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Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi z Puszczykowa, 

z powodzeniem realizująca 
liczne inicjatywy na rzecz osób 
niepełnosprawnych zarówno 
na terenie regionu, jak i całe-
go kraju, w tym roku obchodzi 
jubileusz dziesięciolecia istnie-
nia. Tę radosną rocznicę zespół 
Fundacji zaplanował uczcić w 
sposób, który przyczyni się do 
wspólnej radości jak najszer-
szego grona Wielkopolan.

Integracyjny Bal Karnawałowy, 
nad którym patronat objął Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski, 
stanowił pierwsze z wydarzeń z 
cyklu „Dziesięć imprez na dzie-
sięciolecie Fundacji”. Zabawa, 
w całości sfi nansowana przez 
Fundację – z udziałem około 
stu pięćdziesięciu osób niepeł-
nosprawnych – uczestników 17 
warsztatów terapii zajęciowej z 
Poznania, powiatu poznańskie-
go i całej Wielkopolski, wraz z 
opiekunami – odbyła się 12 lu-
tego w gościnnych wnętrzach 
Hotelu „Daglezja” w Kórniku. 
Wśród przybyłych gości znaleź-
li się: starosta Jan Grabkowski, 
dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej Apolonia 
Wojciechowska oraz członek 
zarządu powiatu poznańskiego 
Ewa Dalc.

Ustalona przez organizatorów 
konwencja fi lmowo-bajkowa 
balu znalazła niebywałe zro-
zumienie wśród uczestników, 
którzy fenomenalne pomysły i 
mnóstwo energii włożyli w przy-
gotowanie masek i kostiumów. 
Można było podziwiać zarówno 
czarujących bohaterów bajek 
disnejowskich, jak i przedsta-
wicieli rodzimej kinematografi i, 
a także mrożące krew w żyłach 
postacie wampirów i wampirzyc 
oraz budzące zasłużone uznanie 
stroje Alicji w Krainie Czarów i jej 
przyjaciół. 

Pomysły i trud zostały nagro-
dzone – najbarwniejszym druży-
nom przyznano statuetki „Oska-
ra” w stosownych kategoriach.

Dla warsztatów terapii zajęcio-
wej Fundacja ufundowała wiele 
atrakcyjnych nagród, m.in. dwa 
stoły tenisowe oraz stół z tzw. 
„piłkarzykami”, a oprócz tego 
każdy, kto uczestniczył w balu, 
wyszedł z niego z wylosowanym 
przez siebie upominkiem.

Radość, euforia i wiele słów 
gorących podziękowań dla or-

BAL DZIESIĘCIOLECIA FUNDACJI 

Dziesięć lat
Nareszcie 
wiosna
W tym roku karnawał był 

krótki. Nawet się nie 
obejrzeliśmy i już był Tłusty 
Czwartek, Podkoziołek, a po-
tem Środa Popielcowa i Wielki 
Post. Za kilka dni zaczniemy 
malować pisanki, usiądziemy 
do wielkanocnego śniadania, 
poszukamy zająca i polejemy 
się wodą w lany poniedzia-
łek.

Zima w tym roku dała nam 
się we znaki. Syberyjskie mro-
zy i śnieg, którego w takich 
ilościach dawno nie było. Ale 
to wszystko już za nami. Wio-
sna głośno puka do drzwi. Czy 
tego chcemy czy nie, wtargnie 
w nasze życie.

Nie znam nikogo, a niepeł-
nosprawnych szczególnie, 
kto nie lubiłby tej pory roku. 
Wiosna jest przecież dobra na 
wszystko. 

Świat wokół nas pięknie-
je. Stresy i kłopoty maleją lub 
znikają. Mamy pomysły, udaje 
się je realizować. Ludzie są 
bardziej przyjaźni, łatwiej po-
zbywamy się złej aury. Sąsiad 
z naprzeciwka miło się uśmie-
cha, dzieciaki na podwórku są 
jakby mniej złośliwe, a ta jędza 
spod piątki to zupełnie fajna 
babka i nawet można z nią po-
gadać. 

Poddajmy się magicznej, 
wiosennej aurze. Im szyb-
ciej złapiemy nowy, świeży 
oddech, tym lepiej. Nie tylko 
odżywimy płuca, ale przede 
wszystkim umysł i serce. Ono 
niech żywiej bije nie tylko na 
widok przystojnego bruneta, 
czy długonogiej blondynki, ale 
także wiosny. 

Warto cieszyć się z wiosen-
nego słońca, bo tylko ono jest 
tak promienne. Żadne inne 
kwiaty nie mają tak aksamit-
nych płatków, jak te pierwsze, 
wiosenne. Zieleń trawników 
i drzew jest najpiękniejsza, a 
forsycje to prawdziwy złoty 
deszcz i magia. Żadna inna 
pora roku nie potrafi  zaskaki-
wać tak jak wiosna. Wszystko 
jest cudem i fascynacją. 

Wyjdźmy na wiosenny spa-
cer, pozwólmy się oczarować 
wiośnie. Odkryjmy ją na nowo. 
Bo ona zawsze jest nowa. 

Cudownej, niepowtarzalnej 
wiosny i samych ciepłych dni.

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Turek, kowboj i inni to postacie z WTZ „Przylesie” w Poznaniu.

Czarodziejki z WTZ „Amikus” w Poznaniu.

Piękne szaty przebierańców z WTZ w Szamotułach.

ganizatorów niewątpliwie były 
wyrazem pomyślności przed-
sięwzięcia, zorganizowanego z 
niezwykłą starannością i dbało-
ścią o każdy szczegół; a przede 
wszystkim z intencją dalszej 
integracji środowiska osób nie-

pełnosprawnych. Godziny spę-
dzone na zabawie i tańcach w 
karnawałowym nastroju mijały 
niezwykle szybko, a wszystkim 
na usta cisnęło się pytanie: kiedy 
znowu się zobaczymy? Otóż ko-
lejnymi, wyczekiwanymi impre-
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i sto par

FO
T.

 (1
0X

) M
A

R
C

IN
 B

A
JE

R
O

W
IC

Z

zami będą: Integracyjne Warsz-
taty Artystyczne (kwiecień) oraz 
Integracyjny Rajd Samochodowy 
po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym (maj). Znając pomysły 
zespołu Fundacji na aktywną i 
realną integrację oraz wierząc, 

że spełnią się wszystkie życze-
nia składane podczas jubileuszu 
dziesięciolecia, warto mieć na-
dzieję na wiele ciekawych i ra-
dosnych wydarzeń – jeszcze w 
tym roku.

JOANNA ŻOŁĄDKOWSKA

Wampiry i wampirzyce przyjechały z Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie.

Przy losowaniu nagród i upominków pomagają (od prawej): 
Tomasz Mika – wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski 

św. Jadwigi, Jan Grabkowski – starosta poznański
i Ewa Dalc – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Uczestnicy WTZ z Jarocina byli z różnych bajek.

Kowboje czyli uczestnicy WTZ „Pawełek” w Owińskach.

Elegant w stylu retro to Michał Ogoniak z WTZ w Swarzędzu. 
Właśnie udziela wywiadu, którego słuchają prezesi Fundacji 
Królowej Polski św. Jadwigi (od lewej): Andrzej Markiewicz 

(prezes aktualny) i Jan Gogojewicz (pierwszy prezes).

Przebierańcy różni to uczestnicy WTZ „Promyk” w Dopiewcu.
Był Kopciuszek i… Pan Wołodyjowski oraz wielu innych. 
A z prawej – sam prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak. 

A oto uczestnicy WTZ Fundacji Kawalerów Maltańskich 
w Poznaniu. 
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Pomóżmy 
Markowi 
Marek jest pracownikiem 

sumiennym, punktual-
nym i lojalnym oraz potrafi  się 
uczyć (choć oczywistym jest, że 
w wieku 50 lat ma to już swoje 
ograniczenia).

Ma zdolności manualne (typ 
„złotej rączki”). Nie może wyko-
nywać ciężkich prac fi zycznych, 
ponieważ jest po kilku opera-
cjach przepukliny brzusznej i 
obecnie ma wstawioną specjal-
ną siatkę. Nie przeszkadzało to 
jednak przy jego ostatniej pracy, 
gdzie przez 16 lat pracował fi -
zycznie, stojąc przy maszynach 
do produkcji tworzyw sztucz-
nych, skąd zwolniony został z 
powodu likwidacji zakładu pracy. 
Nie jest obciążony obowiązkami 
rodzinnymi, więc może być w 
pełni dyspozycyjny. Z chęcią za-
trudni się na umowę zlecenie. 
Telefon do Marka: 694-592-702. 
awa

„Kamyk” 
przyjmie dwie 
osoby

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Kamyk” dla 

osób dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną 
przyjmie dwóch uczestników.
Zainteresowani powinni miesz-
kać w Poznaniu i liczyć od 18 
do 60 lat. 

Warunkiem przyjęcia jest 
zdolność do samodzielnego 
zaspokajania własnych pod-
stawowych potrzeb życiowych. 
Uczestnicy nie mogą wymagać 
stałej opieki pielęgniarskiej oraz 
zagrażać własnemu zdrowiu i 
życiu, a także zdrowiu i życiu in-
nych osób. Warunkiem przyjęcia 
jest złożenie zaświadczenia wy-
danego przez lekarza psychia-
trę, zawierającego wskazanie 
do terapii w ramach ŚDS oraz 
pozytywna decyzja administra-
cyjna dyrektora MOPR, poprze-
dzona kwalifi kacją przeprowa-
dzoną przez pracowników ŚDS. 
Nie ma określonego kryterium 
dochodowego decydującego o 
możliwości korzystania z terapii. 
Osoby zainteresowane proszo-
ne są o kontakt: Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Kamyk”, 
ulica Zakątek 8 (Grunwald), 60-
801 Poznań, telefon: 616579450, 
782004 222, e-mail: kamyk@
stowarzyszenienatak.pl awa

Dziennikarskie Koziołki 
dla „Filantropa”

Już po raz czternasty Wielko-
polski Oddział Stowarzysze-

nia Dziennikarzy RP przyznał 
swoje doroczne, prestiżowe 
nagrody – Dziennikarskie Ko-
ziołki. 

W tym roku nagrody główne 
otrzymali: Zofi a Schoen-Czer-
niejewicz i redaktor naczelny 
„Filantropa Naszych Czasów”, 
nasz redakcyjny kolega – Mar-

cin Bajerowicz. Nagroda senio-
ra zawodu trafi ła do rąk Marii 
Antoniny Stengert, a tytułem 
adepta zawodu uhonorowani 
zostali: Małgorzata Mielcarek 
oraz Damian Wilk. Wyróż-
nienia „Dziennikarskich Ko-
ziołków” zdobyli: Agnieszka 
Gulczyńska, Beata Mes oraz 
Paweł Marciniak. Po raz pierw-
szy wręczono również nagro-

Marcin Bajerowicz (z prawej) – laureat nagrody głównej
Dziennikarskich Koziołków i Marek Zaradniak – laureat nagrody 

im. Zdzisława Beryta.

dę imienia Zdzisława Beryta, 
ufundowaną przez fi rmę INEA. 
Jej laureatem został redaktor 
dziennika „Polska Głos Wiel-
kopolski” Marek Zaradniak.

„Dziennikarskie Koziołki” są 
nagrodą szczególną. Te nagro-
dy dziennikarzom przyznają 
sami dziennikarze – ich kole-
dzy i nie jest ważne, w jakiej 
redakcji kto pracuje, w jakim 
jest stowarzyszeniu, czy i kto 
go poleca. Liczy się osobo-
wość, styl i charakter dzienni-
karza, jego praca, która nadaje 
dziennikarstwu status zawodu 
zaufania publicznego, pro-
fesjonalizm i przestrzeganie 
etycznych kanonów. 

Cieszymy się i jesteśmy 
dumni z tego, że właśnie „nasz 
naczelny” otrzymał tę jakże 
zaszczytną statuetkę „Kozioł-
ków”. Jak to stwierdzono w 
laudacji, wygłoszonej podczas 
uroczystości wręczania nagród 
22 lutego w auli Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu, Marcin Baje-
rowicz jest szczerze oddany 
ludziom skrzywdzonym przez 
los, a jego dziennikarstwo cha-
rakteryzuje niezwykły upór, 
rzetelność, ciekawość świata 
i ludzi, odpowiedzialność za 
słowo, obiektywizm i niebywa-
ła wrażliwość. 

Marcin, gratulujemy Ci na-
grody i razem z Tobą się z niej 
cieszymy. To wielki zaszczyt 
dla „Filantropa Naszych Cza-
sów” i dla całego środowiska 
osób niepełnosprawnych.

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Zbliża się okres rozliczeń 
podatkowych, dlatego 

warto się zastanowić nad 
udziałem w kolejnej edycji 
kampanii „1% dla Poznania”. 

– Celem akcji jest zachęce-
nie poznaniaków do przekazy-
wania podatku na organizacje 
pożytku publicznego, które 
działają na rzecz mieszkań-

ców Poznania – mówi Artur 
Kokotkiewicz z Oddziału Koor-
dynacji Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi Urzę-
du Miasta Poznania Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Wszystkie organizacje po-
żytku publicznego, działające 
na rzecz Poznania, które chcia-
łyby zostać umieszczone na 

stronie www.poznan.pl/jeden-
procent proszone są o przesła-
nie następujących danych: na-
zwa organizacji, numer KRS, 
adres strony internetowej. 
Odnośnik do strony interne-
towej będzie umieszczany na 
wszystkich materiałach rekla-
mowych, produkowanych w 
ramach kampanii. awa 

Jeden procent
dla poznańskich organizacji 
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– Panie Starosto tradycyjnie 
już spotykamy się w pierwszym 
kwartale roku. Jaki był najwięk-
szy sukces w roku ubiegłym 
i jakie są plany na rok obecny 
w zakresie pomocy społecznej 
oraz na rzecz osób niepełno-
sprawnych? 

– Działania w obu tych obsza-
rach realizujemy systemowo i 
systematycznie. Trudno je war-
tościować i rozpatrywać w kate-
goriach największego sukcesu, 
wszystkie są ważne. 

– A tegoroczne plany? 
– W tym roku będziemy reali-

zować zadania bieżące, zamie-
rzamy również kontynuować te 
projekty, które w ubiegłym roku 
cieszyły się największym zain-
teresowaniem mieszkańców. 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki realizuje projekt: „Poko-
nać wykluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z po-
wiatu poznańskiego”. Adresatami 
projektu są mieszkańcy powiatu, 
korzystający z pomocy społecz-
nej. Wspieramy osoby usamo-
dzielniające się po opuszczeniu 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, młodzieżowych pla-
cówek resocjalizacyjnych oraz 
rodzin zastępczych. Równo-
cześnie działania kierujemy do 
osób niepełnosprawnych, w tym 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej. Zapewniamy możli-
wość uczestniczenia w kursach: 
aktywnego poszukiwania pracy 
i umiejętności społecznych, a 
także w turnusach rehabilitacyj-
nych i szkoleniach o charakterze 
zawodowym (m.in. kursach pra-
wa jazdy i zajęciach komputero-
wych). Projekt realizowany jest 
od 2008 i potrwa do 2013 roku. 
W tym roku, ze względu na duże 
zainteresowanie programem, 
planujemy zwiększenie grupy 
jego benefi cjentów, jak i zakresu 
prowadzonych działań.

W ramach projektu „Promocja 
zdrowia poprzez sport”, dofi nan-
sowanego ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, posze-
rzyliśmy swoją bazę sportowo-
rekreacyjną o dziewięć nowo-
czesnych boisk wielofunkcyjnych 

W KÓRNIKU

Bal 
„Klaudynki”

114 osób wzięło udział w 
I Charytatywnym Balu 

maskowym zorganizowanym 
przez Kórnickie Stowarzysze-
nie Pomocy Niepełnospraw-
nym Intelektualnie i Ruchowo 
„Klaudynka” w sobotę 23 stycz-
nia w restauracji „Biała Dama” 
w Kórniku. 

Czlonkowie Centrum Wolon-
tariatu „Klaudynce” przygotowali 
sto masek, gromadzili i pakowali 
niespodzianki na loterię fanto-
wą, przygotowali bilety wstępu 
i losy. Dochód z balu (4.736 zł.) 
przeznaczono na działalność 
nowo powstającej placówki dla 
niepełnosprawnych z gminy 
Kórnik. Mieści się ona w budyn-
ku Sióstr Miłosierdzia.

Zabawę prowadziła zaprzy-
jaźniona z „Klaudynką” Alina 
Staniecka-Wilczak, kierująca 
Klubem Miłośników Piosenki 
Biesiadnej w Kórniku. To pani 
Alina była pomysłodawczynią 
balu. Do tańca przygrywała 
orkiestra „Sezam” z Jarocina. 
Uczestnicy balu mieli nie tylko 
maski, ale też własne stroje. Była 
loteria fantowa i aukcja prac 
podopiecznych „Klaudynki”: Fry-
deryka, Maurycego i Honoraty. 
Impreza miała 34 sponsorów. 

ROBERT WRZESIŃSKI
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Z uśmiechem 
przez codzienność
Z JANEM GRABKOWSKIM – Starostą Poznańskim rozmawia
EWELINA WĘGLEWSKA

oraz trzy place zabaw. Wszystkie 
obiekty przystosowane są do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Już wiosną dzieci i młodzież w 
wieku do 18 lat będą mogły po-
nownie uczestniczyć w zajęciach 
sportowych prowadzonych przez 
wykwalifi kowanych trenerów. Co 
ważne, boiska powstały nie tylko 
na terenie prowadzonych przez 
nas szkół, ale także przy placów-
kach szkolno-wychowawczych 
tj. Domu Dziecka w Kórniku i 
Ośrodku Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy. Wiemy, że miesz-
kańcy tego typu placówek szcze-
gólnie potrzebują kontaktów z 
innym środowiskiem.

W tym roku odbędzie się ósma 
edycja festynu integracyjnego 
„Barierom Stop”, organizowa-
nego na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, gdzie 
w sportowych konkurencjach 
startują osoby niepełnosprawne 
z powiatu poznańskiego i miasta 
Poznania, dopingowane przez 
mieszkańców DPS-u. 

W najbliższych miesiącach 
przekażemy dotacje organiza-
cjom pozarządowym na realiza-
cję zadań na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych, starszych 
i najuboższych, wspomożemy 
fi nansowo działalność warszta-
tów terapii zajęciowej znajdują-
cych się na terenie powiatu. 

– A tegoroczny priorytet? 
– Kwestie polepszenia jakości 

życia mieszkańców, szczegól-
nie niepełnosprawnych, dzieci 
i osób starszych zawsze trak-
tujemy priorytetowo. Myślę, że 
kluczowymi projektami będą 
właśnie te, na realizację których 

pozyskaliśmy fundusze europej-
skie, a więc „Pokonać wyklucze-
nie” i „Promocja zdrowia poprzez 
sport”. 

– Czy powiat poznański jest 
przyjazny niepełnosprawnym? 

– Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu otrzymało certyfi kat i ty-
tuł Miejsca Przyjaznego Osobom 
Niepełnosprawnym. W ramach 
akcji „Tutaj jest OK.” sprawdzano 
budynek urzędu oraz podejście 
pracowników do osób niepełno-
sprawnych. Jestem przekonany, 
że to właśnie życzliwy kontakt 
międzyludzki jest podstawą 
wszelkich działań publicznych. 

– Co jeszcze należałoby 
zmienić, nad czym popraco-
wać? 

– Przede wszystkim chcieli-
byśmy wspierać większą grupę 
mieszkańców, co ze względu na 
ograniczenia fi nansowe nie jest 
możliwe. W tym roku otrzyma-
my mniejsze środki z funduszu 
PFRON na organizację rehabili-
tacji społecznej i zawodowej. Już 
wiemy, że nie wszystkim potrze-
bującym uda nam się pomóc. Za-
leży nam również na pozyskaniu 
kolejnych rodzin zastępczych, by 
coraz mniej dzieci musiało prze-
bywać w domach dziecka. 

– O czym marzy Starosta Jan 
Grabkowski? 

– Jak każdy człowiek mam róż-
ne marzenia. Nie będę mówił o 
tych najgłębszych, bo te są tylko 
moje. Co do innych, to jako czło-
wiek, który raczej mocno stąpa 
po ziemi i ceni sobie działanie, 
powiem, że na co dzień zamiast 
marzyć stawiam sobie cele i sta-
ram się je realizować. Tak więc 
chciałbym zrealizować to, co ra-
zem z moimi współpracownika-
mi zaplanowaliśmy na ten rok i 
na następne, o ile po wyborach 
dane mi będzie dalej kierować 
powiatem. To zawodowo, a pry-
watnie chciałbym aby moi bliscy 
byli zdrowi i szczęśliwi i żeby-
śmy mieli dla siebie czas. 

– Czego, jako gospodarz 
powiatu, życzyłby Pan jego 
mieszkańcom? 

– Życzę spełnienia marzeń, 
realizacji celów – tych dużych i 
tych maleńkich, ludzkiej życz-
liwości i uśmiechu na co dzień, 
bo z uśmiechem łatwiej znosić 
trudy codzienności. 
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Najprawdziwsi aktorzy z 
fi lmów historycznych i 

współczesnych, a nawet po-
stacie z bajek i komiksów, 
tworzyły niepowtarzalny kli-
mat balu karnawałowego, 
zorganizowanego 16 lutego 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Miejsko-Gminny i 
Ośrodek Wsparcia w Swarzę-
dzu w sali bankietowej „Euro-
hotelu”.

Można było podziwiać sa-
modzielnie zaprojektowane 
stroje uczestników Miejsko 
Gminnego Ośrodka Wsparcia 
oraz seniorów z Klubów Mło-
dych Duchem z terenu miasta 
i gminy Swarzędz. Każda kre-
acja przyciągała wzrok czymś 
szczególnym. Czerwony kap-
turek, Dracula, Lolita, Sofi a 

– Osoby niepełnospraw-
ne codziennie napotykają na 
przeróżne przeszkody natury 
psychicznej i fi zycznej, które 
bardzo utrudniają im życie. 
Oprócz barier architektonicz-
nych dochodzą opory związa-
ne z zatrudnianiem. Jakie udo-
godnienia przewidują dla nich 
posłowie? 

– Jednym z cząstkowych dzia-
łań, jakimi się zajmujemy, są 
prace polegające na ułatwieniu 
zatrudnienia niepełnospraw-
nych w sektorze publicznym. 
Zarówno prywatnych przedsię-
biorców płacących na PFRON, 
tak samo pracodawców publicz-
nych, obowiązuje sześciopro-
centowy wskaźnik zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. W 
praktyce wiele instytucji płaci 
ogromne kary za jego nieprze-
strzeganie. Jednym ze spekta-
kularnych przykładów jest ZUS, 
który rocznie wpłacał do budże-
tu państwa z tego tytułu na rzecz 
PFRON dwadzieścia siedem mi-
lionów złotych. Kary płacą także 
Urząd Miasta Poznania, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, lecz w tym 
przypadku sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. 

– Co jest tego powodem? 
– Urzędy te obowiązują pro-

cedury konkursowe. W tej chwili 
pracujemy nad tym, aby dany, 
urząd, mając wśród kandyda-
tów starających się o zatrud-
nienie osobę niepełnosprawną, 
spełniającą wymagania mery-
toryczne, miał prawo odejść od 
procedury i zatrudnić właśnie 
ją. Zwłaszcza, gdy sześciopro-
centowy wskaźnik nie został 
osiągnięty. Zdaję sobie sprawę, 
że jest to poważny problem, bo-
wiem pogodzenie przepisów o 
służbie cywilnej, obejmujących 
wszystkie urzędy oraz instytucje 
publiczne i problemu konstytu-
cyjnego nie jest łatwe. W prakty-

Prawa niepełnosprawnych
Z posłem JANEM FILIPEM LIBICKIM rozmawia MAGDALENA WYSZOMIRSKA 

ce przekłada się to na rozstrzy-
gnięcie dylematu, jak postąpić w 
sytuacji, gdy osoba pełnospraw-
na będzie musiała ustąpić miej-
sce pracy niepełnosprawnemu, 
pomimo że ma takie same kwa-
lifi kacje. Na razie poprosiliśmy o 
opinie konstytucjonalistów oraz 
ekspertów z tej dziedziny o radę 
jak dokonać zapisu, by uwolnić 
się od wszelkich zagrożeń. 

– Być może problemy zwią-
zane z zatrudnieniem niepeł-
nosprawnych wiążą się z nie-
doinformowaniem, brakiem 
dobrych praktyk i przykładów, 
że taka osoba może świetnie 
pracować? 

– Jeżeli przedsiębiorca zo-
stanie sprawnie i kompetentne 
obsłużony przez niepełnospraw-
nego w administracji publicznej, 
to będzie to dla niego przykład, 
że u siebie może wprowadzić 
takie samo rozwiązanie. W ten 
sposób nabierze przekonania, 
że taki pracownik może być 
bardzo cenny, bowiem dla nie-
go praca jest nie tylko źródłem 
utrzymania, ale także sposobem 
na życie. 

– Rząd pracuje nad ustawą 
antydyskryminacyjną. Na czym 
ona polega? 

– Zakłada ona, że jeśli nie 
będą stosowane konkretne roz-
wiązania, to wprowadzone zo-
staną kary. Doskonale ilustruje 
to przykład z autobusami: gdy 
samorząd, zamiast niskopodło-
gowych, woli zaoszczędzić i kupi 
wysokopodłogowe, wówczas za-
działa ustawa antydyskrymina-
cyjna. Nad tą ustawą, zgłoszoną 
jako projekt społeczny koordy-
nowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, toczyły się 
prace. Ale nagle sprawa utknę-
ła w martwym punkcie. Dodat-
kowy problem stanowi kwestia 
z odbiorem stanowiska pracy 
dla osoby niepełnosprawnej. 
Do niedawna przygotowywał je 
pracodawca i zawiadamiał Pań-
stwową Inspekcję Pracy, która 
wydawała pozytywną opinię. Jak 
prezydent Lech Kaczyński złoży 
podpis pod stosowaną ustawą, 
będzie inaczej. A mianowicie 
pracodawca przygotuje stano-
wisko, zatrudni osobę niepeł-
nosprawną i dopiero wtedy za-
wiadomi Państwową Inspekcję 
Pracy. W wystąpieniu sejmowym 
zwróciłem uwagę, że ustawa o 
rehabilitacji była od 1997 roku 
nowelizowana pięćdziesiąt razy. 
Nawet gdyby wszystkie te nowe-
lizacje były słuszne, to z punktu 

widzenia sztuki legislacji doku-
ment nie może spełniać wyma-
ganych standardów. W związku 
z tym pytałem, kiedy będziemy 
mogli nad tą ustawą pracować. 
Uzyskałem odpowiedź, że do 
końca roku ustawa antydyskry-
minacyjna wejdzie w życie. 

– Bardzo ważny jest projekt 
podniesienia świadczenia pie-
lęgnacyjnego. Dla wielu osób, 
które rezygnują z pracy, by zaj-
mować się niepełnosprawnym, 
jest to wielka szansa na popra-
wę swojej sytuacji materialnej. 

– Uznaliśmy, że to świadcze-
nie powinno wzrosnąć o trzysta 
złotych. Nie może być tak, że 
więcej pieniędzy otrzymuje bez-
robotny niż rodzic rezygnujący z 
pracy i opiekujący się niepełno-
sprawnym dzieckiem. Zwłasz-
cza, że gdyby to dziecko trafi ło 
do domu pomocy społecznej, 
koszt utrzymania zamknąłby 
się w kwocie około trzech tysię-
cy złotych miesięcznie. Znając 
sytuację budżetową państwa 
uznaliśmy, że podwyżka o 300 
złotych jest realna. Propozycja 
ta była czytana w komisjach, ale 
została zaopiniowana negatyw-
nie większością głosów obecnej 
koalicji. 

– Jak niepełnosprawni mogą 
dopominać się o poprawę wa-
runków życia? 

– Zachęcam, by zgłaszać 
wszystkie niedogodności i 
przeszkody. Każdy sygnał jest 
ważny i na pewno nie zostanie 
zlekceważony. Daje nam moż-
liwość stosownego działania. 
Sposobów komunikowania się 
jest wiele. Można to robić oso-
biście, telefonować, pisać maile. 
Ważna jest także aktywność 
osób niepełnosprawnych w ży-
ciu publicznym, społecznym, we 
własnych środowiskach. Wspól-
nym zadaniem osób z niepełno-
sprawnością jest walka z różny-
mi przejawami niedostosowania 
świata zewnętrznego, ale musi-
my sobie zdawać sprawę z tego, 
że nie jest to wynik złej woli. 
Powód jest bardziej prozaiczny. 
Wielu decydentów o tym nie 
myśli, bo nigdy nie zetknęło się 
z niepełnosprawnym. Myślę, że 
dla osób z niepełnosprawnością 
bardzo ważne jest systemowe 
wsparcie, umożliwiające korzy-
stanie z nowoczesnych technik 
informacyjnych, a zwłaszcza z 
Internetu. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie pomysły i propozycje 
rozwiązań. 
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BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW W SWARZĘDZU

Sofi a Loren, Lolita, 
Dracula…

Ośrodek Wsparcia w Swarzę-
dzu. 

Organizatorzy przygotowali 
atrakcyjne konkursy, a wśród 
nich konkurs wiedzy o fi lmie, 
który wygrał Klub Seniora „Ja-
śminy”. Wspaniałą zabawą 
był konkurs tańca z balonami. 
Pary dzielnie walczyły trzyma-
jąc balon pomiędzy sobą. 

Panie i panowie przepięknie 
tańczyli w rytm muzyki. Tego 
dnia chyba żaden uczestnik 
karnawałowej imprezy nie 
czuł zimowego chłodu. Było 
również wręczanie nagród 
za szczególnie pomysłowe 
stroje.

 KAROLINA KASPRZAK

Loren, Zorro oraz wiele innych 
postaci fi lmowych prezento-
wało się na specjalnym, czer-
wonym dywanie.

Uczestników i gości przywi-
tała dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Swarzędzu. 
Oprawę artystyczną wieczo-
ru zapewnił Miejsko-Gminny 
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W dniach od 29 grudnia do 
2 stycznia w Poznaniu 

odbywały się Miedzynarodowe 
Spotkania Młodych, organizo-
wane przez Wspólnotę Taize. 
Została ona założona przez 
brata Rogera, z myślą o rozwi-
janiu i pogłębianiu ducha eku-
menizmu. Wspólnota łączy w 
sobie ludzi różnych narodowo-
ści i wyznań chrzescijańskich: 
prawosławnych, katolików i 
protestantów. 

Zgodnie z intencją metropoli-
ty poznańskiego, ks. arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, młodzi, 
którzy przyjechali do Poznania z 
całego świata, zostali ugoszcze-
ni przez wielkopolskie rodziny. 
Nasze miasto Swarzędz również 
było zaangażowane w organiza-
cję noclegów, porannych spo-
tkań oraz modlitw w parafi ach. 
30 i 31 grudnia Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka brało 
udział w porannych mszach 
świętych, które odbywały się w 
parafi i Matki Bożej Miłosierdzia 

Święta Bożego Narodzenia i 
karnawał to okazja do spo-

tkań ze znajomymi i przyjaciół-
mi. Nasze Stowarzyszenie wy-
korzystało ten radosny czas, by 
w świątecznej atmosferze przy 
suto zastawionym stole po-
śpiewać kolędy i spędzić miłe 
chwile, ogrzewając się ciepłem 
kominka. 

Świętowaliśmy w Popowie 
Starym w pięknym dworku. Ba-

Gdy nadeszła zima, nie na-
rzekaliśmy, jak inni, że 

zimno i dużo śniegu. Prze-
ciwnie, byliśmy szczęśliwi. 
Ulepiliśmy nasze wymarzone 
bałwany, które długo pełni-
ły straż przed wejściem do 
naszego budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Owiń-
skach. Największą jednak 
atrakcję przeżyliśmy 14 i 15 
stycznia. 

na os. Kościuszkowców. Przy 
ołtarzu służyli niepełnosprawni 
ministranci, a Słowo Boże napi-
sane w alfabecie Braille’a czytała 
niewidoma Agata Kiejdrowska. 

Po Eucharystii odbyło się 
wspólne spotkanie z młodzie-
żą z Taize, w trakcie którego 
zaprezentowaliśmy stowarzy-
szenie, pokazaliśmy wystawę 
naszych prac oraz galerię zdjęć 
przybliżających obcokrajowcom 
w sposób najpełniejszy życie 
osób niepełnosprawnych. Pani 
Barbara Kucharska przedstawi-
ła działalność i historię stowa-
rzyszenia, a wybrani uczestnicy 
opowiadali o własnych doświad-
czeniach życiowych.Na koniec 
zaśpiewaliśmy kolędy i piosenkę 
„Aniele...”, a pożegnanie z przy-
jaciółmi z Węgier, Francji, Bał-
kanów i Polski stanowił krąg i 
śpiew pięknego utworu – hymnu 
stowarzyszenia “Jaka siła jest w 
splecionych mocno dłoniach”.

AGATA KIEJDROWSKA
DARIUSZ BUGAJSKI

Dworek 
w Popowie

WSPÓLNOTA TAIZE W SWARZĘDZU

Splecione 
dłonie

rokowy budynek powstał w la-
tach 1775-1785 i służył miejsco-
wej szlachcie. Jest to magiczne 
miejsce, w którym gościł sam 
Adam Mickiewicz. W czasie po-
dróży w autokarze obejrzeliśmy 
niezwykły fi lm „Życie jest pięk-
ne”. 

Na miejscu zostaliśmy poczę-
stowani świątecznym obiadem. 
Wśród głównych dań znalazły 
się ryby z opiekanymi ziemnia-
kami, zupa grzybowa z makaro-
nem oraz najróżniejsze surówki. 
Na deser przygotowano ciasta, 
sernik i makowiec oraz podano 
bardzo dobrą kawę. Po wspania-
łej uczcie pani Krystyna Leśniak, 
przewodnik naszego wyjazdu, 
opowiedziała o historii polskich 
kolęd, przybliżyła również oko-
liczności powstania utworu 
„Cicha noc”. Wszyscy uczestni-
cy zebrani w sali bankietowej 
rozpoczęli wspólne śpiewanie 
kolędą „Wśród nocy ciszy”. I tak 
wspólnie przeżyliśmy jeszcze 
raz Boże Narodzenie. 

AGATA KIEJDROWSKA
DARIUSZ BUGAJSKI

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Zimowe radości

czyliśmy między sobą śnieżną 
bitwę. Z ciekawością obserwo-
waliśmy również leśne zwie-
rzęta: sarny i daniele. Dla wie-
lu z nas była to pierwsza taka 

przygoda w życiu. Po powrocie 
czekała na nas gorąca zupa, 
przygotowana przez niezastą-
pione kucharki z pracowni go-
spodarstwa domowego. na

W tych dniach uczestniczyli-
śmy w kuligu po Puszczy Zie-
lonka. Prowadziły go sanie za-
przężone w dwa piękne konie, 
a my na małych sankach to-

Kulik ciągnęły piękne konie.

Ulepiliśmy nasze wymarzone bałwany.
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Odpowiedzią na potrze-
by odbiorców, zwłasz-

cza dzieci i młodzieży, która 
poszukuje pięknej literatury 
i wzorców do naśladowania, 
były zorganizowane po raz 
dziewiąty w dniach od 19 do 21 
lutego Poznańskie Targi Książ-
ki, połączone z targami eduka-
cyjnymi i salonem wyposaże-
nia szkolnego. Organizatorzy 
tego przedsięwzięcia: Polskie 
Towarzystwo Wydawców Ksią-
żek, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie i Centrum Kultury 
Zamek zapewnili zwiedzają-
cym mnóstwo atrakcji. 

Wśród wystawców znajdowa-
ły się liczne placówki edukacyj-
ne, wydawnictwa ogólnopolskie, 
instytucje i organizacje poza-
rządowe, działające na rzecz 
społeczności lokalnych. Infor-
macji dotyczących kształcenia 
na terenie powiatu poznańskie-
go udzielało obecne na targach 
Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu, Urząd Marszałkowski oraz 
przedstawiciele licznych szkół.

Z satysfakcją odnotowujemy 
fakt, że na tegorocznych Poznań-
skich Targach Książki, obok eks-
pozycji wielu znanych i cenio-
nych wydawców, swoje stoisko 
miały także wydawnictwa na-
szej Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Filantrop”. 
Były więc wydane niedawno au-
tobiografi e Marioli Wower „Dwie 
sekundy, które zmieniły moje 
życie” i Euniki Lech „W życiu li-
czy się życie”, zbiór wspomnień 
osób niepełnosprawnych „Moje 
Kilimandżaro”, tomiki poezji 
Magdaleny Molendy-Słomińskiej 
„Teraz zaśpiewa słońce” i fraszek 
Jerzego Szulca „Gdyby człowiek 
był człowiekiem” oraz nasz mie-
sięcznik „Filantrop Naszych Cza-
sów”. Wydawnictwa te znalazły 
się na tegorocznych targach nie 
tylko dzięki wysokiej jakości 
edytorskiej, ale przede wszyst-
kim dla swoich humanitarnych, 
terapeutycznych i wychowaw-
czych wartości. Dla tych właśnie 
wartości są one zalecane szcze-
gólnie przez profesor Irenę Obu-
chowską bibliotekom szkolnym 
– jako lektura dla dorastającej 
młodzieży. Zyskały one spore 
zainteresowanie zwiedzających. 
Wszystkie wymienione książki 

IX POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE

„Filantrop” wśród książek 
które wychowują

zawierają twórczość literacką 
osób niepełnosprawnych. 

Wspólne stoisko dzieliło z 
nami uczestniczące w Targach 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Wsparcia w Zespole Turne-
ra, reprezentowane przez lek. 
med. Małgorzatę Ławniczak i 
Jana Ławniczaka. Organizacja 
ta prezentowała wydaną kil-
ka miesięcy temu publikację 
„Wspomaganie rozwoju fi zycz-
nego i psychospołecznego osób 

z zespołem Turnera”. Wymie-
niona książka jako pierwsza w 
Polsce tak szeroko i wnikliwie 
uwzględnia potrzebę wsparcia 
psychologicznego, pedagogicz-
nego i społecznego osób z tym 
genetycznym schorzeniem. Ten 
znakomity poradnik dla chorych, 
ich rodzin, pedagogów i wszyst-
kich zainteresowanych dostępny 
był bezpłatnie. Piszemy o nim 
więcej na stronie 19. 

Integralnym elementem tar-

gów książki były także wystawy 
prac plastycznych, zwłaszcza 
ilustratorów książek, warszta-
ty dla dzieci i młodzieży oraz 
konferencje. Podczas dyskusji 
panelowej zatytułowanej „W 
stronę różnorodności. O książ-
ce dla dzieci i młodzieży”, pro-
wadzonej przez profesor Irenę 
Obuchowską, głos zabrał Marcin 
Bajerowicz – redaktor naczelny 
„Filantropa”, który omówił idee 
miesięcznika oraz zaprezen-
tował wydawnictwa Fundacji 
„Filantrop”. W spotkaniu uczest-
niczyły również autorki książek 
– Eunika Lech wraz ze swoim 
synem Jakubem, opisująca histo-
rię walki o jego życie we wspo-
mnianej autobiografi i „W życiu 
liczy się życie” oraz lek. med. 
Małgorzata Ławniczak i dr Anna 
Jakoniuk-Diallo, prezentujące 
swoje doświadczenia badawcze 
we wspomnianym poradniku 
dla osób z zespołem Turnera i 
ich rodzin.

Zajmujące wypowiedzi prele-
gentów dały słuchaczom moż-
liwość wnikliwego zrozumienia 
świata myśli i przeżyć osób z 
niepełnosprawnościami, a pre-
zentacja publikacji książkowych 
Fundacji „Filantrop” na Targach 
Poznańskich z pewnością przy-
czyniła się do wzrostu zaintere-
sowania twórczością literacką 
tych osób.

KAROLINA KASPRZAK
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Stoisko Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” 
na IX Poznańskich Spotkaniach Targowych. 

Od lewej: zwiedzająca Targi Ewa Materna z Wolsztyna,
zainteresowana działalnością Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Wsparcia w Zespole Turnera, Karolina Kasprzak,
lek. med. Małgorzata Ławniczak i Jan Ławniczak. 

Dyskusja panelowa „W stronę różnorodności. O książce dla dzieci i młodzieży”.
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Urząd Miasta Poznania re-
alizuje projekt „Poznański 

Rockefeller – promocja i roz-
wój przedsiębiorczości na tere-
nie Miasta Poznania”, który jest 
współfi nansowany z Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go. Pomysłodawcom chodzi o 
zaktywizowanie bezrobotnych 
kobiet w wieku powyżej 45 lat 
do spróbowani sił we własnym 
biznesie. 

W projekcie może wziąć 
udział 50 osób, które będą prze-
szkolone w zakresie prowadze-
nia własnej działalności gospo-
darczej. Spośród  nich zostanie 
wybranych 15 pomysłodawców 
najlepszych biznesplanów, któ-
rzy dodatkowo otrzymają dota-
cję na założenie własnej fi rmy 
w kwocie do 40 000 zł. każdy. 
Wymagany jest przy tym wkład 
własny w wysokości 10 procent 
przyznanej dotacji. 

Aby skorzystać z tej możliwo-
ści, należy spełnić jeden z na-
stępujących warunków: pozo-
stawać bez zatrudnienia przez 
okres co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat; 
być kobietą powracającą oraz 
wchodzącą na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodze-
niem i wychowaniem dzieci; 
mieć powyżej 45 lat; być nie-
pełnosprawnym. Oprócz tego 
wymagane jest ukończenie 18 

lat, trzeba być zameldowanym 
na terenie miasta Poznania, nie 
prowadzić zarejestrowanej dzia-
łalności gospodarczej w ciągu 12 
miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, legitymować się wy-
kształceniem co najmniej niepeł-
nym zawodowym lub niepełnym 
średnim, nie być pracownikiem 
Urzędu Miasta Poznania. Więcej 
informacji znajduje się na stro-
nie www.poznan.pl/rockefeller 
awa

– Wielkopolskie Centrum Re-
habilitacji znajduje się w IV try-
bunie Stadionu Miejskiego przy 
ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. 
Skąd wziął się pomysł na taką 
lokalizację? 

– Na początku ubiegłego 
roku władze Poznania rozpisały 
konkurs na prowadzenie takie-
go centrum, a lokalizacja była 
wskazana w projekcie. Polskie 
Towarzystwo Chorób Nerwowo-
Mięśniowych Oddział Regional-
ny w Poznaniu, z którym jestem 
związana, także złożyło ofertę i 
wygrało konkursowe zmagania. 
Szybko zabraliśmy się za ada-
ptację. Teraz wszystkie prace są 
zakończone i możemy wspierać 
osoby niepełnosprawne oraz 
ich najbliższych w pokonywaniu 
codzienności w bardzo dobrych 
warunkach. Za tą lokalizacją 
przemawiał brak barier dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
Ważna była dostępność do na-
szych pomieszczeń, gdzie nie 
ma stopni i przeszkód architek-
tonicznych. Kolejny argument 
to parking przy stadionie, a tak-
że możliwość dobrego dojazdu 
tramwajami i autobusami. 

– Kto może korzystać z ofero-
wanych przez Centrum usług? 

– Centrum w prawie w całości 
zostało sfi nansowane z pieniędzy 
władz Poznania, stąd jesteśmy 
nastawieni na świadczenie usług 
dla mieszkańców miasta. Pomi-
mo że rozpoczęliśmy działalność 
w grudniu ubiegłego roku, to po-
mogliśmy już pięćdziesięciu cho-
rym. Program obejmuje dzieci i 
młodzież do 30 roku życia. Stwa-
rza im okazję do korzystania 
nieodpłatnie ze wszystkich za-
biegów i konsultacji. Warunkiem 
jest zameldowanie w Poznaniu 
oraz udokumentowane leczenie. 
Czekają na nich specjalistycz-
ne, kompleksowe, profesjonalne 
usługi obejmujące fi zykoterapię 
(magnetoterapia, laseroterapia, 
naświetlania, elektroterapia, ul-

Pomysł na własny biznes 

tradźwięki, krioterapia), masaże 
(leczniczy, limfatyczny, relaksa-
cyjny), hydroterapię, kizynete-
rapię oraz konsultacje lekarzy 
różnych specjalizacji, psycholo-
ga, pedagoga i pracownika so-
cjalnego. 

– Nie tylko chore dziecko po-
trzebuje pomocy. Towarzyszą 
im przecież rodzice, krewni, 
rodzeństwo, którzy codziennie 
się nimi opiekują. Dla nich to 
ogromna odpowiedzialność i 
podporządkowanie życia oso-
bie niepełnosprawnej. Czasami 
oni także potrzebują wsparcia, 
umocnienia, siły w pokonywa-
niu lęków, zwątpienia i bezrad-
ności. Czy w Centrum mogą 
liczyć na życzliwość? 

– Nie tylko na życzliwość, ale 
na konkretną i fachową pomoc. 

Zatrudniamy psychologa i peda-
goga, którzy zawsze są gotowi, 
by wesprzeć psychicznie opie-
kunów. Z naszych obserwacji 
wynika, że taka działalność jest 
bardzo potrzebna. W czasie 
gdy dziecko jest rehabilitowa-
ne, mama może porozmawiać z 
psychologiem. Takie konsulta-
cje pomagają nabrać dystansu, 
sprawiają, że łatwiej się pogodzić 
i zaakceptować niepełnospraw-
ność chorego, spojrzeć z więk-
szym optymizmem na świat. 
Rada psychologa może sprawić, 
że nabierze się siły do walki, 
a to w przypadku niepełno-
sprawności podopiecznych jest 
ogromnie ważne. Bardzo istotną 
rolę w naszym centrum odgry-
wa pedagog. Jego wskazówki 
pomagają przede wszystkim w 
kwestiach wychowawczych. Z 
kolei pracownik socjalny zajmuje 
się monitorowaniem wszystkich 
dostępnych programów, pomaga 
opiekunom w wypełnianiu wnio-
sków, by nie zostały odrzucone 
ze względów formalnych. 

– Czy zgłaszają się ofi arodaw-
cy, którzy chcą pomóc rodzicom 
przychodzącym tutaj ze swoimi 
niepełnosprawnymi dziećmi? 

– Wraz z powstaniem centrum 
zaczęły się pojawiać oferty po-
mocy materialnej. Coraz częściej 
zgłaszają się do nas różne fi rmy, 
instytucje, organizacje z konkret-
nymi propozycjami. Przykładem 

może być fi rma, która zajęła 
się wyposażeniem mieszkania 
mamy samotnie wychowującej 
niepełnosprawne dziecko. Nie-
dawno skontaktowali się inni 
darczyńcy, ofi arując możliwość 
pomocy i wsparcia. Te przykłady 
utwierdzają nas w przekonaniu, 
że to, co robimy, jest potrzebne i 
ważne. 

– Czy zakłada pani również 
uruchomienie oferty komercyj-
nej? 

– Owszem, bierzemy pod uwa-
gę taką możliwość. Tym bardziej, 
że przychodzi do nas i telefonuje 
wiele osób starszych, pytając o 
rehabilitacje, masaże oraz inne 
zabiegi. Konieczna będzie odpo-
wiednia kalkulacja cen, by zain-
teresowani byli w stanie pokryć 
koszty. Oferta będzie obejmować 
wszystkie zabiegi ujęte w progra-
mie. 

– W jaki sprzęt jest wyposa-
żone centrum? 

– Pomieszczenia są dostoso-
wane do konkretnych potrzeb. 
Zadbaliśmy o ich odpowiednią 
kolorystykę, nowe meble, wy-
posażenie łazienek, nowocze-
sny sprzęt do rehabilitacji. Nasz 
personel pracuje w doskonałych 
warunkach, zapewniając kom-
fort niepełnosprawnym. Wszyscy 
widzimy sens podejmowanych 
działań, dlatego nie żałujemy wy-
siłków, by centrum funkcjonowa-
ło jak najlepiej. 

Najważniejszy jest
uśmiech dziecka 
Z JOLANTĄ KOLASIŃSKĄ-WLAZŁO, dyrektorem Wielkopolskiego 
Centrum Rehabilitacji i Profi laktyki Dzieci i Młodzieży w Poznaniu 
rozmawia ANNA WIERZBICKA
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Wielkopolskie Centrum Re-
habilitacji i Profi laktyki 

Niepełnosprawności Dzieci i 
Młodzieży (mieszczące się pod 
czwartą trybuną stadionu przy 
ulicy Bułgarskiej), prowadzo-
ne przez Polskie Towarzystwo 
Chorób Nerwowo-Mięśnio-
wych – Oddział Regionalny w 
Poznaniu, pracuje już na do-
bre od grudnia ubiegłego roku, 
o czym pisaliśmy w lutowym 
wydaniu „Filantropa”. 

Uroczyste otwarcie tej nowej 
w Poznaniu placówki odbyło 
się 4 lutego. O jej zadaniach w 
dziedzinie pomocy na rzecz 
osób niepełnosprawnych mó-
wiła Jolanta Wlazło – prezes 
wspomnianego Towarzystwa. 
Społeczne zapotrzebowanie 
na działalność takiej placówki 
jest tak znaczne, że jej utworze-
nie było wręcz koniecznością. 
Mówił o tym podczas otwarcia 
także Michał Tomczak – prze-
wodniczący Krajowej Rady 
Konsultacyjnej przy Biurze Peł-
nomocnika Rządu do spraw 
Osób Niepełnosprawnych, za-
razem przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej Rady Miasta 
Poznania, inicjator powołania 
Centrum, człowiek, który w du-
żej mierze przyczynił się do jego 
powołania. Ma ono nie tylko 
leczyć, lecz także zapobiegać 
rozwojowi niepełnosprawno-
ści. Tę ideę profi laktyki zawiera 
sama nazwa Centrum. 

Centrum powstało i będzie 
pracować za pieniądze samo-
rządu Poznania. Gośćmi uro-
czystości otwarcia byli między 
innymi: Grzegorz Ganowicz 
– przewodniczący Rady Miasta 
Poznania, Dorota Potejko – peł-
nomocnik Prezydenta Poznania 
do spraw Osób Niepełnospraw-
nych i Apolonia Wojciechowska 
– dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Po-
znaniu. Byli też wszyscy, którzy 
udzielili znaczącej pomocy na 
rzecz Centrum w trakcie jego 
realizacji: przedstawiciele PBG, 
Hydrobudowy, AK-Budu, EURO 
2012, Poznańskich Ośrodków 
Sportu i Rekreacji oraz Klubu 
Sportowego LECH. 

Zadaniem Centrum jest wspie-
ranie osób niepełnosprawnych i 

Wielkopolskie Centrum
Rehabilitacji i Profi laktyki

Niepełnosprawności
Dzieci i Młodzieży
ul. Bułgarska 5/7
60-320 Poznań

tel. (061)-8-687-688, 664-447-879
poczta@centrum-rehabilitacji.

com.pl
www.centrum-rehabilitacji.com.pl
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WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PROFILAKTYKI 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Leczyć
– i zapobiegać

ich najbliższego otoczenia w 
zmaganiu się z trudnościami 
dnia codziennego, realizowane 
w pracowniach fi zykoterapii i 
hydroterapii oraz w gabinetach 
masażu i kinezyterapii. Można 
tu korzystać m.in. z magnetote-
rapii, laseroterapii, elektrotera-
pii, ultradźwięków, krioterapii, 
masażu kręgosłupa, kończyn i 
całego ciała, masażu limfatycz-
nego i relaksacyjnego, ćwiczeń 
zespołowych i indywidualnych. 
Centrum zapewnia też konsul-
tacje lekarzy różnych specjal-

ności, psychologa, pedagoga, 
pracownika socjalnego. Orga-
nizuje imprezy integracyjne i 
szkolenia. 

Centrum jest całkowicie po-
zbawione barier architektonicz-
nych i dysponuje dużym parkin-
giem. Jest otwarte codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8 do 20. mb

Rehabilitant Radosław Rutkowski podczas wykonywania zabiegu. 

 Michał Tomczak: utworzenie Centrum było koniecznością. Z prawej Jolanta Wlazło
i dr Grzegorz Biegański, lekarz sportowy, od wielu lat opiekun medyczny Stowarzyszenia 

i jego konsultant pediatryczny.
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Jeśli w ubiegłym roku prze-
kazałeś (przekazałaś) mi 1% 

swojego podatku, to bardzo 
dziękuję. Dzięki Twojej pomo-
cy mogę korzystać z odpowied-
niego leczenia i rehabilitacji, 
tak istotnych w mojej chorobie. 

W tym roku zwracam się z 
podobną prośbą: Możesz mi 
pomóc przekazując 1% swoje-
go podatku na konto organizacji 
pożytku publicznego ze wskaza-
niem:

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

Pl. Konstytucji 3/72
00-647 Warszawa
(KRS 0000083356)

Nr konta 51 2130 0004 2001 
0405 6198 0002

z dopiskiem
„dla Eweliny Węglewskiej 

Program
Leczenia i Rehabilitacji”. 

Firmy, spółki i osoby prywatne 
przez cały rok mogą wpłacać, 
na moje leczenie i rehabilita-
cję środki w formie darowizny. 
Istnieje możliwość zawarcia 
umowy darowizny z Polskim 
Towarzystwem Stwardnienia 
Rozsianego.

Jeśli znasz kogoś, kto może i 
chciałby wspomóc 1% albo da-
rowizną moje konto, to przekaż 
mu, proszę, tę informację.

 EWELINA WĘGLEWSKA

Polecam książkę, która budzi 
nadzieję i wiarę oraz uczy 

miłości, cierpliwości, i odwagi. 
Te cechy posiadał 46-letni Mike 
May, bohater książki amery-
kańskiego pisarza Roberta Kur-
sona „Odzyskać wzrok”. 

Jest to opowieść o człowieku, 
który odważył się po wielu la-
tach spojrzeć na świat własnymi 
oczami. Ta historia trzyma czy-
telnika w nieustającym napięciu. 
Mike utracił całkowicie zdolność 
widzenia w wieku trzech lat w 
wyniku wybuchu substancji che-
micznej. Urodził się w latach pięć-
dziesiątych minionego wieku. 

Ukończył wyższą uczelnię, za-
łożył rodzinę i zdobył prestiżową 
nagrodę Kay Gallagher przyzna-
waną za pomoc niewidomym.

Dzieciństwo Mike’a May ob-
fi towało w emocjonujące prze-
życia. Jako osoba niewidoma 
robił wszystko to, co inne dzieci 
w jego wieku. Biegał, jeździł 
konno, na rowerze, grał w piłkę 
z kolegami. Pasje dziecięce re-

Wśród nas istnieją ludzie o 
niespotykanej wrażliwo-

ści, sile charakteru i wielkim 
sercu, gotowi zawsze pośpie-
szyć z pomocą potrzebują-
cym.

Taka właśnie jest 57-letnia 
mieszkanka Świebodzina Zo-
fi a Koszela – jedna z dziesięciu 
kandydatek nominowanych do 
tytułu „Kobieta Roku” w plebi-
scycie organizowanym przez 
ogólnopolski miesięcznik 
„Twój Styl”.

Zofi a Koszela jest człowie-
kiem, dla którego nie ma rze-
czy niemożliwych. Każdego 
dnia pomaga osobom niepeł-
nosprawnym w załatwianiu 
codziennych spraw. Jest dla 
nich „aniołem stróżem”. Za-
wsze podpowie, jak napisać 
wniosek o pomoc w zamianie 

Zaprzyjaźnieni ze mną 
rodzice dwojga małych 

dzieci zapytali, czy znam 
„ofertę pracy”, jaką David Ha-
slam przedstawił w książce 
Mieć dzieci i to przeżyć. A po-
tem, wzajemnie sobie przery-
wając, głośno czytali: 

„Potrzebni: rodzice.

Godziny pracy: bez ograni-
czeń.

Pora zakończenia pracy: 
praktycznie nigdy – przynaj-
mniej przez pierwszych pięć 
lat na tej posadzie.

Zwolnienie lekarskie i urlo-
py: nie ma.

Płaca: zazwyczaj żadna.

Przygotowanie: minimalne.

Warunki pracy: brak ofi cjal-
nych uregulowań.

Wymagane umiejętności: 
nieograniczone (obowiązkowo 
obejmujące gotowanie, pranie, 
pielęgnowanie, nauczanie, 
udzielanie pierwszej pomocy 
oraz poradnictwo).

Odpowiedzialność: olbrzy-
mia. Rozwój następnej gene-
racji.”

Oboje rodzice zaśmiewali 
się podczas lektury tego tek-
stu i mówili, że należałoby 
go uzupełnić: „praca także w 
nocy”. Bo ich młodszy synek 
budzi ich w nocnej porze kil-
kakrotnie i zasypia po dłuż-
szym kołysaniu w ramionach. 
Tak więc tata spaceruje z syn-
kiem po pokoju, a ponieważ 
nie zna kołysanek, zamiast 
nich wyśpiewuje piosenki za-
pamiętane z wojska. Zdaniem 

Dziękuję za pomoc

Książka

Odzyskał wzrok
alizował z ogromnym zapałem. 
Mimo że ciągle przewracał się, 
wpadał na słupy, ogrodzenia i 
ludzi – uparcie chwytał życie ca-
łymi garściami.

W szkole średniej pojawił się 
problem z dziewczętami. Płeć 
piękna nieustannie zaprzątała 
jego myśli, lecz trudno przecież 
wyobrazić sobie, jak cudowne 
ciało ma dziewczyna, której nie 
można zobaczyć, a dotknąć 
nie wypada. W tej sytuacji jedy-
nym źródłem poznania budowy 
ciała kobiety pozostała lalka 
Barbie, podkradana siostrze. Z 
czasem jednak lalka przestała 
wystarczać. Po studiach poznał 
dziewczynę imieniem Jennifer. 
Zakochali się w sobie i postano-
wili się pobrać. Kilka lat później 
mieli już dwóch wspaniałych 
synów – Carsona i Wyndham’a. 
Rodzinie towarzyszył Josh – pies 
przewodnik.

Pewnego dnia podczas rutyno-
wej kontroli lekarskiej u okulisty 
Mike May dowiedział się o spe-
cjaliście od przywracania wzro-
ku – doktorze Goodmanie. Taka 
możliwość dawały dwie opera-
cje. Podczas pierwszej komórki 
macierzyste dawcy przeszcze-
pione zostają na powierzchnię 
oka. Po upływie czterech miesię-
cy, kiedy komórki się zreplikują 
i wytworzą na powierzchni ko-
mórki zdrowe, przeszczepiana 
jest rogówka.

Mike otrzymał od lekarza 
szczegółowe informacje na te-
mat zabiegu. Ryzyko było jed-
nak ogromne. Istniało tylko 50% 
szans, że przeszczep nie zosta-
nie odrzucony w ciągu pierw-
szego roku. Niewiadomy był tak-
że stopień odzyskania wzroku, 

a ponadto groziło wystąpienie 
nowotworu i całkowity zanik 
percepcji światła. 

W porozumieniu z rodziną 
Mike May podjął wyzwanie. Po 
paru miesiącach została prze-
prowadzona najpierw jedna, 
potem druga operacja. Radość 
Mike’a była nieporównywalna z 
czymkolwiek – odzyskał wzrok! 
Mógł wreszcie zobaczyć swoją 
żonę i ukochanych synów, oglą-
dać ulice, drzewa i kształty sa-
mochodów. Poznawał wszystko 
od początku. 

Nie było to wcale łatwe. Mike 
May jako niewidomy używał za-
wsze dotyku w celu zidentyfi ko-
wania przedmiotu bądź osoby. 
Chociaż teraz widział otaczają-
cy świat, nie potrafi ł zapomnieć 
o użyciu dodatkowego zmysłu. 
Aby coś zobaczyć potrzebował 
tego dotknąć. Odzyskanie wzro-
ku nie znaczyło bowiem, że Mike 
rozpoznawał doskonale wszyst-
kie rzeczy. Największą trudność 
sprawiało mu poznawanie ludz-
kich twarzy, gdyż wydawały mu 
się niemal identyczne. Bez pro-
blemu identyfi kował natomiast 
przedmioty w ruchu i o określo-
nym kolorze. 

Podłoże tego problemu tkwiło 
nie we wzroku, lecz w mózgu. 
Mike z pomocą specjalistów 
uruchomił wszelkie siły, aby na 
nowo nauczyć się widzieć rze-
czywistość. Udało mu się osią-
gnąć cel.

Lekturę tej niezwykłej książ-
ki polecam wszystkim, którzy 
pragną bliżej poznać codzienne 
życie człowieka niewidomego, a 
także zgłębić tajemnice ludzkiej 
świadomości.

 KAROLINA KASPRZAK
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mamy, ich rytm tylko rozbudza 
synka, a ponadto sądzi ona, że 
jest to „urabianie go na przy-
szłego żołnierza”. Mówiąc to, 
śmiała się.

Z kolei drugi synek, starszy 
zaledwie o półtora roku, „roz-
rabia w ciągu dnia”, bowiem 
kaprysi przy jedzeniu, nie lubi 
się myć i jest zazdrosny o ma-
lucha. Mówiąc to, oboje rodzi-
ce poszturchiwali się i śmiali 
jak nastolatki.

Pomyślałam, że ich pogodny 
nastrój bierze się stąd, że po 
pierwsze są młodzi i zdrowi, 
po drugie bardzo się kocha-
ją, a po trzecie mogą liczyć 
na pomoc obu babć, które w 
dodatku konkurują ze sobą w 
gotowości do pomagania przy 
wnukach.

Bywa jednak zupełnie ina-
czej. Bowiem często młodzi 
rodzice oczekują od przycho-
dzących na świat dzieci sa-
mych radości, a także nie mają 
żadnego przygotowania do 
opiekowania się nimi. Jeżeli w 
dodatku dziecko jest chorowi-
te, ma niespokojny sen i brak 
łaknienia, często płacze i nie 
wiadomo dlaczego – to rodzice 
tracą cierpliwość, a uszczerb-
ku doznaje niekiedy także łą-
cząca ich więź. Wzajemnie się 
oskarżają, bywają rozdrażnie-
ni, czują się zmęczeni i „mają 
wszystkiego dość”. Tak więc 
wczesny okres rodzicielstwa 
nie zawsze przebiega tak sie-
lankowo i bezkolizyjnie, jak u 

wspomnianych powyżej przy-
jaciół.

Bycie rodzicami nie jest 
sprawą banalną, jakkolwiek 
tylko w tym jednym „zawo-
dzie” nie są wymagane żad-
ne kompetencje. Ponadto 
„zawód” ten raczej nie cieszy 
się wysokim społecznym pre-
stiżem. Młodzi ludzie chwalą 
się zdobytym wykształce-
niem, sukcesami towarzyski-
mi i fi nansowymi, ale rzadko 
dokonaniami rodzicielskimi. 
Owszem, chwalą się dziećmi, 
ich mądrością i urokiem, ale 
o swoim rodzicielstwie mó-
wią niewiele. Może wstydzą 
się swoich uczuć, a może też 
swoich zbyt małych kompe-
tencji? Być może, w ogóle nie 
stawiają sobie pytania: jakim 
jestem rodzicem? A jakim 
chciałbym być? I nie myślą o 
różnicy pomiędzy idealnym 
obrazem siebie w roli rodzica, 
a obrazem realnym?

Kiedy zostaje się rodzicem, 
wkracza się na jedną z kilku 
dróg. Jednak nie zawsze kro-
czy się tą jedną, prostą drogą, 
bowiem często odchodzą od 
niej dróżki i ścieżki, jest też 
wiele zakrętów, a także po-
wrotów. 

Najczęściej na początku 
wchodzi się na drogę wszech-
ogarniającej szczęśliwości, 
która nieco później rozdziela 
się na cztery inne: na drogę 
odpowiedzialnego uczenia się 
bycia rodzicem, już bez eufo-

rii, ale z uczuciem miłości; na 
drogę racjonalnego opieko-
wania się dzieckiem, często 
powiązanego z uczuciem za-
wodu oraz żalu za utraconą 
swobodą; na drogę chwiejnych 
uczuć i kapryśnego stosun-
ku do dziecka; a niekiedy na 
drogę uczuciowego, a nieraz 
i realnego odrzucenia swojej 
rodzicielskiej roli.

Którą z tych dróg podążą 
młodzi rodzice, zależy nie tyl-
ko od nich samych. Ponadto 
może być i tak, że ich drogi 
rozchodzą się i na przykład 
jedno z rodziców jest opie-
kuńcze, a drugie unika obo-
wiązków przy dziecku. Na 
to, jakim rodzicem stanie się 
każde z nich, wpływa wiele 
czynników, w tym ich osobo-
wość, siła uczuciowej więzi 
między nimi, zdrowie dziecka 
i jego psychiczne właściwo-
ści, warunki życia rodziny, a 
także możliwość otrzyma-
nia pomocy przy opiece nad 
dziećmi. Dużą rolę odgrywa 
też doświadczenie wyniesio-
ne przez każdego z małżon-
ków z własnego domu rodzin-
nego. Okazuje się bowiem, 
że rodzice, którzy wyrośli 
w kochającej się i opiekuń-
czej rodzinie, są pod każdym 
względem lepszymi rodzica-
mi. Oni radzą sobie lepiej nie 
tylko w różnych czynnościach 
pielęgnacyjnych i to nawet 
wówczas, gdy nie uczyli się 
ich ani nie mieli możliwości 
obserwowania „jak to robią 

inni”. Można powiedzieć, że 
miłość domu rodzinnego po-
zostawia w psychice nie tylko 
wzory „jak kochać”, ale także 
„jak sobie radzić” w różnych 
sytuacjach. 

I przeciwnie, często z rodzin 
uczuciowo chłodnych, nie-
szczęśliwych, rozbitych – po-
chodzą rodzice, którzy szyb-
ko tracą cierpliwość, łatwo 
wpadają w rodzicielski stres, 
a pełnienie opieki nad dziec-
kiem i jego wychowywanie 
przeżywają jako udrękę. Ta-
kim rodzicom można pomóc 
w różny sposób. Profesjonalny 
– jeżeli zgłoszą się po poradę 
do specjalisty. Jednak niekiedy 
bardziej skuteczna jest pomoc 
nieprofesjonalna, na przykład 
udzielana przez bliskie osoby, 
a także uzyskiwana w grupie 
rodzicielskiej samopomocy. 
Grupy takie niejednokrotnie 
organizują sami rodzice, a ich 
skuteczność została wielo-
krotnie potwierdzona.

Jednak rodzice powinni naj-
pierw poszukiwać pomocy w 
samych sobie: w sile swojej 
młodości, w swojej miłości, 
także w poczuciu humoru. 
Dobrym przykładem są moi 
młodzi przyjaciele, którzy o 
danej im przez życie „ofercie 
pracy na stanowisku rodzi-
ców” mówią z rozbawieniem. 
Oni dobrze wiedzą, że żadna 
mądrość nie spada z nieba 
i że także do rodzicielskiej 
mądrości trzeba dorosnąć. A 
trudności, jakie rodzice mają 
z dziećmi, można pokonywać 
w różny sposób. Im pomaga w 
tym poczucie humoru. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „DZIECI MAŁE I DUŻE” 

mieszkania, dowie się, gdzie 
najlepiej wyjechać na tur-
nus rehabilitacyjny, jak ubie-
gać się o rentę, poinformuje 
o przysługujących prawach... 
Mimo licznych obowiązków 
Zofi a Koszela znakomicie go-
dzi pracę zawodową z życiem 
osobistym. Pełni funkcję peł-
nomocnika Starosty Świebo-
dzińskiego ds. osób niepełno-
sprawnych oraz wiceprezesa 

Lubuskiego Stowarzyszenia 
Inwalidów Narządu Ruchu. 
Wychowała dwoje wspania-
łych dzieci – córkę Katarzynę i 
syna Piotra. 

Niepełnosprawność fi zyczna 
i trudności w poruszaniu się 
wcale nie przeszkadzają jej w 
realizowaniu swoich pasji. Zo-
fi a Koszela jest bowiem rów-
nież świetną pływaczką uho-
norowaną licznymi medalami i 

aktywną towarzysko tancerką. 
Ta wybitna osobowość poka-
zuje ludziom, że można żyć 
aktywnie pomimo ograniczeń 
zdrowotnych. Z nominacji 
swojej podwładnej zadowolo-
ny jest Starosta Świebodziński 
Zbigniew Szumski gdyż, jak 
mówi, jest to doskonała pro-
mocja powiatu.

W plebiscycie „Kobieta Roku” 
kandydatki do tego zaszczyt-

nego tytułu są nominowane 
przez laureatki z lat ubiegłych. 
Zofi ę Koszelę nominowała Ja-
nina Ochojska, kobieta roku 
1994. Dziewięć pozostałych 
kandydatek to Anna Streżyń-
ska – prezes Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej, Elżbieta 
Jaworowicz – dziennikarka 
TVP, Ilona Rosiek-Konieczna 
– lekarka z Krakowa, Martyna 
Wojciechowska – dziennikar-
ka, podróżniczka i pisarka, 
Jadwiga Staniszkis – socjolog 
i politolog, Ewa Kopacz – mi-
nister zdrowia, Justyna Kowal-
czyk – biegaczka narciarska, 
Jolanta Czernicka – założy-
cielka Fundacji „Iskierka” i 
Magdalena Środa – profesor 
etyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

 KAROLINA KASPRZAK

NOMINOWANA DO TYTUŁU „KOBIETA ROKU”

Niepełnosprawność 
jej nie przeszkadza

Zawód: rodzice
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Prośba o dołączenie do grona Darczyńców
i przekazanie na nasze konto 

w rozliczeniach podatkowych z 2009 r. 
na cele charytatywne:

1.  1% podatku należnego (z wyszczególnieniem na jakie 
cele), w:
a) PIT-37 poz. H i poz. I deklaracji sporządzanej przez 
osoby fi zyczne nie prowadzące działalności gospo-
darczej,
b) PIT- 36, poz. 0 i PIT-38 deklaracji sporządzanej przez 
osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2.  6% z dochodu uzyskiwanego przez osoby fi zyczne 
prowadzące działalność gospodarczą – zgodnie z art. 
26 Ustawy z 1991 r., o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych(Dz. U. nr14-pos.176 , z 2000 r.)

3.  do 10% dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne 
– zgodnie z art.18 Ustawy z 1992 r., o podatku docho-
dowym od osób prawnych
(Dz. U. nr. 54- Poz. 654, z 2000 r.

Cele charytatywnej działalności Stowarzyszenia 
„Bratek”

1.  Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w trudnej 
sytuacji materialnej, poprzez :

a) dofi nansowania rehabilitacji w warunkach domo-
wych i na turnusach rehabilitacyjnych, wzbogacanych 
programami integracyjno-edukacyjnymi, obejmują-
cymi np. organizowanie w Wągrowcu i Poznaniu zajęć 
plenerowych, międzynarodowych imprez sportowych 
oraz międzynarodowych przeglądów zespołów wo-
kalno-taneczno- instrumentalnych – z galowym wy-
stępem w Auli UAM, w ramach corocznych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
b) dofi nansowania kosztów: zakupu leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, likwidacji barier w mieszkaniach itp. 

2.  Podejmowanie inspirujących przedsięwzięć na rzecz:
a) zapewnienia przez Państwo stabilnych i komplekso-
wych rozwiązań , m.in. w myśl milenijnych celów ONZ 
z 2000 r., pod hasłem „Światowe Wzmocnienie Praw 
Osób iepełnosprawnych Oraz Ich Środowisk”
b) utworzenia „Centrum Profi laktyki i Wczesnej Rehabi-
litacji” w Poznaniu, z oddziałami w Wielkopolsce,
z zapleczem rehabilitacyjno-hotelowym, 
m.in. w oparciu o pomoc Darczyńców,

3.  Organizowanie konferencji problemowo-naukowo-
popularyzatorskich oraz wydawanie materiałów
– z Komisją Rehabilitacji i Integracji Społecznej 
Oddz. PAN w Poznaniu. 

Kiedy po raz pierwszy ze-
tknęłam się z wierszami 

Karoliny Kasprzak, poraziła 
mnie moc słów uformowanych 
w sposób najprostszy, a za-
razem najważniejszy. Dzisiaj 
trzymam w ręku debiutancki 
tomik Karoliny „Okiem duszy”. 
Okładka kusi wzrok błękitem 
nieba. To na pewno nie jest po-
ezja z cyklu: co autor miał na 
myśli. 

Te wiersze trafi ają do Czy-
telnika prosto w jego duszę. To 
dobrze, bowiem pisanie zlep-
ków słów, którego sens zna tylko 
autor, mija się z celem. Poezja 
Karoliny przykuwa uwagę krzy-
kiem dnia powszedniego, cier-
pieniem serca i pytaniami do 
Boga. W odróżnieniu od wielu 
młodych adeptów pióra jej po-
ezja ubogacona jest życiowym 
doświadczeniem.

W pierwszej części tomiku za-
tytułowanej „Do Ciebie wołam, 
Panie…”, w wierszu „Jeśli istnie-
jesz”, poetka odważnie czyni 
Stwórcy wyrzuty, że zabiera ży-
cie, „które dopiero co ulepił”. W 
utworze „Katharsis” i „Modlitwa” 
autorka dopytuje się o niewi-
dzialną sprawiedliwość i niewi-
dzialne dobro Boga. 

W części „Dwa proste słowa” 
zgrupowała wiersze sercem 
pisane. Miłość była od wieków 
natchnieniem poetów. W wier-
szu „Nastanie jutro” i „ Rachunek 
sumienia” autorka za szero-
ko otwiera serce i potem musi 

KSIĄŻKA

Uwierzyć
raz jeszcze

przywrócić je do życia. Pyta się 
„Czemu tak trudno… dotknąć ka-
wałka serca?” Dotknąć miłości? 
Prawdziwie kochać?

Trzecia część jest pod tym sa-
mym tytułem, co tytuł tomiku. 
Tu autorka okiem swojej duszy 
w wierszu „Samotność” oskarża 
o oddalenie ludzi „na niebez-
pieczną odległość”. Jest też pięk-
ny wiersz o nadziei, że warto 
wybaczyć wszystko. A w wier-

szu „Chwila” poetka namawia, 
żeby cieszyć się czasem chwilą 
szczęścia. W kolejnym wierszu 
zaznacza, że w życiu nic nie jest 
tak ważne, jak to „Czy byłeś do-
brym człowiekiem”. 

W ostatnim utworze autorka 
pisze: „Każdy ma prawo/ mieć 
własne zdanie”. Więc moje zda-
nie jest takie, że warto przeczy-
tać poezję Karoliny Kasprzak, by 
zastanowić się nad sobą, pobu-
dzić do refl eksji. By uwierzyć raz 
jeszcze w drugiego człowieka. 
By uwierzyć, że życie może być 
piękne. 

Autorka jest studentką peda-
gogiki specjalnej Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
Urodziła się w Śremie. Mieszka i 
pracuje w Poznaniu. Na łamach 
„Filantropa” publikuje reportaże, 
artykuły, opowiadania. Myślę, 
że nie tylko miłośnicy poezji, ale 
wszyscy, którzy cenią sobie do-
brą lekturę, powinni zapoznać 
się z zawartością tego tomiku. 

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

STOWARZYSZENIE
CENTRUM WSPOMAGANIA i REHABILITACJI NIEPOŁNOSPRAWNYCH 

„BRATEK”
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS.0000066678

60-651 POZNAŃ, ul. Szydłowska 14a, tel./fax 061 848 66 34
e-mail: stowarzyszeniebratek@op.pl

NIP 972-09-41-221 REGON 631186654
Konto bankowe: Bank Millennium S.A. 11 1160 2202 0000 0000 3304 2686

W Warsztacie Terapii Za-
jęciowej „Pawełek” w 

Owińskach nie straszne nam 
były mrozy i śnieżne zawie-
ruchy za oknem. W taką po-
godę zabawa jest najlepsza. I 
w taką też pogodę, w piątek 
29 stycznia, zorganizowali-
śmy karnawałowy bal prze-
bierańców. Nasz stroje były 
przepiękne. Mieliśmy duży 
kłopot, aby rozpoznać w nich 
naszych uczestników. 

Byli wśród nas: clown, pani 
wiosna, kucharz, Cyganka, Ja-
ponka, góralka, gwiazdor oraz 
kilku kowbojów. Przy wspa-
niałej muzyce i wyśmienitym 
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Wesołego nastroju i wspa-
niałej zabawy nie zabrakło 

w Fundacji „Arka”, skupiającej 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i towarzyszących 
im asystentów. W ostatnią so-

botę karnawału znakomicie 
bawili się wszyscy. 

Na zabawie spotkali się 
mieszkańcy dwóch poznańskich 
domów „Arki” oraz znajomi i 
przyjaciele. Każdy uczestnik po-

Taniec i muzyka w „Arce”
siadał eleganckie przebranie. 
Pomysłów nie brakowało. Jedny-
mi z najciekawszych były stroje 
Indianina, Araba i pantery. Byli 
też: kowboj, świnka, kwiat, pił-
karz, królewna i wiele innych. 
Mieszkańcy „Arki” samodzielnie 
przygotowali imprezowe kre-

acje. Muzyka wprost porywa-
ła do tańca, a panie proszone 
przez dżentelmenów nie śmiały 
odmówić. Karnawałowemu sza-
leństwu i krokom w takt muzyki 
długo, długo nie było końca. 

 KAROLINA KASPRZAK

Bal karnawałowy 
w „Pawełku”

poczęstunku, przygotowanym 
przez naszą pracownię gospo-
darstwa domowego, bawiliśmy 
się świetnie. Więcej niż słowa 
powiedzą o tym nasze zdjęcia.

ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA
TERAPEUTKA
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Dzisiaj odwiedzamy Jaracz, 
niewielką wieś w powie-

cie obornickim w gminie Ro-
goźno. Muzeum Jaracz-Młyn 
położone jest 40 km na pół-
noc od Poznania, nad zale-
wem rzeki Wełny i wschodnim 
krańcu Puszczy Noteckiej, w 
miejscu o dużych walorach 
krajoznawczych.

Muzeum powstało w 1981 
roku na terenie części dawnej 
osady młyńskiej w Jaraczu, 
jako oddział Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie. Na cele muzealne 
przeznaczono zrekonstru-
owaną stajnię. W 1989 roku, 
po zakończeniu remontu ka-
pitalnego, udostępniono zwie-
dzającym młyn wodny. Po 
zakończeniu remontu domu 
młynarza przygotowano jesz-
cze do zwiedzania ekspozycję 
muzealną, poświęconą histo-
rii społecznej młynarstwa.

W Muzeum powstają nowe 
ekspozycje. Latem 1993 roku 
oddano do eksploatacji jaz 
ruchomy, regulujący rzekę 
Wełnę, a w 1995 roku zakoń-
czony został remont kanału, 

Caritas to jedna z najwięk-
szych organizacji dobro-

czynnych, posiadająca oddzia-
ły w większości miast Polski. 
Inicjuje działania na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem, 
chorych i niepełnosprawnych. 
Znakomitym przykładem jest 
Caritas Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej, powołany dekre-
tem Arcybiskupa Metropolity 
Gnieźnieńskiego dnia 20 grud-
nia 1989 roku.

Na strukturę gnieźnieńskiego 
Caritasu składają się: biuro in-
formacyjno-doradcze, centrum 
wolontariatu, parafi alne zespoły 
i szkolne koła Caritas. Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
prowadzi aż dziesięć palcówek: 
Dom Dziecka „Słoneczna Przy-
stań” w Kołdrąbiu, Dom Matki 
i Dziecka w Gnieźnie, Ośrodek 
Miłosiernego Samarytanina w 
Gnieźnie, Dom Aniołów Stróżów 
w Kruszwicy, Centrum Pomocy 
Bliźniemu w Gnieźnie, Ośrodek 
Pomocy Osobom Poszkodo-
wanym Przestępstwem – Filia 
w Inowrocławiu, Świetlicę Śro-
dowiskową „Promyk Dobra” w 
Chodzieży, Integracyjne Centrum 
Aktywności w Inowrocławiu 
oraz Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Kłecku i Bielicach. 

Integracyjne Centrum Ak-
tywności i Warsztaty Terapii 
Zajęciowej to placówki, które 
doskonale służą rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 

z niepełnosprawnościami. 
Na pierwszą z nich składa się 
warsztat terapii zajęciowej i 
świetlica socjoterapeutyczna. 
Warsztat prowadzi zajęcia dla 
dorosłych osób z niepełno-
sprawnościami z terenu Ino-
wrocławia i okolic. Bierze w 
nich udział 20 uczestników 
z lekką, umiarkowaną oraz 
znaczną niepełnosprawnością. 
Prócz zajęć usprawniających 
organizowane są także liczne 
wyjazdy plenerowe na warsz-
taty plastyczne, muzyczne, 
teatralne oraz olimpiady spor-
towe dla osób z niepełnospraw-
nościami.

W świetlicy socjoterapeutycz-
nej prowadzone są codziennie 
w godzinach popołudniowych 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kłecku jest placówką pobytu 
dziennego i obejmuje wspar-
ciem 35 osób z niepełnospraw-
nością fi zyczną, intelektualną 
i psychiczną z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego. Uczestnikami 
zajęć są osoby powyżej 16 roku 

życia, które ukończyły szkołę po-
nadpodstawową bądź nie podle-
gają już obowiązkowi szkolne-
mu. W placówce realizowany 
jest program rehabilitacyjny po-
przez terapię psychologiczną, 
logopedyczną, ruchową oraz 
aktywność społeczną. Warsztat 
prowadzi pracownię gospodar-
stwa domowego, plastyczną, 
stolarską, introligatorską, kom-
puterową, krawiecko-dziewiar-
ską i ceramiczną.

Z kolei Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Bielicach świadczy 
pomoc 30 osobom z niepeł-
nosprawnością intelektualną i 
fi zyczną z terenu powiatu mo-
gileńskiego. Jest tu pracownia 
ceramiki i rzeźby, plastyczna, 
ogrodnicza, stolarska, gospodar-
stwa domowego oraz krawiecka. 
Ponadto utworzony został spe-
cjalistyczny gabinet fi zjoterapii 
i sala edukacyjna z dostępnymi 
stanowiskami komputerowymi. 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Bielicach zatrudnieni są za-
wodowi instruktorzy terapii za-
jęciowej, logopeda, psycholog, 

pracownik socjalny oraz pielę-
gniarka.

Caritas Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej współpracuje z liczny-
mi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi na terenie ca-
łego kraju. Partnerem Caritasu w 
aktywnych działaniach na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
jest Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi w Puszczykowie. 

Caritas angażuje ludzi wiel-
kiego serca w pomoc potrzebu-
jącym, prowadzi liczne zbiórki 
materialne i rzeczowe, kwesty 
na koncertach charytatywnych. 
Ostatnio dzięki pomocy gnieź-
nieńskiego Caritasu udało się 
zebrać środki na leczenie i reha-
bilitację 17-letniej Pauliny Kora-
lewskiej podczas koncertu cha-
rytatywnego zorganizowanego 7 
lutego we Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury. Takich przykładów jest 
znacznie więcej. 

Bliższe informacje na stronie 
internetowej: www.caritas.gnie-
zno.pl telefon (061) 425 57 82.

 KAROLINA KASPRZAK

Dary serca 
dla potrzebujących

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSIEGO I WIELKOPOLSKI 

Znane i nieznane(10)
umożliwiający dopływ wody 
do młyna. Zapewne efektem 
tych prac było uruchomienie 
w 1997 roku w muzeum małej 
elektrowni wodnej.

Dzisiaj muzeum zajmuje ob-
szar o powierzchni 3,85 hek-
tara o urozmaiconym ukształ-

mysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, niepełnosprawni 
są mile widziani. Zróbcie więc 
sobie wczesnowiosenną wy-
cieczkę. 

Dzisiejszy odcinek „Znane i 
nieznane” to już ostatnia wi-
zyta w gościnnych szreniaw-
skich muzeach. Za miesiąc 
rozpoczniemy wycieczki szla-
kami zamków i pałaców Wiel-
kopolski.

 EWELINA WĘGLEWSKA 
LECH MROCZKOWSKI 

towaniu terenu. Ekspozycja 
muzealna prezentowana jest w 
domu młynarza, młynie wod-
nym i stajni. Muzeum zwiedzać 
można przez cały rok. 

W Jaraczu, podobnie, jak w 
innych oddziałach Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Prze-
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– W naszych rozmowach 
dominuje temat spółek pielę-
gniarskich w domach pomocy 
społecznej. W telewizji słyszy-
my, że NFZ nie ma pieniędzy 
na pielęgniarki środowisko-
we, a obserwując sytuację w 
Domu Pomocy Społecznej na 
Ugorach, stwierdzam, że spół-
ki to nie był chyba najlepszy 
pomysł. 

– Ciągle nie ma rozwiązań 
legislacyjnych. Potrzebne jest 
zdecydowane stanowisko mi-
nisterstw Zdrowia oraz Pracy i 
Polityki Społecznej, a także Par-
lamentu. Jeden z projektów usta-
wy przewiduje, że domy pomocy 
społecznej będą mogły w części 
usług medycznych podpisywać 
kontrakty. Wnosimy o to od 
dziesięciu lat. Nie wiemy, kiedy 
i czy w ogóle taka nowelizacja 
wejdzie w życie. Ciągle czekamy 
na decyzje NFZ, ile i w jakim za-
kresie będzie fi nansował usługi 
pielęgniarek wykonujących kon-
trakty w domach pomocy. Czy 
w ogóle będzie kontraktował tę 
pomoc, na jakich zasadach i w 
jakiej wysokości. Nadal pozo-
staje nie rozwiązana sytuacja, 
że mieszkaniec domu pomocy 
społecznej, który płaci skład-
kę, ma prawo do usług, które 
są fi nansowane przez NFZ, a 
z drugiej strony dom pomocy 
społecznej, który takie usługi 
wykonuje, nie otrzymuje za nie 
należnych mu pieniędzy. Je-
żeli zatrudnia pielęgniarkę, to 
mieszkaniec płaci jakby dwu-
krotnie za tę samą usługę. Dla-
tego na dzisiaj rozwiązaniem 
będzie sięgnięcie po pieniądze, 
które są w funduszu. W DPS na 
Ugorach źle się stało, że wystąpił 
konfl ikt miedzy pielęgniarkami 
ze spółki, a personelem domu, 
który przeniósł się na mieszkań-
ców. Ubolewam z tego powodu. 
Trudno pogodzić różne punkty 
widzenia pracowników Domu i 
pracowników spółki. Ci ostatni 
nie do końca chyba identyfi kują 
się z tą placówką, w której przy-
szło im pracować. 

– Pielęgniarki środowisko-
we mają jeszcze pacjentów 
z zewnątrz. Zauważyłam, że 
niektóre ze spółki wykonywały 
tylko te czynności, które miały 
zakontraktowane z funduszem 
i za które miały tzw. punkty i 
pieniądze. 

– W założeniu funduszu dom 
pomocy społecznej to dla jego 
mieszkańców swoisty rodzaj 
mieszkania, domu. Jeśli miesz-
kamy w środowisku, to prze-
cież też nie mamy pielęgniarki 
przez 24 godziny na dobę. Z 
drugiej strony Ustawa o po-
mocy społecznej mówi, że do 
domu pomocy trafi ają osoby, 

Obowiązek należnej 
pomocy
Z MARIĄ REMIEZOWICZ – dyrektorem Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia
EWELINA WĘGLEWSKA 

które nie mogą samodzielnie 
funkcjonować w środowisku i 
wymagają pomocy. DPS ma im 
tę pomoc zapewnić. W sierp-
niu ubiegłego roku ustaliliśmy, 
że 20 procent mieszkańców 
DPS-ów w Poznaniu to osoby 
wymagające całodobowej opie-
ki i usług medycznych, których 
dom nie zapewnia, bo nie może 
być zgodnie z prawem świad-
czeniodawcą. Ma organizować 
te usługi. Tak mówi prawo. Po-
stąpiliśmy zgodnie z prawem 
współpracując ze spółką i wy-
szło, jak wyszło. Mam nadzie-
ję, że w końcu uregulowania 
prawne rozwiążą tę niezdrową 
sytuację. 

– Może rozwiązaniem by-
łaby większa liczba zakładów 
opiekuńczo-leczniczych? 

– Gdyby w Poznaniu powsta-
ły jeszcze dwa takie zakłady, to 
być może mielibyśmy wybór. 
Musiałaby jeszcze być dobra 
współpraca między nimi. 

– Tak więc sytuacja spółek 
i pielęgniarek nadal pozostaje 
nie wyjaśniona. 

– Niezależnie od tego, jakie 
będzie ostateczne rozstrzygnię-
cie tego problemu i jakie nowe 
przepisy, nikt nie zdejmuje z dy-
rektora ani z miasta obowiąz-
ku zapewnienia mieszkańcom 
DPS-ów należnej im pomocy. 

– Na wygranej pozycji będą 
te domy, w których zostały 
„stare” pielęgniarki? 

– W Poznaniu zostały we 
wszystkich. Ale w Polsce są po-
wiaty, gdzie pozwalniano pielę-
gniarki z domów pomocy spo-
łecznej. Nie bardzo wiem, jak 
tam sobie poradzą. Pielęgniarek 
wciąż brakuje. Trudno będzie je 
pozyskać. 

– W ostatnich miesiącach 
była burza wokół jednego z 
poznańskich DPS-ów. Zakoń-
czyło się to przyjściem nowe-
go dyrektora. Na Ugorach peł-
niącym obowiązki dyrektora 
został Piotr Michalak. Czy to 
posuniecie „uzdrowi” placów-
kę? Czego spodziewa się Pani 
po tej zmianie? 

– Dom Pomocy Społecznej 
jest dla mieszkańców i obo-
wiązkiem nowego dyrektora 
jest poprawienie standardu ich 
życia. Zadaniem dyrektora jest 
doprowadzić do tego, żeby dom 
uzyskał zezwolenie Wojewody 
na funkcjonowanie. To jest prio-
rytet. Miasto na pewno udzieli 
pomocy. Pan dyrektor przed-
łożył mi już plan, jak to zrobić. 
Przy odpowiednich środkach 
fi nansowych uda nam się go 
zrealizować i uzyskać wymaga-
ne zezwolenie. Nikt, ani miesz-
kaniec, ani pracownik, nie musi 
się niczego obawiać. Wysoko 
oceniam program naprawczy 
dyrektora Michalaka i jestem 
dobrej myśli co do przyszłości 
dps-u. Standard, który uzyska-
my, to jest wymagane minimum. 
Potem będziemy podnosić po-
przeczkę. Plany będą długo-
falowe i zawsze w konsultacji 
zarówno z mieszkańcami jak i 
z personelem. 

– Mówi się, że należy odcho-
dzić od dużych, państwowych 
domów pomocy społecznej. 
Mniejsze formy rodzinne i pry-
watne nie za bardzo wypaliły. 
Jak wobec tego wygląda sytu-
acja z mieszkaniami chronio-
nymi? 

– Dobrze nam się układa 
współpraca z Zarządem Komu-
nalnych Zasobów Lokalowych. 

Na razie to są tylko moje prze-
widywania, ale na podstawie 
dotychczasowych dobrych do-
świadczeń jestem w tej kwestii 
optymistką. 

– Czy mieszkanie chronione 
zapewni bezpieczeństwo jego 
lokatorowi? 

– Oczywiście. Zgodnie z 
ustawą takie mieszkanie przy-
należy niejako danej placówce 
pomocy społecznej, na przy-
kład DPS-owi. Osoba mieszka-
jąca w takim mieszkaniu może 
korzystać ze wszystkich usług 
świadczonych przez dom. W tej 
chwili mamy 5 takich mieszkań, 
ale chcemy rozbudować tę sieć 
właśnie o DPS-y. Mieszkanie w 
tzw. mieszkaniu chronionym 
dla jego mieszkańca jest na 
pewno lepsze, niż pobyt w naj-
lepszym DPS-ie. 

– Kiedy rozmawiałyśmy 
ostatnio, obawiała się Pani 
skutków kryzysu. Co będzie w 
roku 2010? 

– Poziom fi nansowania pozo-
staje ubiegłoroczny, lecz infl acja 
stawia nas przed kolejnym wy-
zwaniem. Rok będzie na pewno 
trudny. Konieczne będą pewne 
cięcia, ale i tak nie jest najgo-
rzej. 

– Czy będą wobec tego ja-
kieś nowe programy? 

– Wdrażamy na przykład 
nowy program dla seniorów. W 
życie wchodzi nowa ustawa o 
organizacjach pożytku publicz-
nego i wolontariacie. Tym też 
zajmie się nasz Wydział. Poja-
wią się w związku z tym nowe 
formy i zasady pracy. 

– Kończąc naszą rozmowę, 
tradycyjnie zapytam: czego 
można życzyć Pani i Wydziało-
wi, którym Pani kieruje? 

– Przede wszystkim zdro-
wia, którego też życzę wszyst-
kim czytelnikom „Filantropa 
Naszych Czasów”. A Wydzia-
łowi trochę spokoju i żeby się 
wszystko udawało. 

– Życzę więc tego i dziękuję 
za rozmowę.
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Bale karnawałowe na dobre 
wpisały się w życie miesz-

kańców domów pomocy spo-
łecznej. W DPS na poznańskich 
Ugorach tradycyjny bal ma 
jeszcze nazwę. Oczywiście co 
roku inną. 

W 2010 roku do DPS-u za-
witali piraci, bo tegoroczny bal 
był „Balem pirackim”. Na Ugory 
przypłynął imponujący statek z 
morskimi rozbójnikami, którzy 
porwali mieszkańców w wir sza-
lonej zabawy. Dekoracje pirackiej 
sali wykonali sami mieszkańcy 
domu pod czujnym okiem Lecha 

Mroczkowskiego – terapeuty za-
jęciowego, który zaprojektował 
scenografi ę całości. 

Zabawę uważnie obserwo-
wał i porządku pilnował pirat /
kukła/ z drewnianą nogą. Gdyby 
na balu zapanował nieporzą-
dek czy jakaś inna piracka sa-
mowolka, wystrzał z armaty na 
pewno przywołałby ład, a gada-
jąca papuga też powiedziałaby 
swoje. Zresztą to właśnie od niej 
dowiedziałam się wszystkich 
szczegółów z pirackich tańców 
i swawoli. 

 EWELINA WĘGLEWSKA

W tym roku Wielkanoc już na 
początku kwietnia, a wiec 

najwyższy czas, aby pomyśleć 
o kartkach świątecznych, wy-
syłanych naszym najbliższym 
z tej okazji. Żaden, nawet naj-

piękniejszy esemes, mail, czy 
rozmowa telefoniczna, nie za-
stąpią tradycyjnej świątecznej 
kartki z pisankami, zajączkiem 
czy kurczaczkami, którą znaj-
dziemy w przedświątecznej 

W Warsztatach Terapii Za-
jęciowej „Amikus” oprócz 

codziennych zajęć terapeu-
tycznych w poszczególnych 
pracowniach od pewnego 
czasu uczestnicy biorą udział 
w ciekawych i twórczych piąt-
kach. Niekiedy organizowane 
są wy ia do kina, teatru czy na 
kręgielnię. 

Niekiedy tworzymy w Warsz-
tatach mini kino. Próbujemy 
odtworzyć kinowy nastrój, zasu-
wamy rolety, ustawiamy krzesła 
w rzędach i przez rzutnik oglą-
damy ciekawy fi lm. Gościliśmy 
również teatr z Krakowa, jak to 
mówią uczestnicy, z prawdziwy-
mi aktorami. Mieliśmy też piątek 
zaczarowany, gdy odwiedził nas 

Piraci na Ugorach Kartki dla 
najbliższych

Kolorowe piątki
w Amikusie

niec z balonami, a czasem dys-
koteka połączona z różnymi 
fantastycznymi konkursami jak 
na przykład odgadywanie przy 
pomocy smaku i z zamkniętymi 
oczami, co to za artykuł spożyw-
czy…

Od niedawna w Amikusie 
uczestnicy korzystają z choreo- 
i muzykoterapii. Pani Honorata 
z tygodnia na tydzień wprowa-
dza coraz to nowe ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe. Tańcząc 
odprężamy swoje umysły i ciało. 
Uczestnicy mają tu dobrą zaba-
wę, swobodę ruchów i uczą się 
przełamywać bariery psychicz-
ne, a także uczą się siebie na-
wzajem.

Pani Ewa prowadzi muzyko-
terapię indywidualnie i grupowo. 
Na zajęciach jest wesoło i sły-
chać gromki śpiew. Tutaj uczest-
nicy uczą się nie tylko śpiewu, 
ale i odpoczynku, relaksacji, 
pozytywnego nastawienia do 
życia. 

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Porządku pilnowali pirat i gadająca papuga.
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pan iluzjonista i swoim „abra-
kadabra” czarował pieniążki w 
ziemniakach, albo jednym prze-
sunięciem dłoni sklejał pocięty 
sznurek. Podopieczni byli zdu-
mieni i zachwyceni. 

Dla oderwania się od co-
dziennych zajęć, podczas któ-

rych uczestnicy uczą się różnych 
technik plastycznych, szycia, 
gotowania, umiejętności spo-
łecznych czy obsługi komputera 
– terapeuci przygotowują niekie-
dy wspomniane kolorowe piątki. 
Czasem jest to karaoke, czasem 
gry edukacyjne, kalambury, ta-
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27 stycznia w Minister-
stwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w 
Warszawie odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali Gloria 
Artis. Nadaje je kapituła oso-
bom wybitnie zasłużonym w 
dziedzinie literatury, plastyki, 
muzyki, teatru i kina. 

W gronie uhonorowanych 
medalem Gloria Artis nie za-
brakło przedstawiciela Wielko-
polski. Był nim nasz redakcyjny 
kolega artysta plastyk Andrzej 
Grzelachowski Aga, opiekun i 
nauczyciel niepełnosprawnych 
twórców. Oto jak skomentował 
tak wysokie wyróżnienie: 

– Kto planuje na dni, ten 
hoduje kwiaty. Kto planuje na 
lata, ten sadzi las. Kto planuje 
na wieki, ten kształci ludzi; a ja 
po prostu lubię to robić. na 

Dla osób z zespołem Turne-
ra i ich rodzin spotkanie 

27 stycznia w Osiedlowym 
Domu Kultury „Pod Lipami” 
miało wyjątkowe znaczenie. 
Było ono bowiem poświęcone 
promocji dopiero co wydanej 
i pierwszej w Polsce książki-
poradnika, który w tak szeroki 
i wnikliwy sposób uwzględnia 
potrzebę wsparcia psycholo-
gicznego, pedagogicznego i 
społecznego osób z tą gene-
tyczna chorobą. Wymowny 
jest zresztą sam tytuł książki: 
„Wspomaganie fi zycznego i 
psychospołecznego rozwoju 
osób z zespołem Turnera”.

Podkreślić trzeba, że książ-
kę otwiera tekst zatytułowany 
„Defi nicja, epidemiologia i roz-
poznawanie zespołu Turnera”, 
ukazujący złożone aspekty 
medyczne tego schorzenia. 
Napisały go prof. dr hab. n. 
med. Katarzyna Łącka z Kate-
dry Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu (pod jej redakcją 
książka się ukazała) i lek. med. 
Małgorzata Ławniczak, która 

Gloria Artis dla Andrzeja 
Grzelachowskiego

Laureaci medalu Gloria Artis: Andrzej Grzelachowski Aga
w rozmowie z Elżbietą Dzikowską. 

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ O ZESPOLE TURNERA

Dla chorych i rodziców
jest prezesem Wielkopolskie-
go Stowarzyszenia Wsparcia 
w Zespole Turnera. To właśnie 
Stowarzyszenie, dzięki fi nan-
sowemu wsparciu Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, 
wydało tę znakomitą i jedyną w 
swoim rodzaju publikację. 

„Pod Lipami” spotkali się pra-
wie wszyscy pozostali jej auto-
rzy: prof. dr hab. n. med. Marek 
Niedziela, prof. dr hab. Andrzej 
Twardowski, dr hab. n. med. 
Błażej Męczekalski, dr n. med. 
Monika Obara-Moszyńska, dr 
Hanna Kubiak, lek. med. Adam 
Czyżyk, studentka fi zjoterapii 
Katarzyna Bobrzyk i Paulina 
Szulc z Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Wsparcia w Ze-
spole Turnera. Współautorką tej 
książki jest także dr Anna Jako-
niuk-Diallo. Na spotkaniu była 
prof. dr hab. Irena Obuchowska, 
pomysłodawczyni i inspiratorka 
powstania tej znakomitej książ-
ki. I byli przede wszystkim sami 
chorzy, członkowie Stowarzy-
szenia, najważniejsi adresaci 
poradnika o zespole Turnera. 
To bezcenne, że mogli oni wy-
mienić poglądy z wybitnymi 

specjalistami w dziedzinie roz-
poznawania i terapii tego ge-
netycznego schorzenia. W ich 
imieniu o znaczeniu tej książki 
i swoim w niej współautorstwie 
mówiła wspomniana Paulina 
Szulc. 

Wszystkim autorom serdecz-
nie dziękowała prezes Małgo-
rzata Ławniczak. Na spotkaniu 
był także jej ojciec Jan Ławni-
czak, który również wiele serca 
i wysiłku włożył w doprowa-
dzenie do skutku tego wydaw-
niczego przedsięwzięcia, jakim 
jest książka „Wspomaganie fi -
zycznego i psychospołecznego 
rozwoju osób z zespołem Tur-
nera”. Jest ona nieocenionym 
źródłem wiedzy nie tylko dla 
chorych i ich rodziców, ale także 
dla pedagogów, psychologów, 
lekarzy, pracowników pomocy 
społecznej. Bez takich publika-
cji trudno mówić o zwiększeniu 
społecznej świadomości na te-
mat zespołu Turnera.

Podczas spotkania Katarzyna 
Bobrzyk omówiła, posługując 
się czytelną prezentacją mul-
timedialną, stosowane w tym 
schorzeniu metody fi zjotera-

peutyczne: masaż leczniczy, ki-
nezyterapię (leczenie ruchem), 
światłolecznictwo, laserotera-
pię i inne. Dała też pokaz terapii 
tańcem z udziałem obecnych 
na spotkaniu chorych. 

Na spotkaniu Marcin Ba-
jerowicz – redaktor naczelny 
„Filantropa” przedstawił to cza-
sopismo zwane w podtytule 
„miesięcznikiem ruchu twór-
czego osób niepełnospraw-
nych”, prezentując jednocześnie 
ich dorobek literacki, wydany 
w postaci książek przez Fun-
dację Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Filantrop”. Z 
inicjatywy profesor Ireny Obu-
chowskiej zrodził się pomysł 
opublikowania zbioru wspo-
mnień osób z zespołem Tur-
nera. Dzięki temu również i ta 
grupa ludzi miałaby możliwość 
pokazania swojego świata i 
podniesienia poczucia wartości 
własnej, a ich twórcze słowo 
przyczyniłoby się do wzmoc-
nienia pozytywnego wizerunku 
osób z niepełnosprawnościami 
w naszym społeczeństwie. 

 KAROLINA KASPRZAK

korespondencji. Jeśli jeszcze 
taka kartka wykonana będzie 
własnoręcznie przez nadawcę, 
to czy może być cos lepszego 
tej wiosny?

Wykonanie wielkanocnej 
kartki nie jest trudne, nie wy-
maga zdolności plastycznych, 
materiałów, czy nakładów fi -
nansowych. Wystarczy pomysł, 
odrobina chęci i czasu. My już 
zabieramy się do pracy i na-
mawiamy do tego samego na-
szych czytelników. To naprawdę 
przednia zabawa i satysfakcja, 
że to my sami, a nie gotowiec z 
kiosku ruchu, czy z pobliskiego 
marketu.

Materiały: kolorowy brystol, 
papier wycinanka

Wykonanie: Z kolorowego 
brystolu lub papieru typu wyci-
nanka wycinamy format kartki 
pocztowej. Najlepiej złożyć na 
pół, to kartka będzie stojąca, z 
drugiej strony zamieścimy ży-
czenia. Przód karty dekorujemy 
różnymi elementami dekoracyj-
nymi według własnego pomy-
słu.

EWELINA WĘGLEWSKA 
LECH MROCZKOWSKI 
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Karolina Nowacka jest jedną 
z 35 uczestników Warszta-

tów Terapii Zajęciowej „Pawe-
łek” w Owińskich. Mimo swej 
niepełnosprawności (porusza 
się na wózku inwalidzkim) 

W dniu 15 stycznia odwie-
dzili nas w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach bardzo mili go-
ście. Byli to uczniowie drugiej 
klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bolechowie: Anna 
Ziomek, Karolina Wojtera, 
Piotr Laskowski, z wycho-
wawczynią Moniką Dziurlą, 
nauczycielką Katarzyną Ło-
wigus i psycholog Manuelą 
Schlaff ke. Z inicjatywy dyrek-
tor Lidii Szymczak zorgani-
zowali zbiórkę pieniędzy, za 
które kupili dla nas wspaniałe 
prezenty: materiały plastycz-

Jeszcze nikt nigdy nie ob-
jechał ani nie obleciał kuli 

ziemskiej w trzy godziny. 
Oczywiście, za wyjątkiem 
uczniów i nauczycieli Społecz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 i 
Społecznego Gimnazjum nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Poznaniu Społecznego To-
warzystwa Oświatowego. Wy-
chowankowie, wychowawcy, 
a także rodzice, zaliczając 
przy okazji pobyt w Kosmosie 
(!), dokonali tego wyczynu 6 
lutego podczas VI Koncertu 
Charytatywnego, który trwał 
właśnie około trzech godzin. 
Jego miejscem, tak jak w roku 
ubiegłym, była Aula Nova 
Akademii Muzycznej w Po-
znaniu. 

W tej wspaniałej zabawie w 
lot ziemsko-kosmiczny udział 
brała, razem z zespołami i soli-
stami na scenie, cała szczelnie 
wypełniona widownia. Organi-
zatorzy – nauczyciele i ucznio-
wie Społecznej Szkoły – raz 
jeszcze dowiedli, że stać ich na 
zawsze nowe i niebywałe po-
mysły, dzięki którym koncerty 
charytatywne są każdego roku 
niepowtarzalne i atrakcyjne. I za 
każdym razem są swoistą rewią 
szkolnych talentów muzycz-

nych, wokalnych, tanecznych, 
teatralnych, plastycznych. 

Start w daleką podróż odbył 
się w Poznaniu. Na rozgrzewkę 
wystąpił zespół muzyczny Gra-
żyny Przepierskiej, złożony z 
chóru „Kantyczki” oraz chóru ro-
dziców i nauczycieli, z towarzy-
szeniem zespołu instrumental-
nego. Dziecięca grupa baletowa 
Violetty Antkowiak wykonała 
dwa tańce: „Humoreska” i „Śnie-
żynki”. Potem był przystanek Że-
lazowa Wola, gdzie Ewa Wyga-
nowska zagrała Poloneza g-moll 
F. Chopina, a Tomasz Siedlewski 
– Nokturn cis-moll tegoż kom-
pozytora. 

Stąd do Moskwy zabrała wi-
downię pociągiem Grupa Te-
atralna „Marynaty” i walc na 
sześć rąk Sergiusza Rachmani-
nowa w wykonaniu B. Hadryś, 
A.Kądziołki i M. Nowak, a lot do 
Indii zafundowali tańcem egzo-
tycznym uczniowie K. Obrębska, 
O. Hassan-Bartz i M. Sołkiewicz. 
Z Indii młodzi artyści przenieśli 
nas do USA. Byliśmy dzięki nim 
w San Francisco, Los Angeles, 
Detroit, Nowym Jorku. I stąd spe-
cjalna rakieta wywiozła podróż-
nych w przestrzeń kosmiczną – 
z lądowaniem w Londynie, gdzie 
uczniowie i absolwenci szkoły 

ne, przydatne naszym uczest-
nikom podczas pracy niemal 
w każdej pracowni.

Nasi goście zwiedzali warsz-
taty, dowiadywali się o naszej 
codziennej pracy, zaprosiliśmy 
ich także na pyszną zupę – przy-
gotowaną przez pracownię go-
spodarstwa domowego. W po-
dziękowaniu otrzymali gromkie 
brawa oraz nasze piękne świece 
„małpki” – wykonane z pszcze-
lego wosku. Serdecznie wam 
dziękujemy za wspaniałą nie-
spodziankę.

JOANNA WOJCIECHOWSKA
TERAPEUTKA

Uczniowie 
w „Pawełku”

Nasza Karolina
– jest zawsze uśmiechnięta, 
pełna energii i woli walki. Jest 
drobną, fi ligranową i zarazem 
bardzo ciepłą osobą. 

Od kilku lat Karolina jest reha-
bilitowana w naszych warszta-
tach. Gdy zajął się nią rehabilitant 
Patryk Bratkowski, uwierzyła we 
własne siły, a zwłaszcza w to, że 
kiedyś jeszcze będzie chodzić. 
Zrobiła wszystkim ogromną 
niespodziankę, gdy pięknie wy-
raziła wdzięczność Patrykowi 
za jego zaangażowanie i pracę. 
Wręczając mu bukiet wiosen-
nych tulipanów powiedziała: 

– Dziękuję panu Patrykowi 
za rehabilitację, za to, stawiam 
pierwsze kroki z pomocą drugiej 
osoby. Dzięki Panu Patrykowi 
uwierzyłam, że mogę stanąć na 
nogi i z całych sił będę starała się 
do tego dążyć, aby samodzielnie 
zrobić kilka kroków. To jest moje 
marzenie.

KAROLINA NOWACKA
UCZESTNICZKA 

JOANNA WOJCIECHOWSKA
TERAPEUTKA

Od lewej: Piotr Der – prezes 
Koła Wielkopolskiego Związku 

Inwalidów Narządu Ruchu 
w Owińskach, 

Karolina Nowacka i Patryk 
Bratkowski – rehabilitant. 

Olga i Marta Dzieciątkowskie oraz „Kantyczki”.

W trzy godziny dookoła świata…
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VI KONCERT CHARYTATYWNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

W trzy godziny 
dookoła świata

wykonali utwory „Passanger” i 
„Rocking in the Free World”. Po-
dróż dookoła świata zakończyła 
się oczywiście w Poznaniu pio-
senką fi nałową „Droga, którą idę” 
z repertuaru „Czerwonych gitar”, 
odśpiewaną wspólnie przez wy-
konawców koncertu i słuchaczy.

Równie atrakcyjna jak estra-
dowe występy była aukcja, którą 
poprowadzili sami uczniowie. 
Licytowano prace plastyczne 
uczniów, a także takie atrakcje 
jak piłkę z autografami piłkarzy 
„Lecha”, dwie bombki choin-

Aukcja. 

kowe z autografami Krystyny 
Jandy i aktorów Teatru Nowego 
w Poznaniu, dwie butelki wina 
hiszpańskiego, drzewko bonsai i 
inne rozmaitości. 

Dochód z aukcji, koncertu-po-
dróży, prowadzonego przez wie-
le dni przed koncertem kierma-
szu, sprzedaży ciast domowego 
wypieku oraz sprzedaży cegiełek 
wyniósł łącznie 31.727 zł. 60 gr. 
Pieniądze te przeznaczono na 
rzecz Kliniki Onkologii, Hema-
tologii i Transplantologii Pedia-
trycznej Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu, na operację 
oczu chorej na retinopatię wcze-
śniaczą Patrycji Siarki, budowę 
internatu szkół prowadzonych 
przez Siostry Urszulanki w Pnie-
wach, dla wielodzietnej rodziny 
państwa Łuczaków w Jarosław-
cu koło Poznania oraz dla ofi ar 
trzęsienia ziemi na Haiti.

Dla uczniów i nauczycieli Spo-
łecznej Szkoły VI Kocert, podob-
nie jak poprzednie, był więc nie 
tylko zabawą. Był także źródłem 
ogromnej satysfakcji, że dzięki 
ich wielomiesięcznej pracy, którą 
włożyli w przygotowanie impre-
zy, można było pomóc osobom 
najbardziej potrzebującym. mb 

„Kantyczki” Grażyny Przepierskiej. 

Patrycja Siarka z rodzicami.

Z „Marynatami” do Moskwy
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GABRYSIA BEDNAREK

Gdy słyszę 

Gdy muzykę Szopena 
słyszę, 
To czuję, 
że rozbrzmiewa 
na całym świecie. 
Pogrążona jestem
w niej jak we śnie, 
Nim się zorientuję,
już kończy się.

Szopen był wybitny,
Pisał nuty migiem. 
Stał się muzykiem 
słynnym, 
Pianistą niedościgłym.

Spośród wszystkich 
drzew 
Uwielbiał 
najbardziej wierzby. 
Jego mazurki i polonezy
W płaczących
gałęziach grzęzły.

Gdy słyszę tę muzykę,
Wyobrażam sobie, 
jak gra, gra i gra …

Od redakcji:

Autorka tego wiersza (z oka-
zji Roku Szopenowskiego 
2010) jest uczennicą drugiej 
klasy Szkoły Podstawowej 
w Warszawie.

MAGDALENA 
KRYTKOWSKA

OPATÓWEK

Hamak
 
jeszcze kołysze się 
miarowo
 
a już Thanatos
powoli gasi pochodnię
zawęża się 
margines niepewności
 
pewnik 

nie oddycha tlenem

W Polsce żyje około 400 
tysięcy ludzi chorych na 

padaczkę. Co roku zapada na 
nią 40-70 osób na każde 100 
tysięcy. Niestety, w naszym 
społeczeństwie cały czas 
funkcjonują błędne stereotypy 
na temat sposobów postępo-
wania w przypadku ataków 
epileptycznych i metod lecze-
nia farmakologicznego. 

W odpowiedzi na pytania 
i kwestie sporne inicjatorzy 
badania PRO-EPI, przeprowa-
dzonego na zlecenie Polskiego 
Towarzystwa Epileptologii i 
fi rmy UCB przez Instytut Ba-
dawczy Pentor, zorganizowali 
we współpracy z poznańskim 
Stowarzyszeniem Ludzi z Epi-
lepsją, Niepełnosprawnych i Ich 
Przyjaciół „Koniczynka” konfe-
rencję naukową pod hasłem: 
„Dziecko z padaczką w szkole”. 
Uczestnikom przedstawiono 
wyniki wspomnianego badania 
PRO-EPI.

Padaczka (epilepsja) to jedno 
z najczęstszych schorzeń neu-
rologicznych. 

Jest zespołem objawów so-
matycznych, wegetatywnych i 
psychicznych, które występują 
w wyniku zaburzeń funkcjo-
nowania mózgu. Pierwsze w 
Polsce kompleksowe badania, 
dotyczące społecznych aspek-
tów padaczki, realizowano w 
lutym i marcu ubiegłego roku 
na reprezentatywnej próbie 
Polaków, wśród lekarzy neuro-
logów, dorosłych epileptyków, 
rodziców dzieci chorych na pa-
daczkę oraz dyrektorów szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Wyniki wykazały, że 57% 
dzieci chorych uczy się w zwy-
kłych szkołach, a około 40% w 
placówkach integracyjnych i 
specjalnych lub też korzysta z 
indywidualnego toku naucza-
nia. Badania uświadomiły też, 
że wiedza zarówno pedagogów, 
jak i ogólna wiedza społeczna 
na temat objawów i pomocy 
osobom z epilepsją cały czas 
jest na zbyt niskim poziomie. 
Taką sytuację można zmienić 
tylko poprzez odpowiednią 
edukację.

43% badanych deklaruje, że 
wie, jak udzielić pomocy cho-
remu w przypadku wystąpienia 

Epilepsja 
– co trzeba wiedzieć

napadu padaczkowego, lecz 
niestety, bardzo często jako pra-
widłowe postępowanie – a na-
prawdę niedozwolone – wska-
zuje się wkładanie twardych 
przedmiotów pomiędzy zęby. 
Takiej odpowiedzi udzieliło 
aż 84% Polaków spośród tych, 
którzy uważają, że wiedzą, jak 
należy udzielić pomocy.

Do niedozwolonych zacho-
wań podczas ataku epilepsji 
należy także krępowanie ru-
chów ciała, podawanie pły-
nów i leków uspokajających. 
Te pokutujące od dziesięcioleci 
niewłaściwe praktyki – zamiast 
pomóc – zagrażają życiu cho-
rego.

Jakie jest więc prawidłowe 
postępowanie w przypadku 
wystąpienia ataku?

Wyczerpującej odpowiedzi 
na to pytanie udzieliła podczas 
wykładu prof. dr n. med. Barba-
ra Steinborn z Katedry i Kliniki 
Neurologii Wieku Rozwojowe-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu.

Podczas napadu padaczko-
wego należy:

�  zabezpieczyć chorego 
przed skaleczeniem, 
odsuwając niebezpieczne 
przedmioty,

�   zabezpieczyć głowę przed 
urazami,

�  rozpiąć choremu pasek bądź 
kołnierzyk koszuli,

�   zachować spokój, 
gdyż atak mija najczęściej 
po 2-3 minutach,

�  pozostać przy chorym 
do momentu ustąpienia 
napadu,

�   po napadzie ułożyć chorego 
na lewym boku,

�   wezwać pogotowie
jeśli napad się przedłuża
lub w krótkim odstępie cza-
su wystąpi kolejny.

Napady padaczkowe są ma-
nifestacją zaburzeń mózgo-
wych i mogą przejawiać się w 
różnorodny sposób – od kilku-
sekundowych wyłączeń świa-
domości, nieznacznych ruchów 
mimowolnych kilku mięśni jed-
nej z kończyn, aż do uogólnio-
nych drgawek całego ciała. 

Traktowanie ludzi z rozpo-
znaniem epilepsji jednakowo 
jest bardzo krzywdzące. W 70% 
przypadków napady padacz-
kowe można wyeliminować za 
pomocą leków przeciwpadacz-
kowych. Duża część chorych 
zachowuje pełną zdolność do 
aktywnego funkcjonowania we 
wszystkich sferach życia co-
dziennego.

W dyskusji konferencyjnej 
uczestniczyli między innymi: 
przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, repre-
zentantka Stowarzyszenia 
„Koniczynka” i zarazem matka 
dziecka z epilepsją Agnieszka 
Nowak oraz psycholog Stowa-
rzyszenia Marta Saratowska. 
Pytania dotyczyły edukacji 
dzieci z padaczką i ich aktyw-
ności na zajęciach wychowania 
fi zycznego, akceptacji ze strony 
rówieśników w szkole, kom-
petencji zawodowych i wiedzy 
nauczycieli na temat niepełno-
sprawności oraz aktywności 
zawodowej osób z padaczką w 
życiu dorosłym.

Chorzy na epilepsję bardzo 
często narażeni są na dyskrymi-
nację społeczną, nietolerancję i 
nadopiekuńczość ze strony ro-
dziców. Aby nie dopuszczać do 
takich negatywnych postaw, na-
leży przede wszystkim wiedzieć, 
jak prawidłowo pomóc choremu 
podczas napadu padaczkowego 
i traktować go z pełnym zrozu-
mieniem i akceptacją.

 KAROLINA KASPRZAK

JĘDRZEJ CICHY
POZNAŃ

***
Czym jesteś?
Ulotną mgiełką, 
czy realnym 
doznaniem? 
Jesteś na zawsze, 
czy tylko na chwilę? 
Jesteś uniesieniem, 
czy istotą spokoju? 
Jesteś miłością, 
czy Miłością? 
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12 lutego, w dzień po 
Światowym Dniu Cho-

rych, w Filharmonii Poznań-
skiej odbył się Koncert Jubi-
leuszowy dla Dobrodziejów 
Hospicjum Palium. W czasie 
koncertu w Auli Uniwersytec-
kiej obchodzono również Ju-
bileusz 350 rocznicy śmierci 
św. Wincentego a Paulo, zało-
życiela Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a 
Paulo. Zgromadzenie Księży 
Misjonarzy objęło Patronat 
Honorowy nad Koncertem.

Piątkowy wieczór obfi tował 
w jubileusze: zbliżające się 
90-te urodziny założyciela i 
dyrygenta Poznańskich Słowi-
ków prof. Stefana Stuligrosza, 
osobisty Jubileusz prof. Jacka 
Łuczaka, dwusetna rocznica 
urodzin Fryderyka Chopina 
oraz 350 rocznica śmierci św. 
Wincentego a Paulo.

Prowadząca koncert Moni-
ka Stachurska wielokrotnie 
podkreślała zasługi Jubilatów 
oraz wszystkich, którzy w ja-
kikolwiek sposób wspomagają 
dzieło prof. Łuczaka – Poznań-
skie Hospicjum Palium.

W pierwszej części Koncer-
tu wystąpił Chór Chłopięcy i 
Męski Filharmonii Poznańskiej 
Poznańskie Słowiki, którym 
dyrygował Maciej Wieloch. 
Prezentowane były fragmenty 
książek autorstwa prof. Ste-
fana Stuligrosza i ks. dra Zbi-
gniew Knopa. Wicedyrektor 
Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Sławomira 
Piasecka przekazała na ręce 
prof. Jacka Łuczaka pracowni-
kom i wolontariuszom Hospi-
cjum książkę ks. dra Zbigniewa 
Knopa „Idźcie i głoście”, dedy-
kowaną prof. Stefanowi Stuli-
groszowi oraz płyty DVD i CD 
o św. Wincentym a Paulo ufun-
dowane przez Marszałka Wo-

W AULI UNIWERSYTECKIEJ

Słowiki i jastrzębie
przyfrunęły tu słowiki, a teraz 
wylądowały jastrzębie”. 

Niech ten słowiczy śpiew  i 
muzyka jastrzębi zawsze to-
warzyszą pacjentom Hospi-
cjum Palium, jego Dobrodzie-
jom i szlachetnej działalności 
prof. Jacka Łuczaka.

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej 

w Poznaniu 
nr konta bankowego:

79 1020 4027 0000 1702 0031 
0326

1% PODATKU
numer KRS 0000031654 

Wicedyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu Sławomira Piasecka wręcza prof. Jackowi Łuczakowi 

książkę księdza dra Zbigniewa Knopa „Idźcie i głoście”,
dedykowaną przez autora prof. Stefanowi Stuligroszowi.

jewództwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka. Prof. Jacek 
Łuczak wręczył Dobrodziejom 
Hospicjum nagrody i dyplomy 
„Honorowy Przyjaciel Hospi-
cjum”. Ks. Jerzy Górny, Misjo-
narz św. Wincentego a Paulo, 
przedstawił postaci wielkich 
wolontariuszy: św. Wincentego 
a Paulo, założyciela Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy oraz 
Fryderyka Ozanama, współza-
łożyciela Stowarzyszeń Win-
centyńskich.

W drugiej części Koncertu 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych pod dyrekcją mjr 
Pawła Joksy zabrała słucha-
czy w podróż muzyczną przez 
wieki i kraje. Major Paweł Jok-
sa trafnie określił atmosferę 
muzyczną panującą w Auli 
Uniwersyteckiej: „Najpierw 

Poznańskie Słowiki.

Osoby obdarowane przez prof. Jacka Łuczaka (w środku)
dyplomami za działalność wspierającą Hospicjum Palium. 
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Dzięki 48. akcji Klubu 
Honorowych Dawców 

Krwi PCK „Lubonianka” im. 
Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu 7 
lutego w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Luboniu zgromadzono 63 
litry krwi. Krew przekazało 
140 osób, w tym około 40 
kobiet. Do Klubu zapisało 
się siedmiu nowych człon-
ków.

– Panie Dyrektorze, niedaw-
no słyszałam Pana publicz-
ną wypowiedź, że unika Pan 
prasy, dziennikarzy i rzadko 
z nimi rozmawia. Jednak nie 
protestował Pan zbytnio, gdy 
poprosiłam o rozmowę do „Fi-
lantropa Naszych Czasów”…

– „Filantrop” jest swego ro-
dzaju prasą branżową, którą 
czytuję, gdy tylko mam do niej 
dostęp. Działa w obszarze po-
mocy społecznej. Podaje wiele 
istotnych informacji, nie tylko 
dla osób niepełnosprawnych 
czy chorych, ale również dla 
pracowników społecznych, do 
których przecież się zaliczam. 
Jest to więc niejako moja ga-
zeta. 

– Cieszę się, że jesteśmy tak 
postrzegani. Czy nie bał się 
Pan przyjść jako p.o. dyrek-
tora w DPS na Ugorach? To 
okres trudny dla tej placówki: 
zła prasa, kontrole, konfl ikty 
między pracownikami. 

– Każdy moment zmiany 
pracy czy podjęcia jakiegoś 
nowego wyzwania jest mo-
mentem trudnym. Niewątpli-
wie sytuacja, jaka jest w DPS 
na Ugorach, nieszczególnie 
sprzyja podejmowaniu nowych 
wyzwań. Zakres zadań, które 
zamierzam tu podjąć, powo-
dowany jest przede wszystkim 
tym, że mam pewne doświad-
czenie w tego typu pracy i po-
mysł na zmiany, które z jednej 
strony pomogą uporządkować 
i usprawnić działalność domu, 
a z drugiej pozwolą mieszkań-

Akcja sponsorowali: Przed-
siębiorstwo Farmaceutyczne 
„Ziołolek” Poznań, Radio „Mer-
kury” Poznań, fi rma „Dramers”, 
Urząd Miejski w Luboniu, „Po-
lcar” Poznań-Antoninek, „Sel-
gros Cash & Carry”, Spółdziel-
cza Grupa Bankowa Poznań, 
PCK, Malta Ski i SKOK Stef-
czyka – Oddział w Luboniu, a 
Szkoła Podstawowa nr 1 udo-
stępniła sali gimnastycznej.

ROBERT WRZESIŃSKI

Krew darem życia

Ciągle nowe wyzwania
Z PIOTREM MICHALAKIEM – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej na Ugorach rozmawia 
EWELINA WĘGLEWSKA 

com po prostu normalnie, spo-
kojnie żyć. 

– Ile lat pracuje już Pan w 
pomocy społecznej? 

– Trochę się uzbierało; 15 lat, 
a przedtem 7 w służbie zdro-
wia. Myślę, że to niezły staż. 

– Poprzednie Pana miejsca 
pracy to domy pomocy spo-
łecznej na Konarskiego i Za-
menhoff a. Ten ostatni to naj-
nowszy poznański dom, który 
tworzył Pan od podstaw. Ugo-
ry to dom przeszło trzydzie-
stoletni, w którym w zasadzie 
też trzeba wszystko zacząć od 
nowa. Jakie więc plany? 

– Wiadomo, że DPS na Ugo-
rach, jako jedyny w Poznaniu, 
nie ma zezwolenia Wojewody 
na stałe prowadzenie działal-
ności i dlatego priorytetem jest 
osiągnięcie wymaganych stan-
dardów. Mamy na to czas do 
końca tego roku. Po obejrze-

niu protokołów pokontrolnych 
mam pewien plan i trzeba za-
cząć działać. Przede wszyst-
kim standardy związane z 
kadrą: więcej pielęgniarek, 
opiekunek, pokojowych. Ko-
nieczne będą ruchy kadrowe. 

– Zwolnienia? 

– Niekoniecznie, może tyl-
ko zmiana warunków pracy. 
Zatrudnienie trzeba dostoso-
wać do istniejących potrzeb. 
Druga sfera związana z całą 
infrastrukturą domu. To stary, 
ponad 30-letni budynek. Brak 
w nim na przykład wielu przy-
stosowań, choćby toalet czy 
windy w pełni dostosowanej 
do potrzeb niepełnospraw-
nych. To są bolączki dnia co-
dziennego, trzeba się nimi za-
jąć. Koncepcje złożyłem już w 
Urzędzie Miejskim. 

– Co pójdzie na pierwszy 
ogień? 

– Uzyskanie standardów 
oraz to, co było zapisane w 
protokołach pokontrolnych: 
sprawy kadrowe, rozszerze-
nie oferty terapii, rehabilitacji, 
funkcjonalność budynku i po-
prawienie estetyki. 

– Działa Pan w porozumie-
niu z mieszkańcami i z perso-
nelem... 

– Staram się. Dyrektor nie 
jest tu po to, żeby wprowadzać 
zmiany sam dla siebie. Napi-
sanie zarządzenia to kwestia 
kilku chwil. Są sprawdzone 
wzory i schematy. Nie chodzi 
jednak o to, żeby coś wprowa-

dzić i żeby to nie funkcjonowa-
ło, ale o to, żeby powiedzieć lu-
dziom po co i dlaczego? Żeby 
oni to sami zaakceptowali, 
widzieli sens, a potem sami 
wprowadzali w życie. 

– Jak przyjęli Pana miesz-
kańcy? Nowa twarz i zupełnie 
inny styl dyrektorowania. Nie 
jest Pan dyrektorem gabineto-
wym. 

– To mi zostało z czasów, gdy 
byłem pracownikiem socjal-
nym. Pracownicy, ja również, 
jesteśmy tu dla mieszkańców, 
i odwrotnie. Tylko takie wza-
jemne uzupełnianie się może 
przynieść dobre efekty. 

– Czego obiecuje Pan sobie 
po pracy w DPS-ie na Ugo-
rach? 

– Mam nadzieję, że uda się 
osiągnąć standard i takie wa-
runki, z których mieszkańcy 
będą zadowoleni oraz że roz-
winiemy inne, nowe formy ak-
tywności z nimi i dla nich. 

– Czego można Panu życzyć 
w tej nowej, trudnej z wielu 
względów pracy? 

– Wsparcia dobrych ludzi. 
To mi jest w tej chwili najbar-
dziej potrzebne, bo pomysły 
i koncepcje mam. Więc po-
trzebne jest wsparcie. Zarów-
no radnych, pana Prezydenta, 
Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, jak również 
mieszkańców i personelu 
domu. 

– Życzę więc tego i dziękuję 
za rozmowę. 
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Pasjonaci jazdy samochodo-
wej i motocyklowej w sobotę 

23 stycznia szczelnie wypełnili 
Aulę Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Atmosfera, mimo kilkunasto-
stopniowego mrozu, była tego 
dnia w Auli gorąca, bowiem 
odbywała się tu wspaniała uro-
czystość z okazji podsumowa-
nia 86 sezonu Automobilklubu 
Wielkopolski. Organizacja ta 
istnieje bowiem od 1923 roku. 

Serdeczne gratulacje, dyplomy 
i okazałe puchary z rąk prezesa 
Automobilklubu Roberta Werle 
oraz prezesa Polskiego Związku 
Motorowego Macieja Jankow-
skiego przyjęło aż 83 mistrzów 
sportu. Byli wśród nich zdobyw-
cy 10 wyróżnień międzynarodo-
wych, 15 tytułów mistrzowskich, 
14 tytułów wicemistrzowskich, 
7 tytułów drugiego wicemistrza, 
13 pierwszych miejsc, 10 drugich 
i 14 trzecich. Były więc szczegól-
ne powody do najszczerszych 
podziękowań i honorów. 

Uroczystość zapoczątkował 
pokaz fi lmu prezentujący do-
konania Automobilklubu Wiel-
kopolski w 2009 roku. Całość 
uświetnił niepowtarzalny wy-
stęp sekstetu wokalnego „Aff a-
bre Concinui”. Wspaniałe, pełne 
polotu utwory dowiodły, że naj-
piękniejszym instrumentem jest 
ludzki głos.

Nagrody i podziękowania za 
aktywne wspieranie działalno-
ści Automobilklubu Wielkopolski 
prezes Robert Werle przekazał 
Prezydentowi Poznania Ryszar-
dowi Grobelnemu, Wojewodzie 
Wielkopolskiemu Piotrowi Flor-
kowi, Marszałkowi Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Markowi 
Woźniakowi, Staroście Poznań-
skiemu Janowi Grabkowskiemu, 
wójtom i burmistrzom gmin po-
wiatu poznańskiego oraz wie-
lu organizacjom i instytucjom. 
Odczytano list posła na Sejm RP 
Tadeusza Tomaszewskiego z 
podziękowaniami za liczne dzia-
łania Automobilklubu. 

Ogromnym sukcesem 2009 
roku było miedzy innymi wska-
zanie przez Miasto Poznań 
Automobilklubu Wielkopol-
ski wraz z Torem Poznań jako 
partnera organizacji „Rock In 
Rio” – największego festiwalu 
muzycznego na świecie. Jest 
to historyczne wydarzenie w 
dziejach Automobilklubu Wiel-
kopolski. Do najważniejszych 
przedsięwzięć należała też 
rozgrywana na Torze Poznań 
we wrześniu 2009 roku runda 
Alpe Adria Wyścigowych Moto-
cyklowych Mistrzostw Europy. 
Wzięło w niej udział kilkudzie-
sięciu zawodników z 10 krajów. 

UROCZYSTŚĆ AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI W AULI UAM

86 lat miłości 
do motoryzacji

W historii wyścigów motocyklo-
wych w Polsce była to druga tak 
wysokiej rangi impreza. Obie 
zorganizował Automobilklub 
Wielkopolski właśnie na Torze 
Poznań. Wiele by mówić o in-
nych, licznych i równie imponu-
jących inicjatywach tej organi-
zacji w roku 2009. 

Członkami Automobilklubu 
Wielkopolski są zarówno naj-
młodsi z najmłodszych, skupieni 
w szkółce kartingowej, jak i se-
niorzy, których wieloletnia aktyw-
ność sprzyja tworzeniu wzorców 
społecznej odpowiedzialności.

Działania Automobilklu-
bu Wielkopolski to również 
podnoszenie kultury moto-
ryzacyjnej i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz pomoc 
osobom poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych. 
Organizacja ta, otwarta w 
szczególności na działalność 
charytatywną, zawsze chęt-
nie podejmuje współpracę z 
organizacjami osób niepełno-
sprawnych. Posiada też godne 
zwiedzenia Muzeum Moto-
ryzacji pod poznańskim Ron-
dem Kaponiera, gdzie można 
podziwiać niezwykłą kolekcję 
przepięknych, starych samo-
chodów. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Puchary wręcza prezes Robert Werle.

Aff abre Concinui.
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JĘDRZEJ CICHY
POZNAŃ

Miejsce 

Jest takie miejsce 
Gdzie błysk 
Ukochanych oczu 
Spotyka się 
Z bezlitosną 
Codziennością
Gdzie wspomnienie 
Delikatnego dotyku 
Kobiecej dłoni 
Walczy o byt 
Z bólem samotności 
Tym miejscem 
Jest moje serce 

Niedawno uczestniczyłam w 
spektaklu wrocławskiego 

Teatru Arka. To jedyny w Polsce 
teatr eksperymentalny, skupia-
jący profesjonalnych aktorów i 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Działania arteterapeutycz-
ne czyli oddziaływanie poprzez 
ruch, słowo i muzykę, wspiera 
Stowarzyszenie Przyjaciół Te-
atru Arka, którego głównym 
celem jest rehabilitacja spo-
łeczna i zawodowa osób z nie-
pełnosprawnościami.

Teatr Arka założył pod koniec 
lat siedemdziesiątych legendar-
ny reżyser, teoretyk teatru i peda-
gog – Jerzy Grotowski. Warsztaty 
teatralne, muzyczne i pantomi-
miczne pomagają najgłębiej wy-

rażać samego siebie, uwalniać 
negatywne emocje, przezwycię-
żać stereotypy. Zespół aktorów 
wspiera kilkoro specjalistów ar-
teterapeutów. 

Na scenie każdy, bez względu 
na wiek, wykształcenie i ograni-
czenia, może realizować swoje 
pasje, pogłębiać zainteresowa-
nia, nawiązywać przyjaźnie. W 
Teatrze Arka nieustannie coś się 
dzieje. Pojawiają się zaproszenia 
i komunikaty o spektaklach, fi l-
mach i festiwalach. 

Na kilka minut przed rozpo-
częciem za kulisami trwają koń-
cowe przygotowania. Wszyscy 
zgodnie współpracują ze sobą. 
Na widowni atmosfera niecier-

pliwości i oczekiwania. Jeszcze 
ostatnie rozmowy. I wreszcie 
cisza… Zaczyna się spektakl 
zatytułowany „Sen nocy letniej”, 
do którego scenariusz napisał 
niezwykle utalentowany Seba-
stian Kubicz. Jego wnętrze moż-
na oglądać przez zapisane na 
kartce słowa. Trudno opisać pa-
nującą tutaj atmosferę i klimat. 
Trzeba to po prostu przeżyć, 
usłyszeć, zobaczyć…

Zainteresowane osoby z 
niepełnosprawnościami, któ-
re pragną poznać to niezwykłe 
miejsce, zachęcam do kontaktu 
z realizatorami przedstawień: 
teatr@teatrarka.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Choroba powoduje, że ma 
się lepsze i gorsze dni. A 

praca, która jest również dla 
osoby niepełnosprawnej formą 
rehabilitacji, sprawia, że trzeba 
się mobilizować, pokonywać 
codzienne trudności, mierzyć 
się z rzeczywistością – uważa 
podinspektor Dariusz Giersz z 
Wydziału Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu. – Stworzyliśmy więc 
dla niepełnosprawnych miejsca 
pracy, by mogli pracować i czuć 
się potrzebni. 

Podstawą do działań na rzecz 
niepełnosprawnych była umo-
wa zawarta w grudniu 2003 
roku pomiędzy Wielkopolskim 
Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Poznaniu a Wielkopol-
skim Oddziałem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Pozna-
niu. Dotyczyła ona dofi nan-
sowania z funduszów PRFON 
kosztów związanych z wypo-
sażeniem nowych miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych 
odpowiednio do ich potrzeb 
i możliwości, wydatków na 
szkolenia, refundacji wynagro-
dzeń oraz składek należnych 
od pracodawcy na ubezpiecze-
nia społeczne. 

– W oparciu o tę umowę w 
województwie wielkopolskim 
utworzono 52 stanowiska, przy-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – mówi podin-
spektor Dariusz Giersz. – Są to: 
specjalista, starszy specjalista, 
inspektor, starszy inspektor, in-
formatyk, sekretarka, kierowca, 

Wyrażają siebie
w sztuce

Policja pomaga 
niepełnosprawnym 
robotnik gospodarczy, technik, 
ślusarz-tokarz, palacz. 

Osoby z niepełnosprawnością 
bardzo dobrze sprawdzają się w 
służbie kryminalnej. Wykorzy-
stują sprzęt i narzędzia infor-
matyczne do skompletowania 
danych potrzebnych do ana-
liz kryminalnych. Oprócz tego 
przygotowują negatywy do ob-
róbki fotochemicznej oraz sys-
tematycznie archiwizują zlece-
nia fotografi czne zakończonych 
ekspertyz kryminalistycznych. 
Stosują również nowe metody 
i techniki, zwiększające efek-
tywność pracy na zajmowanym 
stanowisku. Do ich obowiązków 
należy wprowadzanie informacji 
do baz danych i opracowywanie 
różnych prezentacji. 

– Z naszych obserwacji wyni-
ka, że osoby niepełnosprawne 
są bardzo sumienne i dokładne 
– dodaje podinspektor Dariusz 
Giersz. – Ich przydatność jest wi-
doczna także w służbie prewen-
cyjnej, gdzie opracowują okre-
sowe zestawienia statystyczne 
oraz starają się wprowadzać 
nowe metody informatyczne. 
Powierzyliśmy im obsługę syste-
mów informatycznych KSIP i PO-
BYT, a także ustalanie terminów 

egzaminów dla ubiegających się 
o licencję dla pracownika ochro-
ny lub dla detektywa. Niepełno-
sprawni wykonują czynności 
kancelaryjno-biurowe, związane 
z prowadzeniem sekretariatu, 
archiwizują dokumenty, chronią 
teren KWP przed wejściem i wyj-
ściem osób nieupoważnionych, 
prowadzą rejestry śledztw i do-
chodzeń. 

Swoje ambicje niepełno-
sprawni realizują również w 

służbie wspomagającej. Nie tyl-
ko współdziałają w sporządza-
niu rozkazów Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego w 
Poznaniu, ale także sporządzają 
sprawozdania do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, przygotowują 
dokumentację dotyczącą nawią-
zania i rozwiązania stosunku 
pracy, prowadzą akta osobowe, 
zapewniają obsługę kadrową 
pracowników policji, wydziałów 
i komisariatów specjalistycznych 
podległych KWP w Poznaniu. Ich 
zdolności są wykorzystywane 
przy naliczaniu wynagrodzeń, 
potrącaniu składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne, 
wystawianiu zaświadczeń o wy-
sokości wynagrodzeń dla celów 
emerytalnych i rentowych. Zaj-
mują się prowadzeniem szcze-
gółowej ewidencji wydatków za 
energię elektryczną, wodę, opał, 
ścieki, gaz, wywóz nieczystości 
dla obiektów służbowych. Praca 
w policji jest dla niepełnospraw-
nych nie tylko okazją do wyko-
rzystania wiedzy i umiejętności, 
ale także zintegrowania się ze 
środowiskiem ludzi zawsze go-
towych do pomocy. 

ZOFIA MARTYŃSKA 

Dariusz Giersz: 
„…stworzyliśmy dla niepełno-

sprawnych miejsca pracy”. 
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W sobotę 16 stycznia na-
sza Grupa Wsparcia dla 

Osób Niepełnosprawnych w 
Rogoźnie brała udział w 11 
integracyjnym baliku dla osób 
niepełnosprawnych w Zespole 
Szkół w Parkowie. Pierwszy 
taki balik zorganizowała na-
uczycielka tej szkoły Grażyna 
Zachwyc. Celem tych balików 
jest integracja osób niepełno-
sprawnych z powiatu Obor-
nickiego. 

W tym roku hasło baliku 
brzmiało: „W krainie kotów”. 
Każdy uczestnik otrzymał iden-
tyfi kator ze swoim imieniem. Co 
roku gośćmi specjalnymi balu 
są znani polscy olimpijczycy. W 
tym roku byli to brązowy me-
dalista igrzysk olimpijskich w 
Moskwie Grzegorz Nowak oraz 
Krzysztof Paterka, który zdobył 
brązowy medal na paraolim-
piadzie w Atenach. Olimpijczy-
cy chętnie rozdawali autografy i 
wiedli prym na parkiecie. 

W niewielkim pokoju w 
Domu Studenckim “Jo-

wita” na tapczanie leży gitara. 
Przy komputerze siedzi Niko-
dem Maciejewski i wpatruje się 
w duży ekran monitora. Kilka 
poprawnie napisanych zdań 
w języku angielskim świadczy 
o tym, że autor zna ten język. 
Nikt by się nie domyślił, że jest 
osobą niedowidzącą. 

Ze swoją niepełnosprawnością 
Nikodem jest oswojony od dziec-
ka, bowiem urodził się za wcze-
śnie i gdy leżał w inkubatorze, 
podano mu za dużo tlenu. To spo-
wodowało uszkodzenie siatków-
ki i w konsekwencji doprowadziło 
do znacznej utraty wzroku. Niko-
dem wie, że na razie nie ma me-
tody, by jego niepełnosprawność 
można było zlikwidować, ale me-
dycyna ciągle się rozwija i może 
pojawi się szansa, by zobaczyć 
świat pełen kolorów. 

– Nie było problemów z akcep-
tacją mojej niepełnosprawności, 
bo nie miałem na to wpływu 
– mówi Nikodem Maciejewski. 
– Starałem się pokonywać prze-
szkody i bariery, które pojawiały 
się w moim życiu. A nie było to 
łatwe. Bywało, że czasami spo-
tykałem się ze niezrozumieniem 
ze strony rówieśników i doro-
słych. Ale doznałem wiele życz-
liwości, pomocy, poznałem smak 
przyjaźni. Teraz studiuję na dru-
gim roku anglistykę w Kolegium 
Języków Obcych w Poznaniu i 
już wiem, że dokonałem dobrego 
wyboru. Ten język zawsze bar-
dzo mnie interesował, ale oprócz 
tego dostrzegłem jego walory 
gwarantujące w przyszłości do-
brą pracę. W szkole średniej fa-

scynował mnie język polski, ale 
szybko doszedłem do wniosku, 
że to nie dla mnie. Po skończeniu 
studiów chciałbym zająć się tłu-
maczeniami. Taka praca w mo-
jej sytuacji zapewniłaby mi duży 
komfort i możliwość rozwoju. 
Wprawdzie Kolegium Języków 
Obcych kształci studentów w 
zawodzie nauczyciela, ale nie 
do końca widzę siebie w tej roli. 
Jednym z powodów jest ogra-
niczenie spowodowane moją 
niepełnosprawnością. Jednak w 
zależności od tego, jak ułoży się 
moje życie, nie wykluczam rów-
nież nauczania w szkole. 

Przyjazd do Poznania z nie-
wielkiej miejscowości spod 
Świebodzina był dla Nikodema 
dużym przeżyciem. Rodzice 
zaakceptowali decyzję syna i 
bardzo go wspierali. Podobnie 
jak dwie starsze siostry. 

– Wybrałem to miasto, bo 
jest położone najbliżej mojego 
rodzinnego domu. Dzięki temu 
mogę sobie pozwolić na czę-
ste wizyty u rodziców – dodaje 
Nikodem Maciejewski. – Naj-
większym problemem jest dla 
mnie orientacja w przestrzeni 
miejskiej. Ale z każdym dniem 
radzę sobie coraz lepiej. Bar-

dzo mi pomogła instruktorka z 
poradni dla osób niewidomych 
i słabowidzących. Tam na-
uczyłem się pokonywać drogę 
z akademika na uczelnię, na 
dworzec oraz inne trasy. 

Nikodem przyjaźni się z wie-
loma osobami ze Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych 
UAM Ad Astra, ale także spoza 
tej organizacji. Czas wolny spę-
dza tak, jak przeciętny student. 
Lubi wyskoczyć na piwo, po-
czytać ciekawą książkę, pójść 
do kina, posłuchać muzyki. To 
właśnie muzyka stała się jego 
wielką pasją. Gra na perkusji. 
Przez pewien czas grał także w 
Orkiestrze Dętej w Świebodzi-
nie. W przyszłości zamierza za-
łożyć własny zespół muzyczny. 
Zwłaszcza, że chętnych wśród 
studentów nie brakuje. Niko-
dem nie stawia sobie ambitnych 
celów. Małymi krokami zmie-
rza do tego, co chce osiągnąć, 
zmienić to co, się da zmienić i 
zaakceptować to, na co nie ma 
wpływu. Jest przekonany, że je-
śli zachowa takie podejście, to 
będzie spełniać swoje marze-
nia. I te związane ze studiami, 
i te bardziej prywatne. 

ZOFIA MARTYŃSKA 

Wysłuchaliśmy też pięknego 
koncertu Kapeli Zamku Ry-
dzyńskiego, która zmobilizo-
wała wszystkich do śpiewania 
kolęd. Bardzo się nam podoba-
ło przedstawienie „Kopciuszek” 
w wykonaniu teatrzyku „Fan-
tazja”, w którym aktorami byli 
uczniowie klasy 2 Szkoły Pod-
stawowej w Parkowie. 

Wyrazy uznania należą się 
uczniom, którzy jako wolonta-
riusze obsługiwali stoły. Robili 
to bardzo sprawnie, było wi-
dać, że pomoc innym daje im 
dużo radości. Dzięki balikowi 
możemy spotkać się ze znajo-
mymi, z którymi nie widujemy 
się w ciągu roku. A nasi rodzice 

i opiekunowie mają możliwość 
odpocząć i wymienić doświad-
czeniami. 

Brawa dla organizatorów za 
kolejny, udany bal, podczas któ-

rego nie odczuwaliśmy różnic 
pomiędzy osobami zdrowymi i 
mniej sprawnymi. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI 

DLA GRUPY WSPARCIA W ROGOŹNIE

Balik w Parkowie 

Potrafi ę się cieszyć 
drobiazgami

Nikodem (z prawej) gra na perkusji. 
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– Jak to się stało, że pani za-
częła pracować w osobami nie-
pełnosprawnymi? 

– Jestem matką dwóch nie-
pełnosprawnych synów. Stowa-
rzyszenie „Przyjaciel” powstało z 
inicjatywy rodziców. Nie chcieli, 
by ich dzieci bezczynnie siedzia-
ły w domach. Od Urzędu Miasta 
i Gminy otrzymaliśmy siedzibę. 
Postanowiliśmy utworzyć salę 
rehabilitacyjną, aby nie trzeba 
było jeździć z dziećmi na rehabi-
litację do Poznania. Zdobyliśmy 
sprzęt, rehabilitantów, znalazła 
się terapeutka zajęciowa. 

– W stowarzyszeniu rodzice 
osób niepełnosprawnych mogą 
się miedzy sobą dzielić się wie-
dzą na ten temat… 

– To bardzo ważne. Mogą się 
wspierać psychicznie i nie czuć 
osamotnienia. Gdy na świat 
przychodzi niepełnosprawne 
dziecko, rodzicom wydaje się, że 
świat im się zawalił. W stowarzy-
szeniu widzą, że można sobie z 
tym poradzić i normalnie żyć. 

– To jest tak jak otwarcie 
okna na świat… Uczestnicząc 
w waszych spotkaniach za-
uważyłem, że niepełnosprawni 
i ich rodzice czekają na nie z 
utęsknieniem. 

– Ośrodek, w którym mieści 
się nasze stowarzyszenie, nie-
pełnosprawni mogą codzien-
nie spotykać się, rehabilitować, 

– Monika, jesteś wizażystką 
Guerlaina. To najwyższa pół-
ka w branży kosmetycznej. A 
przecież studiowałaś kiedyś po-
lonistykę. To była twoja wielka 
pasja. Skąd taki nagły zwrot? 

– Nie taki znowu nagły. Na 
wszystkim zaważyła choroba, ale 
malować lubiłam zawsze. Kiedy 
byłam na piątym roku studiów, 
stwierdzono u mnie tętniaka mó-
zgu. Leczenie, szpitale, operacje, 
rehabilitacja. To zmieniło cale 
moje dotychczasowe życie. Unie-
możliwiło ukończenie studiów, 
bo tętniak był na nerwie wzroko-
wym. Wzrok gwałtownie mi się 
pogorszył, a polonistyka to tony 
książek do przeczytania. Bardzo 
dużo pamięciowej nauki, z któ-
rą moja głowa nie bardzo sobie 
radziła. Siedziałam ponad rok 
w domu i rozmyślałam, co dalej 
robić? Wiedziałam, że coś z tym 
życiem trzeba zrobić, tylko co? 
Ponieważ zawsze bardzo lubiłam 
kosmetyki i malowanie, postano-
wiłam iść do szkoły kosmetycz-
nej, żeby spróbować odnaleźć 
się w tej pracy. Skończyłam tę 
szkołę, dodatkowo z kierunkiem 
wizażu i zaczęłam pracować w 
branży kosmetycznej. 

– Jak trafi łaś do Guerlaina? 
– Oprócz wiedzy i umiejęt-

uczestniczyć w terapii zajęcio-
wej. Organizujemy wycieczki, 
imprezy, wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne, które sami orga-
nizujemy. Zostawiamy po sobie 
dobre wspomnienie roześmia-
nych dzieci i rodziców, ponieważ 
umiemy akceptować siebie, a to 
jest najważniejsze. 

– Osoby niepełnosprawne 
mają w sobie ogromną radość 
życia. Można się od nich tego 
nauczyć. 

– Potrafi ą się cieszyć każdą 
chwilą i drobnostkami. Umie-
ją wyrażać radość i okazywać 
wdzięczność. 

– Jak to się stało, że zaczęła 
pani z synami uczestniczyć w 
balikach dla niepełnospraw-
nych? 

– Wcześniej organizowała je 
nauczycielka Grażyna Zachwyc, 
która uczyła w domu naszych 
podopiecznych. Pewnego dnia 
otrzymaliśmy od niej zaprosze-
nie i od tego czasu nie odpusz-
czamy już żadnego baliku. 

– To cenne, że osoby niepeł-

nosprawne mają możliwość 
spotkania i zabawy z przyja-
ciółmi niepełnosprawnymi i 
sprawnymi. 

– Zdrowe dzieci w szkołach 
mają wyjazdy, zajączki, gwiazd-
ki i inne atrakcje. Dbamy więc, 
aby dzięki stowarzyszeniu 
dzieci niepełnosprawne miały 
to wszystko, co dzieci zdrowe. 
Koleżanki z zarządu wkłada-

ją dużo serca i pracy, aby nasze 
dzieci nie siedziały w czterech 
ścianach. Aby mogły się cieszyć 
wszystkimi urokami świata. Ale 
sporo jeszcze niepełnospraw-
nych dzieci musi znosić samot-
ność we własnych domach. Za-
praszamy je wszystkie do nas, 
wraz z rodzicami. 

– Dziękuję za miłą rozmo-
wę.

ności miałam trochę szczęścia. 
Najpierw byłam u Chanel, a po 4 
latach przeszłam do konkurencji. 
W Guerlainie pracuję już prawie 
dwa lata. 

– Jesteś doskonałym przykła-
dem, że osoba niepełnospraw-
na też może się realizować. Czy 
łatwe było takie przestawienie 
się na inne tory? 

– Miałam do wyboru dwie moż-
liwości: zniechęcę się do wszyst-
kiego, znienawidzę swoją choro-
bę, poddam się jej i pozostanę w 
domu zgorzkniała, zaniedbana 
i bez perspektyw, albo chorobę 

zaakceptuję i zacznę, na ile to 
będzie możliwe, normalnie żyć. 

– Co na to rodzina, przyja-
ciele? 

– To nie było łatwe. Gdy byłam 
zdrowa, miałam ogromny krąg 
znajomych i przyjaciół. Potem 
wszystko się zmieniło. Nagle ci 
super przyjaciele zniknęli. Łysa 
Monika to już nie była ta sama 
dziewczyna. Jest jednak takie 
powiedzenie: co cię nie zabije, 
to cię wzmocni. Mnie to do-
świadczenie wzmocniło, zaczę-
łam walczyć o siebie. 

– Odbudowujesz sobie gro-
no utraconych przyjaciół? 

– Tak, ale jestem ostrożna. 
Trzeba zdobyć moje zaufanie, 
przekonać mnie do siebie. Wole 
pięciu sprawdzonych niż dwu-
dziestu pseudoprzyjaciół. 

– Czy uważasz, że osoby nie-
pełnosprawne mają prawo do 
normalnego życia? Do tego, by 
ładnie wyglądać, dbać o siebie? 

Walczyć o siebie
Z MONIKĄ STASZAK rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA 

– Wiecej, to jest ich obowią-
zek. 

– Jeśli więc poproszę Cię o 
współredagowanie kącika uro-
dy w naszym miesięczniku, nie 
odmówisz? 

– Z przyjemnością podzielę 
się swoją wiedzą na ten temat. 

– Monika, po swoich przy-
krych doświadczeniach, za-
kończonych w Twoim zwycię-
stwem, co chciałabyś radzić 
innym niepełnosprawnym? 

– Osoby niepełnosprawne są 
w stu procentach tak samo war-
tościowe, a może nawet bardziej 
niż ci, których nic nie dotknęło, 
bo one wiedzą, ile warte jest 
życie. Trzeba mieć szacunek do 
siebie i walczyć o siebie. Abso-
lutnie nie poddawać się. 

– Czego Ci można życzyć? 
– Optymizmu i wiary w siebie. 
– Życzę Ci więc tego i dzięku-

ję za rozmowę. 

Otwarcie okna 
Z ALDONĄ BÓL – prezesem Stowarzyszenia „Przyjaciel” w Oborni-
kach rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI 

Z Aldoną Ból rozmawia Krzysztof Murkowski. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Czeszewie 17 grudnia 

2009 roku zorganizował Wigi-
lię. Do Świąt Bożego Narodze-
nia i Wigilii w naszym Warsz-
tacie przygotowania trwały już 
od października. 

Uczestnicy i terapeuci robili 
stroiki, ozdoby i kartki pocztowe, 
które potem sprzedawano na 
kiermaszach. Część ozdób i kar-
tek wykonano na zamówienie 
osób prywatnych i instytucji. Od 
listopada grupa naszych uczest-
ników pod okiem terapeutek 
pani Wioletty i pani Marty przy-
gotowywała „Jasełka”. Codzien-
ne próby wymagały od uczest-
ników, skupienia i nauki tekstów 
na pamięć. W przedstawieniu 
wystąpił także wolontariusz z 
Armenii, Geworg, który wraz 
z wolontariuszką z Austrii jest 
w Warsztacie od października 
2009 roku. Uczestnicy i terapeu-
ci przystroili salę, aby nadać jej 
odświętny wygląd.

W końcu naszedł dzień, na 
który czekali wszyscy – 17 grud-
nia. Była piękna, zimowa po-
goda, śnieg i mróz, i nastrój był 
prawdziwie świąteczny. Na sali 
panowała ciepła i uroczysta at-
mosfera. Przy wigilijnym stole 
zasiedli uczestnicy, terapeuci, 
nasi rodzice, wolontariusze z 
Austrii, Niemiec, Armenii i Gru-
zji oraz dyrektor przedszkola w 
Miłosławiu oraz radna Danuta 
Höwelhaus. Był też ks. Mirosław 

Wigilia w Czeszewie 
Od redakcji: 
Naszych czytelników może zdzi-

wić, że tekst o Wigilii Bożego Naro-
dzenia publikujemy w marcowym 
wydaniu „Filantropa”. Dodajmy więc, 
że autor Zbyszek Strugała, nasz stały 
współpracownik, jest osobą z pora-
żeniem mózgowym, ma niewładne 
ręce, nie mówi, a z powodu silnej 
spastyki nosi kołnierz ortopedyczny i 
pisze swoje teksty całkowicie samo-
dzielnie, dotykając klawiatury kompu-
tera nosem. Pisze więc bardzo długo. 
Są to jednak teksty napisane zawsze 
z sercem, dobrze i poprawnie. Mają 
więc dla nas wyjątkową wartość jako 
dokumenty twórczej pracy, wykony-
wanej z najwyższym trudem. mb 

Stawicki – proboszcz parafi i 
Czeszewo. 

Wigilia rozpoczęła się „Jaseł-
kami”. Następnie życzenia zło-
żyła wszystkim kierownik WTZ 
w Czeszewie Urszula Remisz. 
Była wspólna modlitwa i kolę-
dowanie. Na świątecznym stole 
znalazły się tradycyjne wigilijne 
dania: ryby, kapusta z grzybami, 
kapusta z grochem, kluski z ma-
kiem, pierogi, śledzie, na koniec 
podano kawę i ciasto. Każdy z 
uczestników otrzymał paczkę 
od Gwiazdora. Dla wielu z nas 
była to już siódma wspólnie spę-
dzona Wigilia w Warsztacie.

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ CZESZEWO

Nazywam się Stanisław 
Zbrzezny. W 1989 roku 

zostałem wypchnięty z po-
ciągu przez nietrzeźwych 
chuliganów. W wyniku tego 
zdarzenia amputowano mi 
obydwie nogi. Początkowo 
nie mogłem się pozbierać. 
Cały świat mi się zawalił. 
Jednak pomału dochodzi-
łem do siebie.

Ale protezy, którymi 
obecnie się posługuję, nie 
nadają się do użytku nawet 
w mieszkaniu. Znajduje się 
ono na pierwszym piętrze i 
wchodzenie nawet po kilku 
schodach sprawia mi ol-
brzymią trudność. Protezy 
powodują rany, wrzody i 
opuchliznę.

Mam 43 lata, chciałbym 
godnie żyć i cieszyć się ży-
ciem, jak inni ludzie. Ale 
mam też cukrzycę, potrzeb-

Wypchnięto mnie
z pociągu
na jest dieta, leki, maści, 
kosmetyki do kikutów, opa-
trunki. W 2009 roku rozpo-
znano u mnie torbiel paję-
czynówkową z tyłu głowy, 
co dwa miesiące muszę ją 
kontrolować i brać leki. 

Mam cichą nadzieję, że 
znajdą się ludzie o dobrych 
sercach, którzy przyjdą 
mi pomogą i dzięki temu 
uzbieram choć część pie-
niędzy na zakup nowych 
protez. Ich koszt wyno-
si około 79.432 złote. Dla 

mnie to jest kolosalna 
suma, nie stać mnie na nią. 
Gdziekolwiek się zwrócę o 
pomoc, słyszę odmowną 
odpowiedź: nic na to nie 
poradzimy. Proszę szukać 
gdzie indziej.

Nie zliczę już, w ilu fun-
dacjach szukałem pomocy. 
W żadnej jej nie otrzyma-
łem. Czy po czterdziestce 
człowiek nie ma prawa i 
szans na godne życie?

STANISŁAW ZBRZEZNY

Sokolica 30/3
11-200 Bartoszyce
Tel. 600-670-152

e-mail:
stanislaw.zbrzezny@wp.pl

PKO BP S.A.
Oddział Bartoszyce

44-1020-3570-0000-2202-
0032-7890

Od redakcji:
Kserokopie dokumentów le-

czenia szpitalnego Stanisława 
Zbrzeznego znajdują się w na-
szym posiadaniu. 
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Integracja 
przez 
twórczość
Fundacja „Arka” w Bydgosz-

czy, której celem jest przybli-
żenie społeczeństwu środowi-
ska osób niepełnosprawnych, 
zaprasza do udziału w kon-
kursie literackim pod hasłem: 
„Sprawni, niepełnosprawni – 
przenikanie światów”.

Tematem pracy o dowolnej 
formie literackiej jest przedsta-
wienie doświadczeń zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych 
pomiędzy osobami niepełno-
sprawnymi a sprawnymi, z 
uwzględnieniem kontaktów ro-
dzinnych, więzi przyjacielskich, 
uczuciowych oraz wskazanie, 
jakie wartości przejmujemy od 
siebie nawzajem, czego się mo-
żemy nauczyć poprzez wzajem-
ne interakcje. 

W konkursie mogą wziąć 
udział zarówno osoby niepeł-
nosprawne jak i sprawne z całej 
Polski, które pragną podzielić się 
własnymi przeżyciami i refl ek-
sjami na wskazany temat. 

Do każdej pracy w wersji pa-
pierowej i elektronicznej (zapi-
sanej na płycie CD), nie przekra-
czającej objętości pięciu stron 
maszynopisu, autor winien do-
łączyć swoje dane personalne 
z numerem PESEL i kserokopią 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści, jeśli posiada ten dokument 
oraz pisemnym oświadczeniem, 
że praca jest wyłącznie jego wła-
snością.

Wybrane przez Kapitułę prace 
będą wydrukowane w specjalnej 
publikacji pokonkursowej. Na-
grodą dla niepełnosprawnych 
zwycięzców będzie dziesię-
ciodniowy pobyt na spotkaniu 
warsztatowo-integracyjnym, 
poświęconym przygotowaniu 
spektaklu artystycznego zatytu-
łowanego „Wychodzimy z cie-
nia”. Natomiast pełnosprawni 
laureaci konkursu będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w 
planowanym spotkaniu jako 
opiekunowie osób niepełno-
sprawnych. 

Termin nadsyłania prac upły-
wa 31 marca 2010 roku.

Kontakt:
Fundacja „Arka”

ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz
tel. (052) 322 56 70 
fundacjaarka@op.pl 

fa@wp.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

22.09.09. 
NIEKTÓRZY
NIC NIE MUSZĄ

Ponad miesiąc minął od na-
pisania ostatniej notki. Zawsze 
coś wypadło, zawsze było w 
biegu. Nie było czasu nawet 
pomyśleć, co by tu napisać. 
Nawet pogoda nie dawała po-
wodów, by siedzieć przed kom-
puterem. Było ciepło, było sło-
necznie i nadal tak jest, choć 
już jutro zaczyna się kalenda-
rzowa jesień.

Dziś też jeszcze powinnam 
łapać ostatnie promienie let-
niego słońca, ale chcę opisać 
sytuacje, którą widziałam już 
wiele razy….

Poruszając się komunika-
cją miejską czasem natykam 
się na kontrolerów biletów, 
potocznie mówiąc kanarów. 
Rozumiem, że czasem każdy 
z nas może nie mieć biletu, 
i każdy z nas może dostać 
mandat. I przeciętnemu oby-
watelowi kanar wypisuje ten 
mandat z premedytacją, i nie 
pomaga nawet argument w 
stylu: ”panie, jutro mam wy-
płatę, zabrakło mi na bilet”. 
Ale nie rozumiem zjawiska, 
gdy na przykład jedzie sobie 
tramwajem para wyrostków, 
którzy swoim zachowaniem 
demonstrują „co to nie ja”, i 
podchodzi do nich kanar, pro-
si o bilet, a oni go mają w głę-
bokim poważaniu. Tak samo 
jest w przypadku tzw. ABS-ów 
(czyt. Absolutny Brak Szyi). 
Jedzie taki napuchnięty przez 
sterydy, wszystko mu urosło 
do rozmiarów XXL oprócz 
szarych komórek. No i co ta-
kiemu zrobisz, jak on może 
cię przestawić razem z tram-
wajem. Dziś widziałam nie-
groźnego pijaczka, który so-
bie spał. Zapach wokół niego 
był bardzo nieprzyjemny, toteż 
kanar ominął go łukiem.

Czyli co? Wszyscy, któ-
rzy mieszczą się w normach 
społecznych, podlegają zasa-
dom, a ci aspołeczni już nie 
muszą?

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

Słoneczny blog(27)

25.09.09.
KILKA SŁÓW

Czy ktoś dostał prezent uro-
dzinowy z czteromiesięcznym 
poślizgiem? Właśnie dziś tako-
wy otrzymałam od koleżanki, 
która wybierała się na moje 
urodziny i nie mogła się wy-
brać. Przyniosła mi trzy cudne 
słoneczniki. Kocham słonecz-
niki. Małe, żółte słoneczka, 
choć nie pachną, zarażają 
optymizmem…

To jest straszne, że ludzie nie 
mają czasu, by spotkać się to-
warzysko. 

Kiedyś było więcej czasu na 
biesiadowanie i imprezowanie. 
A każda okazja ku temu była 
dobra. U mojej rodzinki zawsze 
obchodzono urodziny, imieni-
ny, Dzień Babci, Dzień Dziad-
ka, urodziny piesków, kotków i 
co się dało, by móc spotkać się 
w gronie rodziny i znajomych. 
Zazwyczaj było gwarno i we-
soło, nikt nie narzekał na brak 
czasu. A czas był niby ten sam, 
jednak spacerował sobie wraz 
ze ślimakiem. Teraz trzyma się 
pewnie kurczowo Formuły1. 
Dzień za dniem ucieka aż się 
kurzy.

Nie umiemy odpoczywać i 
cieszyć się chwilą.

08.10.09.
NIE MAM
NATCHNIENIA… 

Powiadają, że jesień to pora 
artystów i pisarzy. Przyodziewa 
nas refl eksją. Na myśli nakłada 
kapelusz zadumy. Jednak gdy 
na dłużej zabraknie mi kawał-
ka błękitnego nieba, to moja 
energia spada i najchętniej za-
snęłabym z niedźwiedziami, 
by obudzić się na wiosnę. Pora 
spadających liści zdecydowa-
nie nie jest dla mnie. Bynaj-
mniej nie działa w znaczący 
sposób na moją kreatywność. 
Nie będę pisać na siłę. Nie 
umiem.

12.10.09.
…

Rozgrzewam się chlipiąc 
gorące kako. Cholera, ale zim-
no. Wszystko się mi skurczyło, 
szare komórki też. Zwykle w 
poniedziałki rozgrzewam się 
na siłowni. Niestety, dziś muszę 
zadowolić się ciepłym kocem i 
kakałkiem, bo bark odmówił 
mi posłuszeństwa. Ot, starość 

nie radość. No i prowadź tu, 
człeku, zdrowy styl życia. Im 
więcej mam ruchu, tym więcej 
kontuzji. 

15.11.09. 
BRZYDKA BAJKA

Środek listopada, a na dwo-
rze niebo w błękicie i słońce 
w zenicie, i plus dwanaście 
stopni. Drzewa stoją już nagie i 
wcale im nie wstyd. 

Tak, to było na dzień dobry. 
Taki ładny początek, miły wą-
tek... A teraz do rzeczy.

Szlag mnie jasny trafi a, jak 
widzę kolejny raz ludzką głu-
potę. Opowiem wam bajkę, 
która nie kończy się „i żyli dłu-
go i szczęśliwie”. 

Poznali się już nie pamiętam 
gdzie. Ich miłość była wiel-
ka. On obsypywał kwiatami, 
wierszami, do pracy przynosił 
jej świeże pączki. Ona mocno 
stąpała po ziemi. On latał w 
chmurach, ona tkała rzeczy-
wistość. Tak ładnie się na nich 
patrzyło. Takie ładne mieli pla-
ny. Rok po ślubie zapukał do 
ich drzwi bociek. Później pla-
nowali jeszcze jedną wizytę 
pana bociana... Teraz dzidzia 
nie ma jeszcze roczku, a on tak 
po prostu chce odejść. Całe te 
ich puzzle ogniska domowego 
za jednym zamachem zamie-
niły się w pył. I prawdopodob-
nie za chwilę ten pył rozprószy 
wiatr zawiści i nienawiści i już 
nie będzie co zbierać. A miało 
być tak ładnie...

Dzisiejszy świat kreuje ludzi 
na panów i władców samego 
siebie. Ciągle rosnące wyma-
gania wobec swojej osoby i 
wobec innych zabijają w nas 
moralność, godność, odpowie-
dzialność za drugiego człowie-
ka. Analfabetyzm emocjonalny 
rozprzestrzenia się szybciej w 
tkance społecznej niż jakikol-
wiek inny groźny dla nas wi-
rus. Za tak zwaną zapaść emo-
cjonalną będą płaciły dzieci na 
całym świecie. Jak pokazują 
statystyki, rozwodów jest wię-
cej i będzie jeszcze więcej, a 
dzieci z rozbitych związków 
będą miały wykrzywiony krę-
gosłup emocjonalny, co spo-
woduje dezorganizację całego 
ich życia. I koło się zamyka. 
Brzydkie bajki będą coraz po-
wszechniejsze...

cdn.
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Niezapomnianych wrażeń 
muzycznych i chwil sym-

patycznej zabawy dostarczyli 
publiczności wykonawcy pod-
czas występu na koncercie 
charytatywnym w niedzielę 7 
lutego w sali widowiskowej 
Wrzesińskiego Ośrodka Kul-
tury. Dochód z imprezy został 
w całości przeznaczony na le-
czenie i rehabilitację 17-letniej 
Pauliny Koralewskiej z czte-
rokończynowym porażeniem 
mózgowym.

„Żeby nam nigdy ciepła i miło-
ści nie zabrakło” – tak brzmiało 
hasło przedsięwzięcia, które-
go organizatorami byli: Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
Stowarzyszenie Klub Twórczo-
ści Różnej „Cóś innego” oraz 
Wrzesiński Ośrodek Kultury. Na 
spotkanie z bohaterką wieczo-
ru przybyli mieszkańcy Wrześni 
i powiatu wraz z rodzinami i 
przyjaciółmi.

Imprezę poprowadził Sławo-
mir Bajew – dziennikarz poznań-
skiego „Radia Merkury”. Swoim 
talentem muzycznym dzielili się 
z widownią wykonawcy zespołu 
Lombard – Marta Cugier i Grze-
gorz Stróżniak, zespół Rio Bravo 
oraz Piotr Kuźniak – wokalista 
Trubadurów. Wystąpiła także 
sama Paulina, która zadedyko-
wała darczyńcom wzruszają-
ce utwory Anny Jantar – „To, co 
mam” i „Przetańczyć z tobą chcę 
całą noc”. 

Można było zaopatrzyć się 
w losy – każdy otrzymywał na-
grodę i tym samym pomagał 
Paulinie. Liczni przedstawiciele 
wrzesińskich fi rm ufundowali 
aż 560 nagród, między innymi: 
ciśnieniomierz elektroniczny, 

bony do salonu fryzjerskiego, ko-
smetycznego i odzieżowego, za-
proszenia na kolację dla dwóch 
osób, wyjazd weekendowy, ka-
lendarze.

Była też aukcja. Licytowa-
no rower, obrazy, zaproszenia 
na kolację, kupony na loty nad 
Wrześnią, piłki do gry z autogra-
fami wrzesińskich piłkarzy i wie-
le innych atrakcyjnych rzeczy. 
Zebrano datki od ludzi wielkiego 
serca. Ambasador Europejskiej 
Fundacji Honorowych Dawców 
Krwi – Kazimierz Pierzchal-
ski, dzięki wsparciu Fundacji 
Bogdana Smolenia, umożliwił 
Paulinie i jej mamie wyjazd na 
dwutygodniowy turnus rehabili-
tacyjny. Łącznie zebrano 6896,64 
zł. Kwota została przekazana na 
konto Pauliny Koralewskiej.

Pomagali wolontariusze gim-
nazjum przy Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących, 
do którego uczęszcza Paulina, 
oraz uczniowie Zespołu Szkół 
w Otocznej. Pełna optymizmu i 
wiary w ludzi nastolatka najbar-
dziej pragnie wystąpić kiedyś na 
scenie podczas festiwalu „Za-
czarowanego Ptaszka”, organi-
zowanego przez Fundację Mimo 
Wszystko Anny Dymnej. Jej ma-
rzeniem jest również spotkać 
na swojej drodze przyjaznych 
i życzliwych ludzi. To ostatnie 
pragnienie już się spełniło, gdyż 
podczas koncertowego wieczo-
ru swoim cudownym głosem i 
osobowością poruszyła do głębi 
ludzkie serca…

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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KONCERT CHARYTATYWNY WE WRZEŚNI

Poruszyła ludzkie 
serca

Licytowano także rower.

Zespół Rio Bravo.

Aukcję prowadził Sławomir Bajew.

Śpiewa Paulina Koralewska.
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Rozpoczęto starania o stwo-
rzenie na terenie Fortu II w 

Poznaniu dużego niezależnego 
centrum społeczno-kultural-
nego. Fort jest położony bar-
dzo blisko linii autobusowych 
i tramwajowych. Skala plano-
wanych w nim działań zapew-
ni dużą liczbę potencjalnych 
odbiorców i sponsorów. 

– Chcemy, by realizacja tego 
przedsięwzięcia była wspól-
nym dziełem poznańskich or-
ganizacji i lokalnych przedsię-
biorstw – mówi Marcin Janasik
ze Stowarzyszenia „Lepszy 
Świat”. – Jesteśmy otwarci na 
nowe pomysły i jeżeli tylko 
będzie to możliwe, z przyjem-
nością rozbudujemy naszą 

koncepcję o ciekawe działania. 
Aktualnie szukamy organiza-
cji, które wstępnie zadeklarują 
udział w projekcie i realizację 
na terenie Fortu swoich działań 
statutowych. Zakładamy, że o 
ile dojdzie do przekazania nam 
obiektu, będziemy mieli moż-
liwość udostępniania terenu i 
budynków całkowicie bezpłatnie 
(poza partycypacją w kosztach 
mediów, odpowiednio do zu-
życia przez dany podmiot). W 
strefi e Fortu mogą być organizo-
wanie festyny, wystawy, koncer-
ty, gry terenowe, targi, spotkania 
integracyjne. 

Można również zadeklarować 
wstępnie chęć objęcia pozycji 
lidera danej sfery działań, czyli 

Centrum Wspierania NGO, Cen-
trum Wolontariatu, prowadzenie 
galerii, działalności koncertowej. 
Ze względu na skalę projektu i 
dużą, lecz jednak ograniczoną 
przestrzeń, przy udostępnia-
niu obiektu i terenu zielonego 
priorytetowo traktowane będą 
organizacje, które przyłączą się 
do projektu już na etapie wstęp-
nych działań. Ich zadaniem bę-
dzie pomoc w działaniach lob-
bingowych, mających na celu 
otrzymanie od władz Poznania 
obiektu na proponowanych wa-
runkach. Więcej informacji pod 
adresem: 

http://www.lepszyswiat.org.
pl/fort-ii.html 

awa

Porady, Informacje i Kon-
sultacje, polegające na 

prowadzeniu poradnictwa 
prawnego i psychologiczne-
go oraz wortalu tematyczne-
go www.gen.org.pl., propo-
nuje Stowarzyszenie GEN. Do 
dyspozycji będzie Internet, 
forum, prawnik, psycholog, 
telefon zaufania 607-222-
721. A wszystko darmowo i 
anonimowo.

W ramach działalności PIK 
(Porady, Informacje, Konsulta-
cje) udzielane będą bezpłatne 
konsultacje prawne i psy-
chologiczne oraz informacje 
związane z chorobami gene-
tycznymi, rehabilitacją rucho-
wą i poznawczą dziecka nie-
pełnosprawnego. Wskazówki 
specjalistów, umożliwią rodzi-
com wykorzystanie zdobytych 
wiadomości i umiejętności w 
codziennej opiece nad dziec-
kiem. Dodatkowo działania te 
wspomogą na bieżąco aktu-
alizowane informacje na stro-
nie internetowej oraz możli-
wość uzyskania prawnych i 
psychologicznych konsultacji 
również za pośrednictwem In-
ternetu oraz telefonicznej linii 
wsparcia. 

Realizacja zadania PIK bę-
dzie odpowiedzią na zapotrze-
bowanie społeczne z zakresu 
prowadzenia poradnictwa 
specjalistycznego oraz udzie-
lania informacji o zaburze-

niach genetycznych u dzieci, 
leczeniu, terapii i opiece nad 
osobami niepełnosprawnymi. 
Bezpłatne poradnictwo w ra-
mach PIK uzupełnieni oferty 
tego typu usług świadczonych 
przez placówki państwowe. 

Dla każdej osoby korzysta-
jącej z tych spotkań przewi-
duje się stworzenie Indywidu-
alnych Planów Działań (IPD). 
Wyznaczą one kolejne kroki na 
drodze do poszerzenia wiedzy 
rodzica oraz nabywania umie-
jętności sprawnego wykorzy-
stywania tych wiadomości w 
codziennej opiece nad niepeł-
nosprawnym dzieckiem. IPD 
będą tworzone na podstawie 
zidentyfi kowanych potrzeb 
rodziców i na bieżąco do nich 
dostosowywane. W ramach 
PIK przewidziano bezpłatne 
dyżury prawnika w godzinach 
popołudniowych, poradnic-
two na miejscu w trakcie spo-
tkań z zainteresowanymi oraz 
za pośrednictwem telefonu i 
Internetu (forum, poczta elek-
troniczna). Odpowiedzi na 
nurtujące rodziców pytania 
znajdą się na Forum, będzie 
także przeprowadzana aktu-
alizacja i rozbudowa zakładki 
„Prawo” oraz utworzona za-
kładka „Sprzęt rehabilitacyjny” 
na stronie internetowej www.
gen.org.pl Pomyślano również 
o wsparciu psychologicznym, 
które obejmuje spotkania z 
psychologiem w domach pod-

opiecznych, wsparcie za po-
średnictwem Internetu (forum, 
poczta elektroniczna), spo-
tkania i terapie indywidualne 
dzieci niepełnosprawnych i 
ich rodziców. 

W ofercie jest także prowa-
dzenie wortalu, które polega 
na ciągłym poszerzaniu wie-
dzy internautów, aktualizacji 
i zamieszczaniu bieżących 
informacji oraz kontaktowa-
niu rodzin i opiekunów mię-
dzy sobą. Wortal przygoto-
wywany jest również z myślą 
o osobach niedowidzących. 
Ma możliwość powiększenia 
czcionki w trzystopniowej 
skali. Stanowi on miejsce spo-
tkań osób zmagających się z 
niepełnosprawnością. Głów-
nymi jego adresatami są ro-
dzice dzieci z niepełnospraw-
nościami złożonymi, wadami 
genetycznymi, zespołami wad, 
wadami rozwojowymi, rzad-
kimi zespołami genetycznymi, 
rzadkimi chorobami neurolo-
gicznymi. Na wortalu znajdą 
się opisy rzadkich zespołów 
i chorób występujących w 
szczególności na podłożu 
genetycznym, sposoby tera-
peutyczne, rehabilitacyjne, 
oddziaływania psychologicz-
no-pedagogiczno-rehabilta-
cyjne, podstawowe informacje 
z dziedziny genetyki, geneko-
logii, pediatrii, neurologii i or-
topedii dziecięcej. awa

– Pani domeną jest bez 
wątpienia tematyka 

społeczna. Jest to jednocze-
śnie jeden z trudniejszych 
obszarów dziennikarstwa. Co 
zmotywowało Panią do pój-
ścia właśnie tą drogą? 

– Pierwsze kroki w zawodzie 
stawiałam jeszcze w Radiu Ko-
szalin. Miałam zamiar zajmo-
wać się głównie kulturą. Wtedy 
tematy kulturalne nie były jesz-
cze tak bardzo marginalizowa-
ne. Kiedy się okazało, że w stacji 
są już „panie od kultury”, byłam 
bardzo rozczarowana. Skiero-
wano mnie do informacji, czyli 
tak zwanej kuźni dziennikar-
stwa. To była też szkoła cha-
rakteru. Próbowano mi wtedy 
udowodnić, że dziennikarstwo 
nie jest dla kobiet. Nie dałam się 
złamać. A nawet jeszcze bar-
dziej chciałam. Niedługo potem 
przeniosłam się na podyplo-
mowe studia dziennikarskie na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Dzięki Janinie Jankowskiej, cha-
ryzmatycznej postaci i mistrzyni 
reportażu, trafi łam do „Jedynki”. 
Miałam wielkie szczęście uczyć 
się właśnie u niej. I mimo że na-
sza współpraca trwała tylko dwa 
lata, Janina „zaraziła” mnie tema-
tyką społeczną. Ta pasja – choć 
z przerwami na dziennikarstwo 
polityczne – trwa do dziś. 

– Powiedziała Pani kiedyś, że 
„testuje media na okoliczność 
sensu i użyteczności”. Jak Pani 
zdaniem wypadają one w tych 
testach? 

– Mimo wszystko pozytywnie. 
Media mają ogromną siłę od-
działywania. Oczywiście nasta-
wione są głównie na działania 
komercyjne, ale w ramach tych 
działań mogą robić i robią dużo 
dobrego. 

– Co konkretnie? 
– Pokazują ludzi w potrzebie i 

organizują pomoc dla nich. Ini-
cjują wiele pożytecznych akcji 
społecznych. Telewizja TVN od 
początku swojego istnienia sta-
wiała na pokazywanie ludzkich 
historii. W takich programach 
jak „Fakty”, „Pod Napięciem”, 
„Uwaga!” pokazywano osoby, 
którym działa się krzywda. Pro-
ducentom tych programów trud-
no było przejść koło tych historii 
obojętnie. Doszli do wniosku, 
że pokazać dramat to za mało. 
Trzeba jakoś pomóc. Dlatego 
Bożena Walter, z podpowiedzi 
córki Sandry, postanowiła za-
łożyć Fundację TVN „nie jesteś 
sam”. Od kilku lat mamy też 
program „Zielone Drzwi”, który 
pokazuje to trudniejsze oblicze 
naszej rzeczywistości. 

– Niepełnosprawność nie jest 
komercyjna, słabo się „sprze-
daje”. Jakich sposobów trzeba 

Centrum w Forcie

Pomogą i doradzą
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Oswoić 
z niepełnosprawnością
Z ANNĄ MARUSZECZKO, felietonistką, dziennikarką radiową (Radio Plus Józef) i telewizyjną 
(TVN), członkinią zarządu Fundacji TVN „nie jesteś sam” rozmawia AGATA BYRSKA

użyć, aby przykuć uwagę widza 
na przykład w programie „Zie-
lone Drzwi”? 

– Od początku stawialiśmy 
na jakość. Widz skupi uwagę 
na materiale, jeśli ten będzie 
atrakcyjny – dynamicznie zmon-
towany, dobrze sfi lmowany. Re-
porterzy „Zielonych Drzwi” dbają 
o dramaturgię przedstawienia, 
czasem sięgają nawet po ta-
kie środki wyrazu jak matafory, 
symbole. Nie ma nic bardziej 
błędnego niż nudny program o 
osobach niepełnosprawnych. To 
grzech! 

– Poza tym nikt nie chce się 
smucić, przygnębiać… 

– Niestety tak. Ciężkie historie 
trzeba dawkować. Staramy się 
pokazywać, że najczarniejsza 
historia ma swoją jaśniejszą 
stronę. To ma szczególne zna-
czenie w telewizji śniadaniowej, 
która emituje nasze „Zielone 
Drzwi”. To telewizja z natury 
lekka, dlatego staramy się nie 
epatować tragediami. Pokazuje-
my ludzi silnych, którzy potrafi ą 
obronną ręką wyjść z sytuacji 
kryzysowych. 

– A jak rzecz się ma od 
kuchni? Czy spotyka Pani opór 
wśród wydawców czy szefów 
anten? Czy oni podzielają Pani 
zaangażowanie w kwestie spo-
łeczne? 

– Tych, którzy przyjmują pro-
gram na swoją antenę, trzeba 
najpierw oswoić. Czasem to 
jest naprawdę mozolna praca. 
Szczególnie trudno zaakcepto-
wać tematykę niepełnospraw-
ności producentom, którzy mają 
ambicje robienia telewizji roz-
rywkowej. Nie można jednak 
zamknąć oczu i uszu na ludz-
kie cierpienie, bo ono i tak jest. 
Dlatego warto o tym mówić. 
Wierzę, że ci, którzy potrafi ą się 
mierzyć z problemami, są dzięki 
temu bogatsi. 

– W jaki sposób znajduje Pani 
bohaterów reportaży? 

– Mam wspaniały zespół 
współpracowników: reżysera, 
dokumentalistów reporterów, 
którzy mają pomysły, wyszu-
kują bohaterów, rozmówców. 
Program jest już na antenie kil-
ka lat (181 odcinków!). Ludzie 

się do niego przyzwyczaili, dla-
tego też sami się do nas zgła-
szają. Bohaterami Zielonych 
Drzwi nie są jednak wyłącznie 
ludzie w potrzebie. Jest wokół 
nas wiele osób, które działają, 
chcą coś zmieniać, tworzą cie-
kawe projekty, grupy wsparcia. 
Naszą misją jest, by takich ludzi 
promować. Ostatnio ogromne 
wrażenie zrobiła na mnie grupa 
wsparcia, jaką stworzyli drogą 
internetową rodzice dzieci z 
chorobami genetycznymi. Takie 
przedsięwzięcia są bezcenne. 
Pokazują, że w sytuacji kryzy-
sowej najlepsze, co możemy 
zrobić, to nie zaciskać w złości 
dłoni w pięść, tylko działać. 

– W jednym z komentarzy do 
materiału o kobiecie, która z 
bezsilności zrezygnowała z re-
habilitacji niepełnosprawnego 
dziecka, napisała Pani: „może 
powinnam popracować nad 

panią Agnieszką”. Czy angażu-
je się Pani osobiście w sprawy 
bohaterów? 

– Jeśli czuję wewnętrzną po-
trzebę, to tak. I nie zwracam 
wtedy uwagi na ograniczenia tak 
zwanego obiektywnego dzien-
nikarstwa. Na szczęście nikt mi 
nie każe powstrzymywać emocji 
i kryć zaangażowania. Oczywi-
ście zdaję sobie sprawę, że mam 
tendencje do bycia „Matką Boską 
Maruszeczkowską”. W związku 
z tym staram się możliwie po-
wściągać. 

– Czy zdarza się Pani wzru-
szyć na antenie? 

– Tak się składa, że historie, 
które przedstawiam, poznaję 
dużo wcześniej. Zdążę się więc 
„nawzruszać” poza anteną. Ale 
bywały takie momenty, szcze-
gólnie przy programie „Wybacz 
mi”, że musieliśmy przerwać 
nagrywanie, bo łzy nie pozwa-

lały na rozmowę. Zauważyłam, 
że często wzruszają mnie męż-
czyźni. Może dlatego, że bywają 
słabsi psychicznie, bardziej bez-
radni. Trudniej im mówić, o tym 
co czują, co ich boli, trudniej im 
się przyznać, że coś ich przera-
sta. To ich zamykanie się w so-
bie w sytuacjach kryzyzsowych 
jest bardzo groźne. 

– Jakich tematów się pani nie 
podejmuje? 

– Wszystkich, które są próbą 
wciągnięcia mnie czy telewi-
zji w zawiłe rodzinne konfl ikty. 
Takich historii jest bardzo dużo. 
Dlatego przy programach pracu-
ją psychologowie, którzy badają 
tematy właśnie pod tym kątem. 
Kiedy czujemy, że bohater chce 
coś za pomocą wizji uzyskać, re-
zygnujemy ze współpracy. Rada 
psychologa jest też niezbędna, 
kiedy wahamy się, czy wejście 
w dany temat może komuś za-
szkodzić czy pomóc. 

– Spotykamy się dokładnie w 
czwartą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. Jakie znaczenie ma 
dla Pani jego postać? 

– Kiedy ktoś pyta mnie o au-
torytet, to zawsze na pierwszym 
miejscu wymieniam Jana Paw-
ła II. Jest punktem odniesienia, 
który porządkuje moje wybory 
życiowe i wartości. 

– Niedawno zaprosiła Pani 
do studia Beatę Tyszkiewicz, 
przewodniczącą Rady Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
oraz jej prezesa Stanisława Ko-
walskiego. Jak trafi ła Pani na tę 
organizację? 

– Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” zapraszała nas (czyli 
Fundację TVN „nie jesteś sam” 
– przyp. red.) już wcześniej na 
uroczystości jubileuszowe, a my 
fundację do programu „Zielone 
Drzwi”. Mamy podobne cele. W 
sytuacji, gdy w życiu społecz-
nym, czy politycznym jest tyle 
podziałów, przynajmniej fun-
dacje powinny działać ponad 
podziałami. Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, aby ukoń-
czyć budowę ośrodka bezpłat-
nej rehabilitacji, potrzebuje dwa 
miliony złotych. Cieszymy się, że 
mogliśmy jej pomóc, udostęp-
niając „kawałek” anteny. 
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PERSPEKTYWA
ZAROBKOWEJ 
SAMODZIELNOŚCI

Zanikło już wiele dziedzin 
usług, które ongiś dawały 

zarobkowe zajęcie wielu oso-
bom, a do których wykonywa-
nia niekiedy wystarczyło jedy-
nie niezbyt długie przyuczenie. 
Takim rodzajem usługi jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku była chyląca 
już wówczas pomału ku upad-
kowi repasacja pończoch. Kie-
dyś punkty wykonujące tego 
typu włókiennictwo prospero-
wały dlatego, że podciągnięcie 
kilku czy kilkunastu oczek w 
pończosze czy rajstopce kosz-
towało dużo mniej aniżeli za-
kup nowej pary.

Mama, gdy mieszkaliśmy w 
kamienicy przy Dąbrowskiego 
24, zanosiła swoje pończochy 
do repasacji w punkcie, który 
wtedy czynny był w podwórzu 
po prawej stronie budynku po-
bliskiego kina „Rialto”. Mama z 
ciekawością przypatrywała się, 
jak się to dzieje, że specjalnie 
skonstruowana igła – urucha-
miana przez miarowe ruchy 
utrzymującej ją w dłoni repaser-
ki, przyśpieszane strumieniem 
powietrza wydobywającego się 
z uruchamianej nożnym peda-
łem maszynki elektrycznej – za-
biera po kolei nitki spuszczone-
go w pończosze oczka. 

Odwiedzając kolejne razy 
punkt repasacji czyli podnosze-
nia oczek przy „Rialto”, Mama 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

MM
SS
PP

Mama, jaką pamiętam(32)

dostrzegała zalety, jakie ta pra-
ca mogłaby mieć dla Niej, gdyby 
udało się Jej w ten właśnie spo-
sób zarobkowo usamodzielnić. 
Szczególnie pociągało Ją to, że 
mogłaby tę pracę wykonywać w 
domu, prowadząc jednocześnie 
gospodarstwo i zapewniając 
mi opiekę w ciągu całego dnia. 
Myślała sobie również i o tym, 
że klientki same właściwie przy-
nosiłyby Jej codziennie świeży 
grosz do domu, a przy okazji 
utrzymywałaby kontakt z wielo-
ma ludźmi.

Żeby opowiedzieć dalszy 
ciąg zdarzeń, muszę cofnąć się 
trochę wstecz. Gdy miałem lat 
trzy, Mama uległa pokarmowe-
mu zatruciu wskutek spożycia 
zakupionego raz w sklepie ka-
wałeczka pasztetu. Traf chciał, 
że mnie Mama owego feralnego 
pasztetu do zjedzenia nie dała. 
Pewnie już by mnie na tym świe-
cie nie było od ponad pół wieku! 
Trzy tygodnie leżała Mama z po-
wodu zatrucia w szpitalu bodaj 
przy ul. Szkolnej, ja zaś prze-
bywałem w żłobku przy ulicy 
Litewskiej. Gdy o własnych jesz-
cze siłach podążała do szpitala, 
już w jej oczach ciemna zasłona 
utrudniała widzenie i rozpozna-
wanie konturów napotykanych 
w otoczeniu przedmiotów. 

Wytoczyła później Mama 
sprawę w sądzie o odszkodo-
wanie z tytułu uszczerbku, jaki 
poniosła na zdrowiu, i nara-
żenia życia, jakiego doznała, 
w wyniku spożycia zatrutego 
produktu mięsnego z MHM-u, 
czyli działającego wówczas w 
Poznaniu Miejskiego Handlu 
Mięsem. Spiritus movens całe-
go tego procesowego przedsię-

wzięcia był mecenas Zygmunt 
Ratajski, adwokat, który w róż-
nych trudnych sprawach Mamie 
zawsze pomagał, rezygnując z 
honorariów z racji trudnej sy-
tuacji, w jakiej wraz ze mną 
się znajdowała. „Wniesiemy o 8 
tysięcy, a zasądzą 4 tysiące, ale 
i tak będzie to dla Pani dużo!” – 
stwierdził.

Wstępowanie na drogę sądo-
wego procesu przeciwko jedno-
stce gospodarki uspołecznionej 
(czytaj: państwowej) było w 
późnostalinowskim okresie wy-
czynem iście karkołomnym. Ileż 
to świadków, rzeczoznawców i 
biegłych przewinęło się wów-
czas w toku tego procesu, trud-
no byłoby dokładnie policzyć. 
Sporne były dwie zwłaszcza 
sprawy: czy było to zatrucie, a 
nie jakaś inna przypadłość oraz 
czy Mama zjadła ów nieszczę-
sny pasztet dokładnie w dniu 
zakupu. Zwłaszcza tę drugą 
kwestię trudno było udowodnić 
w sposób bezapelacyjny. Wyrok 
sądu był jednak w końcu zgodny 
z przewidywaniami mecenasa 
Ratajskiego.

Sprawa jednak ciągnęła się 
dalej. Były odwołania i wyroki 
wyższych instancji. W świado-
mości Mamy wir codziennych 
zdarzeń i problemów odsunął 
ją w otchłań zapomnienia. Zna-
lazłem się na jakiś czas w sa-
natorium w Busku Zdroju „Na 
Górce” dla dzieci chorych neuro-
logicznie. Mama w tym okresie 
z ulicy Dąbrowskiego przepro-
wadziła się do jednoizbowego 
mieszkania na parterze w nowo 
powstającym osiedlu przy ulicy 
Szpitalnej. Był mroźny, śnieżny 
styczeń 1958 roku. Jedyna istot-

na rzecz w myślach Mamy spro-
wadzała się właściwie do tego, 
jak Ona mnie odbierze z Buska i 
jak oboje zaczniemy tutaj żyć w 
zupełnie nowym miejscu.

I oto zdarzył się cud. Zega-
rek wskazywał dochodzącą 
dziewiątą. Mama przecierała 
oczy zbudzona co dopiero z 
głębokiego snu. Taką miała na-
turę odziedziczoną po swoim 
ojcu, że rano lubiła sobie dłużej 
pospać. Wtem w mieszkaniu 
donośnie rozległ się hałaśliwy 
długi dzwonek. Zdenerwowana 
nim Mama, zarzuciwszy coś 
na siebie, poszła otworzyć. „Kto 
tam ?” – spytała. „Poczta, proszę 
pani …” – usłyszała głos niezna-
nego Jej jeszcze listonosza osie-
dlowego.

Zmieszana przekręciła klucz 
w zamku. Doręczyciel lekko się 
skłonił i rzekł: „Pani Helena Sie-
radzka… Mam dla Pani znacz-
ny przekaz z ZUS-u …”. Mama 
oniemiała z wrażenia. ZUS w 
imieniu MHM-u przesyłał Jej 
sądownie orzeczone przed laty 
odszkodowanie wraz z odsetka-
mi za okres, który minął od daty 
pierwszego sądowego wyroku. 
W sumie była to doprawdy duża 
kwota pieniężna: około 8 tysięcy 
złotych. Trudno wyobrazić so-
bie, co działo się w duszy mojej 
Mamy, kiedy listonosz zostawił 
Ją z tak pokaźną gotówką na 
stole. W Jej myślach jedna decy-
zja zrodziła się nieodwołalnie: 
„Nauczę się podnosić oczka w 
pończochach… Zakupię sprzęt 
do repasacji… Będę codziennie 
miała świeży grosz… Będę mia-
ła za co wychować dziecko!”. 
Perspektywa zarobkowej samo-
dzielności otworzyła się. 

Moi drodzy, chciałbym 
podzielić się z wami 

radosną nowiną. Udało mi 
się spełnić pragnienie mego 
życia i mam swojego koni-
ka. Imię jego brzmi Karo, ma 
dziesięć lat i jest wałachem. 
Należy on do rasy Koników 
Polskich, pracował w hipote-
rapii, można by więc sądzić, 
że sama słodycz.

Niestety, los nie oszczędzał 
go i gorzkich nauk mu nie ską-
pił. Karuś mimo wszystko ma 
wiele ciepła w sobie, a naj-
wspanialsze jest w nim to, że 

potrafi  leczyć. Mnie osobiście 
wyleczył z najgorszej choroby, 
jaką mam, mianowicie epi-
lepsji. Sprawił również i to, że 
zapomniałem o psychiatrze, 
psychologu, a co ważne, otwo-
rzyłem się w kierunku świata 
oraz ludzi. 

Karo jest niedużym koni-
kiem, jednak wcale nie trzeba 
być wielkim w sensie wzrostu, 
aby dokonać wielkich rzeczy, 
bowiem czasami właśnie wiel-
kość kryje się w małości. 

RADOSŁAW JABŁOŃSKI 

Spełnione marzenie
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EWA HAUKE
POZNAŃ

GRUDZIEŃ 2006
CHCIANY, KOCHANY, 
ZAPLANOWANY

O tym, że jestem po raz dru-
gi w ciąży, przekonałam się na 
gwiazdkę. Był to najwspanial-
szy prezent, jaki kiedykolwiek 
mogłam otrzymać od życia. 
To takie ciekawe, kiedy za-
czyna tlić się nowe życie. Już 
pierwszy miesiąc za nami. Nie 
rozumiem jak można nie ko-
chać dzieci.

Na kolanach trzymam ma-
łego Tomaszka. Tomek ma 
zaledwie dwa lata. Zdrowy, 
kochany, rumiany. 

Kiedy byłam mała, nie mia-
łam żadnego rodzeństwa. 
Bardzo brakowało mi kogoś, z 
kim mogę porozmawiać i po-
śmiać się. Tak bardzo jestem 
szczęśliwa.

KWIECIEŃ 2006
Nad morzem jest cudownie. 

Mieszkamy w luksusowym 
hotelu. Odpoczywamy jak 
nigdy dotąd. Całymi dniami 
spacerujemy nad morzem, a 
do hotelu wracamy tylko na 
posiłki. Zwiedzamy całą oko-
licę, począwszy od pięknych 
ogrodów, do Dębów Miesz-
ka i Chrobrego. Od powietrza 
morskiego Tomek jest cały 
rumiany, trochę przybrał na 
wadze. Coś tu jest jednak nie 
tak, chwilami boli mnie moc-
no brzuch. 

Zaraz po powrocie znad 
morza zgłosiłam się do leka-
rza.

MAJ 2006
Szósty miesiąc. Coraz mi 

trudniej się zorganizować. To-
mek wydaje mi się taki ciężki. 
Doskwiera ciepła pogoda.

Nie mam nawet siły, by 
wyszorować łazienkę, a tu 
trzeba myć okna. Szkoda, że 
nie istnieją krasnoludki. Boli 
mnie brzuch. Nie wiem, czy 
to są skurcze, czy może dzie-
je się coś złego. Lekarz mnie 
uspakaja i każe więcej leżeć 
w łóżku. Ciekawe, jak mam to 
zrobić przy Tomku. Nogi mi 
puchną i coraz trudniej jest 
mi wyjść na spacer. Maciej 
wprawdzie awansował, ale 
za to musi często wyjeżdżać 
na służbowe delegacje. Jakoś 
to wszystko się ułoży. Gdy-
by tylko tak bardzo nie bolał 
mnie brzuch. Całe szczęście, 
z dziewczynami z parku bar-
dzo sobie wzajemnie poma-
gamy. Razem w grupie łatwiej 

opiekować się dziećmi. Tro-
chę boję się sama wychodzić 
na spacer. Dzieciaki razem się 
bawią, a my możemy sobie 
poplotkować o naszych spra-
wach. Helka, Maryś, Józia. 
Dobrze, że są. 

Kiedy samotnie snujemy 
się po parkach i ogrodach, 
jest nam tak bardzo smutno. 
A wystarczy tak niewiele, by 
uśmiechnąć się i sprawdzić, 
czy ktoś ma ochotę na roz-
mowę. 

CZERWIEC 2006
Nareszcie wakacje. Czer-

wiec. Upał. Zabieram Tomka, 
rzeczy i wyjeżdżamy do ro-
dziców na działkę. Tam jest 
tak pięknie, jezioro, łąka, lasy 
puszczy. Kocham to miejsce. 
Teraz będzie mi łatwiej opie-
kować się Tomkiem. Marzę, 
by pod czujnym okiem mamy 
trochę odpocząć.

Opuchnięta, ledwo chodzę. 
Ważę prawie 87 kilo. No cóż, 
wkrótce będzie nas więcej.

Raj na ziemi. Nie muszę 
chodzić na spacery. Tomek 
baraszkuje po działce. Base-
nik, zjeżdżalnia, piaskowni-
ca, huśtawki. Krasnoludki, a 
raczej krasnoludek, mama 
robi pyszne jedzenie, paluszki 
lizać. Tomek rumiany i szczę-
śliwy biega po dworze całymi 
dniami. Do Poznania nie chce 
jechać ani na jeden dzień. 
Wiejskie powietrze bardzo 
mu służy. Mocno opalił się. 
Już dawno nie mieszczę się w 
swoich ani mamy rzeczach. 
Noszę buty taty numer 41.

LIPIEC 2006
Coś tu jest nie tak. To nie-

możliwe, aby skurcze tak bo-
lały. Przecież mam bardzo 
dobrego lekarza. Muszę po-
rozmawiać z Laurą, ona na 
pewno domyśli się, o co tu 
chodzi. Laura ma wielki talent, 
tyle razy nam już pomogła.

Babcia przygotowuje To-
maszka na przyjście brata. 
W końcu będzie to dla niego 
nowa sytuacja…

Teraz już wiemy, to będzie 
chłopiec. Nie wiem, dlaczego 
wcześniej nie pomyślałam ani 
o dokładnym USG, ani o przy-
gotowaniu Tomka.

Lubię podsłuchiwać, kiedy 
babcia rozmawia z Tomkiem. 
Skąd jej się to bierze, sama 

bym tego nie wymyśliła. Ta 
moja mamusia jest taka dobra 
i kochana, chciałabym być tak 
mądra jak ona. Dziadkowie są 
niezastąpieni. 

Trochę marzyłam o dziew-
czynce, ale trudno, ma być 
chłopiec, to będzie chłopiec. 
Chłopiec, dziewczynka – jaka 
to różnica, najważniejsze, że 
jest zdrowe. Wyniki dobre, 
USG prawidłowe, tylko ja je-
stem dziwnie niespokojna.

No ładnie, od dwóch miesię-
cy mam zapalenie pęcherza. 
Nikt mądry wcześniej o tym 
nie wiedział. Prawdopodobnie 
przeziębiłam się nad morzem. 
Dostałam Furagin. Niedobrze. 
Mam tylko nadzieję, że z Krzy-
siem nic się nie dzieje i nic mu 
nie zaszkodzi.

Tomek aż do końca miał być 
dziewczynką. Nie mieliśmy 
imienia dla chłopca, a że uro-
dził się z paluchem w buzi to 
został Tomciem. Miał być Jul-
ka. Moja małą księżniczką Ju-
lią Haukę, a tu żadna z niego 
księżniczka, tylko co najwyżej 
Niechcicowy Tomaszek. Żywy, 
rozbrykał się tutaj coś za bar-
dzo i rzeczywiście Tomcio 
,,nie chcie”, a raczej nie chce 
jeść mięska. Ciekawe, ten dru-
gi, co to będzie za wywijas.

Paskudny upał. Tomek i ja 
zatruliśmy się serkiem cze-
koladowym. Tomcio rzyga 
jak kot i ja też, tak na zmianę. 
Mama zawozi mnie do szpita-
la, a Tomcio i dziadek muszą 
jakoś sobie poradzić. Został 
im ostatni komplet pościeli.

Nienawidzę szpitali. Dusz-
no. Doktor M. przyjął mnie na 
oddział i odpowiednio zaopa-
trzył w kroplówki. Teraz czuje 
się dużo bezpieczniej i dużo 
lepiej. Całe szczęście, wszyst-
kie badania wyszły prawidło-
wo. Nienawidzę szpitali. Chcę 
wracać na wieś.

KILKA DNI PRZED 
PORODEM

Ledwo dwa tygodnie temu 
wróciłam do domu, a tu zno-
wu szpital. Spadłam ze scho-
dów, kiedy znosiłam Tomka 
na dół z łazienki. Czułam się 
fatalnie. Zimno i gorąco, za-
wroty głowy i wymioty. Rodzi-
ców nie było, bo wyjechali w 
tym czasie na jakiś pointboall 
czy country party.

To musiał być prawdziwy 

cyrk na kółkach. Maciej przy-
wiózł mnie półprzytomną do 
szpitala z rzeczami i oświad-
czył, że na pewno tu mnie 
zostawi. Pamiętam, że wniósł 
mnie do budynku szpitala, ale 
potem nie pamiętałam, co się 
ze mną działo. Zostawiono 
mnie na oddziale obserwa-
cyjnym. Pewnie posiedzę tu 
znowu kilka dni. Z Krzysiem 
wszystko w porządku. Bardzo 
tęsknie za Tomkiem, jeszcze 
nigdy nie zostawiłam go sa-
mego tak długo. Do pierw-
szego terminu porodu zostało 
jeszcze jakieś dwa tygodnie. 
Mam nadzieję, że nie będę 
musiała tutaj być do końca 
rozwiązania. Całe szczęście, 
ze istnieją książki. Jeszcze ni-
gdy tak długo nie leżałam w 
łóżku.

Tydzień minął. Wychodzę 
do domu. Proszę Maćka, by 
natychmiast zabrał mnie do 
domu, do Tomka. Wspólny 
spacer nad jeziorem z pew-
nością tym dwóm panom wy-
nagrodzi choć trochę miniony 
tydzień. Coraz bardziej czuje-
my napięcie związane z naro-
dzinami Krzysia. 

Dla maluszka wszystko już 
jest gotowe, wyprane, wypra-
sowane i dawno czeka w szaf-
ce obok przewijaka. Kaftaniki, 
śpioszki, skarpetki, rajstopki, 
czapeczki, pampersy, nożycz-
ki, gencjana, rumianek, gazi-
ki i patyczki do uszu, oliwka, 
wanienka, kocyki, przewijak. 
Wszystko wyprasowane w 
szeregu na rozmiar 52 czeka. 
Zaczynam się bać. A wcze-
śniej wcale się nie bałam. To-
mek ma zabezpieczony pobyt 
u dziadków. Maciej weźmie 
urlop dopiero, kiedy będę wy-
chodziła ze szpitala, wcze-
śniej to by nie miało sensu. 
Tradycyjnie rodzimy razem, 
chyba, że znowu to będzie ce-
sarka.

Drugie dziecko w rodzinie. 
Każdy poród jest inny. Boje się 
jak przed jakimś wielkim eg-
zaminem. Zawsze boimy się 
czegoś nowego i to jest takie 
naturalne. Wiem, że coś ma 
się wydarzyć i staram się o 
tym nie myśleć, a kiedy już to 
nadejdzie, to drżę ze strachu 
jak osika, bo nie wiem, jakie 
jest to nowe, które przychodzi. 
Zaufam Panu, wtedy na pew-
no wszystko będzie dobrze.

cdn.

Dziennik nadziei(1)
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Z pastelowych aluzji 
Aleksandra Wołosa. 

POLITYKA
W polityce znowu 
– Jak to w polityce:
Pełne gęby oraz
Puste potylice. 

EMANCYPANTKA
Tak się umocniła
Jej płeć niegdyś słaba,
Że już nie wiadomo, 
Czy to chłop, czy baba.

EDUKACJA
Ucz swoje dziecko,
Bo zrobić może
To, co zobaczy
W telewizorze.

ODCHYŁKI
Głupi to ma szczęście,
A mądry nadzieję
Że będzie miał szczęście,
Dlatego głupieje.

PRZODOWNIK
Ruszymy do przodu 
– Rzekł rak – bo 
odkryłem,
Że i rakotwórcze
Jest chodzenie tyłem.

WESOŁA WDÓWKA
Jest na pełnym luzie,
Wesoło jest wdowie,
Bo teraz jest pewna,
Że mąż się nie dowie.

NAUCZYCIELKA
Jej pedagogiczne
I powabne ciało
Jedynie umysły
Gimnastykowało.

STRIPTIZ
Odsłona łona
Nie ogacona.

UZDROWICIEL
Cudotwórcze rączki
Na wszelkie bolączki

GAGATEK
Narobił w gacie
I po herbacie.

NIE TE CZASY
Do szopy hej pasterze…
Dziś nie ma sposobu, 
By jakiś pasterz
Dostał się do żłobu.

DLACZEGO?
Rząd musi oszczędzać,
To konieczność taka.
Ale dlaczego
Tylko na biedakach?

WIOSNA
Cieszcie się, biedacy.
Wiosna! Koniec 
niedostatku.
Wkrótce będzie szczaw, 
komosa
I to bez podatku.

W PARLAMENCIE
Choć żrą się ostro,
Niech się nikt nie łudzi:
Im chodzi o stołki,
Nie o dobro ludzi.

DLACZEGO
Ciekawe, dlaczego
Tak dziwnie się dzieje,
Że im więcej 
dobroczyńców,
Tym lud bardziej 
biednieje?

MODLITWA
Widać, że już od lat
Rola nasza taka:
„Chleba naszego”
To modlitwa biedaka.

SPRAWIEDLIWOŚĆ
I pomyśleć tylko,
Że w naszym kraju
Jedni święta, inni post
Cały rok mają.

PO NOWEMU
Ten model rodziny
Dobrze dziś znany:
Małżonkowie żyją
Każde u swojej mamy.

BARAN 
– Czemu się złościsz 
– Spytała – mój drogi?
Przecież to normalne,
Że baran ma rogi. 

PO WYBORACH
Obiecywali
I wykiwali.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Pomylili pogrzeb
– Tadziu, na pogrzeb Koli 

jedziemy ze wszystkimi auto-
karem zakładowym czy sami? 
– zapytał Edward Sroka swo-
jego współpracownika Tade-
usza Kardasa. 

Kola od trzech miesięcy był 
emerytem. Wszyscy trzej pra-
cowali w Albie w przędzalni, 
obsługując prasę do belowa-
nia odpadów produkcyjnych. 
Kola to Franciszek Kolski. Pra-
cowali razem od lat pięćdzie-
siątych. 

– Edziu, coś ty?! – nastroszył 
się Kardas. – Pojedziemy sami, 
tramwajem, a ten kawałek na 
cmentarz, na Ogrodową, doj-
dziemy. Po drodze dla kurażu 
wypróżnimy fl aszeczkę, a może 
dwie. 

– Ty wiesz, co mówisz! – 
ucieszył się Edziu. – Bo ja bez 
kielicha mógłbym nie wytrzy-
mać. Ja bym się rozbeczał. 

– Ja też jestem miękki – wy-
znał dziwnie przygnębionym 
głosem Tadziu.

Jak postanowili, tak zrobi-
li.. Przed cmentarzem w krza-
kach wypili po butelce wina 
„Piórkiem i węglem”, po czym 
nieco chwiejnym krokiem, ale 
na pełnym luzie, przekroczyli 
bramę cmentarza i mijając 
zebranych weszli do kaplicy. 

– Po mojymu trzebno usta-
lić defi nicjom – zacznył 

emenryt Chrząszczyk zes sta-
rygó portfela. – Gablami dejma 
na to ćpali słóme abo siano, a 
zaś kto nasztaplowoł wincyj, 
tyn wygroł. 

– A bejmy? – mruknył wuja 
Teoch. 

– Jak jeszczyk panowoł Mie-
szek pierwszy, to grali wew gnoty 
i tyn, co wygroł, zgarnył wszyst-
ko. Standy tyż Angliki i Amery-
kony nie mogli sie naumieć go-
dać gable i zrobili gamble, co sie 
oznaczo hazard – wyjaśnił Ry-
niu, nosz kompel zes Kolegium 
Ojropejskiygó. 

Zaś zacznył nom od historii. 

Komisjom stworzyli nad rzecz-
kom Srawom. Komisji nie cho-
dziło o prowde, ino żeby była. 
Pisoł o tym niejaki Kraszewski. 

– A którny to tam? – spytoł Bi-
niu Trodynka. 

– Istny napisoł „Starom baśń” i 
za kare po nocach chodzi i szuko 
ulicy swojygo imienia i nie może 
jeij najdnąć, bo radne miejskie 
tośtajom się własnymi, płatnymi 
steczkami wew Gniyźnie. Obec-
no Komisyja dojdzie najdalij do 
króla Kazinka Wielkiygó, bo 
smyntorzami interesowali sie 
dopiyro po bitwie pod Grunwal-
dem. 

Pierwszo komisyjo Wisza 
(styndy momy wisz abo nie wisz) 

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

Fraszki
LOS
Różnie los traktuje 
I jednych i drugich:
Jednym daje krzyż pański,
Drugim Krzyż Zasługi.

Z MIŁOŚCI
Robimy to z miłości
Dla naszej ojczyzny:
Zadajemy jej rany,
Żeby kochać blizny.

NASZ MARSZ
Od wieków brniemy
Po polskim błocie,
Jak nie przy hymnie,
To przy rocie.

Hazard to gable*
czy bejmy?

Trumna z nieboszczykiem 
była otwarta. Podeszli do niej 
i zalewając się łzami zaczęli 
na przemian obcałowywać 
zmarłego. Pożegnanie trwa-
łoby bez końca, gdyby nie 
grabarze, którzy przyszli za-
kryć trumnę i przygotować 
ją do wyprowadzenia. Obaj z 
nieukrywanym żalem odeszli 
w kierunku wyjścia. 

– Popatrz Edziu – odezwał się 
Kardas głosem przerywanym 
czkawką. – Kola po śmierci ład-
niej wygląda niż wtedy, gdy żył. 
Jak pięknie ogolony. Gdybym go 
nie znał, pomyślałbym, że to 
jakaś baba. No bo i włosy mu 
ładnie pokręcili. 

– Masz rację, mnie też wy-
daje się dziwnie ładniejszy – 
zgodził się Sroka. Nawet pach-
nie. Tylko jakąś babską wodą 
kolońską. 

– Wiesz co, Edziu? – w głosie 
Kardasa był niepokój. – Dlacze-
go nie ma nikogo z naszego 
zakładu?! 

– Mnie to też zdziwiło – przy-
znał Sroka. – Z rodziny też ni-
kogo nie widzę, a wiem, że miał 
dość liczną. Ale chodźmy, bo nie 
dosyć, że nie byliśmy na mowie 
pożegnalnej, to nie będziemy, 
gdy go będą zasypywać... 

***
– O, przyszli wspaniali kole-

dzy! – powitano Srokę i Kardasa 
następnego dnia, gdy pojawili 
się w pokoju śniadań. – Żeby 
razem pracować i nie przyjść 
na pogrzeb, nie pożegnać kole-
gi! Schlaliście się, co?! 

– Jak wam nie wstyd – dodał 
ktoś – żeby alkohol był ważniej-
szy od kolegi. 

– Cicho, przestańcie – pierw-
szy odezwał się Sroka, który 
trzymał się za głowę, co ozna-
czało, że ich akcja pożegnalna 
nie skończyła się na cmenta-
rzu. – Byliśmy na pogrzebie. 
Nawet całowaliśmy Kolę w 
policzki. Ba! Jeszcze pamiętam 
zapach perfum, jakimi go po 
śmierci spryskali. Prawda, na 
mowę księdza nie zdążyliśmy, 
ale trumna była jeszcze otwar-
ta… 

– Jak to – pocałowaliście?! 
– zapytał majster Nowak, tak 
zdziwiony, że aż powstał z 
krzesła. – Przecież nie było żad-
nej trumny, Kola został skremo-
wany! 

– Jak to – skremowany? – jęk-
nął Kardas. 

– A tak, ośle – odezwał się 
Mucha – że jego już nie było, zo-

stał po nim tylko popiół w urnie, 
takiej dużej, jak pół pudełka po 
butach. Więc jak mogliście go 
całować?! 

– A w której kaplicy byliście? 
– zapytała głosem śledczego 
wagowa Zosia Kałużyńska. 

– W tej z pierwszej bramy… 

– To teraz wszystko jasne! 
– w głosie Zosi zabrzmiała ra-
dość odkrywcy. – Oni tak się 
opili, że zamiast na pogrzeb 
Koli poszli na protestancki, któ-
ry też w tym czasie się odbywał. 
Po drugie znam zmarłą. Ostat-
nimi laty opiekowała się niepeł-
nosprawnymi staruszkami na 
naszym osiedlu. Tak więc, mili 
panowie, całowaliście, to praw-
da, ale panią Walisiakową ze 
zboru baptystów, która zmarła 
na nowotwór płuc. 

– Boże – jęknął Sroka i wy-
biegł z pokoju śniadań. 

– Oj, panie Kardas, żeby w 
tym wieku tak się spić? Nie 
wiedzieć, czy całuje się kolegę, 
z którym pracowaliście ponad 
dwadzieścia lat, czy stara ko-
bietę? Z wami coś nie tak…

Nowak chciał jeszcze coś 
powiedzieć, ale przerwał mu 
wybuch śmiechu pracowników, 
zebranych w pokoju śniadań. 

zajyna się sprawom, czy niejaki 
Hengo groł zes Smerdom wew 
gnoty i czy to była korupcja?

Doman świadek, co szpyco-
woł cołki czas, godoł, że grali ino 
wew żołyndzie i kasztany, a o 
bejmach nie było mowy.

Styndy prekurotor Sambor, 
co był komplem Hengi, cołkom 
wine zwalił na Hekse-Ranite, co 
się przepadła. Komisyja wziyna 
bejmy i sie rozwiunzała. 

Ogrómno szkoda, że nie za-
czli badać hazard pierwotnych 
ludzisków, co miyszkali wew 
jaskiniach, bo chocioż echo by 
sie niesło. A tak teroz sfolgowali 
i zapkli kalafy kitem i okiełznali 
jeim rozum.

Biniu podniesł sie zes krze-
sełka i brynknył na odchodne: 
kiciorze! A którne to som, nie 
powiedzioł, bo cheba nie chcioł 
stracić roboty.

DO NASTMPNYGÓ NIEBAWEM

WOSZ BOLECHNEK
 ZES CIERPIYNGI HILLS 

*gable – widły 
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O tym, że wrócił, Halina do-
wiedziała się od znajo-

mych. Nie widziała go prawie 
trzydzieści pięć lat, kiedy to 
porzucił ich dla innej kobiety. 
Wkrótce potem matka umarła 
na udar mózgu. Panowała opi-
nia, że przyczyną była zdrada 
ojca i wstyd przed całą wsią. 
Halina też tak myślała. 

W dniu pogrzebu w histerii po-
darła wszystkie jego fotografi e. 
Miała czternaście lat. To był ko-
niec jej dzieciństwa. Najstarsza, 
na gwałt musiała wydorośleć i 
przejąć wszystkie obowiązki. 
Żyło się im bardzo ciężko, często 
na granicy nędzy, bo babcia któ-
ra zamieszkała z nimi miała bar-
dzo skromną rentę. O ojcu my-
ślała tylko czasem, ale zawsze 
z nienawiścią, winiąc go za 
utratę marzeń o lepszym życiu. 
A potem babcia umarła, młod-
sze rodzeństwo urządziło się w 
Drezdenku, a Halina założyła ro-
dzinę i została na gospodarstwie 
w Grotowie.

Więc gdy doniesiono jej, że 
ojciec zamieszkał w sąsiednim 

– Jakie były początki panów 
kariery?

Grzegorz Nowak: – Moja ka-
riera to był czysty przypadek. Za-
cząłem trenować w 1972 roku, 
gdy byłem uczniem liceum. 
Kiedyś nad Wartą spotkałem 
takiego niedużego człowieczka. 
Powiedział: „Chodź do klubu na 
pewno się przydasz”. Miałem 
odpowiednie warunki. Zachęcił 
mnie i tak zostałem wioślarzem.

Krzysztof Paterka: – Mój po-
czątek był też przypadkowy. Gdy 
miałem 4-5 latek, lekarz zalecił 
mi pływanie na moją niepełno-
sprawność. Później zacząłem 
trenować w klubie. Dostałem 
list z zaproszeniem na treningi. 
I tak trenuję do dzisiaj. 

– Jakie są panów sukcesy 
sportowe?

G. N. – Brązowy medal na 
igrzyskach olimpijskich w Mo-
skwie 1980 roku w czwórce ze 

Nasi olimpijczycy
Z paraolimpijczykami GRZEGORZEM NOWAKIEM i KRZYSZTOFEM PATERKĄ rozmawia 
KRZYSZTOF MURKOWSKI 

sternikiem i w 1978 roku brą-
zowy medal na mistrzostwach 
świata w Nowej Zelandii w 
dwójce ze sternikiem. 

K. P. – Moim największym 
osiągnięciem jest brązowy me-
dal w sztafecie paraolimpijskiej 

w Atenach 2004 roku, później 
brązowy medal w mistrzostwach 
świata w Durbanie w Republice 
Południowej Afryki i w zeszłym 
roku złoty medal oraz rekord 
świata w mistrzostw świata w 
Rio De Janeiro w Brazylii. 

– Panie Grzegorzu, co pana 
łączy z osobami niepełno-
sprawnymi? 

G. N. – Będąc młodym czło-
wiekiem uciąłem sobie palec. 
To jest oczywiście namiastka 
niepełnosprawności, ale mogę 
się wczuć w sytuację ludzi 
obarczonych większym kalec-
twem. W każdym razie czuję 
więź z nimi. 

– W jaki sposób panowie 
trafi li na ten bal?

G. N. – Pani dyrektor zapra-
sza mnie już od kilku lat. Nie 
zawsze mogę skorzystać, ale 
gdy to jest możliwe, wspieram 
swoją osobą tę szczytną ideę. 

K. P. – Ja tutaj jestem pierw-
szy raz, ale jeśli zostanę za-
proszony po raz kolejny, to na 
pewno z chęcią przyjadę. 

– Dziękuję za rozmowę i 
życzę kolejnych sukcesów. 

Na zdjęciu w środku nasi olimpijczycy: Krzysztof Paterka 
(z lewej) i Grzegorz Nowak.

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Mój ojciec
Lubiatowie u rodziny swego bra-
ta, informację tę zignorowała. 

– Nic mnie to nie obchodzi – 
skwitowała. 

Przez długie tygodnie nie 
chciała nawet słuchać plotek o 
nim. Aż wdał się w to wszystko 
ich proboszcz. Którejś niedzieli 
kazał Halinie zostać po mszy, a 
potem wsadził do swojego samo-
chodu i zawiózł. Ojciec mieszkał 
w suterenie. Wnętrze wyglądało 
jak komórka na narzędzia. W 
drzwiach stał kompletnie pijany 
starzec. Księdza poznał od razu 
i bardzo się stropił. 

– Przywiozłem ci twoją córkę 
– powiedział. 

– Jezu! – jęknął tylko ojciec, 
bezskutecznie próbując uładzić 
potargane resztki włosów i przy-
glądając się Halinie w popłochu. 
– Przyjdźcie jutro. 

– Tak chyba będzie najlepiej – 
przyznał ksiądz. 

Odprowadzały ich krzyki ojca: 
– Przyjdźcie koniecznie! Od 

trzeciej będę czekał! 
Nazajutrz Halina zobaczyła 

go, gdy już niecierpliwie wyglą-
dał przez okno. 

– Tak się bałem, że nie przyje-

dziecie – odezwał się, otwierając 
drzwi. 

Zachowywał się jak skarcony 
sztubak. Był w białej koszuli, 
ogolony, a okulary dodawały mu 
nieco powagi. Tylko skarpetki 
miał dziurawe, ale starał się to 
ukryć. Wokół też było wysprzą-
tane, a na stole przygotowane 
herbatniki i szklanki z wsypaną 
już kawą. 

– Pooglądajcie to – powiedział, 
podając stary album. 

Były tam fotografi e z okresu, 
kiedy grał na gitarze w zespole 
muzycznym. 

– Występowaliśmy wtedy w 
Poznaniu – wyjaśnił. – To były 
najpiękniejsze dni w moim życiu. 

No i na co ci przyszło, pomy-
ślała Halina, porównując wielką 
estradę, na której stoi jego ze-
spół, i ten loch, w którym musiał 
teraz żyć. Bo jego wysiłki, aby 
wokół było porządnie, jeszcze 
bardziej podkreśliły całą nędzę, 
w jakiej się znalazł: zamiast na-
czyń plastikowe kubeczki i tale-
rzyki, słoiki, stara, jednopalni-
kowa kuchenka elektryczna i na 
ścianie... dyplomy i wyróżnienia 
na konkursach i festiwalach. 

– Widziało się trochę świata – 
nieco chełpliwym tonem mówił 
tymczasem ojciec, nieporadnie 
krzątając się przy stole.

Nie siedzieli długo. Ksiądz się 
spieszył, a Halina nie chciała zo-
stać z ojcem sama. Gdy już stali 
przy drzwiach, ojciec cicho po-
wiedział: 

– Biorę dobrodzieja na świad-
ka, że żałuję. 

– Ja mu wierzę – oznajmił pro-
boszcz, gdy wsiadali do samo-
chodu.

I nic więcej już nie powiedział. 
Halina biła się z myślami, po 
nocach nie mogła spać, pytała 
męża, dzieci. 

– I jak tu starego winić, że 
młody narozrabiał – powiedział 
któregoś dnia mąż, który nie po-
znał nigdy ojca. 

I dodał: 
– A to jeszcze u ludzi wstyd, 

że stary w takiej poniewierce, i 
księdzu proboszczowi w oczy 
spojrzeć trudno. Przecież moż-
na mu wyszykować strych nad 
moim warsztatem. 

I tak się stało. Żywią ojca teraz, 
ubrania jakieś też się trafi ają. On 
odwdzięcza się pomocą w go-
spodarstwie. Księdzu solennie 
przyrzekł, że pić nie będzie i 
dotrzymuje słowa. Tylko nadal 
nie potrafi  z Halina rozmawiać o 
przeszłości. 
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W tym trudnym okresie od-
wiedził ją kilka razy oj-

ciec, który poratował ją w bie-
dzie. Ale i jemu nie było lekko. 
Warsztat szewski, który przed-
tem wcale nieźle prosperował, 
teraz był prawie nieczynny. 
Klienci przenieśli się do innych 
szewców albo też sami nie mie-
li pieniędzy. Zresztą wkrótce 
okazało się, że Muczka rzadko 
przebywał w swoim warszta-
cie, a więcej przesiadywał na 
amorach. Odkąd córka prze-
stała być gospodynią, zaczął 
poważnie myśleć o ożenku.

Miał kilka kandydatek na 
uwadze, kilka nawet nieźle po-
sażnych, ale wybrał sobie pannę 
najbiedniejszą, tyle, że młodą i z 
dzieckiem. Ojciec miał 52 lata, 
a panna tyleż samo, co Madzia. 
Właściwie ojciec już zamieszki-
wał u niej w małym domku pod 
lasem na wsi, z piętnaście kilo-
metrów od Tarnowa. Właśnie te-
raz córce wszystko opowiedział i 
poprosił o radę, czy ma się żenić, 
czy nie.

Trochę Madzię rozśmieszyły 
te zwierzenia, ponieważ nigdy 
nie myślała, że ojciec jeszcze 
chce zacząć od nowa, i to z tak 
młodą dziewczyną. Tak niedaw-
no ojciec był dla niej moralnym 
autorytetem, a teraz ona miała 
zadecydować o jego przyszłości. 
Wydawało się jej, że ojciec przy 
tej dziewczynie chyba odmłod-
niał o kilka lat. Cóż miała mu 
poradzić? 

– Niech się tata żeni, skoro 
ona tatę kocha, a tata ją. 

– Zobaczysz, że ci się spodo-
ba, gdy tylko ją poznasz. Wła-
ściwie to będziecie dla siebie jak 
koleżanki, ponieważ jesteście 
urodzone w tym samym roku.

Madzia obiecała, że odwiedzi 
swoją przyjaciółkę macochę – 
koleżankę. W głębi duszy miała 
żal do ojca, że zajął się tamtą, 
o niej już za wiele nie myśląc. 
Może i miał rację. Przecież miał 
też jeszcze prawo do ułoże-
nia sobie życia. Pierwszą żonę, 
matkę Madzi, stracił niebawem 
po ślubie i właściwie przez cały 
czas był dobrym ojcem. Na ni-
czym jej przecież nie zbywało. 
Teraz ma męża, więc mąż ma 
dać utrzymanie żonie.

Tomasz, gdy stanął w progu 
mieszkania, był tak zmieniony, 
że Madzia ledwo go poznała. 
Jakby przytył, zmężniał i wyład-
niał. Miał na sobie wojskowy 
mundur, w którym było mu do 
twarzy. Zaciągnął się do wojska 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie 
tysiącleci(9)

zawodowego i miał mnóstwo 
związanych z tym wyjazdów. 
Nie bardzo miał ochotę, bo nie 
lubił „repeciarzy”, czyli zawo-
dowców, ale była to dla niego, a i 
dla nich, jedyna możliwość urzą-
dzenia się.

Dostał zaliczkę, więc przy-
niósł do domu dużo prezentów. 
Widocznie tych kilka ni rozłąki 
zrobiło swoje, bo z powrotem 
stał się czuły i kochający. Rozgo-
ryczenie szybko rozpłynęło się w 
Madzi i lgnęła do męża tak, jak 
zaraz po ślubie.

Kiedy rozgorączkowany cało-
wał i pieścił jej ciało, kiedy tulił 
do siebie Krzysia i podrzucał 
wysoko do góry, intuicyjnie wy-
czuwała, że mogłaby ten widok 
utracić, gdyby odeszła do Janka. 

– To dobrze, tak być musi, on 
nie jest taki zły, on nawet jest do-
bry, i trzeba pilnować, aby tego 
ciepła rodzinnego nie stracić, ani 
tej miłości, która ma swoje wzlo-
ty i upadki – myślała, patrząc na 
męża.

Opowiedział jej, że ma roz-
kaz wyjazdu w lubelskie, gdzie 
rodziny mają już przygotowane 
mieszkania. A więc za dwa, trzy 
tygodnie wyjeżdżają wszyscy 
troje. To tylko czasowo, a potem 
prawdopodobnie przeniosą ich 
na kresy. 

– Tak daleko – biadoliła Ma-
dzia, zaskoczona wiadomością. 
– Będziemy wśród zupełnie ob-
cych, jak tam będziemy żyć. 

– Przyzwyczaisz się, przy-
zwyczaisz. Zresztą tam będzie 
dużo żon wojskowych, nawią-
żesz znajomości. Zobaczysz, 
będziesz zadowolona.

Kiedy po kilkunastu dniach 
pociąg opuszczał Tarnów, Ma-
dzia przylgnęła twarzą do szyby 
i płakała. Żegnała ścieżki wijące 
się w stronę góry Marcina, gdzie 
z koleżankami i kolegami wybie-
rała się na spacery, żegnała wieżę 
katedry, w której brała ślub, a któ-
ra teraz widniała jakby wetknię-
ta między kamienice, okalające 
rynek. Żegnała swoją młodość i 
dzieciństwo, spędzone tu, w tym 
mieście. Żegnała dziadka, które-
mu robiła kawały, a który teraz 
leży na starym cmentarzu, obok 
którego mknie jej pociąg. Żegna-
ła miasto, którego nie chciała za-
mienić na żadne inne, bo i miasto 
można pokochać jak człowieka. 

ALE KAŻDY GDZIEŚ 
NA BRRZEGU…

I tak zaczęło się tułacze życie 
Magdaleny. Tomasza stale prze-
noszono z miejsca na miejsce, z 
jednostki do jednostki. Do tego 
stale był w rozjazdach, na ćwi-
czeniach lub manewrach. By-
wało, że i po kilka tygodni nie 
było go w domu. Cały więc swój 
żal przekazywała w samotne 
noce małemu Krzysiowi, który 
nie bardzo wiedział, o co matce 
chodzi.

Przez jakiś czas była w Kra-
snymstawie. Potem Tomasz 
znalazł jej mieszkanie w San-
domierzu, a sam wyjechał na ja-
kieś wielkie manewry daleko na 
wschód. Wtedy zaprzyjaźniła się 
z sąsiadką, samotną staruszką, 
która z chęcią bawiła się z Krzy-
siem. Opowiadała mu często ni 
to bajki, ni to legendy – o starym 
zamczysku i przeróżnych stwo-
rach, które tam ponoć grasowa-
ły, o podziemnych przejściach 
łączących podobno zamek z 
puszczą. 

Nie tylko Krzyś, ale i Magda-
lena słuchała z wielkim zain-
teresowaniem tych opowieści. 
Szczególnie tej o biednym chłop-
cu Sanborku, który zakochał się 
w pięknej księżniczce w okresie, 
gdy Sandomierz był stolicą księ-
stwa, a wiec dobrych kilkaset 
lat wstecz. Babunia opowiadała 
Krzysiowi wieczorami odcinek 
za odcinkiem. Bywało, że zasy-
piała, więc podniecony Krzyś – 
kiedy już wszelkie budzenia nie 
pomagały – godził się na przeło-
żenie dalszego ciągu na następ-
ny dzień.

Magdalena zastanawiała się, 
ile jest prawdy w tych babcinych 
opowiastkach o tym, że Sanbo-
rek za podglądanie księżnicz-
ki w zamkowym parku został 
wtrącony do lochu, a potem 
przymuszony do kopania pod-
ziemnych przejść. Kiedy Tata-
rzy napadli na miasto, Sanborek 
dzielnie walczył z najeźdźcami 
i zawsze starał się być blisko 
księżniczki. Wszyscy wiedzieli, 
że Tatarzy zabijają mężczyzn, a 
kobiety gwałcą i zabierają jako 
niewolnice w swoje dalekie stro-
ny. Wtedy to Sanborek, jako bu-
downiczy podziemnych przejść, 
na polecenie księcia wyprowa-
dził księżniczkę za miasto i ukrył 

w puszczy. I w tej puszczy, wolni 
od ludzi i ich układów, młoda 
para była bardzo szczęśliwa. 
Razem zdobywali pożywienie, 
razem zbudowali mały domek i 
kochali się. Kiedy jednak książę 
odnalazł księżniczkę, rozkazał 
za zuchwalstwo ściąć Sanborka, 
mimo że córka błagała, by uwol-
nić jej kochanka, a zarazem ojca 
dziecka, którego się spodzie-
wała. Wkrótce urodził się mały 
Sanborek. Jego też postano-
wiono zgładzić, ponieważ miał 
pańską i chłopską krew. Po wielu 
perypetiach Sanborek uciekł do 
puszczy i tam w widłach Wisły 
i Sanu, niczym Tarzan, królował 
zwierzętom. 

– No i co, co dalej? – pytał za-
ciekawiony Krzyś, gdy babcia 
skończyła opowiadanie. 

– Nikt nie wie do dzisiaj, co 
się z nim stało. Jedni mówią, że 
zrozpaczona matka po śmierci 
księcia odnalazło go i sprowa-
dziła do zamku. A jeszcze inni, 
że podchodził pod zamek, aby 
zobaczyć swoją matkę, do której 
bardzo tęsknił i pewnego dnia 
umarł z tęsknoty pod drzwiami 
jej komnaty. 

Krzyś, naszpikowany opowie-
ściami babci, wyciągał Magdale-
nę na stare miasto, pod zamek, 
nad Wisłę, ponieważ ciągle mu 
się wydawało, że gdzieś ten San-
borek jeszcze tu po Sandomie-
rzu krąży. 

A Madzia lubiła patrzeć w 
leniwe wody Wisły, po których 
nieraz pływały fl isackie tratwy. 
Pieśń, którą śpiewali fl isacy, za-
bierała ją daleko od tych stron, 
w krainę ludzkiego szczęścia, 
lub zmuszała do powrotów… Ja-
nek… Szukała kropelek, które z 
jego stron tu przypłynęły. Szuka-
ła w Wiśle odbicia jego dobrych 
oczu.

Choć płyniemy
wciąż w szeregu

Przez długie, smutne dnie, 
Ale każdy gdzieś na brzegu
Zostawił serce swe.
I choć kochania żal,
Płyniemy z prądem fal.
Ale każdy wróci z drogi
Do swej…

cdn.
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11 lutego Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Czesze-

wie zorganizował „Noc Kow-
bojską”. Na imprezę przyby-
li kowboje z WTZ-etów we 
Wrześni, Rudzie Komorskiej i 
Jarocinie oraz ze środowisko-
wych domów samopomocy w 
Pietrzykowie i Gozdowie.

Bal rozpoczął się tańcem 
przygotowanym specjalnie na 
tę okazję przez gospodarzy. Był 
to tradycyjny taniec kowbojski. 
Tancerze stali w dwóch rów-
noległych liniach i wykonywali 
powtarzające się sekwencje 
kroków, wykonywane iden-
tycznie i w tym samym czasie 
do rytmicznej muzyki country. 
Taniec ten bardzo spodobał się 
zaproszonym gościom, którzy, 
nie mogąc usiedzieć na miej-
scach, otoczyli tańczących i 
klaskali w rytm muzyki. Tan-

Noc Kowbojska w Czeszewie

cerzy nagrodzeno gromkimi 
brawami. Następnie rozpoczę-
ła się zabawa taneczna, a kow-
boje mogli popisać się w takich 
konkurencjach jak rzut podko-
wą do celu, wyścigi jaszczurek 
po prerii oraz chwytanie mu-
stanga na lasso. Konkurencje 
wzbudziły żywe emocje wśród 
zawodników i kibiców. 

Podczas „Nocy Kowbojskiej” 
wszyscy bawili się świetnie i 
pomimo śnieżycy za oknem i 
niesprzyjających warunków 
na drogach, nikt nie opuścił 
imprezy przed czasem. Nie-
stety, w końcu nadeszła noc i 
czas było zamknąć czeszewski 
saloon oraz pożegnać się z go-
śćmi. 

MARTA
 MROZIŃSKA-PAWLAK 
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