do Słodowni +1 w Starym Bro-
warze. Pośrodku stoi oryginalny 
poznański fotoplastykon. Zmie-
nione zostały jedynie napisy nad 
zdjęciami. Wprowadzają zupeł-

nie nowy kontekst. Oglądając 
zdjęcia zawieszone również na 
ścianie, zastanawiamy się nad 
różnymi funkcjami fotografii. 
Stojąc przed ścianą oklejoną 
mnóstwem zdjęć, gdzie zamiast 
podpisów widnieje kilka napisa-
nych odręcznie ołówkiem aneg-
dotek z podróży, czujemy się jak 
na herbacie u przyjaciół. Nieco 
dalej Zbigniew Libera prowokuje 
zdeformowanymi fotografiami 
słynnych zabytków. Kopuła ka-
tedry florenckiej płaska jak pocz-
tówka. Koniec z udawaniem, że 
ta budowla wywołuje wrażenie i 
podziw u osoby, której chwalimy 
się zdjęciami z podróży.

Rozdajemy prostokątne płytki 
i prosimy uczestników o spisanie 
z fotoplastykonu najciekawszej 
sentencji, a następnie położe-
nie jej jako podpis pod wybraną 
fotografię obecną na wystawie. 
Rozważamy, w jaki sposób do-
dany tekst zmienia naszą inter-
pretację danego zdjęcia. 

Kolektywne doświadczenie 
indywidualizacji – Mariusz tak 
nazywa zdjęcie człowieka prze-
branego za rycerza siedzącego 
w barze z kuflem piwa. Ale po 
chwili przeformułowuje ten pod-
pis na Indywidualne doświad-
czenie kolektywizacji. Tak lepiej 
pasuje. Indywidualność dotyczy 
przebrania się za rycerza i wy-
różnienia z tłumu, kolektywiza-
cja: bar i piwo. Zbiorowość, po-
wszechność.

Gdy zamykam oczy, mogę 
iść gdziekolwiek – taki podpis 

proponuje Aldona pod zdjęciem 
nocy polarnej. Nawet dzisiaj jest 
w stanie zachwycać za pomocą 
swojej siły – Leszek kładzie swój 
podpis pod fotografię Libery. I tak 
poszerza się horyzont tej pra-
cy... Nasze „dzisiaj” ma znacznie 
większy potencjał, by się nim za-
chwycić, niż zdjęcie zabytkowe-
go kościoła znajdującego się na 
trasie wycieczki do Włoch.

– Pomysł przybliżenia osobom 
niepełnosprawnym sztuki no-
woczesnej jest z całą pewnością 
nowatorski i bardzo potrzebny 
– mówi Agnieszka Skołuda, 
opiekująca się klubowiczami 
ŚDS „Zielone Centrum” w Sto-
warzyszeniu Zrozumieć i Po-
móc. – Dla wielu podopiecznych 
forma tak osobistego obcowa-
nia ze sztuką jest czymś zupeł-
nie nowym. Wytwarza się całe 
spektrum wrażeń i interpretacji 
dzieł, począwszy od tych, które 
wywołują pozytywne emocje, po 
te skrajne – negatywne. Z całą 
pewnością jednak żadna z osób 
uczestniczących w tych spotka-
niach nie pozostaje obojętna. Tu 
dzieje się wiele istotnych rzeczy. 
Spotkania ze sztuką integrują i 
pozwalają przełamywać wiele 
barier: mentalnych i komuni-
kacyjnych. Klubowicze bardzo 
lubią te spotkania-warsztaty i z 
niecierpliwością czekają na ko-
lejne – podsumowuje Agnieszka 
Skołuda.

Do tej pory odbyły się spotka-
nia w Centrum Kultury Zamek 
(wystawa fotografii, Weng Fen 
„Fataurbana”), w Muzeum Naro-
dowym (Galeria Sztuki Współ-
czesnej), w Starym Browarze 
(Słodownia +1, Biennale foto-
grafii) i kolejne w Starym Browa-
rze (galeria Art Stations, Olafur 
Eliasson „The Truth of Non-Digi-
tal Colours”).

W ramach projektu „Wo-
bec sztuki jesteśmy tacy sami”, 
współfinansowanego przez 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, odwiedzamy gale-
rie sztuki współczesnej wraz z 
podopiecznymi Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Alzheimerow-
skiego oraz Stowarzyszenia 
Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego „Zrozumieć i Po-
móc”.

AGNIESZKA JANKIEWICZ

Wystawa obrazów Jacka Dłużewskiego „Przejścia” w Galerii ABC. 
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Grafika komputerowa Natalki Wojewody, uczennicy pierwszej 
klasy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu.

Kalendarzowe lato zawi-
tało również do Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. 
Ugory w Poznaniu. Z tej okazji 
jego mieszkańcy uczestniczy-
li tutaj w spotkaniu integra-
cyjnym, na które zaproszo-
no seniorów z poznańskich 
DPS-ów m.in. przy ulicach 
Bukowskiej, Konarskiego i 
Zamenhofa.

To rekreacyjno-sportowe 
spotkanie zorganizowali, pod 
kierunkiem dyrektora Grzego-
rza Kozielskiego, pracownicy 
Domu, w tym głównie tera-
peuta zajęciowy Lech Mrocz-
kowski i rehabilitant Arkadiusz 
Hołoga. Zabawy i konkurencje 
sportowe sprawiły seniorom 
ogromną radość. Nad przebie-
giem konkurencji sportowych 
czuwał Sędzia Józek z Ugo-
rów, czyli kukła stworzona w 
Pracowni Terapii Zajęciowej 
Domu, za każdym razem, w 
zależności od rodzaju imprezy, 
inaczej ucharakteryzowana. 
Tym razem zajęła się tym pani 

W dniach od 28 czerwca do 
4 lipca Specjalny Ośro-

dek Szkolno–Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach zamienił się w 
Wioskę Indiańską, a to za 
sprawą Wakacyjnego Zjazdu 
Rodzin, który odbywał się pod 
hasłem: „I Ty możesz zostać 
Indianinem!”

Zajęcia zorganizował Ze-
spół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka, który działa 
w Ośrodku od września 2000 
roku. Obejmuje on opieką dzie-
ci od urodzenia do 6 roku życia, 
niewidome i słabo widzące, 
także te ze złożoną niepełno-
sprawnością. Zespół organizu-
je również rodzinne spotkania 
weekendowe w drugą sobotę 
każdego miesiąca, które dają 
rodzicom możliwość wymia-
ny doświadczeń i uzyskania 
wsparcia.

Teresa Walkowska z pracowni 
krawieckiej, która uszyła Józ-
kowi buty sportowe.

Goście bawili się przy mu-
zyce zespołu ,,Duet” i pięknym 
śpiewie Danuty Julskiej, która 
po długim czasie wróciła do 
śpiewania. Nie zabrakło rów-
nież pysznego poczęstunku, 
kawy i ciasta, które upiekli za-
proszeni goście. lew

Powitanie 
lata

swoją przygodę w poniedziałek 
29 czerwca. Dzieci przyjęły in-
diańskie imiona: Dzielny Bizon, 
Poki, Promyk, Skaczący Wiatr 
czy Gwiazda Polarna. Codzien-
nie odkrywały one inny aspekt 
życia Indianina: od tworzenia 
własnego ubioru i amuletów, 
przez instrumenty muzyczne i 
broń, po samodzielnie upieczo-
ne ciastka. Rodzice brali udział 
w zajęciach z choreoterapii i 
uczyli się tańca indiańskiego. 

Dzieci oprócz zajęć przed-
szkolnych uczestniczyły w co-
dziennych zajęciach indywi-
dualnych: terapii widzenia czy 
nauki orientacji przestrzennej, 
dostosowanych do ich możliwo-
ści i potrzeb. Ponadto Młodzi In-
dianie codziennie brali udział w 
zajęciach Metodą Ruchu Rozwi-
jającego Weroniki Sherborne lub 
Programie Dotyk i Komunikacja 
według M. i Ch. Knill’ów. 

Tym razem był to już czwarty 
Wakacyjny Zjazd Rodzin, który 
ma być swoistym podsumo-
waniem całego roku spotkań i 
pracy zarówno dla dzieci i ro-
dziców, jak również dla pracu-
jących z nimi terapeutów. 

Młodzi Indianie rozpoczęli 

We wtorek i czwartek in-
diańskie stopy stanęły na ziemi 
bladej twarzy, by zażyć krze-
piącej kąpieli w basenie przy 
Poznańskiej AWF. Dzieci wraz z 
opiekunami bawiły się świetnie 
pod okiem dzielnej rehabili-
tantki pani Kasi. Śmiechu było, 
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ZJAZD RODZIN W OŚRODKU DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

I ty możesz zostać
Indianinem
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co niemiara. W środę odbyły się 
zajęcia z elementami dogote-
rapii. Ośrodek odwiedziły dwa 
przezabawne psy, które dzieci 
od razu pokochały. Młodzi In-
dianie głaskali, czesali, karmili, 
odgadywali części ciała psa i 
wyprowadzali go na spacer. 

Natomiast w piątek wszy-
scy pojechaliśmy do Wioski 
Indiańskiej w Łopuchówku, 
położonej na terenie Puszczy 
Zielonki. W tym niezwykłym 
miejscu znaleźliśmy domostwa 
Indian Ameryki Północnej wraz 
z ich wyposażeniem. Wśród 

Na koniec wszyscy przy-
odziali stroje indiańskie, któ-
re przygotowywali przez cały 
pobyt i udali się do auli, gdzie 
odbył się prawdziwie indiański 
bal. Były tańce, śpiewy, pre-
zentacje plemion indiańskich i 
oczywiście dyplom i upominek 
dla każdego Małego Indianina, 
które wręczał Wódz Plemienia 
Cicho Patrząca. Finałem było 
ognisko, przy, którym dzieci 
przypominały sobie wszystkie 
zabawy i piosenki, których na-
uczyły się podczas comiesięcz-
nych spotkań w Owińskach. 

To był wspaniale spędzony 
czas! Wszystkim organizato-
rom dziękujemy w języku In-
dian: Pilamaya!

MARTA KOWALEWSKA

malowanych tipi, w otoczeniu 
misternie wykonanych przed-
miotów, przebogato zdobio-
nych strojów, egzotycznych 
sprzętów i prymitywnej broni, 
wykwalifikowani instruktorzy 
– członkowie Polskiego Ruchu 
Przyjaciół Indian, przenieśli 
nas w magiczny świat dawnych 
wojowników i łowców. 

Wyjątkową atrakcją było tio-
-tipi (namiot indiański), w któ-

rym jednorazowo może zmie-
ścić się kilkadziesiąt osób. Po 
wspólnym przejściu traper-
skiego toru przeszkód, równo-
ważni czejeńskiej, strzelaniu z 
prawdziwego łuku, udaliśmy 
się na wspólne ognisko i je-
dzenie kiełbasek. Oprócz tego 
nauczyliśmy się starej Pieśni 
Indiańskiej i Tańca Aligatora. 
Każdy mógł zamienić się w 
prawdziwego Indianina.
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Od czasów Zygmunta Freuda 
wiadomo, że duże znacze-

nie dla rozwoju człowieka ma 
doświadczanie własnego ciała. 
Według tego uczonego, wraże-
nia płynące z wnętrza własne-
go organizmu zapoczątkowują 
odróżnianie przez niemowlę 
siebie od świata. W tym proce-
sie początkowo biorą udział te 
obszary ciała, jakie dostarczają 
dziecku przyjemność. 

Na pierwszym miejscu są to 
usta, nimi niemowlę ssie pierś 
matki, doznając uczucia syto-
ści, a kiedy nie je, to wkłada do 
ust swoje paluszki, często także 
kciuk nóżki, albo zabaweczki, 
i wszystko, co potrafi uchwycić. 
Wskutek takich doświadczeń 
niemowlę zaczyna odróżniać 
swoje własne części ciała od 
tego, co jest spoza niego. Jeżeli 
dziecko jest zdrowe – jego ciało 
jest dla niego źródłem radości.

Jednak niektóre dzieci przy-
chodzą na świat uszkodzone, 
albo zdarzy się to później. Nieza-
leżnie od tego, kiedy uszkodze-
nie nastąpiło, jakiej części ciała 
dotyczy i jak jest duże, dziecko 
wymaga rehabilitacji. Słowo to 
pochodzące z łaciny (habilitas), 
znaczy zręczność, sprawność. 
I jakkolwiek jest też używane 
jako pojęcie prawnicze (przy-

Pokonaliśmy prawie tysiąc 
kilometrów, aby tego popo-

łudnia być z nimi. W Krakowie 
podczas V Finału Festiwalu Za-
czarowanej Piosenki im. Marka 
Grechuty. Wydawało nam się to 
oczywiste. Każdego miesiąca 
niepełnosprawni artyści przy-
jeżdżali do nas, do Poznania, 
aby w Schronie Kultury „Euro-
pa” podzielić się swoim trudem 
i talentem z nami – widzami i 
organizatorami koncertów z 
cyklu „Mimo Wszystko w Przy-
stani”. Wielu z nich musiało po-
konać odległość podobną, aby 
być z nami w Poznaniu. Zatem 
wydało nam się oczywiste, że 
skoro podczas największego 
artystycznego święta niepeł-
nosprawnych piosenkarek i 
piosenkarzy wystąpią nasi nie-
dawni goście – my pojedziemy 
do nich z rewizytą.

Jeśli, drogi czytelniku, kie-
dykolwiek występowałeś pu-
blicznie, pamiętasz to uczucie 
strachu przed występem. Re-
flektory, kamery, profesjonalna 
scena, nagłośnienie – a do tego 
kilkadziesiąt tysięcy widzów 
wypełniających cały krakow-
ski rynek. Jeśli występowałeś w 
konkursie przed publicznością, 
może znasz to uczucie zawodu, 
gdy trema nie pozwoliła poka-
zać wszystkich możliwości. Lub 
uczucie euforii, gdy schodziłeś 
ze sceny z satysfakcją: udało się, 
dałeś radę… 

Trudniej jest wtedy, kiedy 
oprócz tremy musisz pokonać 
słabość swojego organizmu: 
poruszasz się z białą laską lub 
na inwalidzkim wózku. Masz 
przecież świadomość, że ocenia 
cię profesjonalne jury, które zna 
regulamin i choćby chciało – nie 
może poza oceną artystyczną 
wziąć pod uwagę żadnych oko-
liczności łagodzących. Choćby 
takich, że akurat dzisiaj twoja 
choroba nasiliła się, albo zwy-
czajnie masz katar. Krakowski 
Festiwal jest bowiem poważnym 
konkursem, a nagrody dla lau-
reatów są bardzo atrakcyjne. Na 
szczęście, na krakowskim festi-
walu oprócz artystów są wolon-
tariusze, wspaniałe dziewczęta 
i chłopcy. Niektórzy w wojsko-
wych lub policyjnych mundu-
rach, inni w zwyczajnych, wy-
tartych dżinsach lub kolorowych 
spódniczkach. 

Są także niezwykli wolontariu-
sze. Znamy ich z radia, telewizji, 
koncertów. Tacy jak Irena Santor, 
Hanna Banaszak, Ania Dąbrow-
ska, Krystyna Prońko, Halinka 
Młynkowa, Muniek Staszczyk, 
Maciej Zakościelny, Zbigniew 
Zamachowski czy Krzysztof 
Cugowski. To oni konkursowym 
wykonawcom dodawali animu-

wrócenie czci), to w medycynie 
i w naukach społecznych jest 
stosowane w znaczeniu wielo-
kierunkowego oddziaływania, 
którego celem jest umożliwienie 
samorealizacji i uczestnictwa w 
społecznym życiu.

Rehabilitacja bywa żmudna, 
a dzieci nie zawsze są cierpliwe, 
ich rodzice również. A przy tym 
niemal każdy rodzaj rehabilitacji 
wymaga od dziecka czynnego w 
niej udziału. Bywa to trudne, je-
żeli dziecko musi przy tym prze-
zwyciężyć dolegliwości bólowe, 
a także trudności emocjonalne. 
Dlatego tak bardzo ważne są 
rozmaite pomysły ułatwiające 
dzieciom przebieg rehabilitacji.

Jednym z pomysłów jest pro-
gram „rehabilitacja na wesoło”, 
realizowany przez Fundację 
Dr Clown. Jego celem jest za-
chęcanie dzieci do ćwiczeń i 
utrzymywanie ich motywacji, 
która zazwyczaj szybko słabnie. 
Natomiast utrzymuje się, jeżeli 
żmudne ćwiczenia są przepro-
wadzane w formie zabawy. Wy-
niki uzyskiwane przy stosowa-
niu tego programu chwalą nie 
tylko rodzice, ale też lekarze. A 
dzieci nie myślą o tym, że muszą 
ćwiczyć, ale o tym, że się bawią. 

Inny pomysł mogłam nie-
dawno obserwować. Ośmiolet-

ni Hubert, który podczas jazdy 
na nartach doznał urazu nogi, 
ćwiczył na specjalistycznym 
przyrządzie: za każdym razem, 
kiedy chłopiec prawidłowo wy-
konanym ruchem obciążał nogę 
(temu służył przyrząd), przed 
jego oczyma na ekranie mo-
nitora jedno jajko wpadało do 
kosza. Była to gra komputerowa, 
sprzężona z urządzeniem reha-
bilitacyjnym, przy czym chłopiec 
liczył swoje trafienia do kosza, a 
każdemu trafieniu towarzyszyła 
reakcja radości. Hubert należy 
do takich dzieci, które potrafią 
się pasjonować tym, co robią. 
Przy okazji dowiedziałam się, że 
jedną z pasji jest poczta elektro-
niczna, a Hubert wysłał sam do 
siebie dziesięć e-mail’i.

A ja potem żałowałam, że nie 
poprosiłam jego mamę o adres 
mail’owy Huberta – przecież 
można by mu zrobić niespo-
dziankę. 

Pomysłów na uatrakcyjnienie 
rehabilitacji dzieci – w każdym 
wieku – jest wiele. Jednak nie tyl-
ko specjaliści, także matki ma-
łych dzieci, nieraz też ojcowie, 
mają różne wspaniałe pomysły 
łączenia zabawy z wysiłkiem. 
Dopóki trwa dzieciństwo, nie 
jest źle.

Znacznie trudniejsza jest sy-
tuacja, jeżeli niepełnosprawność 
jest stałą właściwością osoby i 
nastał czas na rehabilitację za-
wodową. Ten rodzaj rehabilitacji 
zależy od obalenia tak zwanych 
barier społecznych, czyli nega-
tywnych uprzedzeń w stosunku 
do osób z jakimikolwiek ograni-
czeniami sprawności. U nas już 
na ogół pokonane zostały barie-
ry edukacyjne, na dobrej drodze 
jest usuwanie barier architek-
tonicznych, dostępne jest także 
korzystanie z różnych form spę-
dzania wolnego czasu. 

I choć nadal niektóre prze-
pisy prawne utrudniają życie 
osobom niepełnosprawnym, to 
jednak najbardziej boli nieuf-
ność zdrowych ludzi. A mogło 
by się wydawać, że to najłatwiej 
zmienić. Okazuje się, że nie. W 
wieku zawodowym nie rozwe-
seli żaden Dr Clown, ani jajka 
nie wpadną do kosza. Tu jedni 
ludzie powinny umieć oceniać 
innych nie na podstawie ich 
ograniczeń, ale zasobów. A tymi 
osoby niepełnosprawne niejed-
nokrotnie przewyższają tych w 
pełni sprawnych, czy, jak to jest 
częściej: pozornie pełnospraw-
nych. 

PROF. DR HAB. 
IRENA OBUCHOWSKA 

Usprawnić radośnie
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Festiwal dobrych ludzi
szu, wykonując pierwszy z pre-
zentowanych utworów wspólnie 
ze swoimi „podopiecznymi”. Po 
występie w duecie artysta nie-
pełnosprawny pozostawał jed-
nak sam na scenie. Wyciszona 
publiczność czekała na przygo-
towaną od wielu tygodni wcze-
śniej konkursową piosenkę. A 
gdy utwór się kończył zawsze 
żegnała wykonawcę gorącymi 
brawami. Wtedy ponownie po-
jawiał się sławny opiekun i po-
magał zejść ze sceny. Byliśmy 
świadkami niecodziennych wy-
darzeń: oto gwiazda pierwszej 
wielkości – sławny artysta tak 
przeżywał występ swojego pod-
opiecznego przed krakowską 
widownią, że sam gubił się w 
roli, w której występował.

A przed sceną w sektorze dla 
gości – również my, kilkudziesię-
cioosobowa grupa poznaniaków. 
Wzruszające spotkania z tymi, 
którzy odnieśli sukces w po-
przednich festiwalach i dlatego 
nie mogli być w ogromnej ponad 
150 osobowej grupie wykonaw-
ców starających się o miejsce w 
finałowej puli sześciu wykonaw-
ców. Właściwie dwunastu, festi-
wal ma dwie kategorie wiekowe: 
„dziecięcą” i „dorosłą”. W każdej 
z nich w krakowskim finale wy-
stępuje sześciu artystów, wy-
łonionych w eliminacjach. Byli 
wśród widzów naszego sektora 
także artyści, którzy nie zdołali 
w tym roku osiągnąć wymarzo-
nego finału. Podkreślali, że za 
rok ponowią próbę. Spotkaliśmy 
niemal wszystkich tych, których 
poznaliśmy w Poznaniu. Była 
Kasia Nowak i Zuzia Osuchow-
ska, Karolina Sawka i Łukasz Że-
lechowski. Spotkaliśmy Grześka 
Dowgiałłę i Darka Tabisia. „Z 
naszych” w konkursie, na scenie 
wystąpiły: Agata Zakrzewska, 
Agnieszka Rejtczak i Marta Ro-
galska.

Po każdej odsłonie finałowej 

gratulujemy i… zapraszamy do 
Poznania, w nowym sezonie ar-
tystycznym. 

Relacja z Krakowa byłaby 
niepełna bez podkreślenia roli 
dwóch wspaniałych pań: Anny 
Dymnej i Marty Kądzieli z war-
szawskiej telewizji. Fundacja 
„Mimo wszystko” Anny Dymnej 
nadała Festiwalowi sens i roz-
mach. Prowadziła ona wszystkie 
festiwalowe konkursowe i towa-
rzyszące koncerty. Marta Kądzie-
la zadbała o to, aby to ogromne 
przedsięwzięcie udało się także 
pod względem organizacyjnym 
i spełniało wymogi widowiska 
telewizyjnego. 

Festiwal odbywał się w za-
grożeniu ulewy, jednak parasole 
okazały się niepotrzebne. Chwi-
lami nawet pokazywało się słoń-
ce, jakby chciało dodać otuchy 
stremowanym wykonawcom. 
Może deszcz zatrzymały dobre 
myśli organizatorów i widzów? 
Jest to przecież festiwal „dobrych 
ludzi”.

Pora wsiadać do autokaru i 
wracać do domu. Może za rok 
spotkamy się znów wszyscy pod 
pomnikiem Adama Mickiewicza 
– w Królewskim Stołecznym 
Krakowie? A może Ty, drogi czy-
telniku „Filantropa Naszych Cza-
sów”, pomimo swojej fizycznej 
niesprawności jesteś obdarzony 
talentem wokalnym? Może za 
rok będziemy ciebie oklaskiwać 
w Krakowie? Wszystkie najważ-
niejsze informacje o Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki im. Mar-
ka Grechuty znajdziesz na stro-
nie www.zaczarowana.pl. A gdy-
byś chciał ze swoja twórczością 
poetycką, plastyczną, muzyczną 
lub wokalną zaprezentować się 
przed publicznością Poznania 
najlepiej napisz do autora tego 
reportażu.

ROMAN KAWECKI
E-MAIL: ROMAN.KAWECKI@SMROLNA.

POZNAN.PL

rozgrywki przewodnicząca sądu 
konkursowego Ewa Błaszczyk 
ogłaszała werdykt. W kategorii 
dzieci I miejsce zdobyła Kasia 
Wachnik, II – debiutująca w im-
prezie Agata Zakrzewska i III 

– Grzesiek Batóg. W kategorii
dorosłych bezapelacyjnie wy-
grała Marta Rogalska, która po-
konała Kamila Czeszela (II miej-
sce) i Mirosława Trzeciaka (III 
miejsce). Wszystkim finalistom 
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KONFERENCJA O ROLI REHABILITACJI 
W LECZENIU SCHIZOFRENII

Odzyskać 
siebie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób i Rodzin z Problemami 
Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” we współpracy 
z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu oraz Pracownią Terapii przez Sztukę przy 
Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Gnieźnie zorganizowało 18 czerwca konferencję „Odzyskać 
siebie”. 

Celem spotkania było poruszenie tematyki roli rehabilitacji 
w leczeniu osób chorujących na schizofrenię. Prelegenci prze-
kazali słuchaczom informacje dotyczące pierwszych objawów 
choroby, leczenia farmakologicznego, zapobiegania nawro-
tom oraz skuteczności różnych programów rehabilitacji w le-
czeniu schizofrenii. 

Odbiorcy programu, którzy tego dnia zgromadzili się w 
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu, mogli nie tylko wysłuchać referatów, ale także 
obejrzeć wystawę prac plastycznych podopiecznych Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum” i Pracowni 
Terapii przez Sztukę. Spektakl teatralny, przedstawiony przez 
same osoby chore, oraz autentyczne wypowiedzi z ich życia, 
pozwoliły słuchaczom wnikliwie zrozumieć świat myśli i prze-
żyć osób chorych na schizofrenię.

KAROLINA KASPRZAK

Choroba psychiczna, za-
burzenia w zachowaniu, 

omamy, urojenia, halucyna-
cje… Te wszystkie terminy 
niewątpliwie mogą wydawać 
się porażające i budzić lęk u 
człowieka nie posiadającego 
dostatecznej wiedzy z zakresu 
problematyki psychiatrycznej. 

Ostatnio coraz częściej w 
środkach masowego przekazu 
słyszymy o schizofrenii i in-
nych dolegliwościach natury 
psychicznej. Organizowane 
są różnorodne konferencje, 
szkolenia lekarzy, pedagogów, 
pracowników instytucji pomo-
cowych, ale mimo to ciągle 
wiemy zbyt mało by poznać 
dokładnie istotę choroby i za-
głębić się w świat myśli i prze-
żyć schizofreników. 

Schizofrenia jest przewlekłą 
chorobą psychiczną, która wy-
wiera silny wpływ na życie lu-
dzi, czyni ich bezradnymi oraz, 
co najważniejsze, izoluje od 
otoczenia. Charakteryzuje ją 
występowanie urojeń o szcze-
gólnych treściach, omamów 
wzrokowych oraz innych prze-
żyć, zniekształcających odbiór 
rzeczywistości i sprawiających, 
że staje się ona dla chorego 
mało czytelna. 

Choroba uwidacznia się naj-
częściej w młodym wieku. 

W równym stopniu dotyczy 
mężczyzn i kobiet, choć ko-
biety zwykle zapadają na nią 
później. Nie ma związku ze 
statusem społeczno-ekono-
micznym czy wykształceniem. 
Jednakże wśród osób chorują-
cych na schizofrenię nie brak 
ludzi uzdolnionych naukowo 
lub artystycznie. 

Przyczyny schizofrenii jak 
dotąd nie zostały zbadane. 
Przyjmuje się, że istnieje po-
datność genetyczna, która w 
niesprzyjających okoliczno-
ściach, na przykład długotrwa-
łych sytuacjach stresujących, 
uzewnętrznia się w postaci 
epizodu psychotycznego. Je-
śli podatność genetyczna jest 
duża, istnieje większe praw-
dopodobieństwo, że objawy 
choroby utrwalą się i będą po-
wracać co jakiś czas. Jak wska-
zują badania, schizofrenia jest 
związana także z anomaliami 
strukturalnymi w mózgu wy-
nikającymi z zaburzeń w jego 
rozwoju, w życiu prenatalnym 
bądź w okresie późniejszym.

Czym dokładnie cechuje się 
ta choroba, że przeciętny czło-
nek społeczności, w której żyje 
osoba ze schizofrenią, boi się 
jej? Boimy się tego, czego nie 
znamy – to stwierdzenie jest, 

SCHIZOFRENIA – WYROK CZY SZANSA NA NORMALNE ŻYCIE?

Otwórzmy
drzwi i serca
moim zdaniem, jak najbardziej 
trafne w tym przypadku. Dla-
tego propagowana jest w pla-
cówkach opieki psychiatrycznej 
dziedzina nazywana psycho-
edukacją – czyli edukacją na 
temat zaburzeń psychicznych, 
pierwszych symptomów, prze-
biegu choroby, możliwości 
leczenia farmakologicznego i 
terapii. Z zajęć psychoeduka-
cyjnych mogą skorzystać bliscy 
z rodziny chorego, przyjacie-
le, koledzy, współpracownicy. 
Wszystko po to, by móc sku-
tecznie pomóc osobie chorej 
psychicznie i wspierać w pro-
cesie rehabilitacji ku powroto-
wi do zdrowia.

Przekonanie o agresywności 

osób ze schizofrenią jest fał-
szywe, bowiem tylko u niewiel-
kiej liczby chorujących wystę-
pują zachowania agresywne. 
Znacznie częściej pacjenci, 
zrozpaczeni niemożnością 
zrozumienia otoczenia, wyco-
fują się z życia albo podejmują 
próbę samobójczą.

Nie wszyscy chorują prze-
wlekle i z nawrotami. U nie-
których występuje tylko po-
jedynczy epizod choroby, a w 
wielu przypadkach lekarzom 
udaje się pomóc choremu i 
przywrócić go do normalnego 
życia. 

W terapii schizofrenii sto-
suje się różne metody. Przede 
wszystkim są to leki przeciw-

psychotyczne, które pozwalają 
opanować objawy, wyciszyć 
emocje i wpłynąć na sposób 
rozpoznawania rzeczywisto-
ści. Leki powinno się dobierać 
indywidualnie. Na pewno le-
piej zalecać lekarstwa nowszej 
generacji, które są dobrze tole-
rowane i w przeciwieństwie do 
leków starszych nie dają wielu 
niepożądanych objawów. Leki 
nowszej generacji są wskaza-
ne zwłaszcza dla osób, które 
dopiero zaczęły chorować. 

Drugim narzędziem w le-
czeniu schizofrenii jest pomoc 
psychologiczna, stosowana 
indywidualnie. Jej zadaniem 
jest pokazywanie pacjentowi 
błędów w rozpoznawaniu rze-
czywistości i pomoc w powro-
cie do niej.

Na podstawie własnych 
doświadczeń w kontakcie z 
osobami chorującymi na schi-
zofrenię zdobytych podczas 
praktyk zawodowych w Sto-
warzyszeniu Osób i Rodzin z 
Problemami Zdrowia Psychicz-
nego „Zrozumieć i Pomóc” w 
Poznaniu z pełnym przeko-
naniem mogę powiedzieć, że 
osoby te są bardzo wrażliwymi 
ludźmi, obdarzonymi niezwy-
kłymi talentami artystycznymi. 
Malują obrazy, piszą wiersze, 
przygotowują sztuki teatral-
ne. W podejmowane działania 
są zaangażowani całą duszą, 
a przy tym pogodni i optymi-
stycznie nastawieni do siebie i 
otaczającego świata. 

Oczywiście, niemożliwe by-
łoby osiągnięcie takiego stanu, 
gdyby nie farmakoterapia i te-
rapia indywidualna, niemniej 
jednak priorytetowym celem 
jest wyjście z izolacji i samot-
ności. Otwórzmy więc nasze 
serca, pomóżmy im odnaleźć 
się w nowej sytuacji. Tylko 
dzięki drugiemu człowiekowi 
osoba chorująca na schizofre-
nię może powrócić do normal-
nego życia.

KAROLINA KASPRZAK
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W przedostatni dzień Jar-
marku Świętojańskie-

go, w sobotę 13 czerwca, 
na Starym Rynku w Pozna-
niu odbył się koncert osób 
niepełnosprawnych „Nasz 
Świat”. To już ósme wydanie 
imprezy, zorganizowanej 
przez Centrum Kultury Za-
mek, pod honorowym pa-
tronatem Fundacji Familijny 
Poznań.

Ciemne chmury zbierały się 
nad Poznaniem przez całe 
popołudnie i wydawało się, 
że trudno będzie znaleźć tego 
dnia wielu amatorów słody-
czy, ozdób oraz niezliczonej 
masy innych przedmiotów i 
specyficznego klimatu, jaki 
oferuje co roku Jarmark. Ale 
ruch i zgiełk był, a gdy parę 
minut po 18.00 z głośników 
popłynęły pierwsze wersy 
utworu „Ta sama chwila” ze-
społu Bajm, gęstnieć zaczęło 
także pod ustawioną na Ryn-
ku sceną. A zza chmur wresz-
cie wyjrzało słońce.

Joanna Mazurek, która jako 
pierwsza wyszła na scenę, 

Nasz Świat
po raz ósmy

przypadły do gustu dwa 
oryginalne utwory, skom-
ponowane przez członków 
grupy. Słowa jednej z nich, 
mówiące o tym, jak ważna 
jest w naszym życiu nadzie-
ja, wyśpiewane z prawdzi-
wą pasją, dały do myślenia 
wszystkim – nie tylko niepeł-
nosprawnym.

A Bajm zabrzmiał raz jesz-
cze tego wieczoru za sprawą 
Agnieszki Kubickiej, która za-
śpiewała kolejny wielki prze-
bój grupy „Piechotą do lata”. 
Chwilę później zadziwiła pu-
bliczność swoją interpretacją 
piosenki „Gołębi puch” Lom-
bardu. Był więc także moc-
niejszy, rockowy akcent.
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Jednym z ciekawszych 
momentów był niewątpliwie 
występ Integracyjnego Klubu 
Tańców Polskich. Klub, zało-
żony w 2004 przez panią Ja-
dwigę Banaś i działający przy 
Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 w Po-
znaniu, zrzesza dzieci z nie-
pełnosprawnością ruchową 
oraz członków Dziecięcego 
Zespołu Folklorystycznego 
„Cepelia – Poznań”. Idea jest 
prosta. Połączyć w taneczne 
pary dzieci z obu grup i po-
kazać, że niepełnosprawność 
nie musi oznaczać rezygnacji 
ze swoich marzeń. Wyszło to 
naprawdę świetnie, mimo, że 
scena nie była dużych roz-
miarów i trzeba było sporych 

początkowo lekko stremowa-
na, szybko złapała kontakt 
z publicznością i odśpiewa-
ła jeszcze znany wszystkim 
przebój grupy 2 plus 1 „Chodź, 
pomaluj mój świat”. Proble-
my techniczne z nagłośnie-
niem na szczęście okazały się 
chwilowe i potem było już „z 
górki”.

Po niej na scenie pojawił 
się zespół „Przystań”, dzia-
łający przy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Niewidomych i 
Słabowidzących w Poznaniu. 
Kwartet, prowadzony przez 
panią Dorotę Bieńkowską, 
wykonał pięć piosenek z któ-
rych publiczności najbardziej 

Integracyjny Klub Tańców Polskich.Zespół „Przystań” z WTZ „Ognik” w Poznaniu.

Agnieszka Kubicka.

umiejętności, by wykonując 
tańce ludowe niczego nie 
przewrócić!

Na (prawie) koniec wystą-
piła jeszcze grupa wokalna 
„Tacy sami” z Obornik, która 
zaprezentowała mix popular-
nych hitów. I wciągnęła przy 
okazji do zabawy i wspólne-
go śpiewania sporą grupkę 
widzów.

Koncert zakończył występ 
Marka Siwka. Artysta, znany 
między innymi ze współpra-
cy z Lombardem, który tak-
że prowadził całą imprezę, 
wykonał piosenką „Przeżyj to 
sam”. tkacz
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W życiu spotykamy się czę-
sto z sytuacjami, które 

nas przerastają i z którymi 
nie potrafimy sobie poradzić. 
Reakcja na nie jest zaskocze-
niem, szokiem wywołującym 
niemożność stawienia czo-
ła problemowi. Dotychczas 
wszystko było poukładane, 
mieliśmy ważne plany życio-
we, wierzyliśmy, że uda się je 
zrealizować. Aż tu nagle świat 
się wali.

Dowiadujemy się o nieule-
czalnej chorobie własnej albo 
bliskiego członka rodziny. 
Pierwsza myśl jest taka: „Le-
karz na pewno się pomylił, ja 
nie mogę być chora, to nie-
prawda, mam przecież jeszcze 
tyle życia przed sobą…” Nie 
dopuszczamy do świadomości 
faktu istnienia choroby.

Kiedy mija już trochę czasu 
– uczymy się go akceptować. 
Szukamy sposobów rozwiąza-
nia trudnej sytuacji. 

Z szybkością wiatru pędzi-
my do specjalistów, którzy 
przepiszą jakiś cudowny śro-
dek i choroba zniknie jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Szukamy także ra-
tunku w ziołolecznictwie, u 
wróżki, bioenergoterapeuty… 

To pomaga żyć...
wszędzie, gdzie się da. Nie-
stety, wysiłki bywają daremne. 
Ktoś na górze chciał inaczej i 
postanowił nie odstępować od 
swoich złowieszczych planów. 
Co dalej robić?

Potrzeba niemałej siły, aby 
odnieść zwycięstwo w tej wal-
ce. Przede wszystkim trzeba 
wiedzieć, że choroba to nie 
wyrok. Można żyć równie ak-
tywnie jak dotychczas. Zajęcia 
wymagające dużego wysiłku 
fizycznego zamienić na mniej 
obciążające – na przykład jaz-
dę rowerową na codzienny, 
kilkunastominutowy spacer. 
Starać się wykorzystywać w 
miarę możliwości każdą wolną 
chwilę na pasjonujące zajęcia, 
naukę i pracę. 

Kontakty z ludźmi również 
są dla nas ważne, ponieważ 
dzięki rozmowom z przyjaciół-
mi i bliskimi choć na chwilę 
możemy zapomnieć o wła-
snych troskach i zmartwie-
niach. Słoneczna, wakacyjna 
pogoda czeka, aż wyjdziemy jej 
naprzeciw. Nie zamykajmy się 

więc w domach, ale jak najwię-
cej czasu spędzajmy na świe-
żym powietrzu i w otoczeniu 
innych osób. Pomyślmy sobie, 
że nie jesteśmy sami – na świe-
cie jest mnóstwo ludzi i każde-
go w mniejszym lub większym 
stopniu dotyka cierpienie. 

Również dbałość o atrakcyj-

ny wygląd wzmacnia poczucie 
naszej wartości. Nie żałujmy 
więc czasu na wybór garderoby 
i zrobienie makijażu. I ostatnie, 
najważniejsze – uśmiechajmy 
się jak najczęściej. To pomaga 
żyć nie tylko nam, ale także 
drugiemu człowiekowi.

 KAROLINA KASPRZAK

17 czerwca 2009r na 
plaży miejskiej przy 

Hotelu Neptun odbyła się 
II edycja Festiwalu Rzeźb 
na Piasku, w której wzięli 
udział uczniowie ze Spe-

Festiwal Rzeźb na Piasku

cjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Mię-
dzychodzie, podopieczni z 
Domu Pomocy Społecznej w
Piłce oraz Domownicy Śro-
dowiskowego Domu Samo-

pomocy. Imprezę zorgani-
zowało Stowarzyszenie dla 
Ochrony i Promocji Zdro-
wia Psychicznego „Bądźmy 
Razem” oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Mię-
dzychodzie.

Festiwal rozpoczął się słod-
kim poczęstunkiem oraz wy-
stąpieniami kierownik ŚDS 
Danuty Nowak, kierownika 
Wydziału Oświaty ze Staro-
stwa Powiatowego Dariusza 
Nowaka oraz Haliny Idziak, 
która reprezentowała Stowa-
rzyszenie „Bądźmy Razem”.

Goście zostali podziele-
ni na sześć grup, następnie 
przedstawiciele drużyn loso-
wali zestawy rzeźb do wyko-
nania. Zadaniem uczestni-
ków było zbudowanie trzech 
rzeźb: zamek z piasku, wylo-
sowany symbol Międzycho-
du i projekt własny. Każda 
drużyna zaangażowała się w 
wykonanie swoich dzieł. Po 
zakończeniu zabawy w pia-
sku artyści udali się na obiad, 
podczas którego mogliśmy 
wysłuchać kilku legend zwią-

zanych z Międzychodem, 
opowiedzianych przez Miro-
sławę Borowiak z Muzeum 
Regionalnego.

Kolejną atrakcją było pły-
wanie motorówką po Jeziorze 
Kuchennym. Na zakończe-
nie festiwalu każda drużyna 
otrzymała dyplom, słodki 
upominek oraz statuetkę z 
logo festiwalu, którą wyko-
nali domownicy ŚDS. Finanse 
na zakup słodyczy przekazał 
Powiat Międzychodzki.

Za pomoc w przygotowa-
niu i organizacji II Festiwalu 
Rzeźb na Piasku należą się po-
dziękowania: Hotelowi Nep-
tun, wiceprezesowi WOPR-u 
Stefanowi Gansce, Mieczy-
sławowi Wieczorkowi, człon-
kom stowarzyszenia „Bądź-
my Razem”, Domownikom 
ŚDS w Międzychodzie, a w 
szczególności Sławomirowi 
Kubów, Arkadiuszowi Fuja-
kowi, Grzegorzowi Kukuc-
kiemu i terapeucie Robertowi 
Buchertowi.

EWELINA MAJ
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Medale, dyplomy i hektolitry 
wylanego potu! A przede 

wszystkim świetna zabawa 
i dobra okazja do pokazania 
wszystkim, że ruszać się moż-
na (i trzeba!) w każdym wieku. 
W dniach 22-25 czerwca odbyła 
się w Poznaniu Spartakiada Se-
niorów. To już czwarta edycja. 
Z roku na rok gromadzi coraz 
więcej uczestników.

Impreza, zorganizowana 
wspólnie przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu, zgromadziła 
tym razem „na starcie” 113 osób. 
Kolejnych kilkanaście dołączyło 
już w trakcie zawodów – orga-
nizatorzy wykazali się w tym 
względzie dużą wyrozumiało-
ścią i można było dopisać się do 
listy uczestników nawet w ostat-
niej chwili. Warunek konieczny: 
ukończony 55. rok życia oraz 
ważna legitymacja emeryta-
-rencisty dla osób w przedziale 
55-60 lat. 

Spartakiada Seniorów, choć 
organizowana przez miasto (w 
ramach programu „Seniorzy” 
oraz projektu aktywizacji fizycz-
nej i psychicznej osób w wieku 

IV SPARTAKIADA SENIORÓW

Medale, dyplomy, 
hektolitry potu

nakazujemy i do czegoś zmu-
szamy. 

I wygląda na to, że taka for-
muła się sprawdza. Wszyscy 
zawodnicy biorący udział w za-
wodach (oprócz tego, że dawali 
z siebie wszystko) świetnie się 
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We are the champions… Najlepsze panie (tenis stołowy).

emerytalnym) w dużej mierze 
tworzona jest też przez samych 
jej uczestników. Konkurencje z 
roku na rok zmieniają się, jedne 
wypadają z programu, inne są 
do niego włączane. W zeszłym 
roku tenis ziemny nie przyjął 
się, było zbyt mało uczestników. 
W tym roku znalazło się miejsce 
dla innych dyscyplin. Staramy 
się reagować na potrzeby sa-
mych zainteresowanych – tłu-
maczy pani Monika Prendke z
Działu Organizacji Imprez i Mar-
ketingu Poznańskich Ośrodków 
Sportu i Rekreacji. W podob-
nym tonie wypowiada się także 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
Włodzimierz Kałek: Chcemy, by 
była to przede wszystkim ich 
(seniorów) impreza, by czuli, że 
są u siebie, a nie, że my im coś 

200 m oraz rzut piłką lekarską i 
palantową. Poziom niektórych 
zawodników, zwłaszcza w teni-
sie stołowym, ale także w kon-
kurencjach biegowych, mógł 
wprawić w zdumienie i onie-
śmielić młodszych obserwato-
rów… Dla trójki najlepszych w 
poszczególnych konkurencjach, 
oprócz obowiązkowych medali 
i dyplomów, były również nagro-
dy finansowe. A dla wszystkich 
zawodników – medale uczest-
nictwa oraz… kiełbasa z grilla 
i wspólna biesiada ostatniego 
dnia sportowych zmagań.

Z podsłuchanych przy stoli-
kach rozmów jasno wynika, że 
oni tu jeszcze wrócą. I za rok 
będą jeszcze lepsi. Tkacz

Bowling. Technika rzutu 
dowolna.

bawili. Konkurencji w tym roku 
było rzeczywiście sporo i można 
było wybierać (lub wziąć udział 
we wszystkich). Warcaby, sza-
chy, bowling, tenis stołowy, pły-
wanie czy wreszcie konkurencje 
lekkoatletyczne: biegi na 100 i 
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Dla mniej samej było to po-
wodem wielu radości i 

przed wszystkim refleksji. Kuba 
szybko rośnie. Ma już swoje za-
interesowania i własnych przy-
jaciół. Nie mogę stale nad nim 
stać. Będzie chciał coraz wię-
cej wolności. A ja? Co by było, 
gdybym nie była tak potrzebna 
moim niesłyszącym? 

Na pewno nie byłabym tak 
szczęśliwa jak dziś. Myślę, że 
również Kuba nie byłby w pełni 
szczęśliwy, mając stale za ple-
cami rozdygotaną mamę, która 
bez przerwy na niego chucha i 
dmucha. Życie jeszcze dla kogoś 
dało mi równowagę.

To bardzo ważne. Mniej już się 
zadręczałam wizjami następ-
nych operacji Kuby, zagrożenia 
życia. Było na to mniej czasu. 
Dzięki temu mogłam z synkiem 
żyć normalnie, być bardziej ra-
dosna, optymistyczniej patrzeć 
w przyszłość. 

Na dobrą sprawę na co dzień 
w ogóle nie myśleliśmy ani 
nie rozmawialiśmy o chorobie. 
Strach dosięgał nas zawsze na 
krótko przed kontrolną wizytą w 
Centrum Zdrowia Matki i Dziec-
ka w Łodzi. Pewnie ten strach 
nie zniknie nigdy. Ale łatwiej jest 
go znosić, mając na co dzień 
inne sprawy.

Turnus ten był wyjątkowy 
jeszcze z jednego powodu: Kuba 
nauczył się na nim jeździć na 
rowerze na dwóch kółkach. W 
domu podejmowałam już despe-
rackie próby nauczenia go jazdy 
na rowerze, ale bezskutecznie. 
Ciągle się przewracał, a z paty-
kiem zaczepionym z tyłu roweru 
nie miałam już siły biegać (tym 
bardziej, że Kuba coraz szybciej 
pedałował).

Zamówiłam więc specjalne 
dwa kółka doczepiane na tylne 
koło. Rowerek był już duży i nie 
było takich kółek bocznych w 
normalnych sklepach rowero-
wych.

Kuba uwielbiał jazdę na rowe-
rze. Rowerek dostał w prezencie 
od wujka Marka, prezesa nasze-
go Towarzystwa. Była to jedna z 
niewielu form aktywności fizycz-
nej, którą mógł uprawiać, oczy-
wiście, w sposób umiarkowany.

Gdy udało się zdobyć boczne 
kółka, była to prawdziwa radość. 
Chodziliśmy z Kubusiem do par-
ku prawie codziennie. Mógł wte-
dy 10-15 minut pojeździć niezbyt 

Po raz trzeci wracam do 
Bornego Sulinowa. Jego 

Centrum Rehabilitacji dla 
Osób Chorych na Stward-
nienie Rozsiane jest niepo-
wtarzalne i ma wyjątkowy 
charakter. Tutaj nie ma nic 
ważniejszego, aniżeli zdro-
wie pacjenta. To w Bornym 
odzyskujmy humory i wiarę, 
że będzie lepiej, a SM to nie 
wyrok ani koniec świata; „to 
tylko SM”- jak zawsze powta-
rza jedna z rehabilitantek. 

Tym razem uczestnicy 
czerwcowego turnusu mieli 
dodatkowy punkt programu w 
swoim pobycie. Przez tydzień 
w Ośrodku gościła dr Joanna 
Wojciechowska. Chętnie dzie-
liła się swoją wiedzą na temat 
SM-u i starała się przekonać 
do metody kompleksowej re-
habilitacji.

Właśnie taką metodą pro-
wadzi się pacjentów w Bor-
nym Sulinowie. O tym, czy są 
efekty, nie muszę chyba nikogo 
przekonywać, skoro w 39-oso-
bowym turnusie tylko 5 osób 
było po raz pierwszy. To mówi 
samo za siebie. Nasuwa się za-
raz kolejny wniosek: za mało 
jest w naszym kraju tego typu 
ośrodków i za mała jest edu-
kacja w tym temacie naszego 
społeczeństwa. 

Wierzę jednak głęboko, że to 
się kiedyś zmieni, a tacy ludzie 
jak personel w Bornym Suli-
nowie nie będą jednostkami i 
kimś wyjątkowym. Ich praca 
jest ciężka i niezapłacona, a 
często niedoceniana. Wtedy 
pozostaje tylko uśmiech, zado-
wolenie pacjenta i jego „dzię-
kuję”, a to też bardzo wiele 
znaczy. 

Ja w Bornym Sulinowie by-
łam już weteranką. Znałam 
wszystko i wszystkich. Wszy-
scy mnie znali i było jakoś 
dziwnie. To leśne miasto i jego 
czerwcowe dni w Centrum Re-
habilitacji dla Osób Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane obu-
dziły we mnie najgłębiej skry-
wane emocje. Po tym pobycie 
już wiem, że żyć trzeba tu i 
teraz, cieszyć się każdą chwilą 
i nie bać się realizować swoje 
pragnienia i marzenia. Myśleć 
trzeba tylko pozytywnie i tak 
się programować. SM bowiem 
zawsze będzie z nami, ale jak, 
to zależy tylko od nas. 

Eunika
Lech
POZNAŃ

szybko. Starałam się trzymać 
tego czasu, bo jednak Kuba dalej 
szybko się męczył i bardzo pocił.

Zauważyłam w czasie tych 
wypraw do parku, że Kubuś sie-
dzi na rowerku krzywo, wiele 
razy zwracałam mu uwagę, ale 
pomagało tylko na krótko. Po-
myślałam, że to chyba problem 
ze wzrokiem i umówiłam nas na 
konsultację u okulisty. Nie spo-
dziewałam się jednak, że to coś 
poważnego. Wcześniej w domu 
wielokrotnie prosiłam go o pod-
noszenie niewielkich przedmio-
tów z podłogi i zawsze mu się 
udawało.

Po badaniu okazało się, że 
Kuba ma pogłębiający się astyg-
matyzm. Konieczne było nosze-
nie szkieł cylindrycznych. Trochę 
mnie to podłamało. Tyle to dziec-
ko wycierpiało, jeszcze to mu po-
trzebne? Ale wyjścia nie było. Się-
gnęłam do swoich oszczędności i 
kupiłam mu okulary. Nie były one 
może wymarzone, ale ładne i ta-
kie, na jakie było nas stać. Od tego 
momentu wszystko się zmieniło 
na lepsze. Kuba pewniej siedział 
na rowerze, ale bał się jazdy bez 
dodatkowych kółek.

Na turnusie Kubuś poznał 
kolegę który miał wymarzony 
przedniego rower BMX.

Widziałam, że bardzo chciałby 
też na nim pojeździć, ale się boi, 
bo nie ma na nim umocowanych 
bocznych kółek.

Chłopiec wielokrotnie zachę-
cał go do jazdy, ale Kuba odma-
wiał.

Pewnego dnia, gdy staliśmy 
przed ośrodkiem z grupą słyszą-
cych, podjechał na swoim rowe-
rze ten chłopiec. Zapytałam go, 
czy da się Kubie na chwilę przeje-
chać. Chętnie się zgodził. Powie-
działam Kubie, że ja i niesłyszący 
wujek Rysiu (który wielokrotnie 

opiekował się Kubą, gdy trzeba 
było coś załatwić) będziemy go 
łapać. Ustawiliśmy się na jakieś 
trzy metry od siebie puszczali-
śmy sobie Kubę tam i z powro-
tem. Staraliśmy się zwiększać 
odległość niepostrzeżenie. Po 
kilku razach staliśmy już od 
siebie na jakieś osiem metrów, 
a Kuba niczego nie zauważał, 
czasami pytał tylko: jesteś tam 
mamo? A ja oczywiście odpo-
wiadałam: tak, tak syneczku. 
Zwiększaliśmy powoli odległość 
i wkrótce Kuba jechał już dobry 
kawałek sam. 

Zawołałam do niego: patrz, 
syneczku, jedziesz sam! I oczy-
wiście, jak zwykle w takich 
przypadkach bywa, Kuba się 
wywrócił. Nic jednak poważne-
go się nie stało, a wiara w to, że 
potrafi, utwierdziła się, bo chwi-
lę później sam zaproponował, 
że pójdziemy poćwiczyć na tra-
wę. Szło mu doskonale. Nabył 
umiejętność samodzielnej jazdy 
na rowerze. Bardzo mnie cieszył 
jego sukces. Nabrał jednak prze-
konania (być może była to celo-
wa wypowiedź), że nauczył się 
jazdy tylko i wyłącznie na BMX 
i koniecznie musi mieć właśnie 
taki rower. Obiecałam, że kupię 
mu taki kiedyś na pewno. 

Szybko mijał czas na turnusie. 
Kuba zrobił się bardzo radosny. 
Poznał wiele dzieci w swoim 
wieku, także koleżankę Olę.

Obserwowałam, jak się z nią 
bawi, przez okno balkonowe. 
Zapraszał koleżankę na lody, na 
spacer, potem siedzieli na ław-
ce i rozmawiali. Czasami tylko 
Kuba przychodził do pokoju, 
prosząc mnie o dwa złote. Ce-
lowo pytałam po co mu one, ale 
zawsze odpowiadał zdawkowo. 
Przyczaiłam się któregoś dnia i 
zobaczyłam, jak prowadzi kole-
żankę Olę za rękę do kawiarni, 
która była na terenie ośrodka i 
kupuje jej napój.

Szybko wróciłam do pokoju. 

Zrozumiałam, że mój ,,mały 
synek’’ (oczami wyobraźni 
wciąż widzę go w pieluszkach) 
już nie jest taki mały i właśnie 
przechodzi pierwsze zaurocze-
nie. 

Syneczku,
jedziesz sam!

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Borne Sulinowo
– kolejna odsłona

DANUTA ŁAWNICZAK

Kolory Bornego Sulinowa
W Centrum Rehabilitacji SM – Sulinowo Borne
Kolor służbowego mundurka ma znaczenie bezsporne

Jest jeden nadrzędny mundurek biały
To Pan tu i Władca – vel Mariusz Wspaniały!
Bywają czasem inni biali, tylko jeśli trzeba,
Bo tak na co dzień to ich tu w zasadzie nie ma...

Natomiast w turkusach z odcieniem pistacji
Pracują fachowcy od spraw rehabilitacji:
Stoły, PNF-y, drabinki, bieżnie i rowery,
I wanienki, i lampy, prądy i lasery
I dziecinne zabawki, i pieszczoty dla rąk.
Makarony w basenie, i rozgrzewki po krio...

Następna grupa to zespół łososi
Co ciśnienie mierzy i tabletki roznosi
A tak naprawdę wiadomo, że to na ich głowie
Spoczywa pacjentów ciężko nadwątlone zdrowie...

Jest jedna czarnulka pośród tych łososi
Co powinna chyba inny mundur nosić
Na przykład biały albo czerwony ?
(Czerwony pasowałby do korony)
Bo koronę na pewno kiedyś dostanie!
Gdy tylko czas znajdzie na koronowanie...

Inna ważna grupa to żółte mundurki

Dzisiaj po pobycie w Cen-
trum pozostały już tylko wspo-
mnienia, ususzony bukiecik z 
jagodowych krzewów z bor-
neńskiego lasu i wiersz napi-
sany na pożegnanie przez jed-
ną z koleżanek z czerwcowego 
turnusu. Zapomniałam jeszcze 
o najważniejszym – nauczy-
łam się żyć z chorobą, zrozu-
miałam ją i uwierzyłam, że 
marzenia się spełniają. Trzeba 
więc marzyć, a droga do nich 
mimo, że nieraz trudna, warta 
jest tego trudu. 

Żegnaj Borne, a właściwie do 
zobaczenia, bo nigdzie lepiej 
nie doładuje się akumulatorów 
na dalsze życie, a takich „kolo-
rów” jak w Centrum też nigdzie 
nie znajdziecie. 

Co swoim uśmiechem rozpędzają chmurki
Znad cudzej niesprawności, znad trzęsących rąk,
Nóg zastałych w uporze i tym podobnych mąk...
One to wszystko jakoś zbierają do kupy
Razem z nie dającą się utrzymać w łyżce resztką zupy

Prysznice, ubranie, spacery, jedzonko...
To dzięki żółtym w Ośrodku zawsze świeci słonko
Nie tylko dnia każdego lecz i każdej nocy
To prawda – czasem i one potrzebują pomocy...

Wtedy do boju idą mundurki niebieskie
Które co prawda mają już w swoim królestwie
I stołówkę, i kuchnię, i wszystkie żołądki
I wszystkie pokoje, i wszystkie porządki...
To mieszanie kolorów satysfakcji rodzi sporo:
Bo żółty z niebieskim daje zielony – to nadziei kolor 

Jest tu jeszcze jeden pracowniczy chórek,
Co im (chyba) nie przysługuje żaden mundurek
To: terapeuci spraw różnych, i muzykanci,
I księgowe zapewne, i praktykanci...
Tu najlepiej śpie-ewa ewa – w roli pierwszej solistki
Od niej ważne nuty do domu zabierają wszyscy... 

Jeśli kogoś nie wymieniłam – o wybaczenie proszę
Widać nie dostrzegłam... mrówki trudno dostrzec 

 TURNUS - BORNE SULINOWO 
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Małgorzata obudziła się 
pewnego zimowego po-

ranka z zupełnie nieznanym 
jej dotąd uczuciem szczęścia. 
Przez zasłonięte żaluzjami 
okno zajrzał promyk słońca 
i przysiadł w kącie pokoju. 
Więc to jest właśnie miłość? 

To ona sprawia, że każde-
go dnia nawet w mroźny świt 
chce nam się wstawać z łóżka, 
by potem poddawać się biega-
ninie za tysiącem przyziem-
nych spraw. To ona daje siłę do 
zmagania się z trudnościami. I 
to ona nie pozwala zwątpić w 
sens życia, gdy trzymamy za 
rękę ukochaną i ciężko chorą 
osobę. Jej moc – jeśli się kocha 
prawdziwie – jest tak wielka, 
że aż niewyobrażalna. Wtedy 
zaszywa się w ludzkich ser-
cach na zawsze.

Dziewczyna po chwili za-
myślenia wróciła do codzien-
ności, zastanawiając się, co 
przyniosą kolejne chwile.

*** 
Pawła tego dnia ogarnął no-

stalgiczny nastrój. Czy zima 
musi być tak przygnębiającą 
porą roku? – pomyślał. A może 
to wcale nie zima spowodowa-
ła rozterki w jego sercu, może 
to po prostu przeżycia, jakie 
przygotował dla niego los? 
Tak czy inaczej czas gnał nie-
ubłaganie, wskazówki zegara 
stojącego na nocnym stoliku 
przesuwały się coraz szybciej 
i nie było innego sposobu, jak 
wyrwać się wreszcie z objęć 
snu.

W drodze do pracy przypo-
mniała mu się historia sprzed 
kilkunastu lat. Dziewczyna, 
którą tak bardzo kochał, ode-
szła. W jednej chwili ją stracił, 
choć znali się krótko, zbyt krót-
ko. Kilka miesięcy po wspól-
nych spotkaniach i intymnych 
momentach bliskości zdecydo-
wała, że wyjeżdża do Stanów 
Zjednoczonych. Nie buntował 
się. Zaakceptował jej decyzję. 
W jesienny poniedziałek od-
prowadził ją na lotnisko. Wtedy 
widzieli się po raz ostatni. 

Wydawało mu się, że to ja-
kiś zły sen, kiedy w wiadomo-
ściach usłyszał, że samolot, 
którym podróżowała, miał wy-
padek. Zginęło piętnaście osób, 
w tym ona – drobna, niewinna 
istota. Przez następne dni łu-
dził się jeszcze, że to pomyłka, 

25.05.09. 
POKOLENIE
BIEGNĄCE…

Piękny maj dobiega końca, a 
ja znowu nic nie napisałam. Dni 
stały się długie, a mój wolny czas 
skurczył się do minimum. Dom 
stal się niczym hotel, bo wpada-
my do niego, aby się umyć, zjeść 
i wyspać. Choć co do tego ostat-
niego, to wyspanie się graniczy z 
cudem. Oczywiście nadal mamy 
wszystko do góry nogami, bo 
remont trwa, a raczej stanął w 
miejscu. Więc po co mam oglą-
dać dziurawe ściany czy poroz-
kręcaną kuchnie. Wolę zachwy-
cać się majem, bo zaraz go nie 
będzie, a remont dalej trwać 
będzie. Poza tym latam od wie-
czorku poetyckiego do spotka-
nia autorskiego. Po drodze cza-
sem wena złapie mnie za nogi i 
usiądę, i napiszę czasem wiersz. 
Tak, nawet wiersze już piszę w 
biegu. Ostatnio wyleciałam spod 
prysznica jeszcze nie wytarta 
i pisałam, będąc sama jeszcze 
jedną kroplą wody, a raczej ka-
łużą. 

W wielkim mieście – wielki 
ruch. Ciągle zabiegani mamy co-
raz więcej do przebiegnięcia. Je-
steśmy pokoleniem biegnącym, 
tylko ku czemu? Zdaje się nam, 
że ku lepszemu. Tylko że dep-
czemy po drodze wartości. My-
ślimy, że życie trzymamy mocno 
w garści, a paradoksalnie życie 
nam przecieka przez palce. 

Niechcący też wpadłam w ten 
pogięty maraton. Jednak czasem 
jeszcze udaje się mi zatrzymać, 
popatrzeć w błękit, zatopić się w 
zachodzie słońca i wykrzyczeć 
– chwilo trwaj.

01.06.09. 
SSAK Z RZĘDU
DRAPIEŻNYCH 

Czerwiec na dzień dobry za-
serwował deszcz i chłód. Maj, 
niestety, też nas nie rozgrzewał. 
A tu lato za pasem. I co, ma być 
takie byle jakie? Wprawdzie żad-
nych perspektyw co do wyjazdu 
na razie nie mamy. He, a jak mo-
żemy teraz planować jakikolwiek 
wyjazd, jak od tygodnia mamy w 
domu dzidzię, co ma cztery łapy, 
czarną sierść i duże, czarne śle-
pia. Udomowiony gatunek ssaka 
z rzędu drapieżnych, z rodziny 
kotowatych, ma w tej chwili dwa 
miesiące i jest wielkości mo-

że ktoś z dziennikarzy podał 
błędną informację. Przecież 
ona musi żyć.

Na pogrzebie słyszał tylko 
płacz matki. Nie potrafił jej po-
cieszyć.

Od tamtej chwili żyła w jego 
sercu. 

*** 
Małgorzata otworzyła gaze-

tę przyniesioną przez sąsiad-
kę. Chcesz zrzucić zbędne 10 
kilogramów w miesiąc? Zasto-
suj cudowną dietę.

A co zrobić, gdy chce się 
wyzwolić z sideł samotności? 
Na to chyba nie ma recepty. 
Nie ma sposobu nas walkę z 
wewnętrznym bólem, odrzu-
ceniem, lękiem przed nowymi 
sytuacjami. 

Po co mi dieta? – pomyśla-
ła. Była dość szczupła i jedyna 
rzecz, której najbardziej pra-
gnęła, to być taką, jak jej ko-
leżanki i nie mieć problemów 
z samodzielnym poruszaniem 
się. Wszystko inne to błahost-
ki.

Zaparzyła sobie kawę i usia-
dła do komputera. Otwierając 
czat, na którym rozmawiała z 
Pawłem, ujrzała słowa: „Jesteś 
sensem mojego istnienia”. O 
kim myślał? Tego nie wiedzia-
ła, nie znała na to odpowiedzi 
i nie mogła uwierzyć, że w taki 
sposób mógłby kiedykolwiek 
postrzegać jej osobę.

Postanowiła napisać wiersz, 
choć nie pisała już kilka lat. Ja-
koś tak brakowało poetyckiej 
inspiracji, a tymczasem…

MIMO WOLI
Święty grzech
Świetlisty mrok
Słodka łza
Mimo woli szczęśliwa
Trochę przestraszona
Przepełniona spokojem
Bo nic nie dzieje się 
Bez przyczyny 
Miłość musi każdemu
Pokazać jaki jest
Sens życia

Chociaż pisanie sprawiało 
jej trudność, tym razem palce 

same tańczyły po klawiszach 
komputera, jakby chciały do-
gonić każdą myśl. 

W sercu zaś żyła nadzieja, 
przytwierdzona niczym czte-
rolistna koniczyna.

Wiedziała również, że od ni-
kogo nie można na siłę żądać 
bezwarunkowego oddania i 
miłości. Przez wystukane litery 
chciała wirtualnie przekazać 
mu to, co czuje, lecz nie sądzi-
ła, aby odpowiedział na to wy-
znanie. Dlaczego miałby ko-
chać kogoś takiego? Przecież 
dostrzegała zbyt głęboko swo-
ją niepełnosprawność, by móc 
zauważyć dobre cechy, ukryte 
we wnętrzu samej siebie. 

Los dał jej niezwykle za-
skakującą odpowiedź, gdy na 
ekranie komputera ujrzała 
wiadomość od Pawła: „Dzięku-
ję za piękne słowa”.

Radość, jaką odczuwała w 
sercu, była nieporównywalna 
z czymkolwiek innym. 

Nie poddawaj się, daj sobie 
szansę, a wówczas świat sta-
nie przed Tobą otworem – mó-
wił jej wewnętrzny głos. Posta-
wa zewnętrzna sprzeczała się 
z nim zawzięcie, odpowiada-
jąc: „Boję się zrobić pierwszy 
krok”.

I jak tu pogodzić jedno z dru-
gim? To chyba niemożliwe. Do 
tego potrzeba tak ogromnej siły 
woli i motywacji, której Małgo-
rzacie brakowało. Postanowiła 
przemyśleć sprawę.

*** 
Paweł był uosobieniem 

szczęścia, odkąd przeczytał 
wyjątkowe słowa od Małgorza-
ty. Tak ujmująco potrafiła pisać 
tylko Dagmara, której już, nie-
stety, nie mógł zobaczyć. Żyje 
w świecie aniołów. A on jest 
tutaj.

Może nie warto tak rozpa-
miętywać, oszukiwać same-
go siebie i łudzić się, że nie 
wszystko stracone? Nigdy 
żadna chwila się nie powtórzy, 
nie wróci już nigdy to, co było. 
Do takich refleksji skłoniły go 
wydarzenia z minionego dnia. 
Co dalej? Trzeba uwierzyć w tę 
wartość najpiękniejszą.

cdn. 

KARLINA KASPRZAK

Cel w polu widzenia(3) M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ
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jej dłoni. Czyli mamy w domu 
kota, a właściwie kotkę. Ma na 
imię Magi. Teraz z dnia na dzień 
uczę się kociej natury. Myślałam, 
że nie lubię kotów. Cale swoje 
dzieciństwo miałam psy, a te-
raz moje kochanie przyniósł mi 
małą, czarną kulkę. Jest słodka. 
Niby zwykły, czarny kotek, ale 
jest rozbrajająca. Leonardo da 
Vinci powiedział: „Nawet naj-
marniejszy kot jest arcydziełem 
natury”. I miał rację. 

Koty są inteligentne, ale nie 
przypuszczałam, że aż tak. W 
jeden dzień nauczyła się chodzić 
do kuwety i wiedziała, gdzie jej 
miejsce do spania. Z dnia na 
dzień robi się coraz odważniej-
sza i coraz więcej psoci i figluje. 
Mamy z niej niezły ubaw. Czuję, 
że nieźle nam da popalić.

08.06.09. 
ATRAKCJI
NIE BYŁO DOŚĆ…

Jest poniedziałek. Nie lubię 
poniedziałku. Za oknem też wi-
dok, którego nie lubię. Chmury 
deszczowe nie mogą odczepić 
się od Polski. Jest wciąż chłodno 
i gdyby nie wiosenna zieleń, to 
pogoda do złudzenia przypomi-
na jesień.

Wczoraj było dość możliwie i, 
o dziwo, nie padało.

Byliśmy umówieni ze znajo-
mymi w parku na Cytadeli. Rzad-
ko tam jesteśmy. Jakoś nie pałam 
miłością do tego miejsca, w 
przeciwieństwie do męża. Moje 
kochanie lubuje się od dawien 
dawna w fortyfikacjach, więc 
wczoraj był w swoim żywiole. To, 
co zapamiętałam przez wykłady 
męża, to Cytadela powstała w 
latach 1828-39 i jest klasycznym 
przykładem fortu pruskiego, któ-
ry zajmował powierzchnię 100 
hektarów.

Na terenie parku znajduje się 
kilka cmentarzy i dwa muzea. 
Można chodzić i zwiedzać bez 
końca. Więc panowie zanurko-
wali do Muzeum Uzbrojenia, 
a my (Ewa, Kasia, ja plus dzie-
ci) spacerowaliśmy po parku, 
wspominając stare, szalone, stu-
denckie czasy. Później, aby wy-
równać poziom ‘’wychodzonych” 
kalorii, wszyscy wylądowaliśmy 
w restauracji na obiadku. Przy 
okazji zaliczyliśmy też Jarmark 
Świętojański na Starym Rynku. 
Jest tłoczno i kolorowo. Prawie 

180 kupców, rzemieślników i 
artystów przyjechało zaprezen-
tować swoje wyroby.

A żeby atrakcji nie było dość, 
to Ewa zaprosiła nas wszystkich 
do siebie na kawkę. Było słodko 
od lodów i czerwonego wina. 
Przy kolacji pojawiła się per-
spektywa wyjazdu nad morze 
Zobaczymy, czy plan się uda, czy 
rozgrzeje tylko marzenia, tak jak 
wino – i wyparuje…

20.06.09. 
WENA SPADŁA
DO ZERA

W kalendarium lato za chwi-
lę nadejdzie, a tu wciąż chłód i 
chmury z deszczem nad głową. 
Poluję na dni, kiedy nie pada, 
żeby wyprać i powiesić pranie.

Nie piszę. Jakoś poziom weny 
spadł do zera. Nie mam co opisy-
wać. A jak mam, to ochoty jakoś 
brak. Wczoraj był koniec roku 
szkolnego i choć mamy zajęcia 
do końca czerwca, to otrzyma-
łam kwiaty od podopiecznych, 
a podopieczni od kierownik dy-
plomy i poczęstunek w Macdo-
nald. Od lipca urlop. Pierwsze 
dwa tygodnie zapowiadają się 
na sprzątaniu po prawdopodob-
nie ukończonym remoncie. O 
Allachu, ma by koniec remontu. 
Choć do końca w to niewierze, 
bo czort wie, co jeszcze wysko-
czy i przeskoczy. No, ale puszczę 
wyobraźnię i widzę siebie, jak 
przez dwa tygodnie trzymam w 
lewej ręce szczotkę, w prawej 
ścierkę, w nogach – pucu, pucu, 
w zębach odkurzacz i będę miała 
ful serwis? Po co mi firma sprzą-
tająca. Będę mieć urlop jak cho-
lera. Oby ten wyjazd nad morze 

udał się, by pooddychać trochę 
jodem, a nie wciąż kurzem.

23.06.09.
NIE LICZY SIĘ
OPAKOWANIE

No nie. Zaraz padnę. Otwie-
ram stronę bloga, a tam na dzień 
dobry w debacie pisze: „Ponoć 
noszenie białych kozaków to 
obciach”. Nie wiem, kto to wy-
myślił. Jakiś absurd chyba. Nie 
wiem, czy w dzisiejszych cza-
sach założenie czegokolwiek na 
siebie wywołuje jakieś emocje. 
Moda, tak ja wszystko inne, za-
tacza koło. Wróciły do łask białe 
kozaki. I to kozaki na lato, prze-
wiewne, z dziurkami. Właśnie 
takie dostałam w prezencie. No-
szę je z zadowoleniem. Oczywi-
ście, że do wszystkiego nie pa-
sują, ale jeśli mamy dobry gust, 
wyczujemy to. Jeśli komuś to się 
nie podoba, ma do tego prawo. 
A ja mam prawo nosić to, co mi 
odpowiada i w czym się dobrze 
czuję. 

Mieszkam w dużym mieście 
i wystarczy tylko wyjść na ulice 
i mam pokaz mody na żywo. 
Tu ludzie są odważniejsi, mają 
większy wybór. Pewnie, to nie to 
samo, co w Paryżu, ale jest kolo-
rowo i nie na jedno kopyto, jak to 
bywa w mniejszych miejscowo-
ściach. Jak ktoś ma polot, to i to 
mu nie przeszkodzi.

Kiedyś w Dani widziałam lu-
dzi, którzy byli poubierani głów-
nie na czarno. Nawet wózek 
dziecięcy był w kolorze czarnym. 
Widocznie mieli szał na czerń. Z 
kolei jak byłam we Frankfurcie 
nad Menem, to ludzie chodzili 
w czym się dało. Jeden wyglądał 

jak z cyrku, a obok niego szła 
dama niczym z opery. Nikt nie 
wytykał palcami i nikt się niko-
mu nie dziwił.

My mamy jeszcze nie wyle-
czone poglądy, które czasem 
gorączkują i wzbudzają niezdro-
wą sensację. Wyluzujcie kocha-
ni. Ubierajcie się tak, jak wam 
odpowiada i przede wszystkim 
pamiętajcie, że nie liczy się opa-
kowanie, a środek.

27.06.09. 
SEKS ODARTY
Z MAGII

Dziś w debacie temat wrzący i 
parzący, mogłoby się zdawać. Pi-
szą o granicy między interneto-
wym erotyzmem a pornografią. I 
czy można pisać o tym w sposób 
nie wulgarny, a subtelny…

Kiedyś eros dominował w li-
teraturze. Pisarze tworzyli sek-
sualne opisy tak, by czytelnikowi 
robiło się gorąco, a pożądanie 
mieszało się z wyobraźnią. Na-
wet najbardziej wyrafinowana 
technika i najbardziej bezpo-
średni autor, pisząc nawet o 
łechtaczkach fruwających po 
ścianach, nie był wulgarny. 

Teraz mamy tak zwaną kul-
turę obrazów. Erotyczny i pełen 
subtelności tekst literacki wy-
blakł i stracił na mocy. Obraz 
stał się atrakcyjniejszy, bardziej 
pożądany. Za jednym kliknię-
ciem myszki mamy nagie ciało 
sprężyste, naciągnięte, wygięte, 
z wieloma otworami tudzież 
członkami. Seks został odarty z 
magii. Wycięto latające motyle, 
wstawiając coraz bardziej wyuz-
daną, wulgarną pornografię.

Pokolenie pięćdziesięciolat-
ków i nie tylko, czytając teksty 
nastolatków na forach i serwi-
sach randkowych, dostałaby po-
trójnego zawału. A może wcale 
nie. Może oni też uczestniczą w 
tym. Może wszystko jest normal-
ne. Kategorie kulturowe zmienia-
ją się, eros został stechnizowany 
i tak po prostu już jest.

W Internecie erotyzm zdomi-
nowała pornografia. Liczy się tu 
i teraz, liczy się zaraz i za chwi-
le nie będzie już ważne, z kim i 
gdzie. Przy tak wysokiej kulturze 
i inteligencji jaką osiągnął świat, 
popadamy w coraz to niższe in-
stynkty zwierzęce. Czyż to nie 
paradoks….

Słoneczny blog(25)
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Swoich pierwszych sześć 
lat życia spędziłem wraz 

z Mamą w kamienicy przy 
ulicy Dąbrowskiego u zbiegu 
z ulicą Kochanowskiego. W 
tamtych czasach była to ulica 
Jarosława Dąbrowskiego, a 
nie tak jak dziś – Jana Henry-
ka Dąbrowskiego. Mieszkali-
śmy – tak jak wiele wówczas 
polskich rodzin – we wspól-
nym lokalu kilkupokojowym, 
fizycznie i prawnie zajmując 
jeden duży 24-metrowy po-
kój. 

Od jakiegoś czasu – może 
od 4 lub 5 roku życia – tenże 
duży i przestrzenny pokój nie 
był już użytkowany wyłącznie 
przez moją Mamę i przeze 
mnie. Połowę jego powierzch-
ni odstąpiła Mama koleżance 
z gimnazjum Łucji Szymań-
skiej, która ze swoimi dwoma 
dorastającymi synami Walde-
marem i Kazimierzem w pew-
nym momencie swojego życia 
nie miała się gdzie podziać. 

Nie umiem powiedzieć, co 
stało się przyczyną ich życio-
wej tragedii. Z moją Mamą 
Lucja umówiła się, że w za-
mian za kąt do spania oni 
będą nam coś tam pomagali 
– węgiel przyniosą z piwnicy 
i inne tego typu przysługi [„Fi-
lantrop…”, nr 10 (167), 2008, 
s.21]. 

Istotne pogorszenie wa-
runków lokalowych skłoniło 
Mamę do zwielokrotnienia 
starań o mieszkanie kwate-
runkowe w blokach budowa-
nych wówczas ze środków 
państwowych. Cztery lata 
trwały zmagania o przydział 
pierwszego w Jej życiu rze-
czywiście samodzielnego 
mieszkania. 

W owym czasie wydział 
spraw mieszkaniowych – obok 
kilku innych – rada narodowa 
miasta Poznania miała w bu-
dynku przy ulicy Libelta. Tam, 
gdzie dziś poznaniacy zała-
twiają sprawy związane z do-
wodami osobistymi. 

Do „mieszkaniówki” Mama 
ze mną w wózku dziecięcym 
co jakiś czas zachodziła, aby 
sprawdzić, czy mają dla Niej 
jakąś sensowną, kwaterun-
kową propozycję. Oczywiście, 
zawsze jakąś propozycję mia-
ła przedkładaną, tyle, że naj-
częściej nie do przyjęcia dla 

31 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym wzięło 
udział w warsztatach fotogra-
ficznych w Wąsoszach od 19 do 
21 czerwca. Były one kolejną 
realizacją arteterapeutycznych 
działań, a kontynuowanych 
w kolejnych latach w różnych 
miejscowościach Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Ich orga-
nizatorem jest corocznie Dział 
Animacji Kultury Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Po-
znaniu, a współorganizatorem 
było w tym roku Centrum Kul-
tury i Sztuki w Koninie.

Tajniki sztuki fotografowania 
poznawali uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej „Radość” 
w Czeszewie, „Radosne serca” 
w Bielicach, TPD w Koninie, 
„Przyjaciele”, „Pomost” i „Iskra” 
w Poznaniu, Dziennego Ośrod-
ka Adaptacyjnego w Poznaniu, 
Fundacji „Arka” – również w 
Poznaniu, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Falmierowie i Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy „Pogodni” w Poznaniu. 
Uczestnikami zajmowali się i 
prowadzili zajęcia instruktorzy 

rozsądnie myślącego osobni-
ka. 

Wypad na piechotę do wy-
działu mieszkaniowego z 
Dąbrowskiego na Libelta był 
zawsze okazją do dłuższego 
spaceru dla Niej i oczywiście 
dla mnie. Od małego wypa-
dało mi być dla Mamy towa-
rzyszem w trudnej Jej doli, ale 
także Ona ze mną w wózku 
różne sprawy na ogół zała-
twiała pomyślnie. 

Będąc Jej powiernikiem w 
różnych sytuacjach, nęka-
ny byłem różnymi bodźcami 
mentalnymi, mieszczącymi 
się w słowach i zdaniach, 
które do mnie wypowiadała. 
Ubierając mnie do wyjścia na 
dwór, obszernie wyjaśniała 
dokąd i w jakim celu właśnie 
wychodzimy. Mowę miała 
przejrzystą i łatwo wpadają-
cą w uszy, więc Jej słowa nie 
mogły nie wywrzeć śladu w 
moich szarych mózgowych 
komórkach. 

Wizyta w miejscu, do które-
go mnie w danym momencie 
w konkretnym celu zabierała, 
zawsze była okazją do bu-
dzenia się mojej wyobraźni, 
tzn. do wietrzenia się moich 
komórek szarych przez do-
świadczanie coraz to nowych 
doznań i kodowanie niezna-
nych dotąd informacji. 

W pokoju, do którego 
Mama udawała się wraz ze 
mną w wózku w mieszka-
niowej sprawie, zawsze kilku 
panów urzędników siedziało 
przy swoich biurkach, grze-
biąc w stosach dokumentów, 
rachując coś na liczydle, roz-
mawiając przez telefoniczną 
słuchawkę lub odprawiając 
właśnie któregoś z interesan-
tów. 

Znalazłszy się w owym 
pomieszczeniu, za każdym 
razem ciekawie się wszyst-
kiemu przyglądałem. Boże, 
ileż tam było rzeczy godnych 
uwagi! I skoroszyty, i bloczki 
kartkami do wydzierania, i 
ołówki, i piórniki, i kałama-
rze atramentowe, i stojaczki z 
pieczątkami… 

Załatwiający właśnie moją 
Mamę urzędnik spostrzegł raz 

zainteresowanie rysujące się 
na mojej twarzy. Chwycił do 
ręki jeden z leżących na jego 
biurku urzędowych bloczków 
i wręczając mi go z króciut-
kim uśmiechem, powiedział: 
„Proszę, masz! Dostaniesz od 
Mamy ołówek i karteczki bę-
dziesz sobie wypełniał!”. 

Cóż to była dla mnie za fraj-
da, owo właśnie gryzmolenie 
bezliterowym, zygzakowa-
tym wężykiem w rubryczkach 
kartek w urzędowym bloczku. 
Wręczyła mi potem Mama 
dwa książeczkowe, nieak-
tualne już kalendarze, które 
wkrótce szczelnie i namiętnie 
również wypełniłem. Przeka-
zywałem w swoich hierogli-
fach, niczym egipskie zapew-
ne, jakąś treść, wyładowując 
w nich jednocześnie jakieś 
nieodgadnione emocje. Fakt 
wydawał się jednak bezdy-
skusyjny – drzemały we mnie 
pisarskie inklinacje.

Gdzieś około 5-6 roku życia 
zauważalne było jakieś wy-
raźne przyśpieszenie mojego 
rozwoju, jakaś egzystencjalna 
aktywizacja. Trudno mi dziś 
dokładnie określić precyzyjnie 
granice wpływu, jaki bez wąt-
pienia wywarło na mnie łyka-
nie od któregoś momentu co-
dziennie do śniadania dwóch 
okrągłych kapsułek zaordyno-
wanego przez Doktora War-
pechowskiego glutaminolu 
(kwasu glutaminowego) wraz 
z dwiema stołowymi łyżkami 
rybiego tranu leczniczego.

Obiektywnie mogę jedynie 
wspomnieć obserwację wie-
lokrotnie przekazywaną mi 
przez Mamę. Według Niej, 
wyraźnie zmieniać zaczą-
łem się po kilku miesiącach 
systematycznego stosowania 
leków zaleconych mi przez 
Doktora i to w kierunku do-
kładnie przez Niego przewi-
dywanym. Robiłem się więc 
bardziej czynny ruchowo 
(sam usiłowałem się wydo-
stać z wózka), w otoczeniu 
spostrzegałem więcej przed-
miotów (wskazywałem na 
nie ręką), Mama uzyskiwała 
ze mną lepszy kontakt, więcej 
mogła ze mną rozmawiać. 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

Mama, jaką 
pamiętam(29)

MOJE PISARSKIE INKLINACJE

Sierpień to jeszcze wakacje. 
Rodzina i znajomi mają dla 

nas więcej czasu. Częściej wy-
chodzimy z domu i nadal żyje-
my w letnim nastroju. Chcieliby-
śmy zachować go jak najdłużej, 
ale niestety jest to niemożliwe, 
bo jesień za pasem.

W dzisiejszym odcinku chcieli-
byśmy więc pomóc Wam zacho-
wać ten klimat i te sielskie, wa-
kacyjne nastroje, które pomogą 
nam rozjaśnić jesienne szarugi. 
Jak zawsze praca nie będzie zbyt 
skomplikowana, wystarczy tylko 
pomysł i odrobina dobrych chę-
ci, aby wyszło małe wakacyjne 
arcydziełko plastyczne.
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WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WĄSOSZACH

„Pomost”, „Iskra”, „Pogodni”...

fotografii i opiekunowie osób 
niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną nabywały 
nowe umiejętności poznaw-
cze, intelektualne i społeczne. 
Nie zabrakło też integracyjnych 

spotkań osób niepełnospraw-
nych i sprawnych. Warszta-
ty rozpoczęły się wykładem 
znanego fotografa, pedagoga 
i arteterapeuty Piotra Kuli. 
Uczestnicy realizowali zadania 
fotograficzne m.in. podczas 
rejsu statkiem spacerowym 

po jeziorze Wąsowskim oraz 
podczas imprezy integracyjnej 
przy ognisku. Były liczne zaję-
cia twórcze, m.in. „malowanie 
światłem”, tworzenie scen z 
udziałem postaci, pokaz fil-
mów animowanych i wiele 
innych.

Zajęcia zakończyły się pre-
zentacjami zdjęć i filmów, 
przywiezionych przez uczest-
ników. Instruktorzy otrzymali 
certyfikaty świadczące o ich 
umiejętnościach, a uczestnicy 
upominki i pamiątkowe zdję-
cia. omb

Na wycieczkę w czerw-
cowy, jeszcze wiosenny 

dzień, wyruszyła grupa senio-
rów z Domu Pomocy Społecz-
nej na poznańskich Ugorach. 
Wspólnie ze swoim terapeutą, 
naszym redakcyjnym kolegą 
Lechem Mroczkowskim, wy-
brali się do Gniezna. Swoją 
wycieczkę połączyli z imprezą 
w zaprzyjaźnionym DPS-sie w 
Gnieźnie. 

Zanim do niego dotarli, po-
stanowili zwiedzić miasto po-
czątków naszej państwowości. 
Oczywiście, głównym punk-
tem programu zwiedzania była 
gnieźnieńska Katedra. To w niej 
spędzili najwięcej czasu. Za-
chwycali się pięknie odrestau-
rowanym zabytkiem i z uwagą 

słuchali o jego historii. Potem 
był spacer po mieście i czas na 
lody, bo pogoda była łaskawa 
dla wycieczkowiczów. Jak na 
każdej szanującej się wycieczce, 
nie mogło zabraknąć czasu wol-
nego, bo on też przecież należy 
się turystom. Seniorzy dokładnie 
sprawdzili więc gnieźnieńskie 
sklepy. Potem już tylko relaks i 
zabawa na DPS-owskiej impre-
zie.

To, co dobre, szybko się koń-
czy, wycieczka też i trzeba było 
wracać do Poznania. Jednak 
zostały wspomnienia i zdjęcia, 
których część prezentujemy 
czytelnikom, aby zobaczyli, że 
seniorzy na wycieczce potrafią 
świetnie się bawić. 

EWELINA WĘGLEWSKA

Z Ugorów
do Gniezna

Coś z niczego(6)

W czasie wakacyjnych wędró-
wek, naszych, bądź naszych bli-
skich, często spotykamy kwiaty. 
Najlepsze będą te polne lub z 
działki czy ogródka. Wystarczy 
je tylko starannie zasuszyć, a 
następnie ułożyć z nich letni 
bukiet, w który możemy jeszcze 
wkomponować kłosy zbóż lub 
inne elementy dekoracyjne we-

dług własnego pomysłu i możli-
wości.

Wystarczy potem taką letnią 
kompozycję kwiatową powiesić 
na ścianie i humor w smutne, 
jesienne i zimowe dni gwaranto-
wany. Do dzieła więc.

EWELINA WĘGLEWSKA
 LECH MROCZKOWSKI
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– No i co, córko, córeczko? – 
spytał. Popatrzył na nich uważ-
nie.

Madzia podbiegła do ojca. 
Przytulił ją do siebie, a ona zno-
wu rozpłakała się na dobre. 

– No dobrze, już dobrze. Nie 
musisz nic mówić. Sam to prze-
cież widzę. 

– Madzia wyraziła zgodę – 
oświadczył za nich dwoje Janek, 
który już zdążył przyjść 

do siebie. Jesteśmy doprawdy 
tacy wzruszeni. Jak moja matka 
się ucieszy, gdy się dowie, że 
mam już narzeczoną. Ona tak 
bardzo chciała, żebym się oże-
nił, no i miał… 

– Co? – spytał ojciec, nie bar-
dzo jeszcze pojmując, o co cho-
dzi. 

– Dużo dzieci – dokończył 
wstydliwie Janek. 

– No, ale teraz musimy wszy-
scy przeżyć tę wojnę. Trzeba 
wierzyć, że wszystko skończy 
się szczęśliwie. Wrócisz z woj-
ny, Magusia za ten czas wydo-
rośleje, boć przecież ma dopiero 
szesnaście lat, i zrobimy wesele, 
że na całej ulicy takiego nie było. 
Ale na razie siądźmy do stołu.

Tylko godzinę trwała mała 
biesiada i Janek pożegnał się z 
domownikami. Pociąg dla woj-
ska był już podstawiony. Madzia 
całą noc przeżywała ten dzień, 
który przecież nigdy się nie po-
wtórzy. W uszach jej ciągle po-
wtarzały się dwa słowa: masz 
narzeczonego, masz narzeczo-
nego… Wybiegała też myślami 
naprzeciw. Widziała siebie na 
bryczce z Jankiem, jak wjeżdża-
ją na teren jego gospodarstwa, 
jak wita ją serdecznie jego mat-
ka. A potem Janek wnosi ją w 
ślubnej sukni do sypialni, jak to 
wyczytała w jednej książce.

A jak nie wróci? Jak go zabiją? 
Teraz dopiero przypomniała so-
bie słowa Janka, który mówił, że 
idzie walczyć o nie swoją spra-
wę. W jej małej główce zaczęły 
rodzić się pytania, pytania, dużo 
pytań. Za kogo jej Janek poszedł 
walczyć? Czy wojny w ogóle 
być muszą? Chyba tak, skoro 
trwają od tysiąca i więcej lat. O 
tym decydują ci, którzy są bliżej 
tronu, Boga i kto wie, czego tam 
jeszcze. Tak widać będzie do 
końca świata. Nikt tego nie jest 
w stanie zmienić. Wojna i mi-
łość. Szczęście i nieszczęście. 
Przeciwstawne pojęcia, a jed-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

nak muszą razem istnieć. Tak 
widać chce Pan Bóg. 

Wojna nie oszczędziła i Ga-
licji. Głód coraz bardziej dawał 
się we znaki. Kiedy zbliżył się 
front, ludzie uciekali z miasta, 
bojąc się bombardowania i arty-
lerii. Do miasta wkroczyły woj-
ska rosyjskie. Madzia bała się 
szczególnie tych kozaków na 
koniach, co to mieli dziwaczne 
czapy na głowach. Front za-
trzymał się niedaleko w rejonie 
Dunajca. 

W tym czasie zaczął ich od-
wiedzać były czeladnik ojca. 
Przyniósł flachę wódki, posie-
dzieli, pogadali. Madzia z po-
czątku myślała, że będzie się do 
niej zalecać, bo przecież był ka-
walerem ten Koprowski Wacuś. 
Ale nic z tych rzeczy. Poruszali 
tematy niezbyt dla niej ciekawe: 
gdzie aktualnie przebiega front, 
co się dzieje w świecie, kogo 
aresztowano. Wacuś mówił 
niejako innym językiem. Ojciec 
go nieraz upominał, żeby nie 
gadał tak głośno, bo ściany uszy 
mają. 

– Świat jest pięknie stworzo-
ny – mówił – tylko ludzie zrobili 
z niego rzeźnię. Myślicie, że tu 
chodzi o jakiegoś tam dupka-
-arcyksięcia? Jednym chodzi o 
władzę, a drugim o pieniądze. 
Twój Janek bije się za takich 
gdzieś tam w Serbii, a inni na 
takich jak on robią grubszą for-
sę.

Madzię ten Jacek wyraźnie 
denerwował. 

– To co, miał iść pod wojenny 
sąd, czy co? – spytała obrażona, 
że jej narzeczonego ten Ko-
prowski tak poniża. 

– Ja tam bym się tak czy in-
aczej od frontu wykręcił. Za 
Polskę, to co innego. A wiecie, 
że w Rosji to jeden wielki wul-
kan i tylko patrzeć, jak coś wy-
buchnie? Rozmawiałem z takim 
jednym oficerem carskiej armii, 
to mówił, że cara by pierwsze-
go na latarni powiesili. A potem 
tych wszystkich krwiopijców, 
co to na wojnie robią dobry in-
teres.

Madzia, trochę obrażona na 
Koprowskiego, w duchu przy-
znawała mu sporo racji. Ale cią-

gle nie mogła siebie przekonać, 
że jak coś trwa tysiące lat, to już 
tego nie da się zmienić. Chyba, 
że Ziemia wywróciłaby się do 
góry nogami.

Tymczasem Rosjanie na za-
chodnim froncie i w Karpatach 
ponosili klęski wycofywali się 
na wschód.

Kiedy z Marysią któregoś dnia 
poszli do kościoła, aby prze-
czekać przesuwanie się frontu 
– bo, jak wiadomo, dla młodych 
dziewcząt taki okres bywa bar-
dzo niebezpieczny – ktoś wpadł 
do kościoła i krzyknął: 

– Ludzie! Chodźcie na Kra-
kowską! Z jednej strony Mo-
skale, z drugiej Austriacy! Idą 
wprost na siebie! Będzie chyba 
wielka masakra!

Od wschodu w ordynku 
marszowym szli Rosjanie, od 
zachodu Austriacy. Okute buty 
stukały miarowo o kocie łby 
ulicy. Kiedy kolumny były dość 
blisko siebie, przechodnie usu-
nęli się do bram, wyglądając 
ukradkiem, co z tego wyniknie. 
Austriacy pierwsi wystawili ka-
rabiny do przodu, jakby mieli 
strzelać. Wtedy ci w rosyjskich 
mundurach zatrzymali się i za-
częli zrywać pagony z ramion, 
rzucać na jedną kupę broń. Ktoś 
zaintonował: „Jeszcze Polska 
nie zginęła…” 

– To Polacy! – okrzyk prze-
szedł całą ulicą. Ludzie wysy-
pali się z bram i patrzyli na ten 
wspaniały obraz. Teraz śpiewali 
wszyscy. Z szeregów austriac-
kich też wyszli pojedynczo żoł-
nierze i dołączyli do śpiewają-
cych. 

– Niech żyje Polska! – skan-
dowano w różnych punktach 
ulicy. Posypały się kwiaty, rój 
kwiatów, tu i ówdzie polały się 
łzy. Zaskoczeni Austriacy, witani 
kwiatami i wódką, nie bardzo 
wiedzieli, w czym rzecz, ale byli 
zadowoleni z tej owacji. 

Madzia dopiero teraz, może 
po raz pierwszy, wyczuła, czym 
jest Polska dla Polaków. Wie-
działa, że trzeba być w tym tłu-
mie szalejących ludzi, że trzeba 
tej Polski aktualnie nie mieć, 
żeby jej aż tak pragnąć. Ściskali 
się ludzie, ubrani w różne, woj-

skowe mundury, a także cywile. 
Trzeba było tej wojny, klęsk i 
zwycięstw zaborców, aby na 
tej ulicy i tego dnia świętowano 
spotkanie przedstawicieli tego 
samego narodu.

Po klęskach Rosjan front 
przesunął się z czasem aż na li-
nię Tarnopol – Dubno. Od Janka 
przychodziły teraz często listy. 
Pisał w nich o tęsknocie i miło-
ści, o tym, że powiadomił swoją 
rodzinę o zaręczynach. Madzia 
mu odpisywała, ale szło jej to 
nie najlepiej, przy czym nie lu-
biła się powtarzać w zdaniach.

Zobowiązania moralne, ja-
kie odczuwała w stosunku do 
Janka, coraz bardziej w niej 
słabły. Zawsze znalazła wytłu-
maczenie, że jest młoda i sama 
w domu nie będzie siedzieć. 
Ojciec, bywało, i kilka dni był 
nieobecny. Chodziły więc z Ma-
rysią na różne zabawy, spacery, 
a że panny były już dojrzałe, 
przeto kawalerów coraz więcej 
im nadskakiwało. Madzia trzy-
mała jednak siebie na uwięzi, o 
tyle, aby nie przekroczyć granic, 
co można by już traktować jako 
zdradę. Od przyszłej teściowej 
z Żywca otrzymała nawet przy-
jemny list, w którym ta zapra-
szała ją do siebie na kilka dni. 

Dziewczynę męczyła ta sy-
tuacja. Tam chłopak, któremu 
winna wierność, a tu świat, 
który ją kusił, w którym odkry-
wała coraz to nowe wartości. 
Raz umówiła się z pewnym 
panem, którego poznała na za-
bawie. Wyjaśniła sobie, że prze-
cież spacer to jednak nic złego. 
Poszła, bo ten pan był bardzo 
inteligentny i tak pięknie umiał 
mówić, jakby był poetą. Była 
niedziela, dzień kąpał się cały 
w słońcu, ptaki śpiewały. Wyszli 
więc drogą za miasto.

Wtedy pan zaproponował, 
aby wspięli się na górę, na któ-
rej znajdowały się ruiny starego 
zamku. Stamtąd było widać 
prawie całe miasto jak na dło-
ni. Inteligentny pan pokazywał 
wszystkie strony świata, opo-
wiadał dzieje miasta, wskazu-
jąc kościoły, domy i stary rynek 
z ratuszem. 

cdn.

Na przełomie
tysiącleci(5) 
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Gdy trafił do Środowisko-
wego Domu Samopomocy 

„Zielone Centrum” w Pozna-
niu, życie nie miało dla niego 
sensu. Lech Berliński był na 
zakręcie i doskonale zdawał 
sobie z tego sprawę. Utracił 
wiarę, że cokolwiek może 
się jeszcze zmienić. Jednak 
atmosfera klubu podziałała 
na niego jak balsam. Zaczął 
rysować. Cicho, konsekwent-
nie, w samotności. Dopiero 
wystawa w działającej przy 
klubie galerii „zdemaskowa-
ła” jego talent. 

Przyglądając się pracom 
Lecha Berlińskiego trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jest 
to człowiek bardzo wrażliwy, 
inteligentny i utalentowany. 
Skromność miesza się z głę-
boko ukrywaną fantazją, którą 
artysta coraz śmielej wydoby-
wa na zewnątrz. Malowane 
przez niego twarze przedsta-
wiają różne stany emocjonal-
ne. Od radości począwszy, na 
smutku skończywszy. Lecz nie 
ma w nich mroku, lęku, oba-
wy, niepokoju i braku poczucia 
bezpieczeństwa. Wręcz prze-
ciwnie, przez cienką warstwę 
wrażliwości przebija nadzieja. 
Taka sama, jaką w klubie od-
zyskał Lech Berliński. 

– Lech przyszedł do nas w 
nienajlepszej formie fizycz-
nej i psychicznej, ale szybko 
odnalazł się w klubowej rze-
czywistości – mówi Mariola 
Kalicka z pracowni plastycznej 

Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Zielone Centrum” w 
Poznaniu. – Codziennie ma-
lował portret będący często 
wytworem jego wyobraźni. W 
rysowanych przez siebie twa-
rzach przekazuje huśtawkę 
własnych nastrojów i odczuć. 
Na szczególną uwagę zasługu-
ją fryzury. Wyglądają jak pro-
jekty najlepszych stylistów. Nie 
tylko zachwycają linie cięcia, 
ale także kolorystyka i pomy-
słowość. Dzięki temu twarze 
są fascynujące, zaskakujące, 
zmuszające do myślenia. 

Oddzielną grupę stanowi tak 
zwane „pranie”. To cykl prac, 
obejmujący kartki na których z 
jednej strony jest namalowana 
twarz, a z drugiej znajduje się 
tekst poetycki zaczerpnięty z 

Malowanie pomogło
zapomnieć o chorobie 

– Lech jest bardzo oczytany 
i kocha sztukę – dodaje Mario-
la Kalicka. – To na pewno ma 
ogromny wpływ na jego dzia-
łalność artystyczną. Pomysł 
wystawy początkowo wzbudził 
w nim panikę. Obawiał się, że 
jego rysunki nie znajdą uzna-
nia, że obnażą jego wnętrze, 
że naruszą jego intymność. 
Bał się porażki. Niepotrzebnie, 
bowiem wystawa okazała się 
sukcesem. Wśród gości byli 
nie tylko najbliżsi, przyjaciele i 
znajomi, ale także klubowicze, 
z którymi codziennie spędza 
wiele godzin. Sala galerii wy-
pełniła się po brzegi, a zwie-
dzający nie kryli zachwytu ta-
lentem artysty. To wydarzenie 
uskrzydliło Lecha Berlińskiego. 
Poczuł się potrzebny, akcepto-
wany, podziwiany, zachowując 
pokorę nabył pewności siebie. 
Na wydanie czeka jego komiks 
pod nazwą „Naciski na odci-
ski”. Stanowi zbiór niezwy-
kłych rysunków z zabawnymi 
podpisami, które wywołują za-
chwyt i uśmiech na twarzy. 

Na razie trwa obróbka tech-
niczna i przede wszystkim 
poszukanie wydawcy. Jeśli się 
uda, Lech Berliński jeszcze 
bardziej utwierdzi się w prze-
konaniu, że w życiu wszystko 
jest możliwe. Nawet chorobę 
można oswoić, sprawić, że sta-
nie się mniej uciążliwa. Oddali 
się w świadomości na tyle, że 
będzie można czerpać radość 
ze swoich osiągnięć i realizo-
wać marzenia. 

ANNA WIERZBICKA

Twórca i jego prace.

Wernisaż prac plastycznych Lecha Berlińskiego zgromadził 
liczne grono miłośników sztuki.

Każdy mógł przyjrzeć się z bliska 
pracom artysty.

Lech Berliński w malowanych 
przez siebie twarzach 
przekazuje huśtawkę 

własnych nastrojów i uczuć.

twórczości wielkich pisarzy lub 
własne przemyślenia. Kartki te 
są przypięte klamerkami do 
sznurka, stąd nazwa „pranie”. 
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Z pastelowych aluzji Aleksandra Wołosa. 

POLITYCY
Widzą, że łódź tonie,
Ale zamiast ratować,
Żrą się między sobą,
Kto ma nią kierować.

USIŁOWANIA
Wielu polityków
Bardzo się trudzi,
By ich uważano
Za porządnych ludzi.

WYBREDNA
Nie masz u mnie szans,
Przepadłeś z kretesem.
Potrzebuję partnera
Z dużym interesem.

NAUKOWE 
WYCHOWANIE
Dawniej choć nie było
Naukowych wzorów,
Więcej było szacunku
No i mniej bandziorów. 

TWARDOGŁOWI
Niech się wali,
Niech się pali!
A my swoje
Robim dalej!

BEZROBOTNY
Czule wspomina 
Tamte czasy,
Gdy obowiązywały
Nakazy pracy.

KTO WINIEN?
Rośnie przestępczość,
Media alarmują.
A przecież to one
Ten styl propagują!

BEZPRAWIE
Przestępcy górą!
A to z tej przyczyny,
Że nasze prawo
To z rozsądku kpiny. 

BEZ ZMIAN
Czy coś się zacięło
W fortuny kole?
Mniejszość

wciąż na górze,
Większość

– wciąż na dole.

DEZORIENTACJA
Dziecko se pedały
Zaadoptowały.
Lecz nie wie sierota,
Kto wuj, a kto ciota.

POSTĘP
My się nie cofamy,
Choć kryzys głęboki.
My się rozłazimy
Jak łajzy na boki. 

CENA ŻYCIA
Życie jest najdroższe 
Dla biednych, albowiem
Gdy brak im pieniędzy,
Wtedy płacą zdrowiem.

WĘDKARZ
Przywiózł z Mazur
Leszcza
I na tyłku
Kleszcza. 

POKOJOWA MISJA
Gdy niewypał
W pokoju wybuchnie,
To zarazem
Sprzątnie i kuchnię

OGÓLNIKI
Dużo się nie zmieni,
Bo ogólnie biorąc
Zimą będzie zimno,
Latem będzie gorąc.

PODFRUWAJKA
Jeszcze nie do wzięcia,
Lecz często w napięciu
Już buja w obłokach
I marzy o księciu.

LATAWICA
Nie wie, od którego 
Bociana ma dziecko,
Bo ich całe stado
Siedziało pod kiecką.

URODZIWA 
– Czy ja jestem brzydka? 
– Kochanie, no co ty
Jesteś jak seks bomba…
Domowej roboty.
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Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Każdy może się pomylić
– Tadka nie widzieliście? – za-

pytał mistrz Nowak wchodząc 
do pomieszczenia nastawiaczy 
przędzalni. 

– Którego? – zapytał ktoś z 
siedzących przy porannym po-
siłku. 

– A ilu macie Tadków w bry-
gadzie?! – rozgniewał się No-
wak. – Przecież wiecie, że pytam 
o Osta! 

– Jeszcze się nie pojawił – po-
informował inny. – Sami zasta-
nawiamy się, co mogło się przy-
trafić. 

– Tyle to i ja wiem. Liczyłem, 
że u was się coś...

– Przecież to czerwony pająk 
– przerwał ktoś. – Teraz chyba 
siedzi w komitecie zakładowym. 
Oni często mają takie niespo-
dziewane nasiadówki… 

– Dość, panie Sikora! – uciął 
Nowak. – Takie gadanie może 
panu zaszkodzić, gdy ktoś wraż-
liwy usłyszy! 

– Panie majster, niech pan nie 
zwraca uwagi na gadanie Sikory 
– odezwał się Nowacki – jemu 
antykomunizm całkiem mózg 
zniszczył. Tadek był wczoraj na 

Kto jestta winowaty za biuro-
krancjom? Najdlim istnych! 

U nos wew Gnieźniyńskiym 
odkrył jeich niejaki Kolberg ze 
dwieście lot do tyłu. Ale nie 
mylta onygó zes Kolbergiym, co 
robił wew Gniyźnie na kolei. 

Wedle uczonygó som to stwo-
ry, a pozywajom je kwikami. 
Mogom być jak jakie dejma na to 
kuny, ale czasem tyż mogom sie 
przebić na ludziska na tyn przy-
kład: znota umolne biurokwiki, 
szak! Szyderujom zes klijynta, a 
tyn jest zaś kompletnie bejt.

Jo zes Ryniem jako dziennika-
rze śledczy pokazywomy Wom 
sprawe opartom na fakcie. 

Siedzymy roz kiedyś zes Ry-
niem na poczekalni wew ośrod-
ku zdrowia. Do dochtora wloz 
Feroda, tyn, co go bolom krybu-
ny (grzbiet, plecy) i uczaplił sie 
zes pół godziny. Co jestta los? 
Dochtór drze jedyn recept za 
drugim. Czymu? Rozchodzi sie o 
to, że fundusz nakazoł, że sztym-
pel mo być rychtyg poziomy i to 

spotkaniu pożegnalnym, Leon 
Strzelczyk odchodził na emery-
turę. Byli przyjaciółmi. Leon Tad-
ka ślusarki uczył. 

– To możliwe – zgodził się No-
wak. – Ja też byłem zaproszony, 
ale nie mogłem pójść. Jakby się 
pojawił, niech mi się natych-
miast pokaże.

Nagle drzwi się otwarły i sta-
nął w nich Tadeusz Oset. Jego 
wygląd świadczył, że spotkało 
go coś niedobrego. Palto miał 
pogniecione i brudne, jakby się 
przewrócił. To rzucało się w 
oczy, bo na co dzień dbał o swój 
wygląd. Teraz był nawet nieogo-
lony. 

– Co ty, Tadziu, spałeś w pal-
cie i czapce!? – zauważył wesoło 
Nowicki. 

– Uśmiejecie się, zwłaszcza 
Sikora – Oset uśmiechnął się 
i spuścił wzrok. – Samemu mi 
trudno w to uwierzyć. Stało się. 
A że się spóźniłem, jestem wam 
winien wyjaśnienie. 

– Patrzcie, sprawiedliwy ko-
muszek – wtrącił Sikora. 

– Sikora, kiedyś moja cierpli-
wość się skończy! Nie należę 
do partii, ale dam ci po mor-
dzie! – rozgniewał się Nowacki 

i pogroził Sikorze swoją potężną 
pięścią. 

– Nie kłóćcie się – przerwał 
łagodnie Oset. – Popiłem, było 
fajnie, jak to u przyjaciół. Naj-
gorsze stało się potem. Będzie-
cie mieli radochę, ale to moje 
usprawiedliwienie. Tak miałem 
w czubie, że pomyliłem, któ-
rym tramwajem mam jechać 
do domu. Zamiast do naszego 
wsiadłem w ten do Pabianic i 
zaraz usnąłem. Obudził mnie 
przy końcu konduktor. Tam jest 
podobnie jak u nas w Tusza-
nie. Byłem pewien, że dotar-
łem pod dom. Było ciemno jak 
w worku. Znalazłem się przed 
bramą, przekonany, że to mój 
dom. Wszedłem do korytarza 
i po omacku do środka. Zanie-
pokoił mnie dziwny zapach, 
ale marzyłem tylko o spaniu. 
W mroku zamajaczył wieszak, 
powiesiłem palto i czapkę, na-
trafiłem na słomę i padłem na 
nią jak ścięty i zasnąłem jak 
kamień. Śniło mi się, że żo-
neczka mnie namiętnie całuje. 
I nagle – przebudzenie! 

– I co, i co? – pytali koledzy. 
– Nade mną stał facet w ro-

boczych ciuchach i trącał mnie 

kijem, a obok pysk krowy, lizała 
mnie po twarzy. 

– To gdzie ty spałeś? 
– W oborze w Chechle, za 

Pabianicami. A moja czapka i 
płaszcz wisiały na rogach dru-
giej krowy!

Opowieść przerwał wybuch 
śmiechu. 

– Tadziu – Sikora objął go po-
ufale – jeżeli w tej twojej partii 
jest więcej takich wesołków, to ja 
się zapiszę! 

– To tak podobne okolice, że 
nie zauważyłeś różnicy? – zapy-
tał Nowak. 

– Jakby podobne. Rolnik oka-
zał się gościnny, nie sklął, poczę-
stował śniadaniem i kielichem 
bimbru. Ba, zapraszał, aby go 
odwiedzić. 

– No patrzcie! – Sikora aż kla-
snął w dłonie. – Nie dosyć, że 
Tadziu miał nocleg, to jeszcze 
po wałówki będzie miał gdzie 
jeździć.

Ale na tym żarty kolegów nie 
ustały. Trwały jeszcze długie lata. 
Ustawały w miarę, jak zmieniała 
się brygada, jedni zwalniali się, 
inni odchodzili w poszukiwaniu 
lepszej pracy, aż odszedł sam Ta-
deusz Oset. 

Dochtor zes waserwagom
samo mo być zes datownikiem. 
Żeby likorz nie klapnył, zawoła-
lim Trodynke. Tyn przytośtoł sie 
zes różnymi retyntami (narzę-
dziami). Wziyn waserwage (po-
ziomicę), winklówe (kątownik) i 
bónczek (pion), żeby derek (aku-
rat) pocelować w środyszek, jak 
wprowadzom okrungłe sztym-
ple. Wiaruchna na poczekalni 
była nerwerwer jak diaski, ale 
zaś sie ruszyło zes przyjynciami.

I by było dobrze, ale zaś doszła 
baba zes bebechem. Rejynstra-
torka dała jeij własne krzesełko, 
ale za chwiłke odwieźli onom 
łapiduchy na porodówke, bo 
odeszły wody.

My jeszczy ździeblutko cze-
kali, żeby likorz mioł powtórzyć 
recept dla ciotki Adeli, bo óna 
loto zes urynom jak kot z pacha-
rzynom. 

Kikomy, a wloz emenryt 
Chrząszczyk. Fujtki (stopy) mioł 
obwiunzane tytkom zes Bie-
drunki, bo automat łyko złotówy, 
a nie doł plastikowych laczków. 

Kible sóm prywantyzowane i za-
kluczóne. Jednako godajom, że 
zaś trzebno bydzie nosić wode 
wew wymborkach zes jynziora 
Gabla, bo kradom spłuczki. A 
jednako pó sie (po sobie) trzeb-
no spłuknąć. Cheba istny tyn lub 
tamtyn wypryśnie wew kierzki i 
kretowiny kole ośrodka, jak gó 
dociśnie.

I tak widzita, że nasze atra-
menciorze (urzędnicy) nie mo-
góm za się, bo centralkwiki 
(urzędnicy ministerstw i urzę-
dów centralnych) co po chwiłke 
cóś muszom wystworzać (tu 
wymyślać), żeby jeich nie wyćpili 
zes roboty.

Za momynt przyloz Witas Ka-
pelusznik, co niedawno kilblowoł 
wew Gymbarzewie. Zamiost by 
powiedział „dziyń dobry!” to tyn 
otwarł pape i godo: „się mocie!” 
(powitanie w więziennej grypse-
rze). Styndy wszystkie ludziska 
zaro wiedzieli, że to kiciorz. 

Bez to, że istny robił wew pu-
dle za bibliotekarza, bo nie płacił 

alimentów, a mo zdolności jak 
jaki poeta, gruchnył na chybcika 
taki wierszyk o centralkwikach:

Funduszowe
centralkwiki

Nikt szak tymu
nie zaprzeczy,

Fundusz daje, fundusz leczy.
Od Szczecina do Przemyśla
Fundusz daje i wymyśla.
W ministerstwach

 i centralach
Rzund na fuchy 

im pozwala. 
Centralkwiki dajom baty,

Bo spisali nos na straty. 
ZES FAMILIJNEJ POCZEKALNI 

SPRAWOZDAWOŁ
BOLECHNEK ZES CIERPIYNGI HILLS 
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– Na co ci to wszystko? – za-
pytała zdumiona Janina, patrząc 
jak jej syn Karol taszczy z piw-
nicy stare, balkonowe skrzynki. 
– Przecież teraz nie pora na sa-
dzenie kwiatów – dodała. 

– Muszę zaprowadzić ho-
dowlę peruwiańskiej papryczki 
– wskazał nylonowy woreczek 
z niewielkimi nasionkami. – To 
takie ćwiczenie z biologii, na 
szóstkę. Dasz mi forsę na zie-
mię? 

Oczywiście, że dała. Janina 
cieszyła się, że syn zaczął się 
przykładać do nauki. Był w kla-
sie maturalnej i najwyższa pora, 
aby zabrał się do roboty, jeżeli 
chciał zdać maturę. Miał siedem 
lat, gdy ojciec wybrał wolność i 
dalekie kraje. 

Od tamtego czasu Janina 
sama wychowywała Karola. 
Zdawała sobie sprawę, że ostat-
nio nie poświęcała synowi tyle 
uwagi, ile powinna, ale na gło-
wie miała utrzymanie całego 
domu. Cieszyła się więc teraz, 
widząc jak Karol pielęgnuje 
kiełkujące roślinki. Sama je nie-
raz podlewała. Wkrótce na pa-
rapecie okna zrobiło się zielono 
od bujnych, gęstych krzewinek. 

– I jak, dostałeś tę szóstkę ? 
– spytała Janina któregoś dnia 
syna, wkrótce po tym, jak ro-
ślinki zniknęły z domu. 

– Z czego? – Karol popatrzył 
na matkę niechętnym wzro-
kiem. 

– No z tej hodowli papry-
czek... 

Karol przez chwilę milczał, 
po czym wzruszył obojętnie ra-
mionami. 

– Dostałem – burknął i zniknął 
za drzwiami swojego pokoju. 

Janina nie pytała już o nic, bo 
nie chciała mu przeszkadzać. 
Sądziła, że się uczy. Gdy jednak 
zajrzała do niego pod wieczór 
niosąc kanapki, ze zdziwie-
niem ujrzała Karola na tapcza-
nie, opatulonego w koc. Twardo 
spał. Zdumiona Janina potrzą-
snęła go za ramię, ale Karol od-
wrócił się do ściany. 

– Jestem zmęczony, daj mi 
pospać – mruknął cicho. 

Janina rozejrzała się po poko-
ju. Na biurku nie było żadnych 
książek. Nie rozpakowany ple-
cak leżał obok szafki, tak jak 
go rzucił po przyjściu ze szkoły. 
Źle wygląda. Żeby tylko nie był 
chory, pomyślała z troską Jani-
na. Do tej pory nigdy nie spał w 
dzień. Wychodząc następnego 

dnia do pracy usłyszała w po-
koju syna jakieś ruchy. Zajrzała 
sprawdzić, jak się czuje. Karol 
siedział na brzegu tapczanu z 
głową opartą na rękach. Gdy 
Janina weszła, podniósł na nią 
nieprzytomne oczy. Twarz miał 
niezwykle bladą. 

– Co to się wczoraj działo? 
– Janina położyła dłoń na czole 
Karola. – Źle się czujesz? 

Syn uchylił głowę, jakby 
chciał uniknąć dotyku matki. 
Szybko podniósł się z tapczanu, 
ale zanim zrobił pierwszy krok, 
zatoczył się ciężko jak pijany. 
Oparł się o krzesło, biorąc głę-
boki oddech. 

– Nic mi nie jest – zamrugał 
powiekami, potrząsając głową. 
– W szkole przykręcają nam 
śrubę, mam masę nauki, jestem 
zmęczony – mówił nie patrząc 
na matkę. 

Janina zerknęła na porzuco-
ny od wczoraj plecak z książ-
kami, ale nic nie powiedziała. 
Zrobiło się późno, spieszyła się 
do pracy. Pomimo zabiegania 
Janina zauważyła, że ostatnio 
syn zachowywał się inaczej niż 
dotychczas. Stracił apetyt, ka-
napki, które szykowała mu do 
szkoły, znajdowała Janina czer-
stwe w kuchni. Nie chciał jeść 
obiadów. Janina nie zauważyła 
też, aby Karol odrabiał lekcje. 
Myślała, że może się zakochał? 
To taki głupi wiek... 

Czasem widywała Karola na 
ulicy w towarzystwie starszej od 
niego dziewczyny i chłopaka. 
Karol mówił, że to nowi przyja-
ciele, którzy pomagają mu w na-
uce. Przesiadywał u nich bardzo 
często i coraz później wracał do 
domu. Wpadał wtedy do swego 
pokoju, w ubraniu rzucał się na 
tapczan i natychmiast zasypiał. 
Często czuła Janina od niego 
słodkawy zapach papierosów. A 
rano patrzał na matkę nieprzy-
tomnym wzrokiem i powtarzał, 
że jest zmęczony, bo się uczy. 

Janina wierzyła swojemu 
dziecku, bo niby dlaczego mia-
ła nie wierzyć? Przecież nigdy 
jej nie okłamywał. Któregoś 
popołudnia, niczego nie podej-
rzewając, Janina poszła na wy-
wiadówkę. To, co usłyszała od 
wychowawczyni, było jak cios 
obuchem w głowę: 

– Karol wagaruje, nie uczy 
się... O, proszę zobaczyć, jakie 
ma oceny – nauczycielka prze-
wracała kartki dziennika. – Na 
lekcjach trudno złapać z nim 
kontakt, jest rozkojarzony, nie 
uważa... 

– To z przemęczenia, mówił, 
że ma dużo nauki – wyjąkała 
zaskoczona Janina. 

– A czy pani wie, że Karol pali 
marihuanę? – wychowawczyni 
patrzyła poważnie w oczy Ja-
niny. – Chwalił się kolegom, że 
sam ją wyhodował w domu. 

Co ta kobieta mówi? To ja-
kiś absurd. Oburzona Janina 
już miała zaprotestować, kiedy 
nagle przypomniała jej się pa-
pryczka, rosnąca na parapecie. 
Bzdury! Odpędziła od siebie 
szybko tę myśl. 

– Niemożliwe – Janina pokrę-
ciła stanowczo głową. – Pani 
chyba nie wie, co mówi. To po-
rządne dziecko! 

Po powrocie do domu Janina 
zdenerwowana wpadła do po-
koju Karola. Syn jak zwykle leżał 
na tapczanie. Na widok matki 
leniwie uniósł się na łokciach. 

– Znowu w łóżku! A lekcje? 
– Janina podniosła głos, wy-
machując dzienniczkiem. – To 
mają być twoje oceny? Jak ty 
chłopcze chcesz zdać maturę? 

– Do końca roku jeszcze dale-
ko, poprawię się. Nie krzycz tak 
– Karol przeciągnął się i powoli 
usiadł. 

– Czy to prawda, że palisz 
marihuanę? Wychowawczyni 
mówiła mi, że sam ją wyho-
dowałeś – Janina energicznie 
potrząsnęła synem. Karol wy-
trzeszczył na nią oczy. 

– Co ty, mamo? Ona ma fioła, 
nie wierz jej – objął matkę za 
szyję. – To naprawdę były pa-
pryczki na biologię. 

Janina mocno przytuliła Karo-
la, pogłaskała po włosach. Mój 
maleńki synek! Jak mogła choć 
przez chwilę myśleć, że Karol 
ją okłamuje! Wtuliła twarz we 
włosy syna i znów poczuła ten 
znajomy, mdły, słodkawy za-
pach. 

– Ale czemu ty dziecko pa-
lisz? – pocałowała Karola w 
czoło. – Wiesz, jak to szkodzi, 
jeszcze wpadniesz w nałóg. Nie 
pal już, dobrze? 

– Dobrze, mamusiu – syn 
oparł policzek o ramię matki. 
Łasił się jak mały kotek. Kocha-
ne dziecko! – pomyślała z roz-
czuleniem Janina. 

Jednak tydzień później przyła-
pała syna na wagarach. Wyszła 
z biura koło południa, bo miała 
do załatwienia kilka spraw. Na 
przystanku po drugiej stronie 
ulicy zobaczyła Karola z jakąś 
chudą dziewczyną. Co on tu 
robi? – zdziwiła się. O tej porze 
powinien przecież być w szkole. 
Zanim zdążyła jednak do nich 
podejść, wsiedli do autobusu i 
odjechali. 

– Gdzie ty się włóczysz? – na-
padła na syna po południu, kie-
dy tylko Karol wrócił do domu. 
– Tak masz zamiar odrabiać 
zaległości w nauce? A ta dziew-
czyna? Kto to jest? 

– Och, no, taka jedna kumpel-
ka – Karol wykręcał się od od-
powiedzi. – Odwołali nam dwie 
lekcje, to poszliśmy na spacer. 
Nie ma na co wrzeszczeć. Le-
piej daj mi trochę pieniędzy, po-
trzebuję na książki. 

Janina jednak stanowczo od-
mówiła synowi kieszonkowego. 
Miarka się przebrała. 

– Najpierw chcę zobaczyć po-
prawione oceny – powiedziała 
twardo. 

– Jak ty to sobie wyobrażasz?! 
– Karol podniósł głos. – Ja muszę 
mieć jakieś pieniądze! Spoty-
kam się ze znajomymi. Potrze-
ba mi na kawę, na kino... 

– Nie będziesz chodzić do 
kina ani na kawę – odparła z 
determinacją Janina. – Masz 
siedzieć w domu i uczyć się do 
matury. 

– Nie jestem twoim więź-
niem! Właśnie, że będę wy-
chodzić! – Karol patrzył na 
matkę ze złością. – No i co mi 
zrobisz? 

– Po prostu zamknę cię w 
mieszkaniu – serce bardzo za-
bolało Janinę, gdy wypowiadała 
te słowa. 

– To się wyprowadzę do Jol-
ki i Sebastiana! Oni mieszka-
ją sami i mogą robić, co chcą! 
– Karol chwycił kurtkę i wy-
biegł z mieszkania, trzaskając 
drzwiami. 

cdn.

Zawiodła
jako matka? 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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W środę 10 czerwca nasza 
Rogozińska Grupa Wspar-

cia razem z grupą Anonimo-
wych Alkoholików z Rogoźna 
uczestniczyła w pikniku w 
Słomowie w gospodarstwie 
agroturystycznym Leszka Kro-
teckiego. Po powitaniu przez 
gospodarza raczyliśmy się 
kawą i słodkościami. Później 
chętne osoby miały okazję 
skorzystać z przejażdżki brycz-

Piknik integracyjny dla senio-
rów w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Gnieźnie zgroma-
dził, oprócz gospodarzy, także 
mieszkańców zaprzyjaźnio-
nych DPS-ów w Gnieźnie, Sku-
barczewie, Lisówkach, Wrześni 
i w Poznaniu przy ulicy Ugory. 
Były też panie z Klubu Seniora 
„Piast”. 

Wszyscy goście, także dar-
czyńcy, bawili się przy muzyce 
biesiadnej, były tańce i konkursy. 
Największą atrakcją był prze-
jazd bryczką konną. Uczestnicy 

delektowali się pysznym poczę-
stunkiem oraz kawą i herbatą, 
odświeżali stare znajomości i 
nawiązywali nowe.

Tę wielką imprezę integra-
cyjną wsparli gnieźnieńscy 
darczyńcy, m.in.: Zenon Łysz-
czarz – Firma Solar, Eugeniusz 
Bułakowski – Firma Pral-Biel, 
Bożena Kwaśniewska i Alina 
Duszyńska – Firma Salomed 
NZOZ i Kamila Szulc przedsta-
wiciel Firmy Hartman.

LECH MROCZKOWSKI

DRUKARNIA

KOM-DRUK

ul. Miodowa 6
62-020 Swarzędz
tel. 061-8172-206

602-250-169
mail: komdruk@neostrada.pl

� ulotki
� plakaty 
� wizytówki
� zaproszenia
� formularze
� ankiety 
�  druki z numeracją,

szyte lub klejone
�  rachunki również 

na papierze 
samokopiującym

� blankiety firmowe
� druki reklamowe

� broszury 
� foldery 
� etykiety
�  kalendarze - listkowe, 

biurkowe, ścienne,
także trójdzielne

� sztancowanie
� nacinanie
� wykrawanie
�  opracowanie graficzne

wyżej wymienionych 
druków

WYKONUJEMY

Atrakcją była bryczka…
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ką po pobliskim lesie. Można 
też było pojeździć na koniu 
w siodle, a także spróbować 
swoich sił w dojeniu kozy. Na 
zakończenie zajadaliśmy się 
pysznymi kiełbaskami z gril-
la. Po tej uczcie ze smutkiem 
opuściliśmy gościnne progi za-
grody pana Leszka. Na pewno 
będziemy z radością powracać 
do tych miłych chwil. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Nasz piknik
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Najważniejsze to być otwar-
tym na drugiego człowieka, 

wyjść z czterech ścian domu do 
ludzi, z którymi można się za-
przyjaźnić. Ten odważny krok 
zrobili uczestnicy spotkania 
literackiego w Klubie Integra-
cyjnym „Filantrop”. 

W czwartek 25 czerwca po raz 
drugi spotkaliśmy się, aby zapre-
zentować własną twórczość i 
w przyjaznym gronie porozma-
wiać o poezji. Nie zabrakło rów-
nież dobrego humoru, gdyż były 
czytane nie tylko wiersze i opo-
wiadania, ale również fraszki.

Autorami prezentującymi 
swoje utwory byli tym razem: 
Adam Wojciechowski z Warszta-
tów Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach, Angelika Prymus 
– czternastoletnia uczenni-
ca Gimnazjum w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
również w Owińskach, miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach: Leokadia Ryś, Da-
nuta Ritter, Stanisław Stawarski i 
Tomasz Ziółkiewicz z Biskupic 
– podopieczny Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z Zaburzenia-
mi Psychicznymi i Ich Rodzinom 
„Zrozumieć i Pomóc”. 

W spotkaniu uczestniczyła 
Elżbieta Bijaczewska – dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu oraz 
zaproszeni goście: Piotr Der 
– wiceprezes Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu, Agnieszka Latowska 
– terapeutka z Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, Ewa 
Lisiecka – mama Angeliki Pry-

W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

Każdy 
ma prawo głosu

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

mus i jej przesympatyczny ko-
lega Robert Stępiński. Spotka-
nie literackie prowadził Marcin 
Bajerowicz – redaktor naczelny 
„Filantropa Naszych Czasów”, a 
wspierali go współorganizato-
rzy: Teresa Adamska z OZON-u 
i kierownik Klubu Integracyjnego 
– Teresa Kaźmierczak.

Z zainteresowaniem słuchali-
śmy prezentowanych utworów, 
które skłaniały do refleksji, ale 
również do śmiechu, bowiem 
fraszki Tomasza Ziółkiewicza, 
czytane przez samego autora, 
mogły każdego rozbawić. 

Po zakończeniu czwartko-
wego spotkania długo jeszcze 
trwały rozmowy, i to nie tylko 

na tematy literatury. Spotkanie 
dowiodło, że nazwa Klubu „Inte-
gracyjny” nie jest nazwą pustą i 
że każdy ma tutaj prawo głosu, 
podobnie jak na łamach mie-
sięcznika „Filantrop”. Na tych 
właśnie łamach większość wy-
mienionych tu autorów publiko-
wała swoje teksty.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Klub Integracyjny „Filantrop”
ul. Kraszewskiego 8a 

tel. 061 8 217 433
czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach

12.00 -8.00
podjazd dla wózków
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Swoje utwory czytali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach (od lewej): Stanisław Stawarski, Danuta Ritter

i Leokadia Ryś. 
Od lewej: Robert Stępiński, Ewa Lisiecka, Angelika Prymus

i Marcin Bajerowicz.

W naszym spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Bijaczewska
(pośrodku). 




