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15 lat minęło... Na zdjęciu od lewej: wiceprezes
poznańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Zdzisława Gorynia,
prezes tej organizacji Honorata Wójcicka
i redaktor naczelny „Filantropa” Marcin Bajerowicz.
Więcej o jubileuszu 15-lecia naszego miesięcznika
na stronach 20 i 21.
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Kuźnia Optymizmu w Luboniu
F

razem świat”, „Akademia Szczęśliwego Dzieciaka”, „Kukabura” i
„Teatromania”. Otwarcia „ Kuźni
Optymizmu” dokonał burmistrz
Lubonia Dariusz Szmyt, który
przeciął symboliczną wstęgę
wraz z proboszczem tutejszej
paraﬁi, otwierając pomieszczenia przy ul. Cieszkowskiego 2.
Nie zapomniano również o poświęceniu obiektu i samochodu
fundacji. Uroczystość uświetniły
występy lubońskich przedszkolaków, które zostały nagrodzone
nie tylko brawami, ale i lizakami
wręczanymi przez Prezesa Fundacji Roberta Chudzickiego. ola

undacja Pomocy Rodzinie,
która powstała wiosną tego
roku i działa na terenie Lubonia
i okolic, 14 września oddała do
użytku lubońskich rodzin „Kuźnię Optymizmu”.
Można skorzystać tam z wielu
interesujących zajęć dla rodziców,
profesjonalnego wsparcia psychologów i pedagogów dla osób,
które przeżywają trudny okres w
swoim życiu, a także kreatywnie
spędzić czas na organizowanych
dla dzieci i młodzieży warsztatach pedagogicznych, plastycznych czy teatralnych, takich, jak:
„Lowel czy rower”, „Pomalujmy

S

towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR, obejmujące obszar
gmin Rokietnica i Tarnowo
Podgórne bez wahania może
pochwalić się każdemu swoimi
sukcesami sportowymi.
ROKTAR promuje aktywne
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
W tym roku zawodnicy brali
udział w doniosłych wydarzeniach sportowych, takich jak
Powiatowy Turniej Koszykówki Osób Niepełnosprawnych i
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
– imprezach zorganizowanych
przez to właśnie stowarzyszenie.
Ostatnio sportowcy ROKTARu
w VIII Turnieju Bocci o Puchar
Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zdobyli I miejsce
i tym samym – zaszczytny Puchar.
Dwa tygodnie później członkowie ROKTAR-u wywalczyli III
miejsce na VIII Mistrzostwach

W ROKIETNICY I TARNOWIE PODGÓRNYM

Sportowy ROKTAR
Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanych
przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START” w
Swarzędzkim Centrum Sportu i
Rekreacji. O tych zawodach piszemy więcej na stronie 5.
Zajęcia z bocci w Napachaniu,
gdzie mieści się Stowarzyszenie ROKTAR, od roku prowadzi
Magdalena Jujeczka – instruktor
sportu osób niepełnosprawnych
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
OPRACOWAŁA:

KAROLINA KASPRZAK
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obiega końca piętnasty
rok wydawania naszego
miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Wzruszające
sprawozdanie z obchodów
tego jubileuszu pióra Eweliny
Węglewskiej zamieszczamy
na stronach 20 i 21. Warto przy
tej okazji przypomnieć, że był
to rok zupełnie wyjątkowy w
historii „Filantropa”, gdyż obﬁtował w towarzyszące mu
i dzięki niemu zrodzone inicjatywy, zrealizowane przez
samą redakcję, wydawcę tego
miesięcznika, czyli Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu i Fundację Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”.
Jedna z tych inicjatyw jubileuszowego 2009 roku to
utworzenie w czerwcu Klubu
Integracyjnego „Filantrop” przy
ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, zorganizowanego przez
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu i prowadzonego przez wspomnianą
Fundację oraz Organizację
Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON. W Klubie
systematycznie raz w miesiącu
odbywają się spotkania literackie, podczas których autorzy
niepełnosprawni z kręgu miesięcznika „Filantrop”, i nie tylko,
mają okazję prezentować swoje wiersze i prozę.
Gościliśmy między innymi
twórców z Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach i w Swarzędzu oraz z
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach. Było spotkanie z
poetami ze Stowarzyszenia
Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Integracja”,
z udziałem ich opiekuna, znanego aktora Andrzeja Lajborka.
I były także warsztaty literackie dla naszych klubowiczów,
które znakomicie poprowadził
Tomasz Mika, polonista z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Czynimy już przygotowania do opublikowania w
roku przyszłym almanachu, zawierającego wybór twórczości
literackiej naszych klubowych
autorów. Na co dzień nasz Klub
Integracyjny służy wszystkim
zainteresowanym
osobom,
które mogą tutaj spędzać czas
przy kawie czy herbacie i zapoznawać się z twórczością osób
niepełnosprawnych zawartą w
miesięczniku „Filantrop” oraz w
wydawnictwach książkowych
Fundacji pod tą samą nazwą.
Książki te, a także nasze
czasopismo, prezentowaliśmy,
równolegle z działalnością klubową, na spotkaniach literackich pod hasłem „Piśmiennic-

PIĘTNASTY ROK „FILANTROPA” 2009

Czas inicjatyw

O książkach Fundacji „Filantrop” mówi profesor Irena Obuchowska. Wraz z nią na zdjęciu od lewej:
Mirosława Rynowiecka, Teresa Kaźmierczak, Jerzy Szulc i Marcin Bajerowicz.
two osób niepełnosprawnych
bliżej czytelnika” – i to kolejna
nasza inicjatywa roku jubileuszowego, realizowana przez
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu i Fundację „Filantrop”. Publikowana
bowiem przez nas literatura
osób z niepełnosprawnościami prezentuje takie walory
artystyczne, wychowawcze i
intelektualne, że powinna traﬁać do wszystkich czytelników.
Stwarza całemu społeczeństwu
niepowtarzalną szansę poznania autentycznego świata
myśli i przeżyć swoich niepełnosprawnych autorów, znakomicie służąc w ten sposób idei
integracji.
Na wymienionych spotkaniach w Pokrzywnie koło Opola, Rogoźnie koło Poznania,
Karpicku koło Wolsztyna, w
Jabłonnej koło Warszawy i w
Katowicach, prezentowaliśmy,
oprócz miesięcznika „Filantrop”, trzy książki Fundacji „Filantrop”, wydane w ubiegłym
roku”: zbiór autobiograﬁi osób
niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, tomik poezji Magdaleny Molendy-Słomińskiej
„Teraz zaśpiewa słońce” i tom
fraszek Jerzego Szulca „Gdyby
człowiek był człowiekiem”.
Natomiast na spotkaniu
ostatnim, podsumowującym
cykl „Piśmiennictwo osób

niepełnosprawnych
bliżej
czytelnika”, które stanowiło
integralną część spotkania
jubileuszowego w Poznaniu,
przedstawiliśmy czytelnikom
po raz pierwszy tegoroczne
wydawnictwa książkowe Fundacji „Filantrop”, które dopiero
co opuściły drukarnię. Były to
dwie niezwykłe autobiograﬁe:
„Dwie sekundy, które zmieniły
moje życie” Marioli Wower i
„W życiu liczy się życie” Euniki
Lech. Obydwie, zanim zostały
opublikowane w formie książek, drukowane były w odcinkach w naszym miesięczniku.
Poniekąd zamykają one serię

naszych tegorocznych inicjatyw, popularyzujących dorobek
twórczy osób niepełnosprawnych.
Nie byłoby wszystkich tych
inicjatyw bez ﬁnansowej pomocy Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Władz
Poznania, za co serdecznie
dziękujemy w imieniu niepełnosprawnych twórców i całego ich środowiska, dla którego
mamy zaszczyt pracować.

MARCIN BAJEROWICZ

FOT. (2X) ADAM KUBIAK
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Od lewej: Mirosława Rynowiecka – prezes Zarządu Głównego
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Jerzy Szulc
– autor tomu fraszek „Gdyby człowiek był człowiekiem” oraz
Marcin Bajerowicz i aktor Zbigniew Grochal – prezentują książki
Fundacji „Filantrop”, które niedawno opuściły drukarnię.
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Wypadki na drogach
Załóż
własną – porozmawiajmy
ﬁrmę
W

Pałacu Działyńskich w
Poznaniu
zorganizowano konferencję, podczas
której zaprezentowano założenia projektu „I Ty możesz
zostać przedsiębiorcą”.
Specjaliści informowali zebranych o możliwościach wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej w działaniach
organizacji pozarządowych,
roli warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, modelach funkcjonowania organizacji socjalnych w Polsce i pozostałych
Krajach Unii Europejskiej. awa

W

związku ze Światowym
Dniem Pamięci o Oﬁarach Wypadków Drogowych
Stowarzyszenie „Droga i
Bezpieczeństwo” przeprowadzi w dniu 18 listopada
2009 r. drugą edycję ogólnopolskiej akcji w szkołach
podstawowych, gimnazjach
i szkołach średnich „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”.
Akcja posiada patronaty
Ministra Edukacji Narodowej, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Rzecznika Praw Dziecka i poparcie Europejskiej Federacji
Oﬁar Wypadków Drogowych.
Podobnie jak w roku ubiegłym jej głównym celem będzie zaangażowanie uczniów
i szkół w całym kraju, w jednym czasie, do dyskusji o wypadkach drogowych, oﬁarach
i kosztach społecznych tych
tragedii.
Wymiar, sposoby realizacji
oraz oddziaływania przedsięwzięcia są jednak znacznie
szersze, niżby to wynikało z
jednodniowego zaangażowania.
Po szczegóły o naszej akcji
zapraszamy na stronę internetową: www.drogaibezpieczenstwo.org.pl na

Mimo Wszystko… w Przystani
P

rojekt „Mimo Wszystko w
Przystani” jest całorocznym
festiwalem artystycznym z różnych dziedzin sztuki. Głównymi akcentami tego projektu są
koncerty pod wspólnym tytułem „Mimo Wszystko w Przystani”, podczas których występują artyści rekomendowani
przez Fundację Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”, Ruch Ludzi
Dobrej Woli oraz przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”.

Koncerty odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Towarzyszą im wystawy artystów
plastyków, a także prezentacje
utworów literackich. W mijającym roku zorganizowano siedem koncertów, wszystkie w
Schronie Kultury „Europa” przy
ulicy Rolnej 24. Myślą przewodnią naszego projektu jest integracja różnych trendów kultury,
sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a przede wszystkim integracja artystów pełnosprawnych
i o ograniczonej sprawności ﬁ-

W WTZ W SWARZĘDZU

Integracja i przyjaźń
W

arsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski imienia
Leszka Grajka w Swarzędzu w
czwartkowe przedpołudnie 12
listopada zamienił się w salę
prawdziwej sztuki.
Tak stało się za sprawą wyjątkowych gości, którzy zapragnęli podzielić się darem serca z
uczestnikami zajęć terapeutycznych.
Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, bo
o nich mowa, samodzielnie przygotowali na spotkanie utwory

muzyczne o tematyce jesiennej,
a także i poetyckie, które z dumą
recytowali uczestnikom WTZ. W
rewanżu niepełnosprawni zaprezentowali natomiast swoje
umiejętności teatralne.
Najważniejszym
punktem
programu była wspólnie odśpiewana piosenka do Anioła Stróża.
Dzieci poznały słowa tej piosenki
i nauczyły się ich właśnie dzięki
starszym kolegom i koleżankom
z Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Uczestnicy serdecznie dziękują
za okazaną dobroć, tolerancję i
przyjaźń.

MICHAŁ OGONIAK

zycznej. Wreszcie integracja we
wspólnej zabawie publiczności i
artystów przygotowujących koncerty.
Każdy koncert kończy Agapa,
czyli spotkanie przyjaciół przy
kawie i herbacie. Zainteresowanych artystów, sponsorów i ludzi
z ciekawymi pomysłami prosimy
o kontakt z nami: roman.kawecki@smrolna.poznan.pl, tel.
607 067 803.
Kolejny koncert odbędzie się
9 stycznia 2010 roku. rk

Paczki za
zbędne rzeczy

P

od koniec listopada w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
zorganizowało
„Kramik różności”.
Zbierano używane ubrania,
książki, zabawki, które nadawały się do sprzedaży. Uzyskane
w ten sposób pieniądze będą
przeznaczone na doﬁnansowanie „słodkich paczek” dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z
Gminy Kórnik. Wręczanie zaplanowano podczas „Świątecznego
spotkania z Gwiazdorem”. awa

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

O

koło 300 osób w sobotę
24 października wypełniło
Halę Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji przy ulicy
Kosynierów. Tak liczną grupę
zawodników zgromadziły VIII
Mistrzostwa Wielkopolski Osób
Niepełnosprawnych w Bocci,
Pływaniu i Kręglach o Memoriał
Edwarda Niemczyka, zorganizowane przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start”.
W tej właśnie hali odbyły się
zawody w bocci, natomiast pływacy rywalizowali na pływalni
przy ulicy Święty Marcin w Swarzędzu, a amatorzy „kulania” – w
kręgielni przy ulicy Piastowskiej
w Poznaniu. Celem mistrzostw
była przede wszystkim promocja aktywności ruchowej osób
niepełnosprawnych oraz dyscyplin paraolimpijskich, jakimi są
boccia, pływanie i kręglarstwo.
Jednym z prekursorów bocci w
Polsce był właśnie Edward Niemczyk, nieżyjący już, wieloletni
prezes „Startu”, którego upamiętnieniu tegoroczne Mistrzostwa
były poświęcone.
Zgromadziły nie tylko licznych
zawodników, ale również zaproszonych gości i przyjaciół „Startu”. Uroczyste otwarcie uświetnił
imponujący występ Swarzędzkiej Orkiestry Dętej pod batutą
Łukasza Gowarzewskiego. Drużynom kibicowali przedstawiciele władz: Ferdynand Łukanowski
– dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Agata Kubacka –
wiceburmistrz Swarzędza i inni.
Nie zabrakło również liczącego
obecnie ponad 80 lat Witolda
Maciejewskiego, wieloletniego
szkoleniowca i pierwszego trenera bocci w Polsce.
Mistrzostwa
sﬁnansował
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego,
Urząd Miasta Poznania, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Polski
Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.
Po zaciętych walkach drużyny
uplasowały się następująco: w
bocci w grupie pierwszej zwyciężyło Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, w grupie drugiej Gimnazjum nr 2 w Koninie, a w grupie
trzeciej drużyna z Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu.
Natomiast w zawodach kręglarskich zwycięstwo odniosły
wśród kobiet: Aleksandra Jarząb
z Klubu Sportowego „Tęcza” w
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VIII MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SWARZĘDZU

Boccia,
pływanie, kręglarstwo

Poznaniu, Regina Gawłowska
– Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” Poznań, Teresa
Cicha – Warsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” w Poznaniu, a wśród mężczyzn: Daniel
Jarząb z Klubu Sportowego „Tęcza”, Tadeusz Szurmont – Klub

Sportowy „Sokół” w Śremie i
Michał Pyterek – Warsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele”.
Wszyscy uczestnicy zawodów
pływackich zostali nagrodzeni
medalami i dyplomami ufundowanymi przez władze Miasta
Swarzędza.
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Znane i nieznane (7)
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

biorą się do swarzędzkiego
Muzeum, nie spotkają w nim
żadnych barier czy utrudnień.

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Od kwietnia do końca października muzeum czynne
jest od wtorku do soboty w
godz. 9.00-17.00, a w niedzielę w godz. 10.00-17.00.
Poza sezonem zaprasza od
wtorku do piątku w godz.
9.00-15.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00-17.00.
Muzeum nieczynne jest w
poniedziałki.

G

rudzień to długie wieczory, zimno, nieraz nawet mróz i śnieg, popularne
imieniny i najpiękniejsze w
roku święta. Czy może być
coś lepszego w ten szczególny czas, niż szklaneczka
miodu pitnego, którego zalety wychwalał już sam Onufry
Zagłoba? Właśnie dlatego w
grudniowym odcinku „Znane
i nieznane” zapraszamy Was
do Skansenu Pszczelarskiego
w Swarzędzu.
Swarzędz to niewielkie miasteczko w powiecie poznańskim. Dojazd jest wygodny.
Można skorzystać z autobusów podmiejskich z Ronda
Śródka, pociągu lub dojechać
samochodem drogą nr 92 Poznań-Konin.

Dopełnieniem ekspozycji uli
są poletka z około setką odmian
roślin miododajnych.
Wystawa stała w budynku Muzeum obok wiedzy historycznej
daje możliwość zapoznania się
ze współczesnymi rasami hodowanych pszczół oraz produktami
pszczelimi. Podczas zwiedzania
nie można także ominąć wspaniałej kolekcji miodów pitnych.

Swarzędzki skansen jest
największym w Europie plenerowym muzeum etnograﬁcznym, poświęconym historii
pszczelarstwa i bartnictwa.
Kolekcja liczy około 250 uli.
Jest to unikatowy w skali europejskiej zbiór uli, ilustrujący
historię bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich.
Część obiektów na terenie
skansenu jest zamieszkana
przez pszczoły. Od wiosny do
jesieni w ulu demonstracyjnym
można podejrzeć życie pszczelej rodziny.

Od 1999 roku skansen i muzeum stanowią oddział Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W 2002 roku placówce
nadano imię prof. Ryszarda Kosteckiego – twórcy skansenu i
kolekcji uli, propagatora historii
i tradycji pszczelarstwa.

Wśród eksponatów znajdują się ule ﬁguralne, w tym
dwa przedstawiające patrona
pszczelarzy – św. Ambrożego,
architektoniczne,
koszowe,
skrzynkowe, słomiane, tzw. ule
księdza Dzierżona oraz kłody bartne (XIV-XIX w.), w tym
600-letnia barć wiślana w pniu
dębu.
FOT. (3X) LECH MROCZKOWSKI

Plenerowy charakter ekspozycji i utrzymywanie pszczelich rodzin w ulach z różnych
okresów umożliwia pełne odtworzenie dawnych metod gospodarki pasiecznej. Na terenie skansenu można obejrzeć
wystawę poświęconą owadom
użytkowym. Jest także jedyne
miejsce prezentacji dziejów jedwabnictwa w Polsce.

Niepełnosprawni, którzy wy-

Za miesiąc, już w nowym
roku, zapraszamy Czytelników „Filantropa Naszych
Czasów” do najmłodszego
oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, do Sielinka koło Opalenicy. Znajduje się tam Muzeum Gospodarki Mięsnej.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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miany w demograﬁi i strukturze ludności wielu państw europejskich oraz problemy społeczne wynikające z bezrobocia,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych są powodem rosnącego zapotrzebowania na rozwój
usług socjalnych. Obliguje to służby socjalne do coraz większej
profesjonalizacji obszaru pomocy społecznej i doskonalenia zawodowego samych pracowników socjalnych. Zadania współczesnej
pracy socjalnej to nie tylko łagodzenie społecznych konﬂiktów oraz
zaspokajanie podstawowych potrzeb. Problematyka socjalna dotyczy także rozszerzenia działań socjalnych o kompleksową pracę
pedagogiczną z młodzieżą i osobami dorosłymi, popartą rzetelną,
wieloaspektową wiedzą. Wielkopolskie instytucje pomocy i integracji społecznej stanowią duży potencjał systemu polityki społecznej. Ważne by go dostrzec i wykorzystywać w działaniach na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski nie ominęło również województwa wielkopolskiego, liczącego blisko 3,4 mln mieszkańców. Z badań statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu, przeprowadzonych w marcu br. oraz danych instytucji
pomocy społecznej za 2008 rok wynika, że w Wielkopolsce jest spora
grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: ponad 118 tys.
bezrobotnych, 2100 osób bezdomnych, 7200 osób środowisk rodzinnych zagrożonych alkoholizmem, 1200 osób opuszczających zakłady karne i korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej oraz
ponad 6400 osób wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Pomoc w rozwiązywaniu
problemów społecznych oferują m.in. pracownicy instytucji pomocy
i integracji społecznej, zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej,
w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy oraz
w domach pomocy społecznej.
Pracownicy socjalni wkładają niemały trud, by wspomóc swoich
podopiecznych w pokonywaniu trudności i problemów dnia codziennego. Często są niedoceniani. Mimo, że większość z nich jest
dobrze wykształcona, to nadal chętnie poszerza swoje kwaliﬁkacje,
uczestnicząc w kursach, studiach oraz specjalizacjach zarówno tych
odpłatnych jak też współﬁnansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wszystko to, by umieć działać w trudnej
rzeczywistości społecznej, wymagającej interwencji i stosowania
odpowiednich sposobów i metod rozwiązywania oraz niwelowania
skutków problemów społecznych.
Wychodząc naprzeciw współczesnym przemianom społeczno-gospodarczym i demograﬁcznym, kadra socjalna stosuje różnorodne instrumenty aktywizacji społecznej, m.in. prace publiczne, prace
społecznie użyteczne, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych,
udział w programie korekcyjno-edukacyjnym, terapii, uczestnictwo
w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach oraz motywowanie do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.
Realizacja powyższych zadań możliwa jest dzięki wykorzystaniu
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szans i możliwości, jakie stworzyła obecna perspektywa ﬁnansowa
Unii Europejskiej. Po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą sięgać nie
tylko przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, ale także
inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu jest właśnie jednym z tych podmiotów, który realizuje zadania samorządu
województwa z zakresu pomocy społecznej, diagnozując problemy
społeczne, bilansując potrzeby, inspirując i promując nowe rozwiązania oraz szkoląc kadrę socjalną.
ROPS, mając na uwadze potrzeby szkoleniowe kadr pomocy i integracji społecznej, kontynuuje rozpoczęty w 2007 roku w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy pn. Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W 2009 roku z myślą o wielkopolskich służbach społecznych stworzono:
 ponad 2000 miejsc szkoleniowych w ramach następującej tematyki:
 „Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej”,
 „Finansowe zarządzanie projektem systemowym”,
 „Praca z trudnym klientem”,
 „Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
 „Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi
i upośledzeniem umysłowym”,
 „Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie”,
 „Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą”,
 „Wypalenie zawodowe kadry socjalnej”,
 „Doskonalenie umiejętności komputerowych”,
 „Kurs języka migowego” oraz
 specjalistyczne doradztwo dla gmin i powiatów, wspierające merytorycznie i metodycznie w zakresie m.in. rozwoju form aktywnej
integracji i aktywizacji klientów pomocy społecznej oraz prawidłowej realizacji zadań wynikających z POKL.
Hasło projektu „Wiedza zmienia przyszłość” zakłada, że realizacja projektu systemowego ROPS będzie miała istotny wpływ na zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego. Zdobyta w ramach kilkudniowych
szkoleń wiedza i nowe umiejętności zawodowe kadry socjalnej wpłyną
m.in. na podejmowanie oddolnych inicjatyw służących aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych, wsparcie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia oraz wsparcie społeczności lokalnych.
Zainteresowane osoby, zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej zachęcamy do śledzenia informacji na stronie www.
rops-wielkopolska.poznan.pl.
Ogłoszenie współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W WTZ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Mikołaje
z Holandii

W pracowni tkacko-krawieckiej.
nej Sławek uraczył gości koncertem, a w tkacko-krawieckiej pochwaliliśmy się aniołem, którego
przygotowujemy na konkurs.
W pracowni stolarskiej gorąco
przywitała gości Dorota.
Holendrzy wspierają „PawełPrezes Koła WZINR
w Owińskach przyjmuje
holenderskie dary.

27

listopada nasz Warsztat
Terapii Zajęciowej “Pawełek” w Owińskach przy Wielkopolskim Związku Inwalidów
Narządu Ruchu po raz kolejny
odwiedzili nasi wieloletni przyjaciele z ośrodka De Brink w
Holandii: Fritz, Keis, Jan, Robert
i jego siostra Cindi. W tym roku
gościliśmy ich już wielokrotnie.
Wizyta jak zawsze przebiegła w rodzinnej atmosferze.
Spotkanie rozpoczęło się śniadaniem przygotowanym przez
pracownię gospodarswa domowego. Potem goście witali
się z naszych uczestnikami w
każdej z pracowni. W komputerowej przywitał ich Grzegorz.
Z plastycznej przeszliśmy do
pracowni wyrobu świec. Tu Andrzej Budner pokazał, jak się je
wytwarza. W pracowni muzycz-

Jednym z darów był tandem.
ka” niemal od początku jego
istnienia. Obdarowali nas Fordem, którym do dziś dowożeni
są uczestnicy, linią do produkcji
świec, pokojem relaksacyjnym,
maszyną do łupania drewna
i innymi darami. Tym razem
otrzymaliśmy kilka komputerów,
dwa rowery-tandemy i namiot.
Wymiana doświadczeń w pracy
w osobami niepełnosprawnymi
była możliwa dzięki panu Rochowi Kowalskiemu, który towarzyszył nam podczas wizyty Holendrów, pełniąc rolę tłumacza.

ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA

Sprostowanie
Autorem wiersza „Pod dębem” na stronie 20 listopadowego wydania „Filantropa” jest Robert Wiland. Za błąd przepraszamy. mb

T

egoroczny, jesienny bal
zorganizowany
przez
Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Swarzędzu zapewne na
długo pozostanie w pamięci seniorów i gości. 20
października do swarzędzkiego Eurohotelu przy ulicy
Cieszkowskiego 33 przybyło 140 osób wyposażonych
w przepiękne kapelusze,
z których każdy był niepowtarzalny i przygotowany
własnoręcznie.
Hasłem przewodnim i jednocześnie biletem wstępu na
imprezę były właśnie kapelusze, które seniorzy wspólnie
z terapeutami zaprojektowali kilka miesięcy wcześniej.
Bal Kapeluszowy był uwieńczeniem obchodów Dnia
Człowieka Starszego 1 października oraz Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego,
przypadającego na dzień
10 października.
Publiczność
przywitała Anna Renda – dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu. W spotkaniu
uczestniczyła m.in. Anna
Tomicka – burmistrz Swarzędza oraz przedstawiciele
domów pomocy społecznej i

środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu
poznańskiego.
Uczestnikom balu w kolorowych nakryciach głowy
przygrywała do tańca Kapela
Podwórkowa „Swoja wiara”
z Murowanej Gośliny. Żadna
z pań poproszona do tańca
przez dżentelmena w kapeluszu nie śmiała odmówić.
Program zabawy przewidywał konkursy sprawnościowe. Jedno z zadań polegało
na ułożeniu jesiennej układanki z rozsypanych elementów, znajdujących się w
kopercie. Były również „kawały” opowiadane w przerwie przez muzykantów
„Swojej wiary”, a także Karaoke, podczas którego uczestnicy balu wspólnie śpiewali
znane piosenki.
Konkurs na najpiękniejszy
kapelusz wygrała Elżbieta
Brandt, druga była Irena Motała i trzecia – Barbara Nowicka.
Seniorzy bawili się do
późnych godzin popołudniowych, a dobry, balowy nastrój
zabrali ze sobą do domów.

KAROLINA KASPRZAK
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BAL MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA WSPARCIA W SWARZĘDZU

Na wesoło, w kapeluszach

Zwyciężczynie konkursu
na najpiękniejszy kapelusz:
Elżbieta Brandt (z lewej)
i Irena Motała.

FOT. (8X) KAROLINA KASPRZAK

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu, organizatorzy „kapeluszowej”
zabawy (od lewej): Teresa Konieczna – ﬁzykoterapeuta, Klaudia Zarzyńska – terapeuta zajęciowy,
Magdalena Michalska – kierownik Ośrodka Wsparcia, Łukasz Łyduch – kierowca,
Justyna Staniewska – pracownik socjalny i Barbara Chmiela – psycholog.
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FOT. ANNA WIERZBICKA

Odważnie
szukają pracy

P

rzyszli, bo liczyli na to, że
w końcu ktoś zaproponuje
im zajęcie. Rozmawiali z pracodawcami i skrupulatnie zapisywali stawiane wymagania.
Niektórzy na giełdzie pracy byli
po raz kolejny. Poprzednio nie
mieli szczęścia. Tym razem
liczyli na to, że los się do nich
uśmiechnie.
Pani Iwona szuka pracy od
roku. Z powodu choroby ma
ograniczenia ruchowe, ale nie
brakuje jej zapału i energii. Na
giełdę przyszła pierwszy raz i
czuje się trochę onieśmielona.
Nie ma odwagi podejść do stoliczków pracodawców.
– Może znajdzie się praca,
którą będę mogła wykonywać
w domu – mówi pani Iwona.
– Wprawdzie wolałabym przebywać wśród ludzi, ale podejmę
każde zajęcie, bo chcę być przydatna.
– Przyszedłem po raz trzeci, bo
może znajdzie się coś dla mnie –
mówi pan Czesław. – Moja choroba umożliwia tylko podjęcie
lekkiej pracy ﬁzycznej. Okazuje

się, że zapotrzebowanie na takie
usługi jest bardzo małe.
Na kolejna giełdę pracy,
zorganizowaną przez Polską
Organizację
Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych w
Urzędzie Wojewódzkim w
Poznaniu przyszło 300 zainteresowanych. Anna Skupień,
rzecznik prasowy POPON, policzyła, że 250 wydrukowanych
książeczek informacyjnych dla
uczestników błyskawicznie się
rozeszło. Zadowolenia nie kryli
także pracodawcy. Zaskoczyła
ich frekwencja oraz potencjalni pracownicy. Takie giełdy są
organizowane co cztery miesiące. Tym razem życzliwość
okazał Urząd Wojewódzki,
który udostępnił pomieszczenie, a wojewoda Piotr Florek
objął giełdę swoim patronatem. W sumie udział zgłosiło
dwudziestu
pracodawców,
organizacji
pozarządowych
oraz instytucji. Zawiadomiono
także potencjalnych pracowników, którzy pozostają w stałym
kontakcie z Polską Organizacją

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
– Zebrali sporo dokumentów
aplikacyjnych i przeprowadzili
wiele rozmów – dodaje Anna
Skupień. – Kto znajdzie pracę,
trudno od razu stwierdzić. Musi
minąć trochę czasu. Dopiero
wtedy okaże się, czy część osób
wróci do naszego centrum, czy
może jednak znajdzie zajęcie.
Nie wiadomo również, czy pracodawcy wycofają oferty, czy je
pozostawią.
– Poszukujemy osoby niepełnosprawnej z lekką niedyspozycją na stanowisko kasjera-sprzedawcy w marketach
spożywczych – mówi Joanna
Chrabąszcz, reprezentująca pracodawcę. – Najchętniej zatrudnimy kogoś, kto ma doświadczenie
w handlu. Ważna jest komunikatywność, otwartość, cierpliwość.
Gwarantujemy przyuczenie do
obsługi kasy ﬁskalnej. Pomimo tego wiele osób zniechęca
odpowiedzialność ﬁnansowa,
która wiąże się z tym zajęciem.
Kilka osób wzięło ulotki, a dwie
złożyły dokumenty.
– Jesteśmy zaskoczeni tak
dużym zainteresowaniem pracą przedstawiciela handlowego – mówią pracodawcy z ING.
– Zakładaliśmy w naszej ﬁrmie,
że niepełnosprawni mają świetną motywację do pracy. Często
są to osoby, które przełamują
bariery i z wielką determinacją
dążą do celu. W tym przekonaniu utwierdziło nas kilka przeprowadzonych rozmów z kandydatami. Zaproponowaliśmy
pracę, którą może wykonywać
osoba na wózku inwalidzkim.
Chodzi o sprzedaż produktów
ﬁnansowych, począwszy od
ubezpieczeń poprzez kredyty,
konta bankowe, fundusze ubezpieczeniowe.
Giełdzie towarzyszyła konferencja, która także zgromadziła
wielu uczestników. Szczególne
zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Szczepana Wrońskiego z POPON.

ANNA WIERZBICKA

Wyróżnienie dla „Przystani”
S

towarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”
w Poznaniu, które realizuje od września 2008 roku w
Schronie Kultury Europa cykl
koncertów „Mimo Wszystko
w… Przystani” skupiający na
wspólnej scenie niepełnosprawnych i pełnosprawnych
artystów z całej Polski, otrzy-

mało zaszczytne wyróżnienie
z rąk Anny Dymnej, założycielki Fundacji „Mimo Wszystko”.
Był to tytuł i statuetka „Przyjaciel Zaczarowanego Ptaszka”, którą aktorka wręczyła
kierownictwu „Przystani” 12
listopada podczas spotkania w
warszawskiej telewizji z orga-

nizatorami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Wypowiedziała przy tym
wiele ciepłych i serdecznych
słów do ludzi, którzy wspierają
ją w popularyzacji sztuki osób
niepełnosprawnych.
Nasza
redakcja serdecznie gratuluje „Przystani” i życzy dalszych
sukcesów. ka

W

ielką popularnością wśród
osób niepełnosprawnych
cieszy się boccia – sport, którego orędownikiem i jednym z
pierwszych popularyzatorów
w naszym kraju był nieżyjący
już Edward Niemczyk. Kontynuatorem jego dzieła w powiecie poznańskim jest Bogdan
Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w
Komornikach, które już po raz
ósmy zorganizowało Powiatowy Turniej Bocci.
Zawody odbyły się 24 października w sali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dopiewie. Zgromadziły rekordową liczbę 140 zawodników. Były
to osoby nawet ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
intelektualnej, a także ruchowej, na wózkach inwalidzkich.
Jednakże wszystkich połączyła
ta sama pasja sportowa i wola
zwycięstwa. Boccia jest bowiem
grą tak atrakcyjną, i zarazem
tak prostą i czytelną, że rywalizować w niej może, z równymi
szansami na zwycięstwo, człowiek w pełni sprawny z niepełnosprawnym. Jest to więc gra
integracyjna w najistotniejszym
tego słowa znaczeniu, nie stwarzająca barier między ludźmi.
W ósmym Turnieju Bocci w Dopiewie startowały 32
drużyny: z warsztatów terapii
zajęciowej w Owińskach, Swarzędzu i Dopiewcu, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
„Wychowanie przez sztukę”
w Dopiewie, z Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie,
z Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualna i Ruchową „Klaudynka”, z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Buku, z
Zespołu Szkół Specjalnych w
Stęszewie, ze Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ROKTAR w Rokietnicy, ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Mosinie, z Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły
„Zawsze Razem”, ze Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych
i Słabowidzących „Ognik” w
Poznaniu. Większość WTZetów,
ośrodków, szkół i stowarzyszeń
wystawiła po dwie lub trzy drużyny, a poznański WZT „Ognik”
i ZSS w Stęszewie – nawet po
pięć!
Zawodom
towarzyszyła
wspaniała oprawa: wniesiono ogień olimpijski, zapalono
znicz, ﬂaga wzniosła się na
maszt, był wystrzał z miniaturowej lecz bardzo głośnej armatki,
zatrąbili trębacze. Uroczyście
otwarła VIII Turniej Ewa Dalc
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VIII POWIATOWY TURNIEJ BOCCI W DOPIEWIE

Gra równych szans

Boccia – gra da wszystkich.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Od lewej: Monika Jabłońska – dyrektor GOSiR w Dopiewie,
Elżbieta Śmiglak – radna Rady Powiatu Poznańskiego,
Ewa Dalc – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
Antoni Paszkowiak – wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki,
Jan Broda – wójt Gminy Komorniki, Mirosław Wieloch – radny Rady
Powiatu Poznańskiego, Czesław Przybecki z Bractwa Kurkowego
w Chomęcicach, Ryszard Szwed – wiceprezes „Promyka”
i Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia „Promyk” w Dopiewcu.

Pełne trybuny.
– członek Rady Powiatu Poznańskiego. Zmaganiom zawodników kibicowały pełne trybuny
ich przyjaciół, rodziców, działaczy, pracowników stowarzyszeń, instytucji pomocowych.
Pierwsze miejsce zdobyła IV
drużyna ZSS w Stęszewie, drugie
– II drużyna WTZ „Pawełek” Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu w Owińskach,
trzecie – I drużyna ZSS w Stęszewie, czwarte – III drużyna Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku i
piąte – III drużyna „Ognika”. Zwycięzcom i wszystkim drużynom
wspaniałe puchary i dyplomy
wręczyła Elżbieta Bijaczewska –
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Organizatorzy nie zapomnieli
o smacznym poczęstunku dla
wszystkich. mb

Rywalizowało 140 zawodników.

Zawodnicy czekają na swoją kolej w grze.
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W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

Twórczość w dwóch
odsłonach
FOT. MARCIN BAJEROWICZ

proszeni o odkrycie tak zwanego pierwszego i drugiego „dna”
podczas dwukrotnego odczytu
danego fragmentu twórczości. Dzięki temu docieraliśmy
wspólnie do sedna sprawy
– czyli do tego, co autorzy wyrazili, i w jaki sposób, w swoich
wierszach i prozie.

Od lewej: prowadzący warsztaty literackie Tomasz Mika,
Barbara Tyszkiewicz, Ewa Lisiecka i Angelika Prymus.

P

o raz drugi w skromne
progi Klubu Integracyjnego „Filantrop” zawitał
Tomasz Mika – pracownik
Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi w Puszczykowie,
polonista z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, który tym razem
poprowadził warsztaty literackie.
W jesienny czwartek, 29
października
klubowicze
mieli okazję posłuchać opinii tego literaturoznawcy na
temat własnej twórczości
pisanej poezją i prozą. Było
to niecodzienne spotkanie,
znacznie odbiegające od
standardowych tego typu
warsztatów, pełne humoru, krytycznych spostrzeżeń, cennych wskazówek
dla wszystkich piszących, a
przede wszystkim uczących

wnikliwego myślenia o
własnych tekstach, a także
pracy nad nimi. Spotkanie
rozpoczęła powitalnym słowem Teresa Kaźmierczak
– kierownik Klubu i Marcin
Bajerowicz – redaktor naczelny „Filantropa Naszych
Czasów”.
W warsztatach wzięli
udział stali bywalcy spotkań
literackich organizowanych
w Klubie Integracyjnym
„Filantrop”: Magdalena Molenda-Słomińska, Barbara
Tyszkiewicz, Tina Wieczorek, Angelika Prymus wraz
z mamą Ewą Lisiecką i Tomasz Ziółkiewicz.
Sposób
prowadzenia
warsztatu
zastosowany
przez Tomasza Mikę należał niewątpliwie do jednej z
osobliwszych metod pracy,
gdyż odbiorcy zostali po-

Pierwsze „dno” po pierwszym przeczytaniu utworu
było wstępną interpretacją wypowiedzi. Pozostawały w słuchaczu wstępne skojarzenia i
emocje. Natomiast drugie „dno”
podczas drugiego czytania
to nowe spostrzeżenia, które
nie pojawiły się za pierwszym
razem. Uczyło to krytycznego przyglądania się własnym
i cudzym tekstom, z różnych
punktów widzenia.
Utwory prezentowane podczas cyklu spotkań literackich
w Klubie Integracyjnym „Filantrop”, skupiającym osoby niepełnosprawne i sprawne z Poznania i powiatu poznańskiego,
w przyszłym roku ukażą się w
almanachu klubowym, którego
wydawcą będzie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Klub Integracyjny
„Filantrop”
ul. Kraszewskiego 8a
60-518 Poznań
tel. (061) 821-74-33
kom. 0501-366-516

KAROLINA KASPRZAK

Psychologia i sztuka
P

olskie
Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów
Psychologii, działające przy
Instytucie Psychologii UAM,
we współpracy z Kołem Naukowym Arteterapii zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Między
psychologią a sztuką”, która
odbędzie się 26 lutego 2010
roku w Poznaniu.

Celem konferencji jest spotkanie i wymiana myśli, doświadczeń oraz umiejętności
pomiędzy środowiskami psychologów i artystów. Chodzi
także o nawiązanie dialogu,
który umożliwi współpracę w
przyszłości. W programie przewidziano referaty i warsztaty.
W ramach konferencji zaplanowano dwa główne bloki tema-

tyczne: psychologia w sztuce
i sztuka w psychologii. Zainteresowanych wygłoszeniem
referatu lub prowadzeniem
warsztatu organizatorzy proszą o przesyłanie formularzy
zgłoszeniowych do 31 grudnia
na adres: mpasz2010@gmail.
com. Dodatkowe informacje
będą zamieszczone na stronie:
www.pssiap.amu.edu.pl awa

W

Mosinie koło Poznania
od wielu już lat z powodzeniem funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Początkowo była to
powołana w 1977 roku Szkoła
Podstawowa Specjalna, która
mieściła się w zabytkowym,
pamiętającym jeszcze lata 90-te XIX wieku budynku przy ul.
Kościelnej.
Jednakże w 1999 roku na
wniosek Rady Pedagogicznej
Szkoła została przejęta przez
Starostwo Powiatowe, a w 2000
roku powstał, na potrzeby gminy
Mosina i gmin powiatu poznańskiego, właśnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Ośrodek cały czas prężnie
się rozwijał i obejmował swoim
działaniem coraz to szersze kręgi odbiorców. Obecnie w skład
Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum
Specjalne, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna, Oddziały
Przysposabiające do Pracy, Oddziały zdrowotne przy szpitalu
w Ludwikowie, oraz Internat dla
chłopców na terenie Zespołu
Szkół im. A. Wodziczki.
W 2004 roku Nasz Ośrodek
został objęty patronatem Rotary
Klub Poznań Puszczykowo.
Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu
i profesjonalistów przeróżnych
zawodów, ludzi wielkiego serca,
zjednoczonych na całym świecie
w celu realizowania idei humanitarnych i niesienia pomocy.
Umowę o współpracy i objęciu patronatem naszego Ośrodka podpisali Starosta Powiatu
Poznańskiego Stanisław Grabkowski i ówczesny Prezydent
Klubu Rotary Poznań Puszczykowo Stanisław Kasprowicz.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stawia sobie za
cel działanie w myśl maksymy
Janusza Korczaka: „Pomóżmy
dzieciom, by każdy z nich stał
się tym, kim stać się może”,
deklarując tym samym gotowość do stwarzania warunków
wszechstronnego rozwoju i zapewnienia osiągnięcia sukcesu
każdemu uczniowi na miarę
jego możliwości.
Jednym z warunków niezbędnych do wypełnienia tej deklaracji jest obok ciągłego doskonalenia umiejętności naszej kadry
pedagogicznej oraz zwiększania oferty proponowanych
uczniom zajęć i wprowadzania
coraz szerszej gamy oddziaływań stała poprawa warunków
bazowych. Wiąże się to z ciągłym poszukiwaniem pieniędzy, a zważywszy na wielkość
placówki i ogrom jej potrzeb,
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ROTARY - ludzie
wielkiego serca
śmiało można powiedzieć, że
wsparcie ﬁnansowe, jakiego
udziela naszemu Ośrodkowi od
kilku już lat Rotary Klub Poznań
Puszczykowo, jest nieocenione.
To właśnie Klub Rotary Poznań Puszczykowo sﬁnansował
ogrodzenie placu zabaw przy
ulicy Topolowej, umożliwiając
tym samym bezpieczny pobyt uczniów na placu podczas
przerw i dając możliwość korzystania w pełni ze świeżego powietrza i zażywania ruchu. Zabezpieczenie placu zabaw było
jednym z pierwszych przedsięwzięć przeprowadzonych przez
Ośrodek z udziałem wsparcia
ﬁnansowego Rotary Poznań
Puszczykowo. Następnie Ośrodek otrzymał dotację na salę doświadczania świata, pracownię
modelarską i na salę nauczania
zintegrowanego. Wszystko to
z myślą o podniesieniu jakości
prowadzonych w SOSW zajęć, a
tym samym z myślą o naszych
uczniach, dla których lepsze
warunki otoczenia to więcej nowych bodźców, tak potrzebnych
im dla lepszego rozwoju.
Otrzymaliśmy od Rotary 6
wózków inwalidzkich oraz samochód przewozowy, którego
uroczyste przekazanie nastąpiło podczas Święta Szkoły latem 2006 roku. W tym samym
roku Rotary Klub Puszczykowo
sﬁnansował wydruk folderów
prezentujących nasz Ośrodek
podczas Poznańskich Targów
Edukacyjnych.
W ramach naszej współpracy
odbyło się również spotkanie z
delegacją niemiecką reprezentującą Rotary Club Helmstedt.
Spotkanie to zaowocowało wyjazdem służbowym delegacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
do Niemiec w celu nawiązania
współpracy z analogicznymi
placówkami za granicą, w ramach europejskiego programu
edukacyjnego Sokrates-Comenius. Wyjazd stworzył szansę
wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami obu placówek, za co jesteśmy wdzięczni
Klubowi Rotary z Puszczykowa,
gdyż to dzięki jego znajomościom zagranicznym możliwe

Podpisywanie umowy w Starostwie (2004 r.).

Wzbogacona sala nauczania zintegrowanego.

Samochód dla SOSW w Mosinie.
było nawiązanie pierwszego
kontaktu.
Również dzięki oﬁarności Rotary Klub Poznań Puszczykowo
od kilku lat uczniowie SOSW
mają ułatwiony dostęp do szeregu imprez odbywających się

poza terenem placówki za sprawą BUSA, który Klub Rotary
przekazał Ośrodkowi.
Trudno byłoby wymienić
wszystkie podarunki serca jakie
Ośrodek w Mosinie zawdzięcza
hojności Rotary Klub Poznań
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Puszczykowo. Jednakże nie
można nie wspomnieć o wielkim przedsięwzięciu, jakim była
realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Mosinie projektu „Tacy sami”,
który zwyciężył w ogłoszonym
przez poznańskie Kluby Rotary
konkursie. Realizacja projektu stworzyła naszym uczniom
nowe szanse przysposabiania
do pracy. Pojawiła się możliwość
zdobywania wiedzy w zakresie
garncarstwa, stolarstwa, agroturystyki i zagospodarowania
terenów zielonych oraz wikliniarstwa. W ramach projektu
powstał w Baranówku niedaleko Mosiny ośrodek warsztatowo-rehabilitacyjny: Akademia
Agroturystyki i Rękodzielnictwa,
który otwarto latem 2008 roku.
Zanim jednak stało się to
możliwe, Ośrodek musiał zgromadzić fundusze niezbędne do
stworzenia bazy materialnej.
I tu po raz kolejny nie zawiedli ludzie wielkiego serca, czyli
Rotary Klub Poznań Puszczykowo. Za sprawą Rotarian w
lutym 2007 roku odbył się w
Iglicy Poznańskiej bal charytatywny, zorganizowany na rzecz
zwycięskich projektów. Zebrane
fundusze pozwoliły na zakup
niezbędnego sprzętu.
Obecnie na terenie Ośrodka
w Baranówku regularnie odbywają się zajęcia z udziałem naszych uczniów, a także zajęcia
integracyjne, na które zapraszane są dzieci z okolicznych wiosek, aby wyrównać ich szansę
i stworzyć warunki właściwego
rozwoju psychoﬁzycznego poprzez możliwość udziału w różnych zajęciach pozaszkolnych,
a naszym uczniom dać szanse
na pełną integrację społeczną.
Dziękując Rotary Klub Poznań Puszczykowo za ich oﬁarność i pomoc, a także wielkie
serce, które pozwoliło stworzyć
naszym uczniom warunki do
pełnej rehabilitacji i sprawić,
aby mogli cieszyć się każdym
dniem spędzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, mamy jednocześnie
nadzieję, że nasza współpraca
będzie trwać i przynosić kolejne dobre zdarzenia w życiu
naszych uczniów. Zwłaszcza,
że mamy już nowe pomysły na
podniesienie jakości prowadzonych w Ośrodku zajęć. Wierząc
zaś w to, że dobro powraca,
życzymy naszym darczyńcom
wszelkiej pomyślności.

EWA MALINOWSKA
NAUCZYCIEL SOSW W MOSINIE
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Niejedna z jedną
ny, chowający się rodzicom,
dziewczyna oparta o kolumnę, rozmawiająca przez telefon komórkowy, uśmiechająca
się zalotnie, pan z aktówką
przechodzący szybkim i zdecydowanym krokiem, jakiś
gość z reklamówką, w okularach, który szedł spokojnie,
ale gdy spojrzał na fotograﬁę,
spuścił z zawstydzeniem oczy

W

dniach od 26 października do 15 listopada 2009
roku w Atrium Starego Browaru można było zobaczyć
wystawę zatytułowaną „Niejedna z jedną”. Organizatorem
wystawy była Fundacja “Światło” Oddział w Poznaniu, która realizuje projekt Akademia
Walki z Rakiem.
Bardzo dobry tytuł – pomyślałam o wystawie fotograﬁi
przedstawiających młode kobiety w Starym Browarze. Ta tematyka, i proﬁlaktyka, są przecież ważne dla każdej kobiety.
Kilka razy miałam mammograﬁę, strach przed rakiem piersi
nie jest mi obcy. Tymczasem
przeczytałam przy jednym ze
zdjęć: „Strata piersi jest dla niektórych kobiet wielkim problemem, dla mnie jest żadnym...
przecież moja kobiecość jest w
mojej głowie, a nie w biustonoszu.” To ma sens – pomyślałam.
Zobaczyłam piękne kobiety
uśmiechające się tajemniczo.
Pokazano między innymi amazonki, które są matkami. Z
tych zdjęć biło ciepło i miłość.
Podobało mi się zwłaszcza to,
na którym przedstawiona była
mama z dwiema córeczkami w

koronach z papieru. Brak piersi
nie ma znaczenia dla macierzyństwa.
Zupełnie inny klimat miało
zdjęcie dziewczyny ze skrzydłami, uśmiechniętej zawadiacko. Na tej prześlicznej fotograﬁi
widać radosną dziewczynę na
łące, beztroską i szczęśliwą.
Można na nie spoglądać, gdy
ma się chandrę lub gdy deszcz
za oknem; jest gwarancją poprawy nastroju. Oglądając inny
portret, pięknej, nagiej kobiety w
zbożu, aż czuło się jego zapach
i letni upał. Każda modelka jest
inna, inne jest tło. Jedno zdjęcie
subtelne, pełne delikatności,
inne przepełnione pozytywną
energią wynikającą z młodości i chęci zdobywania świata,
kolejne pełne uczuć macierzyńskich. Jednak wszystkie zdjęcia
coś łączy, emanują siłą, którą
posiadły te kobiety dzięki temu,
że wygrały walkę z rakiem.
Pomysł wrocławskiego Klubu Amazonek Young bardzo
mi się podoba, jednak szukając wystawy w Atrium Starego
Browaru, poczułam się rozczarowana. Chłopiec biegający między ﬁlarami, rozbawio-

A

nia to drobna blondynka,
która od pierwszej chwili
budzi sympatię Z jej delikatnej
twarzy nie znika uśmiech. Jest
pogodna, wesoła, pełna zapału do pracy. Nie znosi bezczynności. Bezustannie zaraża
optymizmem. Lubi pomagać
innym, bo to nadaje sens jej
życiu. Nauczyła się pokonywać ograniczenia, zachowując pogodę ducha. Studenci
zawsze mogą liczyć na jej
pomoc, bo Ania nie zna słowa
obojętność.
Jest studentką IV roku ﬁlologii
germańskiej na Uniwersytecie
imienia Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Przywiało ja z Północy z Polski, z małej miejscowości niedaleko Gdyni. Na miejsce
edukacji wybrała stolicę Wielkopolski, bowiem uznała, że jeśli studiować, to na renomowanej uczelni prestiżowy kierunek.
Nie przeraziła jej odległość od
domu. Pomimo, że porusza się
na wózku inwalidzkim doskonale sobie radzi w wielkim mieście. Jest uparta i ambitna. Wychodzi z założenia, że problemy
są po to, aby je rozwiązywać.
Nigdy się nie poddaje i jeśli coś
się nie uda, próbuje ponownie.
– Od szkoły podstawowej
miałam kontakt z językiem niemieckim, bo uczęszczałam do
klasy o rozszerzonym proﬁlu,
ale nie sądziłam, że w przyszłości wybiorę studia ﬁlologiczne
– mówi Anna Rutz. – Przez cały
czas zarzekałam się, że nie pójdę na germanistykę, ale, paradoksalnie, w klasie maturalnej
za namową mojej nauczycielki i
trochę na przekór sobie wybra-

Z

i przyspieszył. Ci ludzie wcale
nie byli zainteresowani tą wystawą. Jakoś smutno mi było,
że miejsca na wystawę tych
zdjęć nie wybrano najlepiej.
Brakowało mi subtelnej muzyki w tle i spokoju na przemyślenia. Panował gwar typowy
dla centrum handlowego. Ale
może ktoś celowo wybrał takie
otoczenie, by mogły te zdjęcia
zobaczyć także przypadkowe
osoby. I może znajdą się wśród
nich ludzie, których spojrzenie
na raka i amazonki się zmieni,
czego życzę modelkom i organizatorom wystawy.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

awodnicy coraz częściej
angażują się w działania na rzecz podopiecznych
Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”. Aukcje koszulek
czy zdjęć z ich wizerunkiem
cieszą się rosnącą popularnością.
Pieniądze pozyskane w
ten sposób traﬁają w całości
na konto niepełnosprawnego
dziecka. Tak było w przypadku siedmioletnich bliźniaczek
Natalii i Klaudii Niemczyk, na
rzecz których m.in. piłkarze
Legii Warszawa oraz cały sztab
szkoleniowy klubu przekazali
zdjęcia z autografami.
– To była inicjatywa mamy
chrzestnej Natalii, która dzięki
kontaktom wśród sportowców
dotarła do znanych piłkarzy
– wspomina Bogumiła Niemczyk, mama dziewczynek.
W akcję zaangażowała się
cała rodzina, w której nie brakuje także fanów piłki siatkowej.
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Życie składa się
z drobiazgów
łam właśnie ﬁlologię germańską. Dzisiaj, po czterech latach,
wiem, że to był dobry wybór.
Studia są moją pasją, dlatego
nauka nie sprawia mi kłopotów.
Ania szybko zaaklimatyzowała się w Poznaniu. Po zakończeniu edukacji chciałaby
tu zamieszkać na stałe i podjąć
pracę. Znalazła przyjaciół, spełnia się w organizacji studenckiej Ad Astra, polubiła poznański krajobraz i wielkomiejskie
życie. Przyjazd do Poznania był
dla niej przełomem, bo choć pochodzi z rodziny, która otacza ją
miłością, to odkryła, że w innym
miejscu też może być szczęśliwa i doskonale sobie radzić.
– Myślę, że miałam w życiu
wiele szczęścia, od początku
poczułam się w tym mieście jak
u siebie, traﬁłam na wspaniałych
wykładowców i kolegów, którzy
przyjęli mnie z dużą otwartością
i zawsze wyrażali gotowość pomocy. Tak jest do tej pory, dlatego czuję się tu dobrze. Dzięki
temu, że traﬁłam do Zrzeszenia
Studentów Niepełnosprawnych
UAM Ad Astra, w którym jestem
wiceprezesem, znalazłam dziedzinę, w której się spełniam.
Choć zajęcia społeczne, między

cierpliwością i spokojem. Jej życie składa się z drobiazgów, ale
każdy z nich jest bardzo ważny,
bo tworzy fundament, na którym Ania buduje swój świat.
– Z tym spokojem to różnie
bywa, gdyż nie jestem osobą
uległą – żartuje Ania. – Rzeczywiście traktuję wszelkie przeciwności z dużym spokojem,
ale jak się nagromadzi ich zbyt
wiele, wybucham. Na szczęście nie potraﬁę pielęgnować w
sobie złości, bo ona działa destrukcyjnie, więc szybko pozbywam się negatywnych emocji.
Na pytanie, jak widzi swoją
przyszłość, Ania odpowiada, że
rozważała wiele możliwości.
Początkowo chciała zostać tłumaczem, bo taki przyświecał jej
cel, gdy wybrała germanistykę.
Teraz myśli o pracy w organizacjach pozarządowych, a przy
odrobinie szczęścia zamierza
otworzyć przewód doktorski
z zakresu literaturoznawstwa
niemieckiego.
Wielką misją Ani jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra. Traﬁła tam
przypadkowo. Podczas zajęć z
wychowania ﬁzycznego poznała Huberta Rabiegę, obecnego

innymi członkostwo w Parlamencie Samorządu Studentów
UAM i funkcja Pełnomocnika
Parlamentu Samorządu Studentów UAM do spraw studentów
niepełnosprawnych pochłaniają
dużo czasu, udaje mi się pogodzić je z nauką. Pomaga mi w
tym dobra organizacja pracy i
umiejętność gospodarowania
czasem.
Koledzy z organizacji mówią,
że Ani trudno nie polubić. Powodów jest wiele. Serdeczność,
otwartość, bezinteresowność,
szczerość, optymizm, przedsiębiorczość. A także przyjmowanie
wszystkiego, co przynosi los, z

Sportowcy dzieciom
na swojej stronie internetowej
opublikował informacje na jej
temat. I choć aukcje na rzecz
dziewczynek trwają, ich mama
ma nadzieję, że dzięki nim uda
się choć częściowo sﬁnansować
leczenie córek.
– Rehabilitacja Natalii kosztuje nas około 4 tysiące złotych

Beata Mikołajczyk - srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie aktywnie włączyła się w zbieranie pieniędzy na
rzecz podopiecznego Fundacji Wiktora Bajera.

FOT. AGENCJA GAZETA

– Właśnie licytujemy na portalu Allegro.pl koszulkę siatkarza Krzysztofa Gierczyńskiego,
który bardzo życzliwie odniósł
się do pomysłu wspierania
dziewczynek – mówi Bogumiła
Niemczyk.
W promocję akcji włączył się
portal Piłkarskiefakty.pl, który

miesięcznie. To przekracza
możliwości ﬁnansowe rodziny
– przyznaje Bogumiła Niemczyk.
O tym, że sportowcy chętnie wspierają niepełnosprawne dzieci, przekonali się
państwo Szczudło, rodzice
siedmioletniej Oli. Dziewczynka cierpi na porażenie
mózgowe, epilepsję i hipomelanozę ITO – wymaga stałej
opieki i częstych rehabilitacji.
W lutym tego roku podczas
charytatywnego balu zorganizowanego na jej rzecz
licytowano pamiątki przekazane właśnie od sportowców.
Wśród nich znalazł się m.in.
plastron popularnego żużlowca Nicky’ego Pedersena,
kask Rune Holty czy oryginal-
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prezesa tej organizacji, który
namówił ją, aby włączyła się w
prace organizacji. Pierwsze zadanie polegało na odwiedzinach
w jednej z poznańskiej szkół i
próbie przekonania uczniów,
by nie zamykali się w sobie,
tylko decydowali się na studia.
Bo właśnie wykształcenie daje
nie tylko szansę na lepszy start
życiowy, ale także umożliwia
poznanie interesujących ludzi.
To spotkanie sprawiło, że Ania
odkryła nowy obszar działania,
w który doskonale wpisuje się
jej temperament. Teraz między
innymi organizuje szkolenia,
współorganizuje obozy adaptacyjne, bale andrzejkowe.
Ania nigdy nie skarży się
na swoją wrodzoną niepełnosprawność. Dawno minęły już
czasy, kiedy zadawała sobie
pytanie: „czemu ja?”. Gdy przychodzą chwile kryzysu, przypomina sobie ludzką życzliwość,
z którą codziennie się spotyka.
Ma wielu przyjaciół, z którymi
łączą ja te same tematy, słuchają tej samej muzyki, czytają
te same książki, chodzą razem
na koncerty. W jej planach jest
szermierka przeznaczona dla
osób na wózkach i powrót do
pływania. Tak jak każdy, lubi
marzyć. O dobrej pracy, szczęśliwym życiu, kimś bliskim, z
kim mogłaby dzielić codzienność oraz o spotkaniu z jej
idolką Kasią Nosowską wraz z
zespołem Hey. Wierzy, że te życzenia mogą się spełnić, choć
czasami wydaje się jej, że te
marzenia są zbyt wygórowane.

ANNA WIERZBICKA

na czapka Tomasza Golloba.
W ciągu jednej nocy rodzicom
Oli udało się zebrać ponad 20
tysięcy złotych, które traﬁły na
subkonto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”.
Także na początku roku bydgoski dodatek do Gazety Wyborczej opisywał historię Beaty
Mikołajczyk, srebrnej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, która aktywnie włączyła
się w zbieranie pieniędzy na
rzecz podopiecznego Fundacji
Wiktora Bajera. Chłopiec jest
wnukiem bydgoskiego trenera
kajakarstwa Ryszarda Hoppego, który pełnił także funkcję
szkoleniowca polskiej reprezentacji. Beata Mikołajczyk
rozsyłała pocztą elektroniczną
listy z informacją o chorobie
chłopca i prośbą o przekazywanie na jego rzecz jednego
procenta podatku.

AGATA BYRSKA
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Koncepcja pedagogiczna
Marii Montessori
O

d kilku ostatnich lat
wzrasta zainteresowanie rodziców koncepcją pedagogiczną Marii Montessori. Nieliczne przedszkola, a
także niektóre szkoły, oparły
swoją pracę z dziećmi o tę
właśnie koncepcję. Jednakże wielu rodziców wie o niej
mało. Zwracają się więc z pytaniami dotyczącymi tego, na
czym polega jej odmienność
w stosunku do innych metod. Co dzięki tej metodzie
zyskuje dziecko dla swojego
rozwoju?

tzw. sensytywne fazy rozwoju,
tj. krótkotrwałe okresy występujące w rozwoju każdego
dziecka, podczas których określone czynności rozwijają się
szczególnie szybko, bez wysiłku ze strony dziecka. Rozwój
dziecka ujmowała jako wzajemnie na siebie oddziałujące
procesy dojrzewania i uczenia
się, podkreślając jedność procesów rozwoju zmysłowego, ruchowego, społecznego,
uczuciowego i poznawczego,
a także rozwoju mowy.

Postaram się na te pytania
w najprostszy sposób odpowiedzieć.

DZIECKO
MA WOLNY WYBÓR

FAZY ROZWOJU
DZIECKA
Najpierw kilka informacji
o Marii Montessori. Żyła w
latach 1870-1952. Z wykształcenia była lekarką, pierwszą
kobietą studiującą medycynę
we Włoszech. Dzisiaj trudno
sobie wyobrazić, ile trudu się
z tym wiązało. Jako przykład
niech posłuży fakt, że nie pozwolono jej (ze względu na
płeć!) uczestniczyć w sekcjach
zwłok razem z kolegami; w
prosektorium musiała pracować sama w nocnej porze.
Wykształcenie
medyczne
Marii Montessori wpłynęło
na jej podejście do dziecka.
Wykorzystując już istniejące
doświadczenia oparcia wychowania o ﬁzjologię dziecka,
zwróciła szczególną uwagę na

O

d czternastu lat w listopadzie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To wyjątkowa okazja,
by zastanowić się, czym jest
tolerancja i czy potraﬁmy zaakceptować różnorodność.
W wydarzenie to były zaangażowane organizacje pozarządowe i osoby prywatne,
którym bliska jest idea poszanowania inności oraz akceptacja i uznanie dla niej. Organizatorzy zaplanowali spotkania
ﬁlmowe, „Żywą Bibliotekę”,
koncerty, kabaret oraz różnego
rodzaju warsztaty.

Dziecko było dla niej nie tylko całością, ale istotą aktywną, która poprzez działanie
kształtuje swój rozwój. Aby
tak mogło być, dziecko powinno dysponować odpowiednio
„przygotowanym otoczeniem”,
zawierającym dostosowane
do jego potrzeb i umiejętności przedmioty, które ponadto
są pomocne w przygotowaniu
dziecka do codziennego życia oraz samodzielności. Tym
celom służy „materiał Montessori”, czyli starannie przemyślany zbiór przedmiotów,
przy posługiwaniu się którymi
dziecko rozwija swoje zmysły
i rozum, uczy się zaradności
i współdziałania. Ten dydaktyczny materiał jest dla dzieci
rzeczywiście fascynujący; jest
on zróżnicowany w zależności od wieku dziecka. Ma jednak jedną wielką wadę: jest
niezwykle drogi, a jego „cha-

łupnicze” naśladownictwo jest
prawnie zabronione.
Oprócz specyﬁcznego materiału dydaktycznego, inna
niż to zazwyczaj bywa, jest
rola czuwającego nad dzieckiem pedagoga. Rola ta opiera się o kilka podstawowych
zasad, do których należą: po
pierwsze, zasada rzeczowości. Polega ona na tym, że
przedmioty, jakimi operuje
dziecko, muszą być do niego
„indywidualnie dopasowane”
oraz muszą mieć związek z
jakimś obszarem rzeczywistości, np. z pisaniem, czytaniem, rachowaniem, czy też
z codziennymi czynnościami
domowymi. Realizacja tej
zasady zapewnia dobrą koncentrację dziecka na czynności, a „polaryzacja uwagi” jest
w koncepcji Montessori osią
psychicznego rozwoju dziecka. Po drugie, zasada wolnego
wyboru. Zgodnie z nią dziecko ma wolny wybór zarówno
materiału, jak i dokonywanych na nim czynności. Ono
uczy się w poczuciu swobody.

NAUKA PRZEZ
DOŚWIADCZENIE
Swoboda ta przebiega jednak
w ramach nakreślonych przez
odpowiedzialność pedagoga za
rozwój dziecka, musi on znać
mocne i słabe jego strony, aby
podsunąć mu korzystną dla
niego propozycję. Po trzecie,
zasada samodzielności w działaniu. Zgodnie z nią dziecko

nie jest „pouczane” co i jak ma
robić, lecz uczy się poprzez
własne doświadczenie. Skutki
jego własnych działań stają się
podstawą do udoskonalenia
kolejnych czynności. Dziecko
samo kontroluje swoje błędy, a
niezwykle atrakcyjny materiał
dydaktyczny nieustannie pobudza jego motywację.
Koncepcja Marii Montessori jest łatwa do realizacji w
przedszkolu. Natomiast stosowanie jej w szkole wymaga
dużych kwaliﬁkacji ze strony
nauczyciela, gdyż musi on
pogodzić realizację programu nauczania z opisanymi
powyżej zasadami. Wymaga
to całkowitej reorganizacji
pracy w szkole. W ostatnich
latach koncepcja Montessori
jest z dużym powodzeniem
realizowana w przedszkolach integracyjnych, w których razem bawią się i uczą
dzieci o różnym poziomie
rozwoju, w tym dzieci nazywane
niepełnosprawnymi.
Dla takiej dziecięcej wspólnoty metodyka Montessori
wydaje się być wręcz idealna,
łączy bowiem indywidualny
rozwój poznawczy dziecka z
jego rozwojem społecznym.
Wzbogaca każde z dzieci o
życiową mądrość i moralną
wrażliwość.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI
„KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”
CZĘŚĆ TRZECIA

Ps. Śródtytuły od redakcji.

Bądźmy tolerancyjni
Oprócz ﬁlmów duże zainteresowanie wzbudziła właśnie
„Żywa Biblioteka” stanowiąca
projekt, w czasie którego udostępniono lokalnej społeczności „żywy księgozbiór” – osoby ze środowisk i grup, które
obarczone są stereotypami i na
co dzień spotykają się z dyskryminacją. Wydarzenie było
zorganizowane w konwencji
biblioteki – były „książki” (czyli

przedstawiciele i przedstawicielki grup dyskryminowanych),
byli czytelnicy (czyli goście
– osoby, które bibliotekę odwiedzają), byli także bibliotekarze
– gospodarze, którzy czuwali
nad przebiegiem wydarzenia.
Książki wypożyczamy, żeby
zdobyć wiedzę lub oderwać
myśli od codziennych problemów. Takie założenie towarzyszyło „Żywej Bibliotece”.

Różnica polegała na tym, że
książkami byli ludzie, a ich
treścią codzienność tych ludzi. Każdy zainteresowany
mógł te historie „przeczytać”,
a następnie o nich podyskutować i zweryﬁkować swoje
wyobrażenia oraz postawy.
Zorganizowano także warsztaty języka migowego, warsztaty edukacyjne oraz festiwal
ﬁlmów Queer AMDL. awa
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– Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pana
rodzice i opiekunowie dzieci
niepełnosprawnych?
– Ostatnio niektóre sklepy
zaczęły wprowadzać zakaz
wstępu z wózkiem dla dziecka
czy osoby niepełnosprawnej,
bo to podobno zagraża bezpieczeństwu. Taka praktyka jest
kuriozalna, dyskryminująca i
nieetyczna. Co ma zrobić matka, która przyszła zrobić zakupy
i każe się jej dziecko w wózku zostawić przed wejściem?
Problemy architektoniczne postawiłbym na drugim miejscu.
Największe bariery tkwią nadal
w mentalności społecznej. Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzic
nie może zapisać dziecka chorego na cukrzycę do przedszkola.
Lub nie może wysłać pociechy
na kolonię czy wycieczkę tylko
dlatego, że ta bierze leki lub używa inhalatora.
– Jakie działania podjął Pan
do tej pory w sprawach osób
niepełnosprawnych?
– Wszystko jest na stronie
internetowej Rzecznika Praw
Dziecka. Niedawno pisałem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie objęcia niepełnosprawnych
dzieci stuprocentową zniżką na
przejazdy komunikacją publiczną. Występowałem do Ministra
Infrastruktury w sprawie kart
parkingowych dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych. Do
niedawna rodzice dzieci do 16
roku życia nie mogli parkować
na tzw. kopertach, które znajdują się w większości miejsc publicznych – a przecież właśnie
z myślą o osobach niepełnosprawnych te „koperty” zostały
stworzone. W zeszłym roku po
moim wystąpieniu udało się
wprowadzić refundacje leków
dla dzieci niskorosłych.
– Często z takim odzewem
spotykają się Pana wystąpienia?
– Czasem instytucja, do której
się zgłaszam, nie podziela mojego zdania. Ma do tego prawo.
Barierą są często kwestie ﬁnansowe. Rzecznik jest kimś w
rodzaju „społecznego wyrzutu
sumienia”. W wypadku odmowy często ponawiam postulaty
– i bywa, że z dobrym skutkiem.
Ostateczne decyzje podejmują
odpowiednie resorty. Zmian w
ustawach dokonuje parlament.
Moją rolą jest wskazywanie, nagłaśnianie, piętnowanie zła.
– 25 lipca minęła rocznica objęcia przez Pana urzędu
Rzecznika Praw Dziecka. Jak
może Pan podsumować ten
czas?
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Jestem społecznym
wyrzutem sumienia
Z MARKIEM MICHALAKIEM - Rzecznikiem Praw Dziecka
rozmawia AGATA BYRSKA

– W zeszłym roku moje biuro
zajmowało się dziesięcioma tysiącami spraw. W tym roku jest
ich więcej. Rośnie znajomość instytucji Rzecznika i zaufanie do
niej. Kiedyś przypadki łamania
praw dziecka zgłaszali tylko dorośli. Ostatnio zaczęły do mnie
pisać i dzwonić same dzieci. To
one są najbardziej osamotnione,
kiedy problem dotyka ich najbliższych, kiedy nie radzą sobie
w domu, w szkole, na podwórku.
Mój urząd jest właśnie dla nich.
Także nauczyciele chętnie biorą
udział w zajęciach, prowadzonych przez moich specjalistów
z zakresu m.in. zagrożeń w Internecie, promocji praw dziecka
czy uprawnień Rzecznika. Ten
rok przyniósł także nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka, która znacznie rozszerzyła jego uprawnienia. Umożliwiła ona m.in. występowanie w
sądach w charakterze uczestnika postępowania i dokonywanie
bez uprzedzenia kontroli wszelkich instytucji, zajmujących
się sprawami dzieci. Kolejną
nowelizację przygotował Senat
– przewiduje ona możliwość
występowania Rzecznika przed
Trybunałem Konstytucyjnym,
zgłaszanie skargi kasacyjnej,
występowanie do Sądu Najwyższego o interpretacje przepisów.
– Na ile nowe uprawnienia
usprawniły prace Pana urzędu?
– Blisko 40 razy przyłączyłem
się do postępowań sądowych,
wnioskując o określone działania w zakresie pomocy czy

opieki nad dziećmi. Analizowałem dokumenty sądowe, stan
prawny i faktyczny. Zadawałem
pytania, jak daleko i jak szybko
instytucje państwowe mogą ingerować w życie rodziny. Jakie
przesłanki wskazują na to, że
dziecko jest zagrożone? Trudno zdeﬁniować pojęcie, którym
wszyscy często operujemy –
„dobro dziecka”. Różne instytucje różnie je rozumieją. Każdą
sytuację należy rozpatrzeć indywidualnie. Dowodem niechaj
będzie sprawa małej Różyczki
spod Szamotuł. Na podstawie
opinii szpitala i kuratorki sąd
odebrał dziewczynkę rodzicom, tłumacząc to bałaganem
w domu i ich nieporadnością.
Po zbadaniu sprawy wnioskowałem o powrót dziewczynki
do domu. Sam odwiedziłem
rodziców Róży i przedstawicieli
lokalnej społeczności.
– Niebawem minie rok od
momentu uruchomienia Dziecięcego Telefonu Zaufania
przy urzędzie Rzecznika Praw
Dziecka. Z jakim odbiorem
spotyka się ten pomysł?
– W skali miesiąca odbieramy od 1,5 do 2 tysięcy telefonów. Dzwonią osoby dorosłe i dzieci. Zdarzają się też
oczywiście, nazwijmy to po
imieniu, wygłupy – ale i one
są dla nas ważne. Przy telefonie dyżurują psychologowie
i prawnicy, którzy mogą skutecznie przeprowadzić taką
rozmowę. Telefon jest jednak
tylko narzędziem. Najważniejsze, to korzystać z pomocy osoby, która jest w najbliższym otoczeniu. To może być
rówieśnik, pedagog szkolny,
który pełni rolę rzecznika praw
dziecka. Najważniejszą jednak
osobą jest zawsze rodzic, o ile
to on nie jest agresorem. Ważne, aby przypominać dzieciom,
że to z rodzicami w pierwszej
kolejności powinny rozmawiać
o swoich problemach.
– Z jakimi sprawami dzieci
dzwonią najczęściej?
– Zgłaszają głównie akty
przemocy zarówno ze strony
dorosłych, jak i rówieśników.
Poważnym problemem są także rozwodzący się rodzice. Dla

dziecka ich rozstanie jest zawsze wielkim dramatem.
– Zasłynął Pan także jako
przeciwnik klapsa…
– Jestem zdecydowanym
przeciwnikiem stosowania kar
cielesnych wobec dzieci. Dziecko ma prawo do życia bez przemocy. Jeśli przyzwalamy na uderzenie drugiego człowieka – bo
przecież dziecko jest człowiekiem – to równie dobrze można
wprowadzić kary cielesne na
przykład w zakładach pracy. Drastycznych przykładów stosowania klapsa jest wiele. Pamiętam
przypadek mężczyzny, który tłumaczył, że tylko kilka klapsów
dał córce swojej konkubiny. A
biegły sądowy stwierdził u niej
odbite nerki, wątrobę, złamanie
podstawę czaszki… Dlatego nie
bagatelizujmy sprawy. Bicie jest
biciem, przemoc jest przemocą.
Uderzenie niczego nie buduje,
powoduje poczucie zagrożenia,
buntu, rodzi agresję.
– Jakie Pan widzi rozwiązanie tego problemu?
– Ci, którzy zostali wychowani na klapsach i karach, stosują
podobne metody w swoim dorosłym życiu. Wierzę, że całkowity
zakaz bicia wejdzie w życie.
Musimy się zastanowić, jak skutecznie promować inne metody
wychowawcze. Współorganizuję wiele akcji, poświęconych
zarówno zakazowi bicia, jak i
propagowaniu metod wychowywania dzieci bez przemocy.
Głównym dzisiaj problemem rodziców jest brak czasu. Gonimy
do przodu, wydaje nam się, że
najważniejsze są kariera i pieniądze, że posiadając to, możemy zapewnić dziecku edukację,
zadbać o jego przyszłość. A nic
nie zastąpi czasu, który rodzic
powinien poświęcać swojemu
dziecku. Ważne jest, aby móc
razem usiąść, przytulić się, porozmawiać ze sobą i wysłuchać
się wzajemnie. Jeśli czasu na to
nie znajdujemy, nie dziwmy się,
że nie ma więzi między nami
a naszym dzieckiem, że szuka
sobie ono innych wzorców, innych autorytetów, że oddala się
od nas.
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XIII POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI NAUKOWEJ

Z udziałem „Mojego
Kilimandżaro”

Miesięcznik „Filantrop”, książki wydane przez Fundację
„Filantrop” i prace plastyczne uczestników WTZ „Pawełek”
w Owińskach oferowały (od lewej): terapeutka
Marlena Giżycka, uczestniczka Katarzyna Szczeszak
i Karolina Kasprzak.

W

stawiła także Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”. Były to wydane w
ubiegłym roku pozycje: tom autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, tomik
wierszy Magdaleny Molendy-Słomińskiej „Teraz zaśpiewa
słońce” i zbiór znakomitych fraszek Jerzego Szulca „Gdyby człowiek był człowiekiem”.
Na tym samym stoisku Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu zorganizował
barwną wystawkę miesięcznika
„Filantrop Naszych Czasów” oraz
prac plastycznych Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach. Prace te cieszyły się
znacznym zainteresowaniem
zwiedzających. Nie zdążyły na
wystawę dwie kolejne książki Fundacji „Filantrop”: „Dwie
sekundy, które zmieniły moje
FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

ydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, przy
współpracy z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek
i Stowarzyszeniem Wydawców
Szkół Wyższych, zorganizowało w dniach od 21 do 23 października w Collegium Maius
przy ulicy Fredry XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej, nad
którymi honorowy patronat objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka i JM Rektor Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza prof. dr
hab. Bronisław Marciniak.
Uroczyście otwarli oraz powitali gości honorowych i wydawców organizatorzy: prof. dr hab.
Przemysław Hauser – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Książki Naukowej oraz
Iwona Wegner-Maruszewska –
wiceprzewodnicząca. Przez trzy
dni na 54 stoiskach w Collegium
Maius swoje książki prezentowały wydawnictwa naukowe
m.in. czołowych uczelni w kraju:
Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Uniwersytetu im A. Mickiewicza i
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku,
Politechniki Wrocławskiej i wielu innych ośrodków naukowych.
Wydawnictwa miały też możliwość promocyjnej sprzedaży
książek.
Dzięki życzliwości organizatorów w Collegium Maius swoje
wydawnictwa książkowe wy-

życie” Marioli Wower ze Stęszewa i „W życiu liczy się życie”
autorstwa Euniki Lech. Obydwie
opuściły drukarnię wkrótce po
XIII Poznańskich Dniach Książki
Naukowej.
Przedsięwzięcie to odegrało
znaczącą w skali kraju rolę w
dziedzinie promocji książki naukowej, zwłaszcza najciekawszych, aktualnych wydawnictw
z różnych środowisk naukowych w Polsce. Wielki to dla
nas zaszczyt, że mogliśmy w
tej promocji uczestniczyć, za co
serdecznie dziękujemy organizatorom. Stoiska przez trzy dni
imprezy były wręcz oblegane
przez pracowników nauki, studentów, nauczycieli, uczniów,
zainteresowanych poznaniaków
i przyjezdnych.
Targom towarzyszyły m.in.
dwa konkursy. I tak konkurs na
najlepszą książkę akademicką
o Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygrało Wydawnictwo Naukowe UAM za
książkę Krzysztofa Kurka „Teatr
i Miasto. Historia sceny polskiej
w Poznaniu w latach 1782-1849”,
a konkurs najlepszy podręcznik
akademicki i nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełko
zdobyło Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu za książkę
Karola Górskiego „Zarys dziejów
katolicyzmu polskiego”. Były też
promocje książek i spotkania autorskie, koncert muzyki klasycznej, a także wieczór wydawców
w Collegium Historicum.

Stoiska były wręcz oblegane
przez zainteresowanych czytelników.

KAROLINA KASPRZAK

W Schronie
Kultury
Europa
ie
ustaje
aktywność
N
Schronu Kultury Europa
przy ulicy Rolnej w Poznaniu,
o której piszemy na stronie
obok w publikacji „Jesienny
koncert” i w innych miejscach
tego wydania „Filantropa”.
Schron znany jest z promocji
twórczości osób niepełnosprawnych. Tym razem był to
wieczór patriotyczny. „A jeśli
my zamilkniemy – kamienie
mówić będą” – taka myśl przewodnia towarzyszyła uczestnikom tego spotkania w sobotę 14 listopada.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego, do którego akompaniował na fortepianie Waldemar
Antczak. Były wspólne pieśni i
piosenki patriotyczne. Śpiewał
obchodzący w tym roku swoje
setne urodziny poznański chór
im. Stanisława Moniuszki. Dla
przypomnienia dodam, że to
najstarszy chór w Poznaniu,
który jest spadkobiercą patriotów z początku XX wieku.
Tego dnia w Schronie gościli
także ksiądz Roman Pioterek
autor książki „Przez Sybir do
kapłaństwa” i Marian Grześkowiak – metaloplastyk, twórca
niezwykłych czekanek. Słuchając interesujących wypowiedzi
tych osób, można było poznać
wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez
Polskę.
Recytowałam wiersze nieżyjącej już żołnierki Teresy
Kossek-Orlik, która, 27 maja
1950 roku aresztowana przez
władze komunistyczne, została
osadzona w bydgoskim Fordonie z wyrokiem skazującym
na 6 lat. Autorka pisze o walce
z nienawiścią, pogardą i okrucieństwem oraz o tęsknocie
do miłości i pokoju wśród ludzi. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zakupienia wspomnianej książki ks. Romana
Pioterka oraz tomiku wierszy
Waldemara Antczaka „Dlaczego niecelnie strzelasz Amorze?”
wydanego niedawno przez
Agencję Artystyczną „Karo”.
Po oﬁcjalnej części były jeszcze długie, wieczorne Polaków,
rozmowy okraszone degustacją
smakowitych rogalików i ﬁliżankami gorącej herbaty oraz
kawy w kawiarence Schronu
Kultury Europa.

KAROLINA KASPRZAK
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la mnie, osoby piszącej do
„Filantropa”, jubileusz 15-lecia tego pisma to także moja
prywatna rocznica 10-lecia pracy w nim i zarazem – rocznica
powrotu do życia.
Byłam i jestem dziennikarką. Ale nieuleczalna choroba
nieoczekiwanie
pokrzyżowała moje plany życiowe. Ot,
taka przewrotność losu. Jeśli
jest za dobrze, musisz dostać
pstryczka w nos. Dla mnie ten
pstryczek był bardzo bolesny i
dotkliwy.
Musiałam zrezygnować z
pracy i przejść na rentę inwalidzką. Nadrabiałam miną, ale
był to dla mnie olbrzymi szok
i trudny okres. Wrodzony optymizm, radość życia i uśmiech z
pewnością mi wtedy ogromnie
pomagały. Mimo choroby wciąż
miałam ogromny apetyt na życie. Jednak co robić dalej, jak
żyć?
Wkrótce okazało się, że życie
ma dla mnie kolejne, wielkie wy-

M

inął zaledwie tydzień od
spotkania
autorskiego
Waldemara Antczaka (piszemy o nim na stronie 40 tego
wydania „Filantropa), a już
bywalcy Schronu Kultury Europa spotkali się w sobotę 24
października ponownie na
koncercie zatytułowanym „Jesień. Ostatni liść już spadł”.
Organizatorem cyklu koncertowego „Mimo Wszystko w…
Przystani” jest Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Przystań”, a partnerami Fundacja
Anny Dymnej Mimo Wszystko
i Wielkopolski Oddział Ruchu
Ludzi Dobrej Woli.
Koncert zapoczątkował piosenkami z dawnych lat 18-letni
Kamil Czeszel z Torunia, który kilka lat temu startował w III
edycji Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki w Krakowie, gdzie śpiewając z Arturem Gadowskim
zdobył trzecią nagrodę w kategorii dzieci. V edycja przyniosła
mu drugą statuetkę za przepiękny duet z Krystyną Prońko i mistrzowskie wykonanie piosenki
Czesława Niemena. Najważniejsze dokonania Kamila to Grand
Prix na Ogólnopolskim Festiwalu
Twórczości Artystycznej „Optan”
w Grudziądzu i Złoty Klucz w
Jarocinie.
Śpiewała też Kasia Wachnik
– 15-latka z Radzynia Podlaskiego, która we wspomnianej
V edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki „wyśpiewała” wraz
z Łukaszem Zagrobelnym statuetkę Zaczarowanego Ptaszka.
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Moich 10 lat
w „Filantropie”
zwanie. Mimo choroby mogłam
wrócić do ukochanego zawodu,
do dziennikarstwa.
Marcin Bajerowicz i jego „Filantrop Naszych Czasów” pojawił się w moim życiu zupełnie
niespodziewanie. 10 lat temu,
podczas naszej pierwszej rozmowy, w najśmielszych marzeniach nie myślałam, że przypadkowa znajomość przerodzi się
w trwałą współpracę. Dziś nie
wyobrażam już sobie życia bez
„Filantropa”.
Dzisiaj dziennikarstwo dla
środowiska osób niepełnosprawnych jest dla mnie może nawet

bardziej istotne jak to, gdy byłam
zdrowa. Na pewno daje większą
satysfakcję. Jest nie tylko walką z chorobą, ale i zmaganiem
się z codziennymi słabościami.
Trzeba narzucić sobie dyscyplinę pracy. Nie jest to trudne, gdy
pomyśli się o tych, do których
„Filantrop” traﬁa. Najważniejsze
jest jednak to, że można zapomnieć o chorobie.
Nie wiem, czy Marcin Bajerowicz, tworząc 15 lat temu swój
Miesięcznik Ruchu Twórczego
Osób Niepełnosprawnych „Filantrop Naszych Czasów” myślał, że
jego pismo będzie tak ważne dla

obu stron. Przy rocznicy odrobina patosu nie zaszkodzi: „Filantrop Naszych Czasów” to był mój
powrót do życia.
I tak już pozostanie, bo pomysłów i tematów nie brakuje.
Dziennikarską pasją udało mi się
też zarazić kolegę, Lecha Mroczkowskiego, z którym od roku piszemy dla Was nowe cykle.
Myślę, że napiszę jeszcze wiele artykułów, powstaną kolejne,
ciekawe cykle, może jakaś książka, a dzisiaj – dziękuję Marcinie.

EWELINA WĘGLEWSKA

Jesienny koncert
cji jak „Moje miasto Poznań” i
„Zwyczaje polskie”.
I znowu na koniec, zgodnie
z tradycją Schronu, goście mogli porozmawiać i podzielić się
wrażeniami na agapie z pączkami i kawą.

KAROLINA KASPRZAK

Śpiewa Roman Romanowski.
Po raz kolejny w Schronie
Kultury Europa czarował publiczność Duet Magnus, czyli
Agnieszka i Przemek. Nie narzucają sobie żadnej muzycznej formy, poddają się chwili i
improwizacji. Najważniejsza
jest dla nich radość wspólnego śpiewania i przekazywania
emocji słuchaczom. Piosenki
Krzysztofa Krawczyka i An-

drzeja Rybińskiego wykonywał
Roman Romanowski.
Sobotniego wieczoru nie zabrakło również poezji. Miałam
możliwość prezentować wiersze twórców z kręgu „Filantropa Naszych Czasów”. Plastyczną oprawę spotkania stanowiła
wystawa Mariana Grześkowiaka – twórcy takich ekspozy-

Koncertuje Kasia Wachnik
– laureatka V edycji
Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki w Krakowie.
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O „Filantropie
Naszych Czasów”!
Jak nam ocenić
Twe znaczenie?
Za lata misjonarskiej pracy,
Za pomoc, troskę i nadzieję?
Za rękę wyciągniętą do tych,
Którym los zadał ból i żałość?
Którym pomagasz
stawiać kroki,
Zdobywać swe Kilimandżaro.

Piękne słowa i piękna róża
dla „Filantropa” od Apolonii
Wojciechowskiej – dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.

PIĘTNAŚCIE

Pomost,

O Redaktorki, Redaktorzy
Z przełomu naszych tysiącleci!
Bądźcie serduszkiem
„Filantropa”
Dla prozy życia, dla poezji.
ZBIGNIEW OKOŃ

Andrzej Grzelachowski Aga w rozmowie z prezesem
Stowarzyszenia „Promyk” Bogdanem Maćkowiakiem
na temat prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu i „Pawełek” w Owińskach,
które ozdobiły jubileuszową uroczystość „Filantropa”.

Szczególnie miłe gratulacje
w imieniu
Starosty Poznańskiego
Jana Grabkowskiego
składa „Filantropowi”
Teresa Gromadzińska
– dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.

List gratulacyjny
prezydenta Poznania
Ryszarda Grobelnego
przeczytała Dorota Potejko
– Pełnomocnik Prezydenta
do spraw
Osób Niepełnosprawnych.

Sto lat…

iętnaście lat minęło, jak
P
jeden dzień – mógłby
powiedzieć Marcin Bajerowicz – redaktor naczelny
„Filantropa Naszych Czasów”, na jubileuszu swojego miesięcznika.
Tak, jakby to było wczoraj. Pierwszy numer i niepewność, czy wszystko się
uda, czy tytuł się przyjmie i
czy czytelnicy właśnie tego
oczekują. Takich i podobnych

Z serca płynące życzenia
i gratulacje
Elżbiety Bijaczewskiej
– dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu.

Śpiewają Alina i Krzysztof
Galasowie.

wątpliwości było mnóstwo. Są
zresztą i dzisiaj, mimo że „Filantrop Naszych Czasów” ma
już swoją ugruntowaną pozycję.
Przez piętnaście lat miesięcznik
bardzo się rozwinął. Z dawnych
czasów pozostał jedynie tytuł
i idea miesięcznika. Nie zmienił się też redaktor naczelny, bo
„Filantrop Naszych Czasów” bez
Marcina Bajerowicza to nie jest
„Filantrop”.

Wiedzą o tym wszyscy, a
szczególnie ci, którzy 6 listopada spotkali się w restauracji „Rycerska” na poznańskiej Malcie,
aby osobiście uczcić jubileusz
miesięcznika, jego założyciela
i zarazem naczelnego, a także
wszystkich, którzy przez 15 lat
tworzyli czasopismo.
Trudno tutaj wymieniać
wszystkie listy gratulacyjne,
upominki, wieczne pióra – symbole dziennikarskiej pracy, a
także wszystkich darczyńców.
Od Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego, Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego,
posłów, ludzi nauki, dziennikarzy, licznych stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych, organizacji
pozarządowych, fundacji, wydawcy miesięcznika, którym
jest Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, licznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej
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LAT MINĘŁO

który łączy ludzi

Wzruszające dary Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach, które wykonali sami uczestnicy.
Na prawo od jubilata: Piotr Der – prezes Koła WZINR
w Owińskach, terapeutka Marlena Giżycka oraz uczestniczki
Anita Krzymieniewska i Katarzyna Szczeszak.

wyrazy wdzięczności wszystkim, dzięki którym „Filantrop”
się ukazuje i rozwija, zwłaszcza Starostwu Powiatowemu,
PFRON i niepełnosprawnym
autorom.
Nie jest łatwo pisać o takich
jubileuszach. Łza w oku się kręci, w wazonie stoi jubileuszowa
róża, a w uszach pobrzmiewa
wspaniały głos Zbigniewa Grochala, który czytał fragmenty
książek osób niepełnosprawnych, wydanych przez Fundację
„Filantrop”, kolejne „dziecko”
naszego naczelnego. Znakomity poznański aktor prezentował
te książki w ramach szóstego
już spotkania pod hasłem „Piśmiennictwo osób niepełnosprawnych bliżej czytelnika”,
które tym razem połączone było
z jubileuszową uroczystością.
„Filantrop” ciągle się rozwija,
pojawiają się nowe nazwiska i
nowe inicjatywy. Każdy kolejny rok niesie coś nowego dla

naszych Czytelników, których
wciąż przybywa.
Mój redakcyjny kolega, terapeuta zajęciowy Lech Mroczkowski, jeden z ostatnich nabytków „Filantropa”, tak mówi o
swojej współpracy z nami:
– „Filantrop” to dla mnie nowe
i niezwykłe wyzwanie. Jako terapeuta zajęciowy mam kontakt z
osobami niepełnosprawnymi.
Więc ta tematyka nie jest mi
obca. Jednak to, co zobaczyłem
w ”Filantropie”, było dla mnie
prawdziwym odkryciem. To pismo uczy pokory, wrażliwości
na drugiego człowieka i jego
problemy.
Tak odczuwają chyba wszyscy, którzy choć raz spotkali się z
naszym miesięcznikiem. Myślę,
że najlepiej określa go wiersz
Zbigniewa Okonia z Rzeszowa,
którym rozpoczęłam tę jubileuszową reﬂeksję.

EWELINA WĘGLEWSKA

Wyjątkowy zaszczyt przyniósł „Filantropowi” wspaniały medal
Fundacji imienia Królowej Polski Świętej Jadwigi, tym bardziej,
że jak do tej pory w ciągu czterech lat otrzymały go tylko:
imiennik Fundacji czyli Szkoła Podstawowa im. Królowej Polski
Świętej Jadwigi w Jedlcu koło Kalisza i Fundacja Miłosierdzie
w Kaliszu. Medal i inne dary wręczają jubilatowi szefowie tej
organizacji: prezes Andrzej Markiewicz i Tomasz Mika (z lewej).
Uzupełnieniem tych słów
mogą być fragmenty listu gratulacyjnego poseł Krystyny Łybackiej:
„Wydawany od 15 lat miesięcznik „Filantrop Naszych
Czasów” nie jest tylko zwykłym
wydawnictwem. Jest zbiorczym
głosem osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami.
To właśnie ten unikatowy
charakter publikacji sprawia, że
lektura „Filantropa” daje jedyną w swoim rodzaju możliwość
spojrzenia na świat oczami osób
niepełnosprawnych i zrozumienie
kierowanego przez nie przekazu...”.
Marcin Bajerowicz składał

Śpiewają i recytują uczestnicy „Promyka” w Dopiewcu.

FOT. (11X) ADAM KUBIAK

i wszystkich, którym „Filantrop”
jest bliski.
Mnie, a myślę, że innych
również, szczególnie poruszyły
słowa Apolonii Wojciechowskiej – dyrektora Regionalnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poznaniu, osoby bardzo nam
życzliwej, która w swym liście
gratulacyjnym napisała:
„…„Filantrop” jest przykładem
pomostu łączącego środowisko
osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Co miesiąc pokazuje świat osób niepełnosprawnych takim, jaki jest. A jest to świat
ludzi, którzy mimo przeciwności
losu przezwyciężają własne słabości, są aktywni, utalentowani, mają
świadomość własnej wartości…”.

Uczestnicy „Pawełka” w Owińskach we wspaniałym,
orientalnym tańcu.
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Coś z niczego

(10)

Blok techniczny lub kolorowy
karton, stare kartki świąteczne
lub serwetki ze świątecznym
logo, nożyczki, klej.

WYKONANIE:

G

rudzień to święta i czas
składania życzeń. To także
miesiąc popularnych imienin:
Barbary, Ewy, Adama. Okazji
do mówienia miłych i ciepłych
słów na pewno więc nie zabraknie.
Czasem jednak ktoś, komu
chcemy złożyć życzenia, jest
daleko i nie możemy tego zrobić
osobiście. Pozostaje więc wysłanie kartki. Powiecie, że w dobie

poczty elektronicznej i sms-ów
to staroświeckie i niemodne.
Jednak nic nie zastąpi uroku
świątecznej czy imieninowej
kartki, zwłaszcza jeśli jest wykonana własnoręcznie przez
nadawcę. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy pomysł, odrobina fantazji i chęci. Artystyczna
dusza drzemie w każdym.

Podczas spotkania przedstawiciele Forum 50+ zaprezentowali najważniejsze wnioski z
raportu badawczego, przygotowanego na potrzeby projektu
„Bądź blisko – kampania przeciw samotności i społecznej
izolacji osób starszych”. Celem
Forum 50+ jest, aby głos starszych osób stał się słyszalny.
Celem tym jest także walka o
szacunek i akceptację starości,
propagowanie dbałości o długie, aktywne, sprawne i godne
życie osób starszych. Walka
ta prowadzona jest we współpracy z innymi organizacjami
pozarządowymi, polskim rządem, zagranicznymi partnerami, mediami, ekspertami, wolontariuszami.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

Przedstawiono
kierunki
strategiczne polityki społecznej wobec seniorów na terenie
Warszawy i założenia programu Warszawa Przyjazna Seniorom, prace nad tym programem i jego priorytety. Zgodnie
z założeniami XIII Forum etapy
prac konsultowano na poziomie poszczególnych biur Urzędu i dzielnic. Przygotowano
wiele ofert w postaci imprez
integracyjnych w Warszawie
(koncerty, festyny, pokazy, jarmarki kreatywności itp.)

MATERIAŁY:

KONCERT
CHAZ DE PAOLO

DNI KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PRZECIW
PRZEMOCY

O

W

O

Gitarzysta ten został okrzyknięty przez magazyn „Blues Masters” jednym z najbardziej obiecujących talentów muzycznych
21 wieku. Mimo młodego wieku
Chaz De Paolo grał już z najlepszymi gitarzystami bluesowymi
świata. Cała impreza odbywała się w Rogozińskim Centrum
Kultury. Byliśmy pod ogromnym
wrażeniem umiejętności muzyków występujących na scenie
oraz tego, że w zespole towarzyszącym tak wybitnemu artyście
są polscy muzycy. Mnie najbardziej podobała się nowa wersja
utworu „Voodoo Child” autorstwa Jimiego Hendrixa. Koncert
ten był także okazją do spotkania się ze znajomymi, których
dawno nie widzieliśmy.

dniach od 11 do 18 października odbywały się
w Obornikach Dni Kultury
Chrześcijańskiej, na które
została zaproszona także
nasza Grupa Wsparcia dla
Osób Niepełnosprawnych z
Rogoźna.
Niestety, uczestniczyliśmy
w uroczystościach tylko jeden dzień. W poniedziałek
12 października razem z
pracownikami poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
braliśmy udział we mszy
świętej, którą odprawiał
ksiądz Jakub.
W kazaniu opowiadał
bardzo ciekawie o papieżu
Janie Pawle 2. Nacisk położył na pielgrzymkę papieską do Polski i jej owoce. Po
mszy świętej wysłuchaliśmy
koncertu zespołu Leopolda
Twardowskiego. Ta muzyka
wzruszyła i wsparła nas duchowo.

dniu 1 października w
ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych odbyło się XIII
Forum Polityki Społecznej,
organizowane przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Forum
50+ w ramach realizacji projektu „WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów”.

Z bloku technicznego wycinamy kartkę o dowolnym wzorze
i wielkości, którą składamy na
pół. Następnie wycinamy ze starych kart pocztowych element
świąteczny lub robimy go z kolorowego papieru (np. aniołek,
choinka).
Gotowe elementy przyklejamy
z przodu kartki, można również
ozdobić ją złotym brokatem lub
resztkami lakieru do paznokci.
Na drugiej stronie wykonanej kartki wypisujemy życzenia
świąteczne dla naszych najbliższych.
Własnoręcznie zrobiona przez
nas kartka świąteczna sprawi
naszym bliskim ogrom radości
na nadchodzące święta.

W Rogozińskiej Grupie Wsparcia
statnio nasza Grupa
Wsparcia dla Niepełnosprawnych z Rogoźna bawiła
się na koncercie amerykańskiego gitarzysty rockowego
Chaz De Paolo. Była to mieszanka muzyki rockowej z
power bluesem.

W

d czerwca do października tego roku w punkcie
informacyjno-konsultacyjnym w Rogoźnie prowadzono
spotkania koedukacyjno-terapeutyczne dla osób, które
miały kontakt z przemocą.
Program ten sﬁnansował Wojewoda Wielkopolski.
Wykłady i zajęcia warsztatowe dla naszej Grupy Wsparcia
w Rogoźnie prowadzili prokurator, psycholog i ksiądz. Kurs
trwał łącznie 48 godzin. Osoby,
które nie opuściły żadnych zajęć, nagrodzono certyﬁkatami i
książkami.
Dzięki tym zajęciom lepiej
zrozumieliśmy zjawisko przemocy. Dowiedzieliśmy się, jak
poprawić nasze relacje z bliskimi, jak panować nad emocjami
gniewu i złości. Uczyliśmy się
przepraszać i wybaczać, poznawaliśmy prawo karne i rodzinne.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Urząd Dzielnicy Warszawa
Bemowo zaproponował seniorom inicjatywę „Energiczni Mimo Wieku”, zawierającą
cykl spotkań o charakterze integracyjnym, informacyjnym,
edukacyjnym, prozdrowotnym
oraz rekreacyjnym.
Jedno z takich spotkań odbyło się 15 października w
Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” przy ul. Sterniczej
125 w Warszawie, którego Dyrektorem jest Pan Waldemar
Dybała. To już kolejna impreza o tak szerokim zasięgu we
współpracy z Przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo. Dom był otwarty
dla pracowników, ich rodzin i
mieszkańców osiedla.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Mirosława Jaźwińska-Kudzin – z Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
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Trudno było się rozstać

Od prawej: Waldemar Dybała – dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” w Warszawie i gospodarz imprezy,
burmistrz Jarosław Dąbrowski i Bogdan Jaskołd.

Wolontariusze

reprezentu-

jący Dzielnicę Bemowo zapoznali uczestników spotkania z
nowymi technikami rękodzielniczymi, stosując zdobnictwo
decoupage,
przygotowując
różne kosmetyczne specyﬁki:
odkażającą sól, mydełka zapachowe w kształcie aniołków,
serduszek i rulonów. Pokazy
te spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i
personelu. Rozdano nagrody,
dyplomy i medale pamiątkowe. Ugoszczono wszystkich
uczestników „czym chata bogata”. Aż trudno było się rozstać.

MARIA BEDNAREK
PRACOWNIK TERAPII „DOMU
KOMBATANTA”

FOT. MARIA BEDNAREK, KATARZYNA LEWANDOWSKA

Pan Bogdan Jaskołd – Dyrektor stołecznego Biura Polityki
Społecznej, Pani Jolanta Sobczak – Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
Burmistrz Bemowa Pan Jarosław Dąbrowski i jego zastępca
Pan Mariusz Początek, a także
Dyrektorzy Warszawskich Domów Pomocy Społecznej wraz
z mieszkańcami i opiekunami.
podopieczni poszczególnych
domów pomocy społecznej z
ulic: Wójtowskiej, Kawęczyńskiej, Przedwiośnia, Dickensa,
w tym nasz Chór Domu Kombatanta ze Sterniczej, zaprezentowali swój dorobek sceniczny.

strona
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esienny wernisaż prac
plastycznych osób niepełnosprawnych można było
obejrzeć 19 października w
„Galerii na piętrze” Dziennego Ośrodka Terapeutycznego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” przy ulicy
Żurawinowej w Poznaniu.
Zaproszeni goście mogli
podziwiać jesienne liście w
barwnych odcieniach, obrazy, bukiety i przeżywać
serdeczną atmosferę spotkania.

GRUDZIEŃ 2009

W DZIENNYM OŚRODKU TERAPEUTYCZNYM „ŻURAWINKA”

Świat według nas…
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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Wernisaż nosił tytuł: „Świat
według nas – piękny, chociaż
trochę dziurawy…”. Niepełnosprawni autorzy prac wyrażali w nich własne postrzeganie

i rozumienie rzeczywistości.
Ich obrazy i inne jesienne
dziełka powstawały na przełomie sierpnia i października
w efekcie wspólnych rozmów, reﬂeksji, przemyśleń,
nawet sporów na temat różnych słów czy zjawisk. We-

W

yobraźmy sobie przez
chwilę, że jesteśmy z wizytą w przedszkolu, a dookoła
nas biega mnóstwo energicznych dzieci. Wśród nich jest
dziewczynka, której zachowanie zupełnie różni się od zachowania rówieśników. Nie jest
zainteresowana otoczeniem,
bawi się sama nie zwracając
na nic uwagi, co jakiś czas kręci głową i potrząsa rękami. W
pierwszej chwili nasuwa się
nam myśl, że to autyzm.
Po wnikliwej obserwacji dziecka lekarze i terapeuci orzekają
schorzenie o podobnej etiologii
zwane zespołem Retta. Ale co to
właściwie jest i na czym polega?
– pytamy zszokowani diagnozą.
Zespół Retta został po raz
pierwszy rozpoznany przez wiedeńskiego pediatrę Andreasa
Retta w 1966 roku. Jest to szereg
zaburzeń neurorozwojowych,
ujawniających się głównie u
dziewczynek najczęściej około
szóstego miesiąca życia. Objawy
zespołu Retta zmieniają się wraz
z wiekiem. Na początku dzieci
tracą zdolność raczkowania i
mówienia, później komunikują
się za pomocą wzroku i charakterystycznych ruchów ciała, na
przykład stereotypowych gestów
rąk czy wielokrotnego dotykania dłoni ustami. Dodatkowo u

dług uczestników „Żurawinki” świat może być elegancki
„jak piękna kobieta” i mądry,
a może być również „zabity
dechami”.
Każda z prac ukazanych
na wernisażu ma swoją niepowtarzalną historię i duszę.

Słowo zawarte w tytule wernisażu – „dziurawy”, może
oznaczać dziurkę od klucza,
pędzel, który chciał być kimś
innym, kłótnię drzew albo
dziurę w porozumiewaniu się
między ludźmi. Ta ostatnia
jest szczególnie trudna do
załatania, gdyż osobom, które zamiast zwykłego języka
używają piktogramów, trudno
nawiązać kontakt ze światem
zewnętrznym.
Wystąpiła też grupa „Żurawina Djembe”, którą tworzy
dziewięciu podopiecznych
i trzech asystentów. Jest to
innowacyjna
muzykoterapia, prowadzona z osobami
z głęboką niesprawnością
ruchową. A cały wernisaż
był efektem wspólnej pracy
uczestników i pracowników
Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka”.

KAROLINA KASPRZAK

Zespół Retta
– co to takiego?
dziewczynek może występować
spastyczność kończyn i przykurcze mięśni.
Zespół Retta jest ciężkim,
kompleksowym schorzeniem
neurologicznym, zaburzeniem
zaliczanym do spektrum autystycznego, przejawiającym się
między innymi trudnościami w
poruszaniu się i utrzymywaniu
równowagi. Osoby cierpiące na
zespół Retta są ﬁzycznie niepełnosprawne i całkowicie uzależnione od pomocy otoczenia
przez całe życie. Objawami występującymi w zespole Retta są
również zaburzenia oddychania, opóźnienie wzrostu, deformacja stawów, postępująca
sztywność mięśni. U około 50%
przypadków występują drgawki
epileptyczne.
Zespół Retta został po raz
pierwszy opisany w literaturze medycznej dopiero w 1983

roku. Wcześniej przypadki tego
typu były diagnozowane jako
autyzm lub mózgowe porażenie dziecięce. Zespół Retta
jest chorobą wywołaną przez
mutację genu MECP2, do której
dochodzi przed urodzeniem.
Dodatni wynik przeprowadzonego badania genetycznego na
gen MECP2 potwierdza zespół
Retta.
Kryteria rozpoznawcze zespołu Retta to przede wszystkim wolniejszy rozwój obwodu
czaszki w okresie od 4 miesiąca
do 4 roku życia, utrata zdolności
do używania rąk w sposób funkcjonalny, utrata zdolności mowy,
powtarzające się ruchy rąk takie
jak klaskanie, klepanie czy wykręcanie.
Narzędziami pomocnymi w
terapii i rehabilitacji dzieci z
zespołem Retta są ćwiczenia
percepcji słuchowej, ćwiczenia

komunikacji alternatywnej, ćwiczenia z wykorzystaniem metody Bobathów. Celem usprawniania tej metody jest rozwinięcie
odruchów prawidłowych oraz
hamowanie odruchów patologicznych z jednoczesną normalizacją napięcia mięśniowego.
Wszystkie ruchy dziecka muszą
być kontrolowane rękami terapeuty. Powinny być stosowane stopniowo i wolno, tak, aby
dziecko mogło włączyć się do
terapii.
Wszystkim czytelnikom zainteresowanym poznaniem tego
zagadnienia od strony praktycznej polecam ﬁlm dokumentalny
zatytułowany „Milczące anioły”,
który opowiada o osobach chorych na zespół Retta – ludziach
zamkniętych w więzieniu własnego ciała.

KAROLINA KASPRZAK
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P

o raz szesnasty, w dniach
od 15 do 22 sierpnia 2009
roku, odbyły się w Poznaniu
Międzynarodowe Warsztaty
Tańca Współczesnego, których organizatorem był Polski
Teatr Tańca- Balet Poznański.
Po raz dziewiąty natomiast, w
ramach tego przedsięwzięcia,
w Sali kameralnej w Centrum
Kultury ZAMEK, zorganizowano warsztaty taneczne dla
osób niewidomych, służące
terapii tańcem.
Codziennie dziesięć par z
całej Polski, zakwaterowanych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach,
dojeżdżało tu, by przez osiem
dni odkrywać, jak to ładnie
ujęła Ewa Dziedzic-Szeszuła,
że taniec to sztuka, zdrowie i
powiększanie świata. Pani Ewa
– pedagog-psycholog rehabilitacji niewidomych, prowadzi te
warsztaty od samego początku. Dzięki niej nie obcy jest
uczestnikom walc angielski,
blues, samba, czy też rumba.
Korzysta z metody opracowanej przez Wacława Wróblewskiego.
Nic oczywiście nie mogłoby
się wydarzyć bez pomocy wielu
przyjaciół, którzy doﬁnansowują jedzenie, spanie i transport, a
sala w centrum kultury ZAMEK
jest wynajmowana za darmo. Z
Panią Ewą na codzień współpracują: Agnieszka Dolata,
pedagog warsztatów, odpowiedzialna za kroki i ﬁgury oraz
aktorka Teatru Ósmego dnia

IX WARSZTATY TAŃCA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

Sztuka, zdrowie,
powiększanie świata
Doczekała się dwóch synów,
jednak od 23 lat jest już wdową.
Państwo Jadzia i Wiesiek Wójcikowie z Bydgoszczy są małżeństwem od 29 lat, poznali się
w Owińskach. W warsztatach
tańca brali udział już pięć razy.
Widać, że uwielbiają tańczyć,
robią to z taką lekkością, jakby unosili się nad podłogą. Pan
Wiesiek jest bardzo muzykalny,
wspaniale gra na gitarze, śpiewa,
ale też dużo czyta i bierze udział
w rajdach. Jak widać, upośledzenie narządu wzroku nie wyklucza z normalnego życia.
Małgorzata Walas Antoniello
– pedagog warsztatów, która od
czterech lat prowadzi w bardzo
ciekawy sposób warsztaty teatralne.
Na ostatnim, piątkowym spotkaniu, czekałam wewnątrz na
wchodzących do sali kameralnej uczestników, by zobaczyć
ich ostatnie próby do sobotniego, oﬁcjalnego występu w hali nr
2 na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Wchodzili parami wspierając się,
uśmiechnięci radośni, rozgadani. Pomagali sobie, niektórzy
poruszali się z białymi laskami,
ale było widać, że w sali czują
się swobodnie i bezpiecznie. Nie
mieli trudności w odnalezieniu
swoich miejsc przy stołach, na
których znajdowały się białe
prostokątne tabliczki z punktami wielkości piłeczek pingpongowych.
To sześćdziesięcioczterokrotnie powiększony Braillowski
sześciopunkt. Na nim niewidomi uczyli się, jak się stawia kroki
w tańcu. Najpierw rękoma przesuwając po tabliczkach, później
siedząc na krześle, nogami pod
stołem, a następnie poruszając
się po obwodzie i koła trzymając
się za ręce, a na koniec parami.
Niektórzy brali udział w warsztatach dla osób niewidomych
już kolejny raz, mają już kilka
dyplomów.
Czwarty raz uczestniczył w
nich 50-letni Pan Witek, amator
jeżdżenia autostopem. Nie widzi od dziecka, skończył szkołę
w Owińskach. Po podstawówce
traﬁł do Bydgoszczy do Ośrodka

FOT. (3X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Aleksandra
Lewandowska
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Rehabilitacji i Szkoleń Polskiego Związku Niewidomych, kilkanaście lat pracował w spółdzielniach dla niewidomych,
ale teraz jest rencistą. Pięknie
tańczy. Na tych warsztatach
pod opiekę dostał Panią Idę, na
stałe mieszkająca w Gdańsku
Oliwie, która pierwszy raz brała w nich udział. Teraz jest już
emerytką, ale pracowała jako
rehabilitantka. Maturę zdała
w Rabce w liceum dla pracujących, skąd w 61 roku traﬁła
do szkoły masażu w Krakowie.

Spotkanie w sali kameralnej Centrum Kultury ZAMEK
wywarło na mnie olbrzymie
wrażenie, zarówno część
pierwsza poświęcona tańcowi towarzyskiemu, gdzie od
uczestników wiele mogłam się
nauczyć, jak i druga, teatralna,
na której wszyscy świetnie się
bawili najpierw wykazując się
wyobraźnią i fantazją, wykonując polecenia instruktorki,
a później wspólnie śpiewając
i grając na przeróżnych instrumentach.
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Z Poznania
do Paryża i dalej
D

ruga połowa września
okazała się dla nas najlepszym terminem na zwiedzanie
Europy. Oddział Wielkopolski
Polskiego Związku Głuchych
zorganizował poprzez biuro podróży wycieczkę osób
niesłyszących do Hiszpanii,
zapewniając tłumacza języka migowego. Oferta została
poszerzona o zwiedzanie we
Francji Paryża, Avignon i Lazurowego Wybrzerza, a także
Księstwa Monako, Księstwa
Andora i w Katalonii - Tossa de
Mar, Montserrat, Barcelony.
Zwiedzanie Paryża rozpoczęliśmy się od Łuku Triumfalnego,
monumentu wzniesionego w
1806 roku na cześć Napoleona.
Niesłyszący z zachwytem fotografowali też Notre-Dame – cudowną gotycką katedrę, znaną
między innymi dzięki powieści
„Dzwonnik z Notre Dame” Victora Hugo. Cała grupa niesłyszący z przyjemnością podziwiała
słynne szklane piramidy. Piramida pokrywająca podziemny
hol Napoleona, w którym znajdują się przejścia do wszystkich
trzech skrzydeł Muzeum Luwru.
Odpoczywaliśmy po przemierzonych kilometrach na „stateczku”, z którego można było dalej
podziwiać Paryż. Zwieńczeniem
dnia było zwiedzanie wieży Eifﬂa. W tłumie turystów z całego
świata udało nam się wjechać
na sam jej szczyt. W punkcie
widokowym podziwialiśmy i fotografowaliśmy Paryż. W drodze
powrotnej podziwialiśmy widoki
Lazurowego Wybrzeża i miasta
Avignon. Warta zobaczenia jest
także Andora, małe państwo w
Pirenejach, oraz Księstwo Monako.
W hiszpańskiej Katalonii wycieczka zobaczyła Ogród botaniczny „Pinya de Rosa” – zbiór
zawierający ponad 7000 gatunków kaktusów. Tossa de Mar to
kolejna miejscowość nadmorska
ze wspaniałym starym miastem
zwanym Vila Vella, otoczonym
przez stare mury miejskie, których historia sięga średniowiecza. Strome miejskie ścieżki prowadzą nad samą wodę, gdzie
„poznańskie pyry” na małym
statku ze szklanym dnem po-

„G

dy miałem dwa lata, otaczający mnie ludzie stracili swój wygląd. Zaniknęły ich
oczy, twarze przesłoniła mgła.
Głosy się ulotniły. Moje usta
stały się drętwe. Język wlókł
za sobą kalekie słowa. Sylaby wyschły. Wkrótce już tylko
bełkotałem” – takimi słowami
rozpoczyna swoją opowieść
Axel Brauns, człowiek, który po
latach dzieciństwa spędzonych
w ciszy, samotności i izolacji
społecznej powrócił do normalnego życia.
Jak to jest, kiedy chce się wypowiedzieć słowo lub zdanie, ale
nie pamięta się jego brzmienia?
Jak czuje się człowiek, który
ludzkie głosy odbiera jedynie
jako szelest? Jak nauczyć się
dostrzegać ludzi, których się nie
dostrzega? Jak lecieć przez życie
jak nietoperz, skoro nie jest się
nietoperzem?
Tak właśnie czuł się Axel
Brauns – bohater książki „Barwne cienie i nietoperze”, wydanej przez Wydawnictwo Media
Rodzina w Poznaniu, opisujący
własną historię życia z autyzmem. Jest to jedna z niewielu publikacji, w których osoby
niepełnosprawne mówią same
za siebie, przedstawiają cienie
i blaski codzienności widziane
własnymi oczami, nie odzwierciedlane przez sławnych pisarzy,
terapeutów, znawców pedagogiki specjalnej czy też innych
badaczy.
O autyzmie mówi się ostatnio
coraz częściej. Przedstawiane

„I

płynęli oglądać morską głębinę.
Zwieńczeniem dnia była winiarnia, gdzie z wielkich beczek
można było kosztować wina, likiery, a także wędliny i słodycze.
Z torbami pełnymi zakupów grupa powróciła do hotelu. Następnego dnia byliśmy w Montserrat
– katalońskiej Częstochowie.
Jest tu Czarna Madonna nad ołtarzem w bazylice, w otoczeniu
wielu dzieł sztuki.
Na zakończenie zwiedziliśmy
Barcelonę, a w niej Kościół Św.
Rodziny, najsławniejsze dzieło
Antonio Gaudiego. Stolicę Katalonii zobaczyliśmy w dzień
obchodów Mercedes, świętej
patronki Barcelony. Ulicami
miasta paradowały gigantyczne kukły na szczudłach, tysiące
ludzi tańczyło na zabytkowych

placach, a ziejące ogniem smoki
biegały po ulicach. Przez tłumy
ludzi poznaniacy przedostali się
do gotyckiej Katedry Św. Eulalii.
Z boku widać było portal Santa
Eulalia wiodący na krużganek,
gdzie panuje niebiański spokój.
Tu w chłodzie wody z fontanny
można popatrzeć na romantyczny ogród ozdobiony palmami i
magnoliami, ogrodzony płotem
z kutego żelaza. Jego jedyne
mieszkanki to 13 gęsi – tyle lat
miała w chwili śmierci św. Eulalia.
Na zakończenie dnia oglądaliśmy bajecznie oświetloną
fontannę Font Magica – widowiskowe pokazy kaskad wody
oświetlanej kolorowymi światłami.

LIDIA DRZEWIECKA

le trzeba siły, aby żyć mógł
ktoś tak mały, nieporadny,
nieświadomy swej kruchości, mieszczący się najpierw
w ludzkich dłoniach, a potem
wciąż długo tak niewielki, że
można go wziąć w ramiona z nadzieją, że uchroni się
od wszystkiego złego? Warto
walczyć o każde najmniejsze
życie… – o życie, które w moim
przypadku zaczęło się na dobre
i na złe w noc sylwestrową 1
stycznia 1998 roku, pięć minut
po północy”.
Tak pisze Eunika Lech w słowie wstępnym do swojej książki
„W życiu liczy się życie”, pamiętniku walki autorki o życie synka,
który urodził się z poważną wadą
serca. Publikację tę, drukowaną
przez kilka lat w odcinkach na
naszych łamach, wydała niedawno w formie właśnie książki
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”.
Narodziny dziecka z niepełnosprawnością zawsze wywołują silne emocje. Dotychczasowy,
poukładany świat nagle rozsypuje się. Szokująca diagnoza
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Życie w autystycznym
świecie
są naukowe teorie, charakterystyczne zachowania i proponowane metody terapeutyczne. Ale
czy to wystarczy? Moim zdaniem zdecydowanie nie! Chociaż będziemy „kopalnią wiedzy”
na temat autyzmu, to nigdy nie
zrozumiemy, co tak naprawdę
czuje osoba z autyzmem i w jaki
sposób odbiera rzeczywistość.
Axel Brauns zabiera nas w
podróż po swoim autystycznym świecie, w którym matkę
nazywa „Haha”, tatę „Borsuk” a
starszego brata zwie określeniem „Domownik”. Świecie, w
którym największą ciekawość
budzą nie ludzie, ale ziarenka
przesypywanego piasku i skrzypiące klamki u drzwi. Świecie, w
którym „barwne cienie” to ludzie
postrzegani przez Axela jako
sympatyczni i budzący zaufanie,
a „nietoperze” to ludzie, których
się boi.
Niezwykła jest zabawa bohatera w powtarzanie słów i zwrotów budzących zainteresowanie
ze względu na ciekawy dźwięk
lub pasjonującą rzecz, z którą
zwrot się wiąże – na przykład

walec drogowy albo obłoczkowy
krem, który Axel jako dziecko
uwielbiał zjadać ze smakiem.
Jednakże we wczesnym dzieciństwie chłopca wiele było
kompromitujących zdarzeń, z
którymi przyszło mu się zmierzyć. Jedną z nich jest pytanie
kolegów: „Kiedy obchodzisz
urodziny?” albo „Kim jest twój
tato z zawodu?”. To ostatnie,
zadane przez nauczycielkę podczas lekcji w pierwszej klasie
szkoły podstawowej sprawiło, że
do naszego bohatera na zawsze
przylgnęła etykietka „inny”, „głupol” itp.
Mimo, że Axel jako mały chłopiec nie potraﬁł na nie odpowiedzieć, to w późniejszym okresie
dorastania powoli krystalizowała się u niego ogromna zdolność
umysłu do przyswajania wiedzy,
w efekcie której nasz bohater
poznał nie tylko znaczenie słów,
ale również nauczył się języków
obcych, opanował grę w tenisa
i sztuki walk wschodnich, zdał
maturę i ukończył studia.
Droga Axela do samodzielności życiowej mimo to nie była

usłana różami. Bohater napotkał
na niej nowe sytuacje, które były
mu zupełnie obce. Jak objąć i pocałować dziewczynę, kiedy nigdy w życiu nie odczułeś potrzeby
bycia blisko drugiego człowieka? Co to w ogóle znaczy mieć
dziewczynę?
Te i inne pytania nieustannie
zadawał sobie Axel dopiero
po ukończeniu osiemnastego
roku życia. Wejście w doro-

KSIĄŻKA

„Napisz o mnie, mamo…”
lekarska, która nie pozostawia
żadnej nadziei… Świadomość
zagrożenia, strach o każdą minutę. Jak dalej żyć, jak udźwignąć tak ogromny ciężar?
Autorka opisuje swoje bolesne zmagania z rzeczywistością,
jakiej przyszło jej doświadczyć.
Uczucie szczęścia wyparła rozpacz. Zawiedli najbliżsi. A jednak
matka stanęła do walki z chorobą syna. I „zamigało nadzieją”
dzięki przypadkowo spotkanym
ludziom o nieskończonej dobroci. Przykładem może być tutaj
chociażby „lekarz – kwiat” z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w
Warszawie.
Operacje, respirator, pompy infuzyjne, kroplówki, pomiary płynów i – co najgorsze – cierpienie
kruchej, niewinnej istoty… Jak
znieść okrutny, niesprawiedliwy
los? Autorka tak o tym pisze:

„Nie bałam się swojej śmierci.
Miałam tylko jedno pragnienie:
umrzeć przed dzieckiem, nie widzieć jego odejścia. Tak powinno być, najpierw rodzice, potem
dzieci. Dlaczego Bóg pozwala,

aby było inaczej?” Na to pytanie
nikt z nas nie zna odpowiedzi.
Jednak po dramatycznych
latach walki o życie syna Eunika Lech na nowo może cieszyć
się życiem swojego dziecka. Na
swojej drodze spotkała wiele
przyjaznych dusz. Także wśród
osób niesłyszących, dla których,
dzięki doskonałej znajomości
języka migowego, stała się łącznikiem ze słyszącym światem,
pomocnikiem w załatwianiu
ich wszelkich życiowych spraw
i organizatorem ich wspólnego życia w Towarzystwie Osób
Niesłyszących „Ton”. I to między
innymi oni pospieszyli Eunice
z pomocą w najtrudniejszych
chwilach jej życia. Tworzą jej
prawdziwą, serdeczną rodzinę.
Książkę Euniki Lech przeczytałam jednym tchem. Bardzo
mnie poruszyła.

słość było zaskoczeniem, czekały zmiany, których nie był w
stanie przewidzieć i… bolesna
rzeczywistość, nakładająca na
chłopaka dodatkowo jeszcze
piętno i dyskryminację. Zapomniano go umieścić na liście
abiturientów kończących szkołę średnią. Axel Brauns musiał
to znieść.
I sam opisał swoje życie. Nikt
nie zrobiłby tego lepiej, niż sama
osoba dotknięta autyzmem.
Profesor Irena Obuchowska
w słowie wstępnym pisze: „Ta
fascynująca w swej niezwykłości książka uchyla przed czytelnikiem zasłonę, jaka zazwyczaj
szczelnie otula wewnętrzny
świat osób z autyzmem”.
Publikacja Axela Braunsa jest
podróżą w nieznane po świecie, który tak naprawdę jest
obcy ludziom zdrowym. Podróżą, z której można przywieźć
drogocenny skarb: umiejętność
wczucia się w położenie człowieka zamkniętego we własnym „ja”.

KAROLINA KASPRZAK

Poznałam autorkę osobiście,
podczas prowadzonych przez
nią lekcji języka migowego w
TONie. To tu właśnie pracuje
Eunika. Patrząc na nią nie przypuszczałam, jak wiele w życiu
doświadczyła. Jest pełna energii,
optymizmu i chęci do działania,
otwarta i serdeczna dla innych
ludzi. „Napisz o mnie, mamo”
– to słowa, które wypowiedział
Jakubek – dziś jedenastoletni synek autorki.
Książkę Euniki, która uczy
wrażliwości, wiary w ludzi i nadziei, polecam wszystkim czytelnikom, zwłaszcza matkom
niepełnosprawnych dzieci, terapeutom, wychowawcom, pedagogom specjalnym.
Książkę można zamówić pod
adresem:
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop”
os. Bolesława Chrobrego 33/65
Poznań
tel. 608 311 903
mbajerowicz@wp.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Człowiek najlepszą
inwestycją

F

undacja im. Królowej Polski Świętej Jadwigi realizuje od sierpnia 2009 roku do listopada 2010 roku projekt pod
hasłem: „Ekonomia społeczna
jako atut” w ramach trzydziestu cykli szkoleniowych adresowanych do 450 osób powiązanych z instytucjami sektora
ekonomii społecznej w Wielkopolsce lub zamierzających
założyć własną fundację bądź
stowarzyszenie.
Celem organizowanych spotkań odbywających się w formie
trzydniowych sesji wyjazdowych jest poszerzenie wiedzy
na temat ekonomii społecznej,
przedsiębiorczości, marketingu, sposobów pozyskiwania

funduszy, źródeł ﬁnansowania
oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneﬁcjentami projektu.
Miejscem szkolenia jest Hotel
„Daglezja” w Kórniku, który doskonale sprzyja integracji.
Podczas zajęć słuchacze zdobywają informacje z zakresu
podstaw przedsiębiorczości społecznej, marketingu i promocji
instytucji ekonomii społecznej,
a także efektywnej współpracy
z człowiekiem, gdyż on właśnie
jest głównym podmiotem ekonomii społecznej.
Podsumowanie każdego cyklu
szkoleniowego obejmuje sporządzenie ankiety ewaluacyjnej
czyli oceny poziomu szkolenia

Poszukiwani
wolontariusze
K

lub Sportowy Akademii
Prince pilnie poszukuje
wolontariuszy do prowadzenia zajęć z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w
stopniu lekkim w Zespole Szkół

Specjalnych, ul. Dąbrowskiego
(przy Rynku Jeżyckim).
Zajęcia mają głównie charakter sportowy, ale są to również korepetycje (nauczanie
matematyki i języków, głównie

zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej.
Projekt „Ekonomia społeczna jako atut” jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Osoby
zainteresowane udziałem w
projekcie mogą uzyskać bliższe informacje pod adresem:
Fundacja imienia
Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a
62–040 Puszczykowo
tel. (061) 89 83 068
e–mail: atut@jadwiga.org
www.jadwiga.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

angielskiego i hiszpańskiego).
Odbywają się one na poziomie podstawowym, a ich czas
wynosi 45 minut. Dni i godziny
mogą być dopasowane do możliwości wolontariuszy.
W ramach tych zajęć studenci mogą odrobić swoje praktyki,
ponieważ ponieważ dyrekcja
szkoły 107 i klub wystawiają
odpowiednie zaświadczenia.
Zainteresowani mogą zdobyć
informację pod adresem: akademiaprince@akademiaprince.
com awa

Roman
Kawecki
POZNAŃ

B

ohaterów opisywanych w
tym cyklu nic nie łączy.
Może po za jednym. Wszyscy
chociaż raz byli w Schronie
Kultury „Europa” i … otrzymali pamiątkowy „wiatraczek
szczęścia”. Wiatraczki wytwarza emerytowany artysta,
dorabiając sobie w ten sposób
do skromnej emerytury. Jak
twierdzi – dzięki temu czasem wystarcza na wykupienie lekarstw. A może jednak
łączy ich coś więcej? Zresztą
najlepiej przeczytajcie i, sami
się przekonajcie. Aktualna
opowieść jest o poznańskim
artyście-metaloplastyku Marianie Grześkowiaku.
Stuk, puk, stuk, puk… równomiernie, a nawet sennie
uderza młotek w metalowy rylec. Na blasze powoli ukazuje
się wizerunek Madonny.
– Wszystko zaczęło się
dawno temu. Byłem kiedyś w
podróży służbowej w Kazachstanie. Podczas pobytu na
bazarze zobaczyłem wyroby
rzemieślników kazachskich,
którzy oferowali kupującym
swoje prace. Nazywali je czekankami zapewne od nazwy
młotka-czekana, który oprócz
gwoździa był ich głównym
narzędziem służącym do wytwarzania prac. Ale wtedy – w
tym odległym miejscu zdarzyło
się coś bardziej ważnego. Spotkałem przypadkowo Polaka,
kombatanta 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. Kiedy usłyszał
polski język, włączył się do naszej rozmowy i zapytał, skąd
przyjechaliśmy. A potem okazało się, że pochodzi z Poznania – tak jak my. Wzruszony
wyjął z płaszcza owiniętego w
szmatkę orzełka i powiedział:
to jest moja najcenniejsza pamiątka z Polski. Moja pułkowa
odznaka wojskowa. Chętnie
bym dał ją panu na pamiątkę,
ale nie mogę. To moje wspomnienie ojczyzny, którą przez
wojnę utraciłem. Chcę być z
tym znakiem pochowany. Tu,
w Kazachstanie… Wie pan
– wzruszyłem się tym opowiadaniem. Zabrzmiało trochę
jak sienkiewiczowski „Latarnik”. Wtedy pomyślałem, że
warto ocalić od zapomnienia
te okruchy wojennych pożóg.
Zacząłem wytwarzać swoje
„czekanki”, zaczynając od odznak rodzajów wojsk polskich.
Tak powstała seria „Odznaki
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Orzełek z Kazachstanu

Marian Grześkowiak i jego uczennice.

FOT. (3X) ROMAN KAWECKI

wojenne i wojskowe”. A ponieważ podobała się szczególnie środowiskom wojskowym
i kombatanckim, zacząłem
otrzymywać zaproszenia na
kolejne wystawy, pomyślałem
sobie, że może mam odrobinę
talentu i powinienem dalej to
kontynuować.
– Widzę że szczególnie bliska jest Panu tematyka wojenna i wojskowa – trochę prowokuję temat.
Pan Marian Grześkowiak
– bo to on jest bohaterem tej
„opowieści z wiatraczkiem”
– jest wspaniałym gawędziarzem. A gdy zacznie mówić,
robi to tak fascynująco, że
człowiek nawet nie zauważy
upływającego czasu. Poznaliśmy się wiele lat wcześniej. W
kościele paraﬁalnym na Świerczewie w Poznaniu pan Grześkowiak wystawiał swoje prace
z serii „Orły i Godła Polski”.
Nasza rozmowa podczas oglądania ekspozycji przedłużyła
się do kilku godzin. Po prostu
chłonąłem ogromną wiedzę
na temat naszego narodowego znaku, którą artysta dzielił
się ze mną. Właściwie nie była
to rozmowa, ale wykład historyczny, którego wysłuchałem,
zatracając poczucie czasu.
– Proszę pana, wojna to okres
mojej młodości. Doświadczenia klęski wrześniowej naszej
armii, hitlerowskiego więzienia, wyzwolenia, podczas którego omal przez przypadek nie
utraciłem życia…
Tak zaczęła się kolejna opowieść jakby rodem z książki
przygodowej.
– Ukrywałem się w podziemiach poznańskiej starówki.
Na górze gruzy, wybuchające
bomby, a u mnie w piwniczce…
zapasy wina. Okazało się bowiem, że moja kryjówka graniczyła z magazynem winiarni.
Nie miałem co jeść – ale miałem
wino. Gdy więc zobaczyłem po
pięciu okupacyjnych latach żołnierzy z orzełkami na czapkach,
którym co prawda brakowało
koron, ale jednak były to polskie orzełki, poprosiłem o coś
do jedzenia. A oni na to: a masz
może coś mocniejszego? Krótko mówiąc zrobiliśmy pierwszą
ucztę w wolnej Polsce. Nie wiedzieliśmy wtedy, jaka ta Polska
będzie, ale cieszyliśmy swoją
młodością i radością, że udało

Dzieła Mistrza.
nam się przeżyć okropieństwo
wojny. Chcąc zrobić nastrój w
mojej ciemnej piwnicy, chciałem zapalić znalezioną przypadkiem lampkę karbidową.
Wtedy żołnierz krzyknął: padnij! Przewrócił mnie na ziemię.
Zdziwiony szeptem pytam, co
się stało? Żołnierz wykrztusił:
przecież to ruski granat, a nie
lampa ty... Poleciała wiązanka słów, których nie powinno
się drukować. Okazało się, że
można przeżyć okrutną wojnę i
polec od własnej głupoty…
– Panie Marianie, pan ma
również dużo prac nie związanych z wojną.
– Moje zainteresowania wojskowe zaprowadziły mnie do
martyrologii naszego narodu.
Dlatego zrobiłem wizerunki
Matki Bożej Kozielskiej i wiele piet, a także wizerunków
Ukrzyżowanego Chrystusa. A
potem w bibliotekach, archiwach i prywatnych zbiorach
odnajdywałem wizerunki religijne z kapliczek dawnych ziem
polskich na Wschodzie. Tak powstała seria „Bolesne Twarze
Chrystusa i Matki Bożej”.

– Są także inne prace, o
mniejszym ładunku emocjonalnym: na przykład seria
„Maski Świata” czy ostatnie
„obrazki” poznańskiej starówki. Po co Pan to robi? Ma Pan
przecież swoją emeryturę spokojne życie, ogródek…
– Wie pan, ja jestem młodym
staruszkiem. Mam dopiero
osiemdziesiąt jeden lat. Ale
zamiast narzekać i martwić
się, że moje życie powoli się
już kończy, biorę rylec i wyrysowuję kolejne obrazy z mojego świata. Przypominam sobie
w ten sposób moją młodość,
harcerstwo, wyrażam swoją
wiarę, swoje patriotyczne przekonania. A ponieważ ciągle
napływają kolejne zaproszenia
z propozycjami wystaw, jeżdżę
po naszej pięknej Ojczyźnie
i prowadzę te „lekcje patriotyzmu”, jak pan je nazywa.
Szczególnie lubię współpracę
z dziećmi i młodzieżą. Cały
czas zastanawiam się, dlaczego oni chcą słuchać „starszego
pana”, bez komputera, z młotkiem i rylcem w ręku.
– Panie Marianie, a właści-

wie Mistrzu. Miał pan także
kilka wystaw w Schronie Kultury „Europa”. Proszę pamiętać
także, że jesteśmy umówieni
na kolejną wystawę „zwyczaje polskie”. Wszystkie wystawy były piękne. Mnie jednak
najbardziej zapadły w pamięć
właśnie pańskie „lekcje patriotyzmu”. Widziałem zasłuchane
buzie dzieci, które swoje lekcje historii odbywały właśnie
podczas pańskich wystaw. Widziałem także łezki w oczach
pań nauczycielek, które na
równi z podopiecznymi zasłuchane były w te opowieści o
„polskich drogach” do wolności. Taki dar opowiadania poparty własnym świadectwem
zapada głębiej w pamięć i
duszę człowieka od tysięcy
okazjonalnych referatów czy
naukowych dysertacji.
– Bardzo pan łaskawy.
Dziękuję za tak dobre słowo.
Rzeczywiście, z racji wieku i
moich przeżyć czuję się trochę eksponatem muzealnym,
świadczącym o naszych najnowszych dziejach. Czuję, że
póki Najwyższy jeszcze daje
mi siłę, powinienem mówić
o Polsce, o wolności, o Honorze, Bogu i Ojczyźnie. A moje
czekanki są materialnym znakiem tego świadectwa. Bo jak
powiedział jeden z bojowników powstania warszawskiego: „kiedy my przestaniemy
mówić – kamienie świadczyć
będą”. Przepraszam, że cały
czas stukam tym młotkiem,
ale przyrzekłem jednemu
proboszczowi, że wykonam
tę pracę do końca miesiąca.
Ja ciągle jestem harcerzem.
A na słowie harcerza można
polegać jak na słowie Zawiszy!
Stuk, puk. Stuk puk. Stuk,
puk, puk…

Lekcja patriotyzmu.
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A nadzieja
znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się
cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno
Boże Narodzenie.
ZBIGNIEW PREISNER
„KOLĘDA DLA NIEOBECNYCH”

– Wigilia i Boże Narodzenie to najpiękniejsze polskie
święta. Nic nie zastąpi tej
jedynej w swoim rodzaju atmosfery świątecznych przygotowań i oczekiwania na
pierwszą gwiazdkę - mówi
Teresa Racek – właścicielka
Elite.

GRUDZIEŃ 2009

Polska Wigilia
Specjalne dla „Filantropa Naszych Czasów” spotkanie z TERESĄ
RACEK właścicielką Cukierni Elite, jej córką ROMĄ ĆMIELEWSKĄ
– właścicielką restauracji i bistra Bamberska oraz synem
MARKIEM DERPIŃSKIM – współwłaścicielem Elite.
W przytulnej sali Bistra Elite siedzimy z Teresą Racek,
która jest uczennicą samego mistrza Dybidzbańskiego
jej córką Romą Ćmielewską,
która poszła w ślady mamy
i szefuje poznańskiej Bamberce wraz z synem Markiem
Derpińskim, z którym już od
15 lat wspólnie prowadzą Elite.
– Razem spędzamy Wigilię
i Święta – mówi Pani Teresa.
Przecież to święta najbardziej rodzinne z rodzinnych
święta. Nie może więc być
inaczej i cieszę się z tego, bo
to wielkie szczęście.

Teresa Racek (z lewej)
i Roma Ćmielowska.
Tradycja, jakiej próżno
szukać na świecie. Opłatek,
sianko pod obrusem, puste
miejsce przy stole, zapach
choinki, którą w wigilijny poranek powinna ubierać cała
rodzina, kompot z suszonych
owoców i karp, który już nigdy potem nie smakuje tak,
jak w Wigilię.

– Jak powinien wyglądać
ten jedyny dzień w roku, co
powinno znaleźć się na naszych stolach? – pytamy poznańskiej restauratorki.
– To prawda, że to jedyny
i szczególny dzień w roku.
To również nasza piękna
tradycja, którą należy pielęgnować. W naszych lokalach święta czuje się już cały
grudzień.
Organizowane
są wtedy liczne spotkania
opłatkowe i imprezy świąteczne. Natomiast w samą
Wigilię nasze lokale pracują
krócej, bo do 16.00, a potem

Wigilia w domu. Zanim tam
jednak pójdziemy jest jeszcze opłatek z pracownikami
i wspólne życzenia. Pytacie
Państwo o wigilijny stół?
Oczywiście odświętny i uroczysty. Opłatek, sianko pod
obrusem, świąteczne dekoracje i tradycyjne wigilijne
potrawy. Obowiązkowo musi
być zupa rybna, ewentualnie grzybowa albo barszcz
z uszkami. Potem zaczynają królować ryby: tradycyjny
karp pod różnymi postaciami, śledzie, bez których nie
ma Wigilii. Musimy pamiętać też o kapuście z grzybami. A kiedy już pojemy tych
wszystkich pyszności, czas
na makiełki, wspomniany już kompot z suszonych
owoców, świąteczne ciasta
z makowcem i sernikiem na
czele, pierniki, orzechy, bakalie, jednym słowem deser.
Objadamy się tymi wszystkimi łakociami, śpiewamy
kolędy, wspominamy tych,
którzy odeszli i chłoniemy
magię tego jedynego dnia i
wieczoru w roku, jego specyﬁczny zapach.
W świątecznych zawirowaniach i świątecznej radości
nie zapomnijmy też o tych,

Przeciw stereotypom
F

undacja Pomocy Rodzinie
w Luboniu w spokojne
życie tej miejscowości wnosi nowe, ciekawe inicjatywy
społeczne. Ostatnio wraz z
telewizją ONTV zorganizowała otwarty program, zbudowany na zasadzie dyskusji
panelowej i w całości poświęcony problemom niepełnosprawności.
Była to swoista konfrontacja
stanowisk różnych osób: niepełnosprawnych, ludzi z nimi
pracujących, ich opiekunów i
władz miasta. Gdy przysłuchiwałam się dyskusji, cały czas
nurtowało mnie pytanie: czy

od barier architektonicznych
nie są gorsze bariery mentalne? Z tym, co tkwi w naszych
głowach, najtrudniej walczyć.
Przecież zawsze można
wybudować podjazd, zainstalować windę czy poszerzyć
drzwi albo coś przystosować
do potrzeb niepełnosprawnych. Ale co zrobić ze stereotypami w umysłach?
Byliśmy wychowywani i często żyjemy w przeświadczeniu, że niepełnosprawność to
coś gorszego albo wręcz złego.
Boimy się ludzi niepełnosprawnych, staramy się ich unikać, a

często po prostu uciekamy od
problemu. Chowamy głowę w
piasek i udajemy, że to nas nie
dotyczy, tego nie ma, albo jeśli
już jest, to gdzieś obok, poza
nami.
Właśnie tym jakże ważnym
problemem zajęli się teraz
działacze Fundacji. Myślę,
że udało się im zwrócić na to
uwagę zarówno mieszkańcom
Lubonia jak i władzom miasta.
„Filantrop Naszych Czasów”
cieszy się z każdej takiej inicjatywy, bo tylko w taki sposób
możemy coś zmienić.

EWELINA WĘGLEWSKA

dla których los był mniej łaskawy i otwórzmy przed nimi
serca, jeśli już nie przez cały
rok, to chociaż w ten jeden
grudniowy dzień.
– Właśnie. Wiemy, że Państwa restauracje uczestniczą
w różnych świątecznych akcjach charytatywnych i chętnie pomagają, szczególnie
dzieciom, aby te święta były
naprawdę piękne.
– Tak, to prawda, ale nie
robimy tego dla taniego poklasku czy sławy. Po prostu tak dyktuje nam serce.
Trzeba umieć podzielić się
z drugimi tym, czym nas los
obdarował tak hojnie, a dla
innych był mniej łaskawy. To
też jest magia świąt i wigilijnej nocy, tyle że ona powinna
trwać cały rok. I właśnie tej
magicznej, świątecznej atmosfery życzymy wszystkim
czytelnikom „Filantropa Naszych Czasów”.
Dziękujemy i Państwu też
życzymy spokojnych, pięknych, rodzinnych Świąt.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

BARBARA TYSZKIEWICZ
POZNAŃ

***
Przytul mnie delikatnie
gdy idziesz do pracy
przytul mnie i wtedy
kiedy z pracy wracasz
weź mnie mocno za rękę
gdy serce tak drży
i przytul mnie czule
gdy w oczach są łzy
niech poczuję wtedy
że jesteś tu blisko
nawet gdyby było
oszustwem to wszystko
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– Pani Minister, jak wygląda
teraz polska oświata i co stało
się z tymi ideami, które zapoczątkowała Pani, kiedy kierowała resortem?
– Zgodnie z ustawą obowiązek szkolny dla sześciolatków
staje się powszechny w roku
2012, natomiast w roku 2011
rozpocznie się obowiązkowa
„zerówka” dla pięciolatków. Do
roku 2012 decyzja, czy sześciolatek uczęszcza do szkoły, czy
do przedszkola, należy do rodziców. Ubolewam, że we mgle kryzysu rozwiały się pieniądze (350
mln. zł.), które miały wspomóc
gminy w przystosowaniu szkół
do przyjęcia sześciolatków. Sporo zamieszania wywołały również nowe programy nauczania,
które spowodowały, że dotychczasowy zakres programowy
„zerówki” jest realizowany w
pierwszej klasie szkoły podstawowej, co powoduje szkodę dla
sześciolatków w przedszkolu.
– Ciągle słyszy się o problemach z podręcznikami szkolnymi. Jak to wygląda naprawdę?
– Wolny wybór podręcznika
dokonywany przez nauczyciela
jest ważnym elementem w systemie edukacji, wymaga jednak
ogromnej odpowiedzialności od
osób zajmujących się doborem
podręczników. Wyjątkowo naganny jest fakt częstej zmiany
książek, bowiem zupełnie nie-

Oświata
w cieniu choinki

N

Niezapomniane święta

o to posprzątaliśmy. Lubię
mieć porządek, zwłaszcza
na święta, ale takiego scenariusza nikt nie przewidział.
Samo życie. Pranie ﬁran, dywanów, zapachy pieczonego
ciasta, jemioły, choinki i tylko
o tym, że Krzysio jest uczulony na ostre zapachy, zapomnieliśmy. W nocy słyszałam, ze Krzyś ma zaostrzony
oddech i robiłam dwie inhalacje z ventoliny (lek podawany
przy astmie oskrzelowej).
Niestety, moje myślenie zawiodło, pewnie trzeba go było
zapakować i od razu wywieźć,
ale dokąd? Rano zajechaliśmy na izbę przyjęć. Diagnoza
– początek zapalenia oskrzeli.
Do Wigilii dzień, a my na szpitalnym progu. Do domu nijak
nie wyjdziemy. Zostajemy tutaj. Długie szpitalne korytarze,
białe progi, cierpienia małego
Krzysia, czułam się jak główny bohater u Kafki. Tak bardzo
marzyłam, by w tym momencie ktoś powiedział: idziecie
do domu. I to na samiutką
gwiazdkę.
Wigilia miała się odbyć u nas,

Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką na Sejm RP
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA

potrzebnie obarcza to rodziców
dodatkowymi, zbędnymi kosztami. Doboru podręcznika należy
dokonywać starannie, tak, by
mógł służyć dzieciom przez kilka kolejnych roczników.
– Pani Minister, jest kryzys.
W mniejszym lub większym

stopniu dotknął on wszystkich
dziedzin naszego życia. Jak
kryzys odczuwa oświata?
– Jak już wspominałam wcześniej, kryzys spowodował, że
gminy nie otrzymały wsparcia w zakresie przystosowania
szkół do potrzeb sześciolatków.
Pamiętajmy także, że w szkole, jak w soczewce, skupiają się
wszystkie negatywne konsekwencje kryzysu, dotykające
polskich rodzin. Ważne jest zatem, by funkcje socjalne szkoły,
takie jak dożywianie, pomoc w
zakupie podręczników, pomoc
w dowożeniu dzieci przebiegały
bez zakłóceń.
– Jest Pani przewodniczącą
sejmowej podkomisji nauki
i szkolnictwa wyższego. Nie
sposób więc nie zadać pytania
i o tę dziedzinę oświaty. Jaka,
Pani zdaniem, jest w tej chwili
sytuacja szkolnictwa wyższego
w Polsce?

po raz pierwszy w życiu samodzielnie miałam możliwość ją
zorganizować. Zaproszeni rodzice nas obojga i moja mama
chrzestna. Praktycznie poza
porządkami i jednym ciastem
nic nie było gotowe. Był na te
przygotowania przeznaczony
jeszcze jeden dzień i to właśnie ten jeden dzień.

– Od 2005 roku mamy nowa
ustawę „Prawo o szkolnictwie
wyższym”. Wszelkie jej zmiany
powinny być poprzedzone rzetelną analizą stanu faktycznego
i przyjęciem strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego. Działania legislacyjne, które wyprzedzają przyjęcie strategii, bardziej
przypominają błądzenie, niż
świadome postępowanie.
– Kończąc naszą rozmowę, czego życzyłaby Pani nauczycielom, uczniom i sobie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia?
– Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom, by
magia świąt dała im wiele siły i
radości na cały rok.
– Pani też tego szczerze życzę i dziękuję za rozmowę.

EWELINA WĘGLEWSKA

wszystko u nas w domu. Po raz
pierwszy nie czułam się zostawiona sama z Krzysiem.

Jakoś przeszedł ten dzień.
Padał śnieg i wszyscy byli
szczęśliwi tylko nie my.

Maciej posprzątał w domu.
Mama przyniosła rybę, mama
Macieja barszczyk i uszka.
Nagle okazało się, że wszystko można zrobić, jeśli mądrze
podzielimy się zadaniami. W
szpitalu ustaliliśmy dyżury
przy Krzysiu. Mam cudownych rodziców i dzięki temu
w tym dniu wszyscy mogliśmy
zasiąść do wspólnego stołu.
Nasze myśli biegły w kierunku szpitala, ale nikt nie mówił
o tym głośno. Mimo wszystko
mieliśmy cudowne święta,
podczas których jeszcze raz
przypomnieliśmy sobie, że nie
jedzenie i porządki są najważniejsze, ale wspólnie spędzony
czas i to, że jesteśmy jedna rodziną. Pomimo różnych przeciwności losu mamy siebie, by
wzajemnie się wspierać.

Ta Wigilia odbyła się mimo

EWA HAUKE

Kiedy zamknęły się za nami
drzwi szpitalnej celi, płakałam.

32 STRONA

GRUDZIEŃ 2009

M

Podzielić się życiem
W

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

sobotę 14 listopada oddawano krew na osiedlu Piastowskim w Ratajskim
Domu Harcerza „Skaut”. Akcję
przygotowali: Klub HDK PCK
przy Wielkopolskim Zarządzie Okręgowym PCK, Druga
Poznańska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego
„Komandorzy” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.
Krew oddały 32 osoby, w tym

8 kobiet. Zebrano14,4 litra krwi.
Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego akcje krwiodawcze latem organizuje nad
Maltą, a jesienią i zimą właśnie
w Domu Harcerza „Skaut”.
Natomiast 15 listopada w niedzielę podczas 47. akcji Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w
Luboniu, zorganizowanej w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w tej miejscowości, 118
krwiodawców, w tym 35 kobiet,
oddało 51,660 litrów krwi.
Akcję sponsorowali Spółdzielnia Pracy „Ziołolek” Poznań, King
Cross Marceli, Factory, Urząd
Miejski w Luboniu. W przygotowaniu akcji pomagali: Piotr
Nowak, Katarzyna Schmidt, Maciej Kubiś, a dyrektor SP nr l Zbigniew Jankowski udostępnił salę
gimnastyczną.

ROBERT WRZESIŃSKI

Sto lat dla „Tęczy”
K

Na część artystyczną złożyły się okolicznościowe wiersze i piosenki w wykonaniu
seniorów. Klubowa działalność to najlepsze lekarstwo
na samotność i bezczynność
starszych ludzi. Przy akompaniamencie zespołu „Peters”
odśpiewano „Sto lat”. Był jubileuszowy tort z fajerwerkami, a na koniec – zabawa
taneczna.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

lub Seniora „Tęcza” przy
Domu Kultury „Jędruś”
na os. Armii Krajowej w Poznaniu w piątek 25 września
obchodził
dziesięciolecie
swojego istnienia. Seniorów
i władze ratajskich osiedli
powitała prowadząca klub
Danuta Gaca. Były listy gratulacyjne,
przemówienia
na temat historii i dorobku
„Tęczy”, kwiaty, życzenia
dalszych sukcesów w amatorskiej twórczości artystycznej, rajdów, biwaków i
występów.

iędzynarodowy
Dzień
Niewidomych to ważne
święto dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
w Dąbrowie Górniczej.
W tym roku uroczystość odbyła się 6 listopada i miała wyjątkowy charakter, gdyż wśród
zaproszonych,
honorowym
gościem była Pani Zoﬁa Książek-Bregułowa – kandydatka
na Patrona SOSW. Zaproszenia przyjęli również: Prezydent
Miasta Pan Zbigniew Podraza,
przedstawiciele władz miejskich, oświatowych, biur poselskich, osoby pomagające i
wspierające dzieci z dysfunkcją wzroku oraz współpracujące ze środowiskiem niewidomych i słabo widzących.
Uroczystość
rozpoczął
spektakl „Jeden dzień z życia
niewidomego”, w którym wykorzystano prace literackie
uczniów Ośrodka, a młodych
aktorów wspomagali grający
i śpiewający nauczyciele. Zaprezentowane zostały scenki rozgrywające się w domu,
szkole i wielkomiejskim ruchu.
Te ostatnie zwróciły uwagę zebranych na trudności na jakie
napotykają dzieci z dysfunkcją
wzroku w drodze do szkoły i
w ruchu ulicznym. Niewidomi uczniowie świetnie radzili
sobie w zainscenizowanych
sytuacjach, wzbudzając szczery podziw i uznanie zaproszonych gości, czemu dawali oni
wyraz w wystąpieniach i rozmowach.
Szczególnie ważnym momentem dla społeczności
szkolnej było zaprezentowanie przez uczniów przebiegu
starań o nadanie Ośrodkowi
tożsamości wyróżniającej go
pośród innych placówek. Od
lutego 2009 roku ruszyła w
Ośrodku kampania wyboru
patrona, a ponieważ nie mógł
to być wybór przypadkowy i
nieuzasadniony, dlatego zaangażowani byli w nią wszyscy.
Spośród wielu kandydatów
wybrano pięć osób, prezentując ich dokonania dla osób niewidomych i słabo widzących
na gazetkach szkolnych, wystawce w bibliotece szkolnej,
w szkolnej gazetce oraz na
stronie internetowej.
Komisja do spraw wyboru
patrona podjęła ostateczną decyzję, a kopertę z nazwiskiem
przyszłego patrona uroczyście
otworzył Prezydent Miasta właśnie w czasie Święta „Białej Laski”. Została nią Zoﬁa Książek-Bregułowa – aktorka, poetka,
która utraciła wzrok w czasie
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEWIDOMYCH

Święto „Białej Laski”
Dzień Niewidomych stał się
również okazją do wyróżnienia uczniów o szczególnych
zdolnościach, dlatego też
Prezydent Miasta wspólnie z
Dyrektorem Delegatury KO w
Sosnowcu wręczyli uczennicy
klasy II LO stypendium przyznane jej przez Prezesa Rady
Ministrów. Jednocześnie Pan
Prezydent w ciepłych słowach
pogratulował uczniom oraz
nauczycielom i zapewnił, że
powstający nowy kompleks
szkolny, na który wszyscy z
niecierpliwością czekają, będzie ośrodkiem na miarę XXI
wieku i na pewno spełni marzenia osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel PZN
w towarzystwie Dyr. SOSW
Violetty Trzciny uhonorował
odznakami osoby pracujące
na rzecz osób niewidomych,
a prezes Stowarzyszenia „Razem do celu” przekazał ufundowane dla dwóch uczennic
stypendia, które będą prze-

Otwarcie pracowni językowej.

Przekazanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczennicy
Liceum Ogólnokształcącego.
Uczniowie
w trakcie
przedstawienia.

Prezydent Dąbrowy Górniczej odczytuje nazwisko kandydata
na patrona.
Powstania Warszawskiego, będąc łączniczką w zgrupowaniu AK. Swoje życie związała
z teatrem i Śląskiem. W latach
siedemdziesiątych ubiegłego
wieku zaczęła pisać wiersze
inspirowane „pozazmysłowym
widzeniem”, jakiego doznała
po całkowitej utracie wzroku.
Obecna na szkolnej uroczystości Pani Zoﬁa nie kryła wzruszenia i życzyła wszystkim
dzielności w bardzo ciężkim
życiu osoby niepełnosprawnej.

znaczone na leczenie i rehabilitację.
Ważnym dla uczniów momentem było otwarcie przez
Prezydenta Zbigniewa Podrazę
nowoczesnej pracowni językowej, wyposażonej w urządzenia
multimedialne wykorzystywane do nauki języków obcych,
a szczególnie w tak pomocne
uczniom maszyny brajlowskie
i programy mówiące.

RENATA SZAŁWIŃSKA
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Ze Swobody do Braunschweigu
P

ięcioosobowa grupa Polaków z Zakładów Aktywności Zawodowej w Swobodzie i
Słupcy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kominku (powiat kaliski) pod opieką dwóch
instruktorów wzięła udział w
międzynarodowym spotkaniu
osób niepełnosprawnych w
Braunschweigu (Niemcy).
Takie spotkania w ramach
projektu
przygotowującego
osoby niepełnosprawne do
podjęcia pracy na otwartym
rynku pracy są organizowane
od dziesięciu lat. Pierwsze odbył się w Wielkiej Brytanii, a
tegoroczne w Niemczech. We
wrześniu spotkały się tam grupy z Niemiec, Grecji, Belgii, Finlandii, Francji i Holandii, oraz
po raz pierwszy z Polski.
Projekt ﬁnansowany jest
przez Unię Europejską. Celem
jest integracja osób niepełnosprawnych z całej Europy.

Zajęcia odbywały się w duchu otwartości na człowieka, podnoszenia samooceny,
zdobywania umiejętności w
pokonywaniu przeszkód podczas poszukiwania pracy, stąd

udział w projekcie osób młodych do trzydziestego roku
życia. Pokonanie bariery językowej, otwarcie się na świat
i ludzi innych nacji pozwala młodym uwierzyć w sens

pracy, w możliwości i własne
umiejętności.
Zajęcia sportowe, plastyczne,
sprawnościowe były swoistym
treningiem, zaprawą przed
wkroczeniem w samodzielne życie pełnowartościowego
pracownika.
Sprawdzianem
zdobytych umiejętności było
poszukiwanie pracy w niemieckich zakładach, gdzie pracują już niepełnosprawni: IKEA
i SPLWEX.
W nagrodę wszyscy otrzymali certyﬁkaty uczestnictwa
w warsztatach. I wzięli udział
w festiwalu kultury europejskiej w Braunschweigu. Polska
reprezentacja została wysoko
oceniona przez niemieckich
organizatorów za zaangażowanie, dyscyplinę i solidarność
wyróżniającą cała grupę.

MAGDALENA KRYTKOWSKA
PRZEMYSŁAW MIKOŁAJCZYK

MUZEUM W SZRENIAWIE MA 45 LAT

Z sercem dla niepełnosprawnych
– Panie Dyrektorze, muzeum,
którym kieruje pan od 9 lat, obchodziło w tym roku jubileusz
45-lecia. Dlaczego właśnie
Szreniawa wybrana została na
siedzibę tego obiektu?
– Wybór miejsca nie był przypadkowy. Przeciwnie, zyskał on
wymiar symboliczny, którego
sens odnajdujemy w słowach
wypowiedzianych przez naszego wybitnego poetę i myśliciela
Cypriana Kamila Norwida, który
powiedział: „…aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć
skąd się wyszło…”. W naszej
historii to właśnie Wielkopolska
była kolebką pracy organicznej,
modernizacji techniki użytkowej
i postępu społecznego. Muzeum
powstało więc tutaj z pamięci o
sile tej tradycji, woli jej podtrzymywania i przemawiania do
świadomości społecznej jako
elementu narodowej tożsamości, a także dla ocalenia przed
przemijaniem i zapomnieniem.
– Jest pan trzecim z kolei dyrektorem tego muzeum i tchnął
Pan nowego ducha w tę placówkę?

FOT. LECH MROCZKOWSKI

Z dr JANEM MAĆKOWIAKIEM – dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, rozmawia LECH MROCZKOWSKI

– Dysponując naszym potencjałem muzealnym, wyszliśmy z
założenia, że publiczność przyciągniemy prezentacją żywych
zwierząt, pracującymi maszynami, pokazami zajęć domowych,
rzemieślniczych,
obrzędów,
zwyczajów kultury ludowej. Taki
rodzaj kontaktu z przeszłością
bardziej przemawia do odbiorcy
i przynosi lepsze efekty poznawcze. Proponowane i organizowane szczególnie w weekendy imprezy plenerowe mają przynieść

nie tylko wspomniane wartości
edukacyjne, ale stać się okazją
do czynnego spędzania czasu
i relaksu całych rodzin. Temu
ostatniemu sprzyja również
wzniesiony w obrębie Muzeum
plac zabaw dla dzieci. W tym zakresie jesteśmy prekursorami w
naszym województwie.
– Także traktowanie w szreniawskim muzeum osób niepełnosprawnych zasługuje na
największe pochwały.
– Staramy się w sposób odczuwalny i widoczny wychodzić
naprzeciw problemom ludzi niepełnosprawnych. Uznajemy ich
za pełnowartościowych i przydatnych zawodowo na równi z
pozostałymi pracownikami. Zatrudniamy więc u siebie na normalnych prawach grupę osób
z orzeczeniem inwalidztwa.
Dla niepełnosprawnych, którzy
odwiedzają nasze Muzeum,
przystosowaliśmy ciągi komunikacyjne na terenie obiektu. Osoby z upośledzonym narządem
ruchu nie powinny napotkać
przeszkód na naszych drogach i
ścieżkach. W odrestaurowanym

Pałacu – centralnym punkcie zespołu pałacowo-parkowego usytuowanego w obrębie Muzeum,
zamontowaliśmy i uruchomiliśmy specjalny podnośnik, ułatwiający przemieszczanie się po
gmachu na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne
korzystają również ze znaczących ulg w cenach biletów wstępu, a wobec osób niedowidzących wstęp jest bezpłatny.
– Inni powinni brać z was
przykład. Na zakończenie proszę powiedzieć jeszcze o jubileuszu.
– Obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy 23 września posiedzeniem Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego. Imprez i spotkań było wiele. Szczególnie
mile wspominamy imprezę plenerową „Jesień w domu i zagrodzie”. Sporo się działo. W końcu
nie zawsze obchodzi się taki jubileusz.
– Życzymy dalszego rozwoju
Muzeum, serca dla niepełnosprawnych i kolejnych jubileuszy. Dziękuję za rozmowę.
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VI ZJAZD RODZIN Z RZADKIMI ZESPOŁAMI CHROMOSOMOWYMI

Bogatsi o nową wiedzę
bardzo ciekawe i każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Hasłem
przewodnim Zjazdu było, jak zawsze, wspomaganie i rehabilitacja dzieci z rzadkimi zespołami
chromosomowymi.
Temat ten przewijał się we
wszystkich wykładach, począwszy od inauguracyjnego prof. dr
hab. Ireny Obuchowskiej, poprzez warsztaty tematyczne,
panele, na rozmowach kuluarowych kończąc (pełny wykaz autorów wykładów, zajęć warsztatowych i dyskusji panelowych
opublikowaliśmy w listopadowym wydaniu „Filantropa”).
Ten Zjazd, to nasz Zjazd, mówili zgodnie wszyscy uczestnicy.
Żegnali się bogatsi o nową wiedzę i nowe doświadczenia i z
nadzieją, że za rok spotkają się
znowu.

Dyskusja panelowa.

VI

EWELINA WĘGLEWSKA

Profesor Irena Obuchowska.
Uczestnicy Zjazdu.

Hanna Maciejewska.

FOT. (6X) MARTA KUTA

Zjazd Rodzin Osób z
Rzadkimi
Zespołami
Chromosomowymi przeszedł
już do historii. Te trzy listopadowe dni – 20, 21 i 22 – minęły
z iście kosmiczną prędkością.
Na tegoroczny zjazd, jak co
roku, przyjechały rodziny z całej Polski. Większość brała już
udział w zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci z Zaburzeniami
Genetycznymi „GEN” w Poznaniu. Prezes Stowarzyszenia pani
Hanna Maciejewska to dla wielu z nich dobra znajoma, która
problemy dziecka z zaburzeniami genetycznymi zna z autopsji.
Ma wnuka dotkniętego chorobą
genetyczna i, jak sama mówi, to
od niego wszystko się zaczęło.
To właśnie choroba Filipa zainspirowała ją kiedyś do założenia
GEN-u i do organizowania takich zjazdów. Na tegorocznym
Zjeździe Filip został honorowym
prezesem GEN-u.
Atmosfera Zjazdu, któremu w
tym roku patronowały honorowo
Małżonka Prezydenta RP Maria
Kaczyńska i prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, była jak
zwykle jedyna i niepowtarzalna. „Starzy” uczestnicy zjazdów
GEN-u czuli się w naszym mieście jak ryby w wodzie, a ci, którzy na Zjazd przyjechali po raz
pierwszy, bardzo szybko nawiązali kontakt z resztą uczestników. Przecież wszystkich łączył
ten sam problem.
Jak co roku niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia warsztatowe oraz panele tematyczne. Zaproponowane wykłady, jak zawsze, były

Obsługa Zjazdu.

Krzysztof Lausch.
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BEZ ZMIAN
Ponoć nurt odnowy
Szeroko rozlany,
Więc się pojawiają
Tu i tam bałwany.

MARZENIE
Wielu marzy, by wróciła
Dziś już zapomniana
Kultura współżycia
Na banicję skazana.

Z DNA KRYZYSU
Jeśli z dna kryzysu
Naprawdę wyjść chcemy,
To dlaczego sobie
Po rękach depczemy?

Fraszki
ADMINISTRACJA

RÓŻNICA

Zgodny chór
Wymyślaczy bzdur.

Tym się różni
Od córki,
Że nie nadaje się
Do rozbiórki.

USŁUGI
Najlepiej na usługach
Panie się znają.
Bo choć wkład
zagraniczny,
Zyski w kraju zostają.

MOWA POLSKA
Kiedy z koleżanką
Gaworzy dziewczątko,
To pijany murarz
Przy niej niewiniątko.

PRZYCZYNA
– Chcesz odejść?
Dlaczego?
Powiedz, co się stało?
– A bo widzisz, kochany,
Pensję też masz za małą.

UFO
Żona mnie przekonała
I teraz już wierzę,
Że można zobaczyć
Latające talerze.

TRESURA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Znów na psy schodzimy,
Brat szczeka na brata
I pokornie służy
Panom tego świata.

BIEDA

RÓŻA

Już tylko pedały
Wierzą w takie cuda,
Że się koniec z końcem
Jeszcze związać uda.

Miała w kwiecie wieku
Takiego motyla,
Który ją zapylił,
A potem dał dyla.

Fraszki

WEHIKUŁ

SOLIDARNOŚĆ

Jedni są pod wozem,
A drudzy na wozie
W rozbudowywanym
Euro-kołchozie.

Choć start solidarny,
Finał bywa marny.

IMMUNITET
Gdy ten z piekła rodem
Ma dobre układy,
To i aniołowie
Nie dadzą mu rady.

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

PODGLĄD
Łażą stare byki
Leniwie po plaży.
Patrzą, jak się w słońcu
Cielęcina smaży.

KWALIFIKACJE
Wzięła se klika
Za przewodnika
Kompetentnego
Nieudacznika.

MOCODAWCY
Wybrali zło mniejsze
Dwukrotnie silniejsze.

STAROWNA
Szczęściło się pięknej,
Młodziutkiej kobiecie,
Bo wybrała zawód
Najstarszy na świecie.
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Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

C

zuła, że ojciec też bał się
matki. Im bardziej brutalniejsza się stawała, tym bardziej był ugodowy. Wówczas
nie mogła pojąć, dlaczego. Dziś
myśli, że wycieńczony astmą,
słaby ojciec po prostu nie miał
sił się przeciwstawiać matce. W
dodatku jako rencista przynosił
bardzo niewielkie pieniądze do
domu. To matka ich utrzymywała.
Zarówno Ania jak i ojciec nie
rozumieli wtedy, że nawet gdyby była idealnym dzieckiem, to i
tak matka by ją biła. Dla zwykłej
przyjemności.. Dokładnie pamięta jej triumfujące spojrzenie,
gdy obita zwijała się w kłębek
na tapczanie. Nie wie, co matce sprawiało taką satysfakcję i
pewnie już się nie dowie. W tym
domu nikt nie był szczęśliwy,
nikt się nie cieszył. Każdy dzień
przepełniony był strachem. A
Ania musiała uważać na każdy
swój krok, na każde słowo.
Święta Bożego Narodzenia
przywołują jej najgorsze wspomnienia tamtych czasów. Pamięta szczególnie jedne z nich.
Miała wtedy chyba sześć, może
siedem lat... Ojciec właśnie ubierał choinkę. Ania wierciła się
niecierpliwie, czekając na prezenty.
– Tatusiu dostanę lalkę? – wypytywała.
– Nie wiem, przecież to nie ja
kupuję prezenty, tylko przynosi je
Mikołaj – odparł.
Dostanę lalkę, myślała z nadzieją Ania. Napisała list do Mikołaja, była grzeczna, nic złego
nie zrobiła. On to zapewne widział i ją wysłucha. Naiwna sądziła, że marzenia się spełniają,
jeśli się czegoś bardzo pragnie.
Nie mogła się doczekać, kiedy
zaświeci wigilijna gwiazdka.
Wreszcie nadszedł ten moment.
Znalazła pod choinką prezent
podpisany: „Dla Ani”.
Szybko rozerwała papier,
otworzyła kolorowe pudełko
i... przeżyła straszne rozczarowanie. Zamiast wymarzonej i
oczekiwanej lalki dostała drewnianego dziadka do orzechów.
Wybuchnęła płaczem.
– Popatrz na swoją córkę,
Andrzej – odezwała się matka
z drwiną w głosie. – Beczy, jakbyśmy ją skrzywdzili, a przecież
dostała prezent.
– Co, nie podoba ci się? – spytała zbliżając się z gniewnym
wyrazem twarzy do Ani.
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Dzieciństwo
mokre od łez
– Bardzo chciałam... Prosiłam
Mikołaja o lalkę, szepnęła ze
łzami w oczach.
– W takim razie chyba nie byłaś grzeczna – odparła ze złośliwą satysfakcją matka.
Ania nic już nie rozumiała.
Przecież robiła wszystko, żeby
nie rozgniewać mamy! Spojrzała na ojca. Od razu zrozumiał,
co się stało. Pierwszy raz stracił
panowanie nad sobą. Bez słowa
chwycił matkę za ramię i zaciągnął do kuchni. Ania chciała
pójść za nimi, ale ojciec odsunął
ją mówiąc:
– Idź do swojego pokoju.
Kiedy zamknął za sobą drzwi,
Ania przytknęła oko do dziurki
od klucza i zobaczyła, jak ojciec
po raz pierwszy uderzył matkę.
Nigdy nie widziała go tak wściekłego. Matka, zaskoczona jego
wybuchem złości, początkowo
się nie broniła. Szybko jednak
odzyskała panowanie nad sobą
i oddała ojcu. W końcu zdobyła
przewagę nad słabym, schorowanym mężczyzną.
– Ty gamoniu, myślisz, że
będziesz mi tu odgrywał bohatera?! Nie zemną! Ty i twoja
córka wystarczająco zatruliście
mi życie, żebym jeszcze teraz od
ciebie zbierała baty.
Po tym jednym wybuchu ojca
nic się nie zmieniło. Czas mijał i
wszystko było tak jak dawniej...
Pierwsze trzy lata szkoły kojarzyły się Ani tylko z siniakami.
Jąkała się coraz bardziej i zamykała w sobie. Jej dzień wypełniony był wymyślaniem sposobów,
jak uniknąć lania. Codziennie
po powrocie ze szkoły musiała złożyć matce sprawozdanie.
Zawsze opowiadała cicho, ze
spuszczoną głową, żeby jej głos
przypadkiem nie zabrzmiał arogancko lub bezczelnie. Potem
odrabiała zadane lekcje i sprzątała w domu.
Ojciec znikał na całe dnie. Nie
miała pojęcia, gdzie. Myślała, że
spotyka się z podobnymi do niego facetami, którzy nie bardzo
wiedzieli, co mają ze sobą zrobić
i pił. W każdym razie kiedy wracał, czuć było od niego alkohol.
Znalazł swoją drogę ucieczki, o
Ani już nie myślał. Była całkowicie zdana na łaskę matki.
Do tej pory Ani udawało się
ukryć w szkole jej sytuację rodzinną. Jednak w czwartej klasie

zmieniono wychowawcę. Nowy
nauczyciel był młody, mógł mieć
najwyżej trzydziestkę. Ania od
początku go polubiła. Pan Tomasz zachowywał się inaczej niż
wszyscy dorośli, których znała.
Miał takie ciepłe, wzbudzające
zaufanie spojrzenie. I choć była
nieśmiałym dzieckiem, siedzącym zawsze ze spuszczoną głową, nauczyciel zdawał się ją lubić. Często się do Ani uśmiechał,
kiedy zadawał klasie pytania,
jakby chciał ją zachęcić, aby się
zgłosiła.
Ania prawie zawsze znała odpowiedź, ale nie miała odwagi
podnieść ręki. Pisała ją na kartce
i chowała pod ławkę.
– Aniu czemu nigdy się nie
zgłaszasz? – zapytał ją wychowawca pewnego dnia.
Wszystkie dzieci już wyszły
klasy, a ona pakowała jeszcze
swoje rzeczy do tornistra.
– Nnie wiem. Mo... może dlatego, że... że się jąkam. Wszyscy
śmiali by się ze mnie – odpowiedziała z trudem.
– Ja bym się nie śmiał – zapewnił ją i chciał położyć rękę na
jej ramieniu.
Mimowolnie skuliła się.
– Aniu, co z tobą? – zaniepokoił się wychowawca. – Nie
zrobię ci nic złego. Chciałem
pokazać tylko, że jestem twoim
przyjacielem. Ty nie masz przyjaciół w klasie?
– Nnie.
– Dlaczego? Przecież jesteś
bardzo miłą dziewczynką. Może
zaprosisz kogoś do siebie na
ciastka? Na pewno znalazłabyś
jakąś dobrą koleżankę.
Ani łzy stanęły w oczach.
– Nie mogę – szepnęła. – Moja
mama nie chce, żebym przyprowadzała dzieci do domu.
– Czemu? – pan Tomasz nie
ustępował.
Ania wpadła w panikę. Nie
chciała, by ktokolwiek wiedział
coś o jej domu. To się mogło źle
dla niej skończyć.
– Przepraszam, aale muszę
już iść – powiedziała i wybiegła
z klasy.
Miała nadzieję, że wychowawca niczego się nie domyśli.
Myślała, że zostawi ją w spokoju, jak to robili inni nauczyciele.
Jednak myliła się. To był pedagog
z prawdziwego zdarzenia.
– Aniu, zostań chwilę po lek-

cjach. Chcę z tobą porozmawiać
– powiedział następnego dnia.
– Aale ja ssię śśpieszę – skłamała, domyślając się, o czym
chce rozmawiać.
– Trudno, inne rzeczy na razie
poczekają. Muszę z tobą pomówić o czymś bardzo ważnym.
Nie bój się, przecież nie chcę ci
zrobić krzywdy.
– Wiem – odparła.
– Aniu, co się dzieje? – zapytał pan Tomasz, siedząc przed
nią na blacie biurka. – Wydaje
mi się, że masz jakieś problemy.
Nie próbuj rozwiązać ich sama.
Jesteś jeszcze za mała, żeby
sobie ze wszystkim poradzić,
uśmiechnął się ciepło. Każdy, a
zwłaszcza dziecko, potrzebuje
przyjaciół, przynajmniej jednego,
z którym może o wszystkim porozmawiać. Powiedz mi, czemu
nie masz koleżanek? Dlaczego
nigdy nie odzywasz się na lekcji,
tylko chowasz głowę w ramiona? No…
Wychowawca patrzył na Anię
wyczekująco.
Milczała.
– Zawsze się jąkałaś czy może
zaczęłaś niedawno? – wypytywał nadal.
– Dopiero od ttrzech llat – odparła cicho.
Nie chciała, żeby jej ulubiony
nauczyciel myślał, że nie umie
mówić.
– Potraﬁsz wytłumaczyć, dlaczego? Czy stało się coś złego?
Pochylił się i patrzył na nią z
troską.
– Nnie wiem – odpowiedziała
krótko.
– Chcesz, żebym porozmawiał
o tym z twoją mamą?
– Nie, tylko nie z mamą! Proszę.
Spojrzała na niego szeroko
otwartymi oczami. Przerażona
tym, co powiedziała, zatkała sobie usta ręką.
– Aniu, dlaczego nie chcesz,
żebym porozmawiał z twoją
mamą? – próbował wydobyć od
niej prawdę.
Nagle zerwała się i wybiegła z klasy. Gdyby powiedziała
jeszcze jedno słowo, musiałaby
powiedzieć wszystko, a tego nie
chciała.
– Aniu, zaczekaj! – krzyknął
za nią.
cdn.
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JĘDRZEJ CICHY
POZNAŃ

Byty
Głupi Ja
bo nie mam
Twojej Mądrości
Brzydki Ja
bo nie mam
Twojego Piękna
Głuchy Ja
bo nie słyszę
Twojego Głosu
Ślepy Ja
bo Cię nie widzę
Pusty Ja
bo nie mam
Twojego Serca
Nie Ja
bo Nie Ty

Ciepło
Przychodzisz
Nie znam cię
Choć mówiono
mi kiedyś o tobie
Jesteś mi obca
Nagle
objawiasz mi się
niczym
archanioł Michał
Ze swym mieczem
ognistym.
Dotykasz delikatnie
mego serca,
Roztaczając
nad nim ciepło
Napełniające mnie
wiarą i nadzieją
A masz na imię
miłość

Pragnienie
Mogłabyś mnie otruć
samą sobą
Nawet gdyby
na opakowaniu
wyraźnie napisali,
że jesteś szkodliwa
Skład czytają
alergicy,
nie nałogowcy

Jeśli chcesz, ty także
możesz pomóc!

Na zdjęciu z lewej: ojciec Dariusz Godawa, Jacky Dangana i prezes SSK Przystań
Janina Stachowiak, zdjęcie w środku: dzieci z Bertou’a, z prawej spotkanie
w Schronie Kultury Europa z wolontariuszami SSK Przystań.
Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Przystań” postanowiło włączyć się w nurt
pomocy sierocińcowi w Bertoua w Kamerunie. Powie ktoś
– mamy swoje niedożywione
dzieci, mamy także „swoich
biednych”, którzy potrzebują
pomocy. Jest to prawda, ale
przecież starsi z nas pamiętają, że gdy u nas były na półkach sklepowych tylko ocet i
musztarda, z bogatszej części
świata, płynęła do nas pomoc
– może powinniśmy dzisiaj
pomóc najbiedniejszym na naszej wspólnej Ziemi?
Dzisiaj nam (przeciętnie)
jest trochę lepiej, ale są nadal
na świecie dzieci, których nikt
nie chce, które umierają z głodu – a pójście do szkoły, nawet
podstawowej jest luksusem
nieosiągalnym. Zatem może
warto zaufać Ojcu Dariuszowi
Godawie – misjonarzowi, który
jest naszym rodakiem, pochodzi z poznańskiej dzielnicy Dębiec. Od kilkunastu lat pracuje
w Kamerunie. Między innymi
prowadzi tam wspomniany
sierociniec. Teraz leczy w kraju malarię, której nabawił się
podczas wieloletniego pobytu

w Kamerunie i niecierpliwie
czeka chwili powrotu do Afryki, z którą jak sam twierdzi,
związał się aż do dnia, w którym jego siły ﬁzyczne mu na to
pozwolą. (Więcej w artykule z
„Filantropa Naszych Czasów”
na naszej stronie
http://www.smrolna.poznan.pl/przystan/inni_o_nas.
php
Jak można pomóc? Można w
Schronie Kultury Europa kupić
obrazek namalowany przez
kameruńskie dzieci, możesz
przekazać dowolny datek na
konto: Inteligo – Dariusz Godawa – 5010205558111112092800
0024, możesz wstąpić do Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Słońca (więcej na www.dziecislonca.org ), możesz wejść
na stronę internetową www.
misja-kamerun.pl i dowiedzieć
się o innych formach pomocy.
Możesz – jeśli tylko zechcesz.
My – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”,
szczególną opieką chcemy
otoczyć Jacky Dangana, pierwszą studentkę z sierocińca w
Bertoua. Jesteśmy poruszeni
jej losem i determinacją, że
mimo wszystko, wbrew kameruńskiej logice, ukończyła

Ułatwią życie
Z

ainteresowani mogą kupić łóżko rehabilitacyjne i schodołaz. Łóżko jest
metalowe, wysokie, dzięki
czemu opiekun osoby niepełnosprawnej nie musi się po-

chylać i nie nadwyręża kręgosłupa (wymiary: szerokość
80 centymetrów, długość 200
centymetrów).
Takie łóżko na pewno zapewni komfort i bezpieczeń-

szkołę średnią, przyjechała
do „zimnej Polski”, chce zostać studentka poznańskiego
Uniwersytetu Medycznego, a
po jego ukończeniu wrócić do
swojej ojczyzny, aby pomóc innym – którym los nie dał takiej
szansy. Szansy, której bez pomocy Ojca Dariusza także by
nie miała!
To wszystko możesz! Ale
czy zechcesz, zależy tylko od
Ciebie.
Ojciec Dariusz opowiada podczas spotkań historię
przypisywaną ojcom pustyni.
Dziecko zbiera na plaży rozgwiazdy wyrzucone przez
morze podczas sztormu. Za
chwilę wzejdzie słońce i je
zabije swoimi promieniami.
Dlatego dziecko wrzuca je do
morza. Mędrzec podchodzi do
niego i pyta: dlaczego postępujesz tak bezsensownie? Tu są
miliony rozgwiazd. Nie dasz
rady wszystkich uratować. To,
co robisz, nie ma sensu! Malec otwiera rączkę i wskazując
na znajdującą się w niej rozgwiazdę odpowiada: dla tej to
ma ogromny sens. I wrzuca ją
do wody…

ROMAN KAWECKI

stwo osobie niepełnosprawnej. Natomiast schodołaz
umożliwi pokonanie przeszkód architektonicznych.
Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną przekazane
na cele fundacji chorych na
zespół Dandy-Walkera. Więcej informacji pod telefonami:
603 99 77 34 lub (061) 824 40
82. awa
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DLA RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI

Porady,
informacje, konsultacje

FOT. (2X)MARTA KUTA

Rozmowy ze specjalistami.

Zajęcia warsztatowe.

P

orady, Informacje, Konsultacje – w skrócie PIK – to
program pod nazwą Centrum
Edukacji „GEN”, który prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Poznaniu.
Program ten ﬁnansowany
przez PFRON, zapewnia rodzicom dzieci z zaburzeniami genetycznymi nieodpłatny dostęp

do informacji z zakresu prawa,
możliwość uzyskania wsparcia psychologa oraz informacji
na temat opieki i rehabilitacji
chorego dziecka. Chcemy podnieść świadomość rodziców w
zakresie sytuacji prawnej niepełnosprawnego dziecka oraz
zależy nam na poszerzeniu
wiedzy w zakresie możliwości
opieki i rehabilitacji.

Proces wspierania rodziców
i opiekunów niepełnosprawnego dziecka jest działaniem
ciągłym.
Wiedza zdobyta przez rodziców zaprocentuje podniesieniem standardu życia rodzin,
zwiększy samoocenę i pewność siebie. Wzrośnie poziom
zadowolenia z życia i poprawi
się jego jakość.
Program realizowany przez
GEN zakłada, że dzięki realizacji projektu:
– Wzrośnie poziom wiedzy
wśród rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie
zaburzeń genetycznych, możliwości leczenia, rehabilitacji
i sprawnego współdziałania i
wymiany doświadczeń. Dzięki
stosowaniu w praktyce przez
uczestników projektu (zarówno rodziców, opiekunów,
jak i specjalistów) nowych,
sprawdzonych na świecie metod specjalistycznej edukacji,
wspomagania rozwoju i rehabilitacji poprawi się przygotowanie dziecka do samodzielnego życia w społeczeństwie.
– Poprawi się kondycja psychiczna rodziców niepełnosprawnych dzieci, wzmocni
ich wiara w powodzenie podejmowanych działań, wiara
w możliwości własne oraz
własnego dziecka, dzięki czemu wzrośnie ich motywacja
do poszukiwania i stosowania
skutecznych sposobów terapii.
– Wzrośnie poziom znajomości sytuacji prawnej osób
niepełnosprawnych u ich opiekunów, a także poziom orientacji w dziedzinie świadczeń
społecznych. Działanie uświadomi rodzinie jej prawa i odpowiedzialność za los rodziny
oraz zapewni pomoc w dochodzeniu ich.
– Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz pomocy
specjalistów poprawi się funkcjonowanie rodzin niepełnosprawnych dzieci w społeczeństwie. Wzrośnie poziom
integracji między rodzinami
borykającymi się z niepełnosprawnościami, a wzajemne
wsparcie przyczyni się do uła-

twienia adaptacji w środowisku społecznym i w efekcie do
poprawy jakości życia.
Dzięki programowi pod nazwą Centrum Edukacji GEN-u,
dodatkowo nastąpi:
–- zwiększenie świadomości
społecznej o istnieniu i potrzebach osób dotkniętych rzadkimi zespołami chorobowymi o
podłożu genetycznym,
– zwrócenie uwagi opinii
publicznej oraz decydentów na
skalę problemu i pilną potrzebę zajęcia się nim,
– podjęcie dialogu dotyczącego sposobów skutecznej
integracji społecznej, zwiększenia aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz
niezależności ekonomicznej
osób z niepełnosprawnością
intelektualną na podłożu genetycznym,
– poprawa kondycji rodziny
dzięki pomocy i opiece psychologicznej i prawnej skierowanej na całą rodzinę, zwłaszcza w pierwszym okresie po
otrzymaniu diagnozy,
- poprawa rozwoju intelektualnego dziecka z zaburzeniami
rozwoju na podłożu genetycznym i w konsekwencji możliwie najlepsze przygotowanie
do życia zawodowego i społecznego w dorosłym życiu.

EWELINA WĘGLEWSKA
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W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Poetycko na skrzypcach
17

października w Schronie Kultury Europa przy
ulicy Rolnej 24 w Poznaniu,
gdzie odbywają się koncerty
z cyklu „Mimo Wszystko w…
Przystani” realizowane przez
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań” we
współpracy z Fundacją Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” stali

bywalcy mieli okazję spotkać
się tym razem na wieczorze
autorskim Waldemara Antczaka – poznańskiego poety,
kompozytora i pianisty.
Waldemar Antczak jest autorem tomiku poetyckiego
zatytułowanego
„Dlaczego
niecelnie strzelasz Amorze?”

wydanego w 2009 roku przez
Agencję Artystyczną „Karo”.
Swoim talentem muzycznym
dzieli się ze słuchaczami na
każdym koncercie. Tym razem
zaproszeni goście słuchali jego
wierszy w wykonaniu Mirosławy Mikołajczak i Bożeny
Peplińskiej, a znakomity autor
akompaniował ich recytacji
przepiękną gra na skrzypcach
w duecie z gitarzystą Piotrem
Krótkim.
Wystąpił też zespół paraﬁalny działający przy paraﬁi
Zmartwychwstania Pańskiego
na ulicy Dąbrówki 4 w Poznaniu.
Spotkanie zakończyła jak
zwykle tradycyjna agapa z
ciastkami i kawą, podczas
której autor dedykował swój
tomik.

KAROLINA KASPRZAK

