
PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PATRONUJE

Nr (194) 1 � Poznań � styczeń 2011 � Nr indeksu 327948 � ISSN 1231-8876

FINANSUJĄ

W NUMERZE:

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Spotkanie
z aniołami

str. 4

Mikołajki 
u niewidomych

str. 11

Koncert
z gwiazdami

str. 18

Przy choince 
w „Żurawince”

str. 24

Kolęda 
Drużyny Szpiku

str. 30

Święty Mikołaj 
u „Pawełków”

Więcej na stronie 9

FO
T.

 M
A

R
C

IN
 B

A
JE

R
O

W
IC

Z



STRONA2 STYCZEŃ 2011

Co ten rok 
przyniesie?

Lubię styczeń. Początek 
roku zawsze niesie ze sobą 

wielka tajemnicę – co ten rok 
przyniesie, jaki będzie? Lepszy 
czy gorszy, a może taki sam 
jak ten, który właśnie minął? 

Takie pytania i wiele innych 
– podobnych, zadajemy sobie 
w sylwestrowa noc. Szampan 
perli się w kieliszkach, strzela-
ją petardy i wielobarwne fajer-
werki, a my myślimy, podsumo-
wujemy i składamy sami sobie 
przyrzeczenia, co na pewno 
zrobimy w tym roku. 

Żegnamy się bezpowrotnie 
z rokiem, który minął i wita-
my nowy. Możemy zaśpiewać 
jak Maryla Rodowicz: „Ale to 
już było i nie wróci więcej...”. 
Nie ma czego żałować, tylko 
z optymizmem spoglądać w 
przyszłość.

Nie żegnajmy się jednak tak 
do końca. Pozostawmy sobie 
taki mały kącik wspomnień o 
tym, co było najlepsze i co po-
winno pozostać w nas na za-
wsze. To da nam siłę do realiza-
cji noworocznych postanowień 
i planów. 

Nie dajmy się jednak zwa-
riować. Całego świata i tak nie 
uzdrowimy, ale może choć jego 
cząstkę. Może znikną kolej-
ne „schody” na naszej drodze, 
może odezwie się ktoś dawno 
już zapomniany, może spo-
tkamy wielka miłość albo po 
prostu zaczniemy się wreszcie 
uśmiechać do otaczającego nas 
świata i myśleć pozytywnie.

Koniec z troskami i smut-
ną miną. Mamy nowy rok i 
wejdźmy w niego z radością i 
optymizmem. Zaczyna się coś 
nowego i wszystko może się 
zdarzyć. Czasami trzeba tylko 
troszeczkę w tym pomóc loso-
wi. Uwierzcie, naprawdę warto.

Szczęśliwego nowego roku!

EWELINA WĘGLEWSKA 

8 grudnia 2010 roku minęło 
20 lat od momentu, gdy 

rodzice, opiekunowie i przyja-
ciele – ludzie wielkiego serca 
– utworzyli Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w 
Swarzędzu, które otacza kom-
pleksowym wsparciem dzie-
ci, młodzież i osoby dorosłe 
z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności. Z tej okazji 11 
grudnia, na organizowanym 
corocznie „Balu z Mikołajami” 
w Gimnazjum nr 3 im. Polskich 
Noblistów na Osiedlu Czwar-
taków w Swarzędzu spotkały 
się osoby z niepełnospraw-
nościami, rodzice, opiekuno-
wie, terapeuci, wolontariusze, 
sympatycy oraz przedstawi-
ciele instytucji i organizacji 
pozarządowych z gminy Swa-
rzędz, powiatu poznańskiego i 
Poznania.

Uroczystość rozpoczęła się 
pokazem tańca w wykonaniu 
Joanny Kierzek – uczestnicz-
ki zajęć terapeutycznych w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
im. Leszka Grajka, który rów-
nocześnie obchodził swoje 
dziesięciolecie. Gości powitała 
Barbara Kucharska – prezes Sto-
warzyszenia. Byli min.: Bożena 
Szydłowska – poseł na Sejm RP, 
Ewa Dalc – członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego, Adam 
Trawiński – wiceburmistrz Swa-
rzędza, Marek Lis – Radny Po-
wiatu Poznańskiego i Waldemar 
Biskupski – dyrektor Szkoły. 

Był święty Mikołaj, wierszo-
wane podziękowania dla wo-
lontariuszy („Chcemy znaleźć 
piękne słowa”) i piosenka o 
„Przyjacielu”. Przeprowadzono 
aukcję prac uczniów gimna-
zjum (licytowany był wisiorek, 
obraz, chusta dziergana na szy-

20-LECIE STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU 

Jubileusz z Mikołajami

dełku i domek z piernika), z któ-
rej dochód przeznaczony został 
na potrzeby szkoły. Uczestnicy 
WTZ zaśpiewali wzruszającą, 
refl eksyjną piosenkę o pracy w 
warsztacie, do której słowa na-
pisał Michał Ogoniak – publi-
kujący na łamach „Filantropa” 
swoje teksty. 

Nie zabrakło przepysznego 
tortu – daru od Małgorzaty No-
wak ze swarzędzkiej cukier-
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ni „Magdalenka”. Każdy gość 
otrzymał pamiątkowy kalendarz 
wydany z okazji 20-lecia orga-
nizacji, zilustrowany fotogra-
fi ami obrazującymi wieloletnią 
działalność rehabilitacyjno-te-
rapeutyczną Stowarzyszenia. 
Uroczystość uświetniła też Ha-
lina Benedyk, która wspólnie z 
publicznością śpiewała kolędy. 
Dyskotekę prowadziła Renata 
Jabłocka. Na zakończenie świę-
ty Mikołaj uczestnikom WTZ i 
jubileuszowego spotkania wrę-
czył prezenty.

Organizatorzy Jubileuszu z 
Mikołajami serdecznie dziękują 
za wsparcie duchowe i material-
ne władzom Gminy Swarzędz, 
Powiatu Poznańskiego, Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu, dyrekcji Gimnazjum 
nr 3. Dziękują też pani Małgo-
rzacie Nowak za ufundowanie 
ogromnego tortu na 20-lecie 
Stowarzyszenia oraz wolonta-
riuszom i wszystkim gościom, 
którzy przynieśli słodycze dla 
jego podopiecznych. 

KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy WTZ w prezentacji muzyczno-wokalnej. 

Wspólny śpiew.

Oczarowani słuchacze. 
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Od 1992 roku na całym świe-
cie 3 grudnia obchodzony 

jest Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawno-
ściami, proklamowany przez 
Światową Organizację Zdro-
wia (WHO), który ustanowiło 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Tegoroczne obchody odbywa-
ły się pod hasłem: „Utrzymanie 
obietnicy: Uwzględnienie pro-
blematyki niepełnosprawności 
w Milenijnych Celach Rozwoju 
do roku 2015 i poza nim”.

W Poznaniu nieodłącznym 
elementem uroczystości była 
tradycyjna już sesja naukowa 
dotycząca działań Wielkopolski 
w problematyce osób z niepeł-
nosprawnościami, którą zorga-
nizowała Komisja Rehabilitacji 
i Integracji Społecznej Polskiej 
Akademii Nauk – Oddział w 
Poznaniu przy współudziale 
Wielkopolskiej Społecznej Rady 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Droga 
do samodzielności
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Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie od lewej: Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu, Lech Dymarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

Zbigniewa Nowodworska – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
i Przemysław Pacia – Wojewoda Wielkopolski. 

Aleksandra Krawczyk z ROPS. 

my w pulmonologii zaprezen-
tował prof. dr hab. Aleksander 
Barinow-Wojewódzki z Wiel-
kopolskiego Centrum Pulmono-
logii i Torakochirurgii. Wystąpili 
także: Konrad Kołbik – prezes 
Wielkopolskiego Forum Organi-
zacji Osób Niepełnosprawnych, 
ks. Krzysztof Ratajczak – Dusz-
pasterz Diecezjalny ds. Osób 
Niepełnosprawnych i dr n. med. 
Krzysztof Tuszyński. 

Podsumowaniem była dys-
kusja, która wniosła wiele cen-
nych spostrzeżeń oraz sugestii 
dotyczących wspomagania 
kompleksowego programu re-
habilitacji oraz terapii osób z 
niepełnosprawnościami na dro-
dze do ich niezależności i samo-
dzielności społecznej.

KAROLINA KASPRZAK 

Programowej ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i Tora-
kochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów, Wielkopolskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Rehabilitacji oraz Stowarzysze-
nia Centrum Wspomagania i Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych „Bratek”. 

Konferencję objęli honorowym 
protektoratem: Marek Woźniak – 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, J.E. Ks. Arcybiskup 
Stanisław Gądecki – Metropolita 
Poznański i prof. dr hab. Jan Wę-
glarz – Prezes Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu, 
który dokonał ofi cjalnego otwar-
cia obrad. 

W kwestii społecznych impli-
kacji Milenijnych Celów Rozwo-

ju w odniesieniu do osób z nie-
pełnosprawnościami głos zabrał 
prof. dr hab. Aleksander Kabsch 
– Przewodniczący Komisji Re-
habilitacji i Integracji Społecznej 
Polskiej Akademii Nauk. Prele-
gent zwrócił istotną uwagę m.in. 
na fakt, że w Polsce aż 68% osób 
z niepełnosprawnością powyżej 
15 roku życia nie posiada wy-
kształcenia średniego, zaś tylko 
6% ma wykształcenie wyższe. 

Zagadnienie „Niepełnospraw-
ność i niepełnosprawni w lokal-
nej polityce społecznej” przed-
stawił prof. dr hab. Zbigniew 
Woźniak z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

Działania samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego w 
zakresie wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych oraz 
założenia na rzecz wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami 
w „Strategii Polityki Społecznej 
dla Województwa Wielkopol-
skiego do 2020 roku” omówili 
Andrzej Stogowski i Aleksan-
dra Krawczyk z Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Poznaniu.

Interesujące wnioski dotyczą-
ce analizy epidemiologicznej w 
zakresie zachorowalności na 
raka płuc i profi laktyczne progra-
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Klimat radosnego oczeki-
wania na święta Bożego 

Narodzenia towarzyszył spo-
tkaniu wigilijnemu, jakie zo-
stało zorganizowane w środę 
8 grudnia 2010 roku przez 
Dom Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. W sali imienia 
Jana Pawła II przy kościele 
pw. św. Józefa prezentowano 
dorobek artystyczny uczest-
ników zajęć terapeutycznych. 
Nagrodzono prace konkurso-
we, a na scenie trwało… wiel-
kie gotowanie czyli minispek-
takl „Tajemniczy przepis”, 
który wprowadził wszystkich 
w pogodny nastrój. Dzieląc 
się opłatkiem składano sobie 
świąteczne życzenia. 

„Wieczór z Aniołami”, bo 
taką nazwę nosiło spotkanie, 
zgromadził przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych z Po-
znania, Powiatu Poznańskiego 
i Wielkopolski, władz samorzą-
dowych, instytucji kościelnych, 
szkół i ośrodków szkolno-wy-
chowawczych. Był wicewoje-
woda Przemysław Pacia, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Elżbieta Bijaczewska, prof. dr 
hab. Irena Obuchowska, Bur-
mistrz Puszczykowa Małgo-
rzata Ornych-Tabędzka.

Spektakl przygotowany 
przez uczestników Domu Po-
mocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie był obrazem perypetii 
i przygód niebiańskich braci. 
Sześć aniołów: Malarz, Mu-
zyk, Rzeźbiarz, Pisarz, Śpioch 
oraz Anioł Wielofunkcyjny 
miało do wykonania niezwy-
kle odpowiedzialne zadanie – 
przygotowanie ciasta, którego 
receptura znajdowała się w… 

SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE 

Spotkanie z aniołami
zapomnianym od tysięcy lat 
kufrze. Widowisko „Tajemniczy 
przepis” pozwoliło wszystkim 
z przymrużeniem oka uzmy-
słowić, co tak naprawdę jest 
potrzebne podczas wigilijnej 
wieczerzy i na co dzień każde-
mu człowiekowi.

W konkursie pod hasłem 
„Królowa śniegu” pierwsze 
miejsca zdobyły: Zespół Szkół 
Specjalnych w Kowanówku 
i Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owińskach. 
W konkursie „Budowla jak ze 
śniegu” zwyciężyły: Środowi-
skowy Dom Samopomocy we 
Włoszakowicach i Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. 
W konkursie „Choinka” pierw-
sze miejsca otrzymały: Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Fundacji 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich – Pomoc Maltańska w 
Poznaniu i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Mo-
sinie. Konkurs „Zimową porą 
w górach” wyłonił zwycięz-
ców: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Wsparcia w Swarzędzu i Ze-
społu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w 
Poznaniu. W konkursie literac-
kim „List do świętego Mikołaja” 
po laury sięgnęli: Warsztat Te-
rapii Zajęciowej Stowarzysze-
nia na Rzecz Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu i Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Ognik” w 
Poznaniu. 

Wszyscy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, nagrody 
i paczki świąteczne. Była też 
ekspozycja dzieł plastycznych, 
opłatek i wiele najserdeczniej-
szych życzeń. 

KAROLINA KASPRZAK
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Wigilijne i noworoczne życzenia składa uczestnikom 
Domu Pomocy Maltańskiej profesor Irena Obuchowska. 

Z prawej dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, 
za nimi dyrektor Domu Jerzy Pelowski. 

Sześć niebiańskich stworzeń na scenie. 

Z dyplomem i świątecznym upominkiem… Zasłuchana publiczność.
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Wigilia 
u seniorów

– Panie Wojewodo, jak po-
żegnał pan stary rok 2010, a 
jak powitał nowy 2011? 

– Tradycyjnie od kilku już lat 
spędzam Sylwestra w domu, 
razem z żoną, teściową i uko-
chanym psem. Tak wygląda w 
moim domu zakończenie sta-
rego roku i powitanie nowego. 
Mamy starszą mamę, którą 
trzeba się opiekować i myślę, 
że bardzo nieetycznie byłoby, 
abyśmy w tym dniu bawili się 
na zabawie sylwestrowej, a te-
ściowa zostałaby sama. 

– A jaki był dla Pana ten 
rok, który właśnie minął? 

– To był dobry rok, ale my-
ślę, że ten obecny będzie jesz-
cze lepszy. Zawsze przecież 
składamy sobie życzenia, żeby 
Nowy Rok nie był gorszy od 
poprzedniego, ale ma też być 
lepszy. Ja jestem optymistą i 
wierzę, że taki będzie. 

– W roku, który minął bar-
dzo zaangażował się Pan w 
życie samorządowe. Star-
tował Pan w wyborach jako 
kandydat do sejmiku woje-
wódzkiego. Wiem, że w tym 
roku chce Pan starać się o 
mandat poselski albo sena-
torski… 

– Tak, to prawda. Startowa-
łem w ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych i jestem 
zadowolony, że brałem w nich 
udział. Wprawdzie nie znala-
złem się w sejmiku, ale zdoby-
łem dobre szlify i doświadcze-
nie w następnych wyborach. 
Nie wiem jeszcze czy będę 
startował w wyborach do sej-
mu czy senatu. Chciałbym jed-
nak z dobrym skutkiem podjąć 
takie wyzwanie. 

– Jakie są jeszcze inne pla-
ny na rok, który właśnie się 
zaczął? 

– U nas w Urzędzie Woje-
wódzkim praca jest bardzo 
szczegółowo zaplanowana i 
cały czas realizujemy swoje 
zadania. Cieszymy się, że na 
przykład większość naszych 
domów pomocy społecznej 
uzyskała już wymagane stan-
dardy. Jest jednak jeszcze je-
den DPS, któremu to się nie 

Ciągle 
nowe wyzwania
Z PRZEMYSŁAWEM PACIĄ – Wicewojewodą Wielkopolskim 
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.

udało. Będzie więc w najbliż-
szym czasie musiał bardzo nad 
tym popracować. Jako Urząd 
Wojewódzki chcemy być jak 
najbliżej człowieka i jak naj-
bliżej ludzi. Cały program na-
szego działania jest więc na 
tym skupiony. Zajmujemy się 
domami dziecka, służbą zdro-
wia, rodzinami zastępczymi. 
Cały czas bolejemy nad tym, 
że ciągle tak mało jest rodzin 
zastępczych czy rodzinnych 
domów dziecka albo rodzin-
nych domów pomocy społecz-
nej. Chcielibyśmy, aby każdy od 
najmłodszego do najstarszego 
był w tak zwanym środowisku. 
Utrzymanie placówki takiej jak 
na przykład jak dom dziecka 
czy dom pomocy społecznej 
jest bardzo drogie. Dużo tań-
sze i bardziej naturalne jest 
opiekowanie się takimi osoba-
mi w domu, w rodzinnym śro-
dowisku. Cały czas dążymy do 
tego, ale to długi proces i wiele 
jeszcze przed nami. 

– Jest Pan człowiekiem bar-
dzo zapracowanym. Czy ma 
Pan wobec tego czas na swo-
je życie prywatne? 

– Moja praca to swego ro-
dzaju służba, ale na życie pry-
watne czas trzeba znaleźć. 
Aby normalnie funkcjonować 
musi być równowaga między 
pracą a życiem prywatnym. 

– Jakie jest wobec tego pana 
hobby? 

– Nie każdy jest jego zwo-

lennikiem i niektórzy mówią 
o nas, że jesteśmy mordercami 
zwierząt, bo moim hobby jest 
myślistwo. Ja jednak nie wsty-
dzę się tego, bo myślistwo to 
nie tylko zabijanie zwierząt, ale 
przede wszystkim cała opie-
ka nad nimi, dokarmianie ich 
szczególnie teraz, w okresie 
zimowym. Gdyby nie myśliwi 
i nasze koła łowieckie to wie-
le zwierząt, nieraz nawet całe 
gatunki, po prostu by wymar-
ły. My nie tylko strzelamy do 
zwierzyny, ale przede wszyst-
kim dbamy o nią i poprzez 
selekcję regulujemy naturalną 
równowagę w środowisku. 

– Koniec roku, Sylwester, to 
czas składania życzeń. Czego 
możemy życzyć Panu? 

– Chyba tak jak wszyscy, 
możemy życzyć sobie przede 
wszystkim zdrowia. Tego też 
chciałbym życzyć czytelnikom 
„Filantropa Naszych Czasów” 
i tego abyśmy każdego dnia 
mogli powiedzieć o sobie, że 
zrobiliśmy coś dobrego, ko-
muś pomogliśmy – w najdrob-
niejszej choćby sprawie i żeby 
dzień, który właśnie mija, nie 
był dniem straconym. Życzę 
także wszystkim czytelnikom , 
aby na swojej drodze życiowej 
spotykali tylko samych przy-
jaciół i osoby wielkiego serca 
takie jakie ja miałem szczęście 
spotykać na swojej drodze za-
wodowej i prywatnej. 

– Życzę więc tego i dziękuję 
za rozmowę.

Opłatkowe spotkanie Koła 
nr 54 Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów odbyło się w piątek 10 
grudnia w Domu Kultury „Ja-
giellonka” na osiedlu Jagiel-
lońskim Spółdzielni Mieszka-
niowej „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu. 

Przewodniczący Zarządu 
Okręgowego PZERiI – Henryk 
Zywert odznaczył prezesa SM 
„OM” Tadeusza Stachowskiego 
Złotą Odznaką Honorową PZE-
RiI. Poinformował, że taką od-
znaką 29 listopada została też 
uhonorowana przewodnicząca 
Koła 54 Mirosława Bernard.

Przekazała ona informację o 
tym, że podczas wyborów Miss 
i Mistera III Młodości organizo-
wanych 26 listopada przez Cen-
trym Innowacji Społecznej SIC 
Małgorzata Głowacka została 
wybrana Miss Optymizmu. 
Natomiast Florian Piechowiak, 
który wykonał minirecital na 
pianinie, zdobył tytuły wicemi-
stera III Młodości oraz Mistera 
Artystycznej Duszy.

Było łamanie się opłatkiem, 
czytanie wierszy poświęco-
nych świętom Bożego Na-
rodzenia, wystąpił Chór „Bel 
Canto”. Zawitał też święty Mi-
kołaj z prezentami i… rózgą. 
Wszyscy otrzymali świąteczny 
obrazek z symbolicznym gro-
szem, mającym przynieść do-
statek w nowym roku.

ROBERT WRZESIŃSKI

Podczas składania życzeń.

Święty Mikołaj 
rozdaje upominki.
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Wyjątkowa i pełna ciepła 
atmosfera zapanowała 

na tydzień przed Bożym Na-
rodzeniem w Zespole Szkół 
nr 109 przy Szpitalu Rehabili-
tacyjnym dla Dzieci w Pozna-
niu – Kiekrzu. We środę, 15 
grudnia już po raz trzydziesty 
pierwszy na organizowanym 
corocznie spotkaniu przy 
choince zebrali się zapro-
szeni goście, nauczyciele, a 
także uczniowie i przyjaciele 
szkoły.

Uczniowie ze szkoły pod-
stawowej, gimnazjum i liceum 

W Klubie Wsparcia 
Niepełnosprawnych 

Na spotkaniu opłatkowym 
8 grudnia spotkała się 

grupa niepełnosprawnych i 
ich mam wraz z członkami 
Stowarzyszenia „Pomagam”. 
Spędziliśmy popołudniowe 
godziny na rozmowach o 
swoich bliskich, o naszych 
dokonaniach i planach na 
przyszłość oraz złożyliśmy 
sobie świąteczne życzenia. 
Przy kawie i cieście szybko 
płynął czas, a nasi milusiń-
scy w tym czasie oddawali się 
wspólnej zabawie. 

To wspaniałe, że znalazło 
się u nas tyle osób, które chcą 
tworzyć pomagającą sobie 
wzajemnie wspólnotę. W tym 
też dniu wszyscy zostali za-
opatrzeni w druki niezbędne 
do przyznania turnusu reha-
bilitacyjnego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. Razem można więc 
osiągnąć to, co do tej pory wy-
dawało się nam nieosiągalne. 
Dlatego wszystkim dziękuję za 
obecność w naszym Klubie i 
za starania o poprawę naszego 
wspólnego życia. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 109 W POZNANIU-KIEKRZU 

Teatr, taniec 
i życzenia

w przygotowaniu artystyczne-
go przedsięwzięcia: Dorocie 
Lesickiej za wkład muzyczny, 
Ewie Lisowskiej za wystrój sali 
i oprawę plastyczną, Krzyszto-
fowi Binkowskiemu pełniące-
mu funkcję katechety w szkole 
za konsultacje merytoryczne 
oraz Marcinowi Kotarskiemu 
i Arkadiuszowi Kinalowi – na-
uczycielowi matematyki i fi lo-
zofowi za oryginalną koncep-
cję teatralnego przedstawienia, 
a także reżyserski nadzór nad 
jego realizacją.

W spotkaniu udział wziął 
dyrektor Szpitala Rehabilita-
cyjnego – Maciej Walczak, re-
prezentanci organizacji poza-
rządowych oraz zaprzyjaźnieni 
żeglarze z Kiekrza. Młodzi ak-
torzy, uczniowie, po zakończe-
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Którędy do nieba? 

niu przedstawienia i oklaskach 
słuchaczy, mieli uśmiechy ra-
dości na twarzach, świadczą-
ce o przeżywanej satysfakcji i 
poczuciu sukcesu. Otrzymali 
świąteczne upominki, a za-
proszeni goście pamiątkowe 
prezenty. Na koniec wszyscy 
zasiedli do wigilijnego stołu.

KAROLINA KASPRZAK

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 109 w Poznaniu – Kiekrzu 
w przedstawieniu „Droga do nieba”. Z lewej (klęczy) nauczyciel 

Arkadiusz Kinal, reżyser przedstawienia i zarazem aktor.

Sceniczne rozmowy.

Zespołu Szkół nr 109, a także 
nauczyciele, w przedstawie-
niu teatralnym zatytułowanym 
„Droga do nieba” ukazali ocze-
kiwanie na przyjście na świat 
Pana Jezusa i radość związaną 
z tym wydarzeniem. 

Hanna Smoczek – dyrek-
tor Zespołu Szkół, serdecz-
nie podziękowała wszystkim 
osobom, które uczestniczyły 
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W niedzielne popołudnie, 
12 grudnia 2010 roku, 

mimo zimowej aury, w sali 
gimnastycznej Gimnazjum w 
Buku panowała gorąca atmos-
fera. Z inicjatywy Bukowskie-
go Towarzystwa „Amazonki” 
odbywał się tu bowiem I Inte-
gracyjny Piknik. Członkinie Kół 
z Buku, Szamotuł i Nowego 
Tomyśla – Opalenicy uczestni-
czyły w kilkunastu konkuren-
cjach sportowych. Zmaganiom 
towarzyszyły występy dzieci i 
młodzieży z ogniska muzycz-
nego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się uro-
czystym odśpiewaniem hym-
nu „Amazonek”. Publiczność 
przywitała Krystyna Wehmann 
– Prezes Federacji „Amazonek” 
wraz z Teresą Filipiak – Preze-
sem Bukowskiego Towarzystwa 
„Amazonki”. Panie konkurowały 
w robieniu szalika na drutach, 
sztafecie zręcznościowej, roz-
poznawaniu zapachu przypraw, 
rzutach lotkami, piłką do kosza 
i kółkiem ringo, kręceniu kołem 
hula-hop, ubijaniu białka, roz-
poznawaniu znaków wodnych 
na banknotach. Pierwsze miej-
sce zdobyły amazonki z Nowe-

I INTEGRACYJNY PIKNIK BUKOWSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI” 

Hula-hop, ringo, 
ubijanie białka…
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Marianna Krzemińska śpiewa piosenkę „Puszek okruszek” 
z repertuaru Natalii Kukulskiej. 

go Tomyśla – Opalenicy, drugie 
– z Szamotuł i trzecie – z Buku. 
Drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i upominki. 

Rozgrywkom, wraz z licznie 
zgromadzoną publicznością, 
przyglądała się Elżbieta Bija-
czewska – dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu i Stanisław Filipiak – 
burmistrz Miasta i Gminy Buk. 

Na scenie swoje umiejętności 
muzyczno-wokalne prezento-
wali: Szymon Roszak, Marianna 
Krzemińska, Martyna Krzemiń-
ska, Ewelina Króliczak, Kasia 
Starosta, Rafał Stachowiak, 
Kasia Wielgosz, Agnieszka Po-
trzebska, Martyna Starosta i 
Kasia Kowalska. Słuchacze byli 
zachwyceni talentami młodych 
artystów. 

Podczas pikniku Teresa Fi-
lipiak uroczyście przekazała 
odznakę „Łuk bursztynowy” na 
ręce Burmistrza Miasta i Gminy 
Buk. 

Przewodniczące kół w konkurencji rozpoznawania znaków 
wodnych na banknotach (od lewej): Teresa Filipiak 

– przewodnicząca Koła w Buku, Jadwiga Derenowska 
– przewodnicząca Koła w Nowym Tomyślu – Opalenica 

i Wiesława Wilińska – przewodnicząca Koła w Szamotułach. 

Ubijanie białek.

Za chwilę start…

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Jak co roku, tak i tym ra-
zem, w środę 22 grud-

nia, Święty Mikołaj, zwa-
ny inaczej Gwiazdorem, 
zjawił się na wigilijnym 
spotkaniu u „Pawełków” 
czyli w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „Pawełek” w 
Owińskach, prowadzonym 
przez Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu 
Ruchu. 

Zanim jednak tu zawitał 
z prezentami (a także z ró-
zgą!), uczestnicy Warsztatu 
wraz ze wszystkimi jego 
pracownikami szczelnie wy-
pełnili salkę swojej siedziby 
w zabytkowym pałacyku, 
przy stołach zastawionych 
wigilijnymi potrawami. Była 
z nimi także Mirosława Ry-
nowiecka – prezes Zarządu 
Głównego Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narzą-
du Ruchu. 

Czas oczekiwania na 
Gwiazdora upływał na 
spożywaniu, w rodzinnej 
atmosferze, wigilijnych po-
traw i wspólnym śpiewaniu 
kolęd, a także solowym w 
pięknym wykonaniu uczest-
niczki Anity Krzymieniew-
skiej, której na cymbałkach 
wtórowała Ania Krzyżanek. 
Wspomniane przepysz-
ne potrawy, przygotowała 
pracownia gospodarstwa 
domowego „Pawełka”. Był 
barszczyk, karp, śledzie 
„pod kołderką”, kapusta z 
grzybami i wszystko, czego 
wigilia wymaga. 

W jej przygotowa-
niu wzięły zresztą udział 
wszystkie pracownie „Pa-
wełka”: plastyczna, tkacko-
krawiecka, stolarska, wyro-
bu świec (to one dodawały 
blasku całemu spotkaniu), a 
także komputerowa, która 
sporządziła  multimedial-
ny pokaz zdjęć z zajęć w 
„Pawełku”. Tak więc wigilię 
pod kierunkiem terapeutów 
i rehabilitantów przygoto-
wali sami uczestnicy, dlate-
go byli dumni i zadowoleni.

Aż wreszcie, przy wtó-
rze okrzyków i oklasków, 
pojawił się Gwiazdor. Z 
wora wydobywał coraz to 
nowe pakunki prezentów 
dla wszystkich, a rózgą ra-
czej rozśmieszał niż stra-
szył. Prowadząca Warsztaty 
Małgorzata Wołosz wyróż-
niła najbardziej pracowi-
te uczestniczki „Pawełka”: 
Martę Florczyk, Ewę Jan-
kowską i Julitę Sroczyń-
ską. Gratulacje i podarunki 
przyjmowali też tradycyjnie 

Jak co roku przed świętami 
Bożego Narodzenia obszer-

ną salę widowiskową Rogo-
zińskiego Centrum Kultury 
szczelnie wypełnili uczniowie 
szkół w tym mieście i powiecie, 
nauczyciele, zainteresowani 
mieszkańcy, przedstawicie-
le licznych instytucji i władz 
samorządowych – aby obej-
rzeć przedstawienie „Wigilijne 
kolędowanie” w wykonaniu 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wiardunkach, w 
gminie Ryczywół. 

A było na co popatrzeć. Jak co 
roku, tak i tym razem, artyści z 
Ryczywołu zaskoczyli odbior-
ców widowiskiem w pełnym 
tego słowa znaczeniu twórczym, 
odmiennym od poprzednich, 
choć przecież na ten sam temat 
Bożego Narodzenia. Można było 
podziwiać teksty i melodie ory-
ginalnych piosenek, interesujące 
wykonanie tradycyjnych kolęd, 
zarówno chóralne jak i przez 
solistów, pełną wymowy grę ak-
torów jak i wreszcie samą nie-
zwykłą koncepcję „Wigilijnego 
kolędowania”, opartą na pomy-
śle „teatru w teatrze”. 

Otóż widowisko rozpoczęło 
się obrazem współczesnej ubo-
giej rodziny, w której ojciec tra-
ci pracę i nadzieję, a zarazem 
wizją współczesnego świata, w 
którym upadają tradycje wraz 
z obrzędami świąt Bożego Na-
rodzenia. I wówczas nadzieję 
i siłę odnajdują w sobie dzieci: 
malują wspaniały obraz, za któ-
ry kupują stroje kolędników i or-
ganizują tradycyjne jasełka. One 

PRZEDSTAWIENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH

Wigilijne kolędowanie 
w Rogoźnie

nieśmiertelną historią o nadziei 
i ponadczasowych wartościach 
człowieka.

Wszystkiego, co się działo na 
scenie, wysłuchano w ciszy i 
skupieniu, i nagrodzono długo 
nie milknącymi brawami. Wy-
konawcom i twórcom przed-
stawienia, w tym także Joannie 
Bogacz – kierownikowi WTZ w 
Wiardunkach, która prowadziła 
uroczystość, dziękował Gustaw 
Wańkowicz – członek Zarządu 
Powiatu Obornickiego. Słucha-
czami byli też m.in.: burmistrz 
Rogoźna Bogusław Janus, dyrek-
tor PCPR w Obornikach Barbara 
Słabolepsza-Rojna, wójt gminy 
Ryczywół Jerzy Gacek, Grupa 
Wsparcia w Rogoźnie, przed-
stawiciele WTZetów prowadzo-
nych, jak WTZ w Wiardunkach, 
przez Stowarzyszenie „Rehabili-
tacja” w Wągrowcu, a także licz-
ni darczyńcy. mbDzieci sprzedają obraz, aby zorganizować jasełka.

Przybyli trzej królowie.

Chóry i soliści z Wiardunków.

to właśnie były przedmiotem 
drugiej odsłony „Wigilijnego ko-
lędowania”, czyli wzruszającego 
obrazu narodzin Dzieciątka w 
betlejemskiej stajence, który jest 
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„wigilijni” solenizanci „Pa-
wełka”: Ewa Frankowska, 
Ewa Jankowska, Adam Bu-
dziszewski i Adam Wojcie-
chowski. 

Uroczyste wigilijne 
spotkania odbyły się we 
wszystkich kołach Wielko-
polskiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu: w 
Gnieźnie, Śremie, Środzie i 
Wrześni. mb 

Święty Mikołaj 
u „Pawełków”
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Dar od Świętego Mikołaja dla Ani Woltyńskiej.

Pełna salka w siedzibie WTZ „Pawełek” w Owińskach.

Uczestnicy „Pawełka”: Tomek Andziński, Adam Wojciechowski, 
Ania Krzyżanek i Monika Rozmiarek.

W spotkaniu uczestniczyła Mirosława Rynowiecka (z lewej).

Święty Mikołaj swoją rózgą bardziej rozśmieszał niż straszył.

„Wigilijni” solenizanci (od lewej): Adam Budziszewski, 
Adam Wojciechowski, Ewa Jankowska i Ewa Frankowska. 

Z prawej Małgorzata Wołosz. 
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Grafi ki, sztukę użytkową 
i robótki ręczne – razem 

ponad sto prac wykonanych 
przez osoby niepełnosprawne 
– można było podziwiać 27 li-
stopada 2010 roku na wystawie 
w Domu Kultury „Orle Gniazdo” 
na osiedlu Lecha w Poznaniu.

Wszystkie dzieła wykonali 
członkowie klubu „Tacy Sami” 
oraz Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych, Ich Rodzin i 
Przyjaciół „Zawsze Razem” z 
Poznania. Goście mogli obejrzeć 
ponad 100 prac wykonanych 
przez osoby niepełnosprawne. 
Były to dziełka z zakresu ma-
larstwa, grafi ki, pirografi i, sztuki 
użytkowej i robótek ręcznych. 

Wystawę otworzyli: Małgo-
rzata Kulińska, kierownik Domu 
Kultury i prezes stowarzyszenia 
„Zawsze Razem” (niżej podpisa-
ny). W wernisażu udział wzięła 
także Wiesława Piosik, pełno-
mocnik Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osiedle Mło-
dych ds. kulturalnych i społecz-
no-oświatowych oraz Danuta 
Krenz, przewodnicząca Rady 
Osiedla Chartowo.

Taka wystawa to doskonała 
okazja do pokazania szerszej 
publiczności tego, co powsta-
je podczas zajęć plastycznych 
w obu wymienionych placów-
kach. Autorzy dzieł z dumą opo-
wiadali o tajnikach tworzenia 
swoich prac i z wypiekami na 
twarzy przyjmowali pochwały 
od zwiedzających. Podziałało to 
na nich niezwykle zachęcająco. 
Zapowiedzieli, że na kolejnej 
wystawie pokażą jeszcze lepsze 
prace. 

– Rzeczywiście, takie wysta-
wy bardzo motywują naszych 
podopiecznych do dalszej pra-
cy – mówi Aldona Kryszczak, 
opiekunka pracowni plastycz-

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
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WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od grafi ki do koronki

nej. – Bardzo się cieszą, gdy ktoś 
z zewnątrz pochwali ich prace i 
natychmiast chcą robić kolejne.

Pytam więc o techniki w ja-
kich najbardziej lubią pracować 
podopieczni. 

– Techniki mamy bardzo róż-
ne, są tu obrazki malowane na 
płótnie, kartonie, szkle, są gra-
fi ki, są przedmioty wykonane 
metodą decoupage. Staramy 
się często zmieniać te techniki, 
gdyż zbyt długa praca w jednej 
z nich zaczyna nudzić naszych 
artystów. Najnowszą techniką, 
jaką im zaproponowaliśmy, jest 
pirografi a, czyli wypalanie na 
drewnie. Technika ta bardzo 

przypadła im do gustu, powstają 
więc piękne obrazki, kalendarze, 
a nawet zegary.

Organizatorzy wystawy ser-
decznie dziękują Radzie Osiedla 
Chartowo oraz kierownictwu 
Domu Kultury „Orle Gniazdo”. 
To dzięki ich wsparciu pracow-
nia plastyczna może tak prężnie 
działać.

Tuż po wystawie odbyła się 
Biesiada Andrzejkowa. Dosko-
nała muzyka, smaczny poczę-
stunek oraz ciekawe konkursy 
z nagrodami sprawiły, że do 
wspólnej zabawy nie trzeba było 
nikogo namawiać.
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Już po raz kolejny Polski 
Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski zorganizował 
dla swoich najmłodszych pod-
opiecznych konkurs czytania 
Brajlem. Impreza odbyła się 4 
grudnia 2010 roku w siedzibie 
PZN-u przy Al. Niepodległości 
w Poznaniu. 

– W tegorocznej edycji kon-
kursu udział wzięło siedem-
nastu naszych podopiecznych 
– mówi Izabela Kowalczyk z 
PZN-u. – W tym roku konkurs 
czytania Brajlem odbył się w 
dwóch kategoriach: początku-
jącej (rozpoznawanie liter) oraz 
zawansowanej (czytanie całego 
tekstu). 

Jury w składzie: Karolina Per-
dek i Mariusz Kaczorowski nie 

Jasełka wystawione przez 
Stowarzyszenie Wspólna 

Droga wspólnie z uczniami ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Luboniu były przesłaniem, by 
w zadumie nad codziennością 
odkrywać źródło mocy, jaką są 
Święta Bożego Narodzenia.

Doskonałym pomysłem stało 
się połączenie treści biblijnych 
i współczesnych. Obok świętej 
rodziny i aniołów pojawili się na 
scenie Luveny zwykli ludzie. Mło-
dzi aktorzy pokazali widzom, na 
co we współczesnych czasach 
może liczyć w wigilijny wieczór 
zabłąkany wędrowiec. Jak się 
okazało, tradycja stawiania pu-
stego talerza nie jest jednoznacz-
na z okazaniem współczucia 
potrzebującym pomocy i przyję-
ciem pod swój dach zmęczonych 
i śpiących wędrowców lub rodzi-

ny z maleńkim dzieckiem, której 
zepsuł się samochód. Również 
oni, tak jak kiedyś Maryja z Jó-
zefem, szukali bez powodzenia 
pomocy i schronienia. Przygoto-
wująca się do Wigilii rodzina za-
pomniała o sensie Świąt Bożego 
Narodzenia. 

To wzruszające przedstawie-
nie obok spraw bożych pokazało 
życie ludzkie: obok miłości – nie-

nawiść, obok dobra – zło. Ukaza-
no problemy młodzieży: palenie 
papierosów, picie alkoholu przez 
nieletnich, a grupa raperów w 
bluzach z kapturami opisała 
cechy, którymi charakteryzuje 
się XXI wiek, wspominając mię-
dzy innymi o wszechpanującej 
przemocy. „U mnie wszystko jak 
dawniej, tylko jeden samobójca 
więcej, tylko jedna rozbita rodzi-

na” – śpiewała w „Liście do Pana 
Boga” Anita Grycza.

Były życzenia i podziękowania 
dla darczyńców oraz wszystkich 
zaangażowanych w przygoto-
wanie Jasełek. Młodzi artyści 
otrzymali gerbery od Elżbiety 
Stefaniak – dyrektora Biblioteki 
Miejskiej. Był przewodniczą-
cy Rady Miasta Luboń – Marek 
Samulczyk i radny Ryszard Ol-
szewski, którego członkowie 
Wspólnej Drogi nazywają oj-
cem chrzestnym Stowarzysze-
nia. Zapamiętałam słowa Ireny 
Skrzypczak, która powiedziała, 
że „życia nie mierzymy ilością 
oddechów tylko chwilami, któ-
re zapierają dech w piersiach. 
Świąteczne spotkanie członków 
Stowarzyszenia Wspólna Droga 
było taką właśnie chwilą. 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM 
„WSPÓLNA DROGA” 

62-030 LUBOŃ 
uL. ŻABIKOWSKA 40 

Tel. (61) 8130-392, 8139-518 
504-034-702, 507-469-749 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

JASEŁKA W STOWARZYSZENIU WSPÓLNA DROGA

Chwila, która zapiera dech

Robert
Stępiński
R
S

mieli łatwego wyboru, gdyż po-
ziom był bardzo wyrównany. W 
kategori początkującej wygrała 
Magda Glema, a w kategorii za-
awansowanej – Mikołaj Hołysz 

Oprócz konkursu czytania 
Brajlem odbył się również kon-
kurs wiedzy o Fryderyku Chopi-
nie, w którym najmłodsi mogli 
wygrać książkę na temat „Ma-

Mikołajki u niewidomych
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Grają i śpiewają studenci z Hiszpanii.

Szymon czyta Brajlem.

łego Chopina”. Zorganizowano 
też warsztaty wyrobu ozdób 
świątecznych, które prowadzo-
ne były przez wolontariuszki 
– uczennice i nauczycielki ze 
Studium Medycznego w Po-
znaniu.

Dla wszystkich uczestników 
i ich rodziców zagrali i zaśpie-
wali hiszpańscy studenci-wo-
lontariusze.
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Poznawanie świata przez 
dziecko odbywa się różnymi 

sposobami. Także rysowanie 
jest dla dziecka poznawaniem 
otoczenia poprzez odtwarza-
nie jego elementów w uprosz-
czonych kształtach, nadawanie 
im barw i znaczeń, „przefi ltro-
wanych” przez dziecięcą psy-
chikę i grafi czne umiejętności 
dziecka. Rysunki dziecka są 
więc zarazem pogłębionym po-
znawaniem świata, jak i uze-
wnętrznianiem własnych myśli 
i uczuć, są szczególnego rodza-
ju „rozmową” ze światem.

Gdy dziecko potrafi  utrzymać 
w rączce „coś do pisania”, a więc 
gdy ma około półtora roku życia, 
zaczyna z wielkim zapałem ry-
sować. Najpierw są to utrwalone 
na papierze ślady ruchów jego 
dłoni, zamaszyste wahnięcia w 
prawo i lewo, w górę i w dół. Nie-
co później linie zaokrąglają się, 
nabierają kształtu spirali i zmie-
rzają do zamknięcia się koła. 
Na tym etapie rozwoju rysunku, 
nazywanym stadium bazgrot 
(trwającym do około 3-go roku 
życia), dziecko nadaje temu, co 
rysuje, różne nazwy. Linie i koła 
nabierają więc znaczenia.

Dla rodziców jest to zabawne, 
gdy mama i tata składają się z 
kresek i zawijasów. „To mama, 
a to tata” powiedział Daniel, 
wskazując paluszkiem na kłę-
biące się linie. „Czy to są moje 
włosy?” – zapytała mama o buj-
nej fryzurze. Dziecko z pełnym 
przekonaniem zaprzeczyło: „nie, 
to oczy.” A po chwili, wskazując 
na środek zawijasów uzupełniło: 
„a tu uszy”. „A gdzie jestem ja?” 
zapytał najwidoczniej zazdro-
sny tatuś. Chłopiec wskazał w 
to samo miejsce, mówiąc „tu”. 
Tak więc na rysunku wszystko 
było wszystkim: mamą i tatą, 
ich oczami i uszami. Jednak w 
umyśle dziecka wszystko było 
wyodrębnione, miało swoje zna-
czenie dostępne tylko jemu. Było 
to znaczenie chwilowe, bowiem 
nieco później Daniel w tym sa-
mym miejscu dopatrzył się ko-
nia, bo przed chwilą widział w 
telewizji bajkę o zaczarowanym 
koniku. 

Po stadium bazgrot, od około 
3-go do ok. 6-ego roku życia, 
następuje stadium uproszczo-
nych schematów, gdy dziecko 
najpierw rysuje głowonogi, a 
potem głowotułowia. Jest to nie-
zwykle uroczy okres dziecięce-
go rysowania i warto zachować 
powstałe wtedy autoportrety.

Kolejne stadium, przypadają-
ce na wiek po 6-tym roku życia 
i trwające do ok. 12-ego roku, 
nazywa się stadium schematu 
wzbogaconego. Dzieci rysują 

Dziecięca rozmowa 
ze światem

wówczas to, co widzą, to, co o 
świecie wiedzą oraz to jak go 
przeżywają. Można powiedzieć, 
że rysują nie tylko dłonią i myślą, 
ale przede wszystkim sercem.

W początkowej fazie tego 
okresu postacie rodziców na-
bierają wielkości i barw zależnie 
od ich znaczenia dla dziecka. 
Najczęściej mama zajmuje dużą 
część arkusza, jest barwniejsza 
i ma więcej szczegółów. Z tatu-
siami bywa różnie: niekiedy ich 
miejsce jest gdzieś w narożni-
ku kartki, niekiedy znajdują się 
obok mamy, jednak rzadko są od 
niej więksi.

Psychologowie wykorzystują 
tę komunikacyjną funkcję dzie-
cięcych rysunków, na przykład 
prosząc dzieci o narysowa-
nie swojej rodziny. I wówczas 
analizują formę, koloryt i treść 
rysunków, stawiając sobie na 
przykład pytania: w jakiej kolej-
ności dziecko rysowało człon-
ków swojej rodziny? Kogo do 
niej zaliczyło? Czy także bab-
cię i dziadka, a może też pie-
ska czy kotka, a nawet rybkę 
w akwarium? Jednak zawsze 
najważniejsze dla psycholo-
gów jest miejsce, jakie dziecko 
przeznacza dla samego siebie. 
Pomiędzy rodzicami? A może 
w oddaleniu od rodzeństwa? A 
czy na rysunku brakuje kogoś z 
rodziny? Zdarza się, że brakuje 
rysującego dziecka. 

Zdarza się też, że zadziwia nas 
coś niezwykłego. Na przykład w 
autoportretach dzieci głuchych, 

opisanych przez Marinę Zalew-
ską, brak było twarzy. Przestrzeń 
konturu głowy i twarzy była po-
zostawiona pusta lub zamalo-
wana jednym kolorem. Autorka 
badań sugerowała, że może to 
świadczyć o „unicestwieniu sie-
bie w swym osobowym istnie-
niu”. Znaczy to, że dziecko nie 
akceptuje siebie, że ma poczucie 
utraty swojej tożsamości.

Jest rzeczą oczywistą, że 
wnioskowanie na podstawie 
rysunków musi być zawsze nie-
zwykle ostrożne i wnikliwe, uzu-
pełnione informacjami z innych 
źródeł. Psychologowie zazwy-
czaj przestrzegają tej zasady.

Rysunki dzieci, oprócz ludz-
kich postaci, w coraz większym 
stopniu zapełnia też to, co dziec-
ko widzi wokół siebie: w domu, 
poza nim, w telewizji. Rysunki 
chłopców różnią się od rysun-
ków dziewcząt. Na chłopięcych 
rysunkach jest wiele pojazdów, 
także strzelaniny i zwierząt, a 
rysunki są dynamiczne. Rysunki 
dziewcząt są spokojniejsze, wię-
cej na nich ludzi, domów i kwia-
tów. Częściej też widoczne jest 
niebo, a na nim słońce.

Młodsze dzieci dobierają ja-
skrawe barwy, na przykład Kasia 
chętnie rysuje czerwone oczy i 
zielone włosy, bo „tak jest ład-
niej”. Dzieci starsze używają 
barw subtelniejszych oraz odpo-
wiadających rzeczywistości. 

Rodzice często zastanawiają 
się nad tym, dlaczego z chwi-

lą rozpoczęcia nauki szkolnej 
fantazja wyrażana w rysunkach 
zanika. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ dzieci są w szkole 
częściej nagradzane za rysunki 
realistyczne, oczekuje się od nich 
odwzorowywania tego, co wi-
dzą. W rezultacie rysunki dzieci 
szkolnych stają się stereotypowe 
i już nie znajdziemy na nich na 
przykład krokodyla na drzewie, 
jedzącego jabłka. 

Po 12-tym roku życia, w sta-
dium rysunku poschematyczne-
go, wyraźnie przeważa realizm 
oparty o wrażenia, który następ-
nie, wraz z rozwojem abstrak-
cyjnego myślenia, przechodzi w 
realizm intelektualny (stadia roz-
woju rysunku według wybitnego 
polskiego psychologa Stefana 
Szumana). Wówczas dziecko 
odtwarza w rysunku już nie to, 
co widzi, ale to, co myśli.

Około 14-ego roku życia dzieci 
przestają spontanicznie rysować, 
z wyjątkiem dzieci utalentowa-
nych plastycznie. Psychologowie 
tłumaczą to zarówno wzrostem 
krytycyzmu w stosunku do swo-
ich wytworów rysunkowych, 
jak też utratą funkcji komunika-
cyjnej, jaką mają rysunki młod-
szych dzieci, na rzecz coraz do-
skonalszego komunikowania się 
za pomocą języka. 

Rodzice powinni zachęcać 
swoje dzieci do rysowania nie 
tylko – a tak jest najczęściej – 
aby czymś dziecko zająć i „mieć 
spokój”. Rysowanie jest czynno-
ścią niezwykłe ważną dla roz-
woju dziecka, pogłębia jego roz-
wój intelektualny i uczuciowy. 
Ćwiczy skupialność uwagi, do-
skonali koordynację wzrokowo-
ruchową. Ponadto pozwala na 
wyrażenie pragnień, ale także 
obaw, jest więc korzystnym dla 
dziecka sposobem odreagowa-
nia jego dziecięcych frustracji. 
A co najważniejsze – rysowa-
nie sprawia dzieciom radość, 
a będzie to radość szczególna, 
jeżeli razem z dzieckiem siądą 
do rysowania jego mama i tata. 
Może na tym samym arkuszu 
papieru? Raz ja, a raz ty? Z całą 
pewnością będzie wówczas 
więcej śmiechu niż rysowania. 
I niejedno dziecko powie: „to są 
nasze śmiejące się rysunki”. 

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

 R
Y

S.
 K

AT
A

R
Z

Y
N

A
 B

A
JE

R
O

W
IC

Z
-D

O
LA

TA



STRONA 13STYCZEŃ 2011

Już po raz dziesiąty 2 grud-
nia 2010 roku z inicjatywy 

Koła Wolontariuszy działają-
cego przy XIV Liceum Ogól-
nokształcącym 106 im. Kazi-
mierza Wielkiego na osiedlu 
Piastowskim w Poznaniu 
przeprowadzona została au-
kcja „Bombka od serca” pod 
patronatem prezydenta Po-
znania Ryszarda Grobelnego. 

Dochód z imprezy przeka-
zano na dofi nansowanie dzia-
łalności Dziennego Ośrodka 
Terapeutycznego „Żurawinka” 
przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym „Żura-
winka”. Zlicytowano bombki z 
podpisami piłkarzy Lecha, ak-
torów z serialu „Na Wspólnej”, 
Zbigniewa Wodeckiego, Boh-
dana Smolenia, Peji, Zbigniewa 
Górnego i innych. Można było 
także zaopatrzyć się w książkę 
z podpisem Krystyny Jandy oraz 
szereg wartościowych niespo-
dzianek. Przygotowane przez 
organizatorów upominki cie-
szyły się zainteresowaniem, a 
aukcja charytatywna zakończyła 
się wielkim sukcesem. Gratulu-
jemy młodzieży z XIV Liceum. 
Oby nigdy nie zabrakło ludzi 
wrażliwych, pragnących świad-
czyć dobro innym. 

KAROLINA KASPRZAK

Działalność Klubu Integra-
cyjnego „Filantrop” przy 

ulicy Kraszewskiego 8 w Po-
znaniu zatacza coraz szersze 
kręgi. Odbiorców i uczestni-
ków spotkań literacko-arty-
stycznych przybywa. W czwar-
tek 25 listopada 2010 roku po 
raz kolejny z inicjatywy Wiel-
kopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu w Pozna-
niu i Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Filantrop” 

Bombka 
od serca

W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

Poezja, która 
krzyczy… 

skach Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu, a 
także stali klubowicze. 

Twórczość uczestników 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Zielone Centrum” 
omówiła Justyna Torłop – pro-
wadząca zajęcia z literaturote-
rapii, która zwróciła uwagę na 
fakt, że liryki wyrażają zachwyt 
nad pięknem otaczającego 
świata, a jednocześnie skłania-
ją do zadumy i refl eksji nad jego 
przemijalnością. Wiersze Bart-
ka, Eli, Aldony i Lecha pełne są 
odkrywczych stwierdzeń, me-
tafor, porównań. Pozbawione 
wyidealizowanego sposobu po-
strzegania otaczającej rzeczy-
wistości, uderzają za każdym 
razem w rzeczy najtrudniejsze, 
pozostawiające często trwałe 
blizny w najgłębszych zaka-
markach osobowości. 

Strofy Bartka to krzyk pły-
nący z samego środka serca 
wyartykułowany w pytaniu: „…
do kogoż należy życie?” oraz 
stwierdzeniu: „…usiłuję po-
znać choćby cząstkę istoty sło-
wa „ja””. Twórczość autorów z 
„Zielonego Centrum” ukazuje 
też niezwykłą wrażliwość i 
miłość do ludzi. Nie sposób 
przejść obok niej obojętnie, bo-
wiem każda wypowiedź żąda 
wręcz od odbiorcy, aby w po-
goni za codziennymi sprawami 
zatrzymał się i choć na chwilę 
skoncentrował swoje myśli na 
sensie ludzkiego istnienia.

Zrewanżowaliśmy się go-
ściom odczytaniem frag-
mentów naszych utworów. 
Prezentowali je: Magdalena 
Molenda-Słomińska, Barbara 
Tyszkiewicz i niżej podpisana. 
Podczas spotkania na ścianach 
wisiały obrazy przedstawiające 
różnorodne postacie, sytuacje 
oraz zdarzenia. Te wyjątko-
we prace są również dziełami 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Zielone 
Centrum” przy ulicy Garbary 
47 w Poznaniu. Wszystkich 
zainteresowanych zaprasza-
my serdecznie do odwiedzin 
„Zielonego Centrum” jak i rów-
nież Klubu Integracyjnego „Fi-
lantrop”, który czynny jest w 
każdą środę od godziny 10.00 
do 14.00. Bliższe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: (61) 8217 433 lub za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: klub@fi lantrop.wp.pl 

KAROLINA KASPRZAK
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Nasi goście z „Zielonego Centrum”.

Wylicytowana piłka 
z podpisami piłkarzy Lecha.

Elżbieta Nowak (z prawej) – 
organizator aukcji 
z Anną J. Nowak 

– prezesem „Żurawinki”.

zorganizowano kolejne spo-
tkanie.

Tym razem swoje talenty pi-
sarskie, od kilku już lat publiko-
wane na łamach miesięcznika 
„Filantrop”, prezentowali uczest-
nicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Zielone Centrum” 
przy Stowarzyszeniu Osób i 
Rodzin na Rzecz Zdrowia Psy-
chicznego „Zrozumieć i Pomóc”. 
Spotkanie poprowadził Marcin 
Bajerowicz – redaktor naczel-
ny „Filantropa”. Uczestniczyli: 
Anna Wiechetek z Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu, Elżbieta Bijaczew-
ska – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Ur-
szula Nowak – kierownik Klu-
bu Integracyjnego „Filantrop”, 
osoby z niepełnosprawnościami 
reprezentujące Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Pawełek” w Owiń-

Uczestnicy WTZ „Pawełek” w Owińskach.
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Jak co roku, pod koniec listo-
pada uczniowie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Mosinie bawili się z 
okazji nadchodzących An-
drzejek. Dzięki uprzejmości 
dyrektora Marka Dudka za-
bawa odbyła się w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. 

Do udziału we wspólnej 
zabawie zaprosiliśmy gości 
z Dziennego Ośrodka Ada-
ptacyjnego nr 1 w Poznaniu, 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 103 również w Poznaniu i z 
Domu Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. Zabawy integra-
cyjne to już tradycja w Naszym 
Ośrodku, a przybliżenie uczest-
nikom imprezy wiadomości na 
temat andrzejkowych zwycza-
jów, wdrażanie do wspólnego 
spędzania czasu poprzez zaba-
wę, a także zachęcanie ich do 
aktywności ruchowej przy mu-
zyce to podstawowe cele, jakie 
postawili sobie organizatorzy. 
Bawiliśmy się przy najwięk-
szych przebojach muzycznych 
tego lata. W przerwach zaś, dla 
złapania oddechu, organizato-
rzy zachęcali uczestników do 
udziału w zabawach integra-
cyjnych.

Odbyła się również prezenta-
cja działań warsztatowych pro-

Jest pogodna i ciepła. Bije 
od niej radość życia, którą 

zaraża otoczenie. Swoją mi-
łością do świata dzieli się z 
najbardziej potrzebującymi, 
dla których miły gest jest jak 
promyk słońca. Ewa Zaga-
wa długo szukała swojego 
miejsca w życiu. Dopiero w 
Fundacji Doktor Clown wy-
konywanie zawodu psycho-
loga połączyła z pasją. Na 
widok Ewy trudno się nie 
uśmiechać. Jeszcze weselej 
jest, gdy wkłada czerwony 
nosek. Pewniej zaczyna się 
czuć każdy, kto zamieni z 
nią kilka słów. A zwłaszcza 
chore dzieci, które w szpita-
lach spędzają czasami długie 
miesiące. Dla nich dobre sło-
wo, każdy przyjazny odruch, 
a zwłaszcza szczery uśmiech 
– ma niezwykłą moc. 

– Każda osoba, która trafi a 
do wolantariatu nosi w sobie 
potrzebę zrobienia czegoś 
więcej poza codziennymi 
obowiązkami _ mówi Ewa 
Zagawa. – Często towarzyszy 
temu niedosyt, podyktowany 
potrzebą podzielnia się swoją 
energią z innymi. Tak samo 
było ze mną, gdy trafi łam do 
Fundacji Doktora Clowna. 
Jako zwykły psycholog czu-
łam, że robię za mało, że nie 
czuję satysfakcji, że nie od-
nalazłam swojego miejsca na 
ziemi. Moja decyzja o wolon-
tariacie była trochę przypad-
kowa. Mianowicie pewnego 
dnia koleżanka z roku, która 
też czuła podobny niedosyt, 
znalazła artykuł w prasie, 
dotyczący Fundacji Doktora 
Clowna. Stwierdziłyśmy, że 
prawdopodobnie to jest to, na 
co czekamy. Trzeba było się 
jeszcze przekonać, że się nie 
mylimy. Potem wszystko po-
toczyło się lawinowo. 

Ewa Zagawa wraz z kole-
żanką odwiedziły Fundację 
Doktora Clowna w Poznaniu 
i od razu poczuły się tak, jak-
by tam na nie czekano. Tak, 
jakby spadły z nieba. Jeszcze 
pewniej poczuły się, gdy po-
wiedziano im, że liczono na 
to, że w kimś obudzi się po-
trzeba dzielenia się radością z 
potrzebującymi. 

– Wzięłam udział w jed-
nym, drugim, trzecim szkole-
niu, nauczyłam się wielu cie-
kawych rzeczy – dodaje Ewa 
Zagawa. – Przekonałam się, 
że pozytywny stosunek do 
świata, niekłamana radość, 
spontaniczność, optymizm 
są w fundacji jak najbardziej 
pożądane. Odkryłam, że nie 
należy wszystkiego w życiu 
traktować ze śmiertelną po-

Andrzejkowe 
wróżby

wadzonych w ramach realizo-
wanego w tym roku szkolnym w 
SOSW, we współpracy z Dzien-
nym Ośrodkiem Adaptacyjnym 
nr 1 w Poznaniu, projektu „Mu-
zyka łączy”. Uczestnicy warsz-
tatów, przedstawiciele obu pla-
cówek, wykonali wspólnie kilka 
znanych i lubianych piosenek z 
towarzyszeniem instrumentów 
muzycznych. Zabawa była wy-
śmienita, a młodzi artyści mogli 
wystąpić na scenie i podzielić 
się z innymi swoimi talentami 
i radością, jaką daje im uczest-
nictwo w ulubionym rodzaju 
aktywności.

Nie zabrakło andrzejkowych 
wróżb z woskowych fi gur. Po-
wodzeniem cieszyły się cia-
steczka z wróżbami. Przy od-
dzielnych stanowiskach wróżki 
wróżyły z kart, stawiały horo-
skopy. Można było poznać imię 

swojego wybranka lub wybran-
ki, wróżąc sobie z wielkiego 
czerwonego serca z imionami, 
albo wybrać swoją liczbę prze-
znaczenia.

Była prezentacja działań 
warsztatów tanecznych prowa-
dzonych w Ośrodku. Uczest-
nicy zabawy oprócz oglądanej 
prezentacji mogli również po-
kazać swoje taneczne talenty.

Wszystko uwieczniono na 
zdjęciach, dzięki którym wspo-
mnienia z tegorocznych An-
drzejek będą zawsze żywe.

Na zakończenie organizato-
rzy zaprosili uczestników do 
wspólnej zabawy integracyjnej 
w „pociąg”, który zabrał pasa-
żerów w podróż po krajach ca-
łej Europy. 

EWA MALINOWSKA
SOSW W MOSINIE
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Miłość z czerwonym 
noskiem

szczególny rodzaj relacji, w 
której nie stosujemy testów, 
choć odnosimy się do róż-
nych teorii, wiedzy dotyczącej 
osobowości, psychiki, emocji, 
motywacji. W tym przypadku 
jest potrzebne przełożenie na 
chore dziecko. Gdy jesteśmy w 
gabinecie, mamy przed sobą 
pacjenta lub klienta. Tutaj nie 
wolno pomyśleć w ten spo-
sób. Trzeba zadbać o relację 
człowiek-człowiek, opartą 
na przyjacielskich zasadach. 
Dzieci są doskonałymi obser-
watorami. Natychmiast wy-
czuwają każdą nieszczerość, 
gafę, manipulację, pomył-
kę. Za to kochają szczerość, 
otwartość, oddanie. 

– Z perspektywy ośmiu 
lat mojej pracy w Fundacji 
Doktora Clowna doszłam do 
wniosku, że można się na-
uczyć wszystkiego, opanować 
warsztat, dopracować mowę 
ciała, ale najważniejsze jest 
to, by pozostać sobą – prze-
konuje Ewa Zagawa. – Każda 
nutka fałszu natychmiast jest 
wychwytywana przez chore 
dzieci i wtedy nasza praca nie 
ma sensu. 

Zanim Ewa Zagawa prze-
kroczy próg szpitala i włoży 
czerwony nosek, starannie 
się przygotowuje. Lubi wie-
dzieć jak najwięcej o chorych 
dzieciach. Jej działalność ma 
jeszcze jedno oblicze: jest peł-
nomocnikiem Regionu Wiel-
kopolska, Oddział Poznań. 
Ta funkcja wiąże się z bywa-

niem w różnych instytucjach, 
urzędach, załatwianiem nie-
zliczonej ilości przeróżnych 
spraw. 

Ale to co, Ewa Zagawa lubi 
najbardziej, to wcielanie się 
w rolę Doktora Clowna. Na 
pytanie, kto to jest Doktor 
Clown, odpowiada, że nie jest 
to zwykły „rozśmieszacz”, ale 
wesoły terapeuta. Jego roz-

Fundacja czeka na każdego 
chętnego. Pod warunkiem, że 
zrozumie on, na czym polega 
to zajęcie i szczerze otworzy 
serce przed potrzebujący-
mi radości i pocieszenia. Bo 
nie ma nic piękniejszego niż 
uśmiech na twarzy chorego 
dziecka, które nie pozwala 
Doktorowi Clownowi wyjść z 
pokoju. To największa gratyfi -
kacja, na którą nie ma ceny.

Choć Ewa Zagawa zetknęła 
się z wieloma chorymi dzieć-
mi, szczególnie zapamiętała 
Patryka. To chłopiec, który w 
dniu komunii świętej dostał w 
prezencie rower. Jeżdżąc nim 
po osiedlu został potrącony 
przez samochód. Patryk w 
bardzo ciężkim stanie trafi ł do 
szpitala. Obrażenia były tak 
rozległe, że lekarze nie dawali 
mu żadnych szans. Patryk był 
spuchnięty, posiniaczony, gło-
wę miał jak balon. Przy jego 
łóżku stali rodzice, którzy 
przez cały czas płakali. 

– Kiedy to zobaczyłam tę ro-
dzinną tragedię, pomyślałam, 
co w takiej sytuacji powinien 
zrobić Doktor Clown – wspo-
mina Ewa Zagawa. – Bez sen-
su byłoby rozbawianie ludzi, 
gdy na łóżku leży ich umie-
rające dziecko. Zdjęłam więc 
mój czerwony nosek i zaczę-
łam rozmawiać z rodzicami. 
To było dla mnie niezwykle 
traumatyczne przeżycie. Ale 
musiałam powstrzymać łzy, 
opanować emocje i dodać na-
dziei zrozpaczonym rodzicom 
Patryka, dla których świat wy-
wrócił się do góry nogami. 

Jednak po latach okazało 
się, że Patryk przeżył. Prze-
szedł długą i żmudną rehabi-
litację. Z dnia na dzień było 
coraz lepiej. Po pół roku w 
Kiekrzu Ewa Zagawa spotkała 
na korytarzu kobietę pchająca 
na wózku chłopca przypięte-
go pasami. To była mama z 
Patrykiem. Chłopiec nie po-
znał Ewy, ale zapamiętał jej 
glos. Tę niezwykła lekcję Ewa 
Zagawa zapamięta do końca 
życia. 

AURELIA PAWLAK 

Ewa Zagawa.

wagą. Moim motywem prze-
wodnim stały się słowa Alber-
ta Einsteina, który twierdził, 
iż wszystko trzeba traktować 
z należytą powagą, ale nie 
bardziej, niż to jest potrzebne. 
Zdaniem Ewy Zagawy do zbyt 
wielu spraw podchodzimy 
zbyt poważnie. Skąd się ta po-
waga bierze? Chyba stąd, że 
za szybko stajemy się dorośli 
i zapominamy o części dziec-
ka, która w nas tkwi. 

Tkwi zatem także w naszej 
rozmówczyni:

– Moja zdolność pielęgno-
wania w sobie dziecka w fun-
dacji doskonale się sprawdzi-
ła – wyjaśnia. – Czuję się na 
właściwym miejscu, bo reali-
zuję się jako psycholog. Wy-
korzystuję zdobytą podczas 
studiów i szkoleń wiedzę. A 
także spełniam się jako czło-
wiek, bo mogę wykorzystać 
własne predyspozycje. To 
bardzo specyfi czna praca, w 
której szalenie ważne są wza-
jemne relacje. Z jednej strony 
trzeba otworzyć się na drugą 
osobę, a z drugiej nie należy 
przekraczać granicy poufało-
ści. Chodzi o to, by zaskarbić 
zaufanie dziecka i jego rodzi-
ców. Aby nie pokusić się o tak 
zwane emocjonalne mani-
pulatorstwo. To jest świetna 
szkoła dla dorosłych, bo czę-
sto jesteśmy w relacjach opar-
tych na wyrachowaniu, mani-
pulacji, aby świetnie wypaść, 
dobrze się wypromować. 

Wolontariat to bardzo 

poznawalny gadżet to czer-
wony nosek. Ma on w sobie 
duże pokłady komizmu i spo-
re umiejętności trikowe. A 
przecież psychologia często 
sięga właśnie do komizmu, 
klaunady, muzyki, pedagogiki 
oraz wykorzystuje wszelakie-
go rodzaju gadżety. Doktor 
Clown ma jedno zadanie – 
rozbawić dziecko. A fundacja 
skupia się na tym, aby w każ-
dym szpitalu takich doktorów 
Clownów było jak najwięcej. 
W Poznaniu wolontariusze 
pracują w szpitalach przy 
ulicy Krysiewicza, 28 Czerw-
ca i Szpitalnej. Sporadycznie 
odwiedzają także inne pla-
cówki. Należą do nich szpital 
w Kiekrzu, Dom Dziecka w 
Kórniku-Bninie, a także świe-
tlice środowiskowe. 

– Na razie mamy czter-
dziestu trzech wolontariuszy 
czynnych, którzy raz w tygo-
dniu odwiedzają przypisany 
sobie oddział lub uczestniczą 
w imprezach zewnętrznych 
– wyjaśnia Ewa Zagawa. – 
Natomiast pozostali wolon-
tariusze to osoby, które pod-
jęły drugi kierunek studiów, 
niepełnoletni oraz seniorzy. 
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Jeśli w ubiegłym roku prze-
kazałeś (przekazałaś) mi 1% 

swojego podatku, to bardzo 
dziękuję. Dzięki Twojej po-
mocy mogę korzystać z od-
powiedniego leczenia i reha-
bilitacji, tak istotnych w mojej 
chorobie.

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

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego 

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

Nr konta 51 2130 0004 2001 

Do Kamionek przybyła 5 li-
stopada 2010 roku grupa 

Wspólnoty Burego Misia z Po-
znania, by w świetlicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej wziąć 
udział w balu jesiennym. Impre-
zę przygotowały bure niedźwie-

Na przełomie września i 
października 2010 roku 

na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Poznaniu rozpo-
częła się realizacja projek-
tu „Poznań i ja – fotografi a 
wspomnień. Miejsca wczo-
raj i dziś” fi nansowanego 
ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
i we współpracy z Towarzy-
stwem Inicjatyw Twórczych 
„ę” w Warszawie. 

W projekcie bierze udział 
grupa 25 seniorów, 10 
uczniów z V Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu o 
profi lu dziennikarskim oraz 
3 studentów informatyki z 
Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu.

 Projekt skierowany jest 
głównie do studentów UTW, 
ale nie wyklucza możliwości 
włączenia się do niego po-
zostałych seniorów – miesz-
kańców Poznania. 

Założeniem projektu jest 
współpraca międzypokole-
niowa dotycząca zbierania 
starych fotografi i przedsta-
wiających ważne dla słu-
chaczy UTW miejsca w Po-
znaniu, z którym wiąże się 
ciekawa historia. Uczniowie 
będą umawiać się na spo-
tkania i słuchać opowieści 
seniorów, po czym redago-

PROJEKT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W POZNANIU

Fotografi e wspomnień
wać je, aby mogły w formie 
krótkich tekstów znaleźć się 
na specjalnie do tego przy-
gotowanej stronie www. 
Wcześniej wspólnie, uczeń z 
seniorem, odwiedzą te miej-
sca i tam zostanie wykona-
na współczesna fotografi a 
z udziałem autora historii. 
Zadaniem studentów będzie 
pomoc przy skanowaniu 
starej fotografi i, i dokony-
waniu na niej ewentualne-
go retuszu, a także nauka 
grupy 10 seniorów innych 
umiejętności związanych z 
cyfrowym przetwarzaniem 
fotografi i.

Realizację projektu rozpo-
częto od warsztatów integra-
cyjnych celem wzajemnego 
poznania się uczestników. 
Pierwsze warsztaty odbyły 
się 22, kolejne 30 listopada. 
Ponadto uczestnicy projektu 
wezmą także udział w warsz-
tatach „archeologia fotogra-
fi i”, które dotyczą archiwiza-
cji i pracy ze starą fotografi ą, 
a zaplanowane są na styczeń 
2011 r. Na przełomie lutego i 
marca odbędą się warsztaty 
poświęcone sztuce opowia-
dania historii. 

 Pomiędzy warsztatami se-
niorzy będą nabywać umie-
jętności obróbki komputero-
wej zdjęć na zajęciach sekcji 

komputerowej, młodzież za-
chęci swoich najbliższych 
seniorów do włączenia się w 
projekt.

Projekt zakończy się wy-
stawą starych i nowych fo-
tografi i, na którą zaproszeni 
będą autorzy związanych 
z nimi opowieści, a także 
wszyscy Poznaniacy, którzy 
będą chcieli podzielić się 
własnymi wspomnieniami. 
Wystawa będzie miała cha-
rakter otwarty, odbędzie się 
w czerwcu podczas Jarmarku 

Świętojańskiego. Następnie 
zostanie przeniesiona ko-
lejno do Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu oraz do 
Centrum Sztuki i Biznesu w 
Starym Browarze w Pozna-
niu. Opis wydarzeń zwią-
zanych z wystawą znajdzie 
się na stronie internetowej.
Można też będzie na niej 
dopisywać nowe nadesłane  
opowieści wraz z innymi 
starymi fotografi ami. W ten 
sposób temat będzie wciąż 
otwarty i aktualny. awa

Możesz mi pomóc
0405 6198 0002 

z dopiskiem 
„dla Eweliny Węglewskiej 

Program 
Leczenia i Rehabilitacji”. 
Firmy, spółki i osoby prywatne 

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

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

DZIĘKUJĘ ZA POMOC 

EWELINA WĘGLEWSKA

dzie opiekujące się burymi mi-
siami, Rada Sołecka Kamionek 
i OSP. Udział wzięło 40 burych 
misiów i 15 burych niedźwie-
dzi, w tym grono nowych, któ-
re miały okazję poznać swoich 
podopiecznych i zaprzyjaźnić 
się z nimi.

Do tańca grał i śpiewał Mar-
cin Błaszkowiak. Pośród bawią-
cych się była sołtys Kamionek i 
radna Małgorzata Walkowiak 
oraz Justyna Walkowiak, która 
przed laty zainicjowała przyjaz-
dy Wspólnoty Burego Misia do 
Kamionek. Nie zabrakło zaprzy-
jaźnionego z burymi misiami i 
niedźwiedziami Henryka Pia-
seckiego.

ROBERT WRZESIŃSKI

Bure Misie
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Fundacja „Mam Marzenie” 
we współpracy z Marszał-

kiem Województwa Wielko-
polskiego Markiem Woźnia-
kiem zorganizowała po raz 
szósty Wielką Galę Charyta-
tywną. Podczas spotkania w 
Auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza przy ulicy 
Wieniawskiego w Poznaniu 
zostało spełnione marzenie 
13-letniego Kuby o posiadaniu 
gitary elektrycznej „Dean Zero” 
i 14-letniej Agaty, pragnącej 
otrzymać zestaw perkusyjny. 

Imprezę prowadzili: Małgo-
rzata Kożuchowska – Ambasa-
dor Fundacji „Mam Marzenie” i 
Radosław Brzózka – Prezenter 
TVP1. Na scenie wystąpił cha-

VI GALA CHARYTATYWNA OGÓLNOPOLSKIEJ FUNDACJI „MAM MARZENIE”

Życzenie na piątą
porę roku…

niak i Starosta Poznański Jan 
Grabkowski.

Podczas koncertu niezwy-
kłego zaszczytu dostąpił 
15-letni Krystian Szubert z 
Wierzchosławic: za pomysł 
zorganizowania bezpłatnych 
badań lekarskich dla dzieci i 
zainicjowanie Ogólnopolskie-
go Dnia Marzeń. Małgorzata 
Kożuchowska wręczyła mu 
prestiżową nagrodę Fundacji 
„Mam Marzenie” w postaci sta-
tuetki „Marzenka” i dyplomu. 
Chłopiec wraz z mamą pokonał 
ponad 500 kilometrów, by przy-
jechać na Galę do Poznania. 
Przed publicznością wyznał, 
że nie chciał „czynić czegoś dla 

siebie, lecz przede wszystkim 
dla innych”. 

– Naszym zamierzeniem jest, 
aby marzenia nieuleczalnie 
chorych dzieci były spełniane 
nie tylko w okresie przedświą-
tecznym, lecz przez cały rok. 
Dlatego proponuję ustanowić 
piątą porę roku – od 31 grudnia 

rytatywnie zespół „Raz Dwa 
Trzy”, Mieczysław Szcześniak, 
Agnieszka Duczmal i Amadeus, 
Lora Szafran, Ania Wiśniewska, 
Rivka Reut Shabi, Liber i Sylwia 
Grzeszczak, Kasia Rościńska, 
Wolny Band, Andrzej Tatarski 
oraz uczennice Poznańskiej 
Szkoły Baletowej. Gośćmi gali 
były m.in. Ewa Dalc – Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskie-
go i Teresa Gromadzińska – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Ho-
norowy patronat objęli: Woje-
woda Wielkopolski Piotr Flo-
rek, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woź-

do 31 grudnia nastepnego roku. 
Przez cały ten czas starajmy się 
otwierać serca na potrzebują-
cych pomocy ludzi, którzy są 
tuż obok nas, a których często 
nie dostrzegamy w pogoni za 
tysiącem codziennych spraw – 
mówiła aktorka.

Wręczono również akty ad-
opcyjne fi rmom i osobom pry-
watnym, które zdecydowały się 
„zaadoptować” marzenia. Akty 
te otrzymali: Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, prezes Firmy 
TFP Tektura Falista i Opakowa-
nia Lucjana Kuźnicka-Tylenda, 
Anna Kamińska-Skrzypczak z 
fi rmy IKB Lizing, przedstawi-
ciel Firmy John Dear Mirosław 

Leszczyński, przedstawicielka 
ENEI Joanna Maderska i Fir-
ma PZU. Galę „Mam Marzenie” 
wsparli: Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu a 
także przedstawiciele licznych 
fi rm i instytucji .

KAROLINA KASPRZAK 

Z prawej laureat prestiżowej nagrody „Marzenka” – z lewej 
Małgorzata Kożuchowska i Radosław Brzózka. W tle uczennice 

Poznańskiej Szkoły Baletowej i Chór „Amadeus”.

Akty adopcyjne wręczone. Z lewej marszałek Marek Woźniak.

Orkiestra „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal. 
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Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” 

im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego, z okazji Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa, zorga-
nizował tradycyjną akademię, 
która odbyła się w sobotę 
6 listopada w sali Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Prezes „Lubonianki” Jerzy Zie-
liński powitał gości: burmistrza 
Dariusza Szmyta, przewodni-
czącego Rady Miasta Luboń 
Ryszarda Olszewskiego, prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Jana 
Błaszczaka, radną powiatową, 
krwiodawcę i zarazem sekreta-
rza „Lubonianki” Irenę Skrzyp-
czak, krwiodawcę i jednocześnie 
sponsora Klubu Zbigniewa Jurgę 
oraz wiceprezesa „Lubonianki” 
i przewodniczącego Rejonowej 
Rady Honorowego Krwiodaw-
stwa Zbyszko Wojciechowskie-
go.

Jerzy Zieliński za pomoc w 
ratowaniu życia, wręczył krwio-
dawcom odznaki Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi: 6 odznak 

Drugiego grudnia 2010 roku, 
w auli Uniwersytetu imienia 

Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, w przeddzień Międzyna-
rodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych ONZ, odbył się 
VI Uniwersytecki Koncert Cha-
rytatywny na rzecz Studentów 
Niepełnosprawnych.

W czasie koncertu sprzedawa-
no cegiełki, z których dochód zo-
stanie przeznaczony na dofi nan-
sowanie wyposażenia pracowni 
materiałów dydaktycznych dla 
studentów z niepełnosprawno-
ściami (niedowidzący, niewidzą-
cy oraz z dysfunkcją narządu 
mowy). Zgodnie z założeniem 
pracownia będzie dostępna dla 
całego środowiska akademickie-
go Poznania. W pierwszej części 
koncertu wystąpili pracownicy i 
studenci Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego UAM z Kalisza 
z repertuarem piosenek Czesła-
wa Niemena w aranżacji Fryde-
ryka Stankiewicza. Zaśpiewała 

NA RZECZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Koncert 
z gwiazdami

Po przerwie wystąpił Mietek 
Szcześniak – gwiazda wie-
czoru. Patronami medialnymi 
koncertu byli: Wielkopolska 
Telewizja Kablowa WTK i por-
tal www.e-poznan.pl Radio 
Merkury, Radio Afera, Gazeta 
Wyborcza oraz IKS. Wstęp był 
bezpłatny. awa
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Za pomoc 
w ratowaniu życia

III stopnia, 8 – II stopnia i 4 od-
znaki I stopnia. 

Medal Zasłużony dla Klubu 
HDK PCK „Lubonianka” im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego (po 
oddaniu 20 litrów krwi) dostało 
9 osób. Medalem patrona Błogo-
sławionego Edmunda Bojanow-
skiego uhonorowano 6 krwio-
dawców. Dla 44 krwiodawców, 
którzy trzy lub cztery razy oddali 
w tym roku krew, były upominki 
ufundowane przez Urząd Miej-
ski w Luboniu. Jerzy Zieliński 
poinformował, że w tym roku 
„Lubonianka” dzięki swoim ak-
cjom pozyskała prawie 230 li-
trów krwi.

ROBERT WRZESIŃSKIPoczet sztandarowy krwiodawców „Lubonianki”.
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między innymi Agnieszka Dulę-
ba-Kasza oraz kwartet wokalny 
The Sunday Singers w składzie: 
Maria Szczapa, Dorota Wró-
blewska, Adam Michalak, Eryk 
Szolc, Fryderyk Stankiewicz. 
Artyści wykonali znane i lubia-
ne przeboje Czesława Niemena: 
„Narodziny miłości”, „Wspomnie-
nie”, „Pod papugami”. 

W przerwie koncertu, w Auli 

Lubrańskiego, przeprowadzono 
aukcję prac plastycznych pra-
cowników i studentów z Wy-
działu Pedagogiczno-Artystycz-
nego, którą poprowadził Maciej 
Krajewski z Fundacji na Rzecz 
Studentów i Absolwentów UAM 
Universitatis Posnaniensis. Gości 
zaproszono również na kawę i 
słodki poczęstunek. 
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Reprezentacja Polski Rugby 
na Wózkach zajęła ósme 

miejsce podczas Mistrzostw 
Świata rozgrywanych pod ko-
niec września w kanadyjskim 
Vancouver. Polacy, którzy 
debiutowali w zawodach tej 
rangi, sprawili niemałą nie-
spodziankę, wyprzedzając w 
rankingu m.in. poprzedniego 
wicemistrza świata – Nową 
Zelandię.

Polska, rozstawiona w gru-
pie z potęgami tego sportu, 
m.in. Australią, Nową Zelan-
dią, Belgią i Japonią grała bez 
kompleksów. Mimo porażek 
z częścią faworytów, mecze z 
Maorysami czy Japończyka-
mi należały do najlepszych i 
najbardziej emocjonujących 
spotkań turnieju w Vancouver. 
Przegrana tylko jednym punk-
tem z późniejszą trzecią dru-
żyną globu – Japonią, sprawiła, 
że po fazie grupowej Polska 
nadal mogła walczyć o miejsca 
od 5 do 8. Niestety, gospodarz 
turnieju, Kanada, która sama 
niespodziewanie znalazła się 
poza strefą medalową, zde-
cydowanie wygrała z drużyną 
polską, by następnie w meczu 
o piąte miejsce pokonać Brytyj-
czyków. Biało-czerwoni w me-
czu o miejsca 7 i 8 ponownie 
spotkali się z drużyną Belgii i 
ponownie, mimo zdecydowa-
nie lepszej gry, ulegli mistrzom 
Europy. 

W wielkim fi nale spotkały się 
drużyny USA i Australii. Nie był 
to emocjonujący pojedynek, 
Amerykanie od samego po-
czątku uzyskali prowadzenie, 
które systematycznie powięk-
szali i to oni zostali mistrza-
mi globu. W meczu o trzecie 
miejsce Japonia po ciężkiej 
walce pokonała Szwecję, zdo-
bywając swój pierwszy medal 
mistrzostw świata. Europa po 
raz kolejny nie zdobyła medalu 
na imprezie tej rangi. Następna 
szansa dopiero za cztery lata.

Ósme miejsce, które w wielu 
innych dyscyplinach mogłoby 
wydawać się miejscem odle-
głym, dla młodej Reprezentacji 
Polski Rugby na Wózkach jest 
największym osiągnięciem. 
Warto przypomnieć, że Polska 
jako jedyny debiutant jechała 
na mistrzostwa świata z dziką 
kartą, przyznaną przez mię-
dzynarodową federację, nie 

zdobywając wcześniej medalu 
mistrzostw kontynentu. Do-
tychczas Polacy uczestniczyli 
tylko w mistrzostwach Europy, 
a ich największym sukcesem 
było ubiegłoroczne piąte miej-
sce, które notabene zapewniło 
im wyjazd do Vancouver. 

W chwili obecnej Polska 
awansowała na ósme miejsce 
w rankingu światowym i tym 
samym całkowicie realna stała 
się szansa uzyskać kwalifi ka-
cję na Igrzyska Paraolimpijskie 
w Londynie w roku 2012. Miej-
my nadzieję, że w przyszło-
rocznych mistrzostwach Eu-
ropy Polacy udowodnią swoje 
aspiracje i będziemy mogli 
podziwiać polską drużynę na 
angielskich parkietach.

Turniej w Vancouver po-
kazał z jak najlepszej strony 
polską drużynę narodową. Od 
samego początku liderem w 
klasyfi kacji najlepiej podają-
cych był Krzysztof Kapusta, 
na co dzień zawodnik Flying 
Wings Rzeszów, który znalazł 
się również na ósmym miejscu 
wśród najskuteczniejszych za-
wodników mistrzostw. Wśród 
najlepiej punktujących znaleźli 
się również Rafał Rocki z Ba-
lianu oraz Tomasz Biduś z Four 
Kings Warszawa. Dominik Ry-
mer, zawodnik warszawskiej 
drużyny Four Kings okazał 
się najskuteczniej podającym 
[100%].  Poza statystykami na 
rzecz Polaków przemawiała 
atmosfera, jaką sami zawod-
nicy wprowadzili do drużyny. 
Po raz pierwszy w historii gier 
Polaków, mecz zainaugurowa-
no motywem pieśni bitewnej, 

mobilizującej do walki. Po raz 
pierwszy można było zoba-
czyć ławkę rezerwowych, któ-
ra swoim dopingiem stawała 
się dodatkowym zawodnikiem 
na boisku. Oczekiwania trene-
rów wobec zawodników nie 
były potęgowane żadną presją. 
Im mniej stresu w drużynie, 
tym lepsza gra reprezentacji.

Należy z całą stanowczo-
ścią stwierdzić, że wszystkie 
te sukcesy mogłyby nie mieć 
miejsca, gdyby nie pomoc 
pewnych instytucji oraz wielu 
innych, pomniejszych part-
nerów. Bezcenny jest wkład 
włożony w wyjazd przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, 
oraz bezinteresowna pomoc 
udzielona przez spółkę Metra 
Warszawskiego. Gdyby nie me-
cenat tych instytucji, nie byłoby 
wyjazdu na mistrzostwa świa-
ta, nie byłoby ósmego miejsca 
i nie byłoby jakichkolwiek ma-
rzeń o Paraolimpiadzie. Dzięki 
audycji Programu Trzeciego 

Polskiego Radia, wiele fi rm i 
osób prywatnych odpowie-
działo na apel o pomoc dla Re-
prezentacji Polski i to również 
jest wielkim sukcesem. Wszy-
scy, którzy przyczynili się do 
wyjazdu Reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Świata mogą 
mieć pewność, że stali się czę-
ścią historii tej dyscypliny.

Mistrzostwa Świata zakoń-
czone. Dla jednych był to tur-
niej porażek, dla innych, w tym 
dla Polaków, turniej zwycięski. 
Kolejnym celem dla Repre-
zentacji Polski są Mistrzostwa 
Europy, które w roku 2011 od-
będą się w Szwajcarii. Będzie 
to czas, aby udowodnić, że 
Polska dołączyła do czołówki 
najlepszych drużyn rugby na 
wózkach. Będzie to pora aby 
uzyskać dla drużyny polskiej 
upragniony awans paraolim-
pijski. 

ŁUKASZ SZYMCZAK

ÓSME MIEJSCE POLAKÓW NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W VANCOUVER

W rugby bez kompleksów
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Wielu członków poznań-
skiego oddziału Towarzy-

stwa Stwardnienia Rozsianego 
mogło wreszcie odetchnąć z 
ulgą. Zakończyły się „czasy 
pana Jurka” i problemy z tak 
zwanym „jednym procentem”. 

Liczne akcje medialne, które 
przez wiele miesięcy porusza-
ły widzów Polsatu, Telewizji 
Poznań i czytelników „Głosu 
Wielkopolskiego”, chyba w koń-
cu osiągnęły swój szczęśliwy 
fi nał. Na listopadowym walnym 
zebraniu Wielkopolskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego wy-
brano nowy zarząd i nowe wła-
dze tej organizacji. 

Osoby, które do tej pory „rzą-
dziły” PTSR-em, poniosły cał-
kowitą klęskę. Teraz poznański 
PTSR to zupełnie nowe twarze. 
Prezesem została osoba zdrowa 
i zupełnie nie związana do tej 
pory ze środowiskiem, ale bar-

W poniedziałkowy wieczór 
22 listopada wystrój po-

mieszczeń Dziennego Ośrodka 
Terapeutycznego „Żurawinka” 
przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecięcym 
„Żurawinka” na ulicy Żurawi-
nowej w Poznaniu zapraszał 
do niezwykłej podróży po lesie 
zaczarowanym jesienią. Pod-
łoga usłana była liśćmi i kolo-
rowymi światełkami, salę ubo-
gacały dźwięki instrumentów 
muzycznych, zaś na ścianach 
widniały prace traktujące o tej 
wyjątkowej porze roku. Był to 
czwarty, jesienny wernisaż, de-
dykowany „niewidzialnej sile”.

Zaproszonych gości przy-
witała Anna Nowak – prezes 
Stowarzyszenia, która omówi-
ła tematykę spotkania. A była 
nią właśnie „niewidzialna siła”. 
Każdy z uczestników wernisa-
żu, podopiecznych „Żurawin-
ki”, otrzymał taki oto tekst: 

„Niewidzialna siła” to przede 
wszystkim muzyka i wibracje, 
ale również może być nią roz-
mowa z drugim człowiekiem, 

Przewrót listopadowy 
w poznańskim PTSR
dzo zaangażowana w problemy 
sm-owców za sprawą swoje-
go kolegi, który cierpi na taką 
chorobę. Również jej sąsiadka 
boryka się z tą chorobą, która 
dotknęła jej męża. 

Pozostałe osoby, tworzące 
zarząd poznańskiego oddziału, 
to wprawdzie osoby chore, ale 
poza wszelkimi dotychczasowy-
mi układami. W miarę sprawne 
i chcące pracować na zdrowych 
zasadach. 

Doskonale wiedzą, co do tej 
pory działo się w organizacji i 
całkowicie odżegnują się od tego. 

Są pełne zapału, chęci tworzenia 
nowych wartości i niesienia po-
mocy wszystkim dotychczaso-
wym członkom PTSR i osobom 
chorym. 

Nowy poznański PTSR ma być 
organizacją przynoszącą korzy-
ści wszystkim członkom, a nie 
wybrańcom. 

Fachowość nowej przewod-
niczącej i chęć działania pozo-
stałych członków zarządu bar-
dzo dobrze rokują. „Filantrop 
Naszych Czasów” ma nadzieję, 
że przestaną wreszcie trafi ać do 
nas telefony z zapytaniami, „co 

dzieje się w poznańskim PTSR”, 
„gdzie i do kogo trafi ają nasze 
pieniądze?”, a imprezy organi-
zowane przez tę organizację nie 
będą imprezami dla wybranych. 

Na sąsiedniej stronie nasi czy-
telnicy mogą przeczytać wywiad 
z Różą Korczyńską, która podjęła 
się misji ratowania organizacji. 
Na pewno nie może ona istnieć 
w takiej formie jak dotychczas. Z 
ciekawością będziemy śledzili jej 
poczynania i zarządu oraz dal-
sze losy poznańskiego PTSR-u.

EWELINA WĘGLEWSKA 

W DZIENNYM OŚRODKU TERAPEUTYCZNYM „ŻURAWINKA”

Poetycko 
o niewidzialnej sile

nawet jeśli jest trudna i przykra 
(…). W „Żurawince” codziennie 
doświadczamy „niewidzialnej 
siły”, bo czyż dowodem na jej 
istnienie nie jest motywacja i 
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Natalia Nowicka przy pracy.

„Żurawinki” utwór „Kora” zespo-
łu „Harlem”. Prezentacji prac pla-
stycznych towarzyszył koncert 
poezji śpiewanej w wykonaniu 
występującej gościnnie grupy 
„Sekret Franciszka” oraz pokaz 
malarstwa Natalii Nowickiej z 
„Żurawinki”. Była także kontem-
placja zdjęć, obrazów, smaczne, 
lukrowane pączki i żurawinowa 
herbata. 

KAROLINA KASPRZAK

Jesienne dzieła wzbudziły 
zainteresowanie oglądających.

wola życia obserwowana na-
wet wówczas, kiedy los poską-
pił mocy ciała?” 

Inspiracją w poszukiwaniu 
„niewidzialnej siły” stał się dla 
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– Zostałaś wybrana nową 
przewodniczącą poznańskiego 
oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego. 
Czy nie boisz się pracy, która 
Cię czeka? Towarzystwo miało 
ostatnio niezbyt dobrą renomę. 

– Przede wszystkim serdecz-
nie dziękuję za zaufanie. Doło-
żę wszelkich starań, aby go nie 
zawieść. Nie ukrywam, że prze-
wodnictwo w Organizacji Pożyt-
ku Publicznego jaką jest PTSR, to 
dla mnie wielkie wyzwanie. Za-
pewne istotnym atutem mojego 
działania w tej organizacji jest 
fakt, że jestem osobą zdrową. 
Znalazłam się w tym środowisku 
dzięki koledze z liceum, który od 
15 lat choruje na SM, o czym 
dowiedziałam się dzięki por-
talowi nasza-klasa.pl. W 2008 
roku zorganizowaliśmy po 37 
latach spotkanie klasowe i po-
ruszeni sytuacją naszego kolegi 
postanowiliśmy wspierać go w 
zmaganiu się z chorobą. Zade-
klarowaliśmy m.in. przekazanie 
wpłat 1% podatku na jego rzecz. 
Bardzo zaangażowałam się w 
wiele spraw, które wiążą się z 
tą chorobą. W kwietniu 2010 r. 
wstąpiłam do grona członków 
Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego, co jeszcze 
bardziej zbliżyło mnie do tego 
środowiska. Mam nadzieję, że 
uda mi się poprzez osobiste 
zaangażowanie oraz efektyw-
ną współpracę z pozostałymi 
członkami Rady Oddziału. po-
zytywnie wpłynąć na poprawę 
wizerunku towarzystwa. 

– Jakie masz plany na najbliż-
szą przyszłość i co będzie prio-
rytetem w Twoim działaniu? 
Jak wyobrażasz sobie kontakt 
ze swoimi współpracownikami 
i członkami towarzystwa? 

– Stawiam na działanie w 
kolektywie, nigdy się na takiej 
współpracy nie zawiodłam. 
Czynnikiem sprzyjającym będzie 
zapewne zwiększenie liczebno-
ści Rady Oddziału z 3 do 7 osób. 
Priorytetem jest dobro wszystkich 
chorych. Nowa Rada Oddziału 
już na pierwszym spotkaniu wy-
znaczyła sobie harmonogram 
działań na najbliższą przyszłość. 
Niezależnie od nowych przed-
sięwzięć jesteśmy w trakcie po-
rządkowania spraw organizacyj-
nych po ustąpieniu poprzedniej 
rady. To trudny dla nas okres, ale 
jestem dobrej myśli. Przedstawi-
ciele poprzedniego zarządu nie 
uchylają się od współpracy, przy-
najmniej na razie… 

– Jak zamierzasz się zająć 
członkami Stowarzyszenia, 
którzy są w ciężkich i bardzo 
ciężkich stanach chorobowych 
i nie wychodzą z domu? 

Wolę żyć chwilą
Z RÓŻĄ KORCZYŃSKĄ – przewodniczącą PTSR w Poznaniu
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

– Zamierzamy jak najszyb-
ciej nawiązać kontakt z każdym 
członkiem towarzystwa w celu 
zdiagnozowania jego sytuacji, 
co przyczyni się do ustalenia 
sposobu wsparcia. Z tego, co 
zaobserwowałam, członkowie 
poprzedniego zarządu nie prak-
tykowali takiego sposobu komu-
nikacji. 

– A co z byłymi członkami 
stowarzyszenia, którzy z nie 
wiadomo jakich powodów zo-
stali skreśleni przez twoich po-
przedników? 

– Nie rozumiem postępo-
wania poprzedniej rady, która 
pozbyła się około 50 członków 
towarzystwa. Okazało się, że 
osoby te nie zostały nawet za-
wiadomione o tym, że nie są już 
członkami towarzystwa. Należy 
powrócić do tej sprawy i nawią-
zać kontakt z każdym członkiem 
towarzystwa w celu uzyskania 
wyjaśnienia, z jakiego powodu 
zaniechał płacenia składek. Po-
wody mogą być różne. 

– Jak zamierzasz rozwiązać 
sprawę 1%, o którą do tej pory 
toczyły się w stowarzyszeniu 
takie boje? 

– To temat rzeka. Okazało się, 
że w towarzystwie funkcjonowa-
ły dwie sprzeczne wersje poro-
zumienia w sprawie zakładania 
subkont. Jest to niedopuszczal-
ne. Zamierzamy zmodyfi kować 
treść dotychczasowych porozu-

mień poprzez wprowadzenie 
aneksu, tak, aby reguły gry były 
jasne i czytelne. Nie chcę już 
wracać do problemów, które wy-
stąpiły w 2010 roku, tym bardziej, 
że sprawę udało się ostatecznie 
wyjaśnić i wszystkie brakujące 
wpłaty zostały przeksięgowa-
ne na poszczególne subkonta. 
Mając jednak na uwadze moje 
dotychczasowe zaangażowanie 
w tę sprawę, pragnę zapewnić 
wszystkich naszych członków, 
właścicieli subkont, że osobiście 
będę nadzorować proces dystry-
bucji środków zgromadzonych 
na ich subkontach. Zapewne po-
może mi w tym moje długoletnie 
doświadczenie związane z pra-
cą w banku. 30 grudnia br. koń-
czę zatrudnienie w największym 
polskim banku, by po 39 latach 
nieprzerwanej pracy przejść na 
wcześniejszą emeryturę. Tym 
samym będę mogła poświęcić 
więcej czasu na pracę w towa-
rzystwie. 

– Czy wobec tylu nowych 
obowiązków i zadań znaj-
dziesz czas na życie prywatne? 
Uchyl rąbka tajemnicy i po-
wiedz, czym się interesujesz i 
jakie jest twoje hobby? 

– Staram się godzić pracę 
poza domem z obowiązkami 
rodzinnymi, aczkolwiek córka i 
syn już się usamodzielnili, mają 
również swoje rodziny. Mąż z 
powodu wypadku przy pracy 
od 15 lat nie pracuje zawodowo 

i bardzo dobrze sprawdza się 
jako gospodarz domu. Wyręcza 
mnie w robieniu zakupów, a 
przede wszystkim jest niezłym 
kucharzem i piekarzem. Moje 
zainteresowania od dawna 
koncentrują się wokół spraw 
związanych ze zdrowiem. Dużo 
czytam na temat naturalnych 
sposobów radzenia sobie z róż-
nymi dolegliwościami. Sama też 
sporządzam różne zdrowotne 
mikstury. Każdego roku w maju 
wyjeżdżam w plener i zbie-
ram kwiaty mleczu, z którego 
sama sporządzam smakowity 
miodzik. Wierzę w moc natury. 
Moje hobby to koty. Przez 15 lat 
towarzyszyła nam w domu kot-
ka Whisky, niestety rozstała się 
z nami w lipcu ubiegłego roku. 
Bardzo przeżywaliśmy jej odej-
ście i zapewne z tego powodu 
nie mamy kolejnego zwierzątka. 
Przynajmniej na razie. Nie stro-
nię też od muzyki, szczególnie 
klasyki rocka. Moje preferencje 
to zespoły Genesis, Queen, Po-
lice, Led Zeppelin, Jennis Joplin, 
John Lennon, że nie wspomnę o 
zespole The Beatles, z polskich 
zespół Hey, Czesław Niemen, 
również Marek Grechuta. Nie da 
się ukryć, że wolę muzykę mojej 
młodości. 

– O czym marzysz? 

– W zasadzie nie przepadam 
za marzeniami. Wolę żyć chwi-
lą. 

– Czego można Ci życzyć? 

– Zawsze zdrowia, dla mnie i 
moich bliskich, a poza tym wy-
trwałości w działaniu. Szcze-
gólnie w tej nowej dla mnie sy-
tuacji. 

Korzystając z okazji chcia-
łabym też zwrócić się do czy-
telników „Filantropa Naszych 
Czasów”, jeżeli nie jest Państwu 
obojętny los naszych człon-
ków, to serdecznie zachęcam 
do współpracy, w tym również 
poprzez przekazywanie wpłat 
z tytułu 1% podatku oraz daro-
wizn. W deklaracji PIT wystarczy 
wpisać nr KRS 0000137276 oraz 
nr konta: 34 1140 1124 0000 2706 
6500 1001. 

Z góry dziękuję w imieniu 
swoim, a przede wszystkim w 
imieniu naszych podopiecz-
nych, członków poznańskiego 
PTSR.
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W sali widowiskowej Cen-
trum Promocji Kultury w 

Drezdenku odbyło się IV Spo-
tkanie Grup Teatralnych Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Bajlandia 2010”. 
Wśród gości byli m.in. dyrektor 
Lubuskiego Urzędu Wojewódz-
kiego Małgorzata Krasowska-
-Marczak, starosta powiatu 
strzelecko-drezdeneckiego 
Edward Tyranowicz, burmistrz 
Drezdenka Maciej Pietruszak, 
dyrektor PCPR Izabela Naj-
dek, prezes stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie ”Więzi” 
Maria Borenstein oraz liczni 
przedstawiciele zakładów pra-
cy i rodzice. 

W miły i serdeczny nastrój 
wprowadzili zebranych Agniesz-
ka Stoińska i Sławomir Wojcie-
chowski, wykonując hymn Baj-
landii „Wiara nadzieja, miłość”, 
skomponowany przez Halinę 
Benedyk.

Otwierając Bajlandię 2010 
burmistrz podziękował opieku-
nom grup za wysiłek reżyserski, 
wolontariuszom Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Drez-

1 grudnia obchodzony jest 
Światowy Dzień AIDS, 

ustanowiony z inicjatywy 
Światowej Organizacji Zdro-
wia Światowy. Ma on na 
celu nie tylko uświadomie-
nie ludziom, jakie zagrożenie 
niesie ze sobą wirus HIV, ale 
także ma pokazać osobom 
chorym, że nie są skazane na 
odosobnienie. 

Szacuje się, że w naszym 
kraju żyje ponad 35 tys. osób 
zakażonych wirusem HIV. W 
województwie wielkopolskim, 
według danych WSSE w Po-
znaniu, tylko w bieżącym roku 
odnotowano ogółem 47 zaka-
żeń wirusem HIV. Na terenie 
województwa zachorowały na 
AIDS 4 osoby, 1 zmarła. 

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, wojewoda wielkopolski 
przeznaczył środki na zakup 

Niedawno pisałem na tych 
łamach o pierwszej czę-

ści kursu komputerowego 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowym „Wielspin” 
w Wągrowcu, w którym bra-
li udział uczestnicy naszej 
Grupy Wsparcia w Rogoźnie. 
W dniach od 2 do 16 listopa-
da dwie osoby od nas brały 
udział w drugiej części tego 
kursu, już ściśle informatycz-
nej. 

Podzielono nas na dwie gru-
py. Grupa podstawowa uczyła 
się obsługi Microsoft Offi  ce, 
natomiast zaawansowana, w 
której byłem także ja, pozna-
wała pakiet grafi czny Corel 
Draw. Uczyliśmy się wykony-
wać rysunki i obrabiać zdję-

cia. Zajęcia prowadził znany 
z „Filantropa” informatyk Ka-
zimierz Dopierała. Okazał się 
osobą sympatyczną i ciepłą. 
W tym czasie nasi znajomi z 
poprzedniego szkolenia odby-
wali kurs prawa jazdy i trenera 
bocci. Mimo tych zajęć znajdo-
waliśmy czas na spacery, ko-
rzystanie z basenu i wieczorki 
towarzyskie. Była dyskoteka i 
zabawa andrzejkowa, na któ-
rej nikt nie podpierał ścian. 

W niedzielę 14 listopada był 
egzamin, który wszyscy zdali z 
dobrymi wynikami. Odnowili-
śmy wcześniejsze znajomości 
i przyjaźnie. Niestety, nadszedł 
dzień zakończenia kursu i roz-
stania. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

testów w kierunku HIV, które 
można zrobić w specjalistycz-
nych placówkach. Do 18 grud-
nia br. bezpłatnie, anonimowo 
i z poradnictwem okołotesto-
wym, można wykonać tego 
rodzaju badanie w Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycz-
nym przy Stowarzyszeniu 
Profi laktyki Społecznej SEDNO 
(Al. Marcinkowskiego 21, III 
piętro). Również w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Poznaniu, 
do 15 grudnia można przepro-
wadzić bezpłatne testy. Działa-
nia dotyczące profi laktyki HIV/
AIDS prowadzone przez Wy-
dział Polityki Społecznej WUW, 
wynikają z realizacji Harmo-
nogramu Krajowego Programu 
Zwalczania AIDS i Zapobiega-
nia Zakażeniom HIV. 

TOMASZ STUBE

Badanie zakażeń 
wirusem HIV

Kurs 
po raz drugi

Wiara, nadzieja, 
miłość 

denku za trud organizacyjny, 
wykonawcom życzył udanych 
występów, a wszystkim zebra-
nym wielu wrażeń i emocji. 

Swój dorobek artystyczny za-
prezentowały: ŚDS Drezdenko 
(Diagnoza), ŚDS Międzyrzecz 
(Dbajmy o zdrowie), ŚDS Skwie-
rzyna (Grzybobranie), ŚDS Stare 
Kurowo (Kaczka Dziwaczka), 
ŚDS Dobiegniew (Zielony Kap-
turek), ŚDS Międzychód (Wszy-
scy jesteśmy równi), WTZ Go-
rzów (Sen), KS Drzeń Drezdenko 
(Świat mój przyjaciel). 

Na zakończenie, podsumo-
wując imprezę, Maria Boren-

ła trwająca do późnych godzin 
popołudniowych dyskoteka. 
Była to bardzo udana impreza, 
którą z humorem poprowadzili 
Agnieszka Stoińska i Sławomir 
Wojciechowski. 

Był też poczęstunek i napoje 
oraz pyszny obiad. Podzięko-
wania należą się pracownikom 
i wolontariuszom ŚDS w Drez-
denku za przygotowanie tak 
wspaniałej imprezy, oraz spon-
sorom „Bajlandii 2010” i osobom 
na co dzień wspierającym dzia-
łalność ŚDS w Drezdenku. 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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stein wręczyła zespołom nagro-
dy rzeczowe i pamiątkowe statu-
etki. „ Bajlandię 2010” zakończy-
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– O czym Pani pomyślała 
zdmuchując świeczkę na pierw-
szym urodzinowym torcie? 

– O tym, by za rok znów 
zdmuchnąć kolejną świeczkę. To 
moje wielkie, osobiste marzenie. 
A to dlatego, że centrum dla osób 
chorych na choroby nerwowo-
mięsniowe nadało sens mojemu 
życiu. Dzięki pracy zapominam 
o chorobie syna. Czas dzielę po-
między pracę i dom. W to, co ro-
bię, angażuję się całym sercem. 
Może dlatego tyle udało się zro-
bić, choć początki nie były łatwe. 

– Dlaczego? 
– Starania o utworzenie 

ośrodka trwały prawie dwana-
ście lat. Stowarzyszenie osób 
dotkniętych chorobami nerwo-
wo-mięśniowymi oraz ich opie-
kunów powstało w 1997 roku i 
od początku było wiadomo, że 
konieczne będzie sformalizowa-
nie jego działalności, bowiem na 
każdym stadium rozwoju cho-
roby jest wymagany inny rodzaj 
leczenia. Lekarze się zmieniają, 
ale kartoteka chorego powinna 
być w jednym miejscu. Wpraw-
dzie główną przeszkodą w stwo-
rzeniu ośrodka były fundusze, 
ale musieliśmy także pokonać 
wiele innych przeszkód natury 
administracyjnej. Na szczęście 
wspierało nas grono życzliwych 
osób, które sekundowało nasze-
mu przedsięwzięciu. 

– W jaki sposób zaprzyjaźni-
liście się z Klubem Sportowym 
„Lech”? 

– Do działania i nawiązywa-
nia współpracy ze sportowcami 
i organizacjami skupiającymi 
osoby niepełnosprawne zmo-
tywował nas doktor Grzegorz 
Biegański, który, zajmując się 
mięśniami zdrowymi, dla prze-
ciwwagi chciał zaopiekować się 
tymi zdegradowanymi. Korzy-
stając z uprzejmości władz „Le-
cha” wprowadziliśmy rehabilita-
cję dla naszych podopiecznych. 
To był początek. 

– Duże wsparcie otrzymali-
ście z Urzędu Miasta Poznania. 

– To prawda, gdyby nie ta po-
moc, centrum pewnie nie po-
wstałoby do tej pory. Gdy w 2009 
roku ukazało się ogłoszenie z 
Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta 

Marzę o kolejnych 
urodzinach 
Z JOLANTĄ KOLASIŃSKĄ-WLAZŁO, dyrektorem Wielkopolskiego
Centrum Rehabilitacji i Profi laktyki Niepełnosprawności Dzieci 
i Młodzieży w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Poznania, uznaliśmy, że idealnie 
wpisujemy się w jego założenia. 
Napisaliśmy na tyle atrakcyjny 
projekt, że wygraliśmy konkurs. 
Potem wypadki potoczyły się 
lawinowo. Mieliśmy jasno wy-
tyczony cel, który wyznaczał 
określone kierunki. A to bardzo 
zmobilizowało nas do działania. 
Program był rozpisany nie tylko 
dla ośrodka dla osób chorych na 
choroby nerwowo-mięśniowe, 
ale także dla osób z orzeczeniem 
o innej niesprawności albo z udo-
kumentowaną historią choroby. 

– Na początku były puste 
pomieszczenia przy stadionie, 
który przypominał wielki plac 
budowy. 

– Ale za to była wspaniała at-
mosfera, która trwa do tej pory. 
Stworzyliśmy wspaniały zespół 
pracowników, oddanych ca-
łym sercem ośrodkowi. Nikt z 
nas nie liczy czasu, gdy trzeba 
zmobilizować siły przed każdym 
ważnym zadaniem. To praw-
da, że prace związane z budo-
wą stadionu utrudniały dostęp 
do naszego ośrodka rodzicom 
i dzieciom. Zwłaszcza, że cza-
sami trzeba było pokonać błoto, 
kałuże, omijać ciężki sprzęt. Na 
szczęście ekipy budowlane oraz 
władze „Lecha” odnosiły się do 
nas z wielką życzliwością. Cen-
trum z dnia na dzień piękniało. 
Przybywało sprzętu, mebli, nie-
zbędnych pomocy do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. W grudniu po-
jawili się mali pacjenci. Miałam 
okazję obserwować, jak przez 

ten rok poprawiało się zdrowie 
dzieci, które przychodząc do nas 
były w bardzo poważnym stanie. 
To podnosiło mnie na duchu i 
skłaniało do jeszcze większego 
wysiłku. 

– Współpracownicy mówią 
o pani: „dla Joli nie ma sprawy 
nie do załatwienia”. Skąd czer-
pie pani sile na tak intensywne 
życie? 

– Doświadczenia, które ze-
brałam w życiu, bardzo mnie 
zahartowały. Nauczyłam się żyć 
chwilą, niczego nie planuję z du-
żym wyprzedzeniem, problemy 
rozwiązuję na bieżąco. Na pew-
no miała na to wpływ choroba 
mojego syna, który jest osobą 
niepełnosprawną, ale sama tak-
że zmierzyłam się z własnym 
cierpieniem i dzięki temu zro-
zumiałam, co tak naprawdę jest 
ważne. Poza tym lubię wyzwa-
nia, a ta praca sprawia mi praw-
dziwą radość. 

– No właśnie, na spotka-
niu rocznicowym powiedziała 
pani: „Jak to dobrze, że nie mó-
wię rano – Boże, znów muszę 
iść do pracy”. 

– To było bardzo spontanicz-
ne wyznanie. Ale prawdziwe. 
Jestem głęboko przekonana, że 
jak się lubi to, co się robi, to jest 
to ogromne szczęście. Doce-
niam, że jestem w takiej właśnie 
sytuacji. Choć wiele osób nie 
lubi swojego zajęcia, to mimo 
wszystko każdy powinien rzetel-
nie pracować. W ośrodku czas 
tak szybko płynie, że nie liczę 

spędzonych tutaj godzin. Poza 
tym ciągle jest coś do zrobienia. 
Bez cienia wątpliwości mogę 
powiedzieć, że spełniam się w 
tym, co robię. 

– Działanie ośrodka obej-
muje nie tylko rehabilitację ru-
chową, ale także społeczną. Na 
czym ona polega? 

– Wielkopolskie Centrum Re-
habilitacji i Profi laktyki Niepeł-
nosprawności Dzieci i Młodzieży 
skupia się w swojej działalności 
na profi laktyce ruchowej, ale nie 
mniej ważna jest wspomniana 
rehabilitacja społeczna. Opie-
ra się ona na pomocy ze strony 
psychologa, pedagoga, pracow-
nika socjalnego, którzy poma-
gają rodzicom między innymi w 
zrozumieniu przepisów, uzyska-
niu przysługujących świadczeń, 
napisaniu stosownych wnio-
sków. Zgodnie z projektem orga-
nizujemy imprezy integracyjne. 
I to zarówno te z mniejszym i z 
większym rozmachem. Obcho-
dziliśmy między innymi Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, jesienią 
minionego roku zorganizowali-
śmy koncert, a potem spotkanie 
przy kawie i herbacie. Natomiast 
w czerwcu zorganizowana zo-
stała wspólnie z Euro 2012 duża 
impreza pod hasłem „Przyjazny 
Stadion”. Wszyscy zainteresowa-
ni mogli zwiedzić obiekt, wziąć 
udział w konkursach, zabawach 
i posłuchać dobrej muzyki. 

– Ma pani w centrum bardzo 
dobrych fachowców i specja-
listów. Czy zaspokajają oni w 
pełni potrzeby pacjentów? 

– W trakcie naszej działalności 
okazało się, że bardzo przydałby 
się logopeda. Jeśli uda się zdo-
być fundusze na 2011 rok, to na 
pewno zatrudnimy osobę z taki-
mi kwalifi kacjami. Pozostali spe-
cjaliści w pełni zaspokajają po-
trzeby naszych podopiecznych. 
Ich praca została bardzo dobrze 
zorganizowana. Dzięki temu 
nie ma problemów organizacyj-
nych. Na ich koncie nie brakuje 
sukcesów. Najwięcej powodów 
do radości ma nasz rehabilitant, 
którego efekty pracy są najbar-
dziej widoczne. Jego osiągnięcia 
nam wszystkim dodają skrzy-
deł. Także nasz psycholog może 
się pochwalić spektakularnymi 
osiągnięciami. Bardzo mnie to 
cieszy, ale przede wszystkim cie-
szy rodziców. 

– Czy piłkarze „Klubu Spor-
towego „Lech” wspierają waszą 
działalność? 

– Nigdy nie było problemu, gdy 
prosiłam ich o pomoc. Piłkarze z 
chęcią biorą udział w naszych 
imprezach, rozdają autografy, 
uczestniczą w konkursach. Dla 
naszych podopiecznych to wiel-
ka atrakcja, za którą jesteśmy 
„Lechowi” bardzo wdzięczni. 
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Wspaniała, przedświątecz-
na atmosfera zawitała 

również do Dziennego Ośrod-
ka Terapeutycznego „Żurawin-
ka”. W piątkowe popołudnie, 17 
grudnia w siedzibie Stowarzy-

Był tort, długa kolejka wiel-
bicieli piłkarzy Klubu Spor-

towego Lech Poznań, którzy 
ustawiali się po autografy, były 
też konkursy i zabawy. Nie za-
brakło podziękowań, przede 
wszystkim dla Jolanty Kolasiń-
skiej-Wlazło za wielololetnie 
starania na rzecz niepełno-
sprawnych. Tak świętowano 
pierwszą rocznicę powstania 
Wielkopolskiego Centrum Re-
habilitacji Dzieci i Młodzieży 
w Poznaniu. 

Salę konferencyjną, zlokali-
zowaną na Stadionie Miejskim, 
wypełnili zaproszeni goście, 
a wśród nich między innymi 
Dorota Potejko – pełnomocnik 
prezydenta Poznania do spraw 
osób niepełnosprawnych, za-
stępca dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania, radny 
Michał Tomczak, Michał Pry-
mas – pełnomocnik prezyden-
ta do spraw Euro 2012, doktor 
Grzegorz Biegański, Danuta 
Michalak z Urzędu Miasta Po-
znania. Ale najważniejsi byli 
podopieczni, którzy na co dzień 
korzystają z fachowej pomocy 
centrum. 

– Ośrodek na pewno by nie 
powstał, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie wielu osób, i 

Przy choince 
w „Żurawince”

Gerard nie bał się rózgi.

szenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży z Mózgowym Poraże-
niem Dziecięcym „Żurawinka” 
przy ulicy Żurawinowej w Po-
znaniu spotkali się podopieczni, 
rodzice, przyjaciele a także re-
prezentantki Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej „Słoneczna 
Przystań” z Poznania.

Było wspólnie śpiewanie kolę-
dy przy akompaniamencie gitary 
i zielonym drzewku, reprymendy 
od gwiazdora i jego pomocnika, 
prezenty oraz życzenia świą-
teczne. Każdy musiał osobiście 
odebrać upominek, ale przedtem 
przyjąć baty, bowiem żartobliwe 
lanie nie ominęło nikogo z obec-
nych i sprawiło, że na sali pano-
wał bardzo wesoły nastrój. Były 
wspólne rozmowy zaproszonych 
gości i smaczny poczęstunek.

KAROLINA KASPRZAK 

Wspólne kolędowanie. 

Seniorki z Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
„Słoneczna Przystań”. 
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to zarówno na etapie progra-
mowym jak i adaptacyjnym 
– powiedziała Jolanta Kolasiń-
ska-Wlazło – dyrektor Wielko-
polskiego Centrum Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. 
– Do tej pory spotykamy się z 
dużą życzliwością i pomocą. 
Liczymy, że na kolejne lata nie 
zabraknie nam wsparcia. 

– Nie byłoby tego wszystkie-
go, co się przez miniony rok wy-
darzyło, gdyby nie Jola Wlazło 
– powiedział doktor Grzegorz 
Biegański. – Dla niej nie ma bo-
wiem spraw nie do załatwienia. 
Gratulujemy jej siły woli, samo-
zaparcia, wytrwałości i odwagi. 

– Dla mnie jest to wielka oso-
bista satysfakcja, że po dwu-
nastu latach starań Polskiego 
Towarzystwa Chorób Nerwowo-
Mięśniowych udało się otwo-
rzyć Wielkopolskie Centrum 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
w Poznaniu. – zapewniła Jolan-
ta Kolasińska-Wlazło. – Pracuję 
tutaj od początku i nigdy nie 
było takiego dnia, abym musia-
ła powiedzieć: „Boże muszę iść 
do pracy”. 

Największe zamieszanie po-
wstało w chwili, gdy w sali po-
jawili się piłkarze Klubu Sporto-
wego Lech Poznań. Po autografy 
ustawili się dorośli i dzieci. Duże 

Tort na urodziny Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji.

Z lewej Bartosz Bosacki, kapitan drużyny.
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Świeczka 
na urodzinowym torcie 

zainteresowanie wzbudziły kon-
kursy i zabawy. Przygotowano 
bardzo trudne zestawy pytań, 
ale dorosłym dzielnie pomagały 
dzieci. W ten sposób sprawdzo-

no wiedzę między innymi Doro-
ty Potejko, Michała Tomczaka, 
piłkarza Bartka Bosackiego. Na-
tomiast Sławomir Peszko wraz 
z chłopcami z widowni – Patry-

miejsc oraz jakiego koloru są 
krzesełka. Urodziny uświetnił 
zespół Audiofeels. 

AURELIA PAWLAK 

Krzysztof Kotorowski, w tle Serb Ivan Djurdjević 
(boczny pomocnik) rozdają autografy.

Idole także podopiecznych Wielkopolskiego Centrum 
Rehabilitacji: na pierwszym planie Sławomir Peszko, były boczny 

pomocnik Kolejorza, w głębi bramkarz Krzysztof Kotorowski.

Piłkę odbija Sławomir Peszko.
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kiem i Krzysiem wytrwale od-
bijali piłkę głową. Pytano także, 
ilu piłkarzy Lecha nosi aparat 
na zębach, ile na stadionie jest 
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Towarzystwo Pomocy Głu-
choniewidomym poszukuje 

osób z jednoczesnym poważ-
nym uszkodzeniem wzroku 
i słuchu. Poszukiwania mają 
związek z projektem „Wspar-
cie osób głuchoniewidomych 
na rynku pracy II - Weź sprawy 
w swoje ręce”, który TPG reali-
zuje wspólnie z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

– Osoby głuchoniewidome ze 
względu na swoją specyfi czną 
niepełnosprawność mają bardzo 
utrudniony dostęp do informacji 
– tłumaczy Grzegorz Kozłowski, 
przewodniczący Towarzystwa 
Pomocy Głuchoniemym. – Z re-
guły nie wiedzą, gdzie szukać 
pomocy, więc jej nie szukają, 
tylko zamykają się w domach. 
My im pomagamy wyjść z tej 
samotności, pokazujemy, na jak 
wiele ich stać. Żebyśmy mogli to 
jednak zrobić, musimy wiedzieć, 
gdzie szukać potrzebujących po-
mocy. 

Jeśli w naszym otoczeniu jest 
osoba z jednoczesnym uszko-
dzeniem wzroku i słuchu, war-
to przekazać jej informację o 
projekcie Towarzystwa Pomocy 
Głuchoniemym. To ważne, żeby 
miała ona okazję dowiedzieć 

W czwartek 2 grudnia 2010 
roku w Galerii „Starów-

ka” Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej przy ulicy Wielkiej 
w Poznaniu odbył się werni-
saż wystawy malarstwa An-
toniego Rzemyszkiewicza 
– mieszkańca Domu Pomocy 

WSPARCIE DLA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY

Weź sprawy 
w swoje ręce
się, że do końca 2012 roku może 
otrzymać bezpłatne komplekso-
we wsparcie. Za pomoc w zre-
krutowaniu każdego nowego 
benefi cjenta można otrzymać od 
TPG wynagrodzenie w wysoko-
ści 250 złotych brutto. Projekt ma 
charakter ogólnopolski, a więc 
osoby głuchoniewidome mogą 
z niego korzystać w miejscu 
zamieszkania lub w jego nieda-
lekiej okolicy. Specjaliści z TPG 
pracują indywidualnie z każdym 
benefi cjentem i z każdą benefi -
cjentką, dostosowując ofertę do 
ich potrzeb i oczekiwań. Wszy-
scy mogą się dowiedzieć między 
innymi jak pracować i nie stracić 
renty, gdzie szukać pracy i jak 
rozmawiać z pracodawcami, jak 
poprawić swój wizerunek. 

Uczestnictwo w projekcie to 
również okazja do nawiązania 
znajomości z osobami, które 
napotykają w życiu na podobne 
trudności. Wsparcie doświad-
czonych specjalistów pomaga 
benefi cjentom odkryć mocne 
strony i nabrać większej pewno-
ści siebie.

Szczegóły oferty dostępne są 
w biurach makroregionów (Info-
linia 0 801 011 107) oraz na stro-
nie internetowej projektu www.
mojapraca.org.pl 

Towarzystwo Pomocy Głu-
choniewidomym istnieje od 1991 
roku, a od 2005 roku jest organi-
zacją pożytku publicznego. Jego 
członkami zwyczajnymi są dzia-
łający na terenie całego kraju 
naukowcy, lekarze, rehabilitanci, 

pedagodzy, najaktywniejsi rodzi-
ce oraz grupa najlepiej zrehabi-
litowanych osóbgłuchoniewido-
mych.

TPG specjalizuje się w wyszu-
kiwaniu, diagnozowaniu, reha-
bilitowaniu i ogólnym, szeroko 
rozumianym wspieraniu osób 
z jednoczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu, a w przypadku 
dzieci – również rodziców i ro-
dzeństwa.

Dowodem uznania dla profe-
sjonalizmu oraz zaangażowa-
nia w prowadzeniu tych działań 
było wyróżnienie Towarzystwa 
Międzynarodową Nagrodą Nie-
pełnosprawności im. F.D. Roose-
velta oraz zaliczenie do grona 
laureatów konkursu „Dobre 
Praktyki”. awa

W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „STARÓWKA” W POZNANIU 

Artysta z Lisówek 
roku w Pniewach. Studiował 
w Państwowej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. Na 
przestrzeni lat 1963 – 2000 brał 
udział w licznych wystawach 
malarskich, między innymi 
w Koninie, Turku, Wągrowcu, 
Racocie, Obrzycku, Nowym 
Tomyślu, Żninie, Czachorowie 
i Chodzieży. Jego prace znaj-
dują się w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu, Muzeum 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, 
Związku Wyznaniowym Gmin 
Żydowskich, Międzynarodo-
wym Klubie Prasy i Książki w 
Poznaniu oraz licznych do-
mach kultury, szkołach i zbio-
rach prywatnych.

KAROLINA KASPRZAK

FO
T.

 (2
X

) K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K

Antoni Rzemyszkiewicz na wernisaż swojej wystawy 
w „Starówce” nie mógł przyjechać z powodu śnieżycy. Jednak 

gdy pogoda dopisuje, chętnie odwiedza zainteresowanych swoją 
twórczością. Tu widzimy go na zdjęciu w Szkole Podstawowej 

w Konarzewie z uczniami, dla których namalował 
portret Henryka Sienkiewicza – patrona ich szkoły. 

Społecznej w Lisówkach w 
powiecie poznańskim. Pre-
zentowane dzieła uderzały 
swą indywidualnością, a do-
tyczyły czasów prehistorycz-
nych.

Spotkanie otwarła Hanna 
Rubaś – ciotka artysty wraz z 

Ewą Rzepką – kierownikiem 
„Starówki”. 

– Antoni Rzemyszkiewicz 
jest jednym z najstarszych 
malarzy, którym bliska jest 
tematyka surrealizmu. Odkąd 
pamiętam, jego wyobraźnia 
artystyczna zawsze czerpa-
ła z prehistorii – mówi Maria 
Przywoźna – przyjaciółka au-
tora. 

Antoni Rzemyszkiewicz 
urodził się 11 lutego 1917 

Uczestnicy wernisażu.
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B o h at e r ó w 
opisywanych 
w tym cyklu 
nic nie łą-
czy. Może po 
za jednym. 
Wszyscy, cho-
ciaż raz byli w 
Schronie Kul-
tury „Europa” 
i … otrzymali 
pamiątkowy „wiatraczek szczęścia”. 
Wiatraczki wytwarza emerytowany 
artysta dorabiając sobie w ten sposób 
do skromnej emerytury. Jak twierdzi – 
dzięki temu czasem wystarcza na wy-
kupienie lekarstw. A może jednak łączy 
ich coś więcej? Zresztą najlepiej prze-
czytajcie i … sami się przekonajcie.

Zdarza się, że koncerty z 
cyklu „Mimo Wszystko w 

Przystani” mają nie zaplano-
waną dramaturgię z przyczyn, 
powiedzmy, losowych. Na je-
den z jesiennych koncertów 
zaprosiliśmy Darka Bernatka 
z Szydłowca. Muszę czytelni-
kom zdradzić kilka sekretów 
naszej „przystaniowej kuchni”. 
Artystów polecają nam różne 
środowiska i organizacje spo-
łeczne. Czasami jest to Funda-
cja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop”, innym 
razem Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, lub koordy-
nowany przez Lidię Bukowską 
Wielkopolski Oddział Ruchu 
Ludzi Dobrej Woli. 

Istotne jest to, że zdarza się, 
że wykonawcę osobiście po-
znaję dopiero w dniu koncertu. 
Tak było z Darkiem. Poleciła go 
Marta Kądziela z Telewizji Pu-
blicznej Warszawy, współorgani-
zatorka Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki im. Marka Grechuty w 
Krakowie (Festiwal ten od sied-
miu lat organizuje Fundacja 
Anny Dymnej Mimo Wszystko). 
Pani Marta napisała w e-mailu: 
„proponuję zaproście Darka Ber-
natka z Szydłowca. Jest świetny. 
Namówcie go, aby śpiewał prze-

Roman
Kawecki
POZNAŃ
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Z pociągu na scenę czyli 
jak Darek Bernatek zaśpiewał 
utwory Czesława Niemena

boje Niemena. Rewelacja!”. Po 
czym napisała jeszcze, że Darek 
ma dysfunkcję kręgosłupa i dość 
specyfi cznie mówi oraz pisze. 
Wybory Marty Kądzieli zawsze 
były trafi one. Artysta miał wolny 
termin zatem wymiana listów 
elektronicznych i jesteśmy umó-
wieni. Kilka tygodni później – 
dwa dni przed koncertem dzwo-
nię do Darka, aby upewnić się, 
że wszystko jest aktualne. 

– Wiesz brat” (Darek z każdym 
jest „per brat”) ja przyjadę, ale 
Niemena nie będę ci śpiewał. 
Już nie mogę, ciągle ten Niemen 
i Niemen, ja mam różne inne 
propozycje. Śpiewam, ale bez 
Niemena. 

Szczerze powiem, że nie lu-
bię, jeśli wykonawcy w ostatniej 
chwili zmieniają program. Tema-
tem koncertu miała być jesień, a 
Niemen – wiadomo – nieśmier-
telne „Mimozy” itd. Ale trudno, 
nie ma co się zastanawiać. Wy-
raziłem zgodę i upewniłem się, 
że w sobotnie przedpołudnie 
Darek zjawi się w Schronie Kul-
tury „Europa” kilka godzin przed 
koncertem, zrobimy próbę i 
szczegółowo ustalimy program 
występu. Nadal niestety nie wie-
działem, jak chłopak wygląda i 
w której części Polski znajduje 
się jego rodzinne miasto. Nade-
szła sobota. Koncert jak zwykle 
rozpoczynał o się o godzinie 
18.00. Darek zaplanowany jako 
pierwszy wykonawca wieczoru. 
Tymczasem mija godzina 15.00 
– naszego bohatera nie ma. 
Dzwonię. Dowiaduję się: 

– Brat, wiesz, jest problem, 
uciekł mi autobus do Radomia, 
pojechałem stopem, ale wiesz, 
pociąg się zepsuł. Nie pękaj. 
Naprawili. Jestem już pod War-
szawą, konduktor powiedział, 
że zdążę na pośpiech do ciebie. 
Wyluzuj. 

Szybko liczę czas. Wypada mi 
że Darek zdąży niemal punktu-
alnie, jeśli wyślę po niego kogoś 
samochodem na dworzec kole-
jowy. 

– Brat, problemów nie stwa-
rzaj, kolega mnie odbiera, damy 
radę!

Następny telefon wykonuję 
o godzinie 17.45. Trochę pode-

nerwowany. Sala się zapełnia, a 
artysty nie ma! 

– Całkowita kontrola, jestem 
w tramwaju. Słuchaj, a gdzie 
właściwie jest twój klub?

Koniec świata! Nie wiadomo, 
dokąd jadą! Na szczęście okaza-
ło się, że nie ujechali zbyt daleko. 
Szybki instruktaż przesiadkowy. 
Może zdążą.

Godzina 18.00. Darka nie 
ma! Szybka decyzja: zmienia-
my kolejność występujących 
wykonawców. Oddaję Jurkowi 
Łuczakowi (szef Schronu Kul-
tury Europa) pałeczkę reżysera, 
ustalam z wykonawcami zmia-
nę kolejności, a sam wychodzę 
na zewnątrz. Dzwonię: 

– Darku, gdzie jesteś? 
– Brat, chyba blisko, kolega 

szuka tego twojego schronu, 
ale tu są same normalne domy! 
Żadnych bunkrów czy fortyfi ka-
cji. Ty na pewno masz to cudo 
na ulicy Rolnej? 

Nasz klub mieści się w pod-
ziemnym schronie przeciwlot-
niczym usytuowanym… pod 
budynkiem mieszkalnym. Z 
zewnątrz, poza charaktery-
stycznymi kominkami wentyla-
cyjnymi, nie ma nic, co przypo-
minałoby tradycyjną budowlę 
obronną. 

– Darku! Nie ma czasu na fi -
lozofi ę! Koncert trwa! Za chwilę 
nie będziesz miał dla kogo śpie-
wać, bo program się kończy i pu-
bliczność wyjdzie! 

– Ty naprawdę jesteś nerwus, 
Romanie. 

Po raz pierwszy nie słyszę 
ulubionego „brat”. 

– Co ja widzę? Jakaś stacja 
benzynowa. No i restauracja. 

Odwracam się za siebie. Kil-
ka metrów ode mnie, zwrócony 
twarzą do znanej restauracji, a 
plecami do mnie, przygarbio-
ny młody człowiek rozmawia z 
kimś przez telefon komórkowy. 

– Ty jesteś Darek Bernatek? 
– Roman, brat, jak dobrze, że 

trafi łem. Wiesz, ja pójdę zaśpie-
wać, a ty poszukaj mojego ko-
legę. On jest poznańczykiem, a 
gdzieś mi się zgubił. 

– Chłopie, odwróć się, proszę! 
Spójrz na ten plafon! 

Dokładnie tuż nad głową Dar-

ka świecił się neon z napisem 
Schron Kultury „Europa”. 

Wchodzimy do Schronu. Na 
schodach Darek zdejmuje kurt-
kę. 

– Jurek zaprowadzi cię do wyj-
ścia na scenę, a ja podam Kubie 
(Jakub Ciszak to nasz akustyk) 
płytę z twoimi podkładami. 

– Ty, brat, nie mówiłeś mi, że 
będzie tyle ludzi. W ogóle nie 
miałem próby… 

– I nie będziesz miał. Twoja 
poprzedniczka właśnie kończy 
swój program. Poleci zapowiedź 
i wchodzisz na scenę. 

– Wiesz, brat, zrób mi takie 
wejście. Niech Kuba puści muzę, 
a ja po dwóch taktach wchodzę 
z wokalem. Wiesz, będą fajne 
brawka. 

– Idźże wreszcie za kulisy! 
– …ostatnim wykonawcą na-

szego koncertu jest gość, który 
przyjechał do nas z Szydłowca. 
Darek Bernatek! 

Kuba steruje muzykę… 
Publiczność bije gromkie bra-

wa.
„Mimozami jesień się zaczy-

na…” Zmroziło mnie. Boże! Dał 
mi nie tę płytę!!!

Na scenę wchodzi uśmiech-
nięty Darek i absolutnie perfek-
cyjnie śpiewa:
Mimozami jesień się zaczyna. 
Złotawa , krucha i miła. 
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna. 
Która do mnie wieczorami 
przychodziła.*)

A potem kolejne niemenow-
skie szlagiery. W trakcie koncertu 
Darek z nie zmąconą niepoko-
jem twarzą wyjął z kieszeni dru-
gą płytę, którą podałem Kubie. 
Dalszą część występu kontynu-
ował zgodnie ze swoim planem.

I to już koniec kolejnej „Wia-
traczkowej opowieści”. A nie-
fortunny, poznański przewodnik 
Darka? Wkrótce się odnalazł i 
zdążył na… bisy Darka Bernatka. 

Niestety, nie miałem nume-
ru jego telefonu komórkowego, 
aby pomóc mu odszukać nasz 
Schron Kultury „Europa”…

*) fragment piosenki „Wspomnienie” 
z repertuaru Czesława Niemena. 
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Dwa dni (11 i 12 grudnia) 
trwał festiwal decoupage, 

zorganizowany przez Akade-
mię Radości Życia w Galerii 
„tak”. Wzięły w nim udział pa-
nie, które uczyły się, jak ozdo-
bić świąteczną świecę, jak po-
malować pudełko na serwetki, 
jak udekorować świąteczna 
bombkę. 

Decoupage nazywany jest 
techniką nadawania przedmio-
tom duszy. Podczas festiwalu 
dobrze znane techniki uzupeł-
niono nowymi, wcześniej nie 
spotkanymi zdobieniami. Po-
mysł zorganizowania imprezy 
wypłynął od jednej z uczestni-
czek Akademii Radości Życia, 
która swoją pasją zaraziła wiele 
osób. Zajęcia odbyły się w Gale-
rii „tak” przy ulicy Mielżyńskie-
go w Poznaniu. Poprowadziła 
je Iliana Firlik, na co dzień pra-
cująca w biurze projektowym. 

Iliana jest wielka pasjonatką 
tego rodzaju sztuki. Po godzi-
nach pracy poświęca jej prawie 
każdą wolna chwilę. Z nieby-
wałym zachwytem odkrywa 
wciąż nowe możliwości, techni-
ki, preparaty i udoskonala swój 
warsztat pracy. Pracując wyko-
rzystuje przeróżne materiały. 
Należą do nich między innymi 
szkło, plastik, metal, ceramika, 
kamionka, ale jej ulubionym 
surowcem jest drewno. Zako-
chana w słonecznej, pachnącej 
lawendą, ukrytej w cieniu oliw-
kowych drzew Prowansji często 
nawiązuje do prowansalskich 
i francuskich klimatów. Lubi 
otaczać się pięknem, uwielbia 
tworzyć coś z niczego i obda-
rowywać innych własnoręcznie 
przygotowanymi prezentami. 

Sztuka tworzenia decoupage 
jest dla niej receptą na sprawia-
nie innym radości. Zafascyno-
wana tą techniką od dwóch lat 
prowadzi warsztaty, skutecznie 
zarażając innych swoją pasją. 
Podczas festiwalowych dni 
starała się uczestniczkom prze-
kazać nie tylko wiedzę teore-
tyczną, ale także jak najwięcej 
pokazać w praktyce. 

– Decoupage pobudza wy-
obraźnię, pozwala odkryć 
drzemiący w nas talent – prze-
konuje Iliana Firlik. – To zaję-
cie, które bardzo wciąga i ab-
sorbuje. Pozwala wykorzystać 

W ostatnią sobotę listopa-
da Stowarzyszenie Spo-

łeczno-Kulturalne ”Przystań” 
we współpracy z Fundacją 
„Mimo Wszystko” Anny Dym-
nej i Wielkopolskim Oddzia-
łem Ruchu Ludzi Dobrej Woli 
zorganizowało w Schronie 
Kultury „Europa” przy ulicy 
Rolnej 24 w Poznaniu XXIV 
koncert Festiwalu Artystycz-
nego „Mimo Wszystko w…
Przystani”. Tym razem wie-
czór nosił tytuł: „W listopa-
dzie jesień w sadzie”.

Wystąpili: zespół „Demoll” 
inspirujący się muzyką jaz-
zową oraz elektroniczną, 
tworzony przez piątkę mło-
dych ludzi: Bartosza, Anię, 
Łukasza, Michała i Huberta, 
Roman Szkudlarek – wirtu-
oz harmonijki ustnej, Maciej 
Elvis Kryszak – sobowtór 
Elvisa Presleya a także dwo-
je, niezwykłych gości repre-
zentujących Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach: Henryk Were-
da – niewidomy nauczyciel 
muzyki i szef zespołu „Dzie-
ci Papy” wraz z absolwentką 
szkoły i członkinią zespołu – 
Agnieszką Szkudlarek. Duet 
mistrzowsko interpretował 
znane utwory, m.in. „Serce na 
dłoni” z repertuaru Anny Marii 
Jopek i „Bombonierkę”. Zespół 
„Dzieci Papy” istnieje od 1988 
roku. Odnosił liczne sukcesy 
m.in. na Kieleckich Muzycz-
nych Spotkaniach Niewido-
mych „Widzieć muzyką” i w 
Turniejach Szkół „Asy z na-
szej klasy”. Koncertował w 
Niemczech, Anglii, Holandii.

Wystawę prac „Odznaki 
Powstań Narodowych” autor-
stwa Mariana Grześkowiaka, 
wykonanych techniką „cze-
kanki”, omówił Jerzy Łuczak – 
jej kurator i kierownik Schronu 
Kultury „Europa”. Fraszki Jana 
Izydora Sztaudyngera czy-
tały Mirosława Mikołajczak 
i Janina Stachowiak – prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Przystań”. 

Maciej Elvis Kryszak w 
pierwszej, „normalnej” czę-
ści swojego występu śpie-
wał akompaniując sobie na 
gitarze, natomiast w drugiej 
zaskoczył wszystkich i ze-
brał gromkie brawa, gdy po 
przeobrażeniu, jako Elvis Pre-
sley, grał, śpiewał i tańczył na 
schronowej scenie. Wesołych 
chwil dostarczył również te-
atralny charakter prezentacji 
Romana Szkudlarka, który 
nie tylko koncertował, ale 
także bawił słuchaczy zabaw-
nymi anegdotami. Gorącymi 

Sztuka wyobraźni 
w decoupage

przeróżne możliwości i coraz 
to nowsze techniki. Dzięki 
różnorodności materiałów 
można stworzyć przepiękne i 
niepowtarzalne ozdoby. Tym 
razem skupiliśmy się na mo-
tywach związanych z Bożym 
Narodzeniem. Stąd oryginalnie 
przyozdobiona świeczka i wy-
myślna bombka. Ale były także 
inne przedmioty, które całko-
wicie zmieniły swoje oblicze. 
Przykładem mogą być pudeł-
ka z tak zwaną „przecierką”, 
służące do przechowywania 
przeróżnych drobiazgów. 

W pierwszym dniu festi-
walu zastosowano metodę 
decoupage, dającą efekt ob-
razu malowanego na płótnie. 
Panie wykorzystały do tego 
celu drewnianą płytę owinię-
tą gazą. Bardzo wdzięcznym 
tworzywem okazała się płyt-
ka ceramiczna. Ozdobiono 
ją, stosując metodę spękań 
dwuskładnikowych. Było także 
zdobienie szklanego talerza 
przy użyciu serwetki, z efek-
tem postarzającym spękań 

jednoskładnikowych. Podczas 
warsztatów ozdobiono zegar, 
wykorzystując plastik, techni-
ki cieniowania oraz serwetki. 
Wykonano również fresk, uży-
wając pasty pękającej screp 
oraz technik postarzających. 

Drugi dzień festiwalu tak-
że obfi tował w przeróżne nie-
spodzianki. Panie uczyły się 
zdobienia torby z materiału za 
pomocą szablonu z napisem. 
Wiele radości sprawiło wszyst-
kim przygotowanie przezroczy-
stej bożonarodzeniowej bomb-
ki z przegródką, ozdabiając 
ją serwetką i pastą śniegową. 
Świąteczne akcenty pojawiły 
się na świecy, którą ozdobiono 
papierem do decoupage, me-
dium do świec oraz świątecz-
nym brokatem. Na zakończenie 
zaprezentowana została tech-
nika decoupage na dużych po-
wierzchniach. Uczestniczki fe-
stiwalu podkreślały, ze dla nich 
to nie tylko nauka, ale przede 
wszystkim wspaniała zabawa 
i atrakcyjna forma spędzania 
wolnego czasu. awa
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W SCHRONIE KULTURY „EUROPA” 

Tu był Elvis Presley… 

brawami nagrodzono rów-
nież monolog gwarą poznań-
ską „Godejcie po naszymu” w 
wykonaniu Barbary Liebek – 
liderki zespołu śpiewaczego 
działającego przy SSK ”Przy-
stań”. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują mecenasom pro-
jektu: Wydziałowi Kultury i 
Sztuki oraz Wydziałowi Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Mia-
sta Poznania, Radzie Osie-
dla 28 Czerwca 1956 Roku, 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Rolna”, Agencji Artystycz-
nej „KaRo”, patronom me-
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Zespół Demoll.

dialnym: Telewizji Polskiej 
Rozgłośni Regionalnej w 
Poznaniu, Radiu Merkury, Fi-
lantropowi Naszych Czasów 
i Portalowi Internetowemu 
„Ezoteryczny Poznań”, Lidii 
Bukowskiej – szefowej Wiel-

kopolskiego Oddziału Ruchu 
Ludzi Dobrej Woli i wolon-
tariuszom Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego 
„Przystań”. 

KAROLINA KASPRZAK

Henryk Wereda i Agnieszka Szkudlarek.

Fraszki Jana Sztaudyngera czytają Mirosława Mikołajczak
(z prawej) i Janina Stachowiak.

W Schronie był Elvis Presley…

Barbara Liebek 
„godo po naszymu”
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W Schronie Kultury „Euro-
pa” – miejscu znanym z 

popularyzacji twórczości osób 
z niepełnosprawnościami, 9 
listopada zorganizowana zo-
stała XIV edycja wręczenia 
nagród dla uczestników kon-
kursu „Zielony Poznań 2010”. 

Uroczystość tę uświetniła 
prezentacja muzyczno -wo-
kalna Marcina Książaka – te-
rapeuty ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy, prowa-
dzonego przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Iskra”.

W sobotę 27 listopada w 
studiu Radia Merkury w 

Poznaniu pojawiły się gwiaz-

dy Drużyny Szpiku, które po 
raz kolejny spotkały się, aby 
poprzez wspólnie nagrany 

Nagrody 
„Zielonego Poznania”

W przedsięwzięciu zaini-
cjowanym przez Radę Osiedla 
28 Czerwca 1956 Roku uczest-
niczyli: Jan M. Stachowiak - 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej 
Urzędu Miasta Poznania wraz 
z przedstawicielką Wydziału 
Barbarą Woźniak, Roman Mi-
chalak – Przewodniczący Rady 
Osiedla 28 Czerwca 1956 Roku, 
Roman Kawecki – Prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Rolna” 
oraz zaproszeni goście.

Publiczność wysłuchała w 
wykonaniu Marcina Książaka 

takich znanych utworów jak 
„Wspomnienie” Czesława Nie-
mena, „Gdzie są kwiaty z tam-
tych lat” z repertuaru Marleny 

Gra i śpiewa Marcin Książak.
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Kolęda Drużyny Szpiku
utwór wspomóc osoby cier-
piące na nowotwory krwi. 
Tym razem nagrali kolędę 
„Anioł pasterzom mówił”. 

– Idea jest trochę inna niż w 
maju, kiedy nagrywaliśmy te-
ledysk i piosenkę „Nasz dar”. 
Wtedy chcieliśmy, żeby jak 
najwięcej osób dowiedziało 
się, jak zostać dawcą szpiku 
– mówi Dorota Raczkiewicz, 
szefowa Drużyny Szpiku. – Te-
raz przede wszystkim zależy 
nam na tym, żeby oddać naszą 
kolędę chorym, to jest tak na-
prawdę nasz prezent na święta 
dla nich. Chcielibyśmy, aby słu-
chając tej kolędy podczas świąt 

wiedziały, że to specjalnie z 
myślą o nich ją nagraliśmy. 

W nagraniu kolędy “Anioł pa-
sterzom mowił” udział wzięły 
takie gwiazdy jak Kasia Buja-
kiewicz, Magda Steczkowska, 
Sylwia Grzeszczak, Liber, Mar-
cin Urbaś i Piotr Reiss. Nad ca-
łością czuwał Jacek Piskorz.

Celem akcji jest przede 
wszystkim oswajanie strachu i 
niewiedzy na temat przeszcze-
pów szpiku. Kolędę można było 
usłyszeć w okresie światecz-
nym w różnych rozgłośniach 
radiowych i w Internecie.

ROBERT STĘPIŃSKI

Dietrich i wielu innych. Oprawę 
artystyczną stanowiła również 
prezentacja poetycka. 

KAROLINA KASPRZAK
Publiczność spotkania z okazji wręczenia nagród 
dla uczestników konkursu „Zielony Poznań 2010”.
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Wielkopolski Oddział Ruchu 
Ludzi Dobrej Woli zorga-

nizował czwarty już koncert 
charytatywny „Rock Help Fest 
IV”, z którego całkowity dochód 
przeznaczono na leczenie i re-
habilitację trzyletniej Zosi No-
wak z wrodzoną wadą serca. 
Impreza odbyła się w czwartek 
9 grudnia 2010 roku w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. ks. Józefa Tisznera na 
Osiedlu Czecha 59 w Poznaniu 
– instytucji współorganizującej 
inicjatywę. Zebrało się liczne 
grono młodych ludzi, gotowych 
nieść pomoc dziewczynce.

O pomoc dla niej apelowali: 
Marek Kordus – dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących, Li-
dia Bukowska – szefowa Wielko-
polskiego Oddziału Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli, Danuta Jankowiak – 
opiekunka Samorządu Uczniow-
skiego i Paweł Marcyniuk – na-
uczyciel i inicjator przedsięwzięć 
społeczno-kulturalnych.

Na scenie wystąpiły zespo-
ły rockowe: Scarlet Hatchings, 
Trzy Plus, PBN Sound System, 
Train to Madness. Podczas im-
prezy przeprowadzono loteria 
fantową. Losowano m.in: czap-
ki, kubki, breloczki do kluczy i 
wiele innych. Dochód z koncertu 
zasiliła także sprzedaż biletów 
w cenie 7 złotych. Koncert spon-
sorowali: Drukarnia EuroPrint, 
Biuro Ochrony Magielski Patrol, 
Lemon Art i Broker Sound. Me-
dialnie przedsięwzięcie wsparli: 
Radio Merkury, „Filantrop Na-
szych Czasów” i Portal Interneto-
wy Moje Miasto.

Zosia Nowak urodziła się 31 

Na Dworcu 
Wschodnim

Warszawa
Wschodnia
trzecia w nocy
oczekiwanie
w mózgu plan
jak świat uwolnić
z wojsk ogromnych
więzienia
z mocnych krat

Odnaleźć
główne centrum
prawdy
ukierunkować
każdą z rzek
tak
by nie było 
wątpliwości
kto kim
naprawdę jest

Ludziska chrapią
czwarta w nocy
całą planetę 
chwytam w dłoń
zanurzam
w świeżej słońca toni
spłukuję całe zło

Piąta godzina
wsiadam
jadę
tłumy do pracy
pośpiech
ścisk
już nie rozbrajam
z wola gasnę
zakneblowano 
krzyk

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

KONCERT CHARYTATYWNY „ROCK HELP FEST IV”

Z serca – dla serca

października 2007 roku w Po-
znaniu. Pierwszą operację prze-
szła już w 21 dobie życia. Po 
operacji przebywała cały czas 
pod respiratorem, gdyż nie po-
trafi ła samodzielnie oddychać. 
Lekarze postanowili wykonać 
tracheotomię, aby ułatwić oddy-
chanie bez respiratora. Z ostat-
nich badań wynika również, że 
Zosia ma niedorozwój mowy i 
niedosłuch. Konieczne są zatem 
dodatkowo: intensywna rehabi-

litacja neurologopedyczna, kon-
sultacja neurologiczna i badanie 
EEG mózgu.

Sytuacja fi nansowa rodziny 
dziewczynki jest bardzo ciężka: 
jedyny dochód to zasiłek 800 
złotych miesięcznie. Potrzebne 
są: inhalator, rurki tracheosto-
mijne, cewniki, dreny do ssaka, 
opatrunki. Specjalne jedzenie 
dla Zosi to koszt 50 złotych 
dziennie. Przydałby się specja-
listyczny turnus rehabilitacyjny 
związany z nauką prawidłowe-
go oddychania i nauką mowy, 
jednakże koszt pobytu znacznie 
przekracza możliwości fi nanso-
we rodziny.

Wpłat można dokonywać na 
konto:

Za symboliczne 2 złote można było nabyć jeden z gadżetów. 
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O pomoc dla Zosi Nowak apeluje Paweł Marcyniuk.

Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok. 1

02-536 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe: 

PL 12 1160 2202 0000 
0001 4668 2533

Nr konta na wpłaty w euro: 
PL 09 1160 2202 0000

0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW

z dopiskiem „Zofi a Nowak”
KAROLINA KASPRZAK
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Mróz, deszcz, przenikli-
wy wiatr, niekorzystnie 

wpływają na naszą cerę. Po-
winniśmy więc odpowiednio 
o nią zadbać, by nie przyspa-
rzała problemów. Potrzebny 
jest nie tylko dobry krem i 
podkład, ale warto za pomo-
cą kolorowych kosmetyków 
podkreślić naszą urodę. Tak-
że zimą, gdy twarz otulimy 
ciepłym szalem. 

Akademia Radości Życia zor-
ganizowała w połowie grudnia 
warsztat wizażu, w którym 
udział wzięły panie zaintereso-
wane swoim wyglądem. Spodo-

Kobieta piękna
o każdej porze roku

Przygotowuje także modeli i 
modelki do sesji zdjęciowych 
i reklamowych, wykonuje pro-
fesjonalne makijaże ślubne,  
uczestniczy w różnego rodzaju 
targach jako wizażystka. Mag-
da jest szczęśliwa, bo robi to, 
co lubi. Praca sprawia jej przy-
jemność. W Akademii Radości 
Życia prowadzi pięciogodzinne 
warsztaty wizażu, obejmujące 
przede wszystkim praktyczną 
umiejętność robienia makija-
żu. 

Nie jest tajemnicą, że makijaż 
był doceniany już w starożyt-
ności. Kleopatra pięknie pod-
kreślała brwi i oczy za pomocą 
dostępnych w tamtych czasach 
specyfi ków. Dzisiaj, stosując 
odpowiednie tricki, makijaż 
może subtelnie podkreślać 
urodę, zamaskować niedosko-
nałości cery, a nawet wyrażać 
osobowość. 

– Bardzo ważne są kosmety-

Akademia Radości Życia szuka pomieszczenia,
w którym od nowego roku mogłaby prowadzić 

swoje warsztaty. 
Wszystkie organizacje,

które mogłby zaproponować Akademii 
wynajem pomieszczeń

w godzinach popołudniowych 
(od 17.00 do 21.00)

prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
 667 501 770

bał się im pomysł ocieplenia 
twarzy kolorem, rumieńcem, 
uśmiechem i zadowoleniem. 
Zajęcia odbyły się w Galerii 
„tak”, która na co dzień przygo-
towuje ekspozycje twórczości 
osób niepełnosprawnych. Tym 
razem w jednej z sal pokaza-
no inny rodzaj piękna. Zaję-
cia poprowadziła Magdalena 
Chruszcz, która z wielkim za-
angażowaniem oddaje się pod-
kreślaniu piękna, najczęściej 
kobiecego, modyfi kuje również 
wygląd jako charakteryzatorka. 
Nie obce jej tkanie peruk, wą-
sów, stylizacja fryzur. 

W 2006 roku ukończyła 
Szkołę Makijażu, Perukarstwa 
i Charakteryzacji przy Teatrze 
Wielkim. Od trzech lat pracu-
je jako charakteryzatorka w 
Teatrze Polskim, gdzie zmie-
nia aktorów nie do poznania. 
Prowadzi zajęcia z zakresu 
charakteryzacji scenicznej w 
Art Voice Studio Ewy Nawrot. 

ki pielęgnacyjne, które należy 
dobrać do rodzaju skóry – wy-
jaśnia Magdalena Chruszcz. – 
Jeśli nasza cera jest zadbana, 
makijaż podkreśli jej walory. 
Jeśli brakuje nam czasu na 
staranne malowanie, polecam 
kilka szybkich zabiegów, które 
zapewnią odpowiedni efekt. 
Wystarczy podkład, puder, odro-
bina różu, tusz do rzęs, czarna 
lub grafi towa kredka, ulubione 
cienie do powiek i pomadka lub 

błyszczyk. Dla każdej kobiety 
bardzo istotna jest paleta barw, 
zgodnie z którą powinna kom-
pletować swoje stroje. 

Podczas warsztatów Magda-
lena Chruszcz mówiła o tym, 
jakie rodzaje kosmetyków są 
najbardziej odpowiednie do 
naszego typu cery i urody. Pró-
bowano także rozmaite pędzle 
i gąbeczki. Zajęcia obejmowały 
makijaż dzienny i wieczorowy 
z uwzględnieniem indywidual-
nych cech każdej uczestniczki. 
awa
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Z przerażeniem myślę o tym, 
co stanie się z moją córką, 

kiedy respirator się zepsuje. 
Monika nie radzi sobie z samo-
dzielnym oddychaniem i umrze 
– z takim dramatycznym ape-
lem zwróciła się do wszystkich 
ludzi dobrej woli Joanna Piku-
zińska, mama Moniki. Obie 
utrzymują się ze skromnych 
funduszów, które z ledwością 
pokrywają codzienne wydatki. 
Mieszkają niedaleko Zamościa, 
gdzie trudno o pracę. Na razie 
radzą sobie z problemami, ale 
bywa, że rzeczywistość prze-
rasta Joannę. Wtedy pojawiają 
chwile smutku przeplatane na-
dzieją, że może ktoś życzliwy 
wyciągnie pomocną dłoń. 

– Monikę urodziłam, gdy koń-
czyłam studia na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie na 
Wydziale Techniki Rolno-Spo-
żywczej – mówi Joanna Piku-
zińska, mieszkająca koło Zamo-
ścia. – Na ostatnim roku studiów 
rodzice pomogli w opiece nad 
córką tak, abym mogła skoń-
czyć naukę. Początkowo nic nie 
wskazywało na to, że Monika 
jest chora. Wówczas niczego nie 
podejrzewałam, tym bardziej, że 
w mojej rodzinie ani w rodzinie 
Moniki ojca nie było osób z taki-
mi dolegliwościami. Wiadomość 
o ciężkiej chorobie spadła na 
mnie jak grom z jasnego nieba. 
Nie wiedziałam, co robić. Po-
czułam się bezradna i bezsilna. 
Miałam wrażenie, że moje życie 
rozpada się na kawałki.

Po skończonych studiach Jo-
anna Pikuzińska rozpoczęła staż 
w Instytucie Nauk Rolniczych w 
Zamościu, a później znalazła 
pracę w szkole ponadgimna-
zjalnej w tym samym mieście 
jako nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Pomogło jej w 
tym przygotowanie pedagogicz-
ne. Problem z Moniki zdrowiem, 
a właściwie szukanie przyczy-
ny choroby, rozpoczęło się gdy 
miała około roku. Dziecko nie 
chodziło i nie mogło stanąć na 
nóżkach. Joanna Pikuzińska 
zaczęła wówczas jeździć po 
różnych specjalistach, ale nikt 
nie potrafi ł postawić trafnej 
diagnozy. Dopiero gdy Monika 
skończyła trzy lata, trafi ła do 
Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie. Tam zrobiono ba-
dania genetyczne i stwierdzono 
rdzeniowy zanik mięśni. To za-
brzmiało jak wyrok. Matka nie 
potrafi ła się z tym pogodzić. 

– Nigdy w życiu nie spo-
dziewałam się właśnie takiej 
diagnozy – mówi Joanna Piku-
zińska. – Początkowo woziłam 
Monikę do Zamościa na reha-
bilitację. Niestety, teraz jest to 
niemożliwe, ponieważ od maja 
2004 roku stan zdrowia córki 
pogorszył się na tyle, że w wy-
niku niewydolności oddechowej 
konieczne było podłączenie do 
respiratora, za pomocą którego 
oddycha do dzisiaj przez całą 
dobę. Niedawno Monika została 
objęta opieką długoterminową 
dla osób wentylowanych me-
chanicznie przez Poznańską 
Agencję Medyczną Help, która 
jest refundowana przez NFZ. 
W ramach tej opieki otrzymuję 
rurki tracheostomijne, fi ltry do 
respiratora, cewniki, środki opa-
trunkowe. Poza tym Monika ma 
zapewnioną opiekę pielęgniarki 
przez cztery godziny tygodnio-
wo, rehabilitanta przez dwie 
godziny tygodniowo, odwiedza 
ją także lekarz. Poza tym serwi-
sowany jest również respirator. 
Od czasu, kiedy Monika zosta-
ła objęta opieką PAM Help, jest 
mi lżej. Ale to nie rozwiązuje 
wszystkich problemów.

Od kilku lat Joanna Piku-
zińska nie pracuje zawodowo. 
Utrzymuje się z zasiłku z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia oraz 
zasiłku rodzinnego i alimentów. 
Jej łączny miesięczny dochód 
wynosi 1.144 złotych na dwie 
osoby. Z zasiłku musi opła-
cić energię, gaz, kupić węgiel 
i żywność. W szkole, w której 
pracowała przez kilka lat, miała 
umowy na czas określony. Teraz 
jest mniej klas i nie przedłużono 
jej zatrudnienia. Bardzo chciała 
podjąć pracę, ale nie ma już po-
mysłu, gdzie mogłaby znaleźć 
zatrudnienie. Wprawdzie miała 

ofertę pracy, ale w innym mie-
ście, oddalonym ponad czter-
dzieści kilometrów. Dojazdy 
zabierałyby za dużo czasu. W 
marcu 2010 roku Joanna Piku-
zińska ukończyła kurs z księgo-
wości. Ułatwieniem było skoń-
czenie Liceum Ekonomicznego 
i praktyka w dziale księgowym. 

– Pomyślałam, że poszukam 
pracy jako księgowa w jakiej-
kolwiek fi rmie – mówi Monika 
Pikuzińska. – Ale w tej sytuacji 
także pojawiły się problemy, 
ponieważ nie chciałabym ze 
względu na Monikę pracować 
długo poza domem. Wolałabym 
pracę wykonywać na miejscu. 
Przeszukiwałam różne oferty, 
ale napotkałam jedynie na pro-
pozycje dla osób z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, 
a ja przecież nie jestem osobą 
niepełnosprawną, tylko się nią 
opiekuję. 

Ojciec Moniki od ponad dzie-
sięciu lat nie utrzymuje z rodzi-
ną żadnego kontaktu. Alimenty 
egzekwuje komornik. Pomimo 
że Joannie Pikuzińskiej jest lżej 
z powodu opieki PAM Help, to 
musi kupić wiele rzeczy, które 
nie są refundowane przez NFZ. 

– Zdaję sobie sprawę z tego, 
że jest dużo chorych dzieci, któ-
re potrzebują wsparcia, dlate-
go będę bardzo wdzięczna za 
każdą udzieloną mi pomoc, na 
która ogromnie liczę – zapew-
nia Joanna Pikuzińska. – Może 
znajdzie się ktoś życzliwy, kto 
pomoże nam uporać się z naj-
większymi problemami. 

Monika jest obecnie uczen-
nicą trzeciej klasy gimnazjum 
Zespołu Szkół w Płoskiem. Na-
uka nie sprawia jej trudności. 
Co roku otrzymuje świadectwo 

z wyróżnieniem. Bardzo lubi 
przedmioty ścisłe: matematykę, 
fi zykę, chemię. W przyszłości 
chce zostać informatykiem, a w 
szczególności grafi kiem kom-
puterowym. Ze względu na stan 
zdrowia nauczyciele przycho-
dzą do niej do domu. W szkole 
uczy się języka rosyjskiego, do-
datkowo jeszcze przyjeżdża pani 
ze szkoły językowej z Zamościa 
i uczy ją języka angielskiego i 
hiszpańskiego. Monika intere-
suje się krajami hiszpańskoję-
zycznymi. Teraz czeka na speł-
nienie marzenia przez Fundację 
Dziecięca Fantazja (wyjazd do 
Hiszpanii, a w szczególności 
do Barcelony). Bardzo chciałaby 
zwiedzić Meksyk i spotkać się z 
bohaterką telenoweli „Zbunto-
wani” – Dulce Marią. 

Bardzo duże wrażenie zrobi-
ło na Monice spotkanie z grupą 
The Rasmus z Finlandii, którego 
jest zagorzałą fanką. Kiedy mu-
zycy gościli w Lublinie, Monika 
była na koncercie, a później mia-
ła piętnastominutowe spotkanie 
z zespołem. W czasie koncertu 
była honorowym gościem i mia-
ła zapewnioną ochronę, miejsce 
blisko sceny za barierkami oraz 
transport w obie strony.

– Próbowałam ubiegać się o 
dofi nansowanie na zakup sa-
mochodu, by przewozić Monikę 
na uroczystości szkolne, turnu-
sy rehabilitacyjne. Niestety, w 
PFRON można jedynie ubiegać 
się o dofi nansowanie na do-
stosowanie samochodu do po-
trzeb osoby niepełnosprawnej, 
ale auto trzeba kupić sobie sa-
memu. Mnie na taki zakup nie 
stać. 

Osoby, które chciałyby pomóc 
Monice mogą to zrobić, wpła-
cając dowolną kwotę pienię-
dzy lub przekazując 1 procent 
podatku na Fundację Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” 01-685 
Warszawa; ul. Łomiańska 5 
KRS: 0000037904: NIP: 118-
14-28-385 fax:(0-22)8333l00, 
www.dzieciom.pl e-mail: fun-
dacja@dzieciom.pl Bank Pe-
kao S.A., Oddz. 1/ Warszawa 
41124010371111001013219362 z 
dopiskiem „Darowizna na le-
czenie i rehabilitacje Moniki 
Marii Pikuzińskiej”. Podajemy 
także numer telefonu komór-
kowego Joanny Pikuzińskiej 
-660095751.

AURELIA PAWLAK 

Musimy pomóc Monice

Monika z małym kuzynem na kolanach. 
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W zimowy wtorek 7 grudnia 
ściany pomieszczeń Osie-

dlowego Domu Kultury „Orle 
Gniazdo” przy Osiedlu Lecha 
43 w Poznaniu otaczało ciepło 
płynące z bogactwa kolorów 
oraz artystycznych wrażeń. 
Stało się tak za sprawą wysta-
wy prac plastycznych uczest-
ników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Amikus” i Warsztatów 
Artystycznych Klubu Seniora 
„Spokojna Przystań”, prowa-
dzonych przez Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Rodzin „Amikus”. 

Publiczność przywitała Elż-
bieta Suterska – prezes Sto-

Bezpłatne zajęcia dla osób 
z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu lekkim pod 
nazwą „Akademia Rozwoju 
Umiejętności” ma w swojej 
ofercie na rok szkolny 2010-
2011 Zespół Szkół Specjalnych 
nr 102, przy ulicy Przełajowej 6 
w Poznaniu.

W październiku rozpoczęły 
się zajęcia realizowane w ra-
mach tego projektu, który jest 
fi nansowany z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywi-
zacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. 

Realizacją projektu zajmują 
się wybrani nauczyciele Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 102, pod 
kierunkiem dyrektora mgr Gra-
żyny Piosik.

Kursy, warsztaty, szkolenia i 
integracja społeczna to propozy-
cje Akademii Rozwoju Umiejęt-
ności, które zostały skierowane 
do absolwentów zasadniczych 
szkół specjalnych, pozostają-
cych w domach, w latach 2010-
2011, bez zatrudnienia, zamiesz-
kałych na terenie Poznania i 
okolic. Proponowane działania 
mają na celu zwiększenie szans 
na zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych (upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim) 
oraz wyjście z bierności.

– Jak powstał jeden z Pana 
wielkich przebojów – „Pszczół-
ka maja”? 

– Przez zwykły przypadek. 
Autorami tej piosenki byli Niem-
cy i Japończycy, a w orygina-
le zaśpiewał ją Karel Gott. Po 
pewnym czasie, gdy za granicą 
ta piosenka zrobiła prawdziwa 
furorę, poproszono mnie, bym 
ją zaśpiewał po polsku. Bardzo 
tego nie chciałem, ale namó-
wiono mnie. No i w ten sposób 
zostałem słynną „Pszczółką 
Mają” w Polsce. I z tego słynę. 
Za to pokochały mnie również 
dzieci. 

– Chyba nie ustępują popu-
larnością „Chałupy welcome 
to”… 

– Tak, i nadal chętnie je śpie-
wam, ale Bogu dziękować, że są 
też takie piosenki jak: „Izolda”, 
„Zacznij od Bacha” czy „Z tobą 
chcę oglądać świat”. 

– Pana instrumenty to 
skrzypce czy trąbka? 

– Zdecydowanie skrzypce, 
na trąbce gram bo muszę... Z 
zawodu jestem skrzypkiem. Ko-
cham skrzypce. 

– Jest Pan jurorem „Tańca z 
Gwiazdami”. A gdyby dostał 

DOKONANIA ARTYSTYCZNE „AMIKUSA” - W „ORLIM GNIEŹDZIE” 

Sztuka najlepszą 
terapią

Seweryna Krajewskiego i wiele 
innych. 

– Zespół istnieje od lutego 
2010 roku. Miał okazję występo-
wać we wrześniu na II Poznań-
skim Dniu Organizacji Pozarzą-
dowych oraz na kilku imprezach 
okolicznościowych. Rehabili-
tacja osób z niepełnosprawno-
ściami poprzez muzykoterapię 

Śpiewa zespół muzyczny „Amikusiaki”.

stanowi istotny element wspo-
magania fi zyczno-psychicznego, 
a także daje poczucie społecz-
nego uczestnictwa – mówi Ewa 
Napieralska.

Podczas wernisażu odbiorcy 
podziwiali nie tylko obrazy two-
rzone pastelami i akwarelą, ale 
również efekty malowania na 
szkle, kartki świąteczne i wyro-
by dekoracyjne. 

– Staramy się motywować 
osoby z dysfunkcjami narządu 
ruchu i niesprawnościami inte-
lektualno-poznawczymi do wy-
siłku. Uczestnicy, przy wspar-
ciu terapeutów zajęciowych, 
przygotowują różnego rodzaju 
ozdoby, malują, rysują, dzięki 
czemu rozwijają swoją spraw-
ność manualną i wyobraźnię. 
Sztuka jest niewątpliwie najlep-
szą formą terapii – mówi Jagoda 
Jotejko-Łubowska, terapeutka 
pracowni plastycznej.

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin 
„Amikus”, które powstało z ini-
cjatywy rodziców młodzieży 
niepełnosprawnej w 1998 roku, 
realizuje szereg zajęć terapeu-
tycznych teatralno-muzycz-
nych, plastycznych, wyplatania 
z wikliny, hipoterapeutycznych, 
a także w pracowniach: kra-
wieckiej, gospodarstwa domo-
wego, komputerowej, nabywa-
nia umiejętności społecznych. 

KAROLINA KASPRZAK

warzyszenia, która scharakte-
ryzowała także cel i tematykę 
prezentowanych dzieł. Grał i 
śpiewał kilkunastoosobowy 
zespół „Amikusiaki”, który pod 
kierunkiem Ewy Napieralskiej 
– terapeutki prowadzącej za-
jęcia muzyczne, przepięknie 
wykonał między innymi kolędę 
„Jest taki dzień” z repertuaru 

Wystawa wzbudziła spore zainteresowanie.
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Pan propozycję zatańczenia w 
nim jako gwiazda, zgodziłby 
się Pan? 

– Nie, ponieważ nie umiem 
tańczyć i podziwiam tych 
wszystkich, którzy robią to bar-
dzo dobrze. Zgodziłem się być 
jurorem, ponieważ usłyszałem 
od rodziny, że w Anglii to świet-
ny program. Nie przypuszcza-
łem, że w Polsce dobrniemy do 
dwunastej edycji... Ale nie na-
rzekam, ponieważ jest to bardzo 
dobry program. Świetnie w nim 
gra orkiestra i jest na wysokim 
poziomie. 

– W Poznaniu wystąpił Pan 
w Mikołajkach na koncercie 
charytatywnym „Wielkopolska 
wrażliwa”. Dlaczego? 

– Dlatego, że dostałem więcej 
dobrego od losu niż się spodzie-
wałem i staram się oddawać to 
dobro innym. Bardzo chętnie 

uczestniczę w koncertach cha-
rytatywnych i w innych tego 
typu akcjach. Wtedy czuje się 
lepiej! 

– Najważniejsza rzecz w ży-
ciu dla Pana to…? 

– Zdrowie... ale i prawdziwi 
przyjaciele, bo w dzisiejszym 
świecie trudno o nich. Bardzo 
ważna jest też dla mnie też sym-
patia odbiorców, moich słucha-
czy. 

– Co Pan oferuje swoim fa-
nom w 2011 roku? 

– W połowie roku 2010 została 
wydana moja najnowsza płyta, 
niedawno napisałem oratorium, 
które teraz będziemy wysta-
wiać, ale przede wszystkim za-
praszam na koncerty. Dużo kon-
certuję w Polsce i za granicą. A 
wszystkim czytelnikom „Filan-
tropa” życzę wszystkiego dobre-
go i zdrowia w Nowy Roku!

Kocham skrzypce...
Ze ZBIGNIEWEM WODECKIM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI 

PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 W POZNANIU

Akademia Rozwoju 
Umiejętności

Zajęcia realizowane w zakre-
sie Akademii są współfi nanso-
wane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Pozwo-
liło to autorkom projektu, pani 
Angelice Biskupskiej i Katarzynie 
Bórkowskiej, na zaplanowanie 
zajęć na bardzo wysokim pozio-

mie, z wykorzystaniem istnieją-
cej już bazy pomocy dydaktycz-
nych w zespole szkół nr 102.

W ramach projektu uczestni-
cy rozwijają sprawność obsługi 
komputera oraz wykorzysta-
nia go w codziennym życiu. 
Usprawniają obsługę edytora 
Word, zapoznają się z podsta-

wami pracy w programach Excel 
oraz CorelDraw, zdobędą umie-
jętność obsługi urządzeń pery-
feryjnych, poznają możliwości 
Internetu, poza tym uczestnicy 
zostają wyposażeni w umiejęt-
ności praktyczne, rozwijające 
zdolności manualne i poczucie 
estetyki, zdobywają wiedzę o 
współczesnym rynku pracy oraz 
zapoznają się z życiem kultural-
nym Poznania. Przez te działa-
nia benefi cjenci mają – często 
jedyną – okazję do atrakcyjnego 
spędzenia wolnego czasu, w 
przyjaznej atmosferze oraz zdo-
bywania nowych umiejętności.

Dzięki wymienionym dzia-
łaniom zwiększą się szanse 
uczestników na aktywizację 
społeczną i zawodową, a po-
przez to na pełniejsze zaistnie-
nie na rynku pracy. Spotkania 
odbywają się dwa razy w tygo-
dniu, w godzinach popołudnio-
wych. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. 

Pytania dotyczące realizacji 
projektu można kierować do 
pań: Angeliki Biskupskiej – ko-
ordynatora, Katarzyny Bórkow-
skiej – pracownika ds. admi-
nistracyjnych i promocji oraz 
Anety Pauter – specjalisty ds. 
ewaluacji, Zespół Szkół Specjal-
nych nr 102, ul. Przełajowa 6, 
Poznań, tel. (61) 8 52-56-60.

ANGELIKA BISKUPSKA
NAUCZYCIEL ZSS 102
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Kiedyś, dawno temu, żyła 
sobie dziewczynka o 

imieniu Allika. Allika była 
bardzo pogodną dziewczyn-
ką i prawie nigdy się nie smu-
ciła. Miała siostrę o imieniu 
Magda. Magda była tak samo 
pogodna jak jej siostra. 

Jednak któregoś dnia z twa-
rzy dziewczynek zniknęły pięk-
ne uśmiechy, a pojawił się smu-
tek. Był widoczny szczególnie 
na twarzy Alliki. Dlaczego tak 
się stało? Magda zachorowa-
ła na bardzo ciężką chorobę. 
Lekarze, choć chcieli, to nie 
potrafi li pomóc dziewczynce, 
a wszyscy, którzy znali Mag-
dę, bardzo się zasmucili. Allika 
całymi dniami siedziała przy 
siostrze, łkając cicho. Choro-
ba utrzymywała się już długo, 
aż nagle któregoś dnia Magda 
otworzyła oczy i spojrzaw-
szy na siostrę nieprzytomnym 
wzrokiem wyszeptała: 

– Alliko, siostro moja... Po-
móż.

Po tych słowach zamknęła 
oczy, a przerażona Allika za-
częła krzyczeć: 

– Pomocy! Ratuuunku! Moja 
siostra!

Zbiegli się lekarze i zoba-
czywszy bladą Magdę oraz 
klęczącą przy niej Allikę, wy-
szeptali: 

– O mój Boże. Nie... To jest 
niemożliwe.

Z oczu Alliki popłynęły łzy, 
których już nie mogła po-
wstrzymać. Jeden z lekarzy po 
zbadaniu małej wyszeptał: 

– Chyba już nie ma żadnej... 
nadziei. Przykro mi, Alliko.

Po tych słowach lekarze 
opuścili pokój, a Allika została 
z siostrą. Zaczęła tak gorzko 
płakać, że nikt nie wiedział, 
jak ją uspokoić. W końcu po 
wielu wylanych łzach przez 
małą, Magda otworzyła oczy. 
Spojrzała w zapuchnięte i 
czerwone od łez oczy siostry i 
powiedziała słabym głosem: 

– Allik, nie płacz, proszę. 
Jest coś, co mi może pomóc, 
ale jedynie ty mi możesz to 
zdobyć. 

– Naprawdę? – spytała z na-
dzieją w głosie Allika. 

– Tak – powiedziała cicho 
Magda. – Wysłuchaj mnie te-
raz uważnie. 

– Dobrze, mów, ja słucham 
– powiedziała Allika, siadając 
na łóżku siostry. 

– 50 mil stąd istnieje piękna 
góra, a na niej stoi piękny ko-
ściół – zaczęła swą opowieść 

Świecąca Gwiazda

Madzia. – Jednak to, co mi jest 
potrzebne, nie znajduje się w 
tym kościele, lecz na tej górze. 
Gdy się tam dostaniesz, zoba-
czysz piękne, świecące jasno 
gwiazdy. Wśród nich jest taka, 
która uratuje mi życie. Rozpo-
znasz ją od razu, ponieważ 
będzie świeciła najjaśniej ze 
wszystkich. Jak ją zdobędziesz, 
to już w Twojej mocy zosta-
wiam. Najważniejsze jest, abyś 
po zdobyciu jej powróciła do 
mnie i pokazała mi ją. To mnie 
uratuje. Zrobisz to dla mnie?

Allika, zasłuchana w opo-
wieść siostry, otrząsnęła się 
nagle i powiedziała: 

– Tak, Madziu. Zrobię to dla 
Ciebie. 

– Dziękuję Ci – wyszeptała 
mała Madzia i zamknęła oczy, 
podczas gdy Allika zastana-
wiała się jak dostać się na tę 
górę.

***
Następnego dnia Allika była 

już gotowa do drogi. Ubrała 
się ciepło, wzięła potrzebne 
rzeczy i pożegnawszy siostrę, 
która była coraz bardziej blada, 
wyruszyła na górę. Wędrowała 
długo, przez wiele dni lasami, 
polami, miastami, wioskami, 
aż w końcu po siedmiu dniach 
i siedmiu nocach dotarła na 
miejsce. Rzeczywiście, tak 
jak wspominała Madzia, góra 
była bardzo piękna, a na niej 
stał kościół. Allika jednak nie 

patrzyła na kościół, lecz roz-
glądała się w poszukiwaniu 
Świecących Gwiazd. Dojrzała 
je wysoko w górze. Świeci-
ły bardzo jasno i promiennie, 
jednak jedna z nich głównie 
zwracała uwagę małej. Świe-
ciła najjaśniej i najpromien-
niej. „Jak ją teraz zdobyć” – 
myślała Allika, ponieważ nie 
wiedziała, czy jej się to uda. W 
końcu po wielu próbach pod-
skoczenia w górę, powiedziała 
bardzo głośno: 

– Gwiazdo droga, Gwiaz-
do moja, pomóż siostrze mej. 
Przybądź do mnie, proszę.

Po tych słowach Gwiazda 
jakby ją usłyszała, bo ode-
rwała się od innych Gwiazd i 
zleciała w dół do Alliki. Gdy to 
zrobiła, odezwała się ludzkim 
głosem: 

– Dziewczynko droga, nie 
smuć się. Siostrze twej pomóc 
jestem gotowa. Zabierz mnie 
tam, gdzie ona jest.

Allika, słysząc te słowa, 
wzięła Gwiazdę do ręki. My-
ślała, że ręka jej zacznie pło-
nąć, ale nie. Gwiazda, choć 
świeciła bardzo jasno, to nie 
poparzyła Alliki. Dziewczynka 
uradowana ruszyła w drogę 
powrotną.

***
Kiedy znalazła się w domu, 

zobaczyła, że jej siostra po-
woli umiera. Przerażona pod-

biegła do niej, a następnie wy-
szeptała: 

– Madziu, Madziu, otwórz 
oczy. Mam Gwiazdę dla ciebie.

Gdy skończyła mówić, 
dziewczynka otworzyła oczy i 
spojrzawszy na Gwiazdę trzy-
maną w ręce Alliki, uśmiech-
nęła się lekko i powiedziała: 

– Gwiazdo świecąca jasno 
na niebie, ty mi życie przy-
wróć, proszę. Chcę być zdro-
wa, uśmiechnięta i wesoła jak 
bliźnięta.

Gdy skończyła mówić, 
Gwiazda zapłonęła jeszcze ja-
śniejszym blaskiem, a Madzia 
wstała z łóżka, odrzuciła po-
ściel i krzyknęła: 

– Jestem zdrowa! Hurra!

Allika, widząc ten cud, za-
częła płakać, ale tym razem ze 
szczęścia. Była bardzo szczę-
śliwa, że udało się jej pomóc 
ukochanej siostrze. Lekarze i 
wszyscy, którzy znali dziew-
czynki, dziwili się, jak to się 
stało, że Madzia jest zdrowa, 
ale Allika nie wydała swojego 
sekretu nikomu.

***
Po tej przygodzie dziew-

czynki żyły długo i szczęśliwie, 
a Gwiazdę oddały z powrotem 
na górę, aby w razie potrzeby 
mogła uzdrawiać innych lu-
dzi.

ANGELIKA PRYMUS
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Z Mitisem poznaliśmy się 
podczas mojego poby-

tu naukowego w Wiedniu. 
Swojska atmosfera tej me-
tropolii zauroczyła nas obu. 
Potem przyszedł czas na 
wspólne wycieczki w Hel-
ladzie. To on, Grek, nauczył 
mnie podziwiać jego kraj i 
rozumieć mitologię. 

Ponieważ był germanistą, 
mogliśmy wymieniać swo-
bodnie nasze spostrzeże-
nia. Tamtego roku chciałem 
wpaść na krótko do Salonik, 
jednak mój przyjaciel miał 
jakieś sprawy służbowe, więc 
polecił mi swojego siostrzeń-
ca Jorgosa, też germanistę. 
Ten młody człowiek podobno 
znał nieźle polski, pracował 
bowiem w spółce związanej 
z naszym krajem. Jego ojciec 
zaczynał swój pobyt w Polsce 
w Solicach (dzisiaj Szczaw-
nie-Zdroju) jako emigrant.

Spotkaliśmy się w Saloni-
kach. Ciemny, opalony, śnia-
dy, żywiołowy ale stonowany 
– to Jorgos. Zaprzyjaźniliśmy 
się. Wyjechaliśmy na biwak 
nad morzem, kilkanaście ki-
lometrów od Salonik. Jorgos 
okazał się przewidujący. Za-
brał płyn, chyba roślinny, aby 
opryskać miejsce naszego 
pobytu przed skorpionami. 
Gdy miało się ku wieczorowi, 
udał się do pobliskiej osa-
dy kupić „owoce morza”. W 
sztuce kulinarnej, jak uprze-
dził mnie Mitis, nie miał sobie 
równych.

Ułożyłem się wygodnie, 
aby słuchać łagodnego plu-
skania fal, uderzających w 
piaszczysty brzeg. Od strony 
osady dochodziły dźwięki bu-
zuki, a nade mną nieboskłon 
rozpinał rozgwieżdżone nie-
bo. Ten nastrój trwał jednak 
krótko. Od strony lądu szła 
w moim kierunku kulejąca 
dziewczyna.

Nie wiedziałem, w jakim 
języku zadać jej pytanie, a 
greckiego nie znałem. Obej-
rzałem stopę. Było to skrę-
cenie stawu skokowego 
nieznacznego stopnia. Wyja-
śniłem wszystko na migi. Na 
szczęście, miałem wykonaną 
w aptece maść przeciwza-
palną ze środkiem znieczu-
lającym. Byłem przezorny, bo 

Janusz Brucel

Szukać piękna

Zapach pól i śpiew ptaków
I na łąkach kaczeńce...
Uśmiech matki, co rodzi.
Spracowane jej ręce.
Bruzdy cierpień na twarzy. 
Pola, krzyże, cmentarze.
To jest wszystko tak bliskie.
I to wszystko nam każe
Zajrzeć w głębie jeziora, 
Słuchać lasu, co szumi
Pieśń o szczęściu jak chorał,
Który trudno zrozumieć.
Lecz gdy dusza się ludzka
Raz z pięknem połączy,
To tęsknota za pięknem
Już się nigdy nie skończy. 

przed kilku laty dosięgnęła 
mnie meduza swoim parzy-
dełkiem. Założyłem na stopę 
nieprzemakalną skarpetkę, 
która pełniła rolę opatrunku 
zamkniętego.

Podniosłem się i wskazu-
jąc na siebie powiedziałem: 
Janus! Ona uśmiechnęła się 
przepięknie i, wykonując po-
dobny gest, szepnęła: One-
ira. 

W tym momencie osłupia-
łem. Dziewczyna była tak 
łudząco podobna?... Nie, to 
chyba niemożliwe! Jej piwne 
oczy? Jej usta?... Co się ze 
mną dzieje? – pomyślałem. 

Ona tymczasem położyła 
swój paluszek na moje usta, 
jakby zakazując mi mówić. 
Po czym jeszcze dwoma pa-
luszkami delikatnie „kazała” 
mi zamknąć powieki.

Poczułem jej ledwo wyczu-
walny oddech. Potem miałem 
uczucie, jakby fala musnęła 
moją dolną wargę. Poczułem 
jakby dotknięcie płatka róży. 
A następnie… usta nasze 
złączyły się w jakimś piesz-
czotliwym, rozkosznym po-
całunku. Delikatnie i szybko 
ustał ten cudowny moment. 
Usłyszałem, że ona odcho-

pracy, gdzie za chwilę wejdą 
kolejni współpracownicy ze 
sprawozdaniami, a jest ich 
ponad trzydziestu. Litościwy 
Morfeusz przerwał tę udrękę. 
Poczułem, że stoję na piasku. 
Obejrzałem się i ujrzałem, 
że suknia Oneiry znika za 
kopczykiem piasku. Oneiro! 
– krzyknąłem, ale odpowie-
dział mi tylko szum morza. 

Wkrótce wrócił Jorgos. Kie-
dy spytałem go o imię Oneira, 
zdziwił się bardzo. Było to 
imię boginki, a znaczyło Ma-
rzycielka. Była jedną z opie-
kunek żeglarzy, córką boga 
morskiego Nereusa. Jorgos 
był niepomiernie zdumiony, 
bo imię to można znaleźć 
tylko w trudno dostępnych 
słownikach starożytnej greki. 
Wtedy opowiedziałem mu o 
całym zdarzeniu. Był poważ-
ny i spojrzał przyjaźnie. 

– Nasi rybacy opowiadają 
o wielu takich niezwykłych 
zdarzeniach – powiedział. 

– Jestem szczęśliwy, Oneiro, 
i dziękuję, że mnie tak wyróż-
niłaś – dodałem w duchu.

Patrzyłem w kierunku pu-
stego morza, w którym prze-
platały się utkania tęczy, mi-
gały zza chmur srebrne blaski 
księżyca – i w którego toni 
była tęsknota tak wielka, jak 
samo morze.

JANUSZ BRUCEL
GNIEZNO

Dziękuję ci, Oneiro
Z CYKLU „RYTMY I MITY GRECKIE”

dzi. Zaczął działać mój wła-
sny teatr marzeń. Szalona, 
nieokiełznana Scenografi a. 
Wyobraźnia przeniosła mnie 
nagle gdzieś do ruin zamku 
nad jakąś rzeką, której brze-
gi porosły wikliną po to, aby 
przedłużyć pocałunek, który 
trwał i trwał.

Jednakże bezlitosny re-
żyser Rozsądek sprowadził 
mnie do mojego miejsca 
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Szereg piosenek roz-
brzmiało w piątek 26 

listopada podczas VI Prze-
glądu Twórczości Muzycz-
nej Seniorów zatytułowne-
go „Dawnych i niedawnych 
wspomnień czar”, którego 
organizatorem był Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej nr 
3 „Klub Promień” na osie-
dlu Piastowskim. W impre-
zie wzięło udział około sto 
osób.

Wystąpili śpiewacy z 
dziennych domów pomo-
cy społecznej oraz domów 
pomocy społecznej. Repre-
zentanci poszczególnych 
placówek śpiewali po trzy 
piosenki: jedną sprzed 1970 
roku, drugą skomponowaną 
po 1970 roku i trzecią dowol-
ną. Byli to ludzie, dla których 
muzyka i śpiew są wielką pa-
sją i miłością.

Spośród publiczności wy-
brano czteroosobowe jury. 
Przegląd prowadziła Kata-
rzyna Taborowska. Imprezę 
uświetnił podopieczny „Klubu 
Promień” Stefan Łuczak, któ-
ry grał na mandolinie i śpie-
wał piosenki. Poza konkur-
sem zaprezentował się także 
Chór „Piastowski Promień”. 

W przeglądzie nagrodzono 
wykonawców w kategoriach: 
interpretacja piosenki – duet 
z DDPS nr 6 „Słoneczna przy-

Na starej zdezelowanej pod-
łodze leżą porozrzucane 

od niechcenia kartki i szparga-
ły. Stare gazety, a raczej to, co z 
nich zostało, bezsilnie spoglą-
dają niekompletnymi stronami 
na salę. Gdzieniegdzie turlają 
się wielobarwne kredki. 

– Weź inną, tą już nic nie na-
rysujesz – rzuca ktoś w sali. 

– Dobra, dzięki – odpowiada 
lekko speszonym głosem pan w 
kraciastej koszuli.

W małym pokoiku gwar, ruch 
i zamieszanie. Trudno w pierw-
szej sekundzie zorientować się 
o co chodzi. Podłoga tętni swo-
im życiem. 

Jeden leży, drugi stoi, trze-
ci próbuje rozprostować nogi. 
Ktoś gorączkowo krząta się w 
poszukiwaniu kawałka siedzi-
ska, inny stojąc przy otwartym 
oknie chce zaczerpnąć świeże-
go powietrza. 

– Podaj mi czerwoną, dzięki 
– odpowiada lekko zmieszany 
pan Kazio. 

– Narysujesz tego „tenisa” 
– mówi właściciel tubalnego 
głosu. 

– Nie! Nie dam rady, nie wiem 
jak się do tego zabrać – pan Ka-
zio spuszcza nieśmiało głowę. 

WALDEMAR ANTCZAK
POZNAŃ

***
Fruwałem kiedyś
nad Śnieżką
Kotłami

Widziałem
a n i o ł y

Boże mój
jakież były
piękne

Jeden zabłądził
ten o włosach

komety

Lata teraz na
nizinach…

Rozśpiewani 
seniorzy

stań”, nagroda publiczności – 
zespół „Ognisko” z DPS Ugo-
ry, walory wokalne – zespół 
„Akord” z DDPS nr 5 „Klub 
Winogrady”, porywające wy-
konanie – zespół „Ognisko” 
z DPS Ugory, urok osobisty 
wykonawcy – Aleksandra 
Konopka z DDPS nr 5 „Klub 
Winogrady”, osobowość sce-
niczna – Nina Adamska z 
DDPS nr 3 „Klub Promień”, 
całokształt wystąpienia – 
Chór „Jesienne Róże” z DDPS 
nr 1. 

Imprezie towarzyszyła 
wystawa praz plastycznych 
wykonanych podczas za-
jęć prowadzonych w „Klubie 
Promień”. Odbyła się też lote-
ria fantowa. 

ROBERT WRZESIŃSKI F
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Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ
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Opowiem Wam o moim ser-
decznym koledze Tomku. 

Poznałem go na Warsztatach 
Terapii Zajęciowej przy ulicy 
Plantowej w Łodzi. Kierow-
niczką była pani Jolanta Kadaj, 
która prowadziła też Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci.

Tomek, pomimo wrodzonej 
niesprawności, zawsze jest pe-
łen optymizmu i humoru. I na 
przekór losowi stara się pokony-
wać wszelkie kłopoty codzien-
nego życia. Zapewne zapytacie, 
co mu jest? 

Otóż Tomasz urodził się z 
nieaktywnym błędnikiem, więc 
o samodzielnym chodzeniu nie 
ma mowy. Jedynie prowadzony 
pod ręce jest w stanie chodzić 
pionowo. Nie dość tego, bo ma 
jeszcze powykrzywiane ręce, co 

zupełnie uniemożliwia mu sa-
modzielne jedzenie oraz ubiera-
nie się i rozbieranie. Bez pomocy 
innych osób Tomek może prze-
mieszczać się tylko na czwora-
kach. Na domiar złego prawie 
nie mówi. Jedyne słowa, jakie 
jest w stanie wypowiedzieć czy-
sto, to „tata”, „mama” i „wózek”. 
„Klucz” i „kurtka” brzmią tak 
samo, czyli „ku”. 

Aby Tomcia zrozumieć, nale-
ży najpierw wypracować sobie 
język oparty na systemie słów 
i gestów. Kochani, jeśli myśli-
cie, że jest to proste zadanie, to 
jesteście w błędzie. Mnie zajęło 
ono prawie rok. W naszej grupie 
było około trzydzieści osób. Aby 
uniknąć nieporozumień, ustali-
liśmy dyżury, kto i kiedy karmi, 

Mój przyjaciel Tomek
poi oraz prowadzi Tomka do 
toalety. 

Latem 2005 roku kadra zor-
ganizowała nam wyjazd na wa-
kacje do miejscowości Załęcze 
Wielkie. Położona jest ona nad 
brzegiem pięknej rzeki Warty. 
Każdą wolną od zajęć chwilę 
wykorzystywaliśmy na dziecin-
ne psoty, fi gle i wygłupy. 

Szybko jednak przekonałem 
się, że jesteśmy podzieleni na 
dwa obozy. Pierwszy wybrał 
chlapanie się w Warcie przy sło-
necznej pogodzie, a mu z Tom-
kiem – chodzenie. Dlaczego? Bo 
trenowaliśmy mięśnie nóg Tom-
ka. A kiedy mieliśmy już dosyć, 
siadaliśmy na kocu i żadna siła 
nas stamtąd nie ruszyła. 

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

To ja z Tomkiem (z lewej), 
uczymy się trudnej sztuki 

wstawania.

– No normalnie się zabrać, a 
myślałeś, że jak, że nienormal-
nie? – tubalny głos nie daje za 
wygraną. 

– Ręce mi się trzęsą, nigdy 
nie rysowałem takich spraw, no 
wiesz, głupio mi trochę – broni 
się pan Kazio. 

– E tam! Daj tę kredkę, ja za-
walczę z tym „tenisem”, może 
się uda – właściciel donośnego 
głosu bierze do ręki czerwoną 
kredkę.

Pan Marian odważnie zabie-
ra się do pracy, tylko rumieniec 
na twarzy zdradza lekkie za-
wstydzenie i przestrach. Jednak 
pociągnięcia kredką są zdecy-
dowane, śmiałe i pełne malar-
skiej gracji. Z tych na pozór ma-
zideł powstaje małe arcydzieło. 
Panowie ostrożnie obchodzą 
dookoła efekt swojej pracy. 
Przyglądają mu się uważnie, po 
czym okrzykują swoją malar-
ską kreację tytułem „Boguś”.

Sala wypełnia się śmiechem. 
Poruszenie i ekscytacja miesza 
się z atmosferą absurdu. Nad za-
pracowaną podłogą przetacza 
się lawina dzikiego śmiechu. 

– Wam to chyba wyszedł 
transwestyta na tej kartce – 
krzyknął ktoś z grupy obok. 

– No nie, chłopaki, jak tak 
dalej pójdzie, to nic z tego nie 
będzie, przecież kobiety mają 

co innego między nogami niż 
faceci – tym razem pan Wojtek 
odważnie wyraził słowa krytyki 
pod adresem swojej grupy. 

– Jak tak wiesz wszystko, to 
proszę, tu masz kredki i maluj, 
artysta się znalazł – odezwał 
się oburzony pan Marian. 

– Eee… dajcie spokój, no, tego 
„tenisa” trzeba tylko dorysować 
i nasz facet gotowy – broni pra-
wie skończonego dzieła pan 
Kazio.

Praca dalej przebiega bez za-
kłóceń, każdy rysuje w skupie-
niu swoją kwestię. Czasem tyl-
ko robi się gwarno i śmiesznie. 

Trwają właśnie warsztaty dla 
mężczyzn z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Panowie od 
kilku dni biorą udział w pro-
jekcie „Bądź Świadoma, Bądź 
Świadomy”. Warsztaty dotyczą 
tematyki z zakresu umiejętno-
ści komunikacyjnych, interper-
sonalnych oraz asertywnych. 
Nowością projektu, jest wpro-
wadzenie elementów edukacji 
seksualnej. 

Jak można się domyślić, 
zwłaszcza te ostatnie zajęcia 
budzą duże poruszenie i wrza-
wę. Energia na sali ogromna. 
Wykracza swym zasięgiem 
dużo dalej, poza salę. Czasem 
do pracujących zagląda ktoś 
ciekawski, przywołany głośnym 
śmiechem i okrzykami. 

Ciekawski-nieznajomy za-
styga wówczas na chwilę w 
drzwiach z oniemiałą ze zdzi-
wienia miną. Na widok kłębo-
wiska na podłodze przeżywa 
chwilowy szok. Chyłkiem jed-
nak wycofuje się widząc, jak 
niewielkie wrażenie robi na 
uczestnikach podłogowej prze-
pychanki. 

A panowie pracują dalej w 
skupieniu i ciszy. Tym razem 
dla odmiany zmieniła się sce-
neria. Panowie siedzą w kręgu 
i rozmawiają. Rozmawiają o 
tym, że są dorośli, że maja swo-
je prawa i obowiązki. O tym, że 
jak się człowiek nieszczęśliwie 
zakocha to klops, dolina i smu-
tek. Trudno bowiem zakocha-
nemu mężczyźnie wybić sobie 
z głowy taką „Zośkę i Maryśkę”. 
Bo te „baby” to jednak potrafi ą 
w głowie zawrócić – panowie w 
zadumie, wspólnie, tym jednym 
zdaniem, znajdują porozumie-
nie. 

No i co z tym seksem? – za-
stanawiają się. Można, czy nie 
można ? 

Zdania na sali są podzielone. 
Pan Marian twierdzi, że można 
z tym seksem coś robić, bo to 
nic złego. Jak się tak pokocha 
jakaś „Zośkę”, to nic złego w 
tym całym seksie nie ma. Ale 
już pan Paweł uważa, że to 
chyba nie wypada, bo co na to 

„inni” powiedzą i że on nie wie, 
czy to jednak przystoi. Zaś pan 
Włodek martwi się, żeby tak 
ojcem nie zostać, „bo w dzisiej-
szych czasach to trudno o pra-
ce, pieniądze. I jeszcze własne 
mieszkanie trzeba by mieć, bo 
z teściami albo z rodzicami to 
nie wypada mieszkać, zresztą 
wcale by nie chciał”. Martwi się, 
że to wszystko byłoby na jego 
głowie. Panu Włodkowi wtóruje 
pan Przemysław i mówi, że on 
już zakochany był i dziękuje, bo 
dziewczyny to tylko kłopoty, a 
on ma już dość siwych włosów 
na głowie. Jak był z taką Gra-
żyną, to ona ciągle chciała na 
kawę i deser chodzić, a jego nie 
stać, żeby tak ciągle kupować 
słodycze. W dodatku oglądała 
się za innymi a w ogóle to on 
kłopotów nie chce. 

A pan Kazik, wręcz przeciw-
nie, marzy o żonie i własnej ro-
dzinie. „Tylko żeby była dobra 
no i może być trochę ładna i 
żeby tak kochali się całe ży-
cie”…

Imiona bohaterów zostały 
zmienione.

AUTORKA JEST TRENERKĄ 
WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH 

DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ
WTZ PRZYJACIELE 

WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL

„Tenis” – jaki jest, każdy widzi!



STRONA40 STYCZEŃ 2011

Co miesiąc w 2010 roku 
odbywały się spotkania 

z cyklu „Bajeczne Niedziele 
u Raczyńskich”. W paździer-
niku bajki czytał dzieciom 
Mieczysław Hryniewicz, w 
listopadzie – Wiktor Zbo-
rowski, a w grudniu odbyła 
się tu nadzwyczajna Bo-
żonarodzeniowa Bajeczna 
Niedziela, podczas której 
najmłodsi mogli posłuchać 
wierszy oraz piosenek po-
znańskiej poetki Emilii Wa-
śniowskiej w wykonaniu ak-
torki Danieli Popławskiej.

„Bajeczne Niedziele” mają 
na celu propagowanie czy-
tania dzieciom bajek na 
głos. Projekt fi nansuje Mi-
nisterstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a or-
ganizatorem jest Biblioteka 

Wielkopolskie Forum Or-
ganizacji Osób Niepeł-

nosprawnych w Poznaniu 
realizuje projekt pod hasłem: 
„Uczmy się razem żyć – dzie-
ciaki z podwórka”. Jest to 
kampania edukacyjna prowa-
dzona w celu integracji dzie-
ci z niepełnosprawnością w 
szkołach ogólnodostępnych, 
której założeniem jest popula-
ryzacja edukacji włączającej. 
Działanie jest współfi nanso-
wane ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
oraz Urzędu Miasta Pozna-
nia. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objęło Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu 
i Gorzowie Wielkopolskim.

EWELINA WĘGLEWSKA
POZNAŃ

Niepełnosprawni są wszę-
dzie. Nieważne, na jakim 

kontynencie jesteśmy i w ja-
kim kraju. Ilu jest ich na świe-
cie? Nie wiadomo. Z danych 
opublikowanych przez Komi-
sję Unii Europejskiej wiemy, 
że w Europie jest ich prawie 
50 milionów. Polska jest jed-
nym z krajów, w których licz-
bę osób niepełnosprawnych 
podaje Rocznik Statystyczny. 
Ostatnie pełne dane o roz-
miarach niepełnosprawności 
pochodzą z narodowego spisu 
powszechnego, który został 
przeprowadzony w czerwcu 
2002 roku. Liczbę osób nie-
pełnosprawnych określa się 
na ponad 5 milionów. Czyli co 
siódmy Polak jest osobą nie-
pełnosprawną. 

Liczby te są szokujące. Cią-
gle mówi się o prawach osób 
niepełnosprawnych i o ich re-
alizacji. Bardzo ironicznie to 
brzmi w zderzeniu z faktem, 
że Polska nie ratyfi kowała 
konwencji Narodów Zjedno-
czonych o prawach osób nie-
pełnosprawnych z 13 grudnia 
2006 r. Parlament Europejski 
przyjął tę konwencję w kwiet-
niu ubiegłego roku i wezwał 
rządy do ratyfi kacji. Konwen-
cja zostanie włączona w obręb 
unijnego prawodawstwa, gdy 
ratyfi kują ją wszystkie kraje 
członkowskie UE. Zagwaran-
tuje wówczas prawa osobom 
niepełnosprawnym w takich 
dziedzinach jak edukacja, za-
trudnienie i transport. Obecnie 
tylko dwanaście krajów człon-
kowskich Unii ratyfi kowało 
konwencję.

Wiemy jak ważne jest stwo-
rzenie osobom niepełnospraw-
nym równych praw i zagwa-
rantowanie dostępu do nauki, 
pracy, życia społecznego i re-
habilitacji.  Właśnie Konwen-
cja, której Polska nie podpisała, 

Bajki u Raczyńskich

Nauka tolerancji

W ramach projektu orga-
nizatorzy, we współpracy z 
poznańskimi aktorkami Ireną 
Lipczyńską i Elżbietą Węgrzyn 
przeprowadzili w okresie od 
18 października do 30 listo-
pada 2010 roku warsztaty w 
szkołach podstawowych na 
terenie województw wielko-
polskiego i lubuskiego. Aktorki 
w prezentowanych scenkach 
symulacyjnych, za pomocą 
lalek-mupettów, ukazywały 
interakcje pomiędzy dziec-
kiem z niepełnosprawnością a 
dzieckiem zdrowym. Główny-
mi bohaterami przedstawienia 
adresowanego do trzecioklasi-
stów oraz nauczycieli naucza-
nia początkowego byli: Marek 

– chłopiec poruszający się na 
wózku inwalidzkim, z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym 
i Tola – dziewczynka pełno-
sprawna, nosząca okulary. 
Dialog pomiędzy uczestnikami 
spotkań wyraźnie pokazał, że 
dla dzieci niepełnosprawność 
ich rówieśników nie jest pro-
blemem – potrafi ą przejawiać 
akceptację i tolerancję dla od-
mienności. Doświadczeniem, 
jak trudne do pokonania są 
ograniczenia fi zyczne, było za-
pinanie guzików od kamizelki 
w grubych rękawicach. 

Programem „Dzieciaki z po-
dwórka” zostały objęte: Szko-
ła Podstawowa nr 70 i Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Poznaniu, 
Szkoła Podstawowa w Tar-
nowie Podgórnym, Szkoła 
Podstawowa nr 16 i Szkoła 
Podstawowa nr 11 w Gorzo-
wie Wielkopolskim a ponadto 
szkoły podstawowe w Kaławie, 
Jerce i Międzyrzeczu. 

Bliższe informacje można 
uzyskać w siedzibie Wielko-
polskiego Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych przy 
ulicy Hetmańskiej 56 w Pozna-
niu, tel. (61) 649 74 66, mailo-
wo: marcin.halicki@wifoon.
pl lub na stronie internetowej: 
www.dzieciakizpodworka.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Trzecioklasiści ćwiczą cierpliwość w zapinaniu guzików. 
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Raczyńskich w Poznaniu, 
w której właśnie odbywają 
się „Bajeczne niedziele”. Nie 
zabraknie ich także w 2011 

roku. Szczegóły pod adre-
sem internetowym www.
bracz.edu.pl 

ROBERT STĘPIŃSKI
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RÓWNE PRAWA

Noworoczny 
list niepełnosprawnej
zapewnia poszanowanie przy-
rodzonej godności i autonomii 
osoby niepełnosprawnej, w 
tym swobody dokonywania 
własnych wyborów, a także 
poszanowanie niezależności, 
niedyskryminację oraz pełne 
i skuteczne uczestnictwo w 
społeczeństwie oraz integrację 
społeczną.

Ironią są przepisy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, któ-
re mówią, że niepełnosprawni 
czy osoby chore albo dotknięte 
innymi dolegliwościami mogą 
raz na dwa lata, a w wyjątko-
wych przypadkach raz na rok, 
korzystać z usług sanatoryj-
nych. Zabiegi rehabilitacyjne 
kinezy i fi zjoterapii przysługują 
w wysokości 10 zabiegów raz 
na pół roku, w uzasadnionych 
przypadkach co trzy miesiące. 
Co ma powiedzieć chory, któ-
ry taką rehabilitację powinien 
mieć codziennie? 

W Polsce do tej pory nie 
ma na przykład odpowiedniej 
ustawy o rehabilitacji. Pracu-
je się na ustawie i przepisach 
z ubiegłego wieku. Młodzi re-
habilitanci nie mają siły prze-
bicia i możliwości wykazania 
się swoją wiedzą, zdobywaną 
często, niestety, poza polski-
mi uczelniami. Studia, które 
kończą, nie mówią nic albo 
niewiele o nowych metodach 
rehabilitacji, tak efektywnie 
stosowanych przy niektórych 
schorzeniach, głównie neu-
rologicznych. Na przykład re-
habilitacja metodą PNF (Prio-
prioceptive Neuromuscular 
Facilitation) od lat stosowana 
w Stanach Zjednoczonych, 
w Europie od lat siedemdzie-
siątych, a w Polsce od końca 
ubiegłego wieku, jest optymal-
ną metodą w rehabilitacji np. 
stwardnienia rozsianego, uda-
rów czy stanów po wylewie.

Dlaczego polska szkoła reha-
bilitacji, stworzona i znana na 
świecie dzięki Poznaniakowi 
prof. Wiktorowi Dedze, nie chce 
korzystać z nowych i najnow-
szych osiągnięć rehabilitacji 

europejskiej i światowej? Tym-
czasem niepełnosprawni chcą 
czynnie uczestniczyć w życiu 
swoich rodzin i środowisk. 
Właśnie do tego przygotowuje 
metoda PNF. Niepełnosprawni 
nie muszą być przywiązani do 
swoich pokoi, mieszkań czy 
wózka inwalidzkiego. Powinni 
być sukcesywnie usprawniani i 
funkcjonalnie przygotowywa-
ni do powrotu do normalnego 
życia.

Niepełnosprawni nie chcą 
i nie mogą, być biernymi od-
biorcami życia. Nie chcą aby za 
nich decydowano, sterowano 
nimi czy wykonywano pracę. 
W miarę swoich możliwości 
chcą robić to sami i musimy im 
stworzyć do tego warunki. 

Nie nie trzeba bać się nie-
pełnosprawnych ani im na siłę 
pomagać. Oni sami powinni 
decydować, jakiej pomocy i 
jakiego wsparcia potrzebują. 
W większości sami głośno po-
trafi ą o tym powiedzieć. Często 
nie są słuchani, bo ulegamy 
stereotypom człowieka z białą 
laską, o kulach czy na wózku 
inwalidzkim. 

Najwyższy czas, żebyśmy 
zaczęli myśleć jak Europejczy-
cy. Dlaczego w Szwecji, Danii, 
Belgii, Anglii. Niemczech czy 
Holandii nikogo nie dziwi wi-
dok niepełnosprawnego na 
wózku inwalidzkim, który sam 
wjeżdża do urzędu, sklepu 
czy pracuje? U nas niepełno-
sprawny ciągle źle się kojarzy 
z osobą biedną, nie umiejącą 
zadbać o swoje interesy i pra-
wa, która z wyciągniętą ręką 
idzie do pomocy społecznej 
czy kościoła. Chyba rozumie-
my, że niepełnosprawność nie 
jest równoznaczna z nieudol-
nością. 

Osoby niepełnosprawne to 
często bardzo wartościowe 
jednostki. Trzeba im tylko dać 
możliwość wykazania się. 
Niepełnosprawni nie powinni 
pracować na przykład w za-
kładach pracy chronionej, tylko 
na otwartym rynku pracy. Nie 
twórzmy gett dla tych ludzi. To 

nie jest żadna gorsza rasa. To 
nie ich wina, że los albo cho-
roba pozbawiła ich ręki, nogi, 
wzroku. Odpowiednio rehabi-
litowani i pokierowani niepeł-
nosprawni mogą być takimi 
samymi pracownikami albo 
lepszymi niż osoby zdrowe. 
Trzeba więc dać szansę rzeszy 
tych, dla których los był mniej 
łaskawy. 

Nieprawdą jest, że są dwa 
światy: zdrowi – sprawni i cho-
rzy – niepełnosprawni. Nie ma 
takiej granicy. Tylko życie w 
naturalnej symbiozie, przy zro-
zumieniu problemów obydwu 
stron, może dać gwarancję 
normalnego społecznego ży-
cia. Nie wolno nikogo z niego 
wykluczać. Uważa się, że oso-
ba, która ma dwie ręce i dwie 
nogi, dobrze widzi i słyszy, jest 
osobą sprawną i normalną. 
Nauczmy się patrzeć na ludzi, 
na wartości, jakie sobą pre-
zentują, a oceniajmy ich przez 
pryzmat takich czy innych dys-
funkcji. Minął czas dzielenia 
ludzi na lepszych i gorszych, 
rasę czarną i białą, aryjską czy 
semicką. 

Doskonałym przykładem 
na „normalność” osób nie-
pełnosprawnych mogą być 
niepełnosprawni posłowie, 
niepełnosprawni radni czy, 
sięgając głębiej w historię, 
nawet prezydenci krajów. Nie 
może być sytuacji, że szkoły 
zarówno te podstawowe, jak 
i wyższe uczelnie, które chcą 
być niby przyjazne osobom 
niepełnosprawnym, faktycznie 
przyjazne nie są. Bariery typu 
schody, wąskie korytarze czy 
przejścia są tam na porządku 
dziennym. 

Walka o równe prawa osób 
niepełnosprawnych nie polega 
na mówieniu gładkich słów i 
kolejnych frazesów, bo jest taka 
akcja. Ta walka musi odbyć się 
w naszych umysłach. Sami 
musimy przestawić się na inne 
tory myślenia, bo najgorsze są 
schody w sferze mentalnej. Na 
równych prawach niepełno-
sprawnych zyskuje całe spo-
łeczeństwo i budżet państwa. 

Aktywny niepełnosprawny 
przestaje być obciążeniem dla 
państwa. Pracując nie pobiera 
renty tylko normalne wynagro-
dzenie. Zadowolony jest więc 
nie tylko sam niepełnospraw-
ny, ale korzysta również pań-
stwo. Przestaje narażać się bu-
dżet na wypłacanie kolejnych, 
niepotrzebnych świadczeń. 

Polska jako jedyny kraj, ma 
tak duży procent osób niepeł-
nosprawnych. Renta dla nich 
powinna być ostatecznością. 
Istnieje wiele form pracy, które 
z powodzeniem mogą wyko-
nywać osoby niepełnospraw-
ne. Tylko zrównanie ich w 
prawach z resztą społeczeń-
stwa daje takie możliwości. 
Oni też mogą tworzyć budżet 
naszego kraju, tak samo do-
brze, jak reszta społeczeństwa. 
Osoba niepełnosprawna mają-
ca świadomość tej niepełno-
sprawności, w pracy stara się 
podwójnie. Chce pokazać, że 
w niczym nie ustępuje kole-
gom w pracy. Nie może to być, 
oczywiście, wykorzystywane 
przez pracodawców, ale do-
ceniane przez nich i w miarę 
możliwości nagradzane. 

Sztuczne jest wymyślanie 
specjalnych etatów dla osób 
niepełnosprawnych. Niepeł-
nosprawny nie może czuć się 
izolowany, dyskryminowany, 
czy wręcz odrzucany. Prawa 
niepełnosprawnych muszę być 
jasno określone i znane nie tyl-
ko ich środowisku, ale i całemu 
społeczeństwu. Nie wolno też 
myśleć, że osoby niepełno-
sprawne to obciążenie dla bli-
skich, rodziny czy przyjaciół. 
Pomyślmy lepiej, jak im pomóc, 
nie uwłaczając ich godności. 

Każdy ma prawo do godnego 
życia. Nie dlatego że gwaran-
tuje nam to Konstytucja, która 
jest wprawdzie Ustawą Zasad-
niczą chroniącą te wartości, 
ale dlatego, że sami ludzie po-
winni to zrozumieć i traktować 
jak egzamin z własnego czło-
wieczeństwa.
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Stowarzyszenie Prorodzinne 
„Światło” w Kępnie dzia-

ła aktywnie od 2000 roku na 
rzecz rehabilitacji, poprawy 
warunków rozwoju oraz inte-
gracji społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami. W ramach 
realizacji zadania „Wspieranie 
działań w zakresie populary-
zacji tematyki dotyczącej nie-
pełnosprawności i osób nie-
pełnosprawnych”, dotowanego 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, wyda-
ło trzyczęściową publikację, 
adresowaną do osób z niepeł-
nosprawnościami, ich rodzin 
i przyjaciół zatytułowaną „Nie 
jestem inny”.

Część pierwsza „Nie” zawiera 
zestaw prostych ćwiczeń reha-
bilitacyjnych skierowanych do 
osób z niepełnosprawnością ru-
chową, dobranych w taki sposób, 
aby można je było wykonywać 
samodzielnie w domu. Wydanie 
ma formę książeczki – zeszy-
tu, a ćwiczenia umieszczone 
w broszurze prezentowane są 
za pomocą ilustracji autorstwa 

Marka Kameckiego. Część druga 
„Jestem” prezentuje z kolei histo-
rie i przeżycia osób z niepełno-
sprawnością, obrazując w ten 
sposób ich codzienne życie. Jest 
to wieloaspektowa, wzbogaco-
na fotografi ami opowieść o życiu 
osób z niepełnosprawnościami i 
ich bliskich. Trzecia część „Inny” 
to kalendarz na 2011 rok. Termi-
narz przedstawia osoby z ogra-
niczeniami jako zindywidualizo-
wane postacie – inny oznacza w 
tym przypadku człowieka z pa-
sją. Poprzez ukazanie różnych 
zainteresowań redaktorzy kalen-
darza zwracają uwagę, że osoby 
z niepełnosprawnością myślą 
i marzą tak samo jak wszyscy. 
Kalendarz przedstawia ponadto 
niezwykłe kolekcje artystyczne 
uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Słupi pod Kępnem 
i Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Kępnie.

Efektem pracy nad dwiema 
częściami wydawnictwa stała się 
wystawa zdjęć. Ich autorami są 
Dominika Dobrogowska i Janusz 
Smiatacz, z których inicjatywy w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kępnie przygotowano ekspo-
zycję fotografi czną o nazwie: 
„Tacy sami”. Otwarcie odbyło się 
3 grudnia 2010 roku podczas ob-
chodów Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Wystawa 
wpisuje się w główną ideę publi-
kacji, którą jest przedstawienie 
osób z niepełnosprawnościa-
mi jako grupy funkcjonującej 
w społeczeństwie na równych 
prawach z innymi. Publikacja 
„Nie jestem inny” to ważny krok 
ku pełnej akceptacji, tolerancji, 
zrozumieniu i poszanowaniu 
praw ludzi z ograniczeniami 
sprawności. Trzykrotne „Tak!” 
wypowiedziane do szerokiego 
grona czytelników ma na celu 
upowszechnienie tej prawdy, że 
„..osoba z niepełnosprawnością 
potrzebuje wsparcia ze strony 
osób trzecich, jednakże pomocy 
tej nie powinno traktować się jak 
przywilej, lecz jak należne czło-
wiekowi prawo”. 

KAROLINA KASPRZAK

Śmierć bliskiego człowieka 
to straszna tragedia. Wy-

daje się, że życie traci sens i 
chociaż tego, co się stało, cof-
nąć się nie da, przeszłość nie 
pozwala o sobie zapomnieć i 
jak żałobny kir zasłania przy-
szłość... 

Zofi a swojego męża Stefana 
kochała bezgranicznie. Był dla 
niej ideałem mężczyzny. Prze-
żyli pięć niebiańsko szczęśli-
wych lat w małżeństwie, które 
mogłyby uchodzić za wzór. 
Co ciekawe, w miarę wspólnie 
przeżywanych lat było im ze 
sobą coraz lepiej, ich miłość, 
jak wino, nabierała mocy. 

Aż któregoś dnia wszystko 
nagle się skończyło: Stefan 
zginął w wypadku samocho-
dowym. Wracał z konferencji, 
była noc, czołowe zderzenie 
i koniec. Poniósł śmierć na 
miejscu. Od tego dnia czas 
dla Zofi i się zatrzymał i świat 
przestał istnieć. Po pogrzebie 
nie mogła pracować ani nor-
malnie funkcjonować. Wzięła 
urlop bezpłatny, jednak dni 
spędzone w domu wlokły się 
niemiłosiernie, noce zaś były 
już zupełnie nie do wytrzy-
mania. Nie jadła, nie spała, 
nie wychodziła z domu. Naj-
pierw w strasznej rozpaczy 
płakała, a kiedy już wylała 
wszystkie łzy, godzinami sie-
działa, bezmyślnie patrząc w 
jeden punkt albo przeglądając 
zdjęcia. Ślubne, z wakacji, im-
prez... 

I ból nie do zniesienia nie 
przestawał trawić jej krwa-
wiącego serca. Nie wyobra-
żała sobie życia bez Stefana. 
Rodzice zarówno Zofi i jak i 
Stefana niemal siłą wyrzucali 
ją do pracy, ale nie na wiele 
się to zdało. Funkcjonowała 
jak automat, wypełniała swoje 
obowiązki i biegła do domu, 
do zdjęć i wspomnień. Nie 
rozmawiała z koleżankami 
z pracy, unikała mężczyzn, z 
czasem otaczający ją ludzie 
zaczęli stronić od Zofi i. 

Minęły trzy lata, ból powoli 
mijał, ale chęć do życia wcale 
jej nie wróciła. Wszystko doko-
ła wydawało się mało intere-
sujące i monotonne. W żaden 
sposób nie mogła wydobyć się 
ze stanu odrętwienia, w któ-
rym żyła już kilka lat. Przyja-
ciele, rodzice i znajomi zaczęli 
się już o Zofi ę niepokoić, bali 

W dniach od 25 do 28 paź-
dziernika 2010 roku 40 

uczestników z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej przy Fundacji 
Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu wzięło udział w czte-
rodniowej wycieczce krajo-
znawczej. Uczestniczyły w niej 
również osoby poruszające się 
na wózkach.

W tym roku postanowiliśmy 
zwiedzić Kazimierz Dolny nad 
Wisłą, Lublin i Zamość.

Zakwaterowanie mieliśmy w 
Domu Nauczyciela w Lublinie, 
który to obiekt dysponował rów-
nież pokojami przystosowanymi 
dla osób niepełnosprawnych.

Zarówno w Lublinie, Zamo-
ściu i Kazimierzu Dolnym zwie-
dziliśmy stare miasta, pełne 
zabytkowych, kolorowych ka-
mieniczek, a dodatkową atrakcją 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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INICJATYWA STOWARZYSZENIA PRORODZINNEGO „ŚWIATŁO” W KĘPNIE

Trzykrotne „Tak!”

WYCIECZKA FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE”

W Lublinie, Zamościu, 
Kazimierzu

w Kazimierzu była przepiękna 
panorama Wisły z widokiem na 
drugi brzeg.

Pogoda dopisała, było chłod-
no lecz słonecznie. Jak na koniec 
października zupełnie nieźle. Po 

dniu zwiedzania „obiadokolacja” 
w klubie studenckim „Archiwum” 
smakowała jak nigdy. Pełni wra-
żeń i wspomnień powróciliśmy 
do Kalisza. 

MARIUSZ PATYSIAK



STRONA43STYCZEŃ 2011

Pamięć przeszłości

się nawet, że wpadnie w jakąś 
chorobę psychiczną. 

– Musisz nauczyć się żyć 
bez Stefana, zacząć wszystko 
od nowa, znaleźć sobie nowe-
go partnera – radzili jej. 

Zofi a się nawet z nimi zga-
dzała, ale nic z tego nie wy-
nikało. Żyła tak samo jak do 
tej pory. Wszyscy dokoła pró-
bowali Zofi ę swatać z coraz 
to innymi mężczyznami, ale 
cóż z tego, skoro żaden z nich 
ani na jotę nie przypominał 
Stefana. On już nie wróci, 
przekonywali ją przyjaciele 
i rodzice. Przestań wresz-
cie wszystkich porównywać 
do Stefana. Ale to nie było 
możliwe. Ciągle miała przed 
oczami obraz swego męża. 
Z niektórymi kandydatami 
rozstawała się już po pierw-
szym spotkaniu: podarowane 
róże (których Stefan nie lubił) 
były na przykład wystarcza-
jącym argumentem. Nieod-
powiednia woda kolońska, 
niewyszukane komplementy 
– wszystko ją drażniło. Za-
równo to, co nie było w stylu 
Stefana, jak i to, co Zofi i go 
przypominało.

Jeden jedyny raz miała Zo-
fi a wrażenie, że poznała wła-
ściwego człowieka i wreszcie 
uwolni się od przeszłości. 
Jej kolejny związek nabierał 
rumieńców. Spotykała się z 
Frankiem już trzeci miesiąc, 
co w przypadku Zofi i równało 
się niemal trzem latom. Ale 
i tym razem zerwała z nim. 
Poprosił, by z sypialni zabrała 
zdjęcie Stefana! Więcej się z 
nim nie spotkała. 

– Wcale mu się nie dziwię 
– skomentowała przyjaciół-
ka Zofi i Dorota. – Wątpię by 
któremuś mężczyźnie odpo-
wiadało ciągłe porównywanie 
do poprzednika, a co gorsza, 
rywalizacja. Twój Stefan prze-
śladuje cię jak widmo, które 
chodzi za tobą krok w krok. 
Już zawsze będziesz sama. 

Zofi a postanowiła sobie, że 
nigdy nie zwiąże się z żad-
nym mężczyzną. Stefana nie 
ma i nikt nie był w stanie go 
zastąpić. Z czasem zaniecha-
ła kontaktów ze wszystkimi 
kolegami męża – oprócz jed-
nego. Leszek był najlepszym 
przyjacielem Stefana od lat. 
Nie przestał odwiedzać Zofi i 
po śmierci Stefana. Podtrzy-
mywał na duchu, pocieszał, 
pomagał, kiedy była taka po-
trzeba. Przyzwyczaiła się do 
jego stałej obecności, trakto-
wała niemal jak brata. Nie był 
natrętny, a jego troskę i opie-
kuńczość uważała Zofi a za 
coś zupełnie naturalnego. 

– Szkoda, że nie dostrze-
gasz we mnie mężczyzny – 
rzucił kiedyś mimochodem. 

– Wybacz, jesteś najwspa-
nialszym mężczyzną, jakiego 
znam, ale ja nie potrzebuję 
partnera. 

Leszek tylko wzruszył ra-
mionami. 

– Jesteś przecież młodą ko-
bietą i nie możesz iść dalej 
przez życie w pojedynkę – po-
wiedział. – Samotność cię za-
bije. Starasz się zamykać oczy 
na przyszłość, ale przed nią 
przecież nie uciekniesz. I jesz-

cze jedno: musisz wiedzieć, 
że bardzo cię kocham. 

Zofi a wystraszyła się tego 
wyznania, nie spodziewała 
się go. 

– Leszek, to nie ma sensu. 
Ja nie potrafi ę – Zofi a z trudem 
wyszeptała te słowa. 

– O nic cię nie proszę, go-
tów jestem czekać tak długo, 
jak będzie trzeba. Zawsze 
byłem przyjacielem Stefana i 
choć kocham cię od lat, nigdy 
z nim nie rywalizowałem. Te-
raz też nie będę. 

Te słowa dały Zofi i wiele do 
myślenia. Zdawała sobie spra-
wę, że żyje z dnia na dzień, 
broni się przed przyszłością, 
jest jak w kokonie, zaplątana 
w pajęczynie wspomnień. Tak 
myśleć kazał Zofi i rozum, ale 
serce nie słuchało głosu rozu-
mu, dyktowało zupełnie coś 
innego. 

Leszek nadal bywał u Zo-
fi i bardzo często, zaczęła mu 
się nawet baczniej przyglą-
dać. Jest taki miły i troskliwy, 
myślała, ale głos wewnętrzny 
od razu ją strofował: ale nie 
tak jak Stefan. To było nie 
do zniesienia. Zofi a czuła się 
tak, jakby zamieszkał w niej 
sobowtór Stefana, który nie 
pozwalał jej żyć na własny ra-
chunek, ale ciągle podpowia-
dał, co ma robić. Jakby trzymał 
ją w żelaznych ramionach, nie 
pozwalając żadnemu męż-
czyźnie zbliżyć się do niej. 

Kolejną smutną rocznicę 
śmierci Stefana obchodzili w 
ścisłym rodzinnym gronie. Z 
przyjaciół był tylko Leszek. 
Tak się złożyło, że rodzina wy-
szła wcześniej, a on jeszcze 
został. Pomógł Zofi i posprzą-
tać ze stołu i pozmywać, a po-
tem jeszcze usiedli przy her-
bacie i wspominali Stefana. 
Po raz pierwszy od czasu jego 
śmierci Zofi a poczuła nagle 
wszechogarniającą błogość, 
jakby ktoś zdjął z niej ogrom-
ny ciężar. Leszek położył jej 
rękę na ramieniu, a ona schy-
liła głowę i ją pocałowała... 

Rano obudziła się w jego 
objęciach i pierwszą rzeczą, 
jaką zobaczyła, były patrzące 
z fotografi i oczy jej męża. Co 
ja zrobiłam?! – przemknęło 
Zofi i przez głowę. Zdradziłam 
go w rocznicę jego śmierci i 

to z kim – z jego najlepszym 
przyjacielem! Ogarnęła ja fala 
wstydu, obudziła Leszka i, ni-
czego nie tłumacząc, poprosi-
ła, żeby wyszedł. 

Kiedy telefonował, Zofi a 
odkładała słuchawkę. Nie 
otwierała mu drzwi. Proszę 
cię, otwórz, porozmawiajmy 
– prosił, ale ona konsekwent-
nie go unikała. Nienawidziła 
siebie za to, co zrobiła. I było 
jej samej przed sobą wstyd się 
przyznać, że tej nocy z Lesz-
kiem przeżyła najpiękniejsze 
chwile w swoim życiu. 

Miesiąc później Zofi a zo-
rientowała się, że jest w ciąży. 
Nie wiedziała, co ma zrobić. 
Nie wiedziała, jak o tym, co 
zaszło, powiedzieć rodzicom. 
Najpierw postanowiła poroz-
mawiać z Leszkiem. Zadzwo-
niła do niego i poprosiła, by 
przyszedł, ale nie wtajemni-
czała go w szczegóły. Zjawił 
się po piętnastu minutach. 

Kiedy dowiedział się o ciąży, 
bardzo się ucieszył. 

– To wspaniale! Będę ojcem 
małego Stefanka! 

Zofi ę jakby grom poraził, 
gdy usłyszała to imię. Rozsz-
lochała się tak rozpaczliwie, 
że Leszek był przerażony. Utu-
lił ją w ramionach i tak długo 
siedziała w jego objęciach, aż 
przestała ocierać łzy. 

– Kochanie, przecież to znak 
z nieba – mówił. – Policz so-
bie, że nasz maluch przyjdzie 
na świat w okolicach urodzin 
Stefana. Czy to nie przezna-
czenie? 

Chyba miał rację. Cóż, nie 
ma sensu walczyć z czasem, 
i tak w końcu teraźniejszość 
i przyszłość zwyciężą nad 
przeszłością, myślała Zofi a. 
Nie, wcale nie przestała ko-
chać Stefana i nigdy o nim 
nie zapomni, ale w jej sercu 
znalazło się też miejsce dla 
Leszka – kochanego, dobrego, 
wrażliwego. 

Nie było mu z Zofi ą lekko, 
a mimo to się nie skarżył. Nie 
jestem rywalem, ale przyja-
cielem Stefana – powtarzał, 
aż w końcu Zofi a uwierzyła w 
to. Zaczęło jej się nawet wy-
dawać, że Stefan inaczej na 
nią patrzał: nie potępiał, ale 
uśmiechał się. 
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WARSZAWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
To nie ja! To kolega!
Sposób znakomity.
Dzisiaj ta metoda
Osiągnęła szczyty.

PRAWDA
Coraz bardziej przygnębia
Ta prawda ponura:
Od dna odbić się nie 
można,
Bo w dnie – też dziura. 

KAMUFLAŻ
„W obronie pokoju”.
To hasło, które
Ma usprawiedliwić
Każdą awanturę.

AWANGARDA
Nieroby by nie robić
Uczą się, a lenie
Żeby nie pracować
Przechodzą szkolenie. 

BEZ ZMIAN
Zmieniają się rządy
I ustroje zmieniają.
Tylko bieda i bezprawie
Wciąż uparcie trwają.

OBIETNICE
Będzie coraz lepiej,
Naprawimy nasz świat!
Tych obietnic, niestety,
Słuchamy od lat.

PASOŻYTY
Nie mówi się o tym,
A prawda jest taka,
Że pasożyty
Gnębią tylko biedaka.

WYMOGI
Często, żeby przeżyć,
Takie są wymogi:
Sponsorowi wdzięki,
A mężowi – rogi.

SPEŁNIENIE
Wróciła z plaży
Szczęśliwa, w humorze:
Nareszcie mam wszystko,
Jest on! I może!

A JEDNAK! 
– Nic mi nie dałaś! 
– Tak twierdzisz, mój 
drogi? 
A komu zawdzięczasz
Te wspaniałe rogi? 

RUCHLIWY
Ten, który był wczoraj
Czerwonym komuchem,
Dziś się utożsamia
Z wolnościowym ruchem. 

REFORMY
Okres gorączkowych
I wielkich nadziei,
Dla kombinatorów
I wszelkich złodziei. 

STRIPTIZ
Częściowa golizna
Bezwstydnej kobiety
Bez zdjęcia kolczyków
I z twarzy tapety.

ZGRYWUS
Czasem bęben rośnie
I problem powstaje,
Bo się perkusista
Do gry nie przyznaje.

PRZEWIANE
Rzekła wystawiona
Do wiatru dziewucha:
Ni wianka, ni Janka,
Wiatr jedynie dmucha.

ŁADOWNICZY
Nie mógł dojść do ładu
Ze swą narzeczoną,
Bo nogę na nogę
Miała założoną.

PRZEMOC
Nie prosił,
Ino co sił
Stasio Zosię
Wytarmosił.

SPACER
Nie depcz trawników,
Nie chodź na skróty,
Bo w kupie pieska
Ubrudzisz buty. 
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Komisjo zes Spółdzielni 
Mieszkaniowyj rok w rok 

obglundo balkony i zaś u tegó, 
którny lokator mo najlepiyj pie-
lyngnowane kwiotki dostawo 
nagrode. 

Tak tyż było zes Trodynkom i 
Ferodowom. Aniela Trodynkowo 
nasadziła kwiecia, różnistych 
egzotycznych roślinów. Zaś Fe-
rodowo prała szaruchy i gacie 
starygó i wywiesiła na sznurysz-
kach na balkonie. Jeij stary wyja-
choł do Mimiec na sachsy.

Komisjo pomyliła jednako 
balkony i to Ferodowo dostała 
dyplóm i ksiunżke Brucela „Gnie-
zno na szage”. Baby otwarły ja-
daki i daliyj na sie, chocioż kom-
plowały sie na śmierć i życie. 

– Chłopy wyjechały za grama-
nice, a zes tych, co zostały, żoden 
by cie nie obsłużył, bo jezdeś 
szantrapom, a kalafe mosz jak 
zdepniynty karton po margary-
nie, szak! 

– A ty ni mosz wew gorze (gło-
wie) oleju zadość, bo jak kejter 
(pies) siko zes góry, to myślisz, że 
ci podliwajom kwiotki wodom 
kolońskom!

Była to pierwsza wolna so-
bota w lipcu końca lat sie-

demdziesiątych. Tego dnia roz-
poczynał się turnus wczasów 
wędkarskich w Macharach na 
Mazurach. Sekcja wędkarska w 
porozumieniu z nadleśnictwem 
organizowała tu wczasy dla 
pracowników Alby. Ich uczest-
nikami byli tym razem również 
Zdzisław Janicki, Bogdan Kępa, 
Józef Kowalik i Henryk Bąk, 
wszyscy z Alby. 

– Mam propozycję nie do od-
rzucenia – odezwał się Bogdan 
Kępa, gdy tylko znaleźli się w 
domku kempingowym. – Na ryb-
ki pójdziemy skoro świt, a teraz 
koc na stół i robimy podwieczo-
rek z kolacją.

Przykryli stół kocem, który się-
gał do podłogi, postawili butelki 
z wódką, kubki do mycia zębów 
zamiast kieliszków i konserwy 
rybne. Wódka płynęła, a z nią 
czas. W głowach zaszumiało, 
wzrok zmętniał. 

– Panowie! – odezwał się Bąk 
głosem wskazującym, że na dziś 
alkoholu ma dość. – Chodźmy 
na powietrze, północ minęła, 
przewietrzymy się. 

– Racja, Heniu – poparł go 
Kowalik. – Na spanie za późno, 
wkrótce idziemy na ryby. 

Wszystko bez te 
balkony, wej!

Na koniec jakosiś pogodzi-
ła jeich ciotka Adela. Jednako 
zes Sanepidu przyszła tako 
niedorobióno magisterka, bo 
któś zakapowoł Trodynko-
wom. Kóntrolerka, tako pin-
dyrynda napuczono (nadęta) i 
napómpowano (wyniosła) po 
wieczorowych studiach po-
mostowych, zaczła murmolić, 
że kwioty to istno wylingor-
nia roboli, a chrabola uznała 
za kleszcza i kozała kwiotki 
ściunć, i jeszczyk wlepiła Tro-
dynkowyj mandat. 

Zaś kozała balkóny wyło-
żyć linoleum. Że babusie ni 
mogom wymówić „linoleum” 
ino „nagoleum”, na Cierpiyn-

gach dla łatwizny godajom o 
wykładzinie Nagi Leon. A gu-
pio-mundro magisterka poszła 
precz. Ale po naszymu to istno 
na chlyb woło byb a na muchy 
ptapty. 

Zaś jeszczyk mielim zes ku-
som Lońkom. Istno odkronco 
lewizór na całkom pare. Nie 
dość, że jest głucho, to jesz-
czyk nie słyszy. Teroz Lońka 
skrąco lewizór, ale nie wiy, co 
jestta los, bo te mundrale, co 
debatujom, ruszajom ino pa-
pami, a zaś i tak nic nie robiom 
– jak w życiu.

Jak sie mie któś pyto, co 
słychać na Ciepiyngach, to 
godom, że puszczajom takie 

parole (pogłoski) o naszym 
radnym. Chce dać wniosek, że 
jeśli dejma na to skorno istny 
oskarży onygó, a ni mo czte-
rech świadków jak u Arabu-
sów, to oskarżynie przechodzi 
na skarżypyte i płaci ecie-pecie 
(pieniądze). Zaś potym bydzie 
kikać, co robi rzund abo i nie, 
i zaczyno nowom kampaniom 
wyborczom.

Ale bądźmy ludźmi, szak! 
Pomylić balkony i nagrody i 
jeszczyk dać mandat Trodyn-
kowyj, to wom godom, że tegó 
spiłować nie idzie. Jezdnym 
bejt! (wykończony).

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zaginiony
– Zdzisiu z nami nie idzie? – 

zapytał Kępa, gdy znaleźli się na 
zewnątrz. 

– Zapalmy i przejdźmy się – 
zdecydował Bąk. – Powietrze 
pachnie żywicą. 

Po powrocie Janickiego nie 
zastali. Uznali, że może wy-
szedł, bo – jak to określali w Al-
bie – „uczucie mu się skropliło”. 
Napełnili kubki i wypili zdrowie 
Zdzisia. Jednak mimo to nie-
obecność kolegi zaczęła ich nie-
pokoić. 

– Może gdzieś leży albo kąpie 
się w jeziorze – powiedział Bąk.

– Jeżeli będzie w wodzie, to mu 
mordę obiję – rozłościł się Kępa. 
– Co za pomysł, żeby po kielichu 
włazić w nocy do jeziora!

Idąc brzegiem wołali go po 
imieniu, ale odpowiadało tylko 
echo. Pojaśniało, spojrzeli na ze-
garki, było po trzeciej. 

– Może się utopił? – zauważył 
wystraszony Kowalik. – Na tyle 
wołania w końcu by usłyszał. 

– Nawet tak nie myśl! – zapro-
testował Bąk. – Obyś w złą go-
dzinę tego nie wypowiedział. 

– Sam nie wiem, co myśleć o 
tym lebiedze – zastanawiał się 
Kępa. – Chodźmy do domku, 

wypijemy po jednym i pomyśli-
my, co dalej. Może w tym czasie 
wróci. I musimy się zbierać na 
ryby. 

– Dobrze mówi – poparł go 
Bąk. – Jak za pól godziny nie 
wróci, zadzwonimy na pogoto-
wie albo milicję.

Usiedli przy stole, wypili, ale na 
biesiadowanie odeszła im ocho-
ta. Górę brała obawa o Zdzisia. 
Postanowili wypić jeszcze po 
jednym i pojechać do miastecz-
ka, by powiadomić milicję i po-
gotowie o zaginięciu kolegi. Wy-
pili, przekąsili i zamierzali wyjść, 
gdy nagle stół zaczął się przesu-
wać i doszło spod niego bełko-
tliwe mamrotanie, przerywane 
słowami, od których uszy więdły. 
Spod koca wyczołgał się Zdzisio 
Janicki. Siadł na podłodze i prze-
cierał oczy. 

– Pociąg się zatrzymał – po-
wiedział. – Wysiadamy. Do Ma-
char kawał drogi. 

– Nie! – zawołał Bąk. – Ta łaj-
za wciąż jedzie pociągiem! To 
my go szukamy, martwimy, że 
się utopił, a on schlany śpi pod 
stołem! Takim nie wolno dawać 
wódki. Bo będzie bredził, że leci 
rakietą na księżyc! 

– A gdzie my jesteśmy? – za-
pytał jakby się nic stało Janicki. 

– W Macharach, w domku 
kempingowym – Kępa hamował 
gniew. – Popiliśmy, wyszliśmy na 
powietrze i kartofelki odcedzić. 
Wróciliśmy – a ciebie nie ma. 
Szukaliśmy, chcieliśmy na poli-
cję, pogotowie, myśleliśmy, żeś 
się utopił, baranie! 

– Przepraszam, chłopaki – Ja-
nicki oprzytomniał. – Sam nie 
wiem, jak się znalazłem pod 
tym kocem. Proszę, nie mówcie 
nikomu, jak się w fabryce dowie-
dzą, nie będę miał życia…

– On ma czelność prosić, aby 
w fabryce nie mówić! – Bąk 
klepnął się po udach ze złości. 

– Dobra, chłopaki – zaśmiał się 
Kowalik. – Było, minęło. Niezły 
numer nam wyciął, to prawda. 
Ale każdemu może się zdarzyć. 
Rozgłaszać nie warto, bo jak się 
dowiedzą w komitecie albo ra-
dzie zakładowej, to powiedzą, 
że na wczasach wędkarskich 
uprawia się alkoholizm. 

Jednak wieść dotarła i do ko-
mitetu, i do rady zakładowej, a 
najpierw do wszystkich wydzia-
łów produkcyjnych w Albie. Ale 
zamiast zgorszenia wywołała 
wesołość. Od tej pory Zdzisio 
nosił miano „Zaginiony”. Ktoś 
zdobył jego zdjęcie i wykonał 
ulotkę z napisem: „Ktokolwiek 
widział zaginionego”. 

Zdzisio początkowo się złościł, 
ale później się cieszył i żartował: 
„tak zdobywa się sławę”. 
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WOJNA
Któregoś dnia przyłapała 

Romka i Bartka, jak „pojedyn-
kowali się” za stodołą. O coś im 
tam wtedy poszło, więc zgodnie 
z rycerską tradycją zawsze wy-
bierali tę formę rozwiązywania 
konfl iktów. Czasem wynikało to 
z obowiązku wodza – w wpad-
ku, gdy każdy z nich miał swoją 
armię maluchów przebranych 
za Indian lub kowbojów. 

Otóż raz pani Łukomska do-
rwała ich na takim pojedynku na 
pięści, który miał się skończyć z 
chwilą pokazania się pierwszej 
krwi i wstawiła im takie smary, a 
szczególnie Romkowi, że przez 
długi czas nie korzystali z takie-
go rozstrzygania sporów. 

– Tak, z matką będziesz 
miał chyba poważny problem – 
stwierdził Bartek, kiedy znowu 
znaleźli się na ulicy prowadzącej 
w stronę ich domów. 

Tymczasem od strony zachod-
niej zbliżał się w ich kierunku 
warkot lecących samolotów. Od 
pierwszego września, to zna-
czy od dnia rozpoczęcia wojny, 
żadnego samolotu tu jeszcze nie 
było. Ludzie z zaciekawieniem 
patrzyli w niebo, jakby oglądali 
powrót ptaków, wracających po 
zimie z dalekich stron. 

– To chyba Anglicy… Anglicy! 
– wrzasnął któryś z przechod-
niów. 

Wieść rozeszła się lotem bły-
skawicy od domu do domu. Lecą 
Anglicy! Na ulicy zrobiło się roj-
no, ludzie machali rękami w kie-
runku pilotów. 

– Idą nam z pomocą! Naresz-
cie! – wykrzykiwano. 

Tymczasem „Anglicy” spiko-
wali w dół. Nim ludzie zorien-
towali się, że jęk nurkujących 
samolotów nie wróży nic dobre-
go – zaterkotały karabiny ma-
szynowe i rozległy się detonacje 
rozrywających się bomb. Zapa-
nował niepisany chaos i panika 
– jakby niespodziewanie z nieba 
strącono grzeszników do piekła. 
Radość zmieniła przez moment 
w zdumienie, i nagle w strach, 
krzyk, płacz. Nikt nie wiedział, 
co ma z sobą zrobić. Ludzie wy-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie tysiącleci(15)

Część II

padali z domów, inni kryli się w 
nich, część sposobem kretów 
chciała wejść pod ziemię, a przy-
najmniej wsadzić w nią głowę. 
Inni próbowali ratować dobytek, 
gdy tu i ówdzie ze słomianych 
strzech zaczęły wydobywać się 
języki ognia. 

Bartek miał ochotę gdzieś 
się skryć, ale Romek… Co by 
powiedział na to Romek? Ten 
też patrzył na Bartka pytającym 
wzrokiem, by wykrztusić z sie-
bie drętwym głosem: 

– Ale mają pietra, co? 
– No – powiedział niepewnie 

Bartek.
Po raz pierwszy poczuł się 

prawdziwym bohaterem. Ludzie 
się boją, uciekają, a on… a oni…

Samoloty niebawem znikły z 
oczu, a ludzie ciągle biegali tam 
i z powrotem, taszcząc pościel, 
dobytek, zaprzęgając wozy i 
wyprowadzając zwierzęta ze 
stajen, które również ryczały i 
kwiczały. Kiedy już niebo było 
czyste, wyglądało to teraz nawet 
zabawnie. Z chłopców uleciał 
strach, którego wstydzili się oka-
zać i teraz z minami bohaterów 
obserwowali całe to widowisko.

Popatrzyli dumnie na siebie, 
jak wtedy, gdy z przypiętymi 
krzyżami „Młodzików” parado-
wali po raz pierwszy po ulicach 
miasteczka. 

Trochę z tego samozadowole-
nia wybiła pani Łukomska, któ-
ra sprawiła Romkowi na środku 
ulicy solidne lanie. 

– To ja się o ciebie zamar-
twiam, a ty tu paradujesz! – 
krzyczała. 

– A ty też widzę nie lepszy – 
przygadała Bartkowi. – A może 
byś się zatroszczył, czy się coś 
twojej matce nie stało?

Tak. O tym rzeczywiście nie 
pomyślał. A jak któraś z tych 
spadających bomb? Czarne 
myśli, czarne obrazy. Rzucił się 
biegiem w stronę domu. Pędził 
jak szalony. Wszak ojca nie było 
teraz w nim. Jako rezerwista peł-
nił w koszarach jakieś obronne 
funkcje. Nieraz mu mówił: 

– Pamiętaj, jak mnie nie ma, 
ty jesteś głową domu. Pod twoją 
opieką mama i siostra…

Dopadł do drzwi, wpadł do 
mieszkania. Mama siedziała 
przy stole i płakała. Na pewno 
martwiła się o niego. Zabolało 
go, że podczas nalotu zupełnie o 
niej zapomniał. 

– Synku! – przytuliła go do 
siebie. – Tak się bałam, tak się 
martwiłam…

Chciał coś powiedzieć, ale 
przycisnęła mu palec do ust. 

– Nie trzeba, nie trzeba. Wiem, 
ze jesteś dobry i… mądry.

Bartek tkwił długo w ramio-
nach matki i sprzeczne decyzje 
latały mu po głowie. Nie, nie 
może jej nie powiedzieć praw-
dy, to byłaby… zbrodnia. I kiedy 
matka głaskała jego włosy, kie-
dy cieszyła się jego obecnością, 
czuł tę przemiłą i straszna zara-
zem prawdę, że stracić matkę to 
tak, jakby stracić wszystko.

SIEDEMNASTEGO 
WRZEŚNIA 

Dzisiaj podjęli ostateczną de-
cyzję: jutro ruszają skoro świt. 
Nikt nie powinien się o tym do-
wiedzieć. Każdy miał się stawić 
z odpowiednim sprzętem. Osta-
tecznie w stronę frontu miało 
ich wyruszyć dziesięciu: Heniek 
Rozporski jako dowódca zespo-
łu, Rysiek Sabik zastępca, Kazi-
mierz Nagiel, Paweł Wiśniew-
ski, Jan Figiel, Piotr Karczewski 
zwany „Pętliczkiem”, ponieważ 
niedawno przyjechał tu z Wi-
leńszczyzny, Henryk Jagoda, 
Zbyszek Besendowski, Romek 
Łukomski i Bartek Górecki. Dwaj 
ostatni byli najmłodsi i nie bar-
dzo dowódca chciał ich przyjąć 
do oddziału. Ale zdecydował 
fakt, że przecież mieli już krzy-
że „Młodzików” na piersiach i 
sprawdzili się na obozach. Jako 
jedenasty miał do nich dołączyć 
Tadeusz Miller, który mieszkał 
przy trasie marszu tuż za mo-
stem na Horyniu. Z początku 
chcieli zabrać ze sobą Wandzię, 
siostrę Henia, jako pielęgniarkę, 
ale biorąc pod uwagę ostateczny 
cel, trudy i niebezpieczeństwa, 
na jakie byłaby narażona, zrezy-
gnowali z jej zgłoszenia, chociaż 
była przez wszystkich bardzo 
lubiana. 

– Gdyby kogoś nie było w 
oznaczonym czasie, czekać nie 
będziemy – przypomniał umowę 
dowódca. – Na wszelki wypadek 
schodzimy się umówionymi pa-
rami. Wszyscy spotykamy się w 
wyznaczonym miejscu i natych-
miast ruszamy w stronę mostu. 
Tam do nas dołączy Tadziu. Są 
pytania? 

– A ten pistolet, lub jakąś broń, 
będziemy mieli? – spytał ciekawy 
jak zawsze Jasiu Eigiel. 

– Niech cię o to głowa nie boli 
– zganił go Rysiek. – Jutro się 
okaże. 

– No to może coś zaśpiewamy 
przed odejściem z naszej budy 
– zaproponował zawsze wesoły 
„Pentliczek”. 

– Jest nas mało, ale sądzę, że 
ta pieśń będzie najlepsza.

I „Entliczek” swoim cienkim 
głosem zaintonował „Tysiąc wa-
lecznych opuszcza Warszawę…”

I poleciała ta pieśń nad małe 
domki miasteczka, w których 
zastraszeni ludzie z obawą pa-
trzyli w niebo i czekali na dal-
szy rozwój wypadków. Melodia 
i słowa starej pieśni wzruszyły 
chłopców. Zapaliły się w oczach 
ogniki. Teraz na nich przyszedł 
czas. Teraz oni, jak niegdyś tam-
ci, idą na swój bój. Pierwszym 
etapem Równe. Zapewne tam 
dołączą do jakiegoś oddziału. 
Wszak ich dowódca, uczeń ró-
wieńskiego gimnazjum, ma tam 
swoją drużynę i wie, gdzie pójść. 
Może dadzą im broń, ubiorą w 
mundury. 

Bartek martwił się, czy aby 
ich nie odrzucą ze względu na 
wiek. Ukrywał też przed kolega-
mi obawę, jaka go gnębiła przez 
cały czas. Jak zareaguje matka, 
gdy zobaczy, że go nie ma, że 
odszedł bez pożegnania? Tłu-
maczył sobie, że kartka, którą 
zostawił, wszystko wyjaśni.

Kiedy chłopcy wychodzili ze 
szkolnego podwórka, przebiegł 
ulicą jakiś człowiek, wrzeszcząc 
na cały głos: 

– Ludzie! Na szosie rówień-
skiej masa rosyjskich czołgów! 
Jadą na Równe! Podobno Polsce 
idą z pomocą! Jak Boga kocham, 
widziałem!

Spadło to na wszystkich jak 
grom z jasnego nieba. Chłopcy, 
nie zastanawiając się, pobiegli 
w stronę szosy. Bartek skoczył 
do domu po rower. Niebawem 
przekazał go Heniowi, a sam 
siadł na ramie. Do szosy było 
całkiem cicho. Zauważyli, że lu-
dzie biegną w jedną i drugą stro-
nę. Jedni z kwiatami i radością 
na twarzach, inni przestraszeni. 
Żołnierze zbiegli się do koszar z 
bronią gotową do strzału. 

– Nie wiem, nic nie rozumiem 
– mówił w kółko Heniek.

Wkrótce byli już na szosie. 
Rzeczywiście od Korca w stronę 
Równego posuwały się kolumny 
czołgów i samochodów.

cdn.
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19 listopada 2010 roku świe-
tlica wiejska w podpo-

znańskich Czapurach wypełni-
ła się po brzegi publicznością. 
Wystąpił Kabaret Seniorów 
„Humoreska” oraz “Aktywny 
senior” z Lubonia. 

„Humoreska” działa w Luboniu 
od pięciu lat. Jej założycielem jest 
Barbara Przybylska, która tak-
że wystepuje w tym kabarecie. 

Tworzą go seniorzy, którym ży-
cie się nie znudziło i nadal chcą 
się śmiać i rozweselać ludzi. W 
Czapurach zaprezentowali pu-
bliczności barwne, muzyczno-
wokalne widowisko, złożone z 
piosenek, skeczów i monologów 
takich postaci starego Poznania 
jak Poznańsko Pyra czy Elegant 
z Mosiny. Przedstawili też oso-
bliwy sen o wakacjach na Ha-

Stowarzyszenie „Gen” propo-
nuje prawie nowe meble biuro-
we w bardzo dobrym gatunku 
w kolorze lablados (cena do 
uzgodnienia). Szczegółowych 

informacji udziela prezes Han-
na Maciejewska, osiedle Zwy-
cięstwa 10 C, tel. 61-87- 07-721, 
607-222-721, www.gen.org.pl 
gen@gen.org.pl awa 

Praca
czeka 

Zakład Pracy Chronionej 
WFG w Poznaniu zatrudni 
dwie  osoby niepełnospraw-
ne (psychicznie chore albo 
upośledzone umysłowo) ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 
Praca w pełnym wymiarze, po-
lega na porządkowaniu terenu 
parkingu przy ulicy Solnej w 
Poznaniu. Prosimy o kontakt 
mailem j.okowicki@wfg.net.
pl lub pod numerem telefonu 
508-330-871. awa

Uroczysta 
msza 

Zarząd Stowarzyszenia Cen-
trum Wspomagania i Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
„Bratek” zaprosił osoby niepeł-
nosprawne wraz z rodzinami i 
opiekunami na uroczystą Mszę 
Świętą z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych. Nabożeństwo od-
było się piątego grudnia 2010 
roku, w Kościele Matki Boskiej 
Bolesnej w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej. awa 

Meble do wzięcia

Kabaret w Czapurach

wajach. Piękne, znane melodie, 
dowcip, barwne postacie dawnej 
Wielkopolski i nie tylko, zago-
ściły na półtorej godziny w sali 
świetlicy w Czapurach. 

Organizatorem występu było 
Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów “Jedność”, które od 
kilku lat działa w Czapurach i 

Wiórku, a jego szefową jest pani 
Danuta Paszkiewicz. Ona to 
właśnie na koniec podziękowała 
kabaretowi za cudowny wystep. 
Dodam tylko, że wśród publicz-
ności, złożonej w większości 
z seniorów, nie zabrakło także 
osób młodych.

ROBERT STĘPIŃSKI
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W sobotę 4 grudnia 2010 
roku do siedziby Towa-

rzystwa Osób Niesłyszących 
„TON” przy ulicy Kolejowej w 
Poznaniu zawitał Święty Mi-
kołaj z mnóstwem prezentów 
i licznymi atrakcjami. Były 
konkursy rysunkowe, zga-
dywanki, przygotowywanie 
ozdób choinkowych, panto-
mima „Ślimak” i wizyta psów 
– przewodników wraz z opie-
kunami z Fundacji „Mały Pie-
sek Zuzi”.

Na spotkanie przybyło liczne 
grono dzieci oraz osób doro-
słych. Każdy mógł skosztować 
smacznych wypieków, wziąć 
udział w prezentacji pantomi-
micznej, którą przygotowała 
wolontariuszka Magdalena 
Błoch, pobawić się wspólnie, 
a co najważniejsze – odebrać 

Święty Mikołaj 
obdarował dzieci
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paczkę od Świętego Mikołaja. 
Atrakcją były pieski – trzy Gol-
deny i jamnik. Maluchy z rado-
ścią podchodziły do zwierząt 
głaszcząc je. Wolontariuszki 
Fundacji „Mały Piesek Zuzi” 
pokazywały, w jaki sposób 
psy pomagają osobom niepeł-
nosprawnym w codziennym 
funkcjonowaniu. 

– Towarzystwo Osób Niesły-
szących „TON” skupia osoby 

niesłyszące i słabo słyszące, 
ich rodziny i przyjaciół. Tutaj 
mogą korzystać z pomocy tłu-
macza języka migowego, asy-
stenta osoby niepełnosprawnej 
i doradcy zawodowego. Dzięki 
wsparciu fi nansowemu Funda-
cji Bank WBK wszystkie dzieci 
otrzymały paczki pełne za-
bawek, zeszytów, przyborów 
szkolnych i słodyczy – mówi 
Eunika Lech, tłumacz języka 

migowego i sekretarz Zarządu 
Towarzystwa Osób Niesłyszą-
cych „TON”. 

Uśmiechnięte buzie naj-
młodszych były najlepszym 
dowodem, że spotkanie się po-
dobało, bo choć Święty Mikołaj 
prócz ciężkiego wora pełnego 
prezentów przyniósł także ró-
zgę – to żadne dziecko nie bało 
się podejść do niego. 

KAROLINA KASPRZAK Dzieci przygotowują ozdoby choinkowe.

Przyjazne pieski.

W oczekiwaniu na przedstawienie. 

Małe Mikołajki.

Zgaduj zgadula czym jeździ Święty Mikołaj? 


