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W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Jubileuszowe
granie i śpiewanie

FOT. (2X) ELŻBIETA ROMAŃCZUK

Koncert prowadzili Karolina Kasprzak i Tomasz Szwałek.

Wykonawcy jubileuszowego koncertu w komplecie.

W

sobotę 29 maja Schron
Kultury Europa w Poznaniu, znany z popularyzacji
twórczości artystycznej osób z
niepełnosprawnościami, zgromadził publiczność na koncercie z okazji 15-lecia powstania
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Rolna”, połączonym z premierą książki „Od upokorzenia do
dumy”.
Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Przystań”, Wielkopolskim
Oddziałem Ruchu Ludzi Dobrej
Woli i Fundacją Mimo Wszystko
Anny Dymnej. Jej reprezentanci:
Katarzyna Nowak – laureatka
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie i Łukasz Żelechowski – zdobywca słynnego Kilimandżaro,
uświetnili muzycznie spotkanie.

Koncert prowadzili młodzi
konferansjerzy: Tomasz Szwałek i niżej podpisana. Prócz
wymienionych wykonawców
wystąpił też Duet Magnus, wirtuoz harmonijki ustnej Roman
Szkudlarek oraz zespół w składzie: Waldemar Antczak, Piotr
Krótki, Jakub Ciszak, Dariusz
Jakubowski i Marek Różański.
Podczas koncertu prowadzący
oraz Mirosława Mikołajczak i
Bożena Peplińska zaprezentowały fragmenty książki autorstwa Romana Kaweckiego „Od
upokorzenia do dumy”.
Uwieńczeniem jubileuszowego świętowania była lampka
szampana, tort i długie rozmowy artystów, członków Spółdzielni i wszystkich zaproszonych gości.

KAROLINA KASPRZAK

uż prawie rok temu z inicjatywy dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Kole, Urszuli Polewskiej, doszło
do spotkania zarządu Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi
z przedstawicielami ukraińskich organizacji pomocowych:
Stowarzyszenia „Otwarte Serca” oraz Stowarzyszenia „Ukraina-Polska-Niemcy”. Spotkanie
to zaowocowało zaproszeniem
delegacji polskiej Fundacji do
Winnicy na Ukrainie, aby mogła
się zapoznać z działalnością
obu stowarzyszeń.
„Ukraina-Polska-Niemcy”, na
czele z przewodniczącym Sergijem Tatusiakiem, jest organizacją powstałą w 2007 roku. Głównym celem Towarzystwa jest
pogłębianie współpracy gospodarczej, naukowej, społecznej,
sportowej i kulturalnej pomiędzy
jednostkami samorządowymi i
organizacjami pozarządowymi
z Polski, Niemiec i Ukrainy. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” jest
wyjątkową organizacją w ukraińskim życiu społecznym, która
skutecznie, mimo bardzo ograniczonych środków, zapewnia
rehabilitację osobom z niepełnosprawnością intelektualną i walczy o ich prawa. Przedstawiciele
Fundacji przekonali się o tym naocznie, zwiedzając prowadzony
przez „Otwarte Serca” ośrodek w
Winnicy.
To właśnie podczas pobytu na
Ukrainie ustalono, że powstaną
wspólne Ukraińsko-Polskie projekty społeczne. Na zaproszenie
Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi od 13 do 18 czerwca 2010
r. przebywali w Wielkopolsce
ukraińscy goście. Wśród nich była
m. In. Prezes Stowarzyszenia
Otwarte Serca Swietłana Demko oraz reprezentant Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy
Olena Tatusiak. Wszystkie osoby,
które przyjechały z Ukrainy, to
matki niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, których działania służą nie tylko ich rodzinie, ale całemu społeczeństwu.
Kobiety które poświęciły swój
czas i swoje życie na stworzenie takiego ośrodka i wspieranie
jego działalności, to matki, które

chciały zmienić przypominającą
wegetację egzystencję ich niepełnosprawnych dzieci w prawdziwe życie.
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi nie tylko sﬁnansowała pobyt ukraińskiej delegacji,
ale też przygotowała dla gości
ciekawy program pobytu. Część
merytoryczna wizyty to między
innymi spotkanie z władzami
Puszczykowa, zapoznanie się
z działaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy wizyta studyjna w Warsztatach
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach. Delegacja ukraińska została oprowadzona po
pracowniach WTZ-u – wielkie
zainteresowanie wzbudziła pracownia wyrobu świec, w której
zabawili najdłużej, dopytując
o szczegóły techniczne. Dla
warsztatów ważne było zapoznanie się – choć w niewielkim
stopniu – z pracą ukraińskiego
centrum rehabilitacji, zarówno Winnickiego jak i jedynego
do tej pory na ukraińskiej wsi
Centrum Rehabilitacji Socjalno-Psychologicznej Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnych
w Gnatkowie, którego dyrektor,
Nataliia Bondarieva, była członkiem delegacji.
Wielkie wrażenie na ukraińskich gościach wywarły spotkania z przedstawicielami władz
samorządowych powiatu i województwa. Członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego Ewa Dalc
w przystępny i ciekawy sposób
przedstawiła system wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez samorząd
i pokazała, jak realizowane jest
to w powiecie poznańskim.

Podczas warsztatów w siedzibie Fundacji
– wspólne tworzenie projektów.
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GOŚCIE Z UKRAINY W FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

Otwarte serca
w Puszczykowie

Spotkanie w Starostwie Powiatowym z Członkiem Zarządu
Powiatu Poznańskiego Ewą Dalc.
Wyczerpująco i ze znawstwem
odpowiadała na liczne pytania
gości. To samo zagadnienie
z perspektywy województwa
zaprezentowały dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Aleksandra Kowalska i Apollonia Wojciechowska.
Wreszcie ukraińscy społecznicy wzięli udział w warsztatach
prowadzonych przez ekspertów
Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi. Dotyczyły one możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji projektów społecznych.
Przewodnicząca ukraińskiej
delegacji, prezes Swietłana
Demko, tak oceniła pobyt w Polsce: „Była to dla mnie niebywała
okazja zapoznania się z pracą
i skorzystania z wiedzy i doświadczenia moich kolegów po
fachu, nasze spotkanie i uzyskane informacje na pewno zostaną
wykorzystane w naszej pracy.”
Chwaliła też niezwykle sprawną organizację całego pobytu i
wysoki poziom spotkań. Ukrainki podkreślały, że działania
zmierzające do pomocy osobom
niepełnosprawnym powinny być
szeroko dyskutowane i komentowane, ponieważ to z nieświadomości społeczeństwa wynika
brak współpracy i zrozumienia.
I na Ukrainie, i w Polsce, hasło

W pracowni wyrobu świec w Warsztacie Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach.

Prezenty od Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi…

…i reakcja obdarowanych.

„Nie ma kaleki, jest człowiek” nie
jest dla wszystkich oczywiste.
„Wizyta Ukraińskich przyjaciół
– powiedział prezes Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi Andrzej Markiewicz - była dla nas
czymś więcej niż tylko kurtuazyjną rewizytą. Przede wszystkim stworzyliśmy przestrzeń do
wspólnej pracy metodą projektową. Pracy, która – jestem przekonany – przyniesie długotrwałe
i wartościowe rezultaty dla środowiska polskich i ukraińskich
osób niepełnosprawnych. I choć
nasi ukraińscy goście często
podkreślali, jak wiele się w tym
zakresie muszą się w Polsce
nauczyć, to i my możemy wiele
skorzystać z wypracowanych
przez nich rozwiązań”.
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przed wyjazdem
przekazała ukraińskiej delegacji przedmioty potrzebne w ich
codziennej pracy: 2 komputery
multimedialne z oprogramowaniem, materiały do prac prowadzonych przez nich w warsztatach rehabilitacyjnych oraz
zapas pieluch jednorazowych
dla osób dorosłych. Działania na
rzecz ukraińskich stowarzyszeń
i ich podopiecznych wpisują się
w obchody jubileuszu 10-lecia
Fundacji.

MW, TM
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a początku lat dwutysięcznych na drogach
okolic Drezdenka można było
spotkać niewielkie grupy cyklistów. Łączyła ich wspólna
potrzeba spędzania wolnego
czasu na rowerze. Co tydzień
ktoś inny prowadził grupę w
„swoje” interesujące, nieznane ogółowi miejsca. I choć
początkowo niejednokrotnie
nielicznych zapaleńców jeżdżących na rowerach wyśmiewano i wytykano palcami, to
dziś ludzie patrzą na nich z
sympatią i podziwem.
W niedzielnych wypadach rowerowych uczestniczyło coraz
więcej chętnych. Wielu pamięta niedzielne wyprawy, kiedy to
„wężyk” cyklistów przemierzał
ostępy Puszczy Noteckiej, pokonując leśne drogi i bezdroża,
by dotrzeć do najciekawszych
zakątków. Rowerowcom coraz
częściej towarzyszyły rodziny,
znajomi, koledzy z pracy, również osoby niepełnosprawne.
Z czasem z mapą w ręku planowali kolejne, coraz dłuższe
wyprawy. Stworzyli swój kalendarz rajdów rowerowych,
wydłużając sezon do późnej
jesieni.
W styczniu 2004 roku czterdziestu sześciu sympatyków
jazdy na rowerze założyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Jednoślad”. Jest to grupa ludzi
pragnących rekreacji rowerowej, zwiedzania i poznawania
ciekawych okolic. W imprezach chodzi o dobrą zabawę.
Stowarzyszenie jest otwarte
dla wszystkich, zaprasza do
zwiedzania ciekawych miejsc,
tajemnic jezior i trzęsawisk, podziwiania leśnych źródeł i strumieni. Proponuje wypoczynek
pod zielonym dachem Puszczy, słuchając grania wiatru na
igłach sosen i szeptu lisci. Przeżywanie tych eskapad z pewnością rozbudza u ich uczestników duszę „leśnego
człowieka”,
który
czuje piękno
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Wybrali „Jednoślad”
ły u siebie uczestników z wielu miast północno-zachodniej
Polski, od Poznania po Piłę i
Szczecin, którzy byli zachwyceni pięknem naszego regionu
i gościnnością. Uczestniczą w
imprezach
organizowanych
przez kluby rowerowe w Krzyżu, Choszcznie, Gorzowie,
Skwierzynie, Czarnkowie. W
każdą niedzielę spotykają się na
Placu Wileńskim, aby wyruszyć
na wyprawę nie ujętą w kalendarzu imprez. Redagują kronikę
zawierającą historię wędrówek,
szkice przebytych tras, propozyprzyrody i nie jest pochłonięty
jedynie prozą życia.
Uczestnikami są panie i panowie, bardzo młodzi i starsi,
turyści i wyczynowcy. Dla każdego jest miejsce. Niektórzy
pojawiają się na imprezach z
całymi rodzinami. To propagatorzy zdrowego, trzeźwego
trybu życia. Nie składa się ono
z siedzenia przed telewizorem
z puszką piwa, często w oparach tytoniowego dymu.
Każdy człowiek ma jakieś
marzenia, hobby, oni wybrali
rower. Wszędzie można nim dojechać, wszystko obejrzeć, nie
narobić hałasu, nie zanieczyszczać przyrody. Można poznać
nowych przyjaciół, wymienić
doświadczenia. W niedzielnych
wypadach rowerowych uczestniczyło po kilkadziesiąt uczestników. Grupa odwiedzała sąsiednie miasta, dając przykład
mieszkańcom. Co roku opracowują kalendarz
imprez,

które z czasem stały się cykliczne. Jest to kilkanaście rajdów,
między innymi do Bazyliki w
Rokitnie czy po Ziemi Drezdeneckiej.
Sukcesem Stowarzyszenia
jest organizacja dużych, otwartych imprez turystycznych, na
które zapraszają zaprzyjaźnione
kluby z ościennych
miejscowości.
Gości-

cje następnych wypadów. Część
klubowiczów uczestniczy w
maratonach szosowych. Bywa,
że stają na podium, zwyciężają.
Prezesem „Jednośladu” jest
Eugeniusz Żurakowski. Pomagają Stowarzyszeniu najbardziej aktywni członkowie: Basia Borowicz, Ania Urbaniak,
Ala Dobrowolska, Florek Jesiński, Waldek Jakowczuk, Tadzio
Śliwiński, Marek Mroziewicz i
Marian Perzanowski.

HENRYK KUBISZTAL
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VIII PIKNIK GSPON W PUSZCZY ZIELONCE
Karolina
K
Kasprzak
K

Radość w słońcu

PPOZNAŃ

G

oślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych zorganizowało 28
maja już po raz ósmy tradycyjny
Piknik Integracyjny w Puszczy
Zielonce, na którym spotkało
się ponad 300 uczestników z
zaprzyjaźnionych organizacji
pozarządowych i warsztatów
terapii zajęciowej z Poznania i
powiatu poznańskiego.
Prezes Stowarzyszenia Ewa
Pomin wraz z Piotrem Łabuzińskim i Jolantą Morawską
postanowili pokazać uczestnikom spotkania piękno naszego
regionu. Wspaniała panorama
wsi Zielonka w sercu Puszczy i
Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z pewnością na zawsze pozostanie w
pamięci i sercach biesiadników.

Tańce z tygrysem i krokodylem.

W zabawie w promieniach
słońca uczestniczyły osoby z
niepełnosprawnościami, ich
opiekunowie i przyjaciele.
Wszyscy bawili się znakomicie, uczestnicząc w rozmaitych
konkursach i quizach. Każdy
miał możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Był slalom na drewnianym koniu, łowienie rybek,
rzuty woreczkami, strzały piłką do bramki, strącanie piłeczkami piramidy z kolorowych
puszek i rzut kaloszem.
Podsumowaniem piknikowego szaleństwa było losowanie nagród oraz wręczanie paczek z upominkami od
sponsorów.

Łowienie ryb.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Slalom z piłką.

Śpiewają Hanna i Piotr Łabuzińscy.

Rzuty do kosza.
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„Lodołamacze”
kruszą obojętność
S

ą wrażliwi na potrzeby
osób niepełnosprawnych,
dlatego starają się im pomóc
i wspierać w pokonywaniu
codzienności. W swoich ﬁrmach organizują dla nich stanowiska pracy, traktują ich na
takich samych zasadach jak
pełnosprawnych. W majowe
popołudnie Pałacu Działyńskich w Poznaniu laureatom
konkursu dla pracodawców
wrażliwych społecznie „Lodołamacze” wręczono nagrody i
wyróżnienia.
– Istota konkursu „Lodołamacze” polega na przełamywaniu
stereotypów oraz uprzedzeń
związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych – powiedziała Anna Skupień, rzecznik prasowy POPON w Poznaniu. – Chodzi o to, by stworzyć
im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Bardzo ważna jest także promocja
przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką
personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych.
– To już piąta, jubileuszowa edycja „Lodołamaczy”, co
oznacza, że konkurs ma stałe
miejsce wśród imprez organizowanych w kraju – stwierdził

Fryderyk Pompka, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zarządu
POPON. – W tym roku zgłosiło się
wielu uczestników. Były wśród
nich ﬁrmy małe i duże. Łączyła
duża wrażliwość społeczna. Niestety, nie wszyscy mogli znaleźć
się w gronie laureatów. Nagrodziliśmy osoby, które w szczególny sposób pobudzają społeczną
wrażliwość.
W spotkaniu udział wzięli m.in.
posłowie Bożena Szydłowska,
Jan Filip Libicki, Marek Zieliński,
Stanisław Stec, wiceprezydent
Poznania Jerzy Stępień i starosta
pilski Tomasz Bugajski.
W kategorii „Zakład Pracy
Chronionej” statuetkę Lodołamacza zdobyła ﬁrma Grapil z Piły,
srebrny medal przyznano ﬁrmie
Drawex z Gorzowa Wielkopolskiego, natomiast brązowy medal
przypadł w udziale Zakładowi
Aktywności Zawodowej z Żerkowa. W kategorii „Otwarty Rynek
Pracy” Lodołamacza przyznano
Przetwórni Owocowo Warzywnej
„Gil” ze Starego Bojanowa, srebrny medal otrzymało Pleszewskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne
z Pleszewa, a brązowy medal
– Spółdzielczy Bank Ludowy w
Zakrzewie. W kategorii „Pracodawca nieprzedsiębiorca” statu-

etka Lodołamacza przypadła
Stowarzyszeniu
Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, srebrny
medal wywalczyła Wyższa
Szkoła Biznesu z Gorzowa
Wielkopolskiego, a brązowy –
Starostwo Powiatowe w Pile.
Dużą popularnością cieszyła
się kategoria „Przedsiębiorca
– Osoba Niepełnosprawna”,
w której Lodołamacza otrzymała Prywatna Działalność
Gospodarcza „Taxi” – Zbigniew Zawiło, a srebrny medal – Biuro Oprogramowania
Systemów
Informatyzacji
Przedsiębiorstw BOSIP z Poznania (właściciel Bartłomiej
Butlewski).
Ufundowano
jeszcze Specjalnego Lodołamacza dla Zuzanny Janaszek- Maciaszyk oraz Super
Lodołamacza dla Stowarzyszenia „Start”.
Konkurs
„Lodołamacze”
składa się z dwóch etapów:
regionalnego i centralnego.
W tym roku udział zgłosiło
369 pracodawców. Liczba ta
świadczy o tym, że popularność konkursu od 2006 roku
systematycznie rośnie.

ANNA WAWRZECKA

Festyn dla zdrowia
N

a Ostrowie Tumskim przy
Poznańskiej Katedrze w
niedzielę 30 maja zgromadzili się mieszkańcy Poznania
i okolic wraz z rodzinami z
okazji festynu prozdrowotnego. Przedsięwzięcie zorganizowano z inicjatywy Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania oraz
Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Patronat honorowy nad imprezą objął Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław
Gądecki, Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu st. bryg. Wojciech
Mendelak oraz Komendant

Miejski Policji w Poznaniu insp.
Zbigniew Hultajski.
Dzieci i dorośli mogli posłuchać występów artystycznych
dziecięcej grupy taneczno-wokalnej „Tulipanki”, Orkiestry Sił
Powietrznych Wojska Polskiego,
Orkiestry Flażoletowej, Duetu
Magnus, Zespołu Na Walizkach,
Lombard, Angelus i kapeli Stróże Poranka. Niezapomnianych
wrażeń dostarczył publiczności
występ baletowy w wykonaniu
podopiecznych Stowarzyszenia
Młodych Artystów z Jarocina pod
kierownictwem Natalii Trafankowskiej – solistki Baletu Teatru
Wielkiego w Poznaniu.
Na specjalnie przygotowanych
stanowiskach informacji doty-

czących zdrowego stylu życia, bezpłatnych badań krwi,
pomiaru cukru, ciśnienia
tętniczego, porad z zakresu
rehabilitacji i konsultacji lekarskich udzielały placówki
służby zdrowia, instytucje i
stowarzyszenia.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali konkursy i zabawy o tematyce
zdrowotnej oraz wiedzy
o świecie. Każde dziecko
otrzymało paczkę słodyczy
ufundowanych przez sieć
sklepów Biedronka. Zbierano także pieniądze dla
rodzin poszkodowanych w
wyniku powodzi.

KAROLINA KASPRZAK

S

ą radośni, otwarci, gościom ufnie podają dłonie
na powitanie. Z uśmiechem i
dumą prezentują swoje wspaniałe prace, jak Sylwia i Marcin na okładce tego wydania
„Filantropa”, którzy wspólnymi siłami podtrzymują pokaźnych rozmiarów obraz Sylwii.
A jest to obraz niezwykły,
cudownie dekoracyjny, pełen
rozmachu i wiosennych barw,
na którym cały świat cieszy
się życiem.
Tacy są właśnie uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dopiewie, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej.
Każdy z nich jest odrębną indywidualnością, każdy ma
swoją historię życia. Sylwia
z zespołem Downa tworzy
zdumiewające oryginalnością
obrazy. Marcin z autyzmem,
podopieczny Stowarzyszenia
od 14 lat (w WTZ od lat 12, czyli od założenia tej placówki), z
zamiłowania komputerowiec,
pytany o nazwy stolic dowolnych państw świata, wymienia
je bez zająknięcia. Jarek celuje
w pomysłowych wycinankach
z papieru. Krystyna, z powodu
gośćca na wózku inwalidzkim,
pięknie śpiewa. Agnieszka z
zespołem Downa tańczy na
festiwalach i tka zadziwiające precyzją, barwne gobeliny.
Opiekuje się innymi uczestnikami.
– Każdy z nich jest obdarzony jest jakimś talentem –
mówi mama Agnieszki Teresa
Chałupka, instruktor WTZ od
początku, związana ze Stowarzyszeniem od 1997 roku.
– Gdyby nie nasza placówka,
pozostałyby im cztery ściany
we własnych domach. Samotność. Głęboko degradujące
psychicznie odcięcie od świata. Tu mają swoją normalność. Swoje bycie razem. Są
wśród swoich, tworzą własna
społeczność. Otwierają się
na innych. Silniejsi pomagają słabszym, czują się za nich
odpowiedzialni. Każdy może
ujawnić i rozwinąć swoje
umiejętności. Mieścimy się
wprawdzie w skromnym baraczku w Dopiewie. Ale najważniejsze jest serce dla niepełnosprawnych. To ono daje
im poczucie bezpieczeństwa i
radość życia. To ono było źródłem dość niezwykłych zjawisk u nas. Marcin, gdy byłam
z nim na komisji kwaliﬁkującej
do WTZ, nie mówił. Jeśli, to tylko „tak” lub „nie”. U nas pewnego dnia raptem przemówił.
I to od razu pełnymi zdaniami.
To graniczyło z cudem. Dzisiaj
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W STOWARZYSZENIU KULTURALNYM IM. PRAKSEDY LEMAŃSKIEJ

Serce dla niepełnosprawnych
pracowni komputerowej. Chcą
pokazać zdjęcia z tej wyprawy
(niektóre zamieszczamy). Komentują je okrzykami, stojąc
wokół monitora. Oto Szklarska
Poręba, hotel „Las”, w którym
mieszkali, świątynia Wang w
Karpaczu, Muzeum Ziemi Karkonoskiej w Kowarach. Wodospady Szklarka i Kamieńczyk.
Wędrowali w te miejsca pieszo,
w dalsze autokarem.
– Mamy pięć pracowni: komputerową, krawiecką, muzyczną, gospodarstwa domowego
i ekologiczną – mówi Teresa
Chałupka. – Niestety, mieszczą
tylko 25 uczestników. Przychodzą matki z dziećmi, pytają o
miejsca dla nich. Z przykrością
odmawiamy. Rodzice naszych
uczestników są zadowoleni i
wdzięczni.
Na ścianie skromnej salki
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dopiewie znajduje się kopia
obrazu Chrystusa Miłosiernego z Łagiewnik, poświęcona

jest rozmowny i towarzyski.
Od 12 lat jest z nami Iwonka,
zadowolona i wesoła, której
lekarze po operacji tętniaka
mózgu nie dawali szans życia.
Moja Agnieszka nie chciała
sama jeść. Tutaj jest w pełni
samodzielna i jeszcze obsługuje innych. Uwielbiamy wspólne
wycieczki. Wczoraj odwiedziliśmy źródełko w Żarnowcu koło
Tomic. Chodzimy przez las do
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach. A w maju byliśmy
w Karkonoszach.
Uczestnicy zapraszają do

z okazji dziesięciolecia tej
placówki. A w pobliżu – portret Jerzego Pawłowskiego,
założyciela w 1994 roku Stowarzyszenia Kulturalnego im.
Praksedy Lemańskiej, ojca jej
obecnego prezesa honorowego Tomasza Pawłowskiego. To właśnie Jerzy wybrał
na patronkę Stowarzyszenia
Praksedę Lemańską – która
ratowała w Poznaniu dzieci
osierocone w czasie okupacji
i wojny. Jej serce dla bliźniego
jest do dzisiaj wzorem Stowarzyszenia. mb
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Odchodzące pejzaże

S

amorząd Uczniowski XVII
Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa
Tischnera na Osiedlu Czecha 59
w Poznaniu, we współpracy z
Wielkopolskim Oddziałem Ruchu Ludzi Dobrej Woli, zorganizował już po raz trzeci, koncert
charytatywny „Rock Help Fest”,
z którego całkowity dochód został przeznaczony na leczenie
i rehabilitację dwuletniej Zuzi
Drożyńskiej, dotkniętej chorobą nowotworową.
We wtorkowe popołudnie, 8
czerwca publiczność powitały:
opiekunka Samorządu Uczniowskiego – Danuta Jankowiak i Lidia
Bukowska z Ruchu Ludzi Dobrej
Woli. Wystąpili znani wykonawcy muzyki pop-rockowej: zespół
Numer Zero, Na Walizkach, Lans
Vegas i grupa „3+”. Można było
wziąć udział w loterii fantowej
oraz zakupić smaczne wypieki i
napoje u dyżurujących przy stoiskach wolontariuszy.
Patronowali medialnie „Filantrop Naszych Czasów”, Radio
Merkury i Portal Internetowy
Ezoteryczny Poznań.
Zuzia Rożyńska, o której pisaliśmy w majowym wydaniu „Filantropa”, urodziła się 10 marca
2008 roku w Kowalewie Pomorskim. Gdy miała 5 miesięcy, jej
oczy zaatakowała bardzo rzadka
postać nowotworu złośliwego –
siatkówczak Retinoblastoma.
Choroba nie ustępuje – lewe oko
jest całe zajęte przez guza z licznymi zwapnieniami, w prawym
tylko 50% widoczności. W Polsce
powoli wyczerpują się możliwości leczenia dziewczynki, dlatego konieczna jest konsultacja w
szpitalu w Essen. Koszty hospitalizacji znacznie przekraczają
możliwości ﬁnansowe rodziców.
Pieniądze na pomoc dla Zuzi
można wpłacać na konto: Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej,
ul. Szosa Bydgoska 1A, 87-100
Toruń nr subkonta: 94 1020 5011
0000 9702 0012 9601 z dopiskiem
„Dla Zuzanny Rożyńskiej”.

AGA – Andrzej
Grzelachowski
POZNAŃ

T

o już wieloletnia tradycja,
że w maju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wagrowcu
spotykają się plastycy z całej
Polski. Podnoszą poprzeczkę
artystycznego wtajemniczenia, dzielą się swoimi osiągnięciami, wymieniają poglądy.
Są to osoby z niepełnosprawnościami wrodzonymi
i nabytymi wskutek chorób i
nieszczęśliwych wypadków,
pozbawione rąk lub nóg, niesłyszące, niedowidzące, mające
kłopoty z mową. Jest to zgodne
z treścią deklaracji twórców
Ośrodka, znajdującej się w tubie pod kamieniem węgielnym,
gdzie napisano między innymi,
że wągrowiecka placówka ma
po wsze czasy służyć osobom
niepełnosprawnym dla poprawy ich zdrowia ﬁzycznego i
psychicznego.
W tym roku plener plastyczny dla tych ludzi odbył się tu
po raz kolejny w dniach od 22
maja do 5 czerwca, z inicjatywy
Zdzisława Bączkiewicza – prezesa Stowarzyszenia Centrum
Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Bratek” w Poznaniu. Zarząd
„Bratka” doﬁnansował pobyt
na turnusie osób najbardziej
potrzebujących. Po raz pierwszy pogoda nie dopisała, był
deszcz, wiatr i zimno. Zdarzyły
się tylko dwa słoneczne dni.

Uczestnicy pleneru w komplecie. Z nimi, w środku, stoją: prezes
„Bratka” Zdzisław Bączkiewicz i Andrzej Grzelachowski Aga.
Plener to praca w terenie, w
którym artyści próbowali tworzyć jak najwięcej.
Przysłowie mówi, że koniec
wieńczy dzieło. Potwierdziła to
wystawa poplenerowa w sali
pomarańczowej i zwiedzający,
którzy przebywali tu do późnych godzin wieczornych. Były
autografy, nowe znajomości,
nawet zakupy prac. Wystawa
prezentowała wielką różnorodność tematyczną, warsztatową i kolorystyczną.
Dla Danki Otomańskiej inspiracją plenerowej twórczości były
konie w Ośrodku. One to właśnie
dominują w jej obrazach. W miniaturowych i dużych obrazach
Doroty Nowak wyraźna jest fascynacja miejscowymi pejzaża-

Uczestnicy pleneru przyjechali do Wągrowca z Dąbrowy
Górniczej, Ostrowa Wielkopolskiego, Gdańska, Strzałkowa,
Rypina, Opatówka, Pabianic,
Owińsk, Gostynia, Wieliczki,
Poznania. Żegnali się słowami:
do zobaczenia na plenerze w
2011 roku.

KAROLINA KASPRZAK

Zbiórka do puszek
Dnia 13 czerwca 2010 roku
podczas Festynu Polskie Towarzystwo Chorób NerwowoMięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu zebrało do
puszek 3180,57 zł.

mi. Można w nich rozpoznać,
jaka w danym dniu była pogoda i stan emocjonalny autorki.
Helena Musiał malowała architekturę. Hafciarka Jana Oprych
wyczarowała na wełnie i jedwabiu wizje różnorodne: pejzaże,
portrety, zwierzęta. Magdalena
Krytkowska, osoba niedowidząca, malowała kwiaty, pejzaże, martwe natury – w śmiałej
kolorystyce. Wśród obrazów
Jolanty Zmyślonej, osoby z najdłuższym stażem plenerowym,
na szczególna uwagę zasługuje
martwa natura, przedstawiająca
ceramiczne dzbany. Gosia Ciszkiewicz zaprezentowała niemal
miniaturowe, barwne obrazy bukiecików kwiatowych, tworzone
z niezwykłą precyzją – oraz
niedokończony, panoramiczny
pejzaż. Halina Janicka malowała
kwiaty i pejzaże. Niedokończone prace Janusza Grześkowiaka
wymownie świadczyły o jego
złym stanie zdrowia. Janina
Adamczyk w niewielkich obrazach oddała swoje zauroczenie
wodą, kamieniami, drzewami,
kwiatami.

Hafciarka Jana Oprych i Andrzej Grzelachowski Aga.

ANDRZEJ GRZELACHOWSKI
AGA
KURATOR PLENERU
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czerwcu wspólnie z czytelnikami
„Filantropa”
jechaliśmy na koniec świata,
czyli do miejscowości o takiej
nazwie. Dzisiaj pojedziemy nieco bliżej, bo tematem lipcowego odcinka „Znane i nieznane”
jest muzeum-skansen miniatur
architektonicznych pod Pobiedziskami koło Poznania.
Skansen położony jest przy
trasie Poznań-Gniezno (l ,5 km
od Pobiedzisk), w połowie drogi
pomiędzy tymi miastami. Leży w
dolinie rzeki Głównej, na Szlaku
Piastowskim, w niecce o powierzchni 23 hektarów, będącej
pozostałością po kopalni żwiru.
Jest to doskonała trasa na popołudniową albo weekendową
wycieczkę.
Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów
historycznych i interesujących
fragmentów zabudowy miast
wielkopolskich. Otwarty został
w maju 1998, w roku jubileuszu
950-lecia Pobiedzisk. Obejmujący około 35 najważniejszych, a
także i mniej znanych budowli
z terenu Szlaku Piastowskiego
oraz Wielkopolski. Miniatury są
wierną kopią oryginałów, z zachowaniem wszelkich detali. Są
to obiekty najbardziej reprezentatywne dla naszego regionu,
z miast Szlaku Piastowskiego,
m.in. Poznania, Gniezna i Inowrocławia.
Po przekroczeniu bramy
skansenu znajdujemy się w
bajkowej krainie, gdzie w miniaturze jak na dłoni mamy
poznański Stary Rynek, krzywą
wieżę w Kruszwicy, gnieźnień-

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

Znane i nieznane

(14)

FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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ską Katedrę, pałac w Rogalinie,
bibliotekę Raczyńskich, Ostrów
Lednicki, Iglicę Międzynarodowych Targów Poznańskich,
Operę Poznańską, Poznańskie
Krzyże i miniatury wielu innych
zabytków. Trudno wyjść z po-

dziwu dla dokładności i perfekcji wykonania.
Niepełnosprawni nie będą
mieli najmniejszych trudności
ze zwiedzaniem. Skansen jest
po gołym niebem, więc trzeba
sobie zamówić dobrą pogodę.

Ścieżki spacerowe są wygodne i
dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do muzeum znajdują się stoły i ławeczki oraz punkt małej gastronomii.

EWELINA WĘGLEWSKA

Kawalerowie niosący pomoc
F

undacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”
prowadzi rekrutację do bezpłatnego ogólnopolskiego projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku
pracy II”.
Celem projektu współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jest wsparcie oraz przygotowanie osób
z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na
rynek pracy. Skierowano go
do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, których
edukacja została zakończona
jakiś czas temu i dlatego aktywizacja zawodowa wymaga na
nowo określenia umiejętności

oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwiają podniesienie kwaliﬁkacji
i odnalezienie się tych osób na
rynku pracy.
W projekcie mogą także
uczestniczyć młodzi ludzie ze
znaczna niepełnosprawnością
ruchową, którzy będą mogli w
sposób płynny kontynuować naukę na studiach lub w szkołach
pomaturalnych i policealnych.
Mogą też brać udział osoby ze
znaczną niepełnosprawnością
ruchową, które już przeszły elementy aktywizacji społecznej
i zawodowej i są gotowe przy
współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się
wykonywania zawodu podczas
stażu i podjęcia pracy na otwartym rynku.

Aby spełnić wymogi kwaliﬁkacyjne, trzeba przedstawić
orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności ruchowej,
nie pracować, mieścić się w
granicach wiekowych od 16 do
60 lat (kobiety) i od 16 do 65 lat
(mężczyźni). Kolejnym krokiem
jest kontakt z pracownikiem
ośrodka i udział w spotkaniu
rekrutacyjnym, po zakwaliﬁkowaniu do projektu odbywa się
konsultacja indywidualna z doradcą i psychologiem, na podstawie której ustalana jest ścieżka działania oraz proponowane
konkretne formy wsparcia.

nych, przewidziano również
indywidualne konsultacje z lekarzami, logopedą, architektem,
rehabilitantem. Zaplanowano
także szkolenia zawodowe
podnoszące kwaliﬁkacje, staże,
wsparcie w kontynuacji nauki,
zakup sprzętu likwidującego
bariery. Dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
przygotowano warsztaty aktywności
społeczno-zawodowej.
Zapewniono bezpłatny dojazd,
pomoc asystentów, wsparcie
psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.

W projekcie są warsztaty aktywizacji zawodowej wyjazdowe
z rodzicami lub opiekunem, drugą kategorię stanowią podobne
warsztaty w Ośrodku Pomocy
Maltańskiej dla niepełnospraw-

Informacje w Ośrodku Pomocy w Poznaniu, ul. Słowackiego
42/1, tel. 061 841 14 25, e-mail:
osrodek.poznan1@pomocmaltanska.pl, www.pomocmaltanska.pl awa
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UCZESTNICY „AMIKUSA” KORZYSTAJĄ Z HIPOTERAPII
M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

U

czestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej, działającego
przy Stowarzyszeniu na rzecz
Osób Niepełnosprawnych i
Ich Rodzin „AMIKUS” od kilku
lat biorą udział w zajęciach z
hipoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w stadninie koni
w Strzeszynie koło Poznania.
Stadnina znajduje się w zalesionej dolinie rzeki Bogdanka,
z dala od miejskiego zgiełku,
przy ulicy Biskupińskiej 10.
W stajni czekają 22 przyjaźnie
nastawione rumaki. Każdy koń
ma nad swoim boksem tabliczkę
z imieniem, na przykład Maja,
Mangolia, Wiedźmin i inne oraz
z informacją, od jakiej matki i
ojca pochodzi.
Raz w tygodniu organizowany jest wyjazd podopiecznych w
grupie siedmio-osobowej wraz z
terapeutą do stadniny. Jazda konna odbywa się w pełnowymiarowej hali z piaszczystym podłożem. Każdy z podopiecznych ma
gwarantowaną piętnasto-, dwudziestominutową przejażdżkę
na koniu. Zaobserwowałam,
że uczestnicy, schodząc z koni,
mają szczęśliwe i pełne zadowolenia twarze. Zimową porą
podopieczni czekają na swoją

Rumaki, które leczą
kolej w tak zwanej sali kominkowej. Natomiast gdy pogoda
sprzyja, oczekujący urządzają
sobie wesołe rozmowy na świeżym powietrzu. Jakże zbawienny
wpływ ma kontakt z przyrodą i
dotlenienie organizmu.
Uczestnicy dzięki hipoterapii
mają możliwość poprawy sprawności ﬁzycznej i psychicznej, rozwoju koordynacji i równowagi,
normalizacji napięcia mięśniowego, doskonalenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej, poprawy
koncentracji uwagi, rozwoju samodzielności czy umiejętności
nawiązywania
pozytywnych
kontaktów społecznych. Tak
więc terapia na koniu i z kontakt
ze zwierzęciem to metoda doskonale uzupełniająca wszystkie
inne oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne, które są stosowane w Warsztatach Terapii
Zajęciowej „AMIKUS”.
Miłym zakończeniem terapii
dla podopiecznych jak i dla konia jest karmienie go marchewką. Wtedy to można go ostrożnie
pogłaskać, a nawet się do konia
przytulić.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Zobacz, jak
się uczę

Spotkanie ze
zdrowiem

„R

ęką, sercem i głową –
czyli jak się uczą małe
dzieci” to tytuł konferencji
zorganizowanej przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid
Lindgren w Poznaniu, której
celem było przedstawienie
innowacyjnego podejścia do
uczenia się małych dzieci
oraz zaprezentowanie dobrych praktyk, opartych na
doświadczeniach polskich i
niemieckich .
27 maja w siedzibie Instytutu Małego Dziecka przy Os.
Wichrowe Wzgórze 119 spotkali się przedstawiciele samorządu lokalnego, Kuratorium
Oświaty, żłobków, przedszkoli
i szkół oraz organizacji pozarządowych. Poruszono szereg

istotnych kwestii dotyczących
uczenia się małych dzieci. Zaprezentowano wyniki badań
przeprowadzonych
metodą
prof. Lilian Katz jako sposobu
aktywnego i celowego wspierania procesu uczenia się.
Omówiono przykłady dobrych
praktyk na podstawie własnych doświadczeń z zajęć
przedszkolnych z dziećmi, prowadzonych metodą projektów.

C

entrum Innowacji Społecznej SIC zorganizowało
26 maja spotkanie ze studentami kierunków medycznych
na temat: „Specyﬁka relacji
– ośrodki opieki zdrowotnej
a starszy pacjent”, pod honorowym patronatem Rektora
Uniwersytetu
Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu prof. dr hab. Jacka Wysockiego.

Konferencję otwarła Joanna Piotrowiak – dyrektor SIC.
Wystąpienia gości dostarczyły
słuchaczom wiedzy na temat
problemów człowieka starszego we współczesnym społeczeństwie, jego specyﬁcznych
potrzeb, dylematów etycznych
w podejmowaniu trudnych decyzji w geriatrycznej opiece paliatywno-hospicyjnej.

Uwieńczeniem konferencji
był panel dyskusyjny z udziałem Evelyne Hoehme-Serke –
międzynarodowego eksperta
wczesnej edukacji, przedstawicieli środowiska edukacyjnego
i rodziców małych dzieci.

Na spotkaniu w sali im. Janiny Tomaszewskiej Szpitala
Ortopedycznego przy ulicy 28
Czerwca 1956 obecni byli studenci poznańskich szkół wyższych, przedstawiciele Oddziału
Wojewódzkiego NFZ, ośrodków
opieki zdrowotnej, lekarze geriatrzy, gerontolodzy i inni.

Zaprezentowano
wyniki
badań przeprowadzonych w
ramach projektu: „Relacja senior – opieka zdrowotna w
świadomości osób korzystających z poznańskich klubów
seniora ”.

KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK
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Balony nad stadionem Lecha
ielkopolskie
Centrum
Rehabilitacji oraz EURO
Poznań 2012 w czerwcową
niedzielę zorganizowały piknik pod hasłem „Przyjazny stadion”. Szczególną rolę miały
dzieci i osoby niepełnosprawne. Występowały na scenie,
tańczyły, śpiewały i zachęcały
wszystkich do wspólnej zabawy.
Niepewna pogoda nie zniechęciła tłumów zwiedzających,
którzy całymi rodzinami przyszli na stadion Lecha. W imprezie wzięło udział 15.000 osób.
Największą atrakcją był Puchar
Mistrza Polski, zdobyty przez
drużynę Lecha Poznań. Popularne było malowanie twarzy.
Dzieci uczestniczyły w imprezach muzycznych i artystycznych. Była też „biała niedziela”,
podczas której korzystano z
porad lekarzy, zabiegów rehabilitacyjnych, dogoterapii. Na
telebimie wyświetlano bajki i
prezentowano najnowszy teledysk znanych gwiazd, który
jest darem „Drużyny Szpiku” dla
chorych dzieci i ich rodzin.
Piknik otworzył prezydent
Ryszard Grobelny. Nominował
znaną aktorkę Katarzynę Bujakiewicz na czwartego Ambasadora Poznania – Gospodarza
EURO 2012.

FOT. ANNA WIERZBICKA

W

– Jestem wzruszona, bo moje
związki z Poznaniem są bardzo
silne – powiedziała artystka. –
Postaram się godnie reprezentować stolicę Wielkopolski.
Na wielkiej scenie przed
stadionem wystąpił zespół
„Lombard” z Markiem Siwkiem
i Agnieszką Kubicką, a także

Duet Magnus, Wielkopolanie i
Zespół na Walizkach.
Po południu otwarto wejście
na stadion w narożniku pomiędzy trybunami III i IV, by można
było zobaczyć z bliska postępujące prace. Drogę wycieczki
wyznaczono wzdłuż murawy,
przez piłkarski tunel i hol Klubu

Lech. O przystosowaniu stadionu do potrzeb osób niepełnosprawnych na spotkaniu z
mediami mówili przedstawicie
ﬁrmy Modern Construction Systems.
– Na stadionie będzie 266
miejsc dla osób niepełnosprawnych – poinformowała Magdalena Bień z Modern
Construction Systems. – Punkty
gastronomiczne i kasy będą na
takiej wysokości i tak oznaczone, by niepełnosprawni nie
mieli problemów. Podobnie z
windami i łazienkami. Stopień
nachylenia ramp jest zgodny
z przepisami, a to umożliwi
bezkolizyjne przemieszczanie.
Zgodnie z przepisami UEFA zazwyczaj na stadionach miejsc
dla niepełnosprawnych jest setka. Władze Poznania podwoiły
tę liczbę.
Od ulicy Ptasiej i Fortu VII
będzie można bezpośrednio na
wózkach inwalidzkich wjechać
na trybuny. Nawierzchnię posypano specjalną posypką, dzięki
czemu uniknie się wypadków.
Pomyślano także o dostępie do
biur na terenie stadionu. Być
może w przyszłości znajdą tutaj
zatrudnienie osoby o różnym
stopniu niepełnosprawności.

ANNA WIERZBICKA

Proszę o pomoc dla synka
M

ój synek Dominik Bączyński urodził się 11 lipca 2002roku w Kościerzynie z
wrodzoną chorobą artogrypoza. Choroba ta polega na zaniku mięśni, przykurczu kończyn
górnych i dolnych. Ma również
dyskopatię kręgosłupa w dużym stopniu około 40 stopni.
Od pierwszego dnia życia
Dominik jest leczony, przeszedł
wiele operacji i zabiegów w
miarę usprawniających mu życie. Mój syn jest mądrym i pogodnym dzieckiem, ponieważ
umysł ma bardzo sprawny. Mimo
niedowładu rąk i nóg marzy, aby
zostać w przyszłości piłkarzem.
Obecnie nie może samodzielnie
jeść, ubrać się, załatwić ani samodzielnie położyć się do snu.
Potrzebuje całodobowej opieki.
Uczęszcza do pierwszej klasy
integracyjnej szkoły podstawo-

wej. W szkole radzi sobie bardzo
dobrze, ale trudno mu pisać i samodzielnie poruszać się wśród
dzieci. Sama znoszę i wnoszę
Dominika do naszego mieszkania na drugim piętrze. Przychodzi mi to z coraz większym
trudem, bo Dominik jest coraz
cięższy. Mieszkamy na niespełna 35metrach kwadratowych,
na starym osiedlu, gdzie muszę
samodzielnie palić w piecu i kupować drogi opał. Musimy też
używać kosztownego bojleru na
prąd.
Jestem samotną matką, wychowuję dwójkę dzieci. Rozwiodłam się, ponieważ ojciec Dominika nie interesował się losem
dzieci, ani nie dawał mi na nie
pieniędzy. Nie mogę podjąć pracy, gdyż zapewniam Dominikowi
całodobową opiekę. Otrzymuję
alimenty na dzieci w kwocie 550

złotych, rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 złotych. Nie
otrzymuję pomocy ﬁnansowej
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ponieważ moje dochody przekraczają kryterium.
Otrzymuję tylko doﬁnansowanie
na obiady dla dzieci w szkole.
Nie stać nas na sprzęt rehabilitacyjny dla Dominika.
Czeka nas kolejna operacja 19
sierpnia w Gdańsku lewej rączki.
Wierzę, że chociaż w pewnym
stopniu będzie mógł tą rączką
poruszać. Bardzo proszę o pomoc dla mojego synka na konto
77 8328 0007 3001 0008 9656
0001.

MAMA
Ps. Kserokopie orzeczenia o
niepełnosprawności Dominika i
dokumentów lekarskich znajdują się w posiadaniu redakcji.
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„K

alisz na Szlaku Bursztynowym” – to Konkurs
Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Fundację Inwalidów
i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu, przy
współpracy Stowarzyszenia
„Wszystko dla Kalisza” i Fundacji „Aktywni Zawodowo”.
Konkurs jest wpisany na stałe w kalendarium obchodów
Dni Miasta Kalisza. W tym
roku zbiegł się z Jubileuszem
1850-lecia opisania przez
Ptolemeusza Calisii leżącej
na Szlaku Bursztynowym.

LIPIEC 2010

KONKURS PLASTYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kalisz na Szlaku
Bursztynowym
ta Szczepaniak, WTZ w Kaliszu
– Zbigniew Kubicki, ŚDS „Tulipan” – Marzena Grabowska,
Zbyszek Jankowski, Krzysztof
Andrzejak, WTZ w Doruchowie
– Maria Hassek-Dąbrowska,
WTZ w Kucharach – Ireneusz
Setecki, WTZ w Odolanowie
– Adam Stanisławski i WTZ w
Kaliszu – Piotr Pacholski.

Podsumowanie
konkursu
odbyło się 9 czerwca w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.
Poprzez uczestnictwo w konkursie osoby niepełnosprawne
dowiodły swojego aktywnego
udziału w życiu miasta, zwiększyły aktywność twórczą i poczucie własnej wartości. Imprezie patronowali: Prezydent
Miasta Kalisza Janusz Pęcherz
oraz kaliscy posłowie na Sejm
RP: Witold Sitarz, Józef Racki i
Adam Rogacki.
W konkursie uczestniczyło 11 placówek z Południowej Wielkopolski: Warsztaty
Terapii Zajęciowej z Kalisza,
Przygodzic, Odolanowa, Doruchowa, Kuźnicy Grabowskiej,
Pisarzowic, Ostrzeszowa, Kuchar i Gizałek, oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z

Kalisza i Nowych Skalmierzyc.
Nadesłano 120 prac, tematycznie związanych z Kaliszem i
Szlakiem Bursztynowym.
Nagrody, ufundowane przez
Prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza i Fundację „Miłosierdzie”,
zdobyli: pierwszą – Warsztat
Terapii Zajęciowej w Przygo-

dzicach, drugą – WTZ w Kaliszu i trzecią – Środowiskowy
Dom Samopomocy „Tulipan”.
Oto laureaci wyróżnień: WTZ
w Kuźnicy Grabowskiej – Daria
Pilarczyk, WTZ w Gizałkach –
Leszek Małecki, ŚDS w Nowych
Skalmierzycach – Leszek Galusik, WTZ w Ostrzeszowie – Edy-

W uroczystości zakończenia
konkursu uczestniczyło około
150 osób niepełnosprawnych
z opiekunami oraz wielu gości: wiceprezydent Kalisza Jacek Konopka, przedstawiciele
instytucji pomocowych i inni.
Wystawę można było oglądać
w holu OSRiR podczas Dni
Kalisza. Inicjatywa ta, przy zupełnym braku doﬁnansowania,
odbyła się wyłącznie dzięki
zaangażowaniu i wielkiemu
wkładowi pracy Zarządu Fundacji „Miłosierdzie” i jej pracowników. mp

Czy naprawdę jestem inny?
W

piękny, słoneczny poranek Dominika wstaje niechętnie. Na prośbę rodziców,
aby się ubrała i wyszykowała
na zajęcia, reaguje dezaprobatą. Z każdą minutą napięcie
wzrasta. Krótko przed wyjściem z domu krzyczy i uderza
pięściami w drzwi. Schemat
ten powtarza się niemal każdego dnia. Dziewczyna prócz
umiarkowanego upośledzenia
umysłowego ma także zdiagnozowaną chorobę psychiczną.
Niepełnosprawność intelektualna jest problemem częstym. Dotyczy prawie 1% całej
populacji. Ponieważ osoby z
upośledzeniem
umysłowym
mają osłabione zdolności adaptacyjne do zmieniających się
warunków życia codziennego,
więc istnieje u nich zwiększone
ryzyko występowania zaburzeń

psychicznych. Szacuje się, że
jest ono trzykrotnie lub czterokrotnie większe niż u osób z
prawidłowym rozwojem intelektualnym.
Często problemy zdrowia
psychicznego osób z upośledzeniem umysłowym, ze względu
na trudność w postawieniu diagnozy, nie docierają do opieki
medycznej, a chorzy zdani są
na wsparcie najbliższego otoczenia. Czasem bywa odwrotnie – najbliżsi, wyczerpani długotrwałą opieką nad chorym,
przekazują go całkowicie w ręce
służb medycznych.
W jaki sposób możemy poznać, że u osoby z niepełnosprawnością intelektualną występują problemy psychiczne?
Niezwykle ważna jest codzienna
obserwacja zachowań chorego,
zebranie informacji dotyczących relacji interpersonalnych w

miejscu przebywania ( np. środowiskowy dom samopomocy,
warsztat terapii zajęciowej itp.)
na podstawie wywiadu środowiskowego, a także obserwacja
zmian w zachowaniu. Otoczenie zazwyczaj bardziej zwraca
uwagę na symptomy manifestujące się zmienionym zachowaniem, niż na subiektywnie odczuwane zaburzenia myślenia
czy wewnętrzny niepokój.
Opiekunowie szybciej zauważą smutek, rozdrażnienie,
wycofanie społeczne, podczas
gdy osoba chora częściej będzie
zgłaszała objawy wegetatywne czy doznania psychotyczne.
Jednakże u osób ze znacznym i
głębokim stopniem upośledzenia, szczególnie ze znaczącymi
zaburzeniami komunikacji werbalnej, rozpoznanie niektórych
schorzeń psychicznych (np.
schizofrenii) nie jest możliwe,

gdyż chory nie będzie sygnalizował towarzyszących im urojeń,
omamów słuchowych, wzrokowych i innych cech charakterystycznych dla występowania tej
choroby.
Jak postępować z chorym,
gdy już wiemy, że upośledzeniu umysłowemu towarzyszą
zaburzenia psychiczne? Przede
wszystkim należy okazać empatię i zrozumienie, stworzyć
atmosferę bezpieczeństwa oraz
możliwie jak najszybciej zasięgnąć konsultacji lekarza specjalisty, który w porozumieniu
z najbliższymi opracuje indywidualny plan leczenia i terapii. Właściwa ocena stanu psychicznego pacjenta i właściwe
leczenie poprawia jakość życia
człowieka z niepełnosprawnością intelektualną.

KAROLINA KASPRZAK
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„MultiPozytywnie” w Czerwonaku
P
Paweł
G
Grochowski
PPOZNAŃ

31

maja odbył się IV Integracyjny Plener Artystyczny pod hasłem „MultiPozytywnie”.
Organizatorzy imprezy –
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
Stowarzyszenie Przyjaciół Nie-

widomych i Słabowidzących
oraz Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku nie
mieli w tym roku szczęścia
przy przygotowywaniu spotkania.
Pierwszy termin został odwołany z powodu złej pogody, drugi termin też okazał się
pechowy, gdyż teren Akwamaryny w Czerwonaku, gdzie
tradycyjnie odbywa się plener,
został zalany przez rozrabiającą okrutnie w tym roku Wartę.
Uczestników spotkania ugościło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku.
Na piknik przybyło ponad 350 niepełnosprawnych
uczestników z Poznania oraz
ościennych gmin. Na wszystkich czekała doskonała zabawa na kilku stoiskach plastycznych, utalentowani muzycznie
mogli pokazać swoje wokalne
możliwości w konkursie karaoke, sporo atrakcji znaleźli
również miłośnicy sportu.
Dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko, na którym
uczestnicy mogli tchnąć życie
w zimne, polne kamienie, spowodować, by – odpowiednio
pomalowane – przemówiły do

wszystkich. Równie popularne było też stoisko, na którym
powstawały wspaniałe, papierowe lalki, które zagrały na koniec pleneru wraz ze wszystkimi uczestnikami w sztuce
teatralnej „W krainie wielkiego
smutku”.
Nie mogło zabrakło wspaniałej grochówki, która roz-

grzała wszystkich w ten
chłodny dzień. Organizatorzy
serdecznie dziękują za pomoc
w organizacji pleneru wolontariuszom z Młodzieżowej
Rady Gminy w Czerwonaku,
Harcerzom Gminy Czerwonak
oraz Dyrekcji Gimnazjum za
udostępnienie miejsca.

PAWEŁ GROCHOWSKI

My też możemy
Rodzina
najważniejsza pomagać
S

towarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacja „Głos
dla Życia” zorganizowały 31
maja w Auli UAM w Poznaniu
po raz kolejny koncert charytatywny na rzecz rodzin wielodzietnych. Podczas koncertu
odbyła się licytacja dzieł sztuki
i rękodzieł.
Wystąpił zespół perkusyjny
studentów poznańskiej Akademii Muzycznej. Gwiazdą wieczoru był człowiek kabaretu Jan
Pietrzak, który podczas półtoragodzinnego występu bawił publiczność swoimi skeczami oraz
najbardziej znanymi piosenkami,
takimi jak „Żeby Polska była Polską” czy „Polska naszych marzeń”.
Koncertowi towarzyszył, jak co
roku, kiermasz wydawnictw
katolickich oraz wystawa dzieł
sztuki poznańskich artystów.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, które jest corocznym
głównym organizatorem koncertu jest organizacją społeczną,
która powstała w 1994 r. Skupia
osoby akceptujące naukę społeczną Kościoła Katolickiego, a
w szczególności naukę o małżeństwie i rodzinie. Działalność
prowadzi w łączności z władzą
kościelną, co zapewnia asystent
kościelny ks. Kanonik Leonard
Poloch, który był obecny na koncercie. Stowarzyszenie na terenie Archidiecezji Poznańskiej organizuje poradnictwo rodzinne,
obozy i kolonie dla dzieci rodzin
wielodzietnych i najuboższych
oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych.

ROBERT STĘPIŃSKI

O

soby
niepełnosprawne
zwykle same potrzebują
pomocy. Bywają jednak sytuacje, w których sami chętnie tej
pomocy udzielają.
Wiele organizacji pozarządowych wzięło udział w zorganizowanej przez Bank Żywności
w dniach 1 i 2 czerwca zbiórce
żywności na rzecz powodzian.
Żywność zbierana była w sześciu placówkach handlowych
w Poznaniu. Do akcji dołączyli
pracownicy ﬁrmy Aquanet oraz
Chata Polska, a także Ośrodek
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Poznaniacy okazali niezwykłą
życzliwość dla akcji, oﬁarując
konserwy, makarony i dużo wody
pitnej. Już w pierwszym dniu
zbiórki wolontariusze zebrali
ponad 10 ton żywności. Cała zebrana żywność traﬁ poprzez sieć

ﬁlii Banku Żywności znajdujących się na terenach dotkniętych
powodzią do osób najbardziej
potrzebujących. Bank Żywności
serdecznie dziękuje wszystkim
wolontariuszom za pomoc.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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„Eko-Sprawni” bawią się
S

pecjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu zorganizował
w niedzielę 13 czerwca we
współpracy z Radą Rodziców
i Radą Osiedla Ogrody już po
raz trzeci otwarty festyn integracyjny, tym razem pod hasłem „Jesteśmy Eko-Sprawni”.

Celem była szeroko pojęta
integracja społeczności lokalnej oraz aktywne spędzenie
czasu wolnego w towarzystwie
przyjaciół. Na boisku Ośrodka
można było spróbować swoich
sił we władaniu starodawną
bronią, chodzeniu na szczudłach, przeciąganiu liny, biegu
w workach i wielu innych konkurencjach.

Oprawą artystyczną spotkania był występ uczestników
programu „Mam talent” grupy
Audiofeels, pokaz tańca tegorocznego mistrza Polski Michała Kaczorowskiego, występ
dzieci z Przedszkola „Poznańskie Koziołki” i koncert zespołu „7 sekund”. Na wszystkich
uczestników czekała także

Robert
R
Stępiński
S

O

statni dzień kwietnia w
Gimnazjum nr 27 na os.
Stare Żegrze w Poznaniu był
Dniem Integracji. Impreza
przebiegała pod hasłem „Muzyka integruje” i była ukierunkowana na ukazanie muzycznych
talentów szkoły.
Dni Integracji są od wielu lat
tradycją tej szkoły. Corocznie
dzięki wspólnej zabawie wszyscy mogą lepiej się poznać i zrozumieć, zdrowi, chorzy i niepełnosprawni.
Klasy pod kierunkiem wychowawców wykonywały plakaty.
Inspiracją była piosenka Stanisława Soyki „Tolerancja”. W auli
szkolnej odbywały się występy
indywidualne i zbiorowe tych,
którzy próbowali swoich sił w
karaoke. W przerwach miedzy

loteria fantowa oraz smaczne
kiełbasy z grilla, domowe wypieki i tort ufundowany przez
Urząd Miasta Poznania z okazji
Dnia Sąsiada. W sympatycznej
atmosferze i sprzyjającej pogodzie znakomicie bawili się
młodsi i starsi.

KAROLINA KASPRZAK

Muzyka łączy
występami oglądano multimedialną prezentację fotograﬁi
klasowych, wykonanych przez
uczniów w związku z konkursem fotograﬁcznym. Na scenie
pojawiło się wielu artystów.
Młodzież ujawniła nie tylko

swoje muzyczne zdolności, ale
także predyspozycje aktorskie,
manualne, osobowościowe. Nauczycielskie jury miało bardzo
trudne zadanie w wyłonieniu
zwycięzców, ponieważ wszystkie klasy były bardzo zaanga-

żowane. Ostatecznie pierwsze
miejsce ex aequo zajęły dwie
klasy integracyjne: 2b i 3b.
– Zwycięstwo klasy 2b nie
było przypadkowe – stwierdza
wychowawczyni tej klasy Wiesława Pacholczyk, nauczyciel
chemii w Gimnazjum 27. – Jest
to klasa integracyjna, w której
uczy się troje uczniów niepełnosprawnych. Mogą oni w każdej
sytuacji liczyć na pomoc swoich
zdrowych kolegów. Wzajemna
życzliwość i zrozumienie, umiejętność współpracy w grupie na
co dzień, przynosi również efekty podczas wspólnych działań w
konkursach czy rywalizacji między klasami. Dlatego często nasza klasa cieszy się z sukcesów i
zwycięstw.

GRAŻYNA ZACHMANN
ROBERT STĘPIŃSKI
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

ŚWIĘTO WOLONTARIUSZA

Z Niemiec, Chin, Brazylii...
członkowie
Międzynarodowego Kościoła zajmowali się
wcześniej końmi, więc nie
potrzebowali
dodatkowego
przeszkolenia. Pomoc przy
werbowaniu chętnych do jazdy, opieka nad dziećmi i zwierzętami to pola, na których
wolontariusze sprawdzili się,
znakomicie uczestnicząc w
wielkim i ważnym dla Wielkopolski wydarzeniu patriotycznym.
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kwietnia w czterech
miejscach
Poznania
pojawiło się czterdziestu wolontariuszy różnych narodowości. Wszystkich łączył jeden cel: zrobić coś dla ludzi,
którzy potrzebują pomocy.
Byli to członkowie Międzynarodowego Kościoła, którzy
oprócz codziennej pomocy
potrzebującym wybierają jeden dzień w roku i nadają
mu miano „Święta Wolontariusza”. Wolontariusze pochodzili z Polski, Niemiec,
Hiszpanii, Irlandii, Norwegii,
Chin, Korei, Portugalii, Afryki, Kanady, Brazylii, Stanów
Zjednoczonych.
Wydarzenie to współorganizowało Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski, które
poproszono o pomoc w znalezieniu miejsc, gdzie młodzi
ludzie mogliby wykazać się
swoją uczynnością. Rodzaj
prac, które mieliby wykonywać nie miał większego znaczenia. Mogło to być mycie
okien, jak i spacer z kimś, kto
na to czeka. Stowarzyszenie
umożliwiło wolontariuszom
pomoc w trzech poznańskich
Domach Pomocy Społecznej
oraz przy organizacji hipoterapii podczas Dni Ułana na
Cytadeli.
Wolontariusze
odwiedzili
DPS przy ul. Zamenhoﬀa, Mińskiej i na Ugorach. W jednym
poproszeni zostali o pomoc w
uporządkowaniu przydomowego ogrodu, w drugim zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne, a w innym po prostu
spacerowali z mieszkańcami.
Wszędzie dawali wiele radości,
widzieli uśmiech na twarzach
i to było dla nich największą
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satysfakcją. Zaskoczeniem był
fakt, że większość wolontariuszy świetnie operowała językiem polskim.
Dzień Ułana i Poznańska
Cytadela to miejsce, gdzie wolontariusze spotkali się, aby

pomóc Towarzystwu Lajkonik
przy organizacji hipoterapii.
Niektórzy z nich przyszli z
dziećmi, na których to miejsce
i czas wywarło niesamowite
wrażenie.
Okazało się, że niektórzy

Jacek Wielgosz ze Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski tak powiedział o Dniu
Wolontariusza: „Było to coś
nowego dla wszystkich. Pokazało, że bariery kulturowe,
językowe w momencie, gdy
robi się coś dla innych, nie
mają znaczenia. Pokazało, że
w każdym drzemie ogromny
potencjał, który czeka, by go
uwolnić”.
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Podaruj
życie
Mikołajowi
ikołaj Stelmach mieszka
M
w Mosinie koło Poznania, ma 19 lat i choruje na raka

FESTIWAL ARTYSTÓW NIEPOWTARZALNYCH FAN

Bez barier dla

kości udowej. Chory chłopak
wciąż czeka na pomoc.
– Mikołaj był wysportowanym,
zdrowym i pogodnym chłopakiem, chociaż bardzo przeżył
śmierć Mamy w 2006 roku –
mówi Andrzej Stelmach, ojciec
Mikołaja. – Podczas matury w
2009 roku ujawniła się u niego
ciężka choroba nowotworowa,
co uniemożliwiło mu chodzenie.
Zamiast na uniwersytet, Mikołaj
traﬁł więc do szpitala. Przeszedł
pomyślnie operację i wstawienie endoprotezy, został poddany
intensywnej chemioterapii. Jednak badania przeprowadzone w
styczniu 2010 roku potwierdziły
obecność komórek rakowych
i dalszy ich rozwój. W klinice
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, od kilkunastu lat z
ogromnym powodzeniem leczy
się tego typu nowotwory jak ten,
który ma Mikołaj. Udało się zebrać pieniądze i pojechalismy do
Chichago. Tam również odbyły
się różnego rodzaju badania.
Niestety, lekarze podjeli decyzje
o amputacji nogi. Mikołaj potrzebuje teraz pomocy i pięniędzy na
dalsze leczenie i rechalibitację.
Kto chciałby pomóc Mikołajowi, może dokonać wpłaty na
konto Fundacji „Podaruj mi życie” ul. Chrzanowskiego 45/1,
80-278 Gdańsk ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1764 1000 0022
6737 6412 z dopiskiem “MIKOŁAJ STELMACH”.

ROBERT STĘPIŃSKI

Puchar Starosty Poznańskiego zdobyła drużyna z Kleszczewa.

VIII Festyn „Barierom Stop”
uroczyście otworzył Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński. 22 ośmioosobowe drużyny walczyły o Puchar Starosty
Poznańskiego, biorąc udział w
licznych konkurencjach sprawnościowych i warsztatach utrzymanych w konwencji bajkowej,
zgodnie z tematem imprezy.
Podczas koncertu galowego
oprócz laureatów FANa wystąpili poznańscy artyści: Anna
Polowczyk, Marta Podulka-Filipkowska oraz Dorota Skoczyk.
Znaczącym punktem programu
było uhonorowanie zasłużonych wolontariuszy z Powiatu
Poznańskiego.
W tym roku Puchar Starosty
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maja w Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach
odbył się II Festiwal Artystów
Niepowtarzalnych FAN. Jego
pomysłodawcą jest dyrektor
Domu Ryszard Bartoszak. Tegorocznego FAN-a nie byłoby
bez pomocy i zaangażowania
wielu osób, w tym pracowników Domu oraz partnerów
takich jak: Apteka Wielkopolska, PPH Cito, TMP, ECOLAB,
Piekarnia RAWA, OSM Złotów,
SEVENTA LIVE, 7 sekund, Bil
Cup, Miromix, K-Bausysteme,
Medex, Radio PLANETA FM,
„Filantrop Naszych Czasów”,
My50+.
Każda edycja FAN-a jest
skierowana do osób w różny
sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Występują
w Festiwalu przede wszystkim
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej, mieszkańcy domów
pomocy społecznej, wychowankowie domów dziecka i wielu
innych instytucji i organizacji
rządowych oraz pozarządowych z powiatu Poznańskiego,
powiatów ościennych i miasta
Poznania.
Jury w składzie: Janusz Lipiński – dyrektor Radia Planeta,
Artur Romański – aktor z teatru
animacji „Marcinek” oraz Mikołaj
Mrugalski – właściciel Agencji
Kreatywnej Seventa Live, wybrało czterech laureatów FAN, którzy wystąpili podczas koncertu
galowego w ramach VIII Festynu Integracyjnego „Barierom
Stop” nazajutrz 28 maja. Osta-

Festyn „Barierom Stop” otwiera Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński. W środku dyrektor DPS w Lisówkach Ryszard
Bartoszak, pomysłodawca Festiwalu Artystów
Niepowtarzalnych, z prawej Jan Sawiński.
tecznie Grand Prix przypadło
grupie Mikusie ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach za występ „Miłość
przez stulecia”, który w humorystyczny sposób ukazał miłość
od epoki kamienia łupanego aż
do współczesności.
W trakcie Festynu „Barierom
Stop” zgromadzona publiczność
wyłoniła laureata Nagrody Publiczności, którym okazali się
uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach. Wykonali oni układ choreograﬁczny do piosenki z bajki
o Pszczółce Mai oraz piosenki
„Supermaja”.

wygrała drużyna reprezentująca
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kleszczewie. Natomiast pozostali uczestnicy Festynu otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz dyplomy z
rąk Członka Zarządu Powiatu
Poznańskiego, Ewy Dalc i dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Elżbiety Bijaczewskiej.
W obu imprezach wzięło
udział ponad 600 osób z całego
Powiatu Poznańskiego, powiatów ościennych i miasta Poznania.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISÓWKACH
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

niepełnosprawnych

Upominki i dyplomy wręczały
oraz odznakami dekorowały
uczestników członek Zarządu
Powiatu Ewa Dalc (w środku)
i dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Elżbieta Bijaczewska.

Mikusie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zdobywcy Grand Prix II
Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych FAN.

Supermaja i Supergucio
z „Pawełka” w Owińskach
wraz z całym zespołem
zdobyli nagrodę publiczności.

Barwne postacie FAN-a.

FOT. (9X) MARCIN BAJEROWICZ

Poszukiwacze skarbów.

Fotka z batmanami czerwonym i czarnym.

Zgaduj zgadula, co to za przedmiot.

18 STRONA

LIPIEC 2010

Henryk
H
Kubisztal
K

Wycieczka nad Bałtyk

DREZDENKO
D

postaci dań rybnych, ognisko
z pieczeniem kiełbasek oraz
śpiewem piosenek harcerskich
i biesiadnych.

K

lub Seniora „Drzeń” w
Drezdenku był organizatorem wycieczki rehabilitacyjno-rekreacyjnej. 17 maja
49 członków Klubu, wielu
ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego
czy chorobami reumatycznymi, pojechało podreperować
swoje zdrowie nad Bałtyk.
Mieszkaliśmy w Domu Wypoczynkowym „Maria” w Dąbkach koło Koszalina. Program
wycieczki był bardzo urozmaicony. Każdy mógł wybierać
według uznania w bogactwie
różnorakich imprez i zajęć.
Codziennie rano 18-osobowa
grupa pod przewodnictwem
Eli Witkowskiej brała udział w
godzinnych zajęciach nordic

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach zorganizował Rodzinny Piknik
Integracyjny dla wychowanków, ich rodziców, przyjaciół
i zaproszonych gości. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Cała naprzód ku
nowej przygodzie”.
Imprezę otworzył występ
zespołu muzycznego „Dzieci
Papy” pod kierunkiem Henryka
Weredy. W spotkaniu uczestniczył Przemysław Wantuch
– dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w
Poznaniu. Na każdego gościa
czekało mnóstwo atrakcji:
mecz piłki nożnej, konkursy plastyczne, muzyczne, teatralne, loterie fantowe i inne
niespodzianki przygotowane
przez organizatorów.

Dużym wydarzeniem był
udział uczestników wycieczki
i występ chóru podczas uroczystej mszy Zesłania Ducha
Świętego (Zielone Światki) w
kościele paraﬁalnym w Dąbkach, za co serdecznie z ambony podziękował ksiądz proboszcz.

walking. Wiązało się to z intensywnym wysiłkiem i wdychaniem nadmorskiego jodu.
Były zajęcia w parku wodnym
„Jan” w Darłowie, na basenie

rehabilitacyjnym „Geowita”, był
marsz na orientację i szukanie
skarbów połączone z grami i
zabawami terenowymi, wieczorek taneczny z posiłkiem w

Dzięki tym przeżyciom i
atrakcjom seniorzy wrócili w
wyśmienitych humorach i pełni wrażeń. Serdecznie dziękują paniom Natalii RutkowskiejMichałek i Anecie Dajnowicz
za zorganizowanie udanej
imprezy.

HENRYK KUBISZTAL

Naprzód ku przygodzie!
Ciekawym punktem programu był występ dzieci z kółka
teatralnego „Mikusie” – zdobywców nagrody Grand Prix na
Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych „FAN”, zorganizowanym 27 maja w Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach.
Zainteresowani mogli zapoznać się z nowoczesną technologią dla osób niewidomych
i słabowidzących, nabyć koszyki z wikliny, a także posilić
się smakowitymi przekąskami.
Głównym sponsorem przedsięwzięcia był Marek Kosturski
– właściciel swarzędzkiej ﬁrmy
meblowej Markos.

KAROLINA KASPRZAK
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uż ponad trzy lata działa
Centrum Rehabilitacji dla
Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie. Wielokrotnie ośrodek
ten gościł na łamach naszego
miesięcznika. Pisaliśmy o doskonałych metodach terapii
i rehabilitacji w tym ośrodku
dla osób z SM-em. Ubolewaliśmy, że jest tylko jedno Borne
Sulinowo i to dla garstki wybranych.
Staraliśmy się śledzić losy
ośrodka i to, co w nim nowe.
Dziś z prawdziwą radością
możemy powiedzieć naszym
czytelnikom i wszystkim, którym problem stwardnienia rozsianego nie jest obcy, a więc
samym chorym, ich rodzinom,
przyjaciołom i bliskim, że 26
maja tego roku ośrodek otrzymał imię Jana Pawła II. Hasłem
przewodnim uroczystości były
słowa Jana Pawła II ,,Otwórzcie
Drzwi Człowiekowi’’, które nawiązują do słynnych już słów,
które wypowiedział Papież w
czasie mszy świętej, rozpoczynającej uroczyście pontyﬁkat.
Starania o nazwanie borneńskiego Centrum, którego misją
jest prowadzenie wielowymiarowej,
wielospecjalistycznej

– Pamięta Pan początki swojej kariery i założenie kabaretu
RAK?
– Kabaret Rak powstał na początku Stanu Wojennego. Pracowałem wtedy w Domu Kultury
Kopalni „Bielszowice”, jako instruktor kulturalno-oświatowy.
Spotkanie z Ryszardem Siwkiem, który w pierwszym okresie był kompozytorem naszych
piosenek, oraz Andrzejem Stefaniukiem, zaowocowało powstaniem pierwszego programu.
Początkowe lata działalności to
teksty i piosenki o zabarwieniu
politycznym,
wyśmiewające
ówczesną rzeczywistość.
– Sami piszecie teksty skeczów i piosenek? Skąd czerpiecie pomysły?
– Na banalne jest pytanie banalna odpowiedź: z życia.
– Woli pan występować w
kabarecie czy grać w serialu?
– To dwie różne formy działalności. Ciężka praca na planie
serialu nie daje tyle zadowolenia
z bezpośredniego kontaktu z
publicznością, ale daje większą
popularność, pozwala na granie dla większej ilości ludzi. O to
przecież chodzi w działalności
artystycznej.
– Występowaliście kiedyś na
scenie z osobami niepełnosprawnymi?
– Wielokrotnie występowa-
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Otwórzcie Drzwi
Człowiekowi
rehabilitacji osób chorych na
stwardnienie rozsiane, imieniem naszego Papieża trwały
długo. Uwieńczone jednak zostały pełnym sukcesem. Tylko
ktoś taki jak nasz papież Karol Wojtyła - Jan Paweł II, który sam, w końcowych latach
swojego życia doświadczył
choroby i cierpienia, może być
patronem ośrodka, dla którego choroba i cierpienie są codziennością.
Uroczystość nadania imienia oraz odsłonięcia popiersia Jana Pawła II poprzedzona
były sesją naukową z panelem dyskusyjnym pod hasłem:
,,Personalistyczne podejście
do chorego na stwardnienie
rozsiane’’. Wnioski z tego spotkania mają posłużyć debacie
,,okrągłego stołu’’ na temat
możliwości współﬁnansowa-

nia kompleksowej wielospecjalistycznej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, w tym
również chorym na stwardnienie rozsianane.
Nauczanie Karola Wojtyły
i cały pontyﬁkat Papieża był
nastawiony na człowieka, a
szczególnie na człowieka cierpiącego. Taka postawa Patrona
Centrum będzie umocnieniem
dla chorych, a jego pracownikom pozwoli wytrwać w
powołaniu. Imię Jana Pawła
II nie jest tylko hasłem, które
miałoby być użyte do zmiany
pozycjonowania marki i nowego wizerunku Centrum, ale
gwarancją i chęcią do dalszego propagowania rehabilitacji
wielowymiarowej, której podmiotem jest osoba chora we
wszystkich aspektach swojego
człowieczeństwa.

Chorzy, którzy przyjeżdżają
do Bornego Sulinowa, odzyskują tutaj wiarę w to, że ich
choroba nie jest wyrokiem i że
można z nią żyć. Staranie całej
kadry ośrodka, to jest lekarzy,
rehabilitantów, pielęgniarek i
całego zespołu opiekuńczego
skierowane jest tylko na jeden
cel – na dobro chorego.
Tak było przez dotychczasowe trzy lata. Głęboko wierzę,
że patron w osobie Karola Wojtyły spotęguje jeszcze ten efekt
i prawdziwe stanie się hasło
znakomitej neurolog dr Joanny
Woyciechowskiej, że w SM-ie
należy „wierzyć CUD”, bo cud
to ciało, plus umysł, plus duch.
Ten cud cały czas trwa i trwać
będzie w Bornem Sulinowie.

EWELINA WĘGLEWSKA

Lubię Bercika…
Z KRZYSZTOFEM HANKE rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI

liśmy dla osób niepełnosprawnych. Pamiętam, kabaret „Rak”
występował w Lublińcu dla osób
niesłyszących.
– Jak Pan wspomina te występy?
– Zawsze podczas takich występów mamy przyjemność grać
dla bardzo życzliwych i miłych
osób. Są to spotkania bardzo radosne i ciepłe.

– Czy granie postaci Bercika
jakoś pana zmienia? Lubi Pan
go?
– Mam nadzieję, że nie zmieniam się w kierunku negatywnych cech charakteru Bercika,
ale w sumie lubię tę postać i
podziwiam za jej upór i bardzo
wysoką samoocenę. Dzięki tej
postaci zdobyłem popularność i
spełnienie również jako artysta
kabaretowy.
– Występujecie charytatywnie?
– Jesteśmy kabaretem zawodowym i występy na scenie to
nasz sposób na życie, więc z
konieczności ilość naszych występów charytatywnych nie jest
nieograniczona, ale myślę, że w
ciągu roku wiele osób i instytucji jest nam wdzięczna za nasze
występy charytatywne.
– Integracja słowo dobrze
znane osobom niepełnosprawnym. Z czym Panu się
ono kojarzy?
– Z dostosowaniem wielu
aspektów życia do możliwości

osób niepełnosprawnych. Do
tego, żeby takie osoby miały
równy dostęp do wszystkich sfer
życia społecznego.
– Lubi Pan przebywać w
Poznaniu? Jakie są wasze najbliższe plany, kiedy znowu nas
odwiedzicie?
– Po występach w Poznaniu
mamy w planie występy w Stęszewie i Kostrzynie. Wszystkie
występy na terenie Wielkopolski
to czysta przyjemność. Mamy
tutaj wielu przyjaciół, a publiczność jest skora do zabawy i łatwa w kontaktach.
– Na zakończenie może Pan
opowiedzieć jakiś kawał dla
naszych czytelników – osób
niepełnosprawnych?
– Ślepy i głuchy grają na weselu. Ślepy mówi: „Nie wiesz, czy
już tańczą?” Głuchy na to: ”A my
już gramy?”. Wiem, że to dowcip
branżowy, ale liczę na duże poczucie humoru osób niepełnosprawnych, których serdecznie
pozdrawiam!
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Barbara
Stefańska

Życzenia na dobre dni

POZNAŃ

***
Chłodny dotyk
Deszczowej kropelki,
Kilka piórek
Szarego wróbla,
Szelest liści pod butami
I ten wiatr
Co smaga ci twarz.
Jesteś, żyjesz i czujesz.
I to jest właśnie
Twoje szczęście.

***
Pytasz jak przeżyć
Swój kolejny dzień.
Pozdrów ptaka w locie,
Włóż grosik
W rękę żebraka,
Rozdaj kilka uśmiechów.
To tak niewiele,
A może komuś
Przychylisz nieba.
Szary, deszczowy dzień
Można rozświetlić
Słońcem
Życzliwego serca.
***
I znowu jest dzień.
Dzień na szczęście,
Na miłość,
Na coś dobrego.
Wykorzystaj go najlepiej
Jak tylko potraﬁsz.
Daj komuś miłe słowo,
Ciepły uśmiech.
Czasem gest sprawi
Mało znaczący,
Że drugi człowiek
Poczuje się kimś
Wyjątkowym
I wyprostuje plecy

RYS. (2X) BARBARA STEFAŃSKA

N

azywam się Barbara Stefańska. Mam 52 lata,
mieszkam w Poznaniu. Pochodzę z Gdyni i wciąż tęsknię za ukochanym morzem.
Trochę rysuję, trochę piszę,
do tej pory zawsze do szuﬂady, choć zdarzało mi się
wygrywać drobne konkursy
literackie. Jako osoba niepełnosprawna traﬁłam do Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Cieszę
się, że mogę garść swoich
skromnych prac zaprezentować na tych łamach. Może
dzięki nim ktoś smutny i chory spojrzy radośniej w nadchodzące dni i uwierzy, że dla
niego też świeci słońce.

Przygarbione
Smutkiem.
***
Dziś jak co dzień
Dźwigasz torbę
Smutków, żalów
Straconych nadziei.
Lecz zajrzyj do środka.
Na pewno znajdziesz
Sporo wolnego miejsca.
Miejsca na radość
Z kolejnego dnia,
Na uśmiech
Mijającego cię
Człowieka, na kilka
Słonecznych promieni.
Miejsca na wiarę,
Że jutro będzie lepiej.
Poszukaj tego miejsca
W swoim sercu.
***
Nieważne, kim jesteś,
Ile masz lat.
Popatrz wokół siebie.
Otaczający cię świat
Należy także do ciebie.
Jesteś jego
Maleńką częścią.
To także dla ciebie

Świeci słońce
I wieje wiatr.
To także dla ciebie
Ktoś wytyczył drogę
I zrobił miejsce
W autobusie.
Więc uwierz,
Radość jest także
Dla ciebie.
***
Zatrzymaj się
W nieustannym biegu.
Popatrz na chmury,
Na rozkołysane wiatrem
Gałęzie drzew,
Na kogoś, kto obok…
Za moment
Autobus lub tramwaj
Powiezie cię
W codzienne sprawy.
Lecz zanim odjedziesz,
Pozdrów spojrzeniem
Niebo i ptaki.
I daj uśmiech komuś,
Kto na to czeka
Tak samo
Jak ty.

STRONA

LIPIEC 2010

– Żyjesz muzyką i śpiewem.
To twoja pasja. Jak powstała?
– To nie było z dnia na dzień.
Nie wiedziałam, że mam talent.
W trzeciej klasie nauczyłam sie
hymnu szkolnego, tak był wymóg. Kiedy wysłuchała mojego
wykonania pani, która miała ze
mną indywidualne nauczania,
była mile zaskoczona. Powiadomiła nauczycielkę od muzyki. I tak pierwszy raz publicznie,solo, zaśpiewałam hymn
szkoły na zakonczenie roku
szkolnego, podobno nieźle. W
czwartej klasie mama zapisała mnie do zespołu wokalnego
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Chorowałam,
chodziłam na próby w kratkę.
Uwielbiałam śpiewać. Śpiew
dawał mi niesamowitą radość.
Śpiewam całym sercem
– Wzięłaś udział w V edycji Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty, który co roku organizuje
Fundacja Anny Dymnej Mimo
Wszystko. Zaszłaś prawie na
szczyt. Zaśpiewałaś na Krakowskim rynku z Krystyną
Prońko...
– To był przypadek. Pani Aldonka, cudowna kobieta, wychowawczyni i nauczycielka
muzyki w szkole, namówiła
mnie w ostatniej chwili na zgłoszenie piosenki do konkursu.
Wysłałam piosenkę „Boję się”
z musicalu „Romeo i Julia”. Nauczyłam się jej w ciągu trzech
dni. Niemożliwe a jednak prawdziwe: dostałam się do półﬁnału. Między półﬁnałem a ﬁnałem
zaliczylam dwa pobyty w szpitalu związane z atakami jaskry.
Kiedy dostałam sie do ﬁnału, nie
wierzyłam. To był mój pierwszy
sukces. Byłam jedyną, która
nie uczestniczyla w żadnych
konkursach muzycznych, nie
miałam lekcji z emisji głosu. Z
Krystyną Prońko zaśpiewałam
„Małe tęsknoty”. Ten występ
jury oceniło bardzo wysoko,
otarłam się o trzecie miejsce.
Wystąpić z gwiazdą to marzenie i przeżycie nie do opisania!
Najważniejsze w przygodzie
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Śpiewam całym sercem
Z ANIĄ ILMINOWICZ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI
była optymistką o bogatej osobowści. I zarazila mnie miłością do życia. Wiele się od niej
nauczyłam. W Ani duszy grała
poezja, tak jak w mojej!
– Bierzesz udział również w
innych festiwalach i koncertach?
– Dzięki Zaczarownej Piosence nabrałam odwagi, by uczestniczać w innych konkursach.
Mam wiele sukcesów, między
innymi II miejsce na Festiwalu
Regionalnym Cantores, I miejsce na Wojewodzkim Festiwalu
Kolęd w Witoszycach, a ostanio
II miejsce w kokursie piosenki
Cantos w Czempiniu. Biorę lekcje emisji głosu. Uczestniczę w
regionalnych koncertach.

z Zaczarowaną Piosenką były
warsztaty z muzykami, próby.
Najpierw w Warszawie, potem
w Krakowie. Cenne były uwagi,
wszyscy byli sympatyczni, bezpośredni, nikt nie gwiazdorzył.
Nawiązałam wiele przyjaźni
wśród osób niepełnosprawnych jak ja, kochających muzykę. Rozumieliśmy się, i to było
wspaniale. Bo dla nas muzyka
była wielką pasją.
– Jak się czujesz, gdy jako
młoda artystka śpiewasz przed
pulicznością?
– To wspaniale uczucie. Nie
czujesz otaczającego cię tlumu, ale samą muzykę. Chcesz
przekazać piękno, które tkwi
w muzyce. Muzyka jest dla
mnie wszechobecna. Wyobraź
sobie, że jak idę, jadę – slyszę
muzykę. Może się to wydawać
dziwnie, ale tak ze mną jest.
Śpiewam z czystej chęci wykonania czegoś, co czuję. Muzyka
uspokaja mnie, pociesza, pobudza. Wiem, że nigdy mnie nie

oszuka. Zawsze znajduję w niej
radość.
– Twój ulubiony wykonawca, artysta? Za co go cenisz?
– Nie mam ulubionego wykonawcy. Lubię wiele gatunkow muzycznych, zależy to
od nastroju. Podziwiam Edytę
Górniak, Mietka Szcześniaka.
Mają wspaniałe głosy, śpiewają
perfekcyjnie i z sercem, a to jest
najważniejsze, to się czuje.
– Uwielbiasz „Anię z Zielonego Wzgórza”. Dlaczego ta
właśnie twoja imienniczka
jest twoją ulubienicą?
– „Ania z Zielonego Wzgórza”
to moja ukochana książka. W
głównej bohaterce znalazłam
bratnią duszę. Miała wyjątkowe powiedzonka, na przykład
“pogrążam się w otchłani rozpaczy”. Czarująco opisywala
przyrodę, miejsca, które wzbudzały w niej zachwyt: Jezioro
Lśniących Wód, Las Duchów.
Mimo przeciwności losu Ania

– Jak przyjmuje Ciebie publiczność jako osobę niewidomą?
– Dla publiczności nie jest
ważna moja niepełnosprawność. Dla niej ważny jest mój
śpiew. Liczy się wykonanie, talent i serce, jakie wkładam w
piosenkę.
– A Twoje marzenia?
– Realizować się przez śpiew
i muzykę. Wiem, że mam zawężone możliwości w wykonywaniu tego zawodu, ale niepełnosprawność jest stanem ducha,
a nie stanem ciała. Granice są
tam, gdzie sami je wyznaczymy, a każdy z nas ma swoje Kilimandżaro!
– Jak będziesz rozwijać swój
talent wokalny?
– Moje nabliższe plany to
kontynuacja nauki w gimnazjum integracyjnym, śpiewanie
i granie na pianinie. Niekoniecznie muszę wygrywać konkursy.
Najważniejsza jest radość, jaką
daje mi śpiew. Jestem zaczarowana muzyką.

Dziękuję Bogu za wspaniałe dziecko
M

oja córka urodziła się z
zaćmą obuoczną, doszła
jaskra i autyzm. Mimo to Ania
jest w normie intelektualnej.
Przeszła 19 operacji oczu i
wiele pobytów w szpitalach.
Była to ciągła walka o resztki widzenia. Widzi szczątkowo

na prawe oko, lewe jest niewidzące. Z uwagi na sprzężone niesprawności objęta jest
nauczaniem indywidualnym
w domu. Od nowego roku
szkolnego będzie uczęszczała
do integracyjnego gimnazjum.
Zapewne traumatyczne prze-

życia odbiły się na psychice
mojego wrażliwego dziecka.
Mimo przeciwności losu (tata
dziecka nie żyje) jest pogodna, przepełniona miłością do
świata i ludzi. Chęci i talentu
jej nie brakuje. Musiałam zrezygnować z pracy zawodowej,

bo Ania ma dużo dodatkowych
zajęć, lecz nie czuję się pokrzywdzona przez los. Dziękuję Bogu, że obdarzył mnie tak
wspaniałym dzieckiem.

JOLANTA ILMINOWICZ
SZCZĘŚLIWA MATKA,
KTÓRA NIE LUBI NARZEKAĆ
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– Panie Dyrektorze właśnie
mija sto dni Pana dyrektorowania w Domu Pomocy Społecznej na Ugorach. Jak ocenia Pan
ten okres?
– Sto dni to mało i dużo. Z
jednej strony starałem się przygotować to, o czym mówiliśmy
ostatnio, a z drugiej przygotowałem program naprawczy, aby
osiągnąć wymagane standardy.
Generalnie została uporządkowana sfera związana z zarządzeniami wewnętrznymi, dotyczącymi funkcjonowania domu,
jak na przykład kwestia odpłatności za telefony, odpłatności
za leki, czy możliwości wyboru
apteki. Udało nam się uporządkować wiele spraw związanych
z biurokracją tego domu. Pracujemy wspólnie z panią dyrektor
i z zespołem socjalnym nad
wprowadzeniem nowego planu indywidualnego dla mieszkańców. Tak, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w tworzeniu tego
planu i sami się aktywizowali.
Udało nam się zatrudnić drugiego rehabilitanta. Prowadzę
rozmowy z Urzędem Miasta w
sprawie pozyskania nowych
etatów opiekuńczych. Mamy
już pierwsze projekty dotyczące
realizacji zadań inwestycyjnych
dotyczących naszej placówki.
– Dla osób odwiedzających,
które znały DPS wcześniej, jedyna widoczną zmianą jest duży
napis przy drzwiach wejściowych i przy portierni o podawaniu swoich personaliów i informowaniu, do kogo się idzie.
– Na początku mojej pracy
wprowadziłem coś takiego, ale
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Moje sto dni na Ugorach
Z PIOTREM MICHALAKIEM – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej
na Ugorach w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA
teraz już to zmieniłem. Nikt
już nie jest wypytywany i zapisywany „kto, po co i do kogo” .
To była zbytnia formalizacja.
Okazuje się, że rzadko przychodzą osoby nieznane, przypadkowe. Odeszliśmy więc od tej
praktyki. Teraz może nie widać
większych zmian. Realizowaliśmy zalecenia pokontrolne,
były zmiany porządkowe. Na
pewno prace będą widoczne,
gdy przystąpimy do remontów.
Na pierwszy ogień pójdą tarasy, wejście główne i taras wewnętrzny – patio.
– Czy prawdą jest, że wewnątrz będzie basen?
– Nie mamy aż tak dużych
pieniędzy. Na razie będzie tylko
patio.
– Cały czas mówi pan o remontach. Ale Dom Pomocy
Społecznej to przede wszystkim
ludzie. Oni są najważniejsi.
– Tak, Dom Pomocy Społecznej tworzą ludzie – mieszkańcy
i personel, zarówno ten pielęgniarski, opiekuńczy, pokojowe,
cały zespół socjalny i wreszcie
pracownicy administracyjni i
gospodarczy. Właśnie jestem po
serii spotkań z pracownikami.
Staram się wszystkich uczulić
przede wszystkim na właściwe
kontakty z mieszkańcami. Tutaj

wszyscy jesteśmy równi i każdemu należy się szacunek. Nie
wszystkie problemy interpersonalne uda się łatwo i szybko
rozwiązać. Pokutują zaszłości.
– Czy nie odniósł pan wrażenia w rozmowach z personelem, że część tych osób boi
się rzeczy nowych? Ustawili
się na pozycji „nie, bo nie”.
– Każdy boi się zmian,
zwłaszcza jeśli dotychczas nie
funkcjonowało się najgorzej.
Zmiany są jednak konieczne,
chociażby ze względu na zalecenia pokontrolne. A wprowadzanie nowych trendów wprowadza nowego ducha. Zawsze
przecież może być lepiej.
– Czy przewidziano szkolenia dla personelu, aby poznawali nowe metody?
– Kierujemy pracowników na
takie szkolenia, jednak często
nie odbywają się one z braku
chętnych z innych placówek.
– Może tamci pracownicy są
doskonale przygotowani do
swojej pracy?
– Każdy powinien podnosić
swoje kwaliﬁkacje. Uczymy się
przez całe życie.
– Przez niektórych postrzegany jest pan jako dyrektor od
zebrań.

– Działając przez sto dni
musiałem poznać wszystkich
pracowników. Najłatwiejszym
sposobem było właśnie organizowanie krótkich zebrań z
poszczególnymi działami. Teraz na bieżąco spotykam się
już tylko z pionem kierowniczym, ale każdy z pracowników
i mieszkańców może do mnie
wejść. Poza tym pewne sprawy
delegowane są na zastępcę i
kierowników poszczególnych
działów.
– Czy jest pan zadowolony
ze swoich stu dni na Ugorach?
Czy obiecywał pan sobie coś
więcej, coś mniej po pracy w
tej placówce?
– Nie wszystko zależy od
jednej osoby. W wielu sprawach bardzo pomaga mi pani
zastępca dyrektora. Inne rzeczy uzgadniam z kierownikami, pracownikami, z innymi
jednostkami zewnętrznymi. Z
jednych pomysłów trzeba się
wycofywać, inne modyﬁkować,
aby były dobre dla wszystkich.
Czy można było zrobić coś więcej? Na pewno można. Staram
się swoją pracę wykonywać
najlepiej jak potraﬁę.
– Dziękuję i życzę nie tylko
stu dni, ale stu lat dobrej pracy.

Najmłodsza tylko stażem
Z MONIKĄ MNICH, zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej na Ugorach,
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA
– Jest pani jednym z najmłodszych dyrektorów domów pomocy społecznej…
– Najmłodsza stażem, ale nie
wiekiem. W Poznaniu młodsza
ode mnie jest zastępca dyrektora
Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Konarskiego.
– Młoda, ale przygotowana
do pełnienia tej funkcji…
– Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji
UAM w Poznaniu, potem studia
podyplomowe: pedagogika, organizacja pomocy społecznej i
praca socjalna. Pracowałam w
placówkach
opiekuńczo-wy-

chowawczych i domach pomocy
społecznej, ostatnio jako kierownik Zespołu Socjalnego w
Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Zamenhoﬀa. Te doświadczenia i wiedzę wykorzystuję w
nowej pracy z ludźmi i dla ludzi.
Słucham ludzi i jestem na nich
otwarta. W tej pracy nie można
być urzędnikiem „na papierze”.
– Nie bała się pani nowego
wyzwania? Publikacje prasowe, niezbyt ciekawa atmosfera
wokół placówki na Ugorach…
– Każda nowa praca jest wyzwaniem. To przecież praca z
ludźmi, którzy potrzebują naszej,

mojej pomocy. Sprawy biurowe
to tylko część mojej pracy. Staram się skupić na bezpośrednim
kontakcie z drugim człowiekiem.
Rozmawiam z mieszkańcami
i z personelem. Poznajemy się
wzajemnie, bo jest to potrzebne
obu stronom. Dobrze układa się
współpraca z dyrektorem. Mamy
wspólną wizję działania DPS, co
bardzo pomaga w pracy.
– Jak przyjęli panią mieszkańcy i pracownicy?
– Współdziałanie z mieszkańcami, Radą Mieszkańców, pracownikami jest jak najbardziej
możliwe, a plany personalne i

inwestycyjne osiągalne, zwłaszcza standardy Ustawy o Pomocy Społecznej, konieczne do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności Domu.
Musimy zrealizować zalecenia
pokontrolne oraz polepszyć życie mieszkańców. Zaczynamy
małymi krokami: remont wejścia
głównego, remonty w budynku
nr 18, reorganizacje kadrowe
itp. Czasu mamy niewiele, bo do
końca 2010 roku. Przy racjonalnym gospodarowaniu środkami
uda nam się wszystko zrobić.
– Czego bardzo serdecznie
Pani życzę. Dziękuję za rozmowę.
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Pierwsze 4 minuty dla życia
P

o czterech minutach bez
tlenu ludzki mózg zaczyna
umierać. Szansa, że karetka
przyjedzie przed tym czasem
na miejsce wypadku, prawie
nie istnieje, dlatego niezbędna
jest pierwsza pomoc.
W Polskim Związku Głuchych
Tamara Adamska zorganizowała dla pracowników z Poznania
szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Pierwsza pomoc to zespół
czynności wykonywanych w
razie urazu lub nagłego ataku
choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw,
zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy
medycznej.
Kiedy jesteśmy świadkami
nagłego zdarzenia, stajemy się
kimś, od kogo może zależeć życie i zdrowie osób poszkodowanych. Do nas należy zadbanie o
bezpieczeństwo oraz prawidłową ocena sytuacji. Nigdy jeszcze
nie udzielałam pierwszej pomocy, ponieważ nie znalazłam się
w takiej sytuacji, ale jestem po
raz trzeci przeszkolona z tego
zakresu. Wytyczne i standardy
zmieniają się wszędzie, tak też
jest w pierwszej pomocy. Ale
podstawowe rzeczy robimy zawsze tak samo: zabezpieczamy
siebie i poszkodowanego, sprawdzamy reakcje życiowe rannego,
każemy wezwać pogotowie i
przystępujemy do resuscytacji.
Zawsze warto iść na szkolenie i
odświeżyć sobie wytyczne oraz
przećwiczyć scenki sytuacyjne,
aby nie spanikować w zetknięciu z rzeczywistością. Pół roku

temu straciłam bliską osobę, dostała zawał. Przebywające z nią
dzieci wezwały pogotowie, ale
nie przystąpiły do resuscytacji.
Karetka przyjechała po 20 minutach. Było za późno… Lekarz
stwierdził zgon…
„Przejdę przez ten świat tylko
jeden raz. Dlatego cokolwiek
mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to
teraz. Niech tego nie odkładam
ani nie zaniedbuję bo nie będę
szedł tą drogą nigdy więcej” –
to motto, które powiedział ratownik medyczny na początku
i towarzyszyło podczas całego
szkolenia.
Celem szkolenia było nabycie
wiedzy teoretycznej oraz praktyczne przygotowanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom
poszkodowanym w wypadkach
i nagłych zachorowaniach.
Do naszego stowarzyszenia

w samym Poznaniu należy 500
członków, głównie są to osoby w
starszym wieku. Wszystko może
się zdarzyć – mówi Kierownik
Tamara Adamska – Chciałam,
aby każdy pracownik ukończył
takie szkolenie i był przygotowany na najgorsze. Kolejny
krok to szkolenie dla naszych
podopiecznych czyli szkolenie
przeprowadzone dla osób niesłyszących. Jeśli my nie zorganizujemy dla nich takiego szkolenia - kontynuuje Pani Adamska
- to nikt nie stworzy możliwości
zapoznania się z „pierwszą pomocą” przetłumaczoną na język
migowy.
Ratownik Medyczny szczegółowo omówił przyczyny, objawy, postępowanie przy zawale
mięśnia sercowego, zatruciach,
użądleniach, oparzeniach czy
odmrożeniach. Po teoretycznym omówieniu tematów jedna grupa uczyła się resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, ćwicząc na fantomie pod nadzorem
instruktora BLS/AED Polskiej i
Europejskiej Rady Resuscytacji.
Następnie uczestnicy brali udział
w scenkach animacyjnych i ratowali poszkodowanego. Musieli
pamiętać o zapewnieniu własnego bezpieczeństwa, sprawdzeniu, jakiej pomocy potrzebuje poszkodowany, wezwać
pogotowie i w razie konieczności przejść do resuscytacji lub
poprawnie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. A
w tym czasie druga grupa omawiała, jak postępować z ranami
i krwotokami, oraz co zrobić w
przypadku znalezienia ciała ob-

cego w drogach oddechowych.
Nie zabrakło praktyki z tematu
urazu narządów ruchu, czyli jak
zabezpieczyć rannego do transportu na przykład ze złamaną
nogą.
– W szkoleniu z zakresu
pierwszej pomocy warto było
uczestniczyć – mówi pracownik
Koła Terenowego w Poznaniu
Małgorzata Graczyk. – Pozwoliło przyswoić podstawowe zasady postępowania i poznania
najważniejszych
czynności,
które pomagają uratować ludzkie życie. Sposób i forma przeprowadzonego szkolenia były
niezwykle ciekawe, a teoria
wzbogacona praktyką oraz licznymi ćwiczeniami ukazała nam
życiowe sytuacje, które zdarzają
się na co dzień. Myślę, że zdobyta wiedza w momentach kryzysowych umożliwi udzielenie
pomocy.
– Mam pewne doświadczenie
w zakresie pierwszej pomocy,
jednak uważam, że trzeba wykorzystywać każdą okazję do
przygotowania się na sytuację,
w której będziemy mieli do
czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia – mówi Robert
Sobkowiak, pracownik Oddziału
Wielkopolskiego. – W trakcie zajęć ćwiczyliśmy różne teoretyczne sytuacje, które przygotowują
nas do najgorszego. Ale niestety
rzeczywistość wygląda inaczej,
dołącza się stres i dezorientacja. Tylko wielokrotnie ćwiczone schematy pozwalają pewnie
zareagować i uratować komuś
życie.

LIDIA DRZEWIECKA

Nowy przewoźnik
27

maja br. została podpisana umowa na świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych. Realizatorem jest
ﬁrma LKW „Styks”. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpiło w
dniu 29 maja br.
Przewozy osób niepełnosprawnych realizuje ﬁrma LKW „Styks”
w systemie „radio taxi”, w systemie „od drzwi do drzwi”, całodobowo, siedem dni w tygodniu. Telefony do przewoźnika: 791-630488 i 795-870-036.
Informacje o transporcie osób niepełnosprawnych znajdują sie
na stronie www.poznan.pl w zakładce Społeczeństwo – Serwis
osób niepełnosprawnych.Oto aktualny cennik przewozu osób
niepełnosprawnych.
I. Czas dojazdu od momentu zgłoszenia:
1. Grunwald, Wilda, Jeżyce, Stare Miasto – do 15 min.
2. Nowe Miasto – do 25 min.

II. Cena usług w granicach miasta:
1. dojazd (złamanie zegara) – 6,50 PLN
2. za 1 km w godz. od 6.00 do 22.00 – 2.50 PLN
3. za 1 km w godz. od 22.00 do 6.00 – 3.75 PLN
4. 1 godz. postoju – oczekiwania – 35,00 PLN
III. Cena usług poza granicami miasta:
1. za 1 km w godz. od 6.00 do 22.00 – 5,00 PLN
2. za 1 km w godz. od 22.00 do 6.00 – 7,50 PLN
Przewozy można zgłaszać pod wyżej podanymi numerami telefonów. Nie będą realizowane przejazdy zgłaszane z numerów
zastrzeżonych, gdyż uniemożliwiają ewentualne oddzwonienie.

KATARZYNA ADAMSKA
URZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
ODDZIAŁ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TEL. 61 878 52 22
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nteresujące wnioski z badań dotyczących przekonań osób z niepełnosprawnościami na temat własnego
życia zawarła w książce
„Przekonania o swoim życiu.
Spostrzeganie historii życia
przez osoby z ograniczeniami sprawności” prof. dr hab.
Anna Izabela Brzezińska oraz
współautorzy: Radosław Kaczan i Ludmiła Rycielska.
Publikacja ukazała się w serii „Aktywność zawodowa osób
z ograniczeniami sprawności”.
Poruszono w niej szereg ważnych problemów związanych z
realizacją zadań rozwojowych,
występowaniem
przełomowych momentów w życiu człowieka oraz rolą wczesnych
doświadczeń społecznych, ujmowanych jako przywiązanie
do bliskiej osoby.
Podstawową psychologiczną funkcją przywiązania jest
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Doświadczanie
ciepła i wsparcia ze strony
osób bliskich daje młodemu
człowiekowi szansę na prawidłowy rozwój psychiczny.
Autorzy opisują dwa charakterystyczne style przywiązania
występujące w relacjach pomiędzy rodzicami a dzieckiem:
styl bezpieczny – wspierający
jednostkę w trudnych dla niej
sytuacjach oraz styl pozabezpieczny czyli dysfunkcyjny, który wywiera negatywny

– Skąd wziął się pomysł na
założenie Fundacji „Porozumienie bez barier”?
– Powstała z myślą o osobach najbardziej potrzebujących. To nie tylko ludzie w
trudnej sytuacji materialnej,
zagrożeni ubóstwem i marginalizacją społeczną, ale również osoby poszukujące zrozumienia, tolerancji i oparcia
psychicznego.
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Historia mojego życia
Badania ankietowe grupy
dorosłych osób z ograniczeniami sprawności wskazują,
że te, które doświadczyły w
dzieciństwie odrzucenia przez
osobę znaczącą, mają niską
samoocenę, czują się wyobcowane, towarzyszą im krytyczne
osądy na temat samego siebie
i otaczającej rzeczywistości. Z
kolei bezpieczne przywiązanie
warunkuje pozytywne przekonania o związkach z ludźmi.
Osoby, które w dzieciństwie
doznały miłości, akceptacji i
wsparcia ze strony najbliższych
czerpią satysfakcję z życia, a w
sytuacjach trudnych zachowują spokój i opanowanie, jednocześnie aktywnie poszukując
rozwiązań problemu.
Badacze słusznie założyli,
że nabycie niepełnosprawności przyczynia się do powstawania specyﬁcznych przekonań mogących oddziaływać
na poziom przystosowania do
otoczenia. Badani odpowiadali między innymi na pytanie o
to, czy i w jakim stopniu doznają trudności i ograniczeń

w wykonywaniu czynności
życia codziennego takich jak
higiena osobista, spożywanie posiłków, zakupy. W tym
przypadku istotną rolę odgrywała tak zwana punktualność
i niepunktualność wydarzeń
życiowych, czyli zdarzenia występujące zarówno w sferze
dojrzewania biologicznego jak
i psychicznego, diagnozowane
za pomocą kwestionariusza
„Poczucie Punktualności Zdarzeń Życiowych”. Zbyt wczesne lub zbyt późne wystąpienie

Autorzy analizują również
związek przekonań osób z
ograniczeniami sprawności o
sobie i świecie społecznym z
ich aktywnością zawodową.
Wykorzystanie tych zależności
w planowaniu i organizowaniu
pracy terapeutycznej przyczynia się do znaczącej poprawy
jakości życia.
Badania zrealizowano w
ramach projektu „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb
i możliwości osób niepełnosprawnych” na przełomie
grudnia 2008 i maja 2010 roku.
Książkę polecam terapeutom
pracującym z osobami z niepełnosprawnością,
pedagogom specjalnym, socjologom,
psychologom i studentom
nauk społecznych.

KAROLINA KASPRZAK

Warto podać dłoń
Z JOLANTĄ KWAŚNIEWSKĄ – działaczką społeczną i założycielką
Fundacji „Porozumienie bez barier” rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
została właśnie kontaktem z
osobami z niepełnosprawnościami. Pobyt na spotkaniu
osób niepełnosprawnych w
Zgorzelcu w 1996 roku przekonał mnie, jak wspaniałymi potraﬁą być przyjaciółmi.
Wspólnie spędzaliśmy czas,
poznając się nawzajem. Każdego roku patronuję Olimpiadzie Specjalnej dla Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Spotkania te są dla
mnie bardzo ważne.

– Jaki jest główny cel i przesłanie Fundacji?
– Dążymy do wyrównywania
szans życiowych osób poszkodowanych przez los. Staramy
się, aby każdy miał takie same
możliwości dostępu do dóbr
społecznych, kulturalnych i
edukacyjnych. Programy Fundacji napisało życie i wciąż je
weryﬁkuje. Obok osób indywidualnych kompleksowym
wsparciem obejmujemy również inne organizacje pozarządowe, szpitale, hospicja,
ośrodki rehabilitacyjne oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze.

zdarzenia, według badaczy powoduje zwiększone odczuwanie trudności i ograniczeń w
funkcjonowaniu społecznym
jednostki, a ponadto rzutuje
na treść przekonań o własnej
skuteczności i możliwościach
zmiany dotychczasowej sytuacji życiowej.

wpływ na człowieka i obniża
jego wartość.

– Często ma Pani kontakt z
osobami z niepełnosprawnością?
– Moja działalność charytatywna
zapoczątkowana

– Czy zdaniem Pani pomoc
osobom z niepełnosprawnościami i kształtowanie ich
pozytywnego wizerunku w
społeczeństwie ludzi zdrowych jest potrzebna?
– Oczywiście! W świadomo-

ści społecznej wciąż jeszcze
żyją stereotypy i uprzedzenia.
Dlatego też działalność takich
organizacji jak nasza będzie
konieczna aż do wyrównania
szans w stu procentach.
– Jakie jest Pani największe
marzenie?
– Marzenia w życiu każdego
człowieka ciągle się zmieniają. Moim największym pragnieniem jest, abyśmy zawsze
byli zdrowi, z pasją i miłością
realizowali swoje obowiązki
zawodowe i rodzinne, a także
abyśmy byli zawsze życzliwi wobec siebie. Tego życzę
wszystkim Czytelnikom „Filantropa Naszych Czasów”.
– Dziękuję za rozmowę.
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wiat osób niesłyszących
i słabosłyszących jest na
pewno wyjątkowy i specyﬁczny. Niełatwo opisać go w sposób prawdziwy. Czytałam wiele
opracowań na ten temat, które,
niestety, nie oddawały istoty
tego środowiska. Niejednokrotnie przedstawiano w nich osoby niesłyszące powierzchownie
i w złym świetle. Żyję wśród
tych ludzi, choć jestem osobą słyszącą. Czuję się z nimi
szczęśliwa. Można powiedzieć,
że wybrałam sobie ten właśnie
świat, uważając go za lepszy od
naszego.
Książkę ,,Młodzież głucha i
słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie” pod redakcją
Joanny Kobosko uważam za
publikację wyjątkową. Urzekła
mnie, bo płynie z niej ciepło w
stosunku do osób z dysfunkcją
słuchu. Autorkę cechuje determinacja w dążeniu do stworzenia pełnego obrazu życia niesłyszących, którzy znajdują się
przecież w różnym położeniu.
Jest w tym bardzo prawdziwa.
Przeprowadza szereg badań z
udziałem osób niesłyszących,
współpracując z tłumaczami języka migowego. Obserwuje i wyciąga wnioski. Nie są to jednak
spostrzeżenia powierzchowne.
Analizuje dogłębnie każdy opisywany przypadek, zmierzając do
jak najtrafniejszych wniosków.
Dlatego książka ta jest prawdzi-

KSIĄŻKA
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zy mamy siłę marzyć i cieszyć się życiem, gdy każdy
dzień jest torturą? Czy umiemy
kochać siebie, gdy przytłacza
nas nieznośna codzienność?
Świat dorosłych jest bardziej
skomplikowany niż świat dziecka. Zwłaszcza takiego dziecka,
które zaskakuje naiwnością i
marzeniami, oczekującego od
życia wyłącznie dobra?
Na to pytanie, wbrew pozorom, łatwo odpowiedzieć.
Dziecko nie wie, co je czeka w
dorosłym życiu. Nie zdaje sobie
sprawy, z jakimi problemami i
przeciwnościami losu będzie
musiało się zmagać. Więc żyje
w świecie pełnym kolorów, w
którym wszystko jest piękne i
dobre. Dopiero zderzenie z rzeczywistością jest momentem, w
którym świat marzeń brutalnie
styka się z rzeczywistością. Kiedy marzenia zamieniają się w
prozę życia i zaczynają boleć.
O marzeniach sześciu dziewczynek, które próbowały przeżyć okrucieństwo wojny, bardzo
wymownie napisał w swojej
książce „Ocalić zabite marzenia
dziewcząt” Zbigniew Okoń z
Rzeszowa.
Losy Tereni, Sary, Beatki, Zosi,
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Zrozumieć świat ciszy

wą skarbnicą wiedzy o „świecie
ciszy”.
Pisząc o kulturze i języku,
udziela głosu na te tematy osobom niesłyszącym i przypomina
proste, ale jakże ważne prawdy. Ilu
rodziców, wychowujących dzieci
głuche posługujące się wyłącznie językiem migowym – zna ten
język? Okazuje się, że niewielu.
Znaczna cześć, zauważa autorka, zna raptem kilka znaków, a to

stanowczo zbyt mało, aby swobodnie rozmawiać z dzieckiem.
Potwierdzam te spostrzeżenia.
Bardzo ujęła mnie konkluzja,
że trzeba pozwolić osobom niesłyszącym (sądzę, że wszystkim
osobom niepełnosprawnym)
być szczęśliwymi na ich własny
sposób. Nie możemy za wszelką cenę narzucać im własnego
postrzegania szczęścia. Mają
prawo być odmienni i tworzyć
własną subkulturę, ponieważ
wśród „swoich” nie są inni, nie
są gorsi, nie są niepełnosprawni. Posiadając własne upodobania, kulturę, język – mogą
rozwijać się po swojemu i żyć
prawdziwie. Niekoniecznie tak,
jak wyobrażają to sobie osoby
słyszące.
Integrowanie osób głuchych
za wszelką cenę i na nasz sposób jest złe dla nich i dla nas.
Książka jest skarbnicą wiedzy dla słyszących rodziców
niesłyszących dzieci, dla pedagogów, psychologów i osób
pracujących z osobami z różnymi dysfunkcjami słuchu.
Uczy ich zrozumienia istoty
niepełnosprawności, jaką jest

głuchota. Wskazuje, jak wychowywać młode osoby niesłyszące, aby chronić i budować w nich
poczucie własnej wartości, a
więc kształtować jakość całego
ich przyszłego życia. Wnikliwe
opisy przypadków, wypowiedzi
samych osób niesłyszących, dają
wgląd w ich funkcjonowanie,
ograniczenia, a niejednokrotnie
cierpienia spowodowane utratą
słuchu i brakiem akceptacji ze
strony środowiska.
W porównaniu z krajami Zachodu nasz system edukacji, zauważa autorka, jest przestarzały,
rynek pracy niedostosowany do
potrzeb niesłyszących, brakuje
możliwości rozwijania własnych
pasji, zdolności, zainteresowań.
Pomimo przeszkód wyraźna
jest jednak tendencja tej grupy
społecznej do radzenia sobie z
przeciwnościami. Osoby niesłyszące często z wielką determinacją dążą do osiągania swoich
celów.
Wszyscy właściwie powinni
przeczytać książkę Joanny Kobosko. Książkę, która uczy tolerancji i rozumienia „świata ciszy”.

EUNIKA LECH

Ocalić zabite marzenia
Kati i Marzeny wymykają się ze
stereotypów, do których przywykliśmy. Autor celowo odwraca
tok myślenia, prowokuje, ukazuje sytuacje, które nie mieszczą
się w standardowym przesłaniu historycznym. Wyrazistym
przykładem jest Kati. Niemiecka
dziewczynka, która przetrwała
wojenną zawieruchę po to, by
stać się oﬁarą zbiorowego gwałtu sowietów. Wyskakuje z okna,
bo nie może znieść upokorzenia,
dławiącego wstydu i bezsilności.
Dla niej samobójstwo było jedynym wyjściem, odruchowym,
nieprzemyślanym, ale rozwiązującym wszystkie problemy. Co
czuła Kati spadając w dół? Czy w
tych kilku sekundach zdążyła zobaczyć jakikolwiek kadr ze swojego krótkiego życia?
Smak piekła przeżyła także Terenia, której rodzina została wysiedlona na Syberię. W zimnym
wagonie widziała strach i ból w
oczach matki, którego nie potra-

ﬁła zrozumieć. Słyszała miarowy stukot pociągu zmierzającego do smutnego życia. Terenia
radziła sobie z rzeczywistością,
uciekając w świat marzeń. Przeszła szybką lekcję dojrzewania,
w ciągu jednej podróży poznała
wszystkie odcienie życia.

Zbigniew Okoń w swojej książce próbuje znaleźć odpowiedź
na pytanie, czy można wymazać
z pamięci obraz mordowanych
siekierami ludzi? Jak spojrzeć w
twarz pełnemu nienawiści i bestialstwa sąsiadowi, zadającemu
śmiertelny cios? Może udałoby
się to Beatce z Janowej Doliny na
Wołyniu? Może, gdyby banderowiec nie uderzył jej śmiertelnie w
głowę. W tym samym momencie
przerażenie, groza, lęk przestały
dla niej istnieć.
Autor książki twierdzi, że czas
okrucieństwa wciąż trwa. Niezależnie jednak od tego, czy straszne wydarzenia wiążą się z drugą
wojna światową, czy z nowym
tysiącleciem, wciąż spotyka się
skrzywdzone dziewczęta. Pozwólmy im na zawsze pozostać
w naszej pamięci, traktujmy je
jak niezapominajki. Piękne, delikatne, kruche…

ANNA WIERZBICKA
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.maja Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie świętował dziesięciolecie
swojej działalności. Był tort,
kwiaty, gratulacje oraz życzenia kolejnych jubileuszy.
Uroczystości rozpoczął ﬁlm
prezentujący w skrócie dziesięcioletni dorobek Domu Pomocy Maltańskiej. Goście mieli
okazję obejrzenia Wystawy
Twórczości Osób Niepełnosprawnych zatytułowanej „10.
kadrów z naszej codzienności”. Efektem kilkumiesięcznych przygotowań w ramach
konkursu plastycznego „Kadry
z naszej codzienności” były
prace w trzech kategoriach:
komiks, fotograﬁa i ﬁlm. Na
wernisażu
zaprezentowany
został także zbiór tekstów literackich (pamiętników) „10.dni
z naszego życia”. W ramach
konkursu „Moja przestrzeń”
powstały oryginalne makiety.
Dzięki ﬁnansowemu i instytucjonalnemu wsparciu Powiatu Poznańskiego, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
oraz Urzędu Miasta Puszczykowo powstały przepiękne, interesujące prace – dzieła artystów
z Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej: „Promyk” w Dopiewcu,
„Pawełek” w Owińskach, im.
Leszka Grajka w Swarzędzu,
w Jastrowiu, Fundacji „Pomoc
Maltańska” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Ognik” w Pozna-

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie 8 maja
pojechał na coroczny Piknik
Integracyjny do Gorzyc. Udział
wzięli prawie wszyscy uczestnicy, terapeuci i nasza pani kierownik.
Jak co roku, były konkurencje
rekreacyjno-sportowe, miedzy
innymi: strzelanie z wiatrówki, rzut lotkami do tarczy, rzut
piłką do kosza, slalom z piłką
między pachołkami i strzały piłką do bramek. Na zakończenie
konkurencji osoby, które zajęły
pierwsze trzy miejsca, wybierały
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DZIESIĘCIOLECIE DOMU POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

10 kadrów z naszej
codzienności
Kowanówku oraz Pracowni
i Terapii przez Sztukę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” w Gnieźnie.

niu, środowiskowych domów
samopomocy: w Chrzypsku
Wielkim, we Włoszakowicach i
„Zielone Centrum” w Poznaniu,
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mosinie,
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Poznaniu, Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
Specjalnymi nr 2 w Poznaniu,
Zespółu Szkół Specjalnych w

Uroczystości
uświetniło
przedstawienie, przygotowane
przez podopiecznych Domu
Pomocy Maltańskiej. Gromkimi oklaskami publiczność nagrodziła inscenizację znanego
utworu Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”, tutaj zatytułowaną „Sprawa dla reporterów”. W
roli Pawła wystąpił Jan Lisiecki, rolę Gawła odegrał Mateusz Rosiński, w rolę redaktora
Łukasza wcielił się natomiast
Łukasz Młyńczak. Świetnym
pomysłem był udział ekipy TV
Malta z kamerami i mikrofonami.

wszystkiego najlepszego. Powołując się na jego słowa, życzymy, by nadal się lubili i robili to, co powinni, bo choć brzmi
to skromnie, jednak znaczy
wiele.

ALEKSANRA
LEWANDOWSKA

Nie zabrakło poczęstunku,
a na zakończenie spotkania
uczestnikom konkursów wręczono dyplomy i nagrody.
Jerzemu Pelowskiemu – dyrektorowi Domu Pomocy Maltańskiej oraz jego współpracownikom i podopiecznym
z okazji jubileuszu życzymy

Wesoło w Gorzycach
nagrody dla swoich placówek.
Po tych emocjach nadeszła pora
na występy dzieci i młodzieży z
ogniska muzycznego z Wrześni.
Na zakończenie była dla wszystkich dyskoteka. A w międzyczasie uczestników imprezy częstowano kiełbaskami z grilla, kawą
i herbatą, pysznym ciastem i
zimnymi przekąskami. Organizatorów Pikniku z pewnością

ucieszyła ładna pogoda – mieli
naprawdę szczęście, bo cały tydzień padało, a tego dnia świeciło piękne słońce.
Piknik Integracyjny w Gorzycach odbywa się corocznie, gromadzi osoby niepełnosprawne
z różnych ośrodków powiatu
wrzesińskiego i służy integracji

osób niepełnosprawnych w naszym regionie.
Tekst ten napisałem przy
współudziale uczestników z pracowni komputerowej naszego
WTZ: Kasi, Darka, Karola, Mariusza i terapeutki pani Marty.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE
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ustyna maluje fantastycznie.
Ma niezwykłą wyobraźnię,
jej myśli szybują gdzieś daleko, konkretyzują się dopiero
po czasie. Uwielbia tragiczne
historie pięknych kobiet. Konstruując kobiecy wizerunek,
ujawnia swoje pragnienie miłości.
Justyna Matysiak urodziła się w
Poznaniu w 1979 roku. Mieszka z
rodziną w Przeźmierowie. Od lat
tworzy w pracowni plastycznej
Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Krzemień”, a od dwóch lat również w Galerii „tak”. Justyna jest
laureatką wielu nagród, między
innymi Grand Prix Międzynarodowego Triennale Sztuki Naiwnej, Outsider Art i Art Brut Insita
2007 Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie. Jej prace można było oglądać na kilku wystawach indywidualnych, choćby
takich jak „Przemienione”, „Moment”, „Po drugiej stronie lustra”,
„Vivat Insita”. Inspiracji do swoich
prac Justyna szuka w pismach
kobiecych. Istota przedstawianych przez nią postaci opiera się
na przeróżnych wizjach związanych z ubiorem.
– Mam wrażenie, że kolorowe
magazyny „Fashion” stanowią
tylko punkt odniesienia dla jej
imaginacji, służą do przetworzeń i zwielokrotnienia własnej
wizji – twierdzi Małgorzata
Szaefer, kurator wystawy w Galerii „tak”. – Justyna uczestniczy
w konstruowaniu mitu kobiecości i miłości. Pewnie dlatego
tak chętnie sięga po miłosne
spotkania i spełnienia. Piękno
odgrywa zasadniczą rolę w wizerunku kobiety, którą tworzy.
Często nazywa obraz „Piękna
laska”, „Pięknie ubrani”, „Narzyczona mieszka zamku”.

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

***
Gdybym upór
Miał w sobie,
Górę co przed nami
Szczyt w obłokach kryje,
Z ziemią zrównać
Byłbym zdolny,
Choćby dla poklasku.
Obdarzony
wytrwałością,
Mogę drugą taką
Ci usypać obok,
Z nadmorskiego
Piasku.

Jestem lalką Barbie

FOT. ANNA WIERZBICKA

J
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Już na pierwszy rzut oka widać, że Justyna Matysiak magicznie urzeczywistnia osobę,
odsyłając widza do odkrycia jej
inności. Marzy o byciu sobą lub
byciu kimś innym. Ucieka do
mitu przeobrażenia, związanego z mistyczną reﬂeksją na temat
ubioru, malując przykładowo
siebie w sukni ślubnej. Ubiór łączy się z odwiecznym pytaniem:
kim jestem?
W obrazach Justyny mężczyź-

ni zawsze pojawiają się w szarości ołówka i czarnym konturze.
Są potrzebni po to, by kobiety na
ich tle mogły być piękne. Są syntetyczni, ograniczeni szarością,
wpisani w świadomy podział na
świat damsko-męski, wyraźnie
zaznaczeni jednobarwną kolorystyką. Autorka maluje ich w
sposób naturalny, a nie satyryczny lub karykaturalny.
W wyobraźni Justyny kobiety
są kolorowe, skrzą się, błyszczą.

Przekształca je tak, jak przekształca się modele sukien. Każdy przedmiot jest znakiem, któremu autorka nadaje szczególne
znaczenie. Malowane przez Justynę postacie są wyraziste i
mocno wyostrzone, ale jednocześnie bardzo realistyczne. Fascynuje paleta kolorów, wśród
których dominują: czerwony,
żółty, niebieski i zielony.

ANNA WIERZBICKA

Trzeba o tym mówić
Z

rzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „ Ad Astra”
przy Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało we współpracy
z Polskim Stowarzyszeniem
Studentów i Absolwentów
Psychologii wykład otwarty
pod hasłem „Ewolucja pojęć:
niepełnosprawność,
osoba
niepełnosprawna, rehabilitacja”. Prelegentem był prof. dr
hab. Aleksander Kabsch.
25 maja w sali konferencyjnej Domu Studenckiego „Jowita”
przy ulicy Zwierzynieckiej spotkały się osoby zainteresowane
problematyką niepełnosprawno-

ści – studenci psychologii, politologii, socjologii i pedagogiki
specjalnej, pracujący zawodowo
w tej dziedzinie specjaliści oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Poznania.
Omówiono problem stereotypowego postrzegania osób z
niesprawnościami na przestrzeni XX wieku. Prowadzący przedstawił słuchaczom za pomocą
prezentacji multimedialnej obrazy autorstwa niderlandzkiego
malarza – Hieronimusa Boscha
(1450 – 1516), w których z łatwością można było dostrzec zjawiska takie jak marginalizacja i
wykluczenie społeczne.

Kolejna kwestia wyodrębniona przez profesora Aleksandra
Kabscha dotyczyła kształtowania się pojęcia „rehabilitacja”
oraz kryteriów niepełnosprawności rozpatrywanych w kontekście ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Przedstawicielka Zrzeszenia
Studentów Niepełnosprawnych
„Ad Astra” Anna Rutz poruszyła
problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami nie tylko w Polsce, ale
również w krajach Unii Europejskiej.

KAROLINA KASPRZAK
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DOBROBYT
Rośnie dobrobyt,
Zaprzeczyć się nie da,
Dla tych wybranych.
A dla reszty – bieda.

REFORMATOR
Obiecuje, że wielkich
Przemian dokona.
Dotąd miał mnie za osła,
Teraz chce robić w konia.

SPECJALIŚCI
I co się zmieniło?
Jak dawniej ci sami
Krzyczą: naprzód!
Jak? Chyba że nogami.

Fraszki
NOWOCZEŚNIE

PRZYCZYNA

Ciekawe, kto alimenty
Będzie płacił teraz,
Gdy dziecko z probówki,
A ojciec – z komputera?

Że Ewa raj porzuciła,
Sprawa zrozumiała:
Był tylko jeden mężczyzna
I ubrać się w co nie miała.

NIEDOŚWIADCZONY

NIEPOROZUMIENIE

Leżeli na plaży,
Łeb zadarł do góry.
Syknęła – idiota!
W niebie szuka dziury!

Nie wiem, dlaczego
Żadna mnie nie słucha,
Gdy mówię, że mam
Malucha.

KARIERA

MONOGAMIA

Niechaj tę prawdę
Ktoś w oczy jej powie,
Że swoich sukcesów
Nie zawdzięcza głowie.

Mnie by na Islam
Nie nawrócono.
Dość mam
Z jedną żoną.

SKLEROZA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Masz ją, gdy problem
Masz stale
Z tym, co nie mieści się
W pale.

CHAŁTURA

RODZINKA

Trąba będzie
Mieć zadęcie
Również
W Euro-parlamencie.

Ja będę – tatuś,
A ty – mamusia,
Powiedział pedał
Do homusia.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

EPIDEMIA

STRATEGIA

Najgorszą zarazę
Człowiek rozprzestrzenia
Taki, który nie ma
Czystego sumienia.

Dopiero to pojął,
Gdy zdobył ją Witek,
Że straciła cnotę,
A on swój dobytek.

STRACHY NA LACHY

WCZASY

Znowu zbliża
Nam się data
Kolejnego
Końca świata.

Gdy kocur pilnować
Nie chce swojej dziury,
To ona nad morze,
A on jedzie w góry.

RAJ

LUTNIA

Żeby się dostać
Do nieba,
Przez piekło na ziemi
Przejść trzeba.

Poznali się w lutym
I mają nadzieję
Złączyć się, bo już się
Lutownica grzeje.
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TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

Aforyzmy
* Zanim rozdziobią nas
kruki, wrony – sami się
rozdziobiemy.
* Tam, gdzie jest jednomyślność, tam tylko jeden
myśli.
* Cenię niepiśmiennych,
ponieważ nie są grafomanami.
* Wyrósł tak wysoko nad
poziom, że nie był w stanie
utrzymać pionu.

Idzie nowe!
A

ntoch Szwela był ostatnio porszem (sołtysem).
Najętrzył wiela niedociungniynć i trzebno było, by istnygó pknunć w góre. Jednako
nie za mocno. Jak Jakubowi
przyśniły sie w biblii schody,
móg pkać sie do góry, a tak
zbańczył.
Niech startuje na birgemajstra. Wiedzy nie trzebno, ino
byle godać. Antoch wymyślił,
że trzebno wew Unii wprowadzić przepisy dla stworów,
bo ludziska mogom jachać,
gdzie chcom. A koza dejma
na to zżyro trawe u sunsioda,
kompela zza płota jom doi. Zaś
prowadzajom sie po sundach,
a Sejm mo knap (mało) czasu,

bo uchwolo dó sie emenrytury.
Śrup w końcu tyż stwór, jak mo
śtyry kadyncje.
Dalszy pomysł Szweli to
ekologiczne zwalczanie moli.
Rozchodzi sie, żeby sie paskudy wybiły melonom cegłom.
Od naftaliny starszo wiara
może dostać asmy.
Trzebno wprowadzić przepisy dla znajuncych i wiara
mo nosić grubki w rukzakach
(plecakach) z obwiunzanymi
oczami. Mogliby sie bawić,
dejma na to, wew chowanygó.
Trzebno zarzundzić jednakowom wysokość trawy, żeby
wprowadzić ochróne na chrabunszcze.
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Zapytali starygó aptykorza
Telemana, co robić, żeby sie
zostać landratym. A istny na to:
– Jak przytośto sie chory, a
może mieć niewyraźnie nagrycholóny recept, zakładom dwie
pary brillów. A jak kto chce wygrać kampaniom, godejta tak
abo śpiwejta na jakomśiś melodyjom:
Kochane moje porsze,
Nie pojedzieta na gorsze.
Trzymejta z kozłem i lisem,
A zostanieta sołtysem.
Tu wszystkie
podnieśli browarek
Za męski prawdziwy pijarek.
Trodynka:
my tyż nie chcymy gości,
Wypijma za znajomości.
Zaś fule zamkły mi oczy,
Bo piwa nikt nie przeskoczy.

WOSZ BOLECHNEK
O`KEY!

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

B

yło poniedziałkowe przedpołudnie. Brygada skończyła śniadanie, wszyscy ślusarze rozeszli się do swoich
prac w przędzalni. Został tylko mistrz Kowalski w swoim
kantorku. Była to dla niego
najlepsza pora, aby zająć się
narysowaniem kilku szkiców
zużytych części maszyn. Najwięcej spokoju i uwagi wymagało rysowanie kół zębatych i
obliczenia z tym związane.
W pewnej chwili cichutko
otworzyły się drzwi do warsztatu i do środka wślizgnął się
ślusarz Karol Zięba, który do tej
pory nie zameldował się w pracy.
Był oczywiście w ubraniu roboczym i jakby nigdy nic podszedł
do swojego stanowiska pracy.
Zabrał się do otwierania szafki
narzędziowej. Wygląd jego był
niemal przerażający. Twarz miał
spuchniętą, a oczy mocno podsiniaczone – o ile te określenia
mogą oddać jego wygląd.
– Widzę, że traﬁła wreszcie
kosa na kamień – zauważył
Kowalski z rosnącym rozbawieniem, bo lubił Ziębę.
Zięba wyszedł z wojska przed
kilku miesiącami, a już dwa razy
płacił kolegium za swoją impulsywność. Pierwszy raz zdarzyło
mu się to podczas załatwiania
badań lekarskich przed rozpoczęciem pracy.
Karol Zięba szedł właśnie

Uwaga na ciotki
do zakładowego ośrodka zdrowia z kartą obiegową. Był po
trzech piwach wypitych u Polci,
właścicielki sklepiku z warzywami i napojami, w tym i z piwem, na Marysinie, tuż u zbiegu
ulic Pabianickiej i Rudzkiej. W
drzwiach ośrodka spotkał młodego mężczyznę ze zgiętą ręką
w „geście Kozakiewicza”.
Karol uznał, że faceta „morda
swędzi”, więc przyłożył mu w
szczękę. Oczywiście, nie wiadomo skąd, nagle pojawiła się
milicja. Okazało się, że Karol źle
zrozumiał, bo ów mężczyzna
właśnie wychodził po badaniu
krwi. Karol za ów postępek zaliczył kilka pałek od milicjantów.
A po kilku dniach kolegium
orzekające ukarało go karą tysiąca złotych. Dlaczego? Wracał
do domu po kilku piwach. Nagle
zastąpił mu drogę mężczyzna
z rękoma rozstawionymi jak u
boksera na ringu. Karol nie czekał, grzmotnął z prawej, ile tylko sił, brzęknęło tłuczone szkło,
a mężczyzna upadł na kolana.
Karol chciał pójść za ciosem,
ale znów pojawiła się wszędobylska milicja. Cóż, wina Karola,
bo mężczyzna niósł od szklarza
szybę do drzwi balkonowych,
stąd w półmroku wydawało się,
że ma ręce ułożone do bicia.
– Co, Karolku – powtórzył wesołym tonem Kowalski – wreszcie traﬁła kosa na kamień?

– E, to nie tak – mruknął niechętnie Karol.
– A co, wpadłeś pod tramwaj?
– Możesz się śmiać, majster,
ale własna ciotka mnie tak załatwiła. I to całkiem pomyłkowo.
– Ciotka? – nie uwierzył Kowalski. – Takiego osiłka?
– Bo, po pierwsze, to ciotka, a
po drugie, pomyłkowo.
– Możesz jaśniej?
– Dobrze – zgodził się Karol, usiadł i zapalił papierosa.
– Byłem w sobotę na weselu
na wsi w Guzewie. Wesele było
w remizie strażackiej, tańczyłem, piłem toasty z przyjaźni
do sympatycznych chłopaków.
Pamiętam, że zaniesiono mnie
do pobliskiej stodoły. Spało mi
się dobrze aż do chwili, gdy
obok poczułem przytuloną kobitkę. Właściwie nieco ocuciło
mnie, jak mnie lała po mordzie.
Wtedy poczułem, że prawą
rękę mam w jej majtkach, w
kroku. Myślę sobie, co mi tam
takie bicie, zacząłem się brać
do niej dokładniej. Właściwie
już ją miałem, gdy otrzeźwiły
mnie dwa uderzenia z bańki. Otrzeźwiło mnie nie to, że
dostałem, ale że tak bije moja
ciotka. I rzeczywiście, to była
ciotka, mojej matuli siostra rodzona. Położyła się obok mnie,

bo myślała, że przy mnie będzie jej bezpiecznie. Majster,
jaki obciach! I to nie dlatego, że
mi mordę pokiereszowała, ale
że się do ciotki staruszki dobierałem!
– To ile ta ciotka ma lat?!
– Siedemdziesiąt siedem.
– Nie chce mi się wierzyć.
Żeby aż tak… – Kowalski z niedowierzaniem pokręcił głową.
– I całe szczęście, majster! –
Karol aż wstał z krzesełka.
– Co chcesz przez to powiedzieć?
– Majster, moja ciotka Karolka urodziła się i całe życie
przeżyła na Bałutach. Ona ma
tyle lat, ale żebyś wiedział, jak
potraﬁ z bańki bić. Pół roku
temu dwóch takich, co chcieli
ją obrobić, tak z baniaka zaprawiła, że jeden musi sobie
zęby wstawić, a drugiemu w
szpitalu nos składali. Takie
to są kobitki na Bałutach. No,
chyba że takie, które się tam
sprowadziły.
Kowalski wybuchnął takim
śmiechem, że aż musiał usiąść.
– Majster, co ci tak wesoło? –
zapytali Gawlik i Kukuła, wchodząc do warsztatu.
– Wam też będzie wesoło,
gdy będziecie uważali na swoje
ciotki. A dlaczego, to niech wam
Karol opowie.
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Drzwi otwarte
Z

apraszamy do udziału w
II Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w sobotę, 11
września na Placu Wolności.
Celem przedsięwzięcia jest
zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na działalność
lokalnych organizacji pozarządowych oraz ukazanie
współpracy Miasta Poznania
z podmiotami trzeciego sektora.
Zainteresowane
organizacje będą miały możliwość
zaprezentowania swojej działalności na stoiskach wystawowych, scenie oraz wolnej
przestrzeni. Impreza poprzedzona zostanie Tygodniem
Organizacji Pozarządowych,

podczas którego uczestniczące organizacje zaprezentują
poznaniakom swoje działania
w formie „drzwi otwartych”,
wystaw artystycznych, spotkań, dyskusji i debat.
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop” w ramach wspomnianej
inicjatywy zaprasza na koncert charytatywny promujący twórczy dorobek osób z
niepełnosprawnościami – ich
dokonania literackie, plastyczne, muzyczne, wokalne do
Schronu Kultury Europa przy
ulicy Rolnej 24 w Poznaniu –
4 września o godzinie 18.00.
Wstęp bezpłatny.

KAROLINA KASPRZAK

http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/

Potrzebne łóżka ortopedyczne

S

iostra zakonna Ewa Wyrzewska prosi wszystkie instytucje i
organizacje, które mogłyby nieodpłatnie (lub za symboliczną opłatą) przekazać łóżka ortopedyczne.
Są one potrzebne dla ciężko chorych sióstr zakonnych. Być
może osoby prywatne są w posiadaniu takiego sprzętu i chętnie
go oddadzą na potrzeby cierpiących. Kontakt: Katarzyna Adamska, Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych, tel. 61 878 52
22. awa
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*Promocja „INEA Telefon” dla Abonentów INEA ważna do końca okresu promocyjnego. Szczegóły promocji na www.inea.pl lub w Biurach Obsługi Abonenta INEA.
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Eunika
Lech
POZNAŃ

W

dniu 5 czerwca dzieci
niesłyszące obchodziły
swoje święto na placu zabaw
,,AKTIV’’ przy ulicy Śniadeckich w Poznaniu. Jak co roku
frekwencja dopisała: blisko
trzydzieścioro dzieci wzięło
udział w konkursach i zabawach, przygotowanych specjalnie dla nich.

DZIEŃ DZIECKA W ,,TONIE”

Zjeżdżalnie, skoki,
kolorowe kulki
FOT. (7X) MARCIN BAJEROWICZ

Były szaleństwa na zjeżdżalniach, linach, w kolorowych
kulkach, były wspinaczki i skoki na trampolinie. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody. Przygotowano dla nich również poczęstunek. A w Klubie „Ton”, po
powrocie z placu zabaw, czekał
obiadek i prezenty dla każdego
uczestnika. Oprócz paczek ze
słodyczami i niespodziankami
każde dziecko wybierało dla
siebie zabawkę i koszulkę.
Wspaniałe prezenty podaro-

wali dzieciom hojni sponsorzy,
którzy co roku wspierają tę imprezę. Szczególne podziękowania składamy ﬁrmom ,,REFLEX’’, Centrum Handlowemu
M i „AUCHAN” w Komornikach.

EUNIKA LECH

