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– Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu reali-
zuje w latach 2008-2013 projekt 
pod hasłem „Pokonać Wyklu-
czenie”. Jakie są główne priory-
tety tego przedsięwzięcia? 

– Wyszliśmy z założenia, że 
aktywizacja jest najskuteczniej-
szą metodą wsparcia osób, które 
z powodu ubóstwa czy niepeł-
nosprawności nie mogą w pełni 
uczestniczyć w życiu społecz-
nym. 

Na realizację projektu „Poko-
nać wykluczenie” uzyskaliśmy 
dofi nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Główne cele projektu to przede 
wszystkim nabycie umiejętności 
radzenia sobie na rynku pracy, 
zwiększenie kwalifi kacji zawo-
dowych oraz włączenie osób 
potrzebujących wsparcia w życie 
społeczności lokalnej. 

– Ilu benefi cjentów zostało 
objętych wsparciem i jakie to 
grupy społeczne? 

– Adresatami projektu są 
mieszkańcy powiatu, korzysta-
jący ze świadczeń opieki spo-
łecznej, bezrobotni, poszukujący 
pracy, a także osoby zatrudnione, 
będące w szczególnie trudnym 
położeniu. Wspieramy również 
osoby usamodzielniające się po 
opuszczeniu placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, młodzie-
żowych placówek resocjalizacyj-
nych oraz rodzin zastępczych. 
Równocześnie nasze działania 
kierujemy do osób niepełno-
sprawnych, w tym uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Do tej pory projekt objął łącznie 
352 mieszkańców powiatu, w 
tym 103 osoby usamodzielniane 
w wieku od 15 do 25 lat, 196 osób 
niepełnosprawnych w wieku od 
18 do 56 lat oraz 53 pełnoletnich 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej. Tylko w tym roku z 
proponowanych przez nas usług 
skorzystało 136 osób. Tegorocz-
ny budżet programu wynosi po-
nad milion złotych. 

– Z jakich usług może sko-
rzystać potencjalny odbiorca? 

– W ramach projektu reali-

W słoneczne przedpołudnie 
2 października na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach 
zebrała się grupa uczestników 
i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z powiatu po-
znańskiego, aby wspólnie ba-
wić się na pikniku integracyj-
nym, zorganizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w ra-
mach projektu „Pokonać wy-
kluczenie”. 

Sadzenie ziemniaków, spacer 
farmera, boks, rzut na odległość 
kaloszem, wielobój rzutowy, 
skok w dal, slalom z przeszko-
dami, strzały na bramkę, biegi na 
60 metrów i rzut piłeczką palan-
tową do kosza to tylko niektóre 
z atrakcji, jakie czekały tego dnia 
wszystkich obecnych. Ofi cjal-
nego otwarcia imprezy dokonał 
Starosta Poznański – Jan Grab-
kowski. W spotkaniu uczest-
niczyli reprezentanci władz 
samorządowych, opiekunowie, 
przyjaciele, mieszkańcy Owińsk 
oraz osoby niepełnosprawne. 
Każda konkurencja wyłoniła 
zwycięzców. I tak na pierwszych 
miejscach kolejno uplasowali 
się: Mikołaj Królikowski, Łukasz 
Pisarek, Bartosz Halagiera i Ka-
tarzyna Wola ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach, Magdalena Zgoła ze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Puszczykowie, Elż-
bieta Wróblewska, Kamil Budny 
i Krystian Beszterda z Mosiń-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych, Tere-
sa Głuchowska i Barbara Hoff a 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu Kultural-
nym im. Praksedy Lemańskiej 
w Dopiewie oraz Elżbieta Nyka 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu. Ci oraz 
inni uczestnicy piknikowych 
zabaw i konkurencji, osoby nie-
pełnosprawne miedzy innymi z 
warsztatów terapii zajęciowej z 
powiatu poznańskiego, to wła-
śnie benefi cjenci projektu „Poko-
nać wykluczenie”. 

Pamiątkowe puchary, medale 
i dyplomy wręczała dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu zarządzająca 
projektem „Pokonać Wyklucze-
nie” – Elżbieta Bijaczewska oraz 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach – Maria Tomaszewska. Na 
twarzach laureatów i kibiców 
malowały się uśmiechy, a okrzy-
kom radości nie było końca. 

Na scenie koncertował zespół 

Powiat przyjazny 
niepełnosprawnym
Z JANEM GRABKOWSKIM – starostą poznańskim rozmawia
KAROLINA KASPRZAK.

zujemy: kursy umiejętności 
społecznych, kursy aktywnego 
poszukiwania pracy, obozy ak-
tywnej integracji oraz pikniki 
integracyjne. Mieszkańcy mają 
także możliwość skorzystania 
z usług psychologa, doradcy 
zawodowego i prawnika. Fi-
nansujemy również szkolenia 
zawodowe (m.in. kursy prawa 
jazdy, zajęcia komputerowe, kur-
sy obsługi wózków widłowych) i 
dalszą naukę. Dofi nansowujemy 
też turnusy rehabilitacyjne dla 
osób niepełnosprawnych. 

– Zatem jak ocenia Pan do-
tychczasowe działania podej-
mowane w ramach projektu 
„Pokonać Wykluczenie”? 

– Projekt „Pokonać wyklu-
czenie” jest jednym z naszych 
fl agowych programów. Dzięki 
dofi nansowaniu pochodzącemu 
ze środków unijnych możemy 
dotrzeć do dużej grupy miesz-
kańców i właśnie to cieszy mnie 
najbardziej. Zainteresowanie 
pokazuje, że warto takie projek-
ty realizować. Osobiście jestem 
zwolennikiem projektów akty-
wizujących, a więc takich, które 
wymagają od uczestników pew-
nego wysiłku, zaangażowania. 
„Pokonać wykluczenie” to taka 
przysłowiowa wędka, dzięki 
której benefi cjenci projektu zdo-
bywają umiejętności, konkretne 
narzędzia do skutecznego i sa-
modzielnego radzenia sobie w 
przyszłości. 

– Organizacje pozarządowe 
w powiecie poznańskim włą-
czają się w szereg inicjatyw 
na rzecz poprawy jakości życia 
poprzez rehabilitację, terapię 

i integrację społeczną osób z 
niepełnosprawnościami. Które 
z tych działań jest najważniej-
sze? 

– W tym roku na dotacje dla or-
ganizacji pozarządowych reali-
zujących zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, starszych 
i najuboższych przeznaczyli-
śmy kwotę 350 000 zł. Wszyst-
kie formy wsparcia są ważne, 
szczególnie te aktywizujące i 
jednocześnie włączające niepeł-
nosprawnych w życie lokalnych 
społeczności. Dzięki inicjaty-
wom integracyjnym mieszkańcy 
lepiej poznają problemy, z jakimi 
borykają się ich mniej sprawni 
sąsiedzi. Z własnych środków 
dofi nansowujemy uczestnictwo 
niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu poznańskiego w 
warsztatach terapii zajęciowej. 
W tym roku zabezpieczyliśmy 
na ten cel około 370 000 zł. 
Obecnie w zajęciach terapeu-
tycznych w tychże placówkach 
na terenie powiatu uczestniczy 
125 osób. Ostatnio zdecydowa-
liśmy o zwiększeniu z 25 na 30 
liczby miejsc w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Dopiewie. 
Osobiście jestem zainteresowa-
ny tym, by jak najwięcej osób 
mogło korzystać z takiej formy 
aktywności. 

– Czy powiat poznański jest 
dostępny dla osób z ograni-
czeniami sprawności w zakre-
sie korzystania z budynków 
użyteczności publicznej i dóbr 
kultury? 

– Mogę ocenić tylko budynki 
naszego urzędu i zarządzanych 
przez nas placówek, a więc 
na przykład szkół czy domów 
dziecka. Są one przystosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W ramach akcji „Tutaj 
jest ok”, w której sprawdzano 
dostępność budynków użytecz-
ności publicznej oraz podejście 
pracowników do osób niepełno-
sprawnych, Starostwo Powiato-
we w Poznaniu otrzymało certy-
fi kat i tytuł „Miejsca Przyjaznego 
Niepełnosprawnym”. 

– Dziękuję za rozmowę.
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BENEFICJENCI PROJEKTU „POKONAĆ WYKLUCZENIE” W OWIŃSKACH

Zabawa na całego
z „Arką Noego”
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do roku 2013. Przedsięwzięcie 
adresowane jest do osób za-
mieszkałych na terenie powiatu 
poznańskiego, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami w wieku 
produkcyjnym (18 – 55 lat), bez-
robotnych, opuszczających pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
cze bądź rodziny zastępcze, a 
także do uczestników WTZ wraz 
z osobami z otoczenia.

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ulicy Zielonej 8 w Poznaniu. Bliż-
sze informacje można również 
uzyskać pod numerem telefonu: 
(61) 841 07 22.

 KAROLINA KASPRZAK

„Dzieci Papy” pod kierunkiem 
Henryka Weredy i „Arka Noego”. 
Organizatorzy zadbali również o 
smaczny poczęstunek w postaci 
kawy, herbaty, grochówki, sała-
tek, drożdżówek i innych sma-
kołyków. 

Projekt „Pokonać wykluczenie” 
(w jego ramach odbył się także 
25 czerwca Piknik Country na te-
renie Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, o którym pisaliśmy 
obszerniej w sierpniowym wy-
daniu „Filantropa”), ma na celu 
wszechstronną aktywizację osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego realizacja roz-
poczęła się w roku 2008 i potrwa 

„Pawełki” w konkursie na najsmaczniejszą kanapkę.Śpiewa i gra „Arka Noego”.

Starosta otwiera piknik. Z nim na scenie Dzieci Papy.

Radość zwycięzców.Śpiewają „Promyki” z Dopiewca.
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– Od pół roku jest pani 
dyrektorem Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. 
Jak ocenia Pani ten czas? 

– Był to czas na rozpozna-
nie potencjału, jaki drzemie w 
Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej. Był to również czas 
na myślenie o tym, czym ten 
Regionalny ośrodek powinien 
być dla Wielkopolski. Wiem dzi-
siaj, że naszą misją powinno 
być kreowanie takiej polityki 
społecznej, aby była przyjazna, 
służyła budowaniu szans i ja-
kości życia mieszkańców Wiel-
kopolski. Stąd już dzisiaj masa 
nowych pomysłów i inicjatyw. 

– Co wobec tego będzie 
priorytetem w Pani działa-
niu? 

– Strategia polityki społecznej 
Województwa Wielkopolskie-
go. Właśnie nad nią pracujemy. 
Daje nam ona do ręki pewne 
narzędzia, aby wdrażać progra-
my celowe. Jedno z głównych 
haseł  naszej strategii to „Wiel-
kopolska równych szans”. To 
także „zdrowa Wielkopolska” 
i „Wielkopolska obywatelska”. 
Polityka społeczna to nie tylko 
pomoc społeczna, ale również 
kultura, zdrowie, edukacja, czas 
wolny, sport, aktywność spo-
łeczna. 

– Na ile Pani pomysły i 
inicjatywy zmienią dotych-
czasowy profi l działania re-
gionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej? 

– Myślę, że one nie zmienią 
tego, co Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej robił dotych-
czas. Chciałabym jednak, aby 
poszerzyło się spektrum działań 
i inicjatyw, których będziemy się 
podejmować. 

– W październiku obcho-
dziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. Jak Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecz-
nej będzie zmieniał sytuację 
szkolnictwa wobec tych, 
którzy tego najbardziej po-
trzebują, a więc najbiedniej-
szych, bo nimi się głównie 
zajmujecie? 

– Zasadą realizacji strategii 
polityki społecznej dla Wiel-
kopolski jest współpraca ze 
wszystkimi podmiotami, któ-
re na poziomie regionalnym 
kształtują politykę edukacyjną 
i na nią wpływają. Wielkopol-

ska równych szans, to taka 
Wielkopolska, gdzie duży na-
cisk kładzie się na wyrówny-
wanie szans edukacyjnych, na 
budowanie wsparcia dla osób 
wykluczonych. Termin „eduka-
cja” rozumiem bardzo szeroko. 
Dla mnie edukacja to nie tylko 
szkolnictwo i to, czego uczymy 
się w murach szkoły. To również 
edukacja do odpowiedzialności 
społecznej, wrażliwości, umie-
jętność dostrzegania wokół sie-
bie problemów. Pod pojęciem 
edukacja jest wiele możliwości 
i narzędzi, które należy urucha-
miać. 

– Zdrowie to również ob-
szar zainteresowań Regio-
nalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. Październik jest 
miesiącem walki z rakiem 
piersi. Czy Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej ma 
jakieś inicjatywy związane z 
tym tematem? 

– Jako kobieta uważam, że 
trzeba dbać o swoje zdrowie i 
stosować szeroko pojętą profi -
laktykę. Prowadziliśmy kiedyś 
badania odnośnie umieralności 
kobiet w naszym regionie i oka-

To, co robię, to moja pasja
Z ALEKSANDRĄ KOWALSKĄ – dyrektorem ROPS w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

zało się, że na pierwszym miej-
scu są choroby nowotworowe. 
W walce z rakiem niezmiernie 
ważna jest wczesna profi lakty-
ka i zdrowy styl życia. Musimy 
się tego uczyć od najmłodszych 
lat. Tej wiedzy musimy też uczyć 
nasze dzieci. W październiku 
obchodziliśmy też Dzień Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym. Jako Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej je-
steśmy szczególnie zaangażo-
wani w działalność w tym ob-
szarze.  W październiku trwały 
Dni Kultury Solidarności w 
Wielkopolsce, promujące umie-
jętność budowania wspólnot 
razem z tymi, którzy potrzebu-
ją wsparcia, bo czujemy się za 
nich odpowiedzialni. Chcemy 
promować wrażliwość społecz-
ną i umiejętność dostrzegania 
problemów, jeszcze zanim sta-
ną się one czynnikiem zapal-
nym. 

– Plany są bardzo ambitne 
i szerokie… 

– Wierzę, że uda nam się 
zbudować dobry i mądry sys-
tem wsparcia. Wspierać bę-
dziemy wszystkie inicjatywy 

oddolne, jak również budować 
dobrą wiedzę na temat tego, co 
się dzieje. 

– Czy przy tak dużej ilości 
pracy jest czas na życie pry-
watne? 

– Na to zawsze musi być czas. 
Żadne idee i pomysły nie spraw-
dzą się bez ludzi wokół. Cokol-
wiek wymyślę sama, nigdy nie 
będzie tak dobre jak wtedy, gdy 
usiądziemy w trzy osoby i wy-
myślimy to razem. Kreatywność 
jest wtedy zdecydowanie więk-
sza, więcej jest pomysłów i moż-
liwości wyboru. Moim głównym 
zadaniem jest wykorzystywanie 
ogromnego potencjału, któ-
ry mają ludzie w regionalnym 
Ośrodku Polityki Społecznej. To 
jest bardzo aktywny, otwarty i 
wrażliwy zespół – odpowiedni 
do tego, abyśmy mogli tworzyć 
razem, a później wspólne zada-
nia realizować. W tym wszyst-
kim zawsze będę się troszczyła, 
aby był czas na życie prywatne. 

– Jakie ma Pani hobby 
oprócz pracy? Bo widzę, że 
ona jest Pani pasją. 

– Rzeczywiście, misja spo-
łeczna jest moją misją życiową. 
Wiem, że to, co tworzę, reali-
zuję, wspieram każdego dnia 
w pracy, powinno mieć duże 
znaczenie społeczne. A moim 
prywatnym hobby jest taniec. 
Tańczę dużo i cały czas uczę się 
tańczyć. Poza tym moim wiel-
kim hobby jest literatura. Po-
łykam ogromne ilości książek. 
Czasami czytam około trzech 
książek w tygodniu. Uwielbiam 
fantastykę i pewnie także z tego 
powodu wierzę, że wszystko 
jest możliwe. Z wykształcenia 
jestem pracownikiem socjal-
nym, socjologiem i największą 
pasją jest jednak to, co robię. 
Mam poczucie, że ludzie i spo-
łeczność wokół mnie to poten-
cjał, który trzeba rozwijać i od 
którego ja ciągle się uczę. 

– Kończąc naszą rozmowę, 
czego można Pani życzyć? 

– Wytrwałości i tego, abym 
znalazła poparcie wśród ludzi 
wokół w dążeniu do czasami 
odległych, strategicznych ce-
lów. Aby ludzie chcieli ze mną 
wspólnie te wizję realizować. 

– Życzę tego w imieniu 
własnym i naszych czytelni-
ków.
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Ze szpadą
w dłoni
Integracyjna Sekcja Szer-

miercza AZS AWF Poznań 
zaprasza dzieci oraz dorosłych 
z dysfunkcją narządu ruchu 
kończyn dolnych na zajęcia 
sportowe, a także sportowo-
rehabilitacyjne. Prowadzić je 
będą trenerzy szermierki (fl oret 
i szpada), specjaliści z Centrum 
Rekreacji AWF przy współpra-
cy z Katedrą Kultury Fizycznej 
Osób Niepełnosprawnych AWF 
w Poznaniu. 

W ofercie są treningi sportowe, 
zajęcia sportowo-rehabilitacyj-
ne, lekcje indywidualne, uczest-
nictwo w zawodach, wyjazdy na 
obozy sportowe i sportowo-re-
habilitacyjne. Szczegółowe dane 
pod adresem szermierka-awf@
wp.pl awa

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielko-

polskiego we współpracy z 
Fundacją Przestrzeni Obywa-
telskiej „Pro Publico Bono” 
zorganizował Pierwsze Dni 
Kultury Solidarności w Wiel-
kopolsce. Liczne wydarzenia: 
sympozja, konferencje, targi, 
koncerty i prezentacje arty-
styczne w dniach od 17 do 20 
października stały się okazją 
do spotkania wielu środowisk 
społecznych – samorządów 
lokalnych, przedstawicieli ad-
ministracji publicznej, orga-
nizacji obywatelskich, przed-
siębiorców społecznych, 
instytucji edukacyjno-nauko-
wych, mediów oraz reprezen-
tantów biznesu. 

Inauguracją była msza świę-
ta w poznańskiej Farze, a na-
stępnie słowo wygłoszone 
przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woź-
niaka i przedstawiciela Funda-
cji Przestrzeni Obywatelskiej 
„Pro Publico Bono” Waldemara 
Rataja – w Sali Renesansowej 
Ratusza Poznańskiego w nie-
dzielę 17 października. Byli tu 
obecni zainteresowani goście 
i organizatorzy, a wśród nich 
Ryszard Grobelny – Prezydent 
Poznania i Aleksandra Kowal-
ska – Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. 
Tutaj też podpisano tego dnia 
porozumienie w sprawie utwo-
rzenia w Poznaniu Wielkopol-
skiego Centrum Ekonomii Soli-
darności.

Publiczność wysłuchała nie-
powtarzalnego koncertu „Z 

W piątek, 15 październi-
ka tego roku, od stro-

ny ulicy Paderewskiego na 
Starym Rynku w Poznaniu, 
odsłonięto makietę dla osób 
niewidomych i słabowidzą-
cych, o której pisaliśmy w 
październikowym wydaniu 
„Filantropa”.

W uroczystości wzięła 
udział między innymi Alek-
sandra Kowalska – dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu i 
Dorota Potejko – Pełnomoc-
nik Prezydenta Poznania 
do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych. Makietę wykonał 
poznański artysta Roman 
Kosmala z inicjatywy Stowa-
rzyszenia na rzecz Niewido-
mych i Słabowidzących. awa

Makieta dla niewidomych

Na zdjęciu: z osobami niewidomymi przy makiecie stoi 
inicjatorka jej utworzenia Hanna Pracharczyk (druga z prawej). 
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DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI PO RAZ PIERWSZY W WIELKOPOLSCE

Sympozja,
koncerty, targi
teki kompozytorskiej Stefana 
Stuligrosza” oraz wzięła udział 
w wieczorze sztuki słowa 
„Spotkanie…” z udziałem Mai 
Komorowskiej, która zapre-
zentowała poezję Czesława 
Miłosza, ks. Jana Twardow-
skiego, Wisławy Szymborskiej, 
Antoniego Słonimskiego i in-
nych przy akompaniamencie 
młodych muzyków – stypendy-
stów Krajowego Funduszu na 
rzecz Dzieci.

Inicjatywa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Fundacji 
„Pro Publico Bono” to także 
Wielkopolskie Targi Przedsię-
biorczości Społecznej, skupia-
jące przez dwa dni w budynku 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich szereg organi-
zacji pozarządowych, zakła-
dów aktywności zawodowej i 
innych podmiotów ekonomii 
społecznej.

Idea Pierwszych Dni Kultu-
ry Solidarności zrodziła się na 
kanwie spotkania trzech wiel-
kich, tożsamych ideowo wyda-
rzeń tego roku: ustanowienia 

Międzynarodowego Dnia Wal-
ki z Ubóstwem, ustanowienia 
Europejskiego Roku Walki z 
Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym 2010 oraz Kampa-

nii Społecznej Fundacji Prze-
strzeni Obywatelskiej „Pro Pu-
blico Bono” – „Rok Solidarności 
– Rok Samorządności”.

 KAROLINA KASPRZAK
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Wieczór sztuki słowa w wykonaniu Mai Komorowskiej.
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Koniec tygodnia. Każdy już 
myśli o tym, by pójść do 

domu. Zmęczenie i senność 
dają się we znaki. A to kolej-
ny dzień spotkań dla kobiet z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną.. 

Dzień ten zaczynamy krótkim 
przywitaniem. Siedzimy naprze-
ciwko siebie, jest dobrze i bez-
piecznie. Kobiety otwierają się, 
mówią, chcą być wysłuchane, są 
przejęte i zatroskane. Słowa tro-
chę niepewne i ciche, raz po raz 
przerywane nerwowym chrzą-
kaniem. 

Zaczyna mówić Łucja: 
– Chciałabym Wam dziewczy-

ny coś powiedzieć, ale trochę się 
boję, to trudne dla mnie. 

Nerwowe rozglądanie się po 
maleńkiej sali. Chwila ciszy na 
złapanie oddechu: 

Koło Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym 
we Lwówku powstało w 1998 
roku. Zrzesza obecnie 53 oso-
by niepełnosprawne. W ra-
mach stowarzyszenia działa 
kilka kół zainteresowań. Pod-
opieczni mogą uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych i 
informatycznych, działa też 
koło teatralne i taneczno-mu-
zyczne. Odbywają się szkole-
nia dla rodziców i opiekunów, 
tygodniowe wyjazdy rodzinne 
i turnusy rehabilitacyjne.

Prowadzone przez Koło 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
powstały w 2004 roku, a swoją 
siedzibę mają w Koninie koło 
Lwówka. 

– Na warsztatach mamy 5 
pracowni – mówią ich uczest-
nicy. – W pracowni kompute-
rowej robimy kartki okoliczno-
ściowe, kserujemy, laminujemy, 
tutaj też powstaje nasza gazet-
ka WUTEZETKA. W pracowni 
krawieckiej szyjemy poduszki, 
pościele i wyszywamy obrazy 
haftem krzyżykowym. Mamy 
też pracownię stolarsko-ogrod-
niczą. Tutaj malujemy obrazy 

W dniach od 24 do 27 wrze-
śnia w podpoznańskich 

Bednarach odbyły się VIII Wiel-
kopolskie Prezentacje Ręko-
dzieła Artystycznego Osób Nie-
pełnosprawnych. Impreza ta 
towarzyszyła wystawie AGRO 
SHOW 2010. Organizatorem 
było Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Pobiedziskach.

Wystawa została zorganizo-
wana dzięki środkom Samo-
rządu Województwa Wielko-

Kobiety, z którymi pracuję, bądź 
zetknęłam się w pracy zawodowej, 
mają różne historie. Niejednokrot-
nie bolesne i traumatyczne. Wiele 
z nich było i jest w dalszym cią-
gu ofi arami przemocy i nadużyć. 
Niepewne i bardzo poranione nie 
potrafi ą mówić w swoim imieniu. 
Wielu z nich nikt nigdy tego nie na-
uczył i nie zachęcał do tego. Miały 
być „uśpione”, żeby oszczędzić kło-
potów i problemów. Miały pozostać 
na zawsze w roli dziecka. Aseksu-
alnego, zagubionego, pozbawione-
go własnego głosu. Ubranego w za 
duże dresy, przygotowanego – w 
najlepszym razie – do pracy sprzą-
taczki czy opiekunki.

Podczas tych spotkań wywią-
zała się między nami relacja 
trudna do uchwycenia. Powoli 
i nie zamierzenie rozlała się ja-
kaś rzeka świadomości. Wolno 
i nieśmiało grupa pozbywała 
się ograniczeń. Kobiety mówiły 
o tym, jak to jest w ich życiu. O 
tym, jak to boli i jak trudno, gdy 
ktoś najbliższy z nimi nie rozma-
wia, nie traktuje zupełnie poważ-
nie. Gdy każdy niepewny, rodzą-
cy się przejaw ich kobiecości jest 
szybko tłumiony i wyśmiewany. 
Mówiły o tym, jak bywały w ży-
ciu zabawkami, przedmiotami 
czyjejś dominacji i przemocy. 
Doskonale znają słowa „gwałt” 
czy „molestowanie”, używają ich 
trafnie i celnie dla opisania swo-
ich doświadczeń. Kiedy tak słu-
cham tych opowieści, smutnych 
i mrocznych, myślę o tym, jaka 
w tych kobietach drzemie siła i 
trudna do zdefi niowania nieza-
leżność. Mają ochotę na tyle rze-
czy. Chcą się umalować, ładnie 
ubrać, pójść z kimś na spacer, 
zakochać się. Jestem świadoma 
tego, że często otwieramy wspól-
nie magiczne pudełko marzeń. 

Nie da się raz obudzonej kobie-
ty tak łatwo uśpić, udobruchać, 
zamknąć w starych ramach. Zda-
ję sobie sprawę z procesu, jaki 
się rozpoczął w życiu większości 
tych kobiet. Jestem świadoma 
ograniczeń, jakie ten proces na-
potka w swojej dalszej drodze. 
Jednocześnie – jestem spokojna. 
Osoba z niepełnosprawnością 
nie może być w nieskończoność 
traktowana jak nie-dorosły. Okra-
dana z praw, jakie reszta społe-
czeństwa ma z racji – po prostu 
– urodzenia się. Zamykając osoby 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną w wiecznym dzieciństwie, 
nie uchronimy ich przed kryzy-

sami i problemami życia do-
rosłego. Nie uchronimy przed 
gwałtem i przemocą, zakła-
dając bezkształtne spodnie 
od dresu. Nie unikniemy nie-
chcianych ciąż tylko dlatego, 
że nic nie powiemy o seksie. 
Wreszcie nie sprawimy, że 
będą szczęśliwe, podając 
wszystko na tacy, dokonując 
każdego wyboru za nie. Czło-
wiek, w tym oczywiście oso-
ba z niepełnosprawnością, 
potrzebuje w życiu zdrowych 
kryzysów i wyzwań. Tylko w 
ten sposób dopełnia się idea 
integracji wewnętrznej czło-
wieka. Tylko w ten sposób 
osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną może stać się 
podmiotem w relacjach – na 
warsztatach, w pracy, w roz-
mowie, w przestrzeni. Tylko 
próbując siebie i podejmując 
wyzwania, może doświad-
czać. 

Łucja opowiada, jak bardzo 
chciałby się zakochać: 

– Dziewczyny, chciałabym 
mieć chłopaka, ale żeby był 
dobry. Chodziłabym z nim 
wtedy na spacery, byłabym do-
bra dla niego. 

Na twarzach dziewczyn wi-
dzę jakiś smutek One wiedzą, 
że to się raczej w najbliższej 
przyszłości nie zdarzy. Niektó-
re pochylają głowy, wpatrują 
się w podłogę. 

Któż z nas nie był w swoim 
życiu choć raz zakochany? 
Szczęśliwie? Nieszczęśliwie? 
Przeżywaliśmy rozterki, smut-
ki, frustracje... Te doświadcze-
nia i wiele innych kształtowały 
i kształtują nas. Dotykamy w 
sposób naturalny swoich sła-
bości i wielkości. Poznajemy 
i stawiamy swoje granice – 
zdrowe granice. Znamy dzięki 
temu swoją wartość. Dążymy 
w jakimś kierunku. 

Dlaczego odmawiamy tego 
osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną?

Imię głównej bohaterki arty-
kułu zostało zmienione.

AUTORKA JEST EDUKATORKĄ 
I TRENERKĄ 

WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH
 DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ WTZ 

„PRZYJACIELE”
KOŁA PSOUU W POZNANIU

WTZPRZYJACIELE@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL

Być kobietą
Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

– ... bo fajnie tu było przez te 
kilka dni, nigdy tak nie gadałam 
z nikim jak tu, no wiecie, o tych 
sprawach, a przecież jestem ko-
bietą i muszę to wiedzieć. 

Wyraźna ulga, rumieniec za-
lewający twarz ustępuje, jego 
miejsce zajmuje wyraz radości 
i spełnienia. Potem już jest ła-
twiej, każda coś dorzuci, któraś 
się zaśmieje, nerwowa atmosfe-
ra odchodzi w dal. 

Po pierwszym spotkaniu było 
już wiadome, że nasze babskie 
spotkania były brakującym ogni-
wem w szerokiej ofercie tera-
peutycznej WTZ. 

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
G
P
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM WE LWÓWKU

Możemy pracować 
i mamy przyjaciół
na drewnie, wycinamy kwiaty 
ze sklejki i robimy ramki do 
zdjęć i naszych obrazów. W 
ogrodzie hodujemy warzywa i 
owoce, które na smaczne posił-
ki przerabiamy w pracowni go-
spodarstwa domowego i kom-
petencji społecznych. Odlewy 
gipsowe robimy w pracowni 
artystycznej, gdzie powstają 
też stroiki i kwiaty.

Pytam, czego uczą się w 
pracowni kompetencji społecz-
nych? 

– Jak zachowywać się w róż-
nych miejscach takich jak sklep, 
bank, teatr, czy ruchliwa ulica. 
Uczymy się też, jak wypełniać 
różne dokumenty, na przykład 

na poczcie i jak obsługiwać 
różne urządzenia.

Obecnie warsztaty liczą 25 
uczestników, nad którymi czu-
wa pięciu terapeutów i dwie 
stażystki.

Na koniec pytam uczestni-
ków, co im najbardziej podoba 
się na warsztatach? 

– Najbardziej podoba nam 
się to, że możemy tu pracować 
i mamy wielu przyjaciół. Niech 
pan jeszcze napisze, że sami 
piszemy sztuki teatralne, które 
wystawiamy później w róż-
nych miejscach. Właśnie teraz 
piszemy nową sztukę, będzie 
to kabarecik o naszych warsz-
tatach.

Najnowsze przedstawienie 
będzie miało swoją premierę 
podczas X Przeglądu Woje-
wódzkiego Grup Teatralnych, 
jaki odbędzie się w dniach 25 i 26 
listopada w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury we Lwówku.

Nie pozostaje mi nic innego, 
jak tylko zaprosić wszystkich na 
to wydarzenie.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Kolorowo
w Bednarach

– Poprzez prezentacje pod-
kreślamy niezwykłą rolę wielu 
osób z niezwykłą pasją i odda-
niem pracujących z niepełno-
sprawnymi – mówi prezes sto-
warzyszenia Małgorzata Halber. 
– Przygotowanie takiej imprezy 
to olbrzymi wysiłek organiza-
cyjny. Nasi wystawcy mieli do 
dyspozycji atrakcyjne stoiska, 
grupę wolontariuszy służących 
pomocą, dzięki Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Wronieckiej 
wydaliśmy materiały reklamowe, 
w tym atrakcyjny katalog pre-
zentujący wszystkich wystaw-
ców. Do dyspozycji był olbrzymi 
telebim, na którym chętni mogli 
prezentować fi lmy o swojej orga-
nizacji. Od miejscowego księdza 
pożyczyliśmy nawet tubę, dzięki 
czemu mogliśmy informować o 
naszej imprezie zwiedzających 
targi AGRO SHOW.

Dzięki otrzymanym środ-
kom organizacje nie ponosiły 
żadnych kosztów związanych 
z uczestnictwem w wystawie. 
Wszyscy uczestnicy mieli za-

pewnione noclegi, mimo że nie 
można ich było sfi nansować z 
pozyskanych środków, co przy 
imprezie trwającej kilka dni jest 
całkowitym nieporozumieniem. 

– Żałujemy, że tak niewiele or-
ganizacji skorzystało z naszego 
zaproszenia – mówi pani Małgo-
rzata. – Rozesłaliśmy ponad 500 
zawiadomień do organizacji z 
całej Wielkopolski. Na zaprosze-
nie odpowiedziało na tak około 
10 % organizacji, a wśród nich 
były takie, które zrezygnowały w 
ostatniej chwili, nie informując 
nas o tym. To przykre, ale nadal 
funkcjonuje niska motywacja do 
wyprowadzenia osób niepełno-
sprawnych na zewnątrz. 

– Szkoda, że jest nas tak 
mało – mówi Aldona Kryszczuk, 
reprezentująca na wystawie 
Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych Ich Rodzin i Przy-
jaciół „ZAWSZE RAZEM” z Po-
znania. – Przecież to doskonała 
okazja, by pokazać, co robią 
nasi podopieczni. Niech żałują 
ci, których tu nie ma.

Na VIII Prezentacjach swo-
ją twórczością pochwaliło się 
20 organizacji z Wielkopolski, 
a wystawę odwiedziło kilka ty-
sięcy osób. O tym, że mieli co 
podziwiać, przekonamy i Was, 
drodzy czytelnicy, prezentując w 
tym i kolejnych wydaniach „Fi-
lantropa” uczestników wystawy 
w Bednarach oraz ich prace. 

polskiego w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację za-
dania publicznego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w zakresie 
pomocy społecznej w 2010 roku, 
a patronat nad imprezą objął 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego. Patronat medialny 
nad imprezą objęły: TVP PO-
ZNAŃ, WTK i FILANTROP.

Celem prezentacji była inte-

gracja środowisk osób niepełno-
sprawnych ze społeczeństwem 
oraz budowanie pozytywnego 
odbioru sztuki i różnych talentów 
osób niepełnosprawnych. Była to 
również znakomita okazja do 
przedstawienia mediom i pu-
bliczności działań stowarzyszeń, 
fundacji i podmiotów zajmują-
cych się na co dzień wspieraniem 
osób niepełnosprawnych. 
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W poniedziałek 20 wrze-
śnia podopieczni Sto-

warzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu wraz z 
opiekunami udali się na wy-
cieczkę do Rogowa, by zna-
leźć się choć na chwilę w kra-
inie dinozaurów. 

Obszerny park położony jest 
w pięknej okolicy. Zwiedzają-
cy, przestępując jego bramę, 
wkraczają w zalesiony teren 
z trasami spacerowymi, które 
jednocześnie stanowią świet-
ną ścieżkę edukacyjną. Naszą 
uwagę przykuwały liczne ga-
tunki dinozaurów ukrytych po-
między drzewami i krzewami. 
Trzeba powiedzieć, że każdy 
okaz zadziwiał nas auten-
tycznością swojego wyglądu. 
Przedstawiane zwierzęta spra-
wiały wrażenie, jakby na chwi-
lę zatrzymały się przed nami 
po to, by po krótkiej chwili 
udać się w dalszą drogę. 

Średzkie Koło Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów 

Narządu Ruchu zorganizowało 
dla swoich członków (na zdję-
ciu) autokarową wycieczkę do 
Warszawy w dniach od 23 do 
26 września.

Uczestnicy, z informatorami 
z opisem trasy, zwiedzili Zamek 
Królewski, Plac Zamkowy, Sta-
rówkę, Pałac Kultury i Nauki, 
Muzeum Techniki, Muzeum 
Wojska Polskiego, Łazienki, Mu-

zeum Powstania Warszawskie-
go, Powązki, Świątynię Opatrz-
ności Bożej, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Plac Piłsudskiego. Byli 
też w kościołach św. Krzyża i św. 
Anny na Krakowskim Przedmie-
ściu. W ostatni dzień wycieczki 
pojechali do Łowicza obejrzeć 
tamtejszą katedrę. Zastali ją 
w dużym stopniu przesłoniętą 
rusztowaniami, gdyż ten wspa-
niały obiekt otrzymał fundusze 
unijne na remont. mb 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Mia-

sta Poznania zorganizował 24 
września na Terenia Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 
konferencję podsumowującą 
projekt badawczy „Identyfi ka-
cja barier w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych na po-
znańskim rynku pracy”, współ-
fi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Celem było dostarczenie rze-
telnych informacji, służących 
poprawie efektywności prowa-
dzenia polityki społecznej wo-
bec osób niepełnosprawnych 
na terenie Poznania i powiatu 
poznańskiego. 

Konferencja zgromadziła 
przedstawicieli instytucji pu-
blicznych, pracodawców oraz 
członków organizacji pozarzą-
dowych, działających na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami. 

Swoje przemyślenia dotyczące 
polskiego systemu zatrudniania 
zaprezentowali między innymi: 
prof. Zbigniew Woźniak z Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Dorota Potejko – Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Poznania 
ds. Osób Niepełnosprawnych (z 
którą wywiad na temat identyfi -
kacji barier w zatrudnianiu tych 
osób zamieszczamy na stronie 
obok), dr Anna Skupień – Dy-
rektor Oddziału Wielkopolskiego 
Polskiej Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych, 
Konrad Kołbik – Prezes Zarządu 
WIFOON i Michał Tomczak – 
Przewodniczący Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia Rady Mia-
sta Poznania. 

Podsumowaniem konferencji 
był panel dyskusyjny, podczas 
którego słuchacze mogli wy-
mienić się spostrzeżeniami i do-
świadczeniami. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Rozmowa 
o barierach

Ze Środy 
do Warszawy

W krainie dinozaurów
kły i pazury. Mieliśmy okazję 
dotknąć tych ciekawych stwo-
rzeń, chętnie wchodziliśmy na 
grzbiety mniejszych okazów, 
co sprawiało radość szczegól-
nie najmłodszym uczestnikom 
wycieczki. 

Dla nich również przewi-
dziana była kolejna atrakcja 
parku, czyli wielki plac za-
baw z piaskownicą, torem 
przeszkód, małym parkiem 
linowym i karuzelami. Wyjazd 
zakończył się pysznym posił-
kiem na świeżym powietrzu w 
promieniach już prawie jesien-
nego słońca i krótką wizytą 
w tutejszym muzeum geolo-
gicznym, nad którym patronat 
sprawuje Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Serdecznie dziękujemy spon-
sorowi tej pięknej wycieczki, 
panu Ireneuszowi Szpotowi.

UCZESTNICY 
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

WTZ W SWARZĘDZU

Wrażenie to pogłębiał fakt, 
że poszczególne gatunki 
przedstawione zostały w trak-
cie spełniania rzeczywistych 
czynności życiowych: pobie-
rania pokarmu, polowania 
na zwierzynę, przemierzania 

odległości, biegania czy lotu. 
Z tablic informacyjnych do-
wiedzieliśmy się, że dinozau-
ry wyginęły wiele milionów 
lat temu. Były zwierzętami 
roślinożernymi i mięsożerny-
mi. W większości miały duże 
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– Co wpłynęło na decyzję o 
przygotowaniu raportu „Iden-
tyfi kacja barier w zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych na 
poznańskim rynku pracy”? 

– Decyzja zapadała w mo-
mencie, gdy zdaliśmy sobie 
sprawę, że nie mamy wiedzy 
dotyczącej oczekiwań i prefe-
rencji pracodawców. Wprawdzie 
realizowano wiele badań, które 
dotyczyły osób niepełnospraw-
nych, ale niewiele wiedzieliśmy, 
co dzieje się po drugiej stronie. 
Wiedza dotycząca segmentu 
pracowniczego miała charakter 
wyrywkowy, fragmentaryczny. 
Opierała się głównie na ste-
reotypach, domysłach, rozma-
itych opiniach. Zwłaszcza, gdy 
kwestia dotyczyła otwartego 
rynku pracy. To był temat, który 
chcieliśmy zgłębić i dokładnie 
przeanalizować, by sprawdzić 
jak osoby niepełnosprawne są 
postrzegane przez pracodaw-
ców. Głównie zależało nam, by 
zyskać wiedzę, czego oczekują 
oni od struktury zajmującej się 
osobami niepełnosprawnymi 
w naszym mieście. Dzięki tej 
wiedzy łatwiej będzie zaplano-
wać systematyczną współpracę 
pomiędzy tymi biegunami, czyli 
niepełnosprawnymi i pracodaw-
cami. Z naszych obserwacji wy-
nika, że pracodawcy nie do koń-
ca orientują się, gdzie szukać 
osób z niepełnosprawnością, 
jakie korzyści płyną z ich zatrud-
nienia. Stąd nie ma wątpliwości, 
że stworzenie pomostu pomię-
dzy tymi dwoma segmentami 
może przynieść wiele dobrych 
rozwiązań. 

– Jakie najważniejsze proble-
my zostały w zawarte w opra-
cowaniu? 

– Najistotniejszą jego zawar-
tością są rekomendacje. A to 
dlatego, że mówią o oczekiwa-
niach, potrzebach, barierach, z 
jakimi borykają się pracodaw-
cy. Na uwagę zasługuje kilka 
cennych spostrzeżeń, a mia-
nowicie monitorowanie reakcji 
pracodawców na osoby niepeł-

Chcemy aktywizować 
pracodawców 
Z DOROTĄ POTEJKO, pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych, 
zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
rozmawia ANNA WIERZBICKA. 

nosprawne. Nie bez znaczenia 
są ich oczekiwania związane 
ze stworzeniem struktury, która 
pomoże w poszukiwaniu osób 
z niepełnosprawnością. Oczywi-
ście ważne jest także doradztwo 
oraz usługi, pomagające uporać 
się z wszelkimi zawiłościami, 
związanymi z zatrudnianiem ta-
kich osób. Opracowanie pozwo-
liło na sformułowanie wniosku, 
że pracodawcy podchodzą do 
kwestii zatrudnienia w sposób 
bardzo ekonomiczny. Wiadomo, 
że prowadzenie mniejszego lub 
większego biznesu przekłada 
się na fi nanse. Atutem dla ludzi 
biznesu są korzyści wynikające 
z zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnością. Niewątpliwie jest 
to ważna zachęta, tym bardziej, 
że pracodawcy patrzą na świat 
przez pryzmat ekonomii, bo ta-
kie są reguły rynku. Kolejnym ar-
gumentem przemawiającym na 
korzyść zatrudniających osoby 
niepełnosprawne jest zwolnie-
nie z konieczności ponoszenia 
składek związanych z PFRON. A 
to jest wymierna korzyść. Jestem 
przekonana, że gdyby powstała 
struktura wspierająca praco-
dawców w szybkich działa-
niach, to z pewnością staliby się 
oni bardziej elastyczni i otwarci 
w pokonywaniu wszelkich ba-
rier dotyczących osób z niepeł-
nosprawnością. Nie bez zna-
czenie jest przełamanie oporów 
natury psychicznej i społecznej. 
Niepełnosprawni są bardzo do-
brymi, sumiennymi i oddanymi 
pracownikami. Praca daje im 
poczucie wartości, podnosi sa-
moocenę, sprawia, że czują się 
potrzebni. Potwierdza to pro-
gram „Asystent pracy”, z którego 
wynika, że w opinii pracodaw-
ców osoby niepełnosprawne są 
wartościowymi ludźmi i cenio-
nymi pracownikami. Okazuje 
się, że łamanie stereotypów w 
zderzeniu z rzeczywistością w 
wielu przypadkach całkowicie 
zmienia punkt widzenia. 

– Kto pracował nad przygo-
towaniem raportu? 

– Zleciliśmy to fi rmie ze-

wnętrznej, wybranej w drodze 
przetargu. Jej atutem było do-
świadczenie w pracach związa-
nych z diagnozowaniem proble-
mów osób niepełnosprawnych. 
A to zaowocowało bardzo dobrą 
współpracą, ponieważ pracowa-
liśmy z profesjonalistami. Cieszę 
się, że udało się wyłonić partne-
ra, który spisał się na medal. 

– W jaki sposób będą likwi-
dowane bariery uniemożliwia-
jące funkcjonowanie osobom 
niepełnosprawnym? 

– Czekaliśmy na ten raport z 
wielką niecierpliwością. Powo-
dem było będące w przygotowa-
niu opracowanie poznańskiego 
programu „Integracja i aktywi-
zacja zawodowa osób niepeł-
nosprawnych”. Raport jest dla 
nas punktem wyjścia, by wzbo-
gacić będący na ukończeniu 
poprzedni program o działania 
adresowane do pracodawców. 
Ta diagnoza jest dla nas cennym 
narzędziem do podejmowania 
nowych działań o szerszym za-
kresie. Jesteśmy jedynym mia-
stem w Polsce, które wyjątko-
wo konsekwentne koncentruje 
działania na aktywizacji zawo-
dowej. Gminne lub powiatowe 
programy mają wymiar działań 
ogólnych, skierowanych na re-
habilitację społeczną i zawodo-
wą. W Poznaniu postanowiliśmy 
dokonać pewnego rozdziału. 

Powodem było przekonanie, że 
dobrze przeprowadzona reha-
bilitacja zawodowa pobudza do 
działalności społecznej. Doszli-
śmy do wniosku, że lepiej nie 
mieszać tych dwóch sfer. 

– Jaka jest skala bezrobocia 
wśród osób niepełnospraw-
nych i co się robi, by pomóc im 
w znalezieniu pracy? 

– Na tle innych miast Poznań 
ma ogólnie niski wskaźnik bez-
robocia. Wzrost gospodarczy jest 
w naszym mieście odczuwalny. 
Jest wiele przykładów, że można 
tutaj znaleźć zatrudnienie. Bar-
dzo aktywny jest sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw. Nato-
miast wskaźniki dotyczące nie-
pełnosprawnych nie są do końca 
miarodajne, bo nie każda taka 
osoba się rejestruje. Szkoda, że 
tak się dzieje, bo w ten sposób 
wiele traci. Chociażby prawo do 
zasiłku oraz możliwość uzupeł-
nienia kwalifi kacji. PUP realizuje 
wiele programów dofi nansowa-
nych ze środków Unii Europej-
skiej. Niestety, niewiedza lub roz-
proszona informacja źle wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie 
osoby niepełnosprawnej. Stąd 
potrzeba zebrania wszystkich 
danych w jednym miejscu, gdzie 
będzie można uzyskać niezbęd-
ną wiedzę. 

– Jakie wnioski wypływają z 
raportu? 

– Priorytetem jest mobiliza-
cja konieczna do opracowania 
programu aktywizacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie zdefi niowane reko-
mendacje powinny się znaleźć 
w przygotowywanym programie, 
konieczne jest też efektywne 
wykorzystanie istniejących za-
sobów i lepsze ich wypromowa-
nie. Mam nadzieję, że na począt-
ku przyszłego roku uda mi się 
przedstawić program radnym i 
przystąpić do realizacji. To ozna-
cza, że czeka nas ogrom pracy. O 
sukcesie będzie można mówić, 
jeśli nastąpi wzrost zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. I to 
jest dla nas najważniejsze. 
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U Matki 
Bożej 
w Gostyniu
W dniu 15 września wraz z 

parafi ą Matki Bożej Miło-
sierdzia w Swarzędzu udaliśmy 
się po raz kolejny na pielgrzym-
kę ludzi chorych i niepełno-
sprawnych do Gostynia. Pro-
gram tegorocznego spotkania 
kończącego wczasorekolekcje 
zorganizowane przez Cari-
tas był bardzo podobny do 
poprzedniego. Jego centrum 
stanowiła Msza Święta z ka-
zaniem ks. biskupa Zdzisława 
Fortuniaka. 

Tematem przewodnim słów 
skierowanych do osób zebra-
nych w bazylice Róży Duchow-
nej był problem przeżywania 
własnego cierpienia i stosunku 
współczesnego społeczeństwa 
do ludzi starszych. W kulturze 
mediów osoby chore lub będą-
ce w zaawansowanym wieku 
praktycznie nie istnieją. Promuje 
się postawę aktywności fi zycz-
nej i przydatności za wszelką 
cenę, uciekając jednocześnie od 
rzeczywistości. Owa ucieczka 
polega przede wszystkim na ba-
nalizowaniu problemu przemi-
jania i umierania, zaciemnianiu 
świadomości dotyczącej słabo-
ści i czasowości ludzkiego bytu. 
Liczy się to, ile człowiek ma, a 
nie to kim jest. 

A przecież powinniśmy zda-
wać sobie sprawę, że każdy, 
niezależnie od statusu mająt-
kowego i bogactwa wpisów w 
CV jest jednostką wartościo-
wą przez posiadaną godność 
ludzką i Dziecka Bożego. Jedną 
z dróg przynoszących ulgę w 
opuszczeniu i przeżywaniu żalu 
jest złączenie się z Mistrzem 
Cierpienia, Jezusem Chrystusem. 
Inną, która zarazem nie wyklu-
cza poprzedniej, jest próba pod-
jęcia dialogu z ludźmi młodymi, 
zachowywanie i odnajdywanie 
wciąż na nowo „młodości” du-
cha, który nigdy się nie starzeje 
i dzielenie się swoim życiowym 
doświadczeniem ze spotykany-
mi ludźmi. 

Po posiłku, który czekał na 
pielgrzymów w okolicznym par-
ku klasztornym, udaliśmy się na 
nabożeństwo zakończone bło-
gosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. W radosnych 
nastrojach opuściliśmy Świętą 
Górę w Gostyniu i wróciliśmy 
rozśpiewanym autokarem do 
domu.

UCZESTNICY 
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

WTZ W SWARZĘDZU

Wiele dobrego dzieje się 
dla ludzi starszych 

w Swarzędzu i gminie, 
o czym pisaliśmy w tym roku 
na łamach „Filantropa” 
wielokrotnie. 

I tym razem piszemy 
ponownie: o tradycyjnym, 
dorocznym Balu Seniora, 
który odbył się, jak zawsze, 
w obszernej sali miejscowego 
Eurohotelu i zorganizowany 
był, również jak zawsze, 
przez swarzędzki Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Wsparcia.

Na bal przyszły 
uczestniczki i uczestnicy 
tego właśnie ośrodka 
oraz tutejszych 
klubów seniora: 
„Amorków”, „Jaśminów”, 
„Naszej Dziupli” 
i „Słonecznego Wieku”
w Swarzędzu oraz „Stokrotek” 
w Kobylnicy i „Jaskółek” 
w Wierzonce 
– łącznie około 140 osób. 

Szczególnie wzruszający 
był moment, gdy burmistrz 
Anna Tomicka wręczała 
wszystkim klubom 
pamiątkowe kwiaty
i listy dziękczynne 
z takimi oto m.in. słowami: 
„Wspólne zainteresowania,
pasje, wzajemne wspieranie 
się to bezcenny dar
dla drugiego człowieka. 
Dzięki Wam jesień życia
może być słoneczna 
i radosna”. 

Wodzirej Kazimierz Hojna 
poprowadził wspólne tańce,
poloneza i walca, po których 
pyszny obiad był jeszcze 
smaczniejszy. Było też 
pamiątkowe zdjęcie
uczestników balu. 

Okazało się, że wszystkie 
obecne na balu kluby seniora 
i Miejsko-Gminny Ośrodek 
Wsparcia – mają własne 
zespoły śpiewacze. I każdy 
też zespół dał popis swoich 
umiejętności wokalnych. 

A potem cała sala utworzyła 
jeden wielki chór. Przygrywał 
na pianinie elektrycznym 
muzyk Szymon Dziwisz. 
On też grał do tańca seniorom, 
którzy bawili się tego dnia 
jeszcze długo. mb

BAL SENIORA W SWARZĘDZU

Słoneczna jesień życia
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Śpiewają panie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia.

Poloneza czas zacząć…

Pamiątkowe zdjęcie.
W środku burmistrz Swarzędza Anna Tomicka (z kwiatami).

Anna Tomicka (w środku):
dzięki wam jesień życia
może być słoneczna.
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Akademia Walki z Rakiem 
zorganizowała od 1 do 4 

października w Słodowni w 
Starym Browarze bezpłatne 
warsztaty i konferencję pod 
hasłem: „Zwrotnik Raka. Epi-
zod V. Razem możemy więcej”. 

Celem było przybliżenie 
problemu zachorowalności 
na nowotwory, profi laktyka i 
integracja osób chorujących 
onkologicznie. Mieszkańcy 
Poznania i powiatu poznań-
skiego wzięli udział w wykła-
dach, spektaklach, zajęciach z 

muzykoterapii, jogi leczniczej, 
terapii tańcem i ruchem. Obej-
rzeli prezentacje organizacji 
pozarządowych z całej Polski, 
które pomagają osobom z cho-
robą nowotworową. Warsztaty 
przybliżyły uczestnikom możli-
wości pomocy terapeutycznej 
(w tym psychoterapeutycznej) 
chorym onkologicznie i stwo-
rzyły okazję do wymiany do-
świadczeń na temat efektyw-
ności i różnorodności działań 
pomocowych.

 KAROLINA KASPRZAK

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania zorganizo-
wał 15 października w Sali 
Sesyjnej spotkanie dotyczące 
rozwoju usług asystenta oso-
by niepełnosprawnej. 

Debatę prowadziła Dorota 
Potejko – Pełnomocnik Prezy-
denta Poznania ds. Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Joanna 
Zarzycka – Prezes Stowarzy-
szenia „FAON” w Katowicach. 
Obecni byli przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych oraz 

osoby zainteresowane roz-
wojem usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej w Poznaniu 
i województwie wielkopolskim, 
a wśród nich poseł RP Filip Li-
bicki. Wymiana doświadczeń 
zaowocowała propozycją stwo-
rzenia w przyszłości ośrodka 
asystentów osoby niepełno-
sprawnej, którzy świadczyliby 
kompleksowe usługi w środo-
wisku zamieszkania i poza nim 
osobom o różnych rodzajach 
niepełnosprawności. 

 KAROLINA KASPRZAK

Z inicjatywy Lions Club Pa-
tria – międzynarodowej 

organizacji znanej z licznych 
przedsięwzięć dobroczynnych, 
w Teatrze Polskim w Poznaniu 
został zorganizowany 18 paź-
dziernika V Koncert Charyta-
tywny na rzecz podopiecznych 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu. Patronat 
honorowy nad koncertem objął 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak, 
Prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny i Gubernator Okręgu 
121 Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Klubów Lions 
Ryszard Jakubowski.

Halina Benedyk i Marco Anto-
nelli – włoski piosenkarz pocho-
dzący z Neapolu, zaśpiewali w 
duecie piosenki polskie, włoskie i 

Zwrotnik 
raka 

Asystenci 
potrzebni 

V KONCERT CHARYTATYWNY LIONS CLUB PATRIA W POZNANIU 

Dla dzieci 
specjalnej troski
neapolitańskie z nowego reper-
tuaru. Publiczność wprost szala-
ła z zachwytu. Na scenie Teatru 
Polskiego wystąpiła również 
Sandra Paetz – podopieczna 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski z wzruszają-
cym utworem „List do Boga”. 

Podczas koncertu przeprowa-
dzona została aukcja cennych 
przedmiotów: licytowany był 
komplet srebrnej biżuterii marki 
YES, komplet biżuterii „Czarny 
agat”, naszyjnik z kwarcu dym-
nego i bursztynu bałtyckiego, 
oryginalna partytura utworu 
„Frontiera” napisana przez Alek-
sandra Maliszewskiego dla Ha-
liny Benedyk i Marco Antonelli 
oraz autorska, jedyna w swoim 
rodzaju kreacja wieczorowa 
poznańskiej projektantki mody 
– Iwony Pfont. Łącznie zebrano 
kwotę ponad 5 tysięcy złotych, 
którą w postaci czeku na ręce 
Barbary Kucharskiej – Preze-
sa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski przeka-
zała Joanna Skorupska-Górska 
– Prezydent Klubu Lions. 

W organizacji koncertu po-
mogło liczne grono darczyńców: 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 
fi rma Tell – największy w Polsce 
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Piosenkę „List do Boga” śpiewa 
Sandra Paetz – podopieczna 

Stowarzyszenia Dzieci 
Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu 2.

Gwiazdy wieczoru Halina Benedyk i Marco Antonelli 
w znakomitej interpretacji utworu „Frontiera”. 

autoryzowany przedstawiciel 
sieci Orange, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, Drukarnia Se-
rikon, Salon Mody Cybina, fi rma 

Wiegand, UTAL, Berker, YES i 
wiele innych. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Niepełnosprawni uwielbiają 
tenis ziemny. W słoneczny 

dzień 23 września, uzbrojeni 
w rakiety i piłeczki, przyjecha-
li do Miękowa w gminie Czer-
wonak, aby wziąć udział w V 
Powiatowych Mistrzostwach w 
Tenisie Ziemnym Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Zawody odbyły się, zgodnie 
z tradycją, w tutejszej hali teni-
sowej, należącej do Agnieszki i 
Adama Nowakowskich, którzy 
prowadzą Sekcję Tenisa Ziem-
nego na Wózkach GEM, sys-
tematycznie współpracującą z 
Wielkopolskim Związkiem In-
walidów Narządu Ruchu. Koło 
Związku w pobliskich Owiń-
skach było organizatorem V Mi-
strzostw, a jego prezes Piotr Der 
prowadził zawody. 

Wzięły w nich udział dru-
żyny Stowarzyszenia Ludzi z 
Epilepsją, Niepełnosprawnych 
i Ich Przyjaciół „Koniczynka” w 
Poznaniu, Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Owińskach, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Pawełek”, prowadzonego przez 
wymienione Koło WZINR oraz 
drużyna Sekcji GEM w Mięko-
wie. Łącznie na to sportowe 
święto przybyło około 90 osób 
niepełnosprawnych wraz z opie-
kunami, organizatorami i rodzi-
cami. Rozgrywkom towarzyszył 
nieustający aplauz widowni 
zgromadzonej w pobliżu hali w 
nasłonecznionym sadzie, bęben 
i okrzyki zagrzewające do spor-
towej walki, muzyka, śpiewy. Nie 
zabrakło smacznego poczęstun-
ku.

Zwyciężyła drużyna GEM-u 
w Miękowie, drugi był „Pawełek” 
w Owińskach, trzeci – Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy i czwarta 
– „Koniczynka” w Poznaniu. Pu-
chary za trzy pierwsze miejsca, 
dyplomy dla drużyn, nagrody, 
upominki i medale pamiątko-
we dla wszystkich zawodników 
wręczyła, wraz z Piotrem De-

W sobotę 18 września, w 
piękny, słoneczny dzień, 

już po raz szósty w kościele 
na osiedlu Kościuszkowców 
w Swarzędzu, w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II, odbyło się 
„Anielskie śpiewogranie”, 
czyli Diecezjalny Przegląd 
Piosenki Religijnej Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Gospodarzami uroczystości 
byli: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu i 
parafi a Matki Bożej Miłosier-
dzia. Przyjechało do nas 12 ze-
społów z różnych stron Wiel-
kopolski. Występowali między 
innymi artyści z Dopiewa, 
Kórnika, Murowanej Gośliny, 
Owińsk, Poznania i oczywiście 
z naszego rodzimego miasta. 
Cieszymy się bardzo, że nasi 
koledzy i koleżanki przyjeż-
dżają do nas, by wspólnie z 
nami modlić się i śpiewać. 

Jak każdego roku nasza 
przewodnicząca Basia Ku-
charska powitała wszystkich 
gości przybyłych na imprezę 
oraz ludzi dobrej woli, bez któ-
rych ta piękna uroczystość nie 
mogłaby się odbyć. Solistka 
Teatru Wielkiego w Poznaniu 
Urszula Jankowiak rozpoczęła 
naszą imprezę utworem „Aria 
kościelna” włoskiego kompo-
zytora epoki baroku Alessan-
dra Stradelliego. Akompanio-
wała Lucyna Klockiewicz. Po 
tym występie, pod kierunkiem 
Haliny Benedyk i Julki Kamiń-
skiej wszyscy zgromadzeni za-
śpiewali „Barkę”, oddając tym 
samym cześć Janowi Pawłowi 
II. Właśnie do tej pieśni papież 
czuł wielki sentyment. To ona 
wyprowadziła go w 1978 roku 
z Polski, gdy udawał się na pa-
miętne konklawe i to jej słowa 
i melodia były dla niego ukry-
tym tchnieniem pozostawionej 
na zawsze ojczyzny. 

Jakie to piękne, że osoby 
niepełnosprawne potrafi ą się 
cieszyć życiem. Bardzo ważne 
jest, abyśmy umieli radować 
się obecnością Boga wśród 
nas, abyśmy chcieli Go sławić 
nie tylko odmawianiem wy-
uczonych regułek, ale oddawać 
mu cześć śpiewem i tańcem, 
miłym gestem i uśmiechem. 

Anielskie 
śpiewogranie

Artystów, którzy goszczą u 
nas od lat, chwalimy za wier-
ność i wytrwałość. Oprócz ze-
społów mogliśmy wysłuchać 
również występów solowych 
między innymi Anny Woźniak 
i Sandry Paetz. Zaprezentowa-
liśmy pieśń-modlitwę, będącą 
prośbą do Boga o szybkie wy-
niesienie na ołtarze Jana Pawła 
II. Imprezę zakończyliśmy jako 
jedna rodzina. Chwyciliśmy się 
za ręce i wspólnie zaśpiewa-
liśmy „Abba Ojcze”. Jesteśmy 
wdzięczni Ojcu Świętemu za 
wszystko, co zrobił dla ludzi 
ubogich, chorych, niepełno-
sprawnych. 

Na koniec wypuściliśmy w 
błękit nieba dziesiątki niebie-
skich, żółtych i białych balo-
nów. Serdecznie dziękujemy 
księdzu arcybiskupowi Stani-

sławowi Gądeckiemu za patro-
nat nad przeglądem. Jesteśmy 
wdzięczni księdzu probosz-
czowi Eugeniuszowi Guździo-
łowi, władzom gminy i powiatu 
za wsparcie fi nansowe, Stani-
sławowi i Marcinowi Witeckim 
za śpiewniki, Urszuli Janko-
wiak, Lucynie Klockiewicz, 
Halinie Benedyk, Bogdanowi 
Dunajewskiemu, Arturowi Zy-
sowi, Dyrekcji SP nr 4 w Swa-
rzędzu za pomoc w organiza-
cji przeglądu, Gimnazjum nr 
3 w Swarzędzu, kadrze WTZ i 
Zarządowi SPDST, rodzicom, 
wolontariuszom oraz wszyst-
kim za wszelką pomoc i życz-
liwość, za bycie z nami! 

AGATA KIEJDROWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ 

W SWARZĘDZU
Fritz Colenbrander 

startuje do piłki.
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V POWIATOWE MISTRZOSTWA W TENISIE ZIEMNYM OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIĘKOWO 2010”

W hali i w słońcu

FO
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Ewa Frankowska 
w akcji na korcie.

rem, Elżbieta Bijaczewska – dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
która towarzyszyła sportowym 
zmaganiom. Była też prezes 
Zarządu Głównego WZINR w 
Poznaniu Mirosława Rynowiec-

ka. W zawodach wziął czynny 
udział, jako jeden z tenisistów 
„Pawełka”, Holender Frits Colen-
brander, od lat wspierający WTZ 
w Owińskach, który w tym cza-
sie przez sześć tygodni pracował 
tu społecznie, aby lepiej poznać 
specyfi kę pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. mb

Radość zwycięzców.
Od lewej: Frits Colenbrander, Elżbieta Bijaczewska

i Mirosława Rynowiecka.

Elżbieta Bijaczewska dekoruje medalem przedstawiciela 
zwycięskiej drużyny GEM Miękowo. Kibicuje drużyna „Pawełka”

Drużyna „Pawełka” (od lewej): Monika Rozmiarek, Anita Krzymieniewska, Frits Colenbrander, 
Kasia Kośmicka i Ewa Frankowska. 
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Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka we współ-

pracy z Rzecznikiem Praw 
Dziecka oraz Wyższą Szkołą 
Bankową w Poznaniu zorga-
nizował 6 października kon-
ferencję pod hasłem „Mądre 
wychowanie”, adresowaną 
do rodziców, pedagogów, 
psychologów, pracowników 
socjalnych i wszystkich zain-
teresowanych.

Podczas konferencji w Wyż-
szej Szkole Bankowej przy uli-
cy Różanej głos zabrali: prof. 
Maria Kielar-Tulska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, Magdalena Stawicka z 
Fundacji „Zero-Pięć” oraz In-

stytutu Psychologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Teresa Jadczak-Szu-
miało – psycholog, prof. Marek 
Andrzejewski z Poznańskiego 
Centrum Praw Człowieka i In-
stytutu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk i inni znawcy 
problematyki opiekuńczo-wy-
chowawczej. 

Omawiano kwestie związa-
ne z wychowywaniem dzieci: 
jak zaspokajać potrzeby dziec-
ka, rozumieć niezrozumia-
łe zachowania, jak powinna 
przebiegać socjalizacja na-
szych pociech.

 KAROLINA KASPRZAK

Dom Pomocy Społecznej 
w Lisówkach informuje, że

 od 1 października do 30 listopada 2010 

przyjmuje zgłoszenia
uczestników do III Festiwalu

Artystów Niepowtarzalnych FAN.

Regulamin oraz wszelkie informacje 
dostępne są na stronie internetowej organizatora: 

www.dpslisowki.pl 

Każdego roku wielu nie-
pełnosprawnych czeka 

na uruchomienie przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
programu „Pegaz”. Wielu 
może zaopatrzyć się wtedy 
w sprzęt komputerowy czy 
wózki elektryczne. 

Program „rusza” zwykle na 
wiosnę każdego roku. W tym 
roku było jednak bardzo duże 
opóźnienie. Ciągle mogliśmy 
czytać na stronach interneto-
wych PFRON, że trwają przy-
gotowania do realizacji pro-
gramu i niedługo zostanie on 
ogłoszony. To „niedługo” oka-
zało się październikiem tego 
roku. Dopiero wtedy program 
ruszył faktycznie. Ale pytam: 
dla kogo? 

Z uwagi na krótki termin 
realizacji programu, bo do 
końca roku, znacznie skró-
cono okres składania wnio-
sków. Wnioski zostały tak 
skonstruowane, że niejeden 
niepełnosprawny, czytając 
je, już na wstępie mógł zre-
zygnować ze starania się 
o wymarzony wózek elek-
tryczny. Ponadto dodatkowe 
dokumenty, które w tym roku 

zażyczył sobie PFRON, często 
były nie do uzyskania w okre-
ślonych przez organizatorów 
dwutygodniowym terminie. 
Także wypełnianie wniosków 
wielu osobom mogło nastrę-
czyć kłopotów. 

Dlaczego PFRON wymaga 
od niepełnosprawnego wnio-
skodawcy przedstawienia 
całej dotychczasowej historii 
jego kontaktów z PFRON-
em. Przecież te dokumenty 
znajdują się zapewne w sie-
ci komputerowej instytucji. 
Niepełnosprawnym dotknię-
tym tak znaczną niepełno-
sprawnością, jak porażenie 
cztero- lub trójkończynowe 
trudno jest niekiedy odtwo-
rzyć tę historię, a programy 
komputerowe, na których 
działa PFRON, są chyba bar-
dzo dobre. Czyżby chodziło 
o sprawdzenie pamięci nie-
pełnosprawnych albo o chęć 
„przyłapania” ich na jakiejś 
nieścisłości, aby automatycz-
nie mieć możliwość odrzuce-
nia wniosku?. 

Obok krótkiego terminu 
dostarczenia wymaganych 
dokumentów i bardzo skom-
plikowanego trybu ich wy-

pełniania, wielką przeszko-
dą był zapewne tzw. udział 
własny wnioskodawcy. Do 
tej pory PFRON wymagał, aby 
niepełnosprawny wykazał się 
1% udziału własnego przy za-
kupie wózka elektrycznego. 
W tegorocznych przepisach 
zmiana była znaczna, bo 
udział własny wzrósł do 15%. 
Jednocześnie, jak zawsze 
określona była kwota, którą 
maksymalnie może przyznać 
PFRON. W tym roku wynosiła 
ona niewiele ponad 10 tys. zł. 

Wszystkim dobrze znane 
są wysokie ceny elektrycz-
nych wózków inwalidzkich. 
Wózek, o który chciałabym 
się na przykład starać, kosz-
tuje 15 tys. zł. Zakładając, 
że PFRON przydzieliłby mi 
maksymalne dofi nansowa-
nie – i tak mój wkład własny 
wynosiłby prawie 5 tys. zł. 
Skąd niepełnosprawny utrzy-
mujący się tylko z renty inwa-
lidzkiej w taki krótkim czasie 
(niecałe 3 miesiące), może 
zgromadzić tak wysoką kwo-
tę? Z oszczędności na pewno 
bardzo trudno, tym bardziej, 
że w żadnych komunikatach 
PFRON-u nie było informacji 
o zmianie wkładu własnego. 

Rozumiem, że w tym roku 
środki PFRON były bardzo 
ograniczone. Dla porówna-
nia podam, że o ile w ubie-
głym roku w Wielkopolsce 
na zakup elektrycznych wóz-
ków inwalidzkich w ramach 
programu Pegaz dysponowa-
no kwotą 10 mln zł, to w tym 
roku w całej Polsce kwota ta 
nie przekracza 8 mln zł. Po-
równanie tych liczb mówi 
samo za siebie. 

Samo nasuwa się więc py-
tanie, do kogo w tym roku ad-
resowany jest program Pegaz 
2010 i kto z niepełnospraw-
nych otrzyma swój tak po-
trzebny w wielu przypadkach 
elektryczny wózek inwalidz-
ki? Na pewno nie przeciętny 
Kowalski, czytaj: niepełno-
sprawny, bo albo nie będzie 
go na niego stać, albo po 
prostu nie poradzi sobie ze 
skomplikowaną, trudną do-
kumentacją i zrezygnuje ze 
starań o wymarzony sprzęt. 

 Mam nadzieję, że taka sy-
tuacja wystąpiła tylko w tym 
roku i nie powtórzy się w 
roku 2011. 

 EWELINA WĘGLEWSKA

Dla kogo ten wózek?

Rozumieć 
dzieci
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W październikowym wyda-
niu „Filantropa” dyrekcja 

Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach pod Poznaniem, 
jego pracownicy i mieszkań-
cy, zapraszali na Dzień Drzwi 
Otwartych w tej placówce. 
Tym razem poinformujemy 
już o przebiegu i rezultatach 
inicjatywy, której celem było 
rozpropagowanie Domu i 
ukazanie jego szerokiej oferty 
usług dla ludzi starszych, wy-
magających stałej pomocy.

Drzwi Otwarte odbyły się 16 
października w godzinach od 
15 do 16. Dom odwiedzały ro-
dziny, szukające odpowiednie-
go miejsca dla swoich najbliż-
szych, w większości z powiatu 
poznańskiego i Poznania. Go-
śćmi Domu były też osoby, któ-
re chciałyby w nim zamiesz-
kać. Można było zobaczyć, jak 
wyglądają pokoje mieszkalne, 
jadalnia, sale rehabilitacyjne, 
pomieszczenia terapii zajęcio-
wej, aneks kuchenny, kaplica. 

Przewodnikami i informato-
rami przyjezdnych byli gościn-
ni pracownicy Domu. Każdy 
mógł się zapoznać z procedurą 
przyjęcia do Domu i otrzymać 

Jeden z zabiegów.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Drzwi zawsze 
otwarte

Stefan Kramer (z prawej) prezentuje swoje obrazy.

Przyjmowanie gości.

W sali rehabilitacyjnej.

przy specjalnych stoiskach w 
holu głównym ulotkę na ten 
temat wraz z cennikiem usług. 
Atrakcją dla zwiedzających 
Dom podczas Drzwi Otwar-
tych była wystawa malarstwa 
artysty plastyka Stefana Kra-
mera, od wielu lat przyjaciela 
Domu i twórcy wystroju pla-
stycznego jego wnętrz oraz 
kolorystyki całości. 

Wystawa ta mogła być dla 
zwiedzających przedsmakiem 
wielu innych atrakcji kultu-
ralnych, organizowanych dla 
mieszkańców Domu w ciągu 
całego roku. Do najbardziej 
znanych należą: Festiwal 
Artystów Niepowtarzalnych 
FAN, piknik integracyjny „Ba-
rierom Stop”, „Pokonać Wy-
kluczenie” i wiele innych. 
Mieszkańcy Domu są nie tyl-
ko ich biernymi widzami, ale 
także sami prezentują swoje 
talenty teatralne, wokalne, ta-
neczne. Podczas takich imprez 
pomieszczenia Domu, a la-
tem jego otoczenie, wypełnia 

gwar licznych gości z powiatu 
poznańskiego, Poznania i dal-
szych okolic naszego regionu. 
Dzięki temu mieszkańcy nie 
czują się wyobcowani i sa-
motni, bowiem mają okazję 
do nawiązywania znajomo-
ści i przyjaźni. A o drzwiach 
Domu można powiedzieć, że 
właściwie są zawsze otwarte. 
mb
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Profesjonalnie przygotowa-
na ścieżka edukacyjna oraz 

wszelkiego rodzaju udogod-
nienia wprowadzone z myślą 
o niepełnosprawnych skłaniają 
do odwiedzenia Nadleśnictwa 
w Konstantynowie. Można tutaj 
nie tylko obcować z przyrodą i 
poznawać jej uroki, ale także 
posłuchać wielu ciekawostek. 

– Nadleśnictwo to jest jed-
nym z pierwszych benefi cjentów 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego – mówi 
Przemysław Gonera, prezes Wiel-
kopolskiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. – W związku z 
Działaniem 3.3 „Wsparcie ochro-
ny przyrody” otrzymało środki 

Wydział Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta 

Poznania zorganizował w 
czwartek 30 września w Sali 
Białej spotkanie organizacji, 
ukierunkowanych na aktywi-
zację zawodową osób z nie-
pełnosprawnościami.

Tematem był rozwój usług 
służących wspieraniu osób z 
niepełnosprawnością w po-
szukiwaniu, znalezieniu i 
utrzymaniu zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Spotka-

nie prowadziła Dorota Potej-
ko – Pełnomocnik Prezydenta 
Poznania do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych. Uczestniczy-
li przedstawiciele organizacji 
pozarządowych: Polskiego 
Związku Niewidomych, Wiel-
kopolskiego Forum Organiza-
cji Osób Niepełnosprawnych, 
Towarzystwa Osób Niesłyszą-
cych TON, Polskiego Stowarzy-
szenia Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Polskiego Związ-
ku Głuchych i Stowarzyszenia 
Osób i Rodzin na Rzecz Zdro-

wia Psychicznego „Zrozumieć 
i pomóc”. 

Omówiono kwestię identyfi -
kacji potrzeb osób z poszcze-
gólnymi rodzajami niespraw-
ności, przeznaczania pieniędzy 
na działania związane z akty-
wizacją zawodową i zatrudnie-
niem wspomaganym, a także 
sprawę dostępności budynków 
użyteczności publicznej dla 
osób z niepełnosprawnościami 
na terenie Poznania. 

 KAROLINA KASPRZAK

W sobotę, 25 września po-
goda była przepiękna 

– błękitne niebo zaprasza-
ło wszystkich do wyjścia z 
domu. Tego właśnie dnia oso-
by z niepełnosprawnościami, 
ich rodziny, wolontariusze 
i przyjaciele spotkali się na 
festynie integracyjnym „Po-
żegnanie Lata” w Rybojedzku 
– miejscowości malowniczo 
położonej nad jeziorem, przy 
trasie z Buku do Stęszewa, w 
tamtejszej Bazie Szkolenio-
wo-Wypoczynkowej Ośrodka 
ZHP w Buku.

Organizatorem imprezy był 
ten właśnie Ośrodek skupiają-
cy szczepy w Stęszewie i Do-
piewie oraz drużynę w Grze-
bienisku, przy współpracy 
ośrodków pomocy społecznej 
w Dopiewie, Buku, Stęszewie, 
Dusznikach, Kwilczu, Pnie-
wach i Kuślinie. Podopiecz-
ni wymienionych ośrodków, 
organizacji pozarządowych, 

Każdy mógł ujawnić swoje 
talenty wokalne.

uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej, ich rodzice i opie-
kunowie, harcerze i przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych z pewnością długo 
będą pamiętać to spotkanie. 
Dla nikogo nie zabrakło atrak-
cji. Były konkursy rysunkowe, 
rzut szyszką do celu, skoki na 
batucie, malowanie twarzy, 
boccia, nauka tańca, przejaz-

Skutecznie pomagać

Borówkowym 
szlakiem

unijne na doposażenie ścieżki 
edukacyjnej „Borówkowy szlak”, 
która biegnie w Grzybnie, na ob-
szarze Natura 2000. Z myślą o 
osobach z niepełnosprawnością 
przeznaczono na zakup oraz 
instalację rozmaitych urządzeń 
ponad 200.000 złotych. Dzięki 
temu mogą oni podziwiać pięk-
no nadwarciańskich terenów 
oraz poszerzać wiedzę o rośli-
nach, zwierzętach, ptakach oraz 
poznać zasady ochrony przyro-
dy, obowiązujące na terenach 
Natura 2000. W planach jest 
wybudowanie na ścieżce kładki 
dla pieszych z punktem wido-
kowym także z uwzględnieniem 
potrzeb niepełnosprawnych. 
Na to przedsięwzięcie, którego 
zakończenie zaplanowano w 
przyszłym roku, przeznaczono 
250.000 złotych. 

– Nasze obiekty są wyposażo-
ne w podjazdy dla osób porusza-
jących się na wózkach – mówi 
Małgorzata Kozaryn z Nadle-
śnictwa Konstantynowo. – Za-
dbaliśmy także o odpowiednie 
wyposażenie w łazienkach. Nie 
ma problemu z dojazdem do sali 
dydaktycznej, przeznaczonej do 
wykładów i pokazów. 

Tuż przy nadleśnictwie 
umieszczono bardzo szczegó-
łowa mapę, z której można się 
dowiedzieć, dokąd zaprowadzi 
nas ścieżka edukacyjna, gdzie 
znajdują się miejsca pamięci 
narodowej, jeziora, rzeki, leśni-
czówki, drogi i wioski. Atrakcją 
jest specjalnie ogrodzony dąb, 
traktowany jak pomnik przyro-
dy. Posadzono go w 2006 roku w 
pierwsza rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. To bardzo szczególne 
drzewko, bo zostało wyhodowa-
ne z żołędzi zebranych z najstar-
szego w Polsce dębu Chrobrego, 
które pobłogosławił Jan Paweł II 
w Rzymie. Nasza dumą jest także 
szkółka, w której rocznie sadzi 
się około miliona różnych roślin.

Do Konstantynowa mogą przy-
jeżdżać dzieci z ośrodków i szkół 
dla niepełnosprawnych oraz gru-
py dorosłych. Szczegółowe infor-
macje są udzielane w siedzibie 
Nadleśnictwa Konstantynowo 
pod telefonami: 061-8137-791, 
61-8137-907, e-mail: konstanty-
nowo@poznan.lasy-gov.pl

AURELIA PAWLAK FO
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POŻEGNANIE LATA W RYBOJEDZKU

Każdy miał dobry humor

Od lewej: Andrzej Stróżyński – wójt Dopiewa, Czesława Leciejwska – dyrektor OPS w Dopiewie, 
Elżbieta Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
uczestnik „Pożegnania lata” Michał Bręk, Włodzimierz Pińczak – burmistrz Stęszewa.

Bańki mydlane 
na „Pożegnanie lata”…

dy bryczką z końmi i ognisko. 
Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyło się karaoke. Na 
uczestników czekała praw-
dziwa harcerska grochówka, 
pomidorowa, kiełbaski, bigos, 
kaszanka, drożdżówki, soki, 
kawa i herbata. 

– W zorganizowaniu zaba-
wy pomogły urzędy miast i 
gmin w Buku, Dopiewa i Stę-
szewie, które ufundowały upo-
minki. Pracownicy socjalni z 
ośrodków pomocy społecznej 
zaopatrzyli nas w żywność, 
a Stwórca w dobrą pogodę. 
Dzięki temu każdy miał dobry 
humor – powiedział Dariusz 
Sokołowski, komendant ZHP 
w Buku.

Harcerze z w Buku z pasją 
i zaangażowaniem uczestni-
czą w licznych akcjach spo-
łecznych. Są założycielami 
sztabów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, koordy-
natorami corocznych świą-
tecznych zbiórek żywności dla 
potrzebujących, współorgani-
zatorami Dnia Seniora, akcji 
charytatywnych, festynu „Po-
żegnanie lata” w Rybojedzku i 
wielu innych przedsięwzięć. 

 KAROLINA KASPRZAK FO
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Starość wcale nie musi być 
smutna. Przekonali się o 

tym uczestnicy dwudniowej 
imprezy „Strefa 50+”, która 
odbyła się 25 września na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Prze-
kroczenie bariery pięćdzie-
sięciu lat jest dla wielu osób 
bardzo trudne. Nagle czują 
się nikomu niepotrzebni, 
nieporadni, nie nadążają za 
nowinkami technicznymi, 
stronią od sportu, rozrywek, 
najchętniej zamykają się w 
domu. Wpadają w apatię, 
bierność, depresję. A prze-
cież to dopiero połowa życia 
i wiele można zmienić. 

Jeden z targowych pawi-
lonów zamienił się w małe 
miasteczko dla seniorów. 
Rozgościły się w nim różnego 
rodzaju fi rmy oferujące spe-
cjalistyczny sprzęt, kosme-
tyki, wyroby artystyczne, a 
także instytucje i organizacje 
prezentujące bardzo ciekawe 
propozycje. Można było wy-
próbować specjalny fotel za 
blisko 29.000 złotych lub koł-
drę za 3.000 złotych. Dużym 
powodzeniem cieszyły się po-
kazy makijażu. Panie z wielką 
ochotą oddawały się w ręce 
kosmetyczek i wizażystek. 

– Nigdy nie miałam czasu 
na makijaż, pochłaniała mnie 
praca, dzieci, prowadzenie 
domu – mówi Irena Kosmow-
ska. – Teraz mam czas dla 
siebie, dlatego przyszłam na 
targi. Zamierzam nie tylko 
zadbać o swój wygląd, ale 
także zająć się sportem. Może 
wybiorę Nordic Walking lub 
aerobik.

Oprócz zajęć praktycz-
nych nie brakowało także 
ciekawych wykładów z róż-
nych dziedzin. Profesor Ewa 
Szczepankowska mówiła o 
starzeniu się kobiety i męż-
czyzny. O genetycznych pod-
stawach procesu starzenia się 
człowieka mówili doktor Sta-
nisław Dyba i doktor Andrzej 
Chyżyk, natomiast doktor Jo-
lanta Twardowska-Rajewska 
zastanawiała się, czy Nefre-
tete była najbardziej sexi, zaś 
Jolanta Dota-Komorowska 
opowiadała o uzdrawiającej 
mocy muzyki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się za-
jęcia na scenie warsztatowej. 
Instruktorzy demonstrowali 
jogę dla seniorów, starochiń-
skie ćwiczenia usprawnia-
jące, choreoterapię, tai chi. 
Organizatorzy przygotowali 
zajęcia w salach warsztato-
wych w Domu Bretanii, Urzę-
dzie Miasta, a także w Galerii 
Miejskiej „Arsenał”. 

Seniorzy odkrywali 
piękno życia 

– Zainteresowała mnie 
gimnastyka i joga – stwier-
dza pani Jadwiga Dębicka. – 
Może zapiszę się na warszta-
ty fotografi czne, bo fascynuje 
mnie uwiecznianie różnych 
obrazów z otaczającego nas 
świata. Lubię fotografować 
ludzi, zwierzęta, krajobrazy, 
przyrodę. W swoich zbiorach 
mam tysiące zdjęć zrobio-
nych aparatem starej gene-
racji. Przymierzam się do 
zakupu „cyfrówki”, może tutaj 
doradzą, jaki model najlepiej 
wybrać. 

– To wspaniały pomysł, 
wart naśladowania – ocenia 
Strefę 50+ Ryszard Bartoszak, 

dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach. – Zain-
teresowanie jest bardzo duże, 
świadomość społeczna wzra-
sta. Nasza placówka pro-
ponuje podstawowe usługi, 
które mamy w ofercie, a więc 
opiekę całodobową, pokoje 
jednoosobowe i dwuosobo-
we, rehabilitację, rekreację i 
wypoczynek. Pytali o to tar-
gowi goście.

Zofi a Jaszczyk na tar-
gi przyszła z wnuczką. To 
ona namówiła ją, by wyjść z 
domu i zająć się czymś po-
żytecznym. Zwłaszcza że po 
zawale jej babcia nie może 
podejmować ciężkich prac 
fi zycznych. Ale za to lubi ma-
lować. Być może będzie mo-
gła realizować swoje marze-
nia w pracowni malarskiej. W 

domu czekają pędzle i farby, 
których pani Zofi a używała 
przed chorobą.

Podczas targów można 
było zapoznać się z ofertami 
bankowymi, turystycznymi, 
telekomunikacyjnymi. Atrak-
cją były koncerty między 
innymi Alicji Majewskiej i 
Poznańskiego Chóru Chłopię-
cego. Wydarzenia kulturalne 
odbywały się również w Mu-
zeum Archeologicznym, te-
atrze Animacji i Farze, której 
podziemia zwiedzano w bla-
sku świec. 

ANNA WIERZBICKA 
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Na imię mi Ania, mam 27 
lat, a zdążyłam już po-

znać smak życiowej porażki. 
Jestem mamą czteroletnie-
go chłopca, któremu bardzo 
spieszyło się na świat. W 23 
tygodniu ciąży na skutek in-
fekcji pękł mi pęcherz płodo-
wy, w szpitalu powiedziano 
mi, że synek umiera. Kazali 
mi podjąć decyzję, czy już 
teraz wywołujemy poród i że-
gnamy synka, czy synek po-
zostanie we mnie aż do koń-
ca... Wbrew pozorom wybór 
okazał się dla mnie bardzo 
prosty. Zdecydowałam się na 
drugie rozwiązanie.

Przez pięć tygodni smutku, 
żalu do świata, żegnania się z 
kimś, kogo kocham nad życie 
nawet go nie widząc, trwałam, 
mając tę odrobinę nadziei i 
wspaniałego męża obok, któ-
rego wiara nie pozwoliła mi do 
końca się załamywać. 

Poród przez cięcie cesarskie 
odbył się szybko i bez kompli-
kacji. Po wszystkim z daleka 
zobaczyłam małą, bezbron-
ną istotkę o wielkim sercu i 
niebywałej chęci życia. Ważył 
nieco ponad kilogram, ale dla 
mnie to był kilogram szczęścia 
i piękna. Malutkie usteczka, 
paluszki, bioderka tak małe, 
że można było je chwycić za-
ledwie dwoma palcami jednej 
ręki...

Przez ponad trzy miesiące 
Maksymilian walczył o życie. 
Wygrał. 

Przyjazd do domu z dziec-
kiem okazał się prawdziwym 
wyzwaniem. Musiałam się 
nauczyć bycia matką. Ogrom-
na odpowiedzialność, która 
tak nieoczekiwanie na mnie 
spadła, rozbudziła we mnie 
nieznane mi dotąd uczucia. 
Dziecko chore, niepełnospraw-
ne trzeba nauczyć wszystkiego: 
od ssania, połykania, oddycha-
nia aż po banalne przytulenie 

Uśmiech 
bezbronnego dziecka…
się. Dwa lata trwało ustabilizo-
wanie snu, karmienia, do dziś 
budzę się w nocy i sprawdzam 
czy mały oddycha...

Najgorsze były wizyty u spe-
cjalistów. Tak naprawdę nigdy 
nie byliśmy gotowi na dia-
gnozę. Prawda bolała nas tak 
bardzo, że czasem brakowało 
sił, by walczyć dalej i pogo-
dzić się z losem. Powiedziano 
nam, że synek nie widzi, że 
ma porażenie mózgowe czte-
rokończynowe, co oznacza, że 
może nigdy nie stanie na nóż-
ki, przez wzmożone napięcie 
mięśniowe i atetozę nigdy nie 
powie mamo, tato, może nigdy 
nie zrozumie, że istnieje. 

Moje dziecko pomimo cho-
roby i niepełnosprawności żyje, 
rozwija się. Dla mnie z chwilą 
jego narodzin i diagnozy skoń-
czyły się marzenia o w pełni 
szczęśliwym rodzicielstwie. 
Jego choroba jest dla mnie 
wyjątkowa, nie chcę jej po-
równywać z innymi, gorszymi 
przypadkami. Znam niektóre z 
nich, ale ta wiedza nie stanowi 

dla mnie pocieszenia, dlate-
go proszę innych: gdy w mo-
ich wypowiedziach pojawi się 
optymizm, nadzieja, nie gaście 
tych uczuć czarnymi wizjami 
przyszłości. Jako rodzic chore-
go dziecka mam tych wizji aż 
nadto.

Jak jest dziś? Maksymilian 
jest cudowny, kochany, wrażli-
wy i chłonie każdy kawek do-
stępnego mu świata. Nie wiem, 
ile widzi, ale jestem pewna, że 
coś widzi na pewno, podąża 
wzrokiem za dużymi, kontra-
stowymi przedmiotami, uwiel-
bia światełka, błyszczące folie 
i szeleszczące zabawki. Ma 
doskonały słuch, kocha muzy-
kę, bajki, towarzystwo dzieci, 
spacery w lesie i czekoladę, to 
pewnie po mnie... Potrafi  być 
uparty – to za tatą..., niecierpli-
wy i gadatliwy, powie wszyst-
ko na swój sposób, opowie o 
zwierzątkach, bajkach, a słu-
chanie jego dźwięków to sama 
przyjemność. 

Max pokazał nam, co w ży-
ciu ważne, przewartościował 
nam cały świat,  niektóre rze-
czy przestały istnieć, inne na-
brały znaczenia, a każdy jego 
uśmiech wynagradza wszyst-
kie przeciwności losu. Dzięki 
niemu odkryliśmy w sobie po-
kłady miłości, z których nawet 
nie zdawaliśmy sobie spra-
wy. Jest naszym największym 
skarbem. Bardzo kochamy 
naszego małego szkraba, sta-
ramy się poświęcać mu dużo 
czasu i uwagi, robimy wszyst-
ko, aby zapewnić mu jak naj-
lepszą przyszłość. A to, co było 
przyczyną naszych najwięk-
szych cierpień, jest dziś źró-
dłem naszych największych 
radości. 

Dlaczego to wszystko opisa-

łam? Mam bowiem ogromną 
prośbę. Pomóżcie nam Państwo 
znaleźć ludzi o wielkim sercu, 
którym cierpienie kruszynki 
nie jest obojętne, a zdrowie i 
uśmiech bezbronnego dziec-
ka jest cenniejszy niż wszyst-
ko inne. Maksymilian wymaga 
nieustannego usprawniania i 
leczenia, ogromnych nakła-
dów pracy, czasu jak i środków 
fi nansowych na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, edukacyjne-
go oraz na pokrycie kosztów 
leków, specjalistycznych badań 
i turnusów rehabilitacyjnych.

Zwracam się z ogromną 
prośbą o pomoc fi nansową dla 
Maxa, która pomogłaby w jego 
usprawnianiu, co z pewnością 
życie mojego synka uczyniłoby 
łatwiejszym i bardziej rado-
snym.

Prośba to niecodzienna, ale 
rodzic niepełnosprawnego 
dziecka jest zdolny do najwięk-
szych poświęceń, a do pisania 
takich próśb tym bardziej. 

Wpłat można dokonywać 
na konto: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, ul. Ło-
miańska 5, 01-658 Warszawa, 
Bank PeKaO S.A. I O/Warsza-
wa 41 1240 1037 1111 0010 1321 
9362, z dopiskiem „Darowizna 
na leczenie i rehabilitację Mak-
symiliana Wolkiewicza”. 

Anna Wolkiewicz
ul. Brzozowa 5

62-081 Przeźmierowo
tel. 660 788 558

wolusiowie@op.pl

Od redakcji: 
Orzeczenie o niepełnospraw-

ności Maksymiliana Wolkiewi-
cza i inne dokumenty lekarskie 
znajdują się w naszym posiada-
niu.
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– Jaka idea towarzyszyła 
posłom przy sporządzaniu po-
selskiego projektu nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej oraz o zatrud-
nieniu osób niepełnospraw-
nych? 

– Chodziło o to, by z jednej 
strony zwiększyć przychody 
PFRON, a z drugiej w jego wydat-
kach, a szczególnie związanych 
z rehabilitacją społeczną i sys-
temem obsługi dofi nansowania, 
poczynić takie oszczędności, 
które pozwoliłyby fi nansować 
w przyszłym roku wiele istot-
nych zamierzeń. Mam na myśli 
utrzymanie na dotychczasowym 
poziomie fi nansowym funkcjo-
nowanie warsztatów terapii za-
jęciowej, podpisywanie umów z 
organizacjami pozarządowymi 
na realizacje wydawnictw pra-
sowych, a także działań w ra-
mach programu „Partner”, które 
prowadzą do aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych. 

– Czyli największy nacisk 
jest położony na aktywizację 
społeczną i zawodową niepeł-
nosprawnych? 

– To bardzo ważny kierunek i 
trzeba zrobić wszystko co moż-
liwe, by go sprawnie realizować. 
Warto zaznaczyć, że nie idzie tu 
o działania związane z typową 
pomocą społeczną, bo od tego 
są inne instytucje, ale o zakty-
wizowanie niepełnosprawnych 
pod względem zawodowym. W 
tę strategię wpisują się warsztaty 
terapii zajęciowej, które poma-
gają odnaleźć się w społeczeń-
stwie. Z kolei zakłady aktywności 
zawodowej sprawiają, że osoba 
z niepełnosprawnością wykonu-
je konkretną pracę. Dzięki temu 
czuje się potrzebna, doceniana 
i akceptowana. A to pozwoli na 
tyle wzmocnić jej poczucie war-
tości, że może wyjść na otwarty 
rynek pracy i realizować swoje 
zawodowe oczekiwania. 

– Jak pan ocenia działalność 
wydawnictw skierowanych do 
niepełnosprawnych? Czy speł-
niają one swoją rolę? 

– Tego rodzaju wydawnictwa 
na dobrym poziomie meryto-
rycznym i grafi cznym są bardzo 
potrzebne. Trudno nie docenić 
ich wkładu w aktywizację spo-
łeczną i zawodową. Świadczą 

Posłowie chcą pomóc
niepełnosprawnym 
Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, przewodniczącym Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Poznania 
rozmawia ANNA WIERZBICKA. 

emerytalnego, ale także o osoby, 
które z różnych powodów prze-
szły na wcześniejszą emeryturę. 
Drugi pomysł polega na obni-
żeniu maksymalnego pułapu 
systemu obsługi dofi nansowa-
nia, bowiem aktualnie znajduje 
się ono na poziomie 180, 120 i 
60 procent najniższego wyna-
grodzenia osób niepełnospraw-
nych. Posłowie planują obniże-
nie wysokości dofi nansowań 
dla stopnia umiarkowanego i 
lekkiego, a zwiększenie dla stop-
nia znacznego. Te działania roz-
pisano w czasie od pierwszego 
stycznia 2012 roku do pierwsze-
go stycznia 2013 roku. Wówczas 
dofi nansowanie będzie wynosić 
180 procent dla znacznego, 100 
dla umiarkowanego i 40 dla lek-
kiego stopnia upośledzenia. 

– Kontrole w zakładach za-
trudniających osoby niepełno-
sprawne wykazały, że u pra-
codawców jest miliard złotych 
na kontach funduszów specjal-
nych, które nie są wykorzysta-
ne. Czy są plany, co zrobić z 
tymi pieniędzmi? 

– Często problem wynika ze 
sposobu funkcjonowania praco-
dawcy. Czasami ograniczeniem 
są przepisy pomocy publicznej, 
czasami trudności związane z 
wydawaniem tych pieniędzy na 
działania związane z osobami 
niepełnosprawnymi. Posłowie 
wpadli na pomysł, by pieniądze 
funduszu, zalegające do końca 
2010 roku, pracodawcy musie-
li wydać do końca pierwszego 
kwartału 2011. W przeciwnym 
razie będzie trzeba wpłacić te 
pieniądze do kasy PFRON. 

– Kiedy nowelizacja zostanie 
uchwalona i podpisana przez 
prezydenta? 

– Najpóźniej prezydent musi 
złożyć swój podpis do końca 
listopada tego roku. Niektóre 
przepisy wejdą w życie później 
ze względów formalnych. Zda-
jemy sobie sprawę, że wpro-
wadzenie takich zmian może 
wywołać delikatne poruszenie 
na rynku pracy, ale liczymy, że 
wszystko prawidłowo zadziała.

o tym rozmaite informacje, ar-
tykuły, wywiady będące źródłem 
bardzo ważnej wiedzy. Warto 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt, a mianowicie na wkład 
w redagowanie osób niepeł-
nosprawnych. Pisząc o swoich 
sprawach dzielą się wiedzą z 
innymi i wzajemnie się wspiera-
ją. Poza treściami czysto mery-
torycznymi, które niosą ze sobą 
tego typu pisma, to jest również 
prezentacja osiągnięć, dokonań i 
twórczości osób niepełnospraw-
nych, będących bez wątpienia 
jedną z form aktywizacji, która 
w pełni zasługuje na dofi nanso-
wanie. 

– W jaki sposób posłowie 
chcą zdobyć fundusze na pro-
jekt? 

– Działania poselskie związa-
ne ze znalezieniem pieniędzy w 
budżecie funduszu na rok 2011 
będą prowadzone w dwóch kie-
runkach. Pierwsze z nich ma po-
legać na objęciu większej grupy 
pracodawców obowiązkowymi 
opłatami na PFRON. Drugie źró-
dło zwiększenia przychodów, to 
ograniczenie możliwości uzyski-
wania przez tych pracodawców, 
którzy niepełnosprawnych nie 
zatrudniają, obniżenia wpłat na 
PFRON od swoich kontrahen-
tów dla odmiany dających oso-
bom niepełnosprawnym pracę. 
W planach posłów jest także 
bardzo istotny pomysł, polega-
jący na zmniejszeniu bieżących 
kosztów związanych z funk-
cjonowaniem systemu obsługi 
dofi nansowania. Przypominam, 
że korzystają z tego systemu nie 
tylko zakłady pracy chronionej, 
ale także pracodawcy osób nie-
pełnosprawnych z otwartego 
rynku pracy oraz organizacje 
pozarządowe, zatrudniające 
swoich podopiecznych. 

– Na czym dokładnie mają 
polegać te oszczędności? 

– Posłowie planują wprowa-
dzenie zaprzestania wypłaty 
pracodawcom dofi nansowania 
do wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych, którzy uzyskali pra-
wo do emerytury. Nie chodzi o 
osiągnięcie wymaganego wieku 
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Przed nami jesień i zima 
oraz długie i chłodne 

wieczory. Jest jednak zajęcie 
idealne na takie wieczory, 
które może dać mnóstwo 
satysfakcji, a i ogrzać nieźle 
potrafi . To pirografi a, zwa-
na też pyrografi ą: zdobie-
nie przedmiotów z drewna, 
skóry lub korka za pomocą 
rozgrzanego do czerwono-
ści rylca, którym wypala się 
ornamenty, rysunki itp. Me-
toda ta jest bardzo popular-
na szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, 
ale szybko zdobywa zwo-
lenników również w naszym 
kraju.

Wypala się za pomocą 
specjalnego urządzenia wy-
posażonego w wymienne, 
metalowe końcówki, które 
po podłączeniu urządzenia 
do sieci rozgrzewają się. Ist-
nieją różne modele wypa-
larek, które mogą być wy-
posażone w różnego typu 
końcówki do wypalania (ry-
sowania, pisania), jak i stem-
plowania. Modele bardziej 
profesjonalne mogą posia-
dać regulację temperatury.
Wypalanie pozwala na reali-
zację niezliczonej ilości po-
mysłów. Może to być zwykła 
zabawa, jak również sposób 
na rękodzieło. Wypalać mogą 
zarówno dzieci, jak i poważni 
artyści. Jest to również bardzo 
popularna technika wykorzy-
stywana w warsztatach tera-
pii zajęciowej.

Za pomocą pirografu moż-
na ozdabiać zwykłe sprzęty 
kuchenne, zabawki, robić sa-
memu wizytówki na drzwi i 
zakładki do książek. Można 
„rysować” obrazki, portrety, 
dekorować kasetki, skrzy-
neczki, pudełka, a nawet me-
ble i inne elementy drewnia-
ne znajdujące się w domu. Za 
pomocą wypalarki możemy 
stworzyć oryginalną biżute-
rię oraz ozdoby świąteczne. 
Osoby bardziej zaawanso-
wane potrafi ą za pomocą 
pirografu wyczarować praw-
dziwe dzieła sztuki, na przy-
kład ozdabiając w ten sposób 
instrumenty muzyczne. Wy-
palanie to doskonały sposób 
na własnoręcznie wykonane 
prezenty. To również świetny 
pomysł na oryginalne hobby.

Pirograf jest narzędziem 

Sztuka na chłodne 
wieczory

– Ja buchnęłam z domu 
deskę do krojenia – zwierza 
się w tajemnicy Olga. – I tak 
nikt jej nie używał, ale myślę, 
że to się zmieni, jak ją ładnie 
ozdobię. 

– Spotykamy się codzien-
nie wieczorem. Jak jest chłod-
no, to każdy chce pracować z 
wypalanką, gdyż daje dużo 
ciepła, a i zapach palonego 
drewna jest całkiem przyjem-
ny – mówi Tomek.

O tym, jak gorące jest to za-
jęcie, dobrze wie Dorota. 

– Zgadza się, przekonał się 
o tym jeden z moich palusz-
ków, który w nie wyjaśniony 
sposób dotknął rozgrzanej 
końcówki. Trzy dni na niego 
dmuchałam.

Tak więc, mimo drobnych 
niepowodzeń, prace idą peł-
ną parą. Powstają tutaj wspa-
niałe obrazki, kalendarze, a 
nawet zegary.

Te i wiele innych prac 
można będzie zobaczyć na 
wystawie, którą Klubowicze 
zaplanowali na dzień 27 listo-
pada w Domu Kultury ORLE 
GNIAZDO na osiedlu Lecha w 
Poznaniu. Uroczyste otwarcie 
wystawy o godzinie 15.00.

Pozostaje mi tylko zaprosić 
wszystkich na to wydarzenie. 
Będzie co oglądać.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
G
P

bardziej bezpiecznym niż 
dłuta i piły. Dlatego też ide-
alnie sprawdzi się podczas 
zajęć z dziećmi oraz osoba-
mi niepełnosprawnymi. Pro-
ducent pisze, że urządzenie 
może być używane przez 
osoby powyżej ósmego roku 
życia (oczywiście, czasami 
niezbędna będzie kontrola 
osób starszych lub bardziej 
doświadczonych).

O pirografi i rozmawiam z 
członkami Klubu dla osób 
niepełnosprawnych TACY 
SAMI z osiedla Czecha w Po-
znaniu. 

– Wypalarkę mamy od nie-
dawna, więc nim zabierzemy 
się do ozdabiania mebli, pró-
bujemy swoich sił na zaku-
pionych w sklepie sklejkach 
– mówi Mirek. – Najpierw 
wyszukujemy ciekawe wzo-
ry, odrysowujemy je na kalce 
technicznej, a potem przeno-
simy na deskę i wypalamy. 
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W czasie, gdy dzieci próbu-
ją poznać świat, zdobyć 

nowe umiejętności, zaprzy-
jaźniają się z opiekunem, ich 
rodzice nie próżnują. Czeka na 
nich fi zjoterapeuta, artetera-
peuta oraz psycholog, zawsze 
gotowy pomóc rozwiązać pro-
blem. Poza tym mogą poroz-
mawiać ze sobą, wypić kawę 
lub pójść na zakupy. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Niepełno-
sprawnością „Potrafi ę Więcej” 
zaprasza do świetlicy terapeu-
tycznej, która znajduje się przy 
ulicy Strzeszyńskiej 213 w Po-
znaniu. Oferta skierowana jest 
do dzieci z wieloraką niepełno-
sprawnością, bo poza problema-
mi intelektualnymi mogą mieć 
wadę wzroku, słuchu, uszkodze-
nie narządu ruchu oraz wszelkie 
choroby o podłożu genetycznym 
i neurologicznym. Zajęcia, które 
proponuje się podopiecznym, 
mają zapewnić im atrakcyjne 

Kilkuset uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z Wiel-

kopolski z dużym zaintereso-
waniem słuchało 22 września 
wykładów podczas konferen-
cji-happeningu „Transplantolo-
gia - co warto wiedzieć?!” Zor-
ganizowało ją Wielkopolskie 
Centrum Zdrowia Publicznego 
w Poznaniu. Honorowy pa-
tronat nad konferencją objęli 
Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek, JM Rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkow-
skiego w Poznaniu prof. dr hab. 
Jacek Wysocki, Wielkopolski 
Kurator Oświaty Elżbieta Wal-
kowiak i Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak.

Młodzież poznała nie tylko 
teoretyczne pojęcia „biorcy” i 
„dawcy”; przybliżono jej także 
emocje, które towarzyszą podej-
mowaniu decyzji o przeszczepie 
przez rodzinę zmarłego i leka-
rzy. Przedstawiono historię prze-
szczepów i problem transplan-
tacji w ujęciu religii. Wykłady 
były bogato ilustrowane: oprócz 
zdjęć, grafi k, tabel i wykresów 
pokazano badania tomografi cz-
ne i echokardiografi czne oraz 
fi lmy przedstawiające opera-
cje, podczas, których dokony-
wano przeszczepu. Młodzież 
miała okazję obejrzenia poka-
zów ratownictwa medycznego, 
otrzymała również deklaracje o 
gotowości oddania po śmierci 
narządów na potrzebę prze-
szczepów.

Każdy z nas może znaleźć się 
po obu stronach: stać się zarów-
no dawca jak i biorcą. Lekarze 
podkreślali, że wielu dawców, to 

spędzanie wolnego czasu, po-
móc zdobyć życiowe doświad-
czenia, poznać lepiej świat, któ-
ry ich otacza. 

Dzieciom pomagają specja-
liści, ale także same oddziałują 
na siebie. To również fanta-
styczna forma poznawcza. Z 
myślą o dzieciach i młodzie-
ży stworzono między innymi 
zajęcia muzyczne, twórcze. 
Każde działanie jest dostoso-
wane do potrzeb i możliwości 
podopiecznego. Dużą wagę w 
świetlicy przykłada się do tego, 

by pomiędzy podopiecznym a 
opiekunem powstała silna więź. 
Chodzi o to, by dziecko miało 
zapewnioną potrzebę bezpie-
czeństwa, a nowa relacja była 
inna niż z rodzicami. 

Oprócz zajęć z dogoterapii 
prowadzonych przez trenera 
mającego odpowiednie kwali-
fi kacje, stosowane są elementy 
ruchu rozwijającego Weroniki 
Sherborne, terapia SI, muzy-
koterapia. Najważniejszym 
zadaniem terapeutów jest roz-
poznawanie i rozwijanie ko-

munikacji dzieci. Świetlica nie 
zajmuje się głównie terapią, 
ale pozwala dzieciom zdobyć 
nowe doświadczenia w spo-
sób swobodny i bezstresowy. 
Ważną rolę odgrywa praca z 
rodzicami. W czasie gdy dzieci 
są zajęte, ich mamy i ojcowie 
mogą skorzystać z masażu, za-
jęć plastycznych, porozmawiać 
z psychologiem, wymienić 
doświadczenia między sobą, 
poczytać, odpocząć. A nawet 
wyjść na czas trwania zajęć, by 
załatwić swoje sprawy. awa 

Poznają świat
w świetlicy 

TRANSPLANTOLOGIA – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Podziel się życiem

nieostrożni motocykliści. Wspo-
minali także o negatywnym 
wpływie palenia, które leży u 
podłoża wielu ciężkich chorób i 
może doprowadzić do koniecz-
ności przeszczepu płuc. 

W Polsce są dobre warunki do 
przeprowadzania przeszczepów, 
zarówno lokalowe, jak i sprzęto-
we. Są też specjaliści gotowi do 
podjęcia się tego rodzaju ope-
racji. Ale niestety, stale brakuje 
dawców. Polskie prawo stanowi, 
że o ile zmarły za życia nie wy-
raził sprzeciwu, może nim być. 

Przepisy nie obligują lekarzy do 
pytania o zgodę rodziny poten-
cjalnego dawcy, jednak lekarze, 
mając świadomość dramatu, 
jaki staje się udziałem rodziny 
w chwili śmierci bliskiej osoby, 
zwykle pytają o zgodę na po-
branie narządu do przeszczepu. 
Jednak rodzina często traktuje 
przeszczep jak okaleczenie bli-
skiej osoby i nie wyraża zgody. 
Świadomość społeczna jest naj-
ważniejsza, by narządy nie prze-
padały bezpowrotnie. Śmierć 
każdego pacjenta, który czekał 

na przeszczep, jest porażką nie 
tylko systemu zdrowia, ale po-
rażką całego społeczeństwa. Dr 
Lipowski zachęcał słuchaczy: 
„Miej własne zdanie i podziel się 
nim z najbliższymi”.

Wśród obecnej na konferencji 
młodzieży wyróżniała się grupa 
dziewcząt w czerwonych ko-
szulkach z napisem Drużyna 
Szpiku. Była to reprezentacja 
XIV Liceum Ogólnokształcą-
cego z opiekunem Agnieszką 
Ostrowską, nauczycielką bio-
logii. Fundacja Anny Wierskiej 
„Dar Szpiku” od powstania w 
2008 roku nawiązała współpra-
cę z wieloma szkołami z terenu 
Wielkopolski. Z XIV LO aż 50 
uczniów przystąpiło do Drużyny 
Szpiku, by szerzyć ideę oddawa-
nia szpiku. Pomagają, jako wo-
lontariusze w akcjach fundacji, a 
14 z nich zdecydowało się oddać 
krew na oznaczenie do Rejestru 
Dawców komórek krwiotwór-
czych.

Akcja wywarła olbrzymie 
wrażenie na młodzieży, a słowa 
na elastycznej opasce na rękę 
„Nie zabieram swoich organów 
do nieba” bardziej teraz przema-
wiają do wszystkich.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Drużyna Szpiku z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 
Od lewej: nauczycielka Agnieszka Ostrowska, uczennice Karolina, 

Lidia i Dominika oraz Maria Choman z Fundacji Dar Szpiku. 
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Ponownie giełda pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

odbyła się 15 października, tym 
razem w holu Urzędu Miasta 
Poznania. 

Przy stoiskach informacyj-
nych dyżurowali pracodawcy 
i organizacje pozarządowe 
działające na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób z niepełno-
sprawnością: Polska Organiza-
cja Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych, Wielkopolskie 
Forum Organizacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Wielkopolskie 
Centrum Rehabilitacji i Profi lak-
tyki Niepełnosprawności Dzieci 
i Młodzieży, Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich, Sto-
warzyszenie „Środowisko dla 
Niepełnosprawnych Eko-Salus”. 
Był również punkt doradczy 
Oddziału Integracji Osób Nie-
pełnosprawnych Urzędu Miasta 
Poznania. 

– Odbiorcami giełdy pracy są 

28 września w holu Urzę-
du Wojewódzkiego w 

Poznaniu odbyła się Giełda 
Pracy, zorganizowana przez 
Polską Organizację Praco-
dawców Osób Niepełno-
sprawnych przy współpracy 
z Urzędem Wojewódzkim 
w Poznaniu. Wzięło w niej 
udział 25 pracodawców oraz 
ponad 200 osób poszukują-
cych pracy. 

W holu Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu od chwili 
rozpoczęcia giełdy panował 
spory ruch. Pojawiło się wiele 
osób z różnymi niesprawno-
ściami, poszukujących zatrud-
niania. Pracodawcy odpowia-
dali na pytania i zachęcali do 
podjęcia zatrudnienia. 

Wielkopolskie Centrum 
Rehabilitacji – Spółdzielnia 
„Wielspin” poszukiwało osoby 
do sprzątania i odgarniania 
śniegu. Niestety, o ile zgłosiły 
się panie chętne do podjęcia 
sprzątania, to sprawy związa-
ne z odśnieżaniem nie wzbu-
dziły entuzjazmu. 

Sprzątaczek szukali także 
przedstawiciele hotelu „To-
paz” przy ulicy Przemysłowej. 
Oprócz pokoi jedno, dwu i trzy-
osobowych do posprzątania są 
także sale konferencyjne oraz 
pomieszczenia gospodarcze i 
recepcja. Zadawano pytania o 
warunki pracy i płacy, czasami 
zostawiano swoje numery te-
lefonów. 

– Naszym zadaniem jest 
pomóc niepełnosprawnym w 
poszukiwaniu pracy – mówi 
Katarzyna Małachwiejczyk, 
doradca zawodu z Wielko-

mieszkańcy Poznania, powiatu 
poznańskiego i Wielkopolski. 
Takie inicjatywy są bardzo po-
trzebne. Proszę spojrzeć na tłum 
w korytarzu: niepełnosprawni 
chcą pracować – mówi Michał 
Tomczak, Przewodniczący Ko-
misji Polityki Społecznej i Zdro-
wia Rady Miasta Poznania.

Zainteresowani podczas spo-
tkania mogli uzyskać informacje 
na temat ofert pracy, kwalifi ka-
cji i umiejętności pożądanych w 
danym zawodzie, sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, a 
także zakładania własnej dzia-
łalności gospodarczej.

 KAROLINA KASPRZAK

polskiego Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych. – W 
ramach stowarzyszenia funk-
cjonuje kilka projektów, które 
nastawione są na informację 
oraz aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych. Na-
leży do nich Ośrodek Asystenta 
Pracy Osoby Niepełnospraw-
nej, zapewniający komplekso-

we wsparcie osób niepełno-
sprawnych w poszukiwaniu 
zatrudnienia i usamodzielnia-
niu zawodowym. Ważną rolę 
odgrywa także Biuro Porad 
Prawnych, świadczące bezpłat-
ne porady dla indywidualnych 
osób niepełnosprawnych, ich 
opiekunów, organizacji dzia-
łających na rzecz osób niepeł-

nosprawnych. Do zadań biura 
należy udzielanie informacji 
organizacjom pozarządowym 
i nieformalnym inicjatywom 
obywatelskim w kwestii zdoby-
wania funduszów na bieżącą 
działalność oraz organizowa-
nie Pikników Integracyjnych. 
WIFOON wydaje również po-
znański informator dla osób 
niepełnosprawnych. 

Konkretne warunki przedsta-
wiła fi rma PRO REHA, zajmują-
ca się sprzedażą urządzeń dla 
osób niepełnosprawnych. Szu-
kała ona pracownika na sta-
nowisko specjalisty do spraw 
handlowo-logistycznych. Aby 
otrzymać tę posadę, trzeba było 
dobrze znać język angielski w 
mowie i piśmie, także bardzo 
dobrze obsługiwać komputer 
i umieć pracować w zespole. 
Osoba, która otrzyma tę pracę, 
będzie odpowiedzialna za ko-
respondencję z zagranicznymi 
kontrahentami, organizację 
międzynarodowych transpor-
tów, szukanie i utrzymywanie 
klientów. Oferta przyciągnęła 
trzydzieści osób, ale przeszko-
dą stała się znajomość języka 
angielskiego. Tylko jedna pani 
z orzeczoną niepełnospraw-
nością spełniła oczekiwania 
pracodawców. Obie strony za-
akceptowały warunki zatrud-
nienia. Pozostało jeszcze zała-
twienie formalności. 

ANNA WIERZBIŃSKA

Niepełnosprawni chcą Pracować. Giełda pracy w Urzędzie 
Miasta Poznania.

Giełda pracy ponownie

Przyszli po pracę 

Giełda pracy w Urzędzie Wojewódzkim
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Market 
na czasie
Wielkopolska Rada Koor-

dynacyjna Związek Orga-
nizacji Pozarządowych w Po-
znaniu w ramach projektu „I Ty 
możesz zostać przedsiębiorcą 
społecznym” prowadzi sprze-
daż wyrobów wielkopolskich 
warsztatów terapii zajęciowej 
za pośrednictwem aukcji in-
ternetowych. Działanie współ-
fi nansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Towarzystwo Osób Niesły-

szących „TON”, którego 
siedziba mieści się w Pozna-
niu przy ulicy Kolejowej, ob-
chodziło swój jubileusz. Z tej 
okazji członkowie organiza-
cji, pracownicy, przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
sympatycy i przyjaciele ze-
brali się w sobotę, 9 paździer-
nika na uroczystej zabawie w 
Klubie „Angelo”. 

Ofi cjalnego otwarcia doko-
nał Prezes „TON-u” Marek Pater 
wraz z Euniką Lech – sekreta-
rzem tej organizacji, zarazem 
tłumaczką języka migowego 
i reprezentantką środowiska 
osób niesłyszących. W spo-
tkaniu uczestniczyli: Dorota 
Potejko – Pełnomocnik Pre-
zydenta Poznania do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych, 
Włodzimierz Kałek – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, Elż-
bieta Mazur z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz osoby zrzeszone w orga-
nizacjach pozarządowych. A 
przede wszystkim uczestnika-
mi jubileuszowej uroczystości 
byli sami niesłyszący członko-
wie TON-u, którzy w liczbie 
kilkudziesięciu osób wypełnili 
obszerną salę Klubu „Angelo”. 

Imprezę uświetnił niepowta-
rzalny pokaz artystyczny pod-
opiecznych „TON- u”. Było „Je-
zioro Łabędzie” w wykonaniu 
baletnic płci męskiej, taniec 
towarzyski i scenka teatralna, 
wzbudzająca salwy śmiechu. 

Uczestnicy obchodów za-
poznali się również z pre-
zentacją dziesięcioletniego 
dorobku Towarzystwa Osób 
Niesłyszących „TON”, które ma 
na swoim koncie liczne inicja-
tywy zmierzające ku integra-
cji, rehabilitacji społecznej i 
aktywizacji zawodowej osób 
z niesprawnością narządu 
słuchu. Jedną z nich jest wcze-
sna interwencja logopedycz-
na, pomoc doradczo-prawna, 

Celem przedsięwzięcia trwa-
jącego od 25 października jest 
umożliwienie placówkom tera-
peutycznym korzystania z ryn-
kowych metod pozyskiwania 
środków na bieżące potrzeby 
oraz spowodowanie wzrostu po-
czucia użyteczności społecznej 
osób z niepełnosprawnościami 
poprzez ergoterapię.

Kupując produkty i usługi 
warsztatów terapii zajęciowej 
możemy wesprzeć rozwój za-
wodowy, osobisty oraz społecz-
ny osób, które nie miały równe-
go startu na rynku pracy – osób 
długotrwale bezrobotnych, nie-
pełnosprawnych, a także osób z 
różnych przyczyn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Bliższe informacje na temat 
realizowanej inicjatywy można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.marketspoleczny.wrk.org.
pl, www.wrk.org.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

DZIESIĘCIOLECIE TOWARZYSTWA 

„Migająca”
Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Gości jubileuszowego spotkania witają Eunika Lech
i prezes TON-u Marek Pater. 

Tancerze dziękują publiczności.

Aktorzy sceny komicznej.
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OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON” W POZNANIU

wspólnota
a także Placówka Wsparcia 
Dziennego dla Seniorów i Po-
znański Klub Sportowy „TON”. 
Największym sukcesem „TO-
N-u” jest niewątpliwie wyso-
ki wskaźnik zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy, który 
wynosi 90%. 

Towarzystwo Osób Niesły-
szących „TON” powołali do 
życia sami jego niesłyszący 
członkowie, by móc chro-
nić swoje zdrowie, rozwijać 
zainteresowania, a przede 
wszystkim mieć kontakt z 
drugim człowiekiem. Dzisiaj 
prężnie działająca organiza-
cja składa się nie tylko z sa-
mych osób niesłyszących, ale 
także wielospecjalistycznej 
kadry: tłumaczy języka migo-
wego, pracownika socjalnego, 
pedagoga, psychologa, do-
radcy zawodowego, asystenta 
osoby niepełnosprawnej i wo-
lontariuszy. 

Śmiało można powiedzieć, 
że to taka „migająca” wspól-
nota, w której każdy czuje się 
jak w rodzinie. Życzymy więc 
kolejnych dziesięciu, dwu-
dziestu, a nawet stu lat! Do 
zobaczenia na następnym ju-
bileuszu. 

Osobiste jubileuszowe re-
fl eksje Euniki Lech „Moje życie 
z Tonem” na stronie 26.
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Pełna sala
 Klubu „Angelo”.

Były łzy wzruszenia…

Jubileuszowy list gratulacyjny prezydenta Poznania 
Ryszarda Grobelnego czyta Dorota Potejko – 

Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włodzimierz 
Kałek zapewnia, że weźmie udział w obchodach pełnoletności 

TON-u, czyli w jego osiemnastych urodzinach.

Męska odmiana „Jeziora Łabędziego”.
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Jubileusz 10-lecia Towarzy-
stwa Osób Niesłyszących 

TON był dla mnie dniem 
bardzo szczególnym. Jestem 
związana z tą organizacją 
prawie od samego początku. 
Przypadek sprawił, że moje 
losy ściśle związały się z lo-
sem osób niesłyszących.

Gdy dziewięć lat temu po 
trudnych doświadczeniach ży-
ciowych zamieszkałam w Po-
znaniu, nie myślałam nawet o 
tym, że moje życie tak bardzo 
się zmieni. To, co czekało mnie 
w tym nowym miejscu, prze-
szło najśmielsze oczekiwania.

Po operacji serca mojego 
syna postanowiłam zacząć 
nowe życie. Na miejsce nasze-
go nowego domu wybrałam 
Poznań. Była to decyzja jed-
nej chwili. Kilka dni po prze-
prowadzce wybrałam się na 
zakupy do pobliskiego mar-
ketu. Tam zauważyłam osoby 
niesłyszące. Rozmawiali „na 
migi”. Od zawsze byłam zwią-
zana z niesłyszącymi. Już jako 
dziecko znałam język migowy. 
Postanowiłam zawrzeć nowe 
znajomości. Tak zaczęła się 
zwykła rozmowa, która tego 
samego dnia skończyła się u 
prezesa w domu.

Dowiedziałam się, że sami 
założyli stowarzyszenie led-
wie parę miesięcy wcześniej. 
Wzbudziło to mój podziw, spra-
wy urzędowe są przecież dla 
niesłyszących bardzo trudne.

Opowiadali mi o swoich ma-
rzeniach i oczekiwaniach.

Spodobała mi się ich wi-

W poniedziałek, 13 paź-
dziernika w Warszawie 

na posiedzeniu obrad Rady 
Programowej została wyłonio-
na lista fi nalistów programu 
„Warto być za” opracowanego 
przez Kompanię Piwowarską. 
Wybrano 15 organizacji, które 
zrealizowały najlepsze projek-
ty. Mają one szansę otrzymać 
granty w łącznej wysokości 
pół miliona złotych. 

Zaopiniowano najcenniejsze 
projekty w dwóch kategoriach: 
za 100 tys. i 50 tys. złotych. W 
pierwszej kategorii na czoło-
wych miejscach uplasowały się 
między innymi: Stowarzyszenie 
„ASLAN” za projekt pod hasłem: 
„Dorastanie z dobrym wspoma-

ganiem”, Stowarzyszenie Pomo-
cy Bliźniemu im. Brata Krystyna 
w Gorzowie Wielkopolskim 
za projekt: „Centrum Charyta-
tywne w Gorzowie Wielkopol-
skim”, Fundacja „SYNAPSIS” za 
projekt: „Moje dziecko rozwija 
się inaczej” i Stowarzyszenie 
Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dać Szan-
sę” za projekt: „Zobaczyć bar-
wę, poczuć zapach”. 

W drugiej kategorii wyłonio-

no: Stowarzyszenie na Rzecz 
Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar 
Serca” za projekt: „Dziadkowie 
w sieci” zapobiegający wyklu-
czeniu informacyjnemu osób 
starszych, Polski Związek Nie-
widomych za projekt: „Marsz 
po sukces”, Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym – Koło 
w Jarosławiu za projekt: „Od 
treningu do samodzielnego za-
mieszkania” oraz wiele innych.

Ostateczna decyzja, kto 
otrzyma dofi nansowanie, na-
leżeć będzie do osób, które 
wezmą udział w głosowaniu 
i wybiorą najlepszy projekt. 
Szczegóły i bliższe informa-
cje na stronie: www.warto.eu. 
W grudniu podczas uroczystej 
Gali w Warszawie poznamy 
laureatów tegorocznej edycji 
programu „Warto być za”.

 KAROLINA KASPRZAK

Są już fi naliści

Eunika
Lech
POZNAŃ

Moje życie z TON-em
zja. Było dużo do zrobienia. 
Prawdzie wyzwanie. Towa-
rzystwo liczyło wtedy około 
40, 50 osób. Nie było siedziby. 
Wszystkie sprawy załatwiano 
u prezesa w małym, dwupoko-
jowym mieszkaniu. Jego pry-
watny telefaks służył do spraw 
urzędowych.

Bardzo chciałam im pomóc. 
Obawiałam się jednak, że z 
dzieckiem tuż po ciężkiej ope-
racji serca nie poradzę sobie. 
Żona prezesa Trudzia uspoko-
iła mnie. Powiedziała, że zaj-
mie się moim synkiem równie 
troskliwie jak ja, gdy będę w 
pracy. Słowa dotrzymała.

Pracowałam dla osób nie-
słyszących najlepiej, jak po-
trafi łam. Już miesiąc później 
zorganizowałam Mikołajki i 
Wigilię, zbierałam darowizny, 
gdzie się dało. Podjęłam pierw-
sze próby pisania wniosków o 
dotację, skutecznie.

Towarzystwo ruszyło z miej-
sca. Rok później liczyło 120 
osób.

Początkowo spotykaliśmy 
się w salce szkolnej. Osób jed-
nak wciąż przybywało i robiła 
się dla nas za ciasna. Pomocy 
udzieliła nam wtedy Pani Elż-
bieta Anioł. Dzięki niej przez 
blisko dwa lata spotykaliśmy 
się w Klubie „Angello”.

Uczyłam się prowadzenia 
organizacji pozarządowej. 
Uczestniczyłam w wielu szko-
leniach. Poznawałam wiele 
wspaniałych osób, z którymi 
później byłam związana za-
wodowo. Zdobyłam cenne do-
świadczenia.

W roku 2004 nasze stowa-
rzyszenie odnosiło już suk-
cesy: aktywizacja zawodowa 
idealnie dobrana do osób nie-
słyszących, działania dla se-
niorów, dzieci, młodzieży, tak-
że sport.

Dzięki uzyskanym środkom 
zatrudniliśmy dodatkową ka-
drę specjalistów i wynajęliśmy 
własny lokal. Był to przełomo-
wy rok w życiu naszego stowa-
rzyszenia.

Miło wspominam miniony 
okres. 

Pracowałam dla niesłyszą-
cych, ale oni robili dla mnie 
równie wiele. Początkowo byli 
bardzo nieufni, co wynikało z 
pewnością z baraku zaufania 
do osób słyszących, którzy 
niejednokrotnie zawiedli ich 
zaufanie.

Z czasem jednak stałam się 
jedną z nich: „słyszącą–głu-
chą”. Jestem z tego dumna. 
Osoba nie mająca kontaktu 
z niesłyszącymi nie wie, jak 
trudno jest zostać w pełni ak-
ceptowanym przez to środo-
wisko, pochodząc z zewnątrz.
Nam się udało. Moi niesłyszący 
przyjaciele zaczęli tworzyć ze 
mną rodzinę.

Gdy pracowałam, odbierali 
Kubę z przedszkola, szykowali 
mu jedzenie. Gdy źle się po-
czuł, zawozili nas do szpitala, 
lekarza.

Wszędzie wyjeżdżaliśmy ra-
zem. Na jednym z pierwszych 
turnusów rehabilitacyjnych 
mój synek poznał nowego 
dziadka i babcię. Wujkiem był 

prezes Marek, ciocią jego żona 
Trudzia, a ciocią Olą wicepre-
zesowa. Mogłabym tak długo 
wymieniać.

Mamy wielką rodzinę. Oboje 
z synem żyjemy w ich świecie 
szczęśliwie. Nie zamieniłabym 
mojego życia na żadne inne. 
Kocham moich niesłyszących 
przyjaciół i wiem, że oni rów-
nież mnie kochają. Moja praca 
ma głęboki sens, przynosi wi-
doczne rezultaty. Nie każdy ma 
tyle szczęścia.

W roku 2009 moi niesłyszą-
cy przyjaciele wytypowali mnie 
do plebiscytu „Człowiek Roku”. 
Otrzymałam wtedy nominację 
wraz z prezesem Markiem Pa-
terem, który był w pierwszej 
trójce nominowanych. Było to 
wielkie uhonorowanie naszej 
pracy i świadectwo, że to, co 
robimy, cieszy się poparciem 
tego środowiska.

Jubileusz 10-lecia Towarzy-
stwa to dla mnie nie tylko no-
stalgiczny okres wspomnień.

Wiem, że jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Liczba człon-
ków wzrosła do ponad 500. Są 
wśród nich osoby w każdym 
wieku. Każdy ma inne potrze-
by. Co roku staramy się, aby 
zadania były w pełni dostoso-
wane do ich bieżących potrzeb. 
To bardzo ważne. 

TON jest ich drugim domem, 
muszą więc mieć tu wszystko, 
czego oczekują. Życzę sobie i 
wszystkim członkom Towarzy-
stwa, aby zawsze tak było.

Dziękuję, że jesteście przy 
mnie.
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– Spotykamy się w dniu Edu-
kacji Narodowej. Proszę 

więc przyjąć najlepsze życze-
nia z okazji Dnia Nauczyciela, 
bo to przecież też Pana święto. 

– Dziękuję bardzo. 
– Jest Pan kandydatem na 

radnego do Rady Miasta z listy 
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Co kierowało Panem, aby 
podjąć taką decyzję? 

– Zawsze działałem społecz-
nie. Zawodowo pracuję jako na-
uczyciel w dwóch gimnazjach, 
więc mam tam pewne pole do 
wykazania się, ale to za mało. 
Współpracuję ze Stowarzysze-
niem Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze 
Razem” oraz jestem radnym na 
Ratajach – dzielnicy, w której 
mieszkam. Jako Poznaniak uwa-
żam, że jest dużo do zrobienia w 
naszym mieście. Stąd moja de-
cyzja o kandydowaniu do Rady 
Miasta. Jestem członkiem So-
juszu Lewicy Demokratycznej, 
więc kandyduję z listy tej partii. 

– Kandyduje Pan z ostatnie-
go miejsca na liście. Czy nie 
obawia się Pan porażki? 

– To zależy tylko od naszych 
wyborców. Wcale nie uważam, 
że ostatnie miejsce jest stracone 
dla kandydata, a jeśli nie moż-
na być na pierwszym miejscu 
to właśnie miejsce ostatnie jest, 
moim zdaniem, najlepsze. Zoba-
czymy w dniu wyborów. 

– Jaki jest Pana program wy-
borczy? Czym chce Pan prze-
konać wyborców? 

– Mój program zawiera się w 
trzech słowach: wolność, god-
ność i równość. Wszyscy je-
steśmy równi i wszyscy mamy 
takie same prawa, a Poznań po-

Dla godności
i równości
Z PATRYKIEM PLUCIŃSKIM, kandydatem na radnego w tegorocznych 
wyborach do Rady Miasta Poznania rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

winien być miastem dostępnym 
dla każdego. Nie powinniśmy 
się na przykład bać, wychodząc 
na ulicę wieczorem. Dostęp do 
wszelkich placówek w naszym 
mieście też powinien być równy 
dla wszystkich, niepełnospraw-
nych i zdrowych. Moje najbliż-
sze podwórko, czyli szkoła, w 
której uczę, ta też powinna być 
dostępna dla każdego. Wszyscy 
powinni być równo traktowa-
ni, bez względu na to, czy są z 
biednej, czy z bogatej rodziny. 
Dostęp do nauki powinien być 
równy. Bardzo ważna jest rów-
nież godność człowieka i jego 
wolność, na przykład człowiek 
niepełnosprawny nie może być 
w żaden sposób poniżany, trak-
towany jako coś gorszego czy 
mieć poczucie wykluczenia spo-
łecznego. To samo odnosi się do 
osób z biedniejszych środowisk 
czy tak zwanych patologii spo-
łecznych. Boli mnie także gorsze 
traktowanie ludzi o innych po-
glądach społecznych, politycz-
nych, innych orientacjach czy 
innych narodowości. Czasami 
wydaje mi się, że mimo, iż już 

jest nieco lepiej, wciąż brakuje w 
nas tolerancji. Jako radny chciał-
bym to zmieniać. Poznań ma być 
miastem przyjaznym, otwartym 
i dostępnym dla wszystkich. 

– Będzie Pan również działał 
w imieniu rzeszy poznańskich 
osób niepełnosprawnych? 

– Oczywiście. Ta grupa ludzi 
nigdy nie była mi obojętna, o 
czym świadczy chociażby moja 
praca radnego i w Stowarzysze-

niu Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze 
Razem”. 

– Życzę, aby mógł Pan speł-
nić te plany, działając w Radzie 
Miasta. A jeśli przyjąć czarny 
scenariusz, czyli przegraną w 
wyborach? Co wtedy? 

– Swoje plany będę nadal re-
alizował w miejscu pracy i na 
osiedlu, na którym mieszkam. 

– A ten optymistyczny scena-
riusz – wygrana… 

– Na pewno nie spocznę na 
laurach. Będę starał się realizo-
wać wszystkie moje postulaty, 
plany i zamierzenia. Będę też 
bardzo otwarty na sprawy ludzi, 
zresztą zawsze taki byłem. Chcę 
być radnym z prawdziwego zda-
rzenia, służącym ludziom, a nie 
kolejnym nazwiskiem w spra-
wozdaniach. 

– Czego więc mogę Panu ży-
czyć? 

– Szczęścia. 
– Życzę też zdrowia, na razie 

do walki o fotel radnego, a po-
tem o nasze sprawy w Radzie 
Miasta. Dziękuję za rozmowę. 

Listopad to chyba najsmut-
niejszy miesiąc całego 

roku. Środek jesieni, krótkie, 
często deszczowe dni. I świę-
to, które chyba nikogo z nas 
nie wprawia w radosny na-
strój - Święto Zmarłych, które 
skłania do zadumy i refl eksji. 

1 listopada masowo idziemy 
na cmentarze, odwiedzamy 
groby naszych bliskich, tych, 
którzy jeszcze wczoraj zasia-
dali z nami do stołu, a dzisiaj 
już nie ma, i tych, którym już 
nikt nigdy nie zapali świecz-
ki. Wspominamy ich uśmiech, 
ciepłe słowo, a czasami zwykłe, 

niepotrzebne sprzeczki. Myśli-
my też o tym, jak kruche i ulot-
ne jest nasze życie. 

Tegoroczny listopad i jego 
święto szczególnie będzie 
smutne w wielu polskich do-
mach. Ciągle nad nami unosi 
się cień smoleńskiej tragedii, 
kiedy w kwietniu zginęła pre-
zydencka para, wszyscy pasa-
żerowie i załoga prezydenckie-
go samolotu, lecąc na obchody 
rocznicy mordu polskich ofi ce-
rów w Katyniu. 

To była pierwsza, wielka tra-
gedia w tym roku. A za niecałe 
pół roku katastrofa pod Berli-

nem, w której zginęło 14 osób. 
Głównie pracownicy nadleśnic-
twa Złocieniec wracali autoka-
rem z wycieczki do Hiszpanii. 
W polski autokar uderza roz-
pędzony niemiecki samochód 
osobowy. Nasz autokar uderza 
o fi lar wiaduktu, są ranni i ofi ary 
śmiertelne. 

Nikt z jadących wtedy tym 
autokarem nie spodziewał się, 
że tak zakończy się ta wyciecz-
ka. Byli o kilka godzin od domu. 
Cieszyli się, że już niedługo 
będą ze swoimi bliskimi, po-
dzielą się wrażeniami z udanej 
wycieczki. . . 

Trudno nie zastanawiać nad 
ulotnością ludzkiego życia 
szczególnie w listopadzie, kiedy 
stajemy nad grobami bliskich. 
Cóż warte jest nasze życie, sko-
ro nieraz wystarczy jedna chwi-
la, moment czy przypadek, aby 
zgasło na zawsze?

Jesienne odwiedziny cmenta-
rzy skłaniają do takich refl eksji, 
wspomnień i zadumy. Zawsze 
też wtedy przypominają mi się 
słowa ks. Jana Twardowskiego: 
„Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”. 

EWELINA WĘGLEWSKA

Listopadowe refl eksje
PAMIĘCI MOJEGO DZIADKA – STANISŁAWA SITARZA
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Do tej pory wszystkie wy-
cieczki dla osób niesły-

szących były organizowane 
po Europie, gdzie można było 
dojechać autokarem. Ale to 
już historia. Bo w dniach od 
15 do 22 września członkowie 
Polskiego Związku Głuchych 
przebywali w Afryce, prze-
łamując bariery związane z 
transportem lotniczym. 

Odprawa bagażowa czy 
przeprawa paszportowa, dla 
grupy liczącej ponad 30 osób, 
była nie lada wyzwaniem. Gdy 
pracownicy lotniska (w Polsce i 
w Tunezji) usłyszeli, że odpra-
wiana grupa składa się z osób 
niesłyszących i słabosłyszą-
cych, pozwolono tłumaczom 
języka migowego na pozosta-
nie w miejscach kontroli pasz-
portowej i osobistej i wszystko 
poszło sprawnie. Potem już 
sama przyjemność przebywa-
nia w gorącym, tunezyjskim 
klimacie. 

Grupa przebywała w Sousse, 
w jednym z trzech najwięk-
szych miast Tunezji. Jest to Ku-
rort wypoczynkowy nad Mo-
rzem Śródziemnym, w którym 
przebywa rocznie ponad milion 
turystów. W ciągu dnia opa-
laliśmy się na plaży Boujaff ar, 
rojącej się od Tunezyjczyków 
i Europejczyków. Natomiast 
wieczorami bywaliśmy na 
wieczorkach zapoznawczych, 
przedstawieniach, zabawach 
tanecznych w Hotelu Samara. 
Nocą zwiedzaliśmy najwięk-
szy i najsłynniejszy jachtowy 
Port El-Kantoui dla ponad 300 
łodzi. Miejsce to wybudowano 
w 1979 jako ośrodek turystycz-
ny z hotelami, ośrodkami spor-
towymi i polami golfowymi. 
Wśród podświetlonych i kolo-
rowych budynków do późnych 
godzin były otwarte sklepiki z 
pamiątkami.

 W kapeluszach, dżokejkach 
i arafatkach wyruszyliśmy na 
gorącą, słoneczną pustynię. 
Długa karawana wielbłądów 
poniosła na swych grzbietach 
grupę zafascynowanych nie-
słyszących. Karmiliśmy wiel-
błądy agawami, oglądaliśmy 
wypiekane chleba, kosztowali-
śmy go z warzywami. Jeden z 
wielbłądów podszedł do butel-
ki z coca-colą i sam ją opróż-
nił. 

W Tunisie, stolicy Tunezji, 
zwiedziliśmy jedyną tu kato-
licką katedrę w Tunezji. Na 
targowisku – targowalismy 
się o każdego dinara. Zwie-
dzaliśmy muzeum w dawnym 
pałacu bejów husajnickich z 
XIII wieku. W Muzeum Bardo 
obejrzeliśmy większość tune-

W niedzielę 26 września 
nasza Grupa Wsparcia 

dla Osób Niepełnosprawnych 
w Rogoźnie uczestniczyła w 
dorocznym festynie archeolo-
gicznym w Biskupinie, na któ-
rym co roku przedstawiana 
jest kultura innego kraju.

W tym roku poznawaliśmy 
kulturą rosyjską. Dowiedzieli-
śmy się, jak żyli kiedyś ludzie 
w Rosji. Obejrzeliśmy dyby do 
zakuwania ludzi. Przymierzali-
śmy zbroję i Chełm rycerski. Po-
znaliśmy pracę zielarki, zakład 

Koncert Fundacji
„Patria”

Fundacja PATRIA organizuje 
6 grudnia o godzinie 19 w 

Auli UAM w Poznaniu chary-
tatywny koncert świąteczno-
mikołajkowy „Wielkopolska 
Wrażliwa”.

Patronat nad koncertem obję-
li: Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak oraz Rektor Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
profesor Bronisław Marciniak. 
Organizatorów poparł również 
Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski. W darze dla Fundacji 
PATRIA w czasie charytatywne-
go koncertu wystąpią między 
innymi: Halina Benedyk i Marco 
Antonelli, Zbigniew Wodecki, 
zespół Skaldowie. Cały dochód 
uzyskany w tego przedsięwzię-
cia przeznaczony zostanie na 
budowę Wielkopolskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Imiołkach 
na Polach Lednickich. Bilety w 
cenie 150 zł. na parterze, 120 zł. 
na piętrze w rzędach I i II oraz 70 
zł. na piętrze w pozostałych rzę-
dach będą dostępne w sprzedaży 
od 2 listopada. Już teraz serdecz-
nie zapraszamy na koncert. W 
styczniowym wydaniu „Filantro-
pa” zamieścimy obszerną relację 
z tego wydarzenia.

ROBERT STĘPIŃSKI

mincerza, tkaczy. Można było 
przejechać się konno lub po-
pływać stateczkiem po jeziorze. 
Panie oglądały dawną biżuterię, 
kupowały pierścionki i kolczyki. 
Na mnie największe wrażenie 
wywarło stoisko z łukami i daw-
ną bronią palną. Zwiedziliśmy 
też rezerwat archeologiczny, w 
którym kręcony był fi lm „Stara 
baśń”. Był też posiłek z regio-
nalnych potraw. Była to dla nas 
szczególna lekcja historii. Także 
dla mnie, co widać na zdjęciu. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

My w Biskupinie

Nowe kosztuje cztery ty-
sięcy złotych, to z nie-

mieckiego szpitala można 
otrzymać bezpłatnie. Wy-
starczy pokryć koszty trans-
portu. Specjalne łóżka dla 
dzieci na pewno przydadzą 
się w leczeniu różnych do-
legliwości. 

– Jeden z naszych wolon-
tariuszy pracujący w zagra-
nicznych szpitalach postarał 
się o nieodpłatne przekaza-
nie ponad czterdziestu pro-
fesjonalnych łóżek dla dzieci 
– mówi Anna Leszczyńska ze 
Stowarzyszenia „Środowisko 
dla niepełnosprawnych EKO 
SALUS”. – Jedyny koszt, któ-
ry należałoby ponieść, wiąże 
się z transportem, bowiem 
łóżka należą do jednego z 
niemieckich szpitali. 

Są one w bardzo dobrym 
stanie, a chęć ich przekaza-

nia wynika z reorganizacji 
placówki. Wymiary takie-
go łóżka wynoszą 140-172 
centymetry (długość), 70-
92 centymetry (szerokość). 
Mają one pełną regulację i są 
zrobione z wysoko jakościo-
wych materiałów. 

Przeznaczono je dla dzieci 
od poczęcia do piątego roku 
życia. W sklepie zapłacimy 
za jedno około czterech ty-
sięcy złotych. Koszt trans-
portu dla wszystkich łóżek 
wynosi pięć tysięcy złotych 
(gabaryty powodują, że po-
trzebny jest TIR). 

Zainteresowani wykorzy-
staniem tego sprzętu mogą 
uzyskać informacje pod nu-
merem telefonu 669910824 
lub na stronie wolontaria-
twielkopolski@gmail.com 
awa

Łóżka dla dzieci
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NIESŁYSZĄCY Z POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH W AFRYCE

W gorącej Tunezji
zyjskich zabytków, znalezisk 
archeologicznych. Najciekaw-
szym miejscem tego dnia był 
Park Archeologiczny z terma-
mi Antoniusza i pozostałościa-
mi rzymskich willi oraz bazyli-
ki. Łaźnie rzymskie pozostaną 
długo w pamięci i na naszych 
fotografi ach. 

Bajkowe zdjęcia przywieź-
liśmy z Sidi Bou Said – mia-
steczka, które wygląda jak z 
pocztówki. Domy pomalowa-
ne są na biało, a okiennice i 
drzwi na niebiesko. Mieszkają 
tu najbogatsi obywatele Tu-
nezji. Naszych niesłyszących 
zachwyciły wąskie uliczki z 
charakterystycznymi doma-
mi oraz piękne widoki na za-
tokę.

Każdy mógł jechać do fa-
bryki skóry i zobaczyć, jak 
od podstaw jest szyta kurtka 
czy torebka. Panie na miejscu 
miały przerobione i dopaso-
wane do swojej fi gury kurtki. 
Skórzane i złotnicze wyroby 
kupowano na targu w Medinie. 
Efekty można było zobaczyć w 
drodze powrotnej na lotnisku: 
kolorowe torebki, wystające z 

nich wielbłądy oraz ciepłe skó-
rzane kurtki. 

Jednego wieczoru do Hotelu 
przyszedł Tunezyjczyk, który 
dowiedział się o naszej grupie 
osób niesłyszących. Zawarł 
z nami międzykontynentalną 
znajomość. Mimo różnicy w 
znakach migowych nawią-
zanie kontaktu nie sprawiło 
większego problemu.

Przed odlotem pojechaliśmy 
na Wieczór Beduiński, aby na 
zakończenie pobytu poznać 
tunezyjską kulturę, kuchnię i 
zwyczaje. W skansenie zoba-

czyliśmy, jak powstają dywany, 
ceramika, tunezyjskie hafty. Pod-
czas kolacji kosztowaliśmy tu-
nezyjskie specjały: szorbę, briki, 
kuskus, wino. Przez cały wieczór 
zespół tunezyjskich artystów 
prezentował tańce ludowe, stro-
je ślubne, taniec z dzbanami na 
głowie oraz orientalny taniec 
brzucha. 

Może kolejnym miejscem 
naszej wyprawy będzie prze-
piękna Szkocja? 

LIDIA DRZEWIECKA
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– Kiedy patrzę na obrazy 
Pani autorstwa, dostrzegam 
w nich niezwykłą wrażliwość, 
spokój i pogodę ducha. Przy-
ciągają odbiorcę estetyką oraz 
starannie dobranymi barwa-
mi. Od kiedy rozpoczęła się 
przygoda z malarstwem? 

– Po latach pokonywania ży-
ciowych trudności potrzebny 
jest spokój i wyciszenie. Rysuję 
od zawsze a maluję od 2000 
roku. Twórczość artystyczna 
była mi bliska już we wczesnej 
młodości. W szkole podstawo-
wej brałam udział w rozma-
itych konkursach oraz olimpia-
dach. Zgłębiałam także wiedzę 
o sztuce i malarstwie. 

– Jaką technikę najczęściej 
wykorzystuje Pani w swoich 
pracach? 

– Moimi ulubionymi techni-
kami są pastel, akwarela, olej, 
piórko i akryl. Uprawiam ma-
larstwo, rysunek i rzeźbę. 

– Jest Pani członkinią Eko-
logicznego Stowarzyszenia 
Środowisk Twórczych „EKO 
– ART” oraz Stowarzysze-
nia Plastyków i Fotografi ków 
„DEDAL” w Poznaniu. Praca 
pędzlem zapewne wymagała 
wiele zaangażowania, wysił-
ku i samodoskonalenia? 

– Malowanie jest moją pa-
sją, dlatego bardzo chętnie się 
uczę wszystkiego, co jest zwią-
zane z tym tematem. Zgłębiam 
wiedzę o malarstwie i sztuce, 
o technikach malowania. W 
Sekcji Plastycznej Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku przez 
trzy lata rozwijałam techni-
kę pastelu pod okiem artysty 
plastyka Marii Pelec-Gąsio-
rowskiej. W latach 2001-2007 
szlifowałam warsztat malarski 
(rysunek, olej, akryl, pastel) u 
artysty plastyka Józefa Kalisza-
na – wieloletniego scenografa 
poznańskiej telewizji i teatru w 
Gnieźnie. Obecnie pogłębiam 
umiejętności artystyczne w 
warsztacie Jerzego Łuczaka na 
zajęciach plastycznych w każ-
dą środę w Schronie Kultury 
Europa w Poznaniu. 

– Często bierze Pani udział 

Bohaterów opisywanych w 
tym cyklu nic nie łączy. 

Może po za jednym. Wszyscy 
chociaż raz byli w Schronie 
Kultury „Europa” i… otrzyma-
li pamiątkowy „wiatraczek 
szczęścia”. Wiatraczki wytwa-
rza emerytowany artysta do-
rabiając sobie w ten sposób 
do skromnej emerytury. Jak 
twierdzi – dzięki temu czasem 
wystarcza na wykupienie le-
karstw. A może jednak łączy 
ich coś więcej? Zresztą najle-
piej przeczytajcie i… sami się 
przekonajcie.

Starszy mężczyzna, bardzo 
wzruszony, śpiewa po rosyjsku 
piosenkę swojej młodości:

Pozabyt, pozabroszen 
s maładych junych let
Sam astałsia sierotaju,
szczastia doli mnie niet,
Wot umru ja, 
pochoraniat mienia
I rodnyje nie uznajut 
gdie magiła maja
I nikto nie uznajet 
i nikto nie pridiot.
Tolko ranneju wiesnoju 
saławiej zapajot.*)

Co bardziej podziwiać – pa-
mięć starszego pana, który po 
kilkudziesięciu latach doskona-
le pamięta swoje dzieciństwo 
przeżyte na „nieludzkiej ziemi”, 
czy to, że pomimo okrutnych 
przeżyć podkreśla nieustannie, 
„że tam spotkał także dobrych 
ludzi, na przykład komendanta 
fabryki , który pozwolił pocho-
wać matkę naszego bohatera w 
trumnie zbitej z desek – pomimo, 
że drewno w zesłańczym obo-
zie było towarem defi cytowym”. 
Choć daje świadectwo krzywdy 
wyrządzonej jemu i jego rodzi-
nie przez obłędny system so-
wieckiego totalitaryzmu, to ma 
świadomość, że jego cierpienie, 
nadal obecne w pamięci po tylu 
latach od wojennej tułaczki, jest 
jedynie kroplą w morzu cierpień 
Polaków, zamieszkujących we 
wschodniej części przedwojen-
nej Polski. Podkreśla: „ja prze-
cież nie tylko dożyłem wolno-
ści, ale dane mi było wrócić do 
ojczyzny, a nawet zrealizować 
swoje powołanie”. 

Ale bohater wieczoru zaraz 
dodaje: „ich ludzie także cierpie-
li, także nieustannie głodowali, 
bali się o swoje życie, ponieważ 

Roman
Kawecki
POZNAŃ
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Maluję 
z potrzeby serca
Z WIĘCESŁAWĄ POPRAWSKĄ rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 

w plenerach i wystawach ar-
tystycznych? 

– Dotychczas miałam 22 wy-
stawy indywidualne w różnych 
miastach Polski. Uczestniczę 
zarówno w plenerach jak i wy-
stawach zbiorowych. Moje pra-
ce znajdują się w zbiorach pry-
watnych w kraju i zagranicą: 
między innymi w Belgii, Danii, 
Francji, Watykanie, Szwajcarii, 
Peru, USA, Niemczech, Rosji. 
Były drukowane na stronach 
tytułowych ogólnopolskich 
periodyków medycznych, w 
biuletynach, kalendarzach i w 
formie pocztówkowej. 

– Co jest motywem prze-
wodnim w Pani twórczości? 

– Pasjonuje mnie głównie 
człowiek. Interesuję się rów-
nież tematyką wiejską, lubię 
malować pejzaże, portrety i 
martwą naturę. 

– Zajmowała się Pani za-
wodowo malarstwem? 

– Nie, chociaż to było moim 
największym marzeniem od 
młodości. Z zawodu jestem le-
karzem medycyny pracy i taki 
zawód wykonywałam. Malar-
stwo traktuję jako sposób na 
ciekawe życie oraz wyrażanie 

siebie. Maluję z potrzeby ser-
ca. W wolnych chwilach dużo 
czytam, spotykam się z przy-
jaciółmi, dużo chodzę (o kuli – 
od czasu wypadku i poważnej 
operacji, bo góry i rower stały 
się nierealne) oraz słucham 
muzyki klasycznej. 

– Jakie korzyści daje Pani 
kontakt ze sztuką? 

– Nauczyłam się inaczej po-
strzegać otaczającą rzeczywi-
stość. Potrafi ę zachwycać się 
pięknem chwili i cieszyć się 
słońcem wschodzącym każde-
go poranka. „Patrzę obrazami” 
i dzięki temu znajduję ciekawe 
tematy malarskie. Twórczość 
pomaga mi zapomnieć o zmę-
czeniu, smutkach, niespraw-
ności, kilkunastu pobytach 
szpitalnych, negatywnych stro-
nach życia i narastającej do-
okoła agresji. Sztuka stanowi 
antidotum na zło. Malowanie 
to moje życie, mój świat. A jeśli 
odbiorcy sprawiam radość, to 
utwierdzam się w przekona-
niu, że ta droga ma sens i war-
to iść nią dalej. 

– Życzę sukcesów i satys-
fakcji z twórczych działań. 
Dziękuję za rozmowę.
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Syberyjska
opowieść 

za najmniejsze przewinienie 
trafi ć mogli także do łagru”. I 
płynie opowieść o ojcu, przed-
wojennym policjancie, który 
pochodził z Poznania, a żonę 
znalazł na Śląsku. A potem miał 
pecha, ponieważ ze Śląska zo-
stał przeniesiony na wschodnią 
rubież Rzeczypospolitej. O mat-
ce, która nauczyła go trwania w 
wierze katolickiej, pomimo że 
większość sąsiadów wyznawała 
prawosławie. O tym, że rodzina 
starała się żyć w zgodzie z ukra-
ińskimi i polskimi sąsiadami, 
choć czasem było to trudne z 
uwagi na obowiązki ojca, który 
dla nich był synonimem władzy 
polskiej w Zborowie, a następnie 
w Nuszcze (obecnie Ukraina). 

Spotkanie autorskie, które 
zorganizowaliśmy w Schronie 
Kultury „Europa” z księdzem 
Romanem Pioterkiem, z okazji 
wydania przez niego książki 
„Przez Sybir do kapłaństwa – 
wspomnienia Sybiraka i ka-
płana” przebiegało w ciszy, w 
której słychać było tylko słowa 
autora, przerywane co pewien 
czas śpiewanymi przez niego 
ukraińskim i rosyjskimi pio-
senkami. Wielu słuchaczy z 
trudem ukrywało wzruszenie, 
dyskretnie ocierając łzy napły-
wające do oczu. Emerytowany 
kapłan opowiadał, jak na Sybe-
rii zrodziło się jego pragnienie 
kapłaństwa, choć czasem moc-
niejsze było pragnienie znale-
zienia odrobiny pożywienia. O 

obrazie Jasnogórskiej Madonny 
zabranym na kresy podczas 
przeprowadzki służbowej ojca, 
który matka wycięła z ram i za-
brała aż do Kazachstanu. Odtąd 
był on ostatnim wspomnieniem 
domu i ojczyzny i nie pozwalał 
zapomnieć o Bogu. 

Ksiądz Pioterek wspomina, że 
zdrowy człowiek dla sowieckiej 
władzy był niczym innym tylko 
maszyną do pracy. Maszyną, 
o którą w ogóle nie trzeba się 
troszczyć, aby była sprawna. 
Brak żywności, ciepła, lekarstw 
w połączeniu z wykańczającą 
pracą fi zyczną wyniszczały ze-
słańców. A człowiek chory lub 
niepełnosprawny był balastem, 
ciężarem dla komunistyczne-
go systemu. Dlatego jeśli ktoś 
nie mógł pracować – zostawał 
pozbawiany nawet tej niewy-
starczającej dla egzystencji racji 
żywności – aby umarł jak naj-
wcześniej. A potem zostawał jak 
najszybciej zakopany pod zlodo-
waciałą ziemią, a czasem wręcz 
porzucony tam, gdzie skonał. 
Bezimienny, bez szansy na za-
chowanie o nim choćby krzyża z 
nazwiskiem i datą śmierci. 

Nasz bohater wspomina, jak 
błagał lekarza o wypisanie do 
pracy z lecznicy obozowej, do 
której trafi ł z wysoką gorącz-
ką – ponieważ przeczuwał , że 
został tam skierowany tylko po 
to, aby szybciej zakończył ży-
cie, niepotrzebne już obozowej 

władzy. Mogli przecież na jego 
miejsce przywieźć kolejnego 
zesłańca zdolnego do cięż-
kiej pracy. Często powtarzamy 
przysłowie – kto nie pracuje ten 
nie je. W syberyjskiej rzeczywi-
stości było ono stosowane bar-
dzo dosłownie.

Czy zatem jest to opowieść 
o beznadziejnym losie naszych 
braci ze wschodnich woje-
wództw II Rzeczypospolitej? 
Absolutnie nie! Ksiądz Roman 
dla mnie, który – na szczęście 
– znam te czasy jedynie z opo-
wieści i literatury, jest jakby sym-
bolem Polski Odrodzonej. Wola 
życia, wiara w dobroć Boga, 
ale także dobro wyświadczo-
ne prze wielu ludzi, krewnych 
i całkowicie obcych, pozwala 
mu przetrwać kataklizm Wiel-
kiej Rewolucji Październikowej 
i II wojny światowej. Uważa to 
za swoisty cud nakreślony ręką 
Boga. Jako chorowity chłopiec 
miał przecież w tych warun-
kach minimalne szanse prze-
trwania. A kiedy zło przemija 
Ksiądz Pioterek dzięki pomocy, 
poznanego w trakcie zesłań-
czej włóczęgi, już po śmierci 
matki, Jana Pendla - „opiekuna 
i przyjaciela” – jak o nim pisze – 
realizuje swoje powołanie. Po-
mimo bardzo złego stanu zdro-
wia zostaje kapłanem, potem 
proboszczem, a kiedy osiąga 
dojrzałość wieku emerytalnego, 
kończy przerwany leczeniem 

zdrowia doktorat i pisze swoje 
wspomnienia. 

Realizuje jeszcze jedno zada-
nie, które sobie postawił: szuka 
śladów ojca, prawdopodobnie 
zamordowanego przez sowiec-
ką bezpiekę. Grobu matki nie 
szuka. Pochował ją gdzieś na 
kazachskim stepie w miejscu, 
którego nie potrafi  odnaleźć. 
Nie żywi jednak nienawiści do 
swoich prześladowców. Prze-
ciwnie, pisze w swojej książce: 
„Przewodnim motywem mojej 
posługi kapłańskiej było i jest 
budowanie mostów pomiędzy 
Bogiem i ludźmi oraz między 
ludźmi wzajemnie. Oby i te 
moje wspomnienia Sybiraka 
i kapłana służyły temu same-
mu celowi także w relacjach 
między sąsiadującymi z Polską 
narodami, na drodze trudnego 
pojednania”

Chyba już zawsze, gdy w 
Schronie Kultury „Europa” or-
ganizować będziemy w listo-
padzie, jak co roku, nasz wie-
czór patriotyczny, aby uczcić 
kolejną rocznicę powrotu na-
szej ojczyny z jej historycznego 
wygnania, moja wyobraźnia 
przywoływać będzie zgarbioną 
postać starszego mężczyzny w 
koloratce, który wzruszonym 
głosem nuci piosenkę swojego 
dzieciństwa:

Pozabyt, pozabroszen
s maładych junych let
Sam astałsia sierotaju, 
szczastia doli mnie niet,
Wot umru ja, 
pochoraniat mienia
I rodnyje nie uznajut
gdie magiła maja
I nikto nie uznajet 
i nikto nie pridiot.
Tolko ranneju wiesnoju 
saławiej zapajot. *)

*)„Porzucony, odtrącony
od najmłodszych lat,
Sierotą pozostałem,
szczypty szczęścia
mi brak.
A gdy ducha wyzionę,
wtedy mnie pochowają. 
Nie dowiedzą się bliscy,
gdzie mogiła jest moja. 
I nikt się nie dowie,
i nikt nie odwiedzi.
Tylko wcześniej na wiosnę 
zaśpiewa mi słowik.”

(Piosenka galerników – cytat 
z książki ks. Romana Pioterka 
„Przez Sybir do kapłaństwa”.)

Ksiądz Roman Pioterek na spotkaniu autorskim w Schronie 
Kultury „Europa”. Z lewej Janina Stachowiak, 

prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Przystań”.
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Niezapomniany recital for-
tepianowy Daniela Wnu-

kowskiego, uroczyste prze-
mówienia, podziękowania i 
tłumy studentów wypełniają-
ce po brzegi Aulę Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – tak właśnie 
wyglądała inauguracja 
XXXII roku akademickiego 
2010/2011 zorganizowanego 
w poniedziałek, 18 paździer-
nika przez Towarzystwo Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

Punktualnie o godzinie 
14.00 uroczystość otwarł i po-
witał publiczność prof. dr hab. 
Andrzej Kostrzewski – Prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
który jednocześnie przedstawił 
sprawozdanie z dotychczaso-

Zwiększony ruch pojaz-
dów na naszych drogach 

oraz kłopoty komunikacyjne 
w miastach spowodowały, 
że rower stał się wygodnym 
i popularnym środkiem lo-
komocji. Zaczęły powsta-
wać w miastach ścieżki ro-
werowe. 

Według rozporządzenia Mi-
nistra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 2 marca 1999 roku, 
szerokość ścieżki rowerowej 
dla ruchu w jednym kierunku 
powinna wynosić 1,5 metra, 
a w obu kierunkach co naj-
mniej 2 metry. Często ścieżki 
rowerowe łączone są z chod-
nikami dla pieszych. Według 
tego samego rozporządzenia, 
szerokość chodnika powinna 
wynosić półtora metra. 

Tymczasem ścieżki rowe-
rowe powstają z podziału 
dawnego chodnika dla pie-
szych na część pieszą i rowe-
rową. Są to tak zwane ścieżki 
pieszo-rowerowe. Najczęściej 
chodnik dla pieszych zwęża-
ny jest do 1 metra, a pozo-
stawiona przestrzeń dla ro-
werów poruszających się w 
obu kierunkach do 1,5 metra. 
Trudno się z takimi rozwią-
zaniami zgodzić na ruchli-
wych chodnikach miejskich, 
obejmujących centralną 
część miasta. 

Sam jestem zmuszony 
do poruszania się po takich 
ścieżkach. Słaby wzrok nie 
pozwala mi odróżnić kolo-

Rowerem 
w niewidomego
rów, a i trudno dostrzec znak 
informujący, po której stronie 
powinienem się poruszać, 
dlatego często wchodzę w 
kolizję z rowerzystami. Ro-
werzyści są różni. Niektórzy 
zachowują dyscyplinę i sza-
nują prawa pieszych. Inni, 
zwłaszcza młodzi, jeżdżą 
szybko i niebezpiecznie. Pie-
szy w kontakcie z rozpędzo-
nym rowerem jest zawsze w 
gorszej sytuacji. 

Czy w każdej części miasta 
trzeba wytyczać ścieżki rowe-
rowe, a zwłaszcza kosztem 
pieszych? Łatwiej zbudować 
ciągi komunikacji rowerowej 
dochodzące do centrum, z 
zachowaniem rozdziału na 
ścieżkę rowerową i chodnik 
dla pieszych. W dotychczaso-
wej praktyce pomijano osoby 
z dysfunkcją narządu wzro-
ku. Dla nich rozdział chodni-
ka pieszego od ścieżki rowe-
rowej musi być dostrzegalny 
za pomocą innych zmysłów 
niż wzrok.

Przykładowym rozwiąza-

niem mogą być płytki chod-
nikowe o specjalnej faktu-
rze. Niedawno słyszeliśmy o 
głośnym wypadku na stacji 
warszawskiego metra, gdzie 
młody niewidomy człowiek 
wpadł pod pociąg, bo nic go 
przed tym nie ostrzegało. Po-
dobne sytuacje mogą zdarzać 
się na wspomnianych ścież-
kach. Kto będzie winien? Pie-
szy czy rowerzysta? A może 
ci, którzy zadecydowali o 
powstaniu takiej ścieżki lub 
jej konstruktorzy, którzy w 
swoich działaniach pominęli 
prawa tej kategorii osób?

Zwracam się do decyden-
tów, konstruktorów oraz 
tych, którzy tworzą prawo, by 
wprowadzać takie rozwiąza-
nia, które pozwolą bezpiecz-
nie poruszać się osobom 
niewidomym po ciągach pie-
szych. Nie jestem przeciwko 
powstawaniu ścieżek rowe-
rowych. 

Należy je jednak tworzyć 
z rozsądkiem i poszanowa-
niem praw innych użytkow-

ników ruchu drogowego, a 
przede wszystkim pieszych. 
Oddzielone od ruchu piesze-
go i samochodowego ścieżki 
rowerowe to najbezpieczniej-
sze rozwiązanie. 

Wyrastające na chodnikach 
i ścieżkach rowerowych słupy 
energetyczne i znaki drogowe 
są istotnym zagrożeniem dla 
użytkowników tych ciągów 
komunikacyjnych. Wystarczy 
wejść na stronę internetową, 
by zobaczyć absurdalne roz-
wiązania w tej dziedzinie. 

Pragnę, by obniżano kra-
wężniki na przejściach dla 
pieszych, budowano chodni-
ki o odpowiedniej szeroko-
ści, by schody nie stanowiły 
przeszkody przed dostaniem 
się do budynku użyteczności 
publicznej. Jeżeli miejsce na-
szego zamieszkania będzie 
przyjazne dla osób niepeł-
nosprawnych, to będzie ono 
przyjazne dla każdego z nas. 

MAREK LEMAŃSKI
OBORNIKI

INAUGURACJA XXXII ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Na naukę zawsze pora
wej działalności organizacji. 
Następnie wykład inaugura-
cyjny pt. „Chopin nasz współ-
czesny” wygłosił Wojciech 
Nentwig – Dyrektor Filharmo-
nii Poznańskiej. Po ofi cjalnej 
części słuchacze cieszyli się 
ponownym spotkaniem po wa-
kacyjnej przerwie i wspólnym 
dialogiem.

– Towarzystwo Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, którego za-
łożycielką była obecna dziś z 
nami Lidia Wrocińska - Sławska 
powstało przy Towarzystwie 
Wolnej Wszechnicy Polskiej 
a następnie funkcjonowało 
w ramach Uniwersyteckiego 
Centrum Studiów Otwartych. 
Obecnie skupia 1108 człon-
ków. Najstarszym słuchaczem 

jest Bogusław Osiński liczący 
97 lat – wyjaśnia prof. dr hab. 
Andrzej Kostrzewski. 

Oferta edukacyjna zawiera 
kilkadziesiąt bloków tematycz-
nych. W ciągu roku realizowa-
ne są zajęcia z obsługi sprzętu 
komputerowego, historii sztuki, 
gimnastyka chińska, nauka ję-
zyków obcych, terapia tańcem, 
działa koło Miłośników Sekcji 
Francuskiej, koło teatralno – 
literackie, fotografi czne i wiele 
innych przedsięwzięć. 

Ważną formą działalności 
są również wyjazdy integra-
cyjne. Ponadto słuchacze UTW 
zaangażowani są w zespół po-
mocy koleżeńskiej, wspoma-
gający w czynnościach życia 

codziennego członków prze-
bywających w trzech Domach 
Pomocy Społecznej na terenie 
Wielkopolski – w Łężeczkach, 
Lisówkach i Śremie. 

Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku jest miejscem prowadzenia 
badań naukowych i dydaktycz-
nych, współpracuje z ośrod-
kami akademickimi na terenie 
całej Polski, organizacjami 
pozarządowymi, instytucja-
mi, ale przede wszystkim jest 
miejscem integracji społecznej 
ludzi pragnących zdobywać 
wiedzę bez względu na wiek 
i posiadane kwalifi kacje. Bo 
przecież na naukę nigdy nie 
jest za późno. 

 KAROLINA KASPRZAK
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We wtorek 14 września 
uczestniczyłam w spo-

tkaniu integracyjnym dla do-
rosłych osób niepełnospraw-
nych z Gminy Kaźmierz, 
zorganizowanym przez miej-
scowy Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Gminnym 
Ośrodku Kultury, który był 
współorganizatorem imprezy. 
Wśród 130 uczestników było 
70 osób niepełnosprawnych 
wraz z opiekunami. 

Goście w ramach swo-
ich wystąpień informowali o 
możliwościach pomocy oso-
bom niepełnosprawnym. O 
tym, dokąd się zgłosić i jakie 
warunki spełnić, by uzyskać 
wsparcie. Przybliżono zadania 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Szamotułach. 
Dyrektor Bernadeta Markie-
wicz i Krystyna Musiał – prze-
wodnicząca zespołu ds. orze-
kania o niepełnosprawności 
wspominały o możliwości do-
fi nansowania turnusów reha-
bilitacyjnych i usuwania barier 
architektonicznych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego i or-
topedycznego oraz o pomocy 
stowarzyszeniom działającym 
na tym terenie. Omówiły za-
sady przyznawania stopni nie-
pełnosprawności, uzyskiwania 
legitymacji i kart parkingo-
wych. Wspomniały o inicjaty-
wie Pawła Kowzana – starosty 
szamotulskiego, jaką było za-
łożenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych „Tęcza”. 

Oprawę muzyczną spotka-
nia zapewnili dobrze znani na 
tym terenie panowie: Piotr Po-
śpieszny i Waldemar Hermann 
czyli duet „Peter & Waldi”. Nie 
zabrakło śpiewu, wspólnego 
tańca, konkursów z nagrodami 
i paczek z niespodziankami.

Bardzo ciekawie swoją 
działalność zaprezentowały 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Szamotuł prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi. Wysta-
wa pięknych prac wykonanych 
przez ich podopiecznych cie-
szyła się dużym zainteresowa-
niem. Wiele z nich zakupili na 
miejscu uczestnicy spotkania. 
Można było zobaczyć krótką 
prezentację codziennych zajęć 
w pracowniach: krawieckiej, 
informatycznej, ceramicznej, 
ogrodniczo-ekologicznej. Wy-

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

cieczki, pielgrzymki i turnu-
sy rehabilitacyjne, wspólne 
wyjścia do kina i do teatru, to 
tylko kilka z przykładów róż-
nych form aktywnego spędza-
nia czasu przez uczestników 
tych warsztatów. Powodem 
do dumy WTZ w Szamotułach 
może być też wydawanie wła-
snej gazetki. 

Wśród zaproszonych gości 
znalazł się między innymi Piotr 
Truszkowski, mieszkaniec 
Kaźmierza poruszający się na 
wózku inwalidzkim, który brał 
udział w wyprawie górskiej na 
szczyt Kilimandżaro, zorgani-
zowanej przez fundację Anny 
Dymnej. Przygoda pana Piotra, 
jego hart ducha i odwaga to 
budujący przykład dla niepeł-
nosprawnych. Część osób mia-
ła już okazję w roku ubiegłym 
obejrzeć fi lm z jego udziałem i 
poznać Truszkowskiego osobi-
ście. Zaproszonym gościem był 
też Paweł Lewandowski, rów-
nież poruszający się na wózku 
inwalidzkim, który przedstawił 
część swojej bogatej kolek-
cji aparatów fotografi cznych. 
Zainteresowanie tą wystawą 
było duże, a jej właściciel nie 
krył radości nie tylko z możli-
wości przedstawienia swoich 
zbiorów, ale także zaprezento-
wania multimedialnie wykona-
nych przez siebie przepięknych 
zdjęć. Panu Pawłowi podczas 
wielu podróży po kraju i za 
granicą udało się uchwycić 

niezwykle piękne zjawiska 
przyrody, urokliwe miejsca, 
zawsze wdzięcznie pozujące 
zwierzęta i ciekawe zabytki. 
Między fotografi ami znalazło 
się szczególnie dla niego cen-
ne zdjęcie z podróży do Włoch, 
z Papieżem Janem Pawłem II. 
Przykładem i wzorem do na-
śladowania może być także 
inny zaproszony gość – Michał 
Słomiński, maratończyk, który 
zaprezentował przybyłym ko-
lekcję medali zdobytych przez 
siebie. Nie byłoby w tym niby 
nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że Pan Michał od wielu lat 
ciężko choruje na cukrzycę, a 
codziennie biegiem pokonuje 
dystans 15 kilometrów w pół-
torej godziny. Walcząc w ten 

sposób ze swoimi słabościami, 
poznał nie tylko kraj, ale i Eu-
ropę. 

Na spotkaniu byli również 
przedstawiciele Fundacji Pol-
skich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska” z Pozna-
nia. Maciej Mankiewicz, przy-
bliżył projekt kierowany do 
osób niepełnosprawnych ru-
chowo w stopniu znacznym 
z całej Wielkopolski, współfi -
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS 
oraz PFRON: „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych na rynku 
pracy II”. Pomoc Fundacji po-
lega między innymi na organi-
zowaniu szkoleń zawodowych 
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Spotkanie 
w Kaźmierzu 

podnoszących kwalifi kacje.
Wiele radości uczestnikom 
spotkania sprawiły występy 
65 DHŚ im. Zawiszy Czarne-
go z Kaźmierza. Współczesna 
wersja Czerwonego Kapturka 
w ich wykonaniu wywoływała 
salwy śmiechu. Jednak wcale 
nie mniej spodobała się recyta-
cja wiersza Aleksandra Fredry 
„Paweł i Gaweł” – najpierw w 
oryginale, a następnie w gwa-
rze wielkopolskiej. Najmłodszy 
harcerz Staś Paluszak zagrał 
dla gości na pianinie menu-
et Mozarta i jeden z utworów 
Chopina.

Gratulujemy szefowej GOP-
S-u Pani Barbarze Armon i jej 
współpracownikom udanej 
imprezy.
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Niebieskie oczy Beaty pa-
trzyły badawczo. Blada, 

smutna twarz. I suchy, ostry 
ton Jacka: 

– Naprawdę nie obchodzi 
mnie, co teraz z tym zrobisz. Po 
prostu odchodzę. Nie chcę tego 
dziecka. Ty chcesz? Dobrze, rób 
jak uważasz, ale moim zdaniem 
powinnaś je usunąć.

Płakała, prosiła, żeby się opa-
nował. Przecież jeszcze miesiąc 
temu przysięgał, że kocha. Teraz 
był bezwzględny. Im bardziej 
płakała, tym większa narastała 
w nim złość. 

– Zawsze lubiłaś podrywać 
innych facetów. Na pewno się 
puściłaś. Jesteś wstrętna. Moja 
matka miała rację!

Wyszedł mocno zatrzasku-
jąc drzwi. Zostawił ją bezradną, 
samotną, nieszczęśliwą. Dla-
czego? Nie wie. Chyba ją kochał, 
ale wizja nagłego ojcostwa prze-
raziła go. Nie wiedział, co powie 
matce, która nienawidziła Beaty i 
robiła wszystko, żeby ich skłócić. 
W tym czasie dostał nową, do-
brą pracę w dużej fi rmie, spodo-
bała mu się jedna z koleżanek. 
Stchórzył. Ale płacił za to swoje 
okrucieństwo karę. Jeszcze dziś, 
chociaż od zdarzenia minęły już 
trzy lata, nie może przestać o 
tym myśleć. Co noc śni mu się 
Beata. Jej smutna twarz. 

Czasem wyciąga z szafki 
zdjęcia. Z fotografi i uśmiecha 
się do niego zawadiacko ładna 
szatynka. Jacek nie ma wiele 
tych zdjęć. Większość została 
u niej. Z tego, co wie od Zofi i, 
ich wspólnej koleżanki, Beata 
wszystkie zniszczyła.

Poznali się przez znajomych. 
Beata była przyjaciółką jego ko-
legi ze studiów. Ta miłość wybu-
chła nagle i od początku nosiła 
piętno porażki. Nie pasowali do 
siebie. Jacek ułożony prawnik, 
Beata artystka. Różniły ich tysią-
ce spraw. Tych banalnych i po-
ważnych. On planował karierę, 
kupno mieszkania, ona miała 
głowę w chmurach i uważała, 
że wszystko jakoś się ułoży. Ale 
kochali się. Gorąco, namiętnie, 
gwałtownie. Jacek pamięta ich 
kłótnie na śmierć i życie. Wtedy 
wykrzykiwali do siebie straszne 
słowa: „Jesteś nikim, nienawidzę 
cię, nie obchodzisz mnie”. Pa-

W niedzielne popołudnie 26 
września miłośnicy muzy-

ki i dobrej zabawy mieli okazję 
wysłuchania znakomitych pre-
zentacji przebojów ludowych i 
klasycznych na zorganizowa-
nym przez Centrum Inicjatyw 
Senioralnych i Fundację SIC! 
koncercie „Jesienne klimaty” 
w „Scenie na Piętrze” na ulicy 
Masztalarskiej w Poznaniu. Im-
prezę wpisano w cykl imprez 
„Weekend Pokolenia 50+”.

Wystąpili: Chór Nauczycieli Se-
niorów Emerytów Związku Na-
uczycielstwa Polskiego im. Felik-
sa Nowowiejskiego w Poznaniu, 
zespół wokalny „Ave” z Kicina, 
zespół „Szarotka” z poznańskie-
go Klubu „Korona”, „Ostrorodzkie 
Jaśki” z Ostroroga, zespół „Re-
tro Cafe” z Gminnego Ośrodka 
Kultury „Sokół” w Czerwonaku, 
„Komorniczanie” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komorni-
kach, zespół śpiewaczy „Małola-
ty” z Klubu Seniora „Kopernik” w 
Poznaniu, grupa teatralną „Kura-
cjuszki” ze Stowarzyszenia „Mali 
Bracia Ubogich”, zespół „Dębowy 
Liść” z Klubu Seniora w Suchym 
Lesie i Kabaret „Pod Kogucikiem” 
z Ostroroga. Kabaret wzbudził 
szczególne zainteresowanie nie 
tylko ze względu na poczucie 
humoru, ale przede wszystkim z 
uwagi na niepowtarzalne kreacje 
stworzone z puszek po napojach, 
papieru i innych przedmiotów 
codziennego użytku. Widzowie 
nie skąpili śmiechu.

 KAROLINA KASPRZAK

Pod koniec wyjątkowo go-
racego w tym roku lata 

mieszkańcy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Drez-
denku brali udział w biwaku 
w Trzebiczu, w gospodarstwie 
agroturystycznym Ryszarda 
Chwalisza, wśród lasów i łąk, 
w miejscu sprzyjającym ak-
tywnemu wypoczynkowi. 

 Uczestnicy spali w namio-
tach, wspólnie przygotowywali 
posiłki. Program biwaku był 
bardzo różnorodny, każdy mógł 
wybrać dla siebie coś intere-
sującego. Nikt się nie nudził, 
cały czas coś się działo. Biwa-
kowiczów odwiedził leśniczy, 
który opowiadał o miejscowej 
przyrodzie, uczył rozpozna-
wać drzewa po kształcie liści i 
rozróżniać głosy ptaków. Pod-
czas leśnych spacerów zbie-
rano okazy roślin do zielnika 
i utrwalano przyrodę na zdję-
ciach po hasłem „Przyroda w 
moim obiektywie”. Były zajęcia 
plastyczne na temat „Czego 
nie wolno robić w lesie”, zaba-
wy ruchowe przy muzyce, gry 
i zajęcia sportowe, karaoke i 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Koszmarne wspomnienia 
mięta też namiętne pojednania. 
Rozstania i powroty. Matka Jac-
ka twierdziła, że Beata go omo-
tała, że łączy ich tylko seks. To 
nie prawda. Była ciepłą, dobrą 
dziewczyną. 

Matka jej nienawidziła, bo za-
wsze marzyła, żeby jej syn zwią-
zał się z ambitną, wykształconą 
prawniczką albo lekarką. Ko-
niecznie z dobrego domu. A Be-
ata w swoich kwiecistych spód-
nicach, długich, rozpuszczonych 
włosach z lekko roztargnionym 
spojrzeniem nijak pasowała 
do tego wizerunku. Po dwóch 
latach zaczęło się coś między 
nimi psuć. Nie mieszkali razem, 
Jacek pracował intensywnie nad 
dużym projektem dla zachodniej 
fi rmy, w której ubiegał się o pra-
cę. Beata tylko studiowała, wie-
czorami malowała i tęskniła za 
nim. W tygodniu Jacek wpadał 
do niej na kilka minut. Właści-
wie dla siebie mieli tylko soboty. 
Jednak ciągłe pretensje i żale Be-
aty rzuciły cień na ich związek. 
Usprawiedliwia się? Nie, dla nie-
go nie ma usprawiedliwienia.

I w końcu tamten grudniowy 
wtorek. Jej poranny, bardzo ofi -
cjalny telefon. 

– Jacku, proszę, wpadnij do 
mnie wieczorem, musimy po-
ważnie porozmawiać – powie-
działa tylko.

Kilka godzin później chodził 
nerwowo po pokoju. Test ciążo-
wy wyraźnie pokazywał dwie 
kreski, na zdjęciu USG rysowała 
się plamka, którą Beata nazwała 
„ich dzieckiem”. Jacek był prze-
rażony, wściekły, kompletnie 
zaskoczony, nieprzygotowany. 
Teraz dziecko? Nie, to niemożli-
we. Beata widziała jego napiętą 
minę, jej radość słabła. Wykrzy-
czał jej swoją złość. 

– Muszę iść – rzucił na koniec 
i wyszedł. 

Chciał ochłonąć. Nie myślał o 
niej. Tylko o sobie. O tym, jak to 
powie matce, jak bardzo zmieni 
się jego życie. Jeszcze tego wie-
czoru namawiał Beatę przez 
telefon do aborcji. Tłumaczył, że 
to nie jest odpowiedni moment. 
Miała przyciszony ton, prosi-
ła, żeby się zastanowił. A na-
stępnego dnia rano wysłała mu 
SMS: „Nie zrobię tego. Urodzę to 
dziecko choćby bez ciebie”.

Jacek poczuł wówczas agre-
sję. Jakim prawem tak decyduje 
o jego życiu? Starał się stłamsić 
w sobie te uczucia. Zadzwonił 
do niej i powiedział, że odcho-
dzi. Zostawił dziewczynę a ciąży. 
I rzucił się w wir pracy. Dzwoni-
ła do niego, pisała rozpaczliwe 

esemesy, wysłała do Jacka swo-
ją najlepszą przyjaciółkę. On 
jednak gardził Beatą, że tak się 
upokarza. Miłość zmieniła się 
w nienawiść. Nie miał żadnych 
wątpliwości: nie chciał tego 
dziecka. Kiedyś przyszła do nie-
go do pracy. 

– Ma pan gościa – oznajmiła 
oschle recepcjonistka. 

Na korytarzu zobaczył Beatę. 
Stała taka przestraszona, smut-
na, blada, cała przemoknięta od 
deszczu. Patrzyła na niego ze 
smutkiem. 

– Wynoś się stąd, szmato, nie 
rób mi wstydu przy ludziach – 
syknął. 

– Proszę, porozmawiaj ze 
mną – błagała.

– Wynoś się – powtórzył. Albo 
siłą cię stąd wyrzucę.

Wyszła zapłakana. „Już umar-
łam” – napisała do niego chwilę 
później. 

Jacek nie odpisał. Zaczął spo-
tykać się z koleżanką z pracy. 
Wreszcie miał z kim rozmawiać 
o skomplikowanych problemach 
prawnych.

Czy myślał o Beacie? Prawie 
wcale. Aż do pewnego kwiet-
niowego dnia, kiedy zadzwoniła 
do niego Zofi a i powiedziała, że 
Beata straciła sześciomiesięcz-
ną ciążę. I wtedy nagle poczuł, 
że przytłacza go poczucie winy. 
Boże, co się ze mną stało, co 
ja zrobiłem? Nagle zdał sobie 
sprawę, że przez cały czas ucie-
kał przed sobą. Tego wieczoru 
chciał do Beaty zadzwonić. Wie-
dział, że leży w szpitalu, cierpi. 
Nie zadzwonił jednak. Bał się. 

Podczas kolejnych miesięcy 
próbował nawiązać z nią kon-
takt. Dzwonił, pytał znajomych, 
co u niej. Nie miał jednak odwa-
gi odezwać się do niej bezpo-
średnio. Od Zofi i dowiedział się, 
że Beata skreśliła go, nazwała 
największą pomyłką swojego 
życia i nigdy więcej nie chciała 
go widzieć. Od roku z kimś się 
spotykała. A Jacek? Widywał się 
z różnymi kobietami, ale żadnej 
nie mógł pokochać tak jak Beaty. 
Zresztą tu nawet nie chodziło o 
miłość. Może nie byli dla siebie 
stworzeni, ale nie rozumiał, jak 
mógł tak postąpić. Nie potrafi ł 
sobie tego wybaczyć. Nie wie-
dział, jak żyć z tym ciężarem. 
Nawet nie mógł patrzeć na ko-
biety w ciąży – wszystkie koja-
rzyły mu się z Beatą. Wszystkie 
budziły w nim te koszmarne, 
bolesne wspomnienia. Ciągle się 
zastanawiał: „Czy będę jeszcze 
kiedykolwiek normalnie żył?”
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Moda na jesień życia

Przyroda dodaje sił
dyskoteka, a także spotkanie 
z nurkiem, który zaprezento-
wał profesjonalny sprzęt do 
nurkowania oraz opowiadał 
o wyprawach po morzach ca-
łego świata i ich podwodnych 
mieszkańcach. 

 Wyczekiwany letni wypo-
czynek upłynął beztrosko i cie-
kawie, w poczuciu bezpieczeń-

stwa i w atmosferze wzajemnej 
pomocy i zrozumienia. Podob-
nie jak człowiek oddziałuje na 
przyrodę, tak przyroda może 
oddziaływać na człowieka. 
Uczestnicy mają teraz więcej 
sił i zapału, częściej się uśmie-
chają i zyskali pewność siebie. 
Kontakt z przyrodą łagodzi 
emocje i stresy, ułatwia nawią-

zanie kontaktów towarzyskich, 
pomaga zapomnieć o dręczą-
cych problemach zdrowotnych. 
Na pożegnalnym ognisku każ-
dy uczestnik otrzymał album 
do zdjęć, w którym umieści 

fotografi e z biwaku. Po latach 
można będzie dzięki nim wra-
cać wspomnieniami do wspól-
nie spędzonych chwil. 

 HENRYK KUBISZTAL

Ekologiczne kreacje na każdą kieszeń. Kabaret „Pod Kogucikiem” 
z Ostroroga.

Publiczność była zachwycona… 

Grupa seniorów z Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach 
w prezentacji wokalnej „Na poznańskim Starym Rynku”.
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2.7.2010. 
NICNIEROBIENIE

Zaraz wścieknę się. Pieprzo-
ny biologiczny zegar. Dopiero 
6.15 rano, a ja mam już oczy 
szeroko otwarte. Mam drugi 
dzień urlopu. Planowałam wy-
spać się w końcu. I nic z tego. 
Jak się wstawało cały rok o 
szóstej rano, to pozostał od-
ruch bezwarunkowy. 

Mam teraz parę dni na tak 
zwane nicnierobienie. Tylko 
że w babskim wydaniu nic-
nierobienie oznacza: wstawić 
pralkę, powiesić pranie, zrobić 
porządek w kuchni tudzież w 
pokoju, pójść po zakupy, wy-
myślić coś na obiad i zrobić 
ten obiad. Rewelacja, nie? Na 
szczęście nie muszę prosić już 
krasnoludków, by pozmywa-
ły naczynia. Od roku mamy 
krasnoludki zmechanizowa-
ne i naczynia myją się same. 
Szkoda, że jeszcze same nie 
wchodzą do zmywarki. No, a 
w męskim wydaniu nicniero-
bienie wygląda tak: siadamy 
wygodnie na kanapie, umiesz-
czamy nogi powyżej głowy, 
bierzemy do ręki pilota i kciu-
kiem wykonujemy bardzo pre-
cyzyjne ruchy w górę i w dół, a 
od czasu do czasu w lewo lub 
w prawo.

12.7.2010. 
SCHODY, DRZEWA
I ERA KOMPUTERA

Właśnie wróciłam od rodzi-
ców. Tam dopiero mogłam nic 
nie robić. Mama mi serwowała 
pyszne obiadki. Śniadanka i 
kolacje też. Prawie jak za daw-
nych czasów.

Niby wszystko jest takie 
same, domy, ulice. A jednak 
miałam wrażenie, że wszyst-
ko jest jakieś mniejsze. Nawet 
ludzie się zmniejszyli, pokur-
czyli, pomarszczyli i co nie-
którzy posiwieli. Trzynaście 
lat temu wyjechałam z mojego 
rodzinnego miasta na studia. 
Oczywiście, bywałam w domu 
nawet kilka razy w roku, ale 
zawsze szybko, zawsze w bie-
gu, zawsze po coś. Nie było 
czasu na refl eksje. Teraz też 
trochę było w biegu, bo lata-
łyśmy z mamą po ciotkach, 
po znajomych, po sklepach, 
ale jakoś otoczenie inaczej 
na mnie oddziaływało. Chy-
ba też zaczynam się starzeć, 

Młodsze przedszkolaki są 
często bardzo rozmowne. 

Wygląda na to, że cieszy je stop-
niowe opanowywanie języka, 
pozwalające na prowadzenie 
z rodzicami dialogów. Warto je 
podtrzymywać okazywaniem 
zainteresowania, warto też 
wniknąć w treść wypowiedzi 
dzieci. Ujawnią się wówczas 
arcyciekawe właściwości ich 
myślenia. Zważajmy jednak 
na to, abyśmy myślenia dziec-
ka nie korygowali, gdy ujawnia 
ono właściwości obce myśleniu 
człowieka dorosłego. Możemy 
bowiem niechcący zranić deli-
katną psychikę dziecka. 

Myślenie małych dzieci cha-
rakteryzują trzy podstawowe 
właściwości. Pierwszą z nich jest 
egocentryczny styl myślenia. To 
znaczy, dzieci nie są zdolne do 
przyjmowania cudzej perspek-
tywy. Czują się pępkiem świata, 
wszystko wokół istnieje dla nich, 
interpretują zjawiska ze swojego 
punktu widzenia, który wydaje 
się im jedynym możliwym. Na 
przykład dziecko pyta, dlaczego 
pada deszcz, skoro ONO chce 

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ Słoneczny 

blog
bo włączył się mi tak zwany 
wspominacz. Nawet proste 
schody na klatce schodowej 
zadziwiły mnie swoimi niski-
mi stopniami. Te same schody 
w dzieciństwie były niemalże 
wspinaczką wysokogórską. 
Pamiętam, jak w upalne lato z 
dziewczynkami z sąsiedztwa 
bawiłyśmy się lalkami w dom 
właśnie na schodach.

Gdy pojechałyśmy z mamą 
do cioci, do Pieńska, gdzie 
spędziłam znaczną część mo-
jego dzieciństwa, uderzyła 
mnie z kolei wielkość drzew 
i krzewów. Ciągle kasztany i 
lipy stoją na swoim miejscu, 
ale jakże zdumiewają swoją 
wielkością i rozłożystością 
konarów. Tam też, pod ich cie-
niem, bawiłam się z koleżan-
kami lalkami.

Właśnie z jedną z koleża-
nek siedziałyśmy teraz na tej 
samej ławce, gdzie trzydzie-
ści lat temu bawiłyśmy się w 
sklep. Lipy tak cudnie pachnia-
ły, że ich woń, nurkując do mej 
pamięci, odświeżała mi obra-
zy beztroskich, wakacyjnych, 
dziecięcych dni. Dni, kiedy 
nasze babcie musiały siłą nie-
raz zaciągać nas do domu na 
kolację i dobranockę. Po czym 
po kolacji dalej nas ciągnęło 
do zabaw na dworze.

A dziś dzieci na dworze się 
nudzą. Faktycznie, wokoło nas 
nie było ani jednego dziecka, 
a koleżanka mówiła, że syna 
musi wypychać z domu na siłę, 
by choć na trochę oderwał się 
od komputera i wyszedł poba-
wić się na świeżym powietrzu. 
A synuś traktuje to niemal jak 
karę. No tak, era komputera 
dzieciom mózgi zdziera. 

21.7.2010. 
PRZYRODA 
PEŁNĄ GĘBĄ

Od trzech dni jestem z moim 
kochaniem nad morzem. Tak, 
naszym bałtyckim morzem. 
Udało się jednak wyjechać i 
jestem cała w skowronkach. 
Jest upalnie, jest cudnie. Dla 
mnie. Moje kochanie nie 
przepada za morzem i plażo-
waniem. Choć dziś przyszedł 

na plażę i położył się obok 
na jakąś godzinkę. Potem już 
jęczał, żeby wracać… No cóż. 
Każdy lubi to co lubi. Ale obo-
je uwielbiamy słodkości, więc 
wspólny mianownik znaleź-
liśmy w cukierni, pałaszując 
desery lodowe.

Codziennie jem pyszne, 
świeże rybki obłożone bukie-
tem surówek. Rewelacja, nie 
muszę gotować. Nic nie muszę 
robić. I właśnie teraz delektuję 
się tak zwanym nicnierobie-
niem w sensie dosłownym. Na 
plaży czytam zaległą lekturę, 
upajam się szumem morskich 
fal, patrzę, tak po prostu, w 
bezkres błękitu nieba i jestem 
szczęśliwa. Nie przeszkadza 
mi piasek, który wszędzie mi 
włazi. Nawet mam go w zębach 
i w pupie. Nic mi nie przeszka-
dza. Nawet to, że teraz wyglą-
dam jak Shrek, albo jak by mi 
spuchły trzy zęby naraz, bo 
dwa dni temu ugryzła mnie w 
dziąsło osa. Franca jedna wle-
ciała do butelki z sokiem, a ja 
sobie chlusłam łyka. Po czym 
ten łyk w postaci fontanny 
wraz z osą wylądował na ta-
lerzu, na szczęście już pustym. 
Chwilę potem musiałam wy-
pluć też żądło. Całe szczęście, 
że sąsiednie stoliki były akurat 
puste. Bo z boku to wyglądało 
tak, jakby jakaś wariatka pluła 
na swojego faceta.

Teraz siedzę sobie w altan-
ce, świerszcze grają na swoich 
skrzypcach. Ptaszki coś tam 
ćwirkolą, jest nadal błękit ful 
wypas, nade mną mały pają-
czek urządził sobie huśtawkę. 
Pode mną w te i wew te za-
pierdzielają mrówki. W lesie 
widziałam żuki we frakach 
niebieskich i zielonych, tań-
czące motyle, dzięcioła, który 
wystukiwał swojego bluesa 
na drzewie… taaa… przyroda 
pełną gębą. Nie ma to jak na 
wsi. W sumie to jesteśmy w 
nadmorskiej wiosce w Kątach 
Rybackich. Jest cisza i spokój.

Muszę niestety kończyć, 
gdyż zbliża się wieczór i za-
raz ruszą na podbój miękkich, 
opalonych ciał te, co lubią 
upijać się ludzką krwią, czyli 
wredne komary.

DANUTA ŁAWNICZAK 

Psychoterapia
 
Głowę miał 
w chmurach
Gdy mówił,
Kogo jeszcze 
Powinnam pokochać:
Anioła, diabła, chorobę.
Do diabła! 
Mówi tyle, byle
Wypełnić godzinę
Opłaconą.
Myślałam
Mogłam wtedy myśleć
O niebieskich
migdałach
A ja – widać 
Słuchałam,
Skoro po latach
Chcąc nie chcąc 
pamiętam
Jak dziesięć przykazań
Tamte słowo po słowie
Tamtą całą orację!
Ile trzeba soli zjeść?
Ile wylać łez?
By niemożliwemu
Przypisać rację.
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Centrum Innowacji Społecz-
nej „SIC!” w ramach realizo-

wanego od 2006 roku projektu 
„Akcja Senior” zorganizowało 
już po raz czwarty Festiwal 
Twórczości Trzeciej Młodości, 
skupiający artystów z Poznania 
i powiatu poznańskiego. 

Celem była promocja twórczo-
ści artystycznej seniorów oraz 
kampania społeczna, dotyczą-
ca przełamywania stereotypów 
na temat starości. Uczestnicy 
przedstawiali swoje dzieła z róż-
norodnych dziedzin sztuki przed 
publicznością, która okazała się 
niezawodna. Mimo chłodnej, 
jesiennej pogody 5 i 6 paździer-
nika do Piątkowskiego Centrum 
Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu 

Urok dziecięcego myślenia
się bawić na dworze. A patrząc 
w niebo wyjaśnia, że jest ono 
niebieskie, bo to jest JEGO ulu-
biony kolor. 

Egocentryzm w myśleniu 
dzieci jest szczególnie widoczny 
podczas rozmów dzieci między 
sobą, w czasie zabawy. Najczę-
ściej mówią wtedy „przed siebie”, 
kontakt słowny z innymi dziećmi 
jest pozorny. Każde jest skon-
centrowane na sobie, raczej nie 
słucha, co mówi drugie dziecko. 
A i sama zabawa jest zazwyczaj 
„równoległa”, a nie wspólna. 

Egocentryzm w myśleniu wy-
stępuje u dzieci w różnym na-
sileniu, u niektórych prawie go 
nie ma, u innych dominuje nad 
innymi właściwościami. U dzieci 
uczęszczających do przedszkola 
jest mniejszy, niż u wychowy-
wanych w domu. Bo kontakt z 
dziećmi sprzyja „wychodzeniu” 
z egocentryzmu, po prostu jest 

się członkiem grupy i każde 
dziecko szybko poznaje korzyści 
wynikające z komunikowania 
się z innymi dziećmi oraz ze 
współdziałania z nimi. Ponadto 
programy wychowawcze na-
stawione są na uspołecznianie 
dzieci, co wpływa także na ich 
myślenie.

Drugą właściwością myśle-
nia małych przedszkolaków 
jest animizm, polegający na 
traktowaniu zwierząt, roślin i 
przedmiotów martwych jako 
istot czujących i myślących oraz 
obdarzonych wolą. Małe dziew-
czynki są naprawdę przekonane 
o tym, że lalka myśli, że odczu-
wa ból, a mały chłopiec wie, że 
jego misiu tęskni za nim, a tak-
że drzewo czy złota rybka. „Nie 
płacz, misiu” mówi „jak wrócę od 
babci wszystko tobie opowiem”. 
Bajki też zawierają animizm i 
małe dzieci są przekonane, że 

opisywane w nich zdarzenia są 
prawdziwe.

Dziecięcy animizm jest tą 
właściwością, z której dorośli 
niekiedy sobie żartują i to w spo-
sób raniący dziecko. Nie mówmy 
mu więc „ty głuptasku”, ale wsłu-
chujmy się w styl rozumowania 
dziecka i akceptujmy go. Dziecko 
samo wyrośnie z animizmu, gdy 
umysłowo dojrzeje do bardziej 
racjonalnego myślenia.

Trzecia właściwość myślenia 
dzieci nazywa się artyfi cjali-
zmem i polega na ujmowaniu 
zjawisk przyrody jako tworów 
rąk ludzkich. Tak więc trawę 
ktoś pomalował na kolor zielony, 
błyskawice ktoś zapala, jabłka 
zostały na drzewie powieszone, 
tak jak na choince wiesza się 
bombki. „Tata mi też zrobi pie-
ska” – powiedział do kolegi mały 
chłopczyk. 

Wszystkie wymienione wła-
ściwości dziecięcego myślenia 
występują także u ludów pier-
wotnych, stąd teoria, że każdy 
człowiek przechodzi przez ko-
lejne etapy cywilizacyjnego roz-
woju psychiki.

Rodzice, którzy rozpoznają u 
swojego dziecka opisane wła-
ściwości, mogą być bardzo za-
dowoleni, że są dobrymi obser-
watorami. I przeżyją zapewne 
niejedną chwilę wzruszenia. Bo 
czy można być obojętnym, gdy 
dziecko na przykład zapyta: „czy 
zanim się urodziłem, to ty mnie 
nosiłaś w brzuszku zawsze?”; 
„czy osa się złości, bo nikt nie 
chciał się z nią bawić?” Albo: „jak 
długo ludzie musieli wlewać tę 
wodę, żeby morze się zapełni-
ło?” Takich pytań swojego dziec-
ka nigdy się nie zapomina. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III 

IV FESTIWAL TWÓRCZOŚCI TRZECIEJ MŁODOŚCI

Wesoło 
w „Dąbrówce”
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Koło Teatralne „Baj” z Klubu Seniora „Promyk” w Dopiewie. 

Bolesława Chrobrego w Pozna-
niu przybyło sporo widzów. Były 
prezentacje teatralne, poetyckie, 
muzyczno-wokalnych, kabare-
towe. Była też wystawa interesu-
jących prac plastycznych. 

IV edycja Festiwalu Twór-
czości Trzeciej Młodości zgro-
madziła ponad 200 aktywnych 
seniorów z kilkunastu Dzien-
nych Domów Pomocy Spo-
łecznej, Osiedlowych Domów 
Kultury i Klubów Seniora.

Inicjatywę tę współfi nanso-

wał Urząd Miasta Poznania. 
Bliższe informacje można 
uzyskać w Centrum Innowa-
cji Społecznej „SIC!”, Osiedle 
Powstańców Warszawy 1 b w 
Poznaniu, tel. (61) 852 16 43, 
sic@sic.to, www.sic.to 

KAROLINA KASPRZAK 

Zespół wokalny „Biały kwiat” z Osiedlowego Domu Kultury 
„Bajka w Poznaniu.
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Jarka Kukulskiego pozna-
łam, gdy był już znanym 

kompozytorem, gdy pisał 
piosenki dla swojej żony 
Anny Jantar. Spotkaliśmy 
się po raz pierwszy w latach 
siedemdziesiątych, gdy ja 
rozpoczynałam swoją solo-
wą karierę i wtedy właśnie 
Ani Jantar spodobała się 
moja piosenka „Za wszyst-
kie noce”, do której słowa 
napisał Lech Konopiński, 
muzykę skomponował Ko-
stas Dzokas, a ja śpiewałam 

Jarosław Kukulski, słynny pol-
ski kompozytor, mąż Anny 

Jantar i ojciec Natalii Kukul-
skiej, autor wielu pięknych pio-
senek, 13 września w wieku 66 
lat zmarł w Warszawie po dłu-
giej chorobie. 

Urodził się w 1944 roku we 
Wrześni koło Poznania. Od naj-
młodszych lat był związany z 

Święto
Latawca
w Czeszewie

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Czeszewie 8 września 

po raz trzeci zorganizował 
Święto Latawca pod trady-
cyjnym hasłem ,,Jedno niebo, 
jeden świat”. Udział wzięli 
uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej w Słupcy, Środzie, 
Jarocinie, Rudzie Komorskiej, 
Wrześni, środowiskowych do-
mów samopomocy w Gozdo-
wie, Pietrzykowie, Raszewach 
i Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia w Noskowie. Wśród zapro-
szonych gości był starosta Pa-
weł Guzik.

Imprezę zorganizowano na 
placu przy budynku OSP w Cze-
szewie. Przybyłych na III Świę-
to Latawca powitała kierownik 
WTZ w Czeszewie Urszula 
Remisz. I rozpoczął się pokaz 
przywiezionych latawców, czyli 
,,Podniebne zmagania”. Niektó-
re latały wysoko, innym się to 
nie udało. Kolejnym zadaniem 
było wykonywanie z balonów 
i innych materiałów najrozma-
itszych owadów. Uczestnicy z 
poszczególnych placówek wy-
kazali się niesamowitą fantazją 
i inwencją twórczą, a jeden z 
uczestników został nawet prze-
brany za owada. Podczas pre-
zentacji niezwykłych prac było 
wiele śmiechu i radości. Spotka-
nie zakończyło się niespodzian-
ką, czyli odpaleniem lampio-
nów, na których wszyscy mogli 
napisać życzenia do gwiazd. 
Niestety, życzenia do gwiazd nie 
doleciały, gdyż zbyt duży wiatr 
udaremnił wzniesienie się lam-
pionów. 

Na zakończenie każda pla-
cówka otrzymała dyplom na pa-
miątkę uczestnictwa w III Świę-
cie Latawca oraz upominki. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

ją po grecku. Ania później 
zaśpiewała ją po polsku. 

W następnych latach na-
sza znajomość się zacieśni-
ła, Jarek napisał dla mnie 
piosenkę „Muzyka Twoje 
imię ma”, którą wykonałam 
w 1984 roku na Festiwalu 
w Opolu. Później, gdy stra-
ciłam moją córkę Afrodytę, 
powstała tytułowa piosenka 
mojej płyty „Nic miłości nie 
pokona”, do której słowa 
napisał Lech Konopiński. Ta 
właśnie piosenka mnie i Jar-
ka łączyła duchowo, ponie-

waż straciliśmy dwie bardzo 
bliskie nam osoby. 

Jarek był bardzo utalento-
wanym kompozytorem, pisał 
piosenki bardzo melodyjne, 
które ujmowały za serce. Jar-
ka zapamiętam jako bardzo 
ciepłego, sympatycznego i 
przyjacielskiego człowieka, 
wiele godzin razem przega-
daliśmy. Myślę, że dla pol-
skiej muzyki jest to wielka 
strata, bo tak wspaniałych 
kompozytorów jest już dzi-
siaj niewielu...

Eleni o Jarosławie 
Kukulskim

Jarosław Kukulski z córką Natalią.

Jarosław Kukulski 
nie żyje

muzyką. Ukończył Liceum Mu-
zyczne w Poznaniu i Wydział In-
strumentalny Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej. W roku 
1968 został liderem instrumen-

talno-wokalnej grupy „Waganci”, 
której solistką rok później zo-
stała Anna Jantar, od 1971 roku 
żona kompozytora. Zespół dość 
szybko się rozpadł, a Kukulski 

zajął się wspieraniem kariery 
żony. Anna Jantar zmarła w 1980 
roku w katastrofi e lotniczej. 

Komponował również dla 
córki Natalii oraz innych pol-
skich artystów, takich jak Irena 
Jarocka, Eleni, Krzysztof Kraw-
czyk, Halina Frąckowiak. A tak-
że dla drugiej żony, wokalistki 
Moniki Borys. Jego najbardziej 
znane dzieła to między inny-
mi “Papierowy księżyc” Haliny 
Frąckowiak czy „Beatlemania 
story” Ireny Jarockiej. O swojej 
twórczości mówił: „Piszę róż-
ne formy muzyki rozrywkowej, 
ale staram się swoje utwory tak 
konstruować, aby dzięki melodii 
trafi ały do wszystkich odbior-
ców, a jednocześnie oprawiać je 
w takie ramy, by mogły liczyć na 
uznanie profesjonalistów muzy-
ki rozrywkowej”. 

Jarosław Kukulski został 
pochowany na warszawskim 
Cmentarzu Wawrzyszewskim. 
Artysta spoczął w rodzinnym 
grobowcu obok swej żony Anny 
Jantar. Wcześniej, podczas mszy 
w kościele św. Marii Magdaleny, 
żegnała go m.in. rodzina i przy-
jaciele. 

Chociaż nie ma go wśród nas, 
to zawsze będą z nami jego 
wspaniałe piosenki.

ROBERT STĘPIŃSKI
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Zdrowie – największe ma-
rzenie. Takie było hasło 

„Ogólnopolskiego Dnia Ma-
rzeń”, zoorganizowanego po 
raz drugi przez Fundację Mam 
Marzenie, tym razem w so-
botę 18 września w Centrum 
Stomatologii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu.

Patronatem honorowym 
„Ogólnopolski Dzień Marzeń” 
objęli: Prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny, Marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go Marek Woźniak, Wojewoda 
Wielkopolski PIotr Florek i Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski. 

Dzieci miały możliwość 
udziału w badaniach profi lak-
tycznych, w tym stomatologicz-
nych, służących zapobieganiu 
chorobom nowotworowym. 
Jednak aby dostać się do da-
nego specjalisty, goście musieli 
czekać w dość długiej kolejce... 
Pojawili się także piłkarze Lecha 
Poznań, którzy rozdawali auto-
grafy i pozowali do wspólnych 
zdjęć z małymi marzycielami. 
Spełnili oni także marzenie ma-
łej Natalki, która chciała dostać 
biały kabriolet na baterię – i tak 
się stało! Było malowanie twa-
rzy, pokazy ratownictwa i „mały 
inżynier”, który demonstrował 
doświadczenia z fi zyki i chemii. 

– Ogólnopolski Dzień Ma-
rzeń to cykliczna akcja Fun-
dacji Mam Marzenie, która 
jest skierowana do dzieci, 
rodziców oraz lekarzy – po-
wiedziała Wiesława Borysiak 
z tej organizacji. – Inspiracją 
ustanowienia Dnia Marzeń 
było życzenie jednego z na-
szych podopiecznych, Krystia-
na, który, mając szansę na 

Robert
Stępiński
R
S

INICJATYWA FUNDACJI MAM MARZENIE

Zdrowie dzieci – 
największy skarb

spełnienie swojego marzenia, 
zapragnął zorganizować ba-
dania profi laktyczne wśród 
swoich rówieśników. Chciał 
w ten sposób podkreślić zna-
czenie wykrywalności chorób 
nowotworowych i zwiększyć 
szansę kolegów na wyle-
czenie. Wyjątkowe marzenie 
Krystiana postanowiliśmy 
spełniać każdego roku pod-
czas Dnia Marzeń. W ramach 
tego święta planujemy orga-
nizować festyny dla dzieci, 
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ale przede wszystkim prowa-
dzić kampanie profi laktyczne, 
umożliwiające wcześniejsze 
rozpoznawanie nowotworów 
u dzieci. W tym celu zaprzy-
jaźnieni lekarze onkolodzy w 
całym kraju będą rozmawiać z 
rodzicami na temat obserwacji 
dziecka pod kątem zagrożeń 
zachorowania na raka oraz 
przeprowadzą badania. 

Fundacja Mam Marzenie po-
wstała w 2003 roku. Zrzesza 
około 1000 wolontariuszy w 16 
miastach w całej Polsce. Speł-
niła już ponad 2900 marzeń 
dzieci, cierpiących na choroby 
zagrażające ich życiu. Działal-
ność Fundacji Mam Marzenie 
opiera się wyłącznie na wolon-
tariacie.
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Trudno utrwalić w naszej 
“kosmetycznej świadomo-

ści”, że zima jest niesprzyjają-
cą porą roku dla naszej skóry. 
Zakryci jesteśmy warstwami 
ubrań i skóra właściwie prze-
staje nas interesować. Tym-
czasem wymaga ona nie mniej 
intensywnej pielęgnacji, niż 
latem

 Nasza skóra nie lubi zimy, 
zwłaszcza mrozu, wiatru, słoń-
ca i zmian temperatury. Mimo 
to, zima może dostarczyć nam 
sporo atrakcji, wystarczy tylko, 
że odpowiednio się do niej przy-
gotujemy. Poniżej kilka rad, jak 
dbać o skórę w okresie zimo-
wym. 

 Słońce zimą jest równie nie-
bezpieczne jak latem. Od śniegu 
odbija się 80 procent promieni UV, 
a osłabiona skóra jest szczegól-
nie wrażliwa. Dlatego kosmetyki 
stosowane w okresie zimowym, 
oprócz składników odżywczo-
ochronnych, powinny zawierać 
fi ltry przeciwsłoneczne. 

 Krem ochronny do twarzy 
najlepiej stosować kwadrans 
przed wyjściem na zimowy spa-

cer, nie zapominając o zabez-
pieczeniu szyi, nosa, uszu oraz 
cienkiej skóry wokół oczu. Zale-
ca się także stosowanie podkła-
dów, które stanowią dodatkową 
warstwę ochronną dla skóry. 

 Usta, pozbawione gruczołów 
łojowych, źle znoszą zimową 
aurę, która naraża je na wysy-
chanie i pękanie. Sztyft ochron-
ny warto nakładać już kilka mi-
nut przed wyjściem z domu, aby 
odpowiednio natłuścić delikatny 
naskórek.

Szczególnej uwagi wymaga-
ją dłonie, ponieważ silny mróz 
i wiatr pogłębiają przesuszenie 
naskórka narażonego i tak na 
niekorzystne działanie detergen-
tów podczas codziennych prac 
domowych. Dlatego warto sto-
sować odpowiednie preparaty 
ochronne do rąk oraz nie zapo-
minać o założeniu rękawiczek.

 Powietrze w mieszkaniach 
jest suche, a warunki na ze-
wnątrz sprzyjają dodatkowo 
przesuszeniu cery, dlatego zimą 
należy pamiętać o intensywnym 
odżywianiu skóry. Odpowiednio 
dobrane preparaty do pielęgnacji 

twarzy i ciała: kremy, maski i bal-
samy, nawilżą oraz zregenerują 
zniszczony naskórek. 

 Dbając o skórę zimą nie za-
pominajmy o właściwej diecie. 
Powinna ona dostarczać ener-
gii oraz zwiększać odporność 
organizmu. W każdym posiłku 
powinny znaleźć się warzywa 
i owoce bogate w witaminy A, 
C i E, a także mięso (zwłaszcza 
drób, wołowina i ryby) i warzy-
wa strączkowe zawierające wi-
taminy z grupy B i żelazo. Można 
sięgać po węglowodany, które 
dodają witalności i poprawiają 
nastrój. 

Ciepła odzież utrzyma stałą 
temperaturę ciała i nie pozwoli 
na wyziębienie organizmu. Dzię-
ki nieprzemakalnym i ciepłym 
butom skóra stóp nie będzie 
wysuszona. Warto pamiętać, że 
przez głowę ucieka 40 procent 
ciepła, dlatego zimą nie można 
zapominać o czapce. 

Oto kilka podstawowych za-
sad pielęgnacji skóry zimą:

Do mycia stosujemy delikatne, 
nie wysuszające kosmetyki, naj-
lepiej w formie żeli lub lipożeli.

Używajmy odpowiednie kre-
my i nie zapominajmy o „pudro-
wej kołderce” na twarzy.

Nie zapominajmy o nawilża-
niu i natłuszczaniu skóry bezpo-
średnio po kąpieli.

Miłośnicy sportów zimowych  
muszą pamiętać o ochronie 
przed działaniem mrozu, wiatru 
i słońca. 

Chrońmy skórę przed promie-
niowaniem ultrafi oletowym. Na-
wet krótka ekspozycja na zimo-
we słońce może spowodować 
liczne przebarwienia.

Pielęgnację skóry możemy 
również wspomagać innymi już 
nie kosmetycznymi zabiegami. 
Do najprostszych należy unika-
nie zadymionych, źle wietrzo-
nych i nawilżonych pomieszczeń 
(biura, mieszkania) i odpowied-
nia dieta.

Pamiętajmy o noszeniu mięk-
kiej, bawełnianej odzieży.

Dzięki takiej wiedzy, zima 
nam już nie straszna, a za mie-
siąc świąteczne i sylwestrowe 
makijaże. 

EWELINA WĘGLEWSKA

Listopad zawsze był dla 
mnie miesiącem nie tylko 

głębokiej jesieni, ale przede 
wszystkim wróżb i tajemnic. 
Zaczyna się od Halloween, 
potem staropolskie Dziady, 
dzień św. Katarzyny i wresz-
cie ostatnia okazja do zabaw 
przed adwentem, czyli popu-
larne andrzejki. 

Katarzynki, czyli dzień św. 
Katarzyny, to żeński odpo-
wiednik andrzejek. W nocy z 
24 na 25 listopada odbywają 
się wróżby młodych mężczyzn 
dotyczące ożenku i poszuki-
wania partnerki. 

Święta Katarzyna to pa-
tronka cnotliwych kawalerów, 
którzy pragną poznać pannę i 
w przyszłości wejść w szczę-
śliwy związek małżeński. Naj-
większe nasilenie kultu świętej 
przypadło na okres średnio-
wiecza. Kawalerowie przed 
wszelkimi wróżbami zgodnie 
recytowali wierszyk ku po-
myślności wróżb:

Zimowe SOS dla skóry

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Katarzynki i Andrzejki
Hej! Kasiu, Katarzynko 
Gdzie szukać Cię
Dziewczynko 
Wróżby o Ciebie zapytam 
Czekaj – wkrótce zawitam 
Bawmy się 
Więc w Katarzyny 
Szukajcie
Chłopaki dziewczyny 
Zapytać więc trzeba
Wróżby 
A nuż potrzebne
Już drużby 

Najpewniejszym sposobem 
na poznanie swojej przyszłej 
żony był sen w noc poprzedza-
jącą dzień świętej Katarzyny (z 
24 na 25 listopada). 

Aby zobaczyć swoją wy-
brankę należało przed snem 
umyć się i wytrzeć dziewczę-
cą koszulą, a pod poduszkę 
wsunąć jakąś część damskiej 
bielizny. Na wszelki wypadek, 

należało również przygotować 
karteczki z imionami różnych 
dziewcząt i także wsunąć je 
pod poduszkę. Gdyby zawiodły 
marzenia senne, rano wystar-
czyło wyciągnąć jedną kartecz-
kę i przynajmniej było wtedy 
znane imię przyszłej wybranki. 
Stąd wzięło się przysłowie: „W 
noc świętej Katarzyny są pod 
poduszką dziewczyny.”

W dzień św. Katarzyny nale-
żało też wstawić do wody ga-
łązkę czereśni lub wiśni. Jeśli 
zakwitła ona w wigilię Bożego 
Narodzenia, wróżyło to ślub
i wesele w najbliższym czasie. 

Andrzejki, to wieczór wróżb 
odprawianych 29 listopada, 
w wigilię świętego Andrzeja. 
Dzień ten przypada na końcu 
lub na początku roku liturgicz-
nego, a więc na czas przeło-
mu szczególnie sprzyjającego 
magicznym obrzędom. Kiedyś 
wróżby andrzejkowe prze-
znaczone były dla niezamęż-
nych dziewcząt i odprawiano 
je indywidualnie. W czasach 
późniejszych przybrały formę 

zbiorową, organizowaną w 
grupach rówieśniczych panien 
na wydaniu, zaś współcześnie 
przekształciły się w niezobo-
wiązującą zabawę i okazję do 
spotkań. 

Najpopularniejszą wróżbą 
andrzejkową jest lanie wosku 
na zimną wodę (często przez 
klucz) i wróżenie z kształtu 
zastygłej masy lub rzucanego 
przez nią cienia sylwetki przy-
szłego wielbiciela, akcesoriów 
związanych z jego zawodem 
itp. 

Proponujemy też wróżby: 
losowanie przedmiotów o 
symbolicznym znaczeniu, na 
przykład listek oznacza sta-
ropanieństwo, obrączka lub 
wstążka z czepka – bliski ślub, 
a różaniec – stan zakonny. 

Można też wróżyć z butów. 
Należy ustawić od ściany do 
progu jeden za drugim buty 
zgromadzonych dziewczyn. 
Ta, której but pierwszy dotrze 
do progu, jako pierwsza wyj-
dzie za mąż. 
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– Występuje pani 35 lat w 
zespole PARTITA. Jakie były po-
czątki? 

– Byłam pełna oczekiwań i 
marzeń. Obchodzimy 35-lecie, 
ale Partita istnieje troszkę dłużej. 
Na początku w zespole wystę-
powały same wokalistki, później 
rozrósł sie do zespołu mieszane-
go. Byliśmy wtedy pierwszą tego 
typu grupą wokalną w Polsce. 
Pamiętam wyjazdy na festiwa-
le do Sopotu i Opola, pierwsze 
nagrania, kiedy śpiewaliśmy w 
chórkach i spekulacje w gaze-
tach „zespół czy chórek”? 

– Przyjaźń z Alicją Majewską 
trwa do dziś? 

– Tak, dużo rozmawiamy, spo-

Przy Klubie Seniora „Drzeń” 
w Drezdenku działa od 

2003 roku zespół śpiewaczy. 
Narodził się z prozaicznej po-
trzeby... pośpiewania sobie. 
Klubowicze kochają śpiewać i 
dlatego raz w tygodniu spoty-
kają sie na próbach. Sami sobie 
szyją stroje. Pod kierownic-
twem Marii Biedzińskiej przy-
gotowują programy występów 
i spotkań o różnej tematyce, 
zależnie od uroczystości, świąt, 
rocznic. 

W swoim repertuarze mają 
piosenki między innymi ludowe 
i biesiadne. Są to często piosenki 
z okresu ich młodości. Już trady-
cyjnie żegnają swoich seniorów 
na cmentarzu pieśniami spe-
cjalnie przygotowanymi na tę 
smutną uroczystość. Corocznie 
ze swoim programem słowno-
muzycznym o tematyce Bożo-

Kochają śpiewać

Ważna jest chwila,
która trwa
Z ANNĄ PIETRZAK, wokalistką zespołu PARTITA
rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 

tykamy się, śpiewamy we wspól-
nym koncercie kolędowym. 
Razem studiowałyśmy, wynaj-
mowałyśmy wspólnie mieszka-
nia, a śpiewanie w Particie było 
dla nas wspaniałym zawodo-
wym doświadczeniem. 

– Pani nie tylko śpiewa, ale 
jest też cenioną terapeutką. 
Ukończyła Pani Studium Po-
mocy Psychologicznej i Terapii 
Uzależnień. 

– Tematyka uzależnień prze-
wijała się przez moje życie. Uza-
leżniony był mój ojciec, potem 
także ja. Dzięki wspaniałym 
ludziom zaczęłam z tym sobie 
radzić. Zrozumiałam, co nale-
ży robić. Postanowiłam zdobyć 
profesjonalne wykształcenie, 
aby pomagać ludziom uzależ-
nionym. 

– W Poznaniu wystąpiła Pani 
na koncercie z okazji Święta 
Trzeźwości. 

– Koncertowałam na tym świę-
cie już po raz kolejny. Dwa razy 
byłam z Partitą, a w tym roku 
wystąpiłam sama, zaśpiewałam 
piosenki z moich solowych płyt, 
przygotowanych w dużej mierze 
dla wspólnot trzeźwościowych: 
na przykład piosenka „Liczy 
się dziś” odnosi się do bardzo 
szczególnego „Programu na 24 

godziny” Wspólnoty Anonimo-
wych Alkoholików: to, co było 
wczoraj, przestało być ważne, 
co będzie jutro – nie wiemy, więc 
„Liczy się dziś”, ważna jest ta 
chwila, która właśnie trwa, na tę 
chwilę mamy wpływ. Bardzo się 
ucieszyłam, że zostałam zapro-
szona na to święto, które jest też 
i moim osobistym świętem. 

– Współpracuje Pani także ze 
Studium Integracji, które zaj-
muje się utalentowanymi oso-
bami niepełnosprawnymi. Na 
czym to polega? 

– Z Partitą współpracowaliśmy 
przez wiele lat jako prowadzący 
warsztaty wokalne na Festiwalu 
dla osób niepełnosprawnych w 
Ciechocinku, pomagaliśmy szli-
fować umiejętności wokalne i 
przygotowywać piosenki. Mam 
za sobą naukę śpiewu solowego, 
wiele lat śpiewania i przekona-
nie, że znalazłam sposób, w jaki 
mogę przekazać swoją wiedzę 
utalentowanej młodzieży. Rów-
nolegle z Ciechocinkiem rozpo-
częłam współpracę ze Studiem 
Integracji Krzysztofa Cwynara 
w Łodzi, w której mieszkam. U 
Cwynara prowadzę zajęcia z 
emisji głosu. Przygotowujemy 
też wiele spektakli muzycznych. 
Najmilsze są chwile, gdy wszy-

scy jesteśmy na scenie, niepeł-
nosprawni i sprawni. Wtedy 
przeżywamy najpiękniejszą in-
tegrację. 

– Nauczyła się Pani czegoś 
od osób niepełnosprawnych? 

– Początki współpracy z nie-
pełnosprawnymi były dla mnie 
trudne, nie wiedziałam, jak mam 
z nimi rozmawiać, by nikogo 
nie urazić. Ale wkrótce zrozu-
miałam, że po prostu trzeba być 
sobą. Trzeba pokazać, że chce 
się im pomóc. Uwielbiam kon-
takty z ludźmi, lubię poznawać 
nowe osoby, nawiązywać nowe 
znajomości. Nauczyłam się sza-
cunku dla inności. Osoba niepeł-
nosprawna to nie jest ktoś, kogo 
najlepiej izolować, bo jest inny. 
Każdy człowiek potrzebuje roz-
mowy. Niepełnosprawni mają 
silną potrzebę bycia wśród ludzi, 
spędzania z nimi czasu. 

– Występuje Pani z osobami 
niepełnosprawnymi? 

– Często. Pamiętam pierwszy 
występ jeszcze z całą Partitą w 
Ciechocinku. Razem wyszliśmy 
i zaśpiewaliśmy nasz przebój 
„Głowa do góry”. Ten wspólny 
śpiew – to było to wspaniałe 
uczucie! 

– Zespół ma wiele przebo-
jów. Czy któryś pokochała Pani 
najbardziej? 

– Zależy to od dnia, nastro-
ju... Bardzo piękna jest nasza 
piosenka z tekstem Jonasza 
Kofty „Wszystko za wszystko”. 
Każda piosenka jest inna, każ-
dą za coś lubię... 

– Jakie są dalsze plany Par-
tity? 

– Koncerty, może nowa pły-
ta. A za dwa lata będzie wielki 
koncert z okazji czterdziestole-
cia zespołu. 

Anna Pietrzak 
z autorem wywiadu.

narodzeniowej oraz z zestawem 
kolęd i pastorałek uczestniczą 
w spotkaniu opłatkowym dla 
samotnych i bezdomnych, or-
ganizowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Uczestni-
czą w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Kolęd i Pastorałek Klubów 
Seniora i Domów Pomocy Spo-
łecznej, Powiatowym Pikniku 
Klubów Seniora, Ogólnopolskim 
Przeglądzie Artystycznym ARS i 
w innych uroczystościach. Swój 
dorobek artystyczny prezento-
wali też na antenach regionalnej 
TVP Gorzów i Radia Zachód. 

 HENRYK KUBISZTAL
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„Nadzieja nie umiera” to 
tytuł książki księdza 

Zbigniewa Knopa, która po-
wstała po spotkaniach auto-
ra z podopiecznymi, pracow-
nikami i wolontariuszami 
„Hospicjum Palium”. „Chciał 
tą książką podziękować im 
za świadectwo silnej wia-
ry, bezinteresownej miłości 
i bezgranicznej nadziei”. To 
zdanie napisała Bernadeta 
Gliszczyńska, psycholog i 
wielki przyjaciel „Filantropa 
Naszych Czasów”, podaro-
wując mi książkę księdza 
Zbigniewa Knopa. 

Zawiera ona około 160 afo-
ryzmów i przysłów, zebra-
nych w 70 segmentach te-
matycznych. W przedmowie 

Tożsamość człowieka 
jest jednym z ważniej-

szych wątków w analizach 
socjologicznych. Interesu-
jące wnioski z badań nad 
tożsamością kobiet z upo-
śledzeniem umysłowym 
zaprezentowała Agnieszka 
Kumaniecka-Wiśniewska w 
książce „Kim jestem? Toż-
samość kobiet upośledzo-
nych umysłowo” (Wydaw-
nictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2010). 

Publikacja ta zawiera wy-
niki badań, jakie autorka 
prowadziła w domach pomo-
cy społecznej, specjalistycz-
nych osadach, mieszkaniach 
chronionych, więzieniach, a 
także w środowiskach wiej-
skich, gdzie zamieszkiwały 
kobiety z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

W książce omówione zo-
stały kwestie tożsamości w 
ujęciu socjologicznym, kon-
dycja człowieka we współ-
czesnym świecie, różne rozu-
mienia pojęcia tożsamości, 
koncepcje tożsamości osób 
marginalizowanych oraz 
defi nicja pojęcia „upośledze-
nie umysłowe”. Interesujące 
są analizy poszczególnych 
historii życia. Na podstawie 
wywiadów w trzech domach 
pomocy społecznej można 
dostrzec, że problem seksu-
alności osób z upośledze-
niem umysłowym, jak i rów-
nież ograniczenia społeczne 

KSIĄŻKA

Kobiety 
z domów pomocy
wynikające z niesprawności 
są z reguły ignorowane przez 
personel. Sformułowanie 
„niepełnosprawność intelek-
tualna” zostało wykluczone 
z języka kadry i zastąpione 
określeniem: „mieszkaniec” 
czyli osoba „obca” psychicz-
nie. Mieszkanki DPS-ów to 
kobiety najczęściej odrzuco-
ne przez swoje rodziny, które 
wychowywały się w sierociń-
cach. Ich noty biografi czne 
mają przebieg dramatyczny, 
a doświadczenie życiowe 
jest często nad wyraz bo-
gate. Część z nich to osoby 
głęboko nieszczęśliwe, nie 
posiadające żadnych planów 
na przyszłość, ponieważ ich 
życie zostało z góry zapla-
nowane przez instytucję, w 
której przebywają. Inaczej 
funkcjonują kobiety za-
mieszkujące w środowisku 
wiejskim i w mieszkaniach 
chronionych. W przypadku 
tych ostatnich pojawiają się 
w wypowiedziach marzenia 
co do przyszłości, jednakże 

są one niekiedy niemożliwe 
do zrealizowania ze wzglę-
du na trudną sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną. 

Interesujące spostrzeżenia 
dotyczą identyfi kacji roz-
mówczyń z pojęciem „nie-
pełnosprawna” i „upośledzo-
na umysłowo”. Większość z 
nich do powyższych stanów 
przyporządkowuje wyłącz-
nie ograniczenia fi zyczne 
albo psychiczne. Tylko jedna 
z respondentek uważa, że 
jest osobą z upośledzeniem 
umysłowym, pozostałe za-
przeczają temu. Większość 
badanych nie utożsamia 
swojej osoby z pojęciem 
„kobieta”. Według jednej z 
respondentek kobieta „to 
taka, co ma dzieci, ładnie 
się ubiera…” Najczęściej 
rozmówczynie za kobiety 
uważają pracowniczki, asy-
stentki, kucharki, natomiast 
nie łączą z tym określeniem 
samych siebie.

Z wniosków badaczki wy-

nika, że osoby przebywają-
ce w domach pomocy spo-
łecznej zostały naznaczone 
stygmatem „upośledzonych 
umysłowo”. Zupełnie inaczej 
kształtuje się tożsamość ko-
biet zamieszkujących tere-
ny wiejskie Zamojszczyzny, 
gdzie takiego naznaczenia 
nie uczyniono. Zaskakująco 
zbieżne rezultaty tych badań 
ukazują, jak dalece bezpo-
średnie otoczenie, a nie styg-
mat medyczny, przesądzają 
o tym, za kogo uważamy się 
i kim jesteśmy dla innych. 

Publikację „Kim jestem? 
Tożsamość kobiet upośle-
dzonych umysłowo” pole-
cam szczególnie wszystkim 
zawodowo zajmującym się 
rehabilitacją i terapią osób 
z niesprawnością intelektu-
alną, psychologom, peda-
gogom, pracownikom so-
cjalnym i przedstawicielom 
innych nauk społecznych.

 KAROLINA KASPRZAK

KSIĄŻKA

Nadzieja nie umiera
„celem tego cennego zbioru 
aforyzmów jest próba znale-
zienia odpowiedzi na często 
zadawane, proste, ale z reguły 
pozostające bez odpowiedzi 
pytanie „dlaczego?” stawiane 
przez osoby naznaczone cier-
pieniem…”. 

Zapewne wielu niepełno-
sprawnych też stawia sobie 
takie pytanie. Mnie bardzo 
zainteresował ostatni rozdział 
książki zatytułowany „Bateryj-
ka z nadzieją”. Znajdują się w 
nim prywatne refl eksje i wy-
znania podopiecznych oraz 
ich rodzin. 

Bernadeta Gliszczyńska tak 
mówi o tej niezwykle mądrej 
książce: „…jest bardzo przej-

mująca i zmusza czytelnika 
do refl eksji. Zawiera przepięk-
ne ilustracje, wykonane przez 
studentkę II roku ASP w Łodzi 
Joannę Knop – bratanicę auto-
ra. Ilustracje te odzwierciedla-
ją tytuły niektórych rozdzia-
łów”. 

Uważam, że książkę „Na-
dzieje nie umiera” powinien 
przeczytać każdy, a niepeł-
nosprawny czy jego rodzina 
szczególnie. Jeśli nie znajdzie 
w niej odpowiedzi na nurtują-
ce go pytania, to na pewno ła-
twiej będzie walczyć z choro-
bą i losem, który go dotknął.

Życzę głębokich refl eksji 
podczas lektury tej książki.

 EWELINA WĘGLEWSKA

NADZIEJA
NIE UMIERA

Zbigniew Knop CM

do książki profesor Jacek Łu-
czak założyciel i dobry duch 
„Hospicjum Palium” mówi: 
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WOJNA

Poszli żegnać nowe kompa-
nie odchodzące na front. 

Część wojska, w tym ich kapi-
tan, odjechało samochodami. 
Szpaler ludzi ustawił się po 
obu stronach ulicy. Stąd do 
głównej szosy Korzec-Równe 
było około trzech kilometrów. 
Chłopcy i dziewczęta przynie-
śli całe naręcza kwiatów.

Przypominało to trochę przy-
witanie jednostek powracają-
cych z manewrów, które zazwy-
czaj odbywało się w tym miejscu. 
Bartek sądził, ze tak jak zawsze, 
tak i teraz będzie dużo entuzja-
zmu, owacji, radości, śpiewu i 
braw. Ba, nawet uważał, że po-
winny one być stokroć większe. 
Tak on, jak i koledzy, zazdrościli 
tym żołnierzom, że już idą, że 
za kilka dni będą walczyć z od-
wiecznym wrogiem. 

Na razie harcerzom powie-
rzono funkcje pomocnicze i 
kontrolne. Najciekawsze z nich 
to nocne patrole po okolicznych 
wertepach w poszukiwaniu nie-
mieckich dywersantów i szpie-
gów, którzy ponoć zrzucani są 
na tyły. Ale jak na razie nawet 
nie dano im żadnej broni, tak że 
poza harcerskimi fi nkami i stra-
szakami niczego godnego uwa-
gi nie mieli. Szkoły zawieszono. 
Stacjonowało w nich wojsko.

Kiedy kompanie wymaszero-
wały z koszar, orkiestra zaczęła 
grać marsza. Na czele kolumny 
jechało dwóch ofi cerów na ko-
niach. Ale zamiast spodziewa-
nego entuzjazmu i radości tłum 
przywitał ich płaczem. Były też 
okrzyki dopingujące, ale nie 
zmieniły one ogólnie smutnego 
nastroju. Jeszcze do tego grany 
przez orkiestrę wojskową marsz 
wżerał się jakimś potężnym 
smutkiem w ludzkie dusze. Ja-
kieś kobiety zemdlały i cucono je 
na boku. Były to zapewne żony, 
matki lub narzeczone odcho-
dzących na front. 

Posypał się deszcz kwiatów 
na żołnierzy, wsuwano je im 
także za pasy karabinowe, cało-
wano w przelocie twarze. Sami 
żołnierze zdruzgotani byli tym 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie tysiącleci(15)

Część II
pożegnaniem, wielu z nich ukry-
wało łzy. Tylko nieliczni krzy-
czeli: „Dojdziemy do Berlina! 
Nie damy Polski! Przepędzimy 
Hitlera!”. 

Nie tak wyobrażał sobie Bar-
tek to pożegnanie, wyjście na 
front, nie tak! Zamiast radości 
wziął go w posiadanie ten płacz 
tłumu, ta smutna melodia, której 
bardzo długo nie mógł zapo-
mnieć. Radosny zapał studził co 
jakiś czas taki lub inny fragment 
rzeczywistości. Bo przecież 
także nie tak wyobrażali sobie 
przebieg wojny. Polacy nie tyl-
ko nie byli w Berlinie ze swymi 
potężnymi sojusznikami, ale od-
dali już ponad połowę swojego 
terytorium w ręce wroga. Broni 
się wprawdzie jeszcze Wester-
platte i Hel, broni się Warszawa, 
Francja i Anglia wypowiedziały 
Niemcom wojnę, ale nic się nie 
zmienia na lepsze. Na szczęście 
prawie nikt nie traci nadziei na 
rychłe zwycięstwo. Polska prze-
cież nie jest sama.

W miasteczku było wielu 
uciekinierów. Jakoś dziwacznie 
ubrani, wielkomiejskie stroje, 
śmieszne kapelusze, niespotyka-
ne uniformy i dystynkcje. Nawet 
dzieci różniły się od „kresowia-
ków”. Cała drużyna zastępu „Wil-
ków” latała na bosaka, a tamci w 
pantofelkach, w skarpeteczkach. 
Od tych ubiorów na ulicach zro-
biło się, rzec można, kolorowo. 

Po wymarszu wojska na front 
miasteczko opustoszało. Stodo-
ły, do niedawna wypełnione żoł-
nierskim gwarem i komendami, 
teraz zionęły dziwną pustką. 

Bartek z Romkiem wracali do 
domu. Po drodze natknęli się na 
Heńka. 

– No co, zastępowy! Biorą nas 
czy nie? – zagadnął go Romek, 
wyraźnie podrażniony smutnym 
pożegnaniem. – Niemcy pod 
Warszawą, a my tu spacerujemy 
po górkach, szukając nie wiado-
mo czego. 

– Nie ma naprawdę z kim ga-
dać – Heniek jak zawsze rzeczo-
wo wyjaśniał sprawę. – Kapitana 
nie ma, tego porucznika też już 
zabrali na front. W ogólnym ba-
łaganie jesteśmy zdani na wła-
sne siły. 

– To może ruszymy na własną 
rękę. Jak Anglia i Francja uderzą 
pełna parą, to wojna w mig się 
zakończy. 

– Tomek ma racje – poparł ko-
legę Bartek. – Wojna się skończy, 
a my co? Trzeba coś postano-
wić. Mówią, że Anglicy wysłali 
na Berlin tysiąc samolotów i z 
miasta niewiele zostało. 

– Mówią, mówią… Nie wiemy, 
ile w tym prawdy. Guzika od por-
tek też mieliśmy nie oddać, a od-
daliśmy już… e tam, aż się wie-
rzyć nie chce. Podobno Niemcy 
doszli już do Bugu. 

– Trzeba działać – poparł go 
Bartek. – Zbieramy pakę i naj-
później w poniedziałek ruszamy 
w stronę frontu. Tam dołączymy 
do wojska. Dadzą nam karabiny 
i będziemy walczyć. 

– Jasne – poparł go Bartek. 
– Nie ma co się patyczkować. 
Tchórze niech zostaną przy ma-
musiach. 

– Nie bądźmy w takiej gorącej 
wodzie kąpani. Ale postano-
wić coś trzeba. Tylko z głową. 
Zarządzam zbiórkę zastępu na 
jutro. Trzeba wszystkich zawia-
domić. I niech każdy przygotuje 
się na drogę. Co najmniej tak, jak 
przysposabialiśmy się na obóz. 
Namioty, koce, bielizna, mundu-
ry i żarcie. 

– Tak, tak – przytaknął Tomek. 
– Żarcie jest bardzo ważne. A jest 
z nim coraz gorzej. Dobrze by 
było mieć chociaż jakiś pistolet. 
Może nam się trafi  jakiś dywer-
sant. Podobno wczoraj złapali 
szpiega w okolicach Horynia, jak 
dawał znaki latarką. 

– Więc jak powiedziałem – po-
wtórzył Heniek. – Jutro o dzie-
wiątej. Łatwo zapamiętać: na 
podwórku szkolnym. 

– Łatwo zapamiętać – Bartek 
zanucił refren znanej piosenki z 
polskiego fi lmu: „Umówiłem się 
z nią dziewiątą, na dziewiątą tak 
jak dzis…”. 

– Tylko że nie ma szefa, który 
dałby ci akonto – zażartował Ro-
mek. – A starym ani słowa. 

– Raczej nie… – zastanowił się 
Heniek. – Ze względu na tajem-
nicę służbową nie mówić. Myślę, 
że najlepiej zostawić w ostatniej 
chwili kartkę, że poszliśmy wal-
czyć za ojczyznę. 

– Widziałem, co się dzisiaj 
działo, jak mdlały kobiety. Moja 
matka – Bartek spuścił oczy – 
ona by chyba też zemdlała, gdy-
by się dowiedziała. 

– Dobra, chłopcy. Jutro wszyst-
ko obgadamy. I bez mazgajstwa. 
Jak się już zdecydujemy, to żadna 
siła nas nie powstrzyma. Polska 
rzecz święta. Czuwaj!

Kiedy Heniek odszedł, chłopcy 
postanowili wpaść do Ryśka Sa-
bika. Ojciec Ryśka był kierowni-
kiem szkoły i ofi cerem rezerwy. 
Ostatnio nawet chodził w mun-
durze z bronią przy pasie. Zastali 
Ryśka w domu samego. Tym 
lepiej. Jego ojciec nie był lubia-
ny przez uczniów. Lał ich z byle 
powodu. Lubił obwinionego wy-
ciągnąć za czuprynę na środek 
klasy, położyć na krzesło i linijką 
łoić dupę. Były przypadki, że de-
likwent posikał się z bólu i stra-
chu. Podobnie sprawiedliwość 
wymierzał ksiądz uczący religii, 
tyle, że bardziej za nieznajomość 
liturgii. 

Przekazali Ryśkowi swój za-
miar pójścia na front. Powiedzie-
li o jutrzejszej zbiórce. Pytali, czy 
nie skombinowałby jakiegoś pi-
stoletu, jeśliby naturalnie do nich 
dołączył, w co zresztą nie wątpi-
li, bo sam ich nieraz nagabywał. 

– Twój ojciec ma teraz dwa – 
przygadał mu Romek. 

– Jeden ma przy pasie, a dru-
gi w biurku, muszę to przemy-
śleć – Rysiek wyraźnie szedł na 
to. – Bez broni nic nie znaczy-
my. Tylko jak by się mój stary o 
tym dowiedział, to dupę mam w 
strzępach. 

– Jak się dowie, że zrobiłeś 
to dla Ojczyzny, to na pewno ci 
daruje – uspokoił Ryśka Bartek. 
– Mało to nam wbijał w głowy, że 
Ojczyzna to rzecz święta? 

– A bo ciągle traktują nas jak 
szczeniaków – wyłuszczył przy 
okazji swoje żale Romek. – Mój 
ojciec to może by jeszcze zrozu-
miał, ale matka…

Ojciec Romka był znanym w 
Hoszczy szewcem. Nieraz Bar-
tek przynosił mu buty do napra-
wy. Nieraz też przybijał Bartko-
wi do obcasów blaszki, a zimą 
montował uchwyty do łyżew, co 
robił na poczekaniu. Ale więcej 
chorował jak pracował. Romek 
stale latał do apteki po lekar-
stwa. Natomiast pani Łukomska, 
w przeciwieństwie do chudziut-
kiego męża, była kobietą jak 
piec. Biedny był ten, kto dostał 
się w jej ręce. Ona też rządziła 
w domu. 

cdn.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

EPITAFIUM
Tu leży działacz.
Spokój mu wieczny.
Nareszcie przestał
Być niebezpieczny.

CZERWONY
Przez opozycję
Jest potępiony.
Dlaczego? Bo bardzo
Lubi barszcz czerwony.

NIE TYLKO PLECY
Tę stara prawdę
Wszyscy dobrze znają:
W zdobyciu kariery
Nie tylko plecy pomagają.

RÓŻNICA ZDAŃ
Szef mówił,
Że to szwy,
A szwaczka,
Że to wszy.

BAJU BAJU
Mamy dziś
Bajeczne życie
Dzięki bajkom
Tych na szczycie.

DZIWNE
Jeżeli UNIA
Na wszystko łoży,
To dlaczego w kraju
Jest coraz gorzej?

CZASY
Doczekaliśmy czasów,
Gdy po raz pierwszy
Jawnie od człowieka
Pieniądz jest ważniejszy. 

ZMIANA
Dziś półki są pełne.
A to znaczy,
Że każdy może przyjść
I popatrzeć. 

KOLEJNOŚĆ
Nadzieja,
Wybieranie,
Czekanie,
Rozczarowanie.

BEZ ZMIAN
Przed wyborami
Kolejny pic,
A po wyborach
Znowu nic. 

LUNATYCZKA
Półsenna liczy
Na księżyc w pełni,
Że on jej senne
Marzenia spełni

ZADYMKA
Kiedy posypie
Obfi cie śniegiem
To i ty dymaj…
Po szufl ę biegiem. 

ŻYWOTNA
Wspaniale się trzyma,
Będzie długo żyła,
Bo mąż ją pilnuje,
By się nie puściła.

NIEBOTYCZNOŚĆ
Po słodyczach
Niebo w gębie,
Albo czarna 
Dziura w zębie.

KRYZYS
Cuda diabli wzięli.
Będzie miał prostaczek
Zamiast manny z nieba
Kwaśny kapuśniaczek. 

DYSPUTY
Taki jeden z drugim
Siada cep przy cepie,
No i raz za razem
Trzy po trzy się klepie.

SMAROWANIE
Kto smaruje, ten jedzie.
Panie i panowie,
Jeżeli się o tym
CBA nie dowie. 

FAJERWERKI
Poleciały
Z wielkim hukiem
W górę razem
Z małym kciukiem.
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Kazimierz
Graczyk
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Węgorze
Sierpniowy poniedziałek, 

jak każdy inny, zapo-
wiadał się w przędzalni na-
wałem pracy dla ślusarzy. 
Dlaczego właśnie ponie-
działek? Po dniach wolnych 
następował tak zwany roz-
ruch: uruchamiano maszyny 
po dwóch dniach postoju. 
Niemal zawsze w tym czasie 
zdarzało się wiele awarii. W 
te dni ślusarze byli niczym 
pogotowie ratunkowe. 

Przędzalnia, jak każdy wy-
dział produkcyjny, musiała 
się wywiązać z umów, więc 
nie można było pozwolić na 
zbyt długie postoje maszyn. 

Mijała właśnie godzina 
siódma, gdy majster Rud-
ka wychodził z kantorka, 
by rozdzielić pracę miedzy 
pracowników brygady. Nagle 
powstrzymało go wejście do 
warsztatu spóźnionego ślu-
sarza Janusza Gęśjurka. Nie 
byłoby to niczym szczegól-
nym, bo często pojawiał się 
w ostatniej chwili, jednak 
tym razem już sam jego wi-
dok w drzwiach mógł zwró-

Trodynkowo pojachała do 
Nałęczowa na serducho. 

Skorno roz kiedyś była ciotka 
Adela, to nakierowała istnom, 
co i jak mo robić. Trodynko-
wyj zapisoł likorz kompiele 
wew wodzie zes źródła mi-
łości, ale to i dobrze, bo istno 
była pyskato. 

Zes sunsiadkom mieszkały 
we Fortunacie, a mo to mieć 
rzykomo wpływ na wygranom 
wew totolotka. Sunsiodka 
dostała nagrzywania, ale że 
Fundusz dla Zdrowych ni mo 
bejmów, to nie było fi ltra, winc 
zakłodali onyj sitko na kalafe. 
Co zaś sie stanyło? Istno dostała 
piegów jak diaski. Znowyj sun-
siod od stołu chodził na diady-
namike czyli aparat od mrów-
ków, bo takie dajom uczucie. 
Roz pielyngniorz się zapomnył, 
podkrynciył prundy i zaczyło 
naszygó bidoka trzynsić. Chcioł 
już wyznawać, którne podrywo 
kobicko, ale zaś tyn od prundów 
przeprosił pacjynta.

Wew Nałęczowie sóm dwie 
wody mineralne: Nałynczo-
wianka i Cisowianka. Nałyn-
czowianke reklamują, że jesto 
„apetyt na życie” abo że „oż sie 

Wew senatorium nie jesta 
tak pojedynczo, szak
chce pić”. Jedyn profesur nom 
powiedzioł, , że ta Nałynczo-
wianka mo tyn sam skład co 
woda Vichy. Styndy tyż, aby nie 
zdrzaźnić Francuzów, wew re-
klamie bez pomyłke kozali go-
dać „ci” – cicho bydźcie, żeby sie 
nie wydało. Ale to mo dotyczyć 
Cisowianki. Wode reklamujom, 
że niby wew Paryżu jadzie ja-
kasiś kobita autem, a kole niej 
drugo na motorze i kiko, co ta 
pierwszo mo wew samocho-
dzie. Ta zaś kładzie paluch na 
brumble (wargi), ze istno mo 
być cicho. Czymu? Szoferoczka 
wiezie butle Cisowianki – Perla-
ge, co Ryniu przetłumaczył „zes 
bąbelkami, inacyj wode bzyt. 
Nieboszczka Dalida zaś śpiewo 
„Parole, parole” – to znaczy się 
„słowa, słowa”. Łejery, można 
dostać na łeb!

Ale wróćma do stołówki. 

Złomiorze erbli (ukradli) noże, 
łyżki, widelce i wiara, zanim 
kupi sprzynt, je futer pazura-
mi. Trodynkowo dostała diete. 
Na łobiod dali istnyj plajste-
rek ogórka, pomidorka i listek 
sałaty. To kobicko pyto, czy to 
jest przed, czy po obiedzie. Zaś 
usłyszała, że to jest właśnie 
taki łobiod, nawet bez pyrki. 
Winc obtarła pape rynkawem i 
poszła precz.

Nie byde już pisać o spół-
kach kolejowych, bo jest ich 
że ho ho! Powiym tylko, że pa-
sażery bydom co po chwiłke 
wysiadać kupić bilet, a bana 
może ućknąć.

Na kóniec kolejowo przygo-
da. Hirek robi wew Museum 
na Zamku Lubelskim. Pokozoł 
Trodynowyj czyli ciotce różne 
zabytki, bez co tyż nie zdąży-
liby na pociung. Wew ostatniyj 

minucie na piyrwszym perónie 
wepknył jom i kofer na kółkach 
do wagonu dla niepalóncych, 
jak chciała. Bana zaś ruszyła. 
Hiruś zaś za chwiłke złapoł sie 
za gor (głowę), bo nie kinyli, 
dokąd pociung jadzie. Bez ko-
mórke kliknął i godo: 

– Ciotka, nie szpyclim, do-
kund pociung jadzie, może do 
Przemyśla, może do Radomia, 
może do Warszawy. Pytej się 
pasażerów.

Zaś wyniknęło, ze jednako 
jadzie do Warszawy. Hiruś ode-
tchnył i życzył ciotce bez po-
myłke szerokich torów. Sam zaś 
stanył i łyknył szluka Cisowianki. 
Nie śpiywała teroz jednako nie-
boszczka Dalida, ino gwizdała 
bana, co jachała do Zamościa.

DO NASTYMPNYGÓ NIEBAWEM

WOSZ BOLECHNEK 
ZES CIERPIYNGÓW 

cić uwagę każdego, kto by na 
niego spojrzał. Szedł szeroko 
stawiając nogi, jakby miał 
jeża w kroku, a ręce rozsta-
wił jak kulturysta. 

– Panie Januszu, co z pa-
nem? Walec pana przeje-
chał? – zapytał zdziwiony 
Rudka. 

– Eee – jęknął Gęśjurek. – 
Tragedia… To wina węgorzy. 

– Co?! Węgorze cię pogry-
zły?! – zapytał zawsze weso-
ły Świderski. Słychać było w 
jego głosie, ze wietrzy nowy 
temat do żartów.

Tymczasem cała brygada 
zebrała się obok mistrza i 
Gęśjurka. 

– To już będzie lepiej, gdy 
opowiem, co się stało, bo 
Sławek i tak nie da mi spo-
koju – zdecydował Gęśjurek 
oparty o imadło przy stole 
ślusarskim. – Wczoraj po ko-
lacji kolega z tkalni przyniósł 
mi w wiaderku wędkarskim 
węgorze. Tak przynajmniej 
powiedział. Wiadereczko 

było przykryte pokrywką. 
Kazał wrzucić je do wanny i 
nalać wody, aby nie zdechły. 
Zrobiłem tak. Byłem właśnie 
po kąpieli, w slipach. Wę-
gorze, gdy tylko znalazły się 
w wannie, zamiast pływać, 
zaczęły dziwnie się wić i sy-
czeć. Przyglądam się dokład-
nie i nagle czuję, że ogarnia 
mnie paniczny strach, bo to 
nie były węgorze, tylko żmi-
je. Chciałem uciec z łazienki, 
ale drzwi się zatrzasnęły z 
niewiadomego powodu! Ale 
okno na ogród było otwarte. 
Nie zastanawiając się, wy-
skoczyłem. Z parteru, więc 
się nie bałem. Zapomniałem 
tylko, że pod oknem rosną 
pokrzywy. Boże! Co ja prze-
żyłem! Wpieprzyłem się w 
sam środek. Jakby tego było 
mało, to jeszcze z rozpędu 
przeturlałem się po nich. Le-
dwo wróciłem do domu. W 
tym czasie żona weszła do 
łazienki, narobiła w panice 
wrzasku, bo te potwory roz-
lazły się po całej łazience. Po 
chwili przybiegł mój ojciec. 

Popatrzył na mnie, na żonę, 
na żmije – i zaczął się dziw-
nie śmiać… 

– No nie! – przerwał Świ-
derski. – To jakaś zwariowa-
na rodzinka! 

– A dlaczego było mu tak 
wesoło? – spytał ktoś. 

– Bo to nie były żmije, tylko 
zaskrońce – niemal szepnął 
Gęśjurek. 

– Po co ci je przyniósł? 

– Po co, po co! Byłem u 
gnojka, nim tu przyszedłem. 
Powiedział, że dla jaj. Myśla-
łem, że mu mordę obiję, ale 
gdzie tam, wszyscy w tkalni 
tak się śmiali, że prysnąłem 
czym prędzej. Cóż, widocz-
nie taki mój los…

Chciał jeszcze coś powie-
dzieć, ale nie pozwolił mu 
na to śmiech kolegów. Wieść 
o „żmijach Janusza” po kilku 
dniach obiegła cały zakład. 
Wielu go pytało, gdzie na-
uczył się tak „pięknie ska-
kać”. Żarty ucichły nieco 
dopiero, gdy Janusz z kolegą 
przy wszystkich podali sobie 
ręce na zgodę. A po pracy 
„nad Dunajem” wypili litr „Vi-
stuli”. 
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Uczestnicy Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z wojewódz-

twa wielkopolskiego i lubuskie-
go prezentowali swoje talenty 
podczas dorocznej olimpiady 
umiejętności zawodowych 
zorganizowanej 17 września w 
międzyrzeckiej hali sportowo-
widowiskowej. 

Inicjatywa pracowników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze 
strony niepełnosprawnych, ich 
opiekunów, terapeutów i przy-
jaciół. Uczestnicy olimpiady 
konkurowali w malowaniu wi-
traży, projektowaniu ściennych 
kwietników, robieniu naczyń 
ceramicznych, szyciu czapek dla 
świętego Mikołaja, dekorowaniu 
szkatułek oraz przygotowywa-
niu posiłków. 

Nagrody ufundowane przez 
starostę powiatu międzyrzec-
kiego Grzegorza Gabryelskiego 
otrzymali indywidualnie: An-

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom z Ukrytymi Nie-

pełnosprawnościami im. Han-
sa Aspergera „Nie – Grzeczne 
Dzieci” zorganizowało szko-
lenie dotyczące wspomagania 
rozwoju dzieci z zespołem 
Aspergera i zaburzeniami po-
krewnymi. Podczas spotkania 
przeprowadzonego w formie 
wykładów, warsztatów oraz 
ćwiczeń praktycznych, rodzi-
ce i opiekunowie uczyli się, 
jak zrozumieć swoje pocie-
chy, jak pomóc im prawidło-
wo funkcjonować. 

W sobotę 9 października, w 
siedzibie Stowarzyszenia przy 
ulicy Nutki w Warszawie, zainte-
resowani mogli dowiedzieć się, 
jak diagnozować zespół Asper-
gera i odróżniać go od autyzmu. 
Wychowawcy dowiedzieli się 
również, w jaki sposób dzieci 
z autyzmem i zespołem Asper-
gera postrzegają świat. Zajęcia 
poprowadziła Ilona Rzemieniuk 
– pedagog specjalny.

Podstawowym założe-
niem Stowarzyszenia „Nie – 
Grzeczne Dzieci” jest pomoc 
dzieciom ze schorzeniami 
uniemożliwiającymi prawi-
dłowe funkcjonowanie spo-
łeczne, emocjonalne oraz za-
kłócającymi procesy uczenia 
się. 

W ramach tych działań or-
ganizacja prowadzi między 
innymi Punkt Konsultacyjny 
dla Dzieci i Młodzieży, gdzie 
dokonywana jest wstępna 
ocena dokumentacji medycz-
nej, psychologicznej, pedago-
gicznej i logopedycznej, kon-
struowany jest plan pomocy, 
prowadzone są konsultacje 
dla rodziców ze specjalistami 
i kompleksowe badania. 

Osoby zainteresowane 
mogą uzyskać szczegółowe 
informacje pod numerem te-
lefonu: 691 251 340 lub ma-
ilowo: asperger@wp.pl 
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– Jest Pani założycielką Fun-
dacji „Niezapominajka”. Jaki 
jest jej cel? 

– Fundacja pomaga dzieciom 
nieuleczalnie chorym, upo-
śledzonym umysłowo, z pora-
żeniem mózgowym, a także 
bardzo ubogim rodzinom. Nie 
mam nigdy zamkniętych drzwi 
dla szukających pomocy. 

– Pani fundacja spełnia także 
marzenia chorych dzieci. Dużo 
marzeń udało się spełnić? 

– Głównymi organizacja-
mi, które spełniają marzenia, 
są fundacje „Mam Marzenie” i 
„Dziecięca Fantazja”. Gdy jest 
jakieś bliskie mi marzenie dzie-
cięce, to te fundacje zgłaszają 
się do mnie z prośbą o spełnie-
nie go. Do tej pory spełniliśmy 
trzy marzenia. Dwie dziew-
czynki, jedna chora na białacz-
kę i druga na mukowiscydozę, 
marzyły, aby całkowicie zmienić 
wygląd. Jestem modelką, więc 
temat jest mi bliski. Załatwiłam 

drzej Malinowski i Marek Kacza-
nowski – Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Chwalęcicach, Irena 
Cendal – Warsztat Terapii Zaję-
ciowej „Tęcza” w Zielonej Górze, 
Dorota Szymaniak – Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kole, Piotr 
Rudolf – Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Świebodzinie i Tomasz 
Zakrzewski z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wiechlicach. 

Wśród zespołów pierwsze 
miejsce zajęła grupa podopiecz-
nych Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Nowej Soli, którzy w na-
grodę dostali zestaw do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych ufundowany 
przez fi rmę „Alu Rehab” i pu-
char wicewojewody Jana Świre-
po. Drugie miejsce wywalczyli 
mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Międzyrzeczu. Nagro-
dę w postaci radiomagnetofonu 
ufundował i wręczył wiceprezes 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
– Maciej Szykuła. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Niepełnosprawni 
potrafi ą

Zespół Aspergera 
– jak pomagać?

Pomagam z potrzeby serca
Z ILONĄ FELICJAŃSKĄ – modelką i założycielką Fundacji „Niezapominajka”
rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 

im najlepszego fryzjera, stylistę 
i makijażystę. Odmieniliśmy 
dziewczyny nie do poznania. 
Dziewczynki dostały od nas 
ubrania, z których były bardzo 
zadowolone. A trzecia dziew-
czynka, chora na nowotwór, 
marzyła o wydaniu książki z 
wierszykami jej autorstwa. To 
się też udało! Marzenia speł-
niam z serca. 

– Dlaczego pomaga Pani in-
nym? 

– Albo tak zostałam wycho-
wana, albo są to jakieś geny, 
które odziedziczyłam. Chyba 
taka się właśnie urodziłam. 

– Wiele osób boi się rozma-
wiać z chorymi ludźmi. Pani 
robi to chętnie... 

– Zawsze miałam styczność 
z chorymi. Wiele się nauczyłam 
od dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualna. Z przyjem-
nością się z nimi spotykam. 
Jeśli dziecko mnie nie lubi, to 

pokazuje to szczerze, a jeśli 
lubi, to nie jako Ilonę Felicjań-
ską z telewizji, tylko jako „ciocię 
Ilonę”. W Bogumiłku jest taki 
dom dziecka, z którym jestem 
zaprzyjaźniona. Jest tam 96 
dzieci z niepełnosprawnością. 
One mnie po prostu kochają. 
Gdy przyjeżdżam, szczerze ob-
jawiają radość. Myślę, że opór 
ludzi wobec chorych bierze się 
z pewnego strachu, z nieumie-
jętności, ze wstydu. Ja tego nie 
mam. Każdy człowiek jest dla 
mnie tak samo wartościowy. 

– Była Pani w Bogatyni do-
tkniętej klęską powodzi. Dla-
czego zdecydowała się Pani 
na ten wyjazd? W jaki sposób 
pomogła Pani tym ludziom? 

– Kiedy zobaczyłam ogrom 
ich tragedii, poczułam, że mu-
szę tam pojechać. Są fundacje, 
które pomagają masowo, ja 
chcę pomagać przez kontakt z 
ludźmi, rozmowę z każdym z 
nich. Jeśli nawet porozmawiam 

z jedną osobą i pomogę, to jest 
to dla mnie istotne. Przeprowa-
dziłam zbiórkę rzeczy najbar-
dziej potrzebnych ludziom w 
Bogatyni, pojechałam na naj-
bardziej zniszczoną tam ulicę 
Waryńskiego i rozdawałam lu-
dziom dary. Z niektórymi rodzi-
nami mam kontakt do dziś. 

– Kto jest dla Pani najwięk-
szym autorytetem? 

– Mam wiele autorytetów, są 
to głównie kobiety. Uwielbiam 
panią Penderecką, która jest 
jednocześnie damą, ale i wielką 
osobą. Uwielbiam panią Kwa-
śniewską, która czyni tak wiele 
dobra wokół siebie. 

– Czego mogę Pani życzyć 
na kolejne lata działalności 
fundacji? 

– Wygranej w totolotka. Nie 
musiałabym pracować… Zajęła-
bym się wyłącznie pomocą. 

– Więc życzę wielkiej wygra-
nej. 
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Do 25 października tego 
roku przyjmowane były 

wnioski o dotacje dla mię-
dzy innymi organizacji po-
zarządowych w programie 
grantowym „Bank Ambitnej 
Młodzieży” Fundacji Banku 
Zachodniego WBK. 

Granty są przeznaczone na 
różnorodne działania. Maksy-
malna dotacja wynosi 15.000 

złotych, a benefi cjentami dzia-
łań muszą być osoby pomiędzy 
13 a 26 rokiem życia (ucznio-
wie, studenci). Fundator okre-
ślił trzy zagadnienia, w ramach 
których powinny być reali-
zowane inicjatywy takie jak 
rozwój i edukacja, aktywność 
gospodarcza i społeczna oraz 
kultura, historia i dziedzictwo 
narodowe. awa

JĘDRZEJ CICHY

Dla Ciebie 
Kiedyś coś zrobię… 
Lenistwu dam 
odpocząć.. 
Kiedyś coś powiem… 
Żeby usta
nie spierzchły…
Postawie transparent 
w niebie… 
Żeby nie zapomnieć…

Praca czeka…

Na osobę energiczną, miłą, 
otwartą na ludzi czeka 

praca, polegająca na uma-
wianiu telefonicznym spo-
tkań biznesowych w Biurze 
Doradztwa Finansowego. 

W czasie 2 do 3 godzin 
dziennie trzeba przyjąć 40–45 
telefonów za atrakcyjne wyna-
grodzenie prowizyjne. Szcze-
gółowe informacje pod telefo-
nem 609 621 524. awa

Jak już zapewne wiecie, piszę 
artykuły do miesięcznika „Fi-

lantrop”. Mieszkam w Łodzi. 
Zdjęcie przedstawia mnie oraz 
mój sprzęt, jakim się posługuję 
we współpracy z poznańskim 
czasopismem.

Niestety, widoczny na tym 
zdjęciu komputer odmawia już 
posłuszeństwa. Problem rozwią-
załby laptop, którego sam jednak 
nigdy nie zakupię, bo mnie na 
to nie stać. Może wśród Was, 

Z satysfakcją przyjęliśmy 
wiadomość, że Krysty-

na Maria Stachowska, przez 
dwie kadencje przewodniczą-
ca Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej w Radzie Miasta 
Poznania, ponownie kandy-
duje w wyborach samorządo-
wych do tejże Rady. 

Z całego serca życzymy jej po-
wodzenia, ponieważ jest osobą 
wyjątkowo zasłużoną dla środo-
wiska osób niepełnosprawnych 
i organizacji działających na ich 
rzecz. Była przez nie wielokrot-
nie nagradzana listami gratula-
cyjnymi i honorowymi odzna-
czeniami za udzielane poparcie 
i pomoc. Także swoją wielolet-
nią pracą zawodową aktywnie 
służy osobom potrzebującym.

Pracowała w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
jako socjoterapeuta i psycho-
terapeuta, pomagając głów-
nie rodzinom dysfunkcyjnym, 
osobom niepełnosprawnym i 
zagrożonym przemocą. Nadal 
uczestniczy w pracach Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Jest 
od wielu lat wierną abonentką 
i czytelniczką „Filantropa”. 

Jej dotychczasowa działal-
ność to najlepsza gwarancja 
dalszych skutecznych działań 
dla dobra osób niepełnospraw-
nych. 

Pani Krystyno, jeszcze raz – 
powodzenia! 

Granty
dla ambitnych 

Za odruch serca
dziękuję…

drodzy czytelnicy, jest ktoś, kto 
może mi pomóc?

Mam wadę wzroku, dlatego 
laptop musiałby mieć takie para-
metry: wymiary monitora – 15,6 
lub 16 cali, wyświetlacz panora-
miczny, pamięć operacyjna 4 GB, 
pojemność dysku twardego 500 
GB, karta grafi czna ATI. 

Moje telefony: 604-084-534, 
42-673-20-40. Za każdy odruch 
serca będę stokrotnie wdzięczny. 

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

W służbie 
potrzebującym
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Tego dnia na obszernym 
placu Stadniny Koni 

państwa Stołowskich i Ka-
łużnych w Gruszczynie koło 
Swarzędza podnoszono dzi-
ka, konkurowano na strzel-
nicy oraz w rodeo na byku, 
niestety, mechanicznym, 
dojono krowę. Młodzież 
uczestniczyła w konkursie 
wiedzy rolniczej. 

Piknik z rodeo
w Gruszczynie

Podnoszenie dzika.

W niedzielę 17 paździer-
nika odbywał się tutaj tego 
dnia piknik integracyjny, 
który zgromadził licznych 
mieszkańców tej malowni-
czo położonej miejscowości, 
a także Swarzędza, Kobyl-
nicy i okolicznych wsi. Nie 
zabrakło gości z Poznania. 
Piknik był też okazją do pod-
sumowania najistotniejszych 
dokonań na rzecz Swarzędza 
i gminy, do których przyczy-
nił się samorząd powiatowy 
oraz miasta i gminy w Swa-
rzędzu, a także inicjatywy 
mieszkańców. 

Starosta poznański Jan 
Grabkowski, burmistrz Swa-
rzędza Anna Tomicka i sołtys 

Gruszczyna Barbara Czachu-
ra mówili o powstającej wła-
śnie, bezpiecznej wreszcie 
drodze ze Swarzędza do Ko-
bylnicy przez Gruszczyn, a 
także o bliskiej zakończenia 
budowie szosy ze Swarzę-
dza przez wsie Jasin i Łowę-
cin do Sarbinowa. Ponadto 
samorząd powiatowy będzie 
się starał o pieniądze na bu-
dowę ulicy Wrzesińskiej w 
Swarzędzu. Wiele mówiono 
o swarzędzkich inicjatywach 
na rzecz osób wymagających 
pomocy, zwłaszcza niepełno-
sprawnych (często piszemy 
o tych swarzędzkich działa-
niach w naszym miesięczni-
ku). mb

Na strzelnicy.

Na scenie zasłużeni dla Gruszczyna i gminy Swarzędz. Prze-
mawia starosta poznański Jan Grabkowski. Pierwsza z lewej 

burmistrz Swarzędza Anna Tomicka. Pierwszy z prawej radny 
powiatu poznańskiego, mieszkaniec Gruszczyna Marek Lis.

Konkurs wiedzy rolniczej dla młodzieży. Ciężko wydoić tę krowę…
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