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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wywiad 
którego 
nie będzie

Kiedy 3 lata temu Krzysz-
tof Kolberger reżysero-

wał w poznańskiej operze, 
umówiliśmy się na wywiad 
do „Filantropa Naszych 
Czasów”. Rozmawialiśmy 
długo. Były to rozmowy 
bardzo osobiste i jedyne 
w swoim rodzaju. Dziś już 
wiem, że niezapomniane 
i niestety, już nigdy nie do 
powtórzenia.

7 stycznia tego roku, po 
dwudziestoletniej walce z 
chorobą nowotworową, ten 
wielki aktor odszedł od nas 
na zawsze. Już nigdy w „Le-
cie z Radiem” nie usłyszymy 
„Strof dla ciebie”, mówionych 
jego tak charakterystycznym 
i charyzmatycznym głosem. 
Nikt już tak nie zinterpretu-
je poezji naszego papieża 
Karola Wojtyły i nie odczyta 
jego testamentu. 

Dziś, kiedy wracam my-
ślami do naszych rozmów, 
widzę jak wielki to był czło-
wiek i jak wspaniale potra-
fi ł „oswoić” swoją chorobę. 
Niejeden chory czy niepeł-
nosprawny może uczyć się 
od Krzysztofa Kolbergera. 
„On nigdy nie epatował ko-
gokolwiek swoją chorobą. 
Jego pojedynek ze śmiercią 
był pojedynkiem bardzo ka-
meralnym” – powiedział w 
TVN24 Jan Englert, dodając, 
że „stracił wspaniałego kole-
gę i świetnego aktora”. 

Ja nigdy nie zapomnę słów 
Krzysztofa Kolbergera, które 
wypowiedział, gdy przygoto-
wywał spektakl w poznań-
skiej operze. Te słowa niech 
zastąpią wywiad, którego, 
niestety, już nie napiszę: 

– Choroba zmusiła mnie 
do zastanowienia się, jaki to 
wszystko ma sens. Musiałem 
podjąć próbę nadania sensu 
tym kilkunastu latom, które 
mnie czekają. Ksiądz Twar-
dowski i Jan Paweł II – to moi 
nauczyciele w dochodzeniu 
do momentu, który czeka 
każdego, momentu przecho-
dzenia na drugą stronę. 

Właśnie 7 stycznia na tę 
drugą stronę przeszedł.

EWELINA WĘGLEWSKA 

8 stycznia w gmachu Auli UAM 
w Poznaniu odbyło się nowo-

roczne spotkanie ludzi kultury, 
polityki i oświaty z Marszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego 
Markiem Woźniakiem i Woje-
wodą Wielkopolskim Piotrem 
Florkiem. Podczas spotkania 
została wręczona nagroda im. 
Ryszarda Kapuścińskiego.

Uroczysty wieczór rozpoczęły 
przemówienia Marszałka i Wo-
jewody, po których marszałek 
Marek Woźniak wręczył Nagro-
dę im. Ryszarda Kapuścińskiego 
za rok 2010 wybitnemu socjo-
logowi profesorowi Andrzejowi 
Kwileckiemu. Kapituła Nagrody 
w swojej rekomendacji podkre-
śliła niezwykle konsekwentne, 
uczciwe i wsparte doskonałym 
aparatem badawczym przybli-
żanie przez Laureata dziedzic-
twa kulturowego Wielkopolski, 
wzbogacenie polskiej socjologii 
o badania Ziem Zachodnich, 
pionierskie w Polsce studia po-
święcone integracji europejskiej 
oraz postawę wierną ideom pra-
cy organicznej. 

„Tak jak Ryszard Kapuściński 
w swojej twórczości przekony-
wał nas, że aby lepiej poznać 
siebie, trzeba poznać Innych, bo 
to oni właśnie są tym zwiercia-
dłem, w którym się przeglądamy, 

Robert
Stępiński
R
S

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM I WOJEWODĄ

Nagroda 
dla czyniących dobro

tak prof. Andrzej Kwilecki przy-
bliża nam w swych książkach In-
nych. Innych, w tym ziemiańskie 
rody, których dzieje i dokonania 
przez dziesięciolecia były wypie-
rane ze społecznej świadomo-
ści” – czytamy w uzasadnieniu 
przyznania Nagrody. 

Profesor Andrzej Kwilecki 
jest laureatem V edycji Nagrody 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego im. Ryszarda Ka-
puścińskiego. Dotychczas otrzy-
mali ją: doktor Wanda Błeńska, 
prof. Anna Wolff -Powęska, Ste-
fan Bratkowski oraz Solange i 
Krzysztof Olszewscy. W skład 
powołanej przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 
Kapituły Nagrody wchodzą: prof. 

Waldemar Łazuga, Wojciech 
Nentwig, Anna Plenzler, prof. 
Anna Wolff -Powęska i prof. Ma-
rek Ziółkowski. 

Podczas uroczystego wie-
czoru Piotr Florek – Wojewoda 
Wielkopolski wręczył medale Ad 
Perpetuam Rei Memoriam prof. 
Markowi Jemielitemu i Grażynie 
Ziółkowskiej. 

Po części ofi cjalnej Orkiestra 
Filharmonii Poznańskiej pod 
batutą Anny Mróz wykonała 
koncert „Od czardasza do czar-
dasza”, solo śpiewała Barbara 
Gutaj. 

Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego im. 
Ryszarda Kapuścińskiego jest 
swoistym testamentem tego 
wybitnego pisarza, reportera, 
dziennikarza, publicysty, poety i 
fotografa – wielkiego człowieka, 
który przebywając w Poznaniu 
25 listopada 2006 roku stwier-
dził, że brakuje nam nagrody, 
która by wyrastała ponad lo-
kalne środowisko, honorowała 
wielkie postacie, niekoniecznie 
za zasługi dla regionu. Dlatego 
od pięciu lat Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego wrę-
cza nagrodę im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego. Honoruje nią osoby 
lub instytucje życia publicznego 
w kraju i za granicą za wybitne 
dokonania na rzecz społeczeń-
stwa, pielęgnowanie ponadcza-
sowych wartości oraz czynienie 
dobra dla potrzebujących.

Od prawej: wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski 
z małżonką, prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk 

i marszałek Marek Woźniak z małżonką.

Marszałek Marek Woźniak wręcza profesorowi Andrzejowi 
Kwileckiemu nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińsiego.
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Zmiana
siedziby

Nowy adres biura Pełnomoc-
nika Prezydenta Miasta Pozna-
nia ds. Osób Niepełnosprawnych 
i Oddziału Integracji Osób Nie-
pełnosprawnych: 

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Poznania
ul. 3 maja 46

61–728 Poznań
tel. (61) 87 85 822

61) 87 85 823, (61) 87 85 825.
kar

Podzielili się 
krwią

Podczas 52 akcji Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi 

PCK Lubonianka im. Błogo-
sławionego Edmunda Boja-
nowskiego w Luboniu zor-
ganizowanej w niedzielę, 19 
grudnia w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 – 92 
krwiodawców (w tym 25 ko-
biet) przekazało 41,4 l krwi. 

Akcję prowadziło 16 pra-
cowników Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu pod 
kierunkiem lek. med. Krystyny 
Ludovico, która wysoko oce-
niła tę społeczną inicjatywę i 
ofi arność ludzi, dzielących się 
swoją krwią z potrzebującymi. 

Podczas niedzielnego po-
boru krwi do Klubu wstąpiło 3 
nowych członków.

Inicjatywę sponsorowali: 
fi rma „Dramers” SA w Rabowi-
cach koło Swarzędza, Przed-
siębiorstwo Farmaceutyczne 
Ziołolek Sp. z o.o. w Poznaniu, 
Radio „Merkury”, Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa, 
Kompania Piwowarska Lech 
Browary Wielkopolski SA, Pol 
Car Antoninek, Selgros Cash 
& Carry i Urząd Miejski w Lu-
boniu.

W przeprowadzeniu akcji 
pomagali: Adam Szydłowski, 
Bronisław Tomkowiak, Ewa 
Wojciechowska, Zbyszko Woj-
ciechowski, jako organizator 
prezes Lubonianki Jerzy Zieliń-
ski i Piotr Chmielewski – czło-
nek Zarządu Klubu HDK PCK 
przy Wielkopolskim Zarządzie 
Okręgowym PCK w Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

W Mikołajkowy wieczór 
6 grudnia 2010 roku o 

godzinie 19 w Auli Uniwer-
syteckiej Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu 
odbył się koncert charytatyw-
ny „Wielkopolska Wrażliwa”. 
Dochód z koncertu został 
przekazany na rzecz Funda-
cji Patria, która w Imiołkach 
nad jeziorem Lednickim, w 
pobliżu Bramy Ryby, buduje 
dla swoich podopiecznych 
całoroczne centrum rehabili-
tacyjne. 

Honorowy patronat nad 
koncertem, którego organi-
zatorem była Fundacja Patria 

KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ FUNDACJI PATRIA

Wielkopolska 
jest wrażliwa

Województwa Wielkopolskie-
go Marek Wożniak, wzruszo-
ny, że tylu Wielkopolan pomo-
gło w realizacji tego pięknego 
przedsięwzięcia. Przemawiał 
także Michał Wojtczak – po-
mysłodawca, założyciel i pre-
zes Fundacji Patria. 

Po części ofi cjalnej nadszedł 
czas dla artystów. Ich występy 
zainaugurował Andrzej Cier-
niewski, który wykonał swoje 
największe przeboje, między 
innymi „Dwie morgi słońca”. 
Wystąpił polsko-włoski duet 
czyli Halina Benedyk i Marco 
Antonelli, którzy po dwudzie-
stu sześciu latach spotkali się 
ponownie nie tylko po to, by 

wspólnie zaśpiewać, ale także 
aby nagrać nową płytę. Przy-
pomnieli „Frontiere”, ale także 
była premiera nowych piose-
nek. 

Prawdziwą gratką dla fanów 
muzyki był zespół Lombard, 
który wystąpił gościnnie z nie-
pełnosprawnym artystą Mar-
kiem Siwkiem. Po pierwszych 
taktach “Szklanej pogody” i 
„Przeżyj to sam” publiczność 
śpiewała razem z zespołem 
i ich głównymi wokalistami 
– Martą Cugier i Grzegorzem 
Stróżniakiem. Gwiazdą wie-
czoru był też Zbigniew Wo-
decki, który wykonał „Izoldę” 
oraz swój najnowszy przebój 
„Rodacy”. 

Każdy z artystów otrzymał 
nie kończące się brawa. Na 
zakończenie tego wspaniałego 
koncertu wykonawcy otrzyma-
li w darze od Fundacji Patria 
kwiaty i wszyscy razem zaśpie-
wali wraz z Haliną Benedyk, 
Marco Antonellim, Andrzejem 
Cierniewskim, Lombardem i 
Zbigniewem Wodeckim kolędę 
„Cicha noc”. 

Koncert, który prowadzili 
Ewa Siwicka i Tadeusz Zwief-
ka, zarejstrowała Telewizja 
Polska. Jego fragmenty zostały 
wyemitowane w TVP Poznań 
w święta oraz Nowy Rok.

ROBERT STĘPIŃSKI
POZNAŃ

przy współpracy dwóch orga-
nizacji: Loży Wielkopolskiej 
BCC i Lions Club Poznań Patria 
– objęli: Prezydent RP Broni-
sław Komorowski, Wojewoda 
Wielkopolski Piotr Florek, Mar-
szałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak 
i Rektor UAM prof. Bronisław 
Marciniak

W klimat świąt wprowadzili 
słuchaczy muzycy, którzy to-
warzyszyli artystom podczas 
koncertu: Wojciech Olszewski 
– pianino oraz Jerzy Główczew-
ski – saksofon i fl et. Świątecz-
ne piosenki zaśpiewali także 
Halina Benedyk i Andrzej Cier-
niewski. Głos zabrał Marszałek 

Halina Benedyk i Marco Antonelli. 
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Wszyscy artyści na scenie.
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Kilka miesięcy temu mie-
liśmy zaszczyt gościć w 

Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Swarzędzu naszych 
dobrych przyjaciół – prezesa 
fi rmy Blum, pana Andrzeja 
Michalskiego wraz ze współ-
pracownikami. Przybyli oni do 
nas, aby przekazać podarunek 
w postaci ostrzarki do narzę-
dzi stolarskich i wielu innych 
sprzętów bardzo pomocnych 
w rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. 

Wielka radość zagościła w na-
szych sercach, gdy dowiedzieli-
śmy się o zaproszeniu warszta-
tu do siedziby przedsiębiorstwa 
Blum na spotkanie wigilijne. Od-
było się ono w piątek 17 grudnia. 
Po kilku ofi cjalnych punktach 
wieczoru nastąpiła chwila, w 
czasie której pani Barbara Ku-

W środę 15 grudnia w sali Eu-
rohotelu w Swarzędzu w 

pięknej zimowej aurze odbyło 
się spotkanie wigilijne Warszta-
tu Terapii Zajęciowej. Początek 
uroczystości stanowił program 
artystyczny przygotowany 
przez uczestników warsztatu 
pod okiem instruktorów. 

Znalazły się w nim fragmenty 
tekstów związanych z Bożym 
Narodzeniem, poezja świą-
teczna oraz kolędy i tradycyjne 
pastorałki. Przeczytany został 
rozdział z Ewangelii o narodze-
niu Jezusa. Następnie życzenia 
wszystkim obecnym złożyła 
pani prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski im. Leszka Grajka w Swarzę-
dzu, Barbara Kucharska. 

INICJATYWY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Nasza Wigilia
gotowanymi przez obsługę Eu-
rohotelu. Wspólne rozmowy i 
posiłek urozmaicone były śpie-
waniem kolęd, które trwało do 
końca uroczystości. 

W tym pięknym czasie Na-
rodzenia Pańskiego w imieniu 
kadry i uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej oraz całe-
go Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski skła-
dałam wszystkim czytelnikom 
„Filantropa” serdeczne życzenia 
pokoju ducha na każdy dzień, 

charska, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski, przedstawiła historię naszej 
placówki. Uzupełnienie jej słów 
stanowiła prezentacja multi-
medialna przygotowana przez 
instruktora terapii zajęciowej 
Magdalenę Dudzińską. 

Poczuliśmy wielką radość, 
gdy zobaczyliśmy, ile osób jest 
zainteresowanych naszymi pra-
cami, które wystawiliśmy na 

specjalnie zainstalowanym sta-
nowisku. wielkie wrażenie zro-
biła na nas hojność i życzliwość 
zarządu i pracowników fi rmy 
Blum. Dowiedzieliśmy się rów-
nież, że otrzymamy, już po raz 
kolejny, piękny prezent potrzeb-
ny w codziennej pracy i terapii w 
Stowarzyszeniu. Musimy w tym 
miejscu zaznaczyć, że wszystko, 
co dostaliśmy, jest prawdziwym 
darem serca ludzi pracujących 

w Blumie. Rezygnując z prezen-
tu gwiazdkowego, postanowili 
sprawić nam nieocenioną ra-
dość. 

Całej fi rmie Blum serdecznie 
dziękujemy za nadzwyczajną 
życzliwość, przede wszystkim 
za sympatyczną atmosferę, go-
rące przyjęcie i wspaniały poda-
runek! 

MICHAŁ OGONIAK 
WTZ SWARZĘDZ

Świąteczny dar 
wielkich serc 

Po modlitwie poprowadzo-
nej przez księdza Eugeniusza 
Guździoła wszyscy przełamali 
się opłatkiem składając sobie 
jednocześnie życzenia. Jak co 

roku, tak i tym razem swo-
ją obecnością zaszczycili nas 
wierni przyjaciele, pani Elż-
bieta Bijaczewska z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Poznaniu i pan Tomasz 
Woźnica. Radość wszystkim 
sprawił bardzo smaczny po-
częstunek – raczyliśmy się 
wigilijnymi smakołykami przy-

życzliwości ludzi spotykanych 
na swojej drodze i spełnienia 
marzeń!

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ SWARZĘDZ
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W sobotę, 11 grudnia 2010 
roku, po raz kolejny Sto-

warzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu uczest-
niczyło w „Balu z Mikołajami”. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji 
Gimnazjum nr 3 impreza od-
była się w przestronnym holu 
szkoły. 

W zorganizowaniu uroczy-
stości i dopięciu wszystkiego na 
ostatni guzik pomogli nam nasi 
przyjaciele, wśród których było 
wielu młodych wolontariuszy. 
Imprezę otworzyła prezes Sto-
warzyszenia, pani Basia Kuchar-
ska, która powitała przybyłych 
na uroczystość gości. Początek 
części artystycznej stanowił po-
kaz tańca wykonany przez Asię 
Kierzek, uczestniczkę Warsztatu 
Terapii Zajęciowej działającego 
przy Stowarzyszeniu. Następnie 
na scenę wkroczyli wolontariu-
sze i grupa artystyczna, składa-
jąca się z uczestników Stowarzy-
szenia. Wśród prezentowanych 
utworów znalazła się piosenka 
„Mój przyjacielu”, dedykowana 
przez osoby niepełnosprawne 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy oddają im wolny czas i 
poświęcają dla nich swe siły. 

Trzeba podkreślić, że tego-
roczny „Bal z Mikołajami” miał 
wymiar szczególny. A to za 
sprawą 20 rocznicy powstania 
Stowarzyszenia. Dokładnie 8 
grudnia 1990 roku rozpoczęła 
swoją działalność ta niezwy-
kła placówka, której głównym 
celem było i jest nadal niesie-
nie pomocy najsłabszym. Z tej 
okazji Michał Ogoniak ułożył 
utwór opowiadający o codzien-
nym życiu w Warsztacie, a jego 
dopełnienie stanowiły piosenki 
autorstwa Magdaleny Dudziń-
skiej, poświęcone pani Basi i 
Stowarzyszeniu. Przy wtórze gi-
tary i klawiszy zostały one wyko-
nane przez zespół z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, prowadzony 
przez panią Marię Wejman. W 
ten sposób uczestnicy wyrazili 
swoją wdzięczność Pani Prezes, 
terapeutom i instruktorom za ich 
pracę. 

Wszystkim podobał się rów-
nież występ gwiazdy wieczoru, 
Haliny Benedyk, która wykona-
ła między innymi swój przebój 
„Frontiera”, śpiewany w duecie 
z Marco Antonelli’m. Inne, bar-
dziej skoczne piosenki artystki 
spowodowały, że publiczność 
ruszyła na parkiet i rozpoczęła 
tańce, które trwały prawie dwie 
godziny. 

SPECJALNEJ TROSKI IMIENIA LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

To był bal…

Śpiewa zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. 

Śpiewamy razem z Haliną Benedyk.

Jubileuszowy tort.

Ważnym momentem wie-
czoru był poczęstunek pięknie 
ozdobionym jubileuszowym 
tortem, który ufundowała pani 
Małgorzata Nowak z cukierni 
„Magdalenka” oraz aukcja, z 
której dochód został przezna-
czony dla Gimnazjum. Na balu 
nie mogło również zabraknąć 
długo wyczekiwanego miesz-
kańca Laponii. Święty Mikołaj 
przybył w połowie imprezy wraz 
ze swoją reniferzycą i pomocni-
kami, przywożąc z dalekiej kra-
iny mnóstwo prezentów. Szybko 
okazało się, że i on wie o wiel-
kiej rocznicy Stowarzyszenia, co 
udowodnił opowiadając ze sce-
ny historię naszej organizacji! 
Dziękujemy władzom gminy i 
powiatu, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej za wsparcie fi nansowe 
oraz gościom za słodycze. 

AGATA KIEJDROWSKA 
DAREK BUGAJSKI 

Od redakcji:
Relacja z Balu z Mikołajami 

i zarazem z uroczystości 20-lecia 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu autorstwa 
Karoliny Kasprzak ukazała się już 
w styczniowym wydaniu „Filan-
tropa”. Mimo to tekst na ten sam 
temat, napisany przez uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez swarzędzkie 
Stowarzyszenie, także publikuje-
my, bowiem ogromnie sobie ce-
nimy współpracę z tymi Autorami 
i szanujemy ich twórczy wysiłek.
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– Jaką funkcję objął pan po 
uzyskaniu mandatu radnego 
do Rady Miasta Poznania? 

– Bardzo cieszę się, że wy-
borcy po raz kolejny obdarzyli 
mnie zaufaniem. Postaram się 
go nie zawieść. Zostałem prze-
wodniczącym Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Poznania. Zdaję 
sobie sprawę, jak wielka od-
powiedzialność na mnie ciąży. 
W przezwyciężaniu bieżących 
problemów przydatne okaże się 
doświadczenie zdobyte pod-
czas pracy w minionych kaden-
cjach. Liczę także na wsparcie 
kolegów z komisji. 

– Na czym zamierza się pan 
skupić w działalności na rzecz 
niepełnosprawnych? 

– Przede wszystkim chciał-
bym, aby w tegorocznym 
budżecie znalazł się zapis o 
stworzeniu Poznańskiego Cen-
trum Inicjatywy Obywatelskiej i 
Wolontariatu. Byłoby ono miej-
scem, w którym organizacje 
pozarządowe miałyby swoją 
skrzynkę kontaktową, adres 
siedziby i w którym mogłyby 
prowadzić szkolenia na rzecz 
trzeciego sektora. Z moich ob-
serwacji wynika, że Wielkopol-
ski Oddział Narodowego Fun-
duszu Zdrowia bardzo dobrze 
realizuje zadania związane z 
rehabilitacją. Powoli działania 
te zbliżają się do standardów 
europejskich. Natomiast reha-
bilitacja społeczna i zawodowa 
wymaga nieustannych działań, 
by poprawa była bardziej od-
czuwalna. Pomysłów mamy 
dużo, ale barierę stanowią fi -
nanse. 

– Co jest dla pana prioryte-
tem w tej kadencji? 

– Właśnie Centrum Inicjatywy 
Obywatelskiej i Wolontariatu. 
Mówi się o nim od prawie sze-
ściu lat. Teraz przyszedł czas 
na realizację. Wcześniej dysku-
towano o stworzeniu Centrum 
Rehabilitacji i Profi laktyki Nie-
pełnosprawności, które w koń-

cu udało się otworzyć. Niestety, 
straciłem nadzieję na utworze-
nie Zakładu Aktywności Zawo-
dowej, co nie oznacza, że kie-
dyś ta placówka nie powstanie. 
Jednym z powodów jest ustawa 
o fi nansach publicznych, która 
uniemożliwia powołanie ZAZ-u 
jako jednostki miejskiej. Pomi-
mo rozstrzygnięcia konkursu i 
zabezpieczenia w poprzednim 
budżecie kwoty około dwóch 
milionów złotych pomysł ten 
się nie powiódł. Poza tym sy-
tuacja fi nansowa samorządów 
ciągle się pogarsza. Obawiam 
się, że nie będzie nas stać na 
urzeczywistnienie tego zamy-
słu. Inna sprawa, że Najwyższa 
Izba Kontroli, Biuro Pełnomoc-
nika oraz Sejmowa Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej 
mają coraz więcej zastrzeżeń 
do funkcjonowania zakładów 
aktywności zawodowej w ich 
obecnej formie. Szkoda, że 
nie udało rozwiązać problemu 
Kaponiery, na którą narzekają 
chyba wszyscy niepełnospraw-
ni. Borykamy się z taksówka-
mi dla niepełnosprawnych. W 
tym przypadku wina nie leży 
po stronie fi rmy, która wygrała 
przetarg, ale spowodowały ją 
inne okoliczności, które posta-
ramy się wyeliminować. 

– Jakie sprawy wymagają 
jak najszybszej interwencji? 

– Największy problem stano-
wi budżet. Jest słaby, zwłasz-
cza po stronie wydatków 
bieżących, czyli działań skie-
rowanych na typową pomoc 

społeczną i wsparcie rodzin bę-
dących w trudnych sytuacjach. 
Ta sytuacja wymaga rozpisania 
stosownych konkursów oraz 
podpisania wieloletnich umów, 
by działania w ramach tej sfe-
ry były zabezpieczone od stro-
ny fi nansowej przynajmniej na 
dwa najbliższe lata. Wierzę, że 
nam się to uda. 

– Na jakie największe prze-
szkody napotyka pan w co-
dziennym pełnieniu funkcji 
przewodniczącego? 

– Szczególnie uciążliwe bywa 
niezrozumienie podstawowych 
praw i zasad, dotyczących bu-
dżetu i funduszy publicznych. 
Niestety, dotyczy to również 
członków komisji. Nie wątpię, 
że z czasem wszystko stanie 
się proste, bowiem część tych 
osób debiutuje w pracy samo-
rządowej. Myślę, że pokonamy 
trudności dzięki współpracy z 
prezydentem, Wydziałem Zdro-
wia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Poznania oraz z innymi 
wydziałami, odpowiedzialny-
mi za współpracę z kierowaną 
przeze mnie komisją. Wypra-
cowałem takie metody pracy, 
które w codziennej działalności 
dobrze zdają egzamin. 

– Czy pana zdaniem pomoc 
dla osób niepełnosprawnych 
w naszym mieście jest wystar-
czająca? 

– Wieloletnie starania i cięż-
ka praca dla tego środowiska 
jest coraz bardziej widoczna i 
odczuwalna. System działań na 
jego rzecz, jaki stosujemy w Po-
znaniu, nie funkcjonuje najgo-
rzej. Niestety, wszystkie pomy-
sły i inicjatywy są uzależnione 
od pieniędzy. W głównej części 
działania w ramach rehabilita-
cji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych fi nansowa-
ne są jednak przez PFRON, któ-
rego fundusze z roku na rok są 
mniejsze. Tę lukę staramy się 
wypełniać z budżetu miasta. 
Dla nas każda złotówka jest 
bardzo ważna. 

PANI GRAŻYNA
MA PRACĘ 

Dziękujemy radnemu Michałowi 
Tomczakowi 

W grudniowym numerze „Fi-
lantropa” opisaliśmy losy pani 
Grażyny i jej dzieci, którym gro-
ziło rozdzielenie. Pani Grażyna 
po śmierci męża straciła pracę, 
więc kredytu w banku, który 
wzięła na przeszczep dla chore-
go męża, nie była w stanie spła-
cać. Zaczęło brakować pieniędzy 
na codzienne potrzeby. 

W końcu do pani Grażyny 
przyszedł komornik i ogołocił 
mieszkanie ze wszystkiego, co 
się dało. Cała rodzina utrzymu-
je się z renty inwalidzkiej oraz 
z rent sierocych, które dzieci 
otrzymują po ojcu. 

Na dwoje dzieci pani Grażyna 
dostaje w sumie 618 złotych, a jej 
świadczenie wynosi 780 złotych 
z dodatkiem pielęgnacyjnym. 
Trudno z takiej kwoty zapłacić 
wszystkie niezbędne rachunki, a 
co dopiero spłacać kredyt. Trze-
ba więc było zredukować wy-
datki do niezbędnego minimum. 
Rodzina nie ma telewizora, 
komputera, telefonu, dzieci nie 
chodzą już na basen. Ale trze-
ba jeść i rachunki za prąd, gaz i 
czynsz uregulować w terminie. 

Gdy mąż pani Grażyny za-
chorował, konieczny okazał się 
przeszczep szpiku kostnego. 
Zabieg się udał. Przez rok nic nie 
wskazywało, że może zdarzyć 
się nieszczęście. Nagle przyszła 
„sepsa” i mąż zmarł. 

Sytuacja jeszcze bardziej się 
skomplikowała, gdy pani Graży-
na uświadomiła sobie, że ma do 
spłacania dwa kredyty. Ze wzglę-
du na to, że nie mieli z mężem 
zdolności kredytowej, nie dostali 
jednego dużego kredytu, więc 
wzięli dwa konsumpcyjne. Do 
spłacenia z odsetkami jest około 
60.000 złotych. Miesięczna rata 
wynosi ponad 1.000 złotych. 

Pani Grażyna napisała dzie-
siątki listów do różnych insty-
tucji z prośbą o pomoc, ale bez 
skutku. Próbowała nawet wy-
nająć pokój. Najważniejsze było 
znalezienie pracy. Zarejestrowa-
ła się we wszystkich możliwych 
miejscach, wysłała dziesiątki 
cv, skończyła szkolenie w Fun-
dacji Kawalerów Maltańskich 
dotyczące umiejętności poszu-
kiwania zatrudnienia. Jedynym 
warunkiem była praca przed 
południem, by potem zająć się 
dziećmi. 

Pomocną dłoń podał pani 
Grażynie radny Michał Tom-
czak. To dzięki jego staraniom 
święta Bożego Narodzenia były 
w tej rodzinie szczęśliwe. Dzie-
ci przestały się bać rozdzielenia, 
bo mama otrzymała pracę. paw

Pamiętać 
o niepełnosprawnych 
Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, przewodniczącym Krajowej Rady 
Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania
rozmawia AURELIA PAWLAK.
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Pełna ciepłych chwil, 
przedświąteczna atmos-

fera zawitała do Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk” w 
Komornikach. We wtorek 21 
grudnia zorganizowało ono 
spotkanie wigilijne w siedzi-
bie Warsztatów Terapii Za-
jęciowej „Promyk” przy ulicy 
Szkolnej 13 w Dopiewcu w 
Powiecie Poznańskim. Było 
przepiękne przedstawienie 
Bożonarodzeniowe, wspólne 
śpiewanie kolęd, prezentacje 
muzyczno-wokalne, życzenia 
oraz prezenty.

Gości powitał Bogdan Mać-
kowiak – Prezes „Promyka”. 
Wśród nich, razem z uczestni-
kami „Promyka”, ich rodzicami 
i członkami Stowarzyszenia 
byli m.in.: Aldona Janyszak 
– wicedyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, Maria Załóg z Gmi-
ny Komorniki, Maria Jamont – 
przewodnicząca Rady Gminy 
Dopiewo, Andrzej Jankowski 
– przewodniczący Miejsko – 
Gminnej Rady w Buku, Cze-
sława Leciejewska – kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dopiewie, Małgorzata Jaroń 
– kierownik Ośrodka Pomocy 

Wigilia 
w „Promyku”

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

KK
KK
PP

FO
T.

 (4
X

) K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K

Święty Mikołaj i prezenty.

Społecznej w Buku i Mirosła-
wa Walkowiak – Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Stęszewie. 

Odczytano życzenia świą-
teczne licznego grona przyja-
ciół i sympatyków organizacji, 
wśród których byli posłowie 
na Sejm Krystyna Łybacka i 
Stanisław Kalemba. Po odczy-
taniu fragmentu z Pisma Świę-
tego przez Ewę Linke jasełka 
Bożonarodzeniowe odegrali 
uczestnicy „Promyka”. Kolędy 
śpiewała grupa wolontariacka 
„Lubimy być razem” z Gimna-
zjum w Dopiewie pod kierun-
kiem Marii Tomczak. 

Nie zabrakło oczywiście 
Świętego Mikołaja i prezentów 
ufundowanych przez Wójta 
Gminy Komornik, parafi an z 
Parafi i p.w. Najświętszej Marii 
Panny w Zakrzewie i Stowa-
rzyszenie „Promyk”. Organiza-
torzy serdecznie dziękują za 
wsparcie Starostwu Powiato-
wemu i Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Wokalistki z grupy wolontariackiej „Lubimy być razem”.

Opłatek dla wszystkich. 

Przedstawienie Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczestników 
WTZ „Promyk”.
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– Na czym polegają zasad-
nicze zmiany w ustawie o re-
habilitacji społecznej i zawo-
dowej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych? 

– Zmiany dotyczą głównie 
pracodawców. Przede wszyst-
kim zmieni się sposób dystry-
buowania pieniędzy na dofi -
nansowanie wynagrodzeń. Ten 
proces został rozłożony na lata. 
Druga kwestia to ulgi związane 
z wpłatami na PFRON. Dotyczy 
ona pracodawców oraz tych, 
którzy nabywają towary i usłu-
gi u pracodawców zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne. 
Zmienia się zasada udzielania 
tych ulg. Trzecia sprawa wią-
że się z Zakładowym Fundu-
szem Rehabilitacji wyłącznie 
w zakładach pracy chronionej. 
Zmieniają się wpływy, będą one 
u wielu pracodawców zmniej-
szone, poza tym powstaje ry-
gor wydatkowania tych pie-
niędzy w określonym czasie 
oraz zmieniają się obowiązki 
i uprawnienia pracodawcy. Od 
2012 roku zmienia się czas 
pracy osób niepełnosprawnych 
ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawno-
ści. Zostanie on wyrównany w 
stosunku do pozostałych osób. 
Ten postulat pojawia się od lat. 
Przeróżne postulaty zgłasza-
li zarówno pracodawcy jak i 
związki zawodowe. Duże zna-
czenie ma również unormowa-
nie sprawy ciągłości orzeczeń. 
Do tej pory budziła ona wiele 
kontrowersji. 

– Co oznacza termin „cią-
głość orzeczeń”? 

– Osoba niepełnosprawna 
otrzymuje orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności i przedsta-
wia je pracodawcy. Ten stosuje 
ten dokument do ulg, upraw-
nień pracownika i swoich jako 
pracodawcy do skorzystania 
z dofi nansowania do wyna-
grodzeń. To orzeczenie jest 
mu potrzebne do obliczenia 
wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych między 
innymi w celu uzyskania ulg w 
wpłatach na PFRON. Zgodnie z 
przepisami, jeśli zakład zatrud-
nia w sumie dwadzieścia pięć 
osób, a w tym nie osiąga wskaź-
nika sześciu procent osób nie-
pełnosprawnych, wówczas 
jest zobowiązany do wpłat na 
PFRON. Jeśli ten wskaźnik sze-
ściu procent zostanie osiągnię-
ty automatycznie, na trzeba 
zasilać konta PFRON-u. Bywa, 
że orzeczenie zostaje wydane 
na czas określony i traci swoją 
moc. Na nowe w naszym sys-
temie trzeba poczekać. Wydaje 
je Zespół do Spraw Orzekania 
Niepełnosprawności z datą 

posiedzenia. Powstaje patowa 
sytuacja, bo stare orzeczenie 
już nie działa, a nowego jesz-
cze nie ma. W tym czasie pra-
codawca nie otrzymuje na taką 
osobę niepełnosprawną dofi -
nansowania do wynagrodze-
nia. Jeśli w orzeczeniu widnieje 
wpis, że niepełnosprawność 
powstała od urodzenia, to teo-
retycznie jest ciągłość, której w 
praktyce nie ma. Nowy prze-
pis mówi o tym, że w określo-
nych sytuacjach ciągłość jest 
zachowana i określa, kiedy 
pracodawca może wstecznie 
wliczać pracownika do stanu 
zatrudnienia oraz kiedy może 
otrzymać na niego dofi nanso-
wanie. Ta uciążliwa luka praw-
na zostanie zlikwidowana. 

– Skąd wziął się pomysł 
wprowadzenia tych zmian? 

– Patrząc na te przepisy i czy-
tając uzasadnienie do projektu 
ustawy, łatwo dojść do wniosku, 
że w świetle dziury budżetowej 
z którą mieliśmy do czynienia, 
chodziło o zachowanie płynno-
ści fi nansowej PFRON-u. Gdyby 
tych zmian nie było, to mogło-
by się okazać, że zabrakłoby 
pieniędzy na dofi nansowanie 
pracodawców, zatrudniających 
osoby niepełnosprawne. Wpły-
wy do PFRON-u się zmniej-
szały, a wydatki zwiększały. 
Konieczna więc była zmiana 
przepisów. 

– Czy Pani zdaniem propo-
nowane zmiany sprawią, że 
pracodawcy będą zwalniać 
swoich niepełnosprawnych 
pracowników? 

– Niestety, tak może się stać. 
Od marca tego roku wchodzi 
w życie przepis, który mówi o 
tym, że nie będzie dofi nanso-
wania do wynagrodzeń osób z 
umiarowym i lekkim stopniem 
niepełnosprawności, które 
mają prawo do emerytury. Hi-
storia się powtarza, bo z takim 
przepisem mieliśmy już do czy-
nienia i po jego wejściu w życie 
były zwolnienia. Teraz bardzo 
łatwo można zaobserwować 
między innymi na forach inter-
netowych obawy nurtujące pra-

codawców. Pytają oni czy zwol-
nienie, przykładowo, dziesięciu 
osób mających prawo do eme-
rytury, będzie zakwalifi kowane 
do zwolnienia grupowego. Wąt-
pliwości dotyczą także wypła-
ty odpraw. Jeżeli pojawiają się 
tego rodzaju pytania, to należy 
przypuszczać, że pracodawcy 
myślą o takiej możliwości. 

– Czy pani zdaniem propo-
nowane nowe rozwiązania 
prawne mogą zniechęcająco 
wpływać na pracodawców 
mających status zakładu pracy 
chronionej? 

– Aby uzyskać status zakładu 
pracy chronionej, pracodaw-
cy muszą posiadać określony 
wskaźnik zatrudnienia niepeł-
nosprawnych. Wśród nich są 
osoby ze znacznym i umiar-
kowanym stopniem niepełno-
sprawności, które są bardzo 
poszkodowane, a co za tym 
idzie, mniej wydajne niż pra-
cownicy z lekkim stopniem 
niepełnosprawności. Status 
zakładu pracy chronionej daje 
określone uprawnienia. Należy 
do nich Zakładowy Fundusz 
Rehabilitacji, na który wpły-
wają zwolnienia z podatków 
od nieruchomości, rolnego, le-
śnego, PIT-4. Tak było do końca 
2010 roku. Najważniejsze dla 
zakładu są podatki od nieru-
chomości i PIT-4. W momen-
cie, w którym zabraknie tych 
zwolnień podatkowych i będzie 
tylko rok na wydanie tych pie-
niędzy, pracodawcom zabrak-
nie funduszy na wyposażenie 
stanowiska pracy dla osób peł-
nosprawnych, na zapewnienie 
dla nich opieki medycznej, do-
wożenie do pracy. Może się tak-
że okazać, że pracodawca ma-
jący tylko sześćdziesiąt procent 
zwolnienia z PIT-4, nie będzie 
miał środków na zapewnienie 
pomocy indywidualnej niepeł-
nosprawnym pracownikom w 
takim zakresie jak obecnie. 

– Takie działania mogą do-
prowadzić do powiększenia 
rzeszy bezrobotnych. Czy dla 
osób niepełnosprawnych, któ-
re staną się bezrobotne i dla 
których poszukanie zajęcia 

jest o wiele trudniejsze niż dla 
osób spranych, będzie jakaś 
alternatywa? 

– Szczerze mówiąc, nie wi-
dzę takiej alternatywy. Trzeba 
pamiętać, że bardzo łatwo wy-
lać dziecko z kąpielą. Proszę 
zauważyć, że jest niewiele fi rm, 
które uzyskują status zakładu 
pracy chronionej. Warto zadać 
pytanie, czy to jest to korzyst-
ne, czy kuszące. Warto także 
zastanowić się, ile fi rm, które 
zrezygnują z tego statusu, bę-
dzie chciało do niego wrócić. 
Nie chodzi tu o sam status, ale o 
to, że fi rmy posiadające go dają 
zatrudnienie rzeszy niepełno-
sprawnych, spełniając przy tym 
wszelkie rygorystyczne wymogi 
zapewnienia im odpowiednich 
warunków pracy. Zakłady pra-
cy chronionej świecą również 
przykładem w zakresie respek-
towania praw pracowniczych. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że 
pracodawcy muszą mieć świa-
domość, że mają stabilność 
prawa, że ktoś o nich dba, że 
komuś na tym zależy, żeby za-
trudniali niepełnosprawnych. 
Niestety, pokutuje przekonanie, 
że pracodawcy „coś” musi się 
opłacać. W praktyce jest tak, że 
nie wszyscy pracodawcy kierują 
się względami merkantylnymi. 
Od lat zatrudniają osoby niepeł-
nosprawne, bo pracują bardzo 
solidnie, są ambitne, lojalne, nie 
zmieniają często pracy. Stąd 
też warto dbać o pracodawców 
takich osób od strony legisla-
cyjno-prawnej. Oprócz tego 
należy ich wyróżniać i doceniać 
postawę i zaangażowanie. 

– Gdzie można zdobyć wie-
dzę na temat proponowanych 
zmian? 

– Szczegółowe informacje 
można zdobyć pod adresem 
mailowym radnego Michała 
Tomczaka, przewodniczącego 
Krajowej Rady Konsultacyjnej 
do spraw Osób Niepełnospraw-
nych oraz przewodniczący 
Komisji Rodziny Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Rady Miasta 
Poznania: michal_tomczak@
um.poznan.pl

Docenić zakłady 
pracy chronionej
Z MONIKĄ MISZTAL – ekspertem w dziedzinie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych i pomocy publicznej rozmawia AURELIA PAWLAK 
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Wielkopolski Związek Inwa-
lidów Narządu Ruchu jest 

jedną z najstarszych organiza-
cji pozarządowych skupiają-
cych osoby z niepełnosprawno-
ściami fi zycznymi, ich rodziny, 
przyjaciół a także wszystkich 
zainteresowanych integracją 
tej grupy społecznej. Powstał 
w grudniu 1983 roku. Jednym 
z jego założycieli był nieżyjący 
już Edward Niemczyk. WZINR 
zrzesza członków w kołach w 
Owińskach, Środzie, Gnieźnie, 
Wrześni i Śremie – z zarządem 
głównym w Poznaniu.

Koło w Środzie powstało 
w 1988 roku. Tworzy je blisko 
osiemdziesiąt osób z dysfunk-
cjami narządu ruchu. Preze-
sem jest Jerzy Skrobiszewski. 
Każdego roku organizowane są 
różne przedsięwzięcia o charak-
terze kulturalno-rekreacyjnym: 
majówki, pikniki, wycieczki, 
olimpiady (uczestnictwo w III 
Piastowskim Rajdzie Samocho-
dowym Osób Niepełnospraw-
nych Śladami Św. Wojciecha i 
Cystersów), wyjazdy integracyj-
ne (między innymi do Warszawy, 
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Dziwnówka, Ciechocinka, Pragi) 
oraz spotkania okolicznościowe. 

– Wyjazdy czy wczasy fi nansu-
je Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie, a także dar-
czyńcy prywatni. W 2008 roku 
obchodziliśmy 20-lecie istnienia 
Koła. Z tej okazji otrzymaliśmy z 
rąk dyrektora PCPR – Bernadety 
Staszak dyplom uznania oraz 
podziękowanie za współpracę 
w obszarze pomocy społecznej 
– mówi Jerzy Skrobiszewski.

Członkowie Średzkiego 
Koła WZINR zaangażowali się 
również w projekt „Integracja 
sposobem na aktywność” reali-

Na pikniku w Lutyni.

KOŁO WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 
W ŚRODZIE 

Aktywność,
przyjaźń, tradycja… 

Na wycieczce w Warszawie.

Jerzy Skrobiszewski czyta list gratulacyjny średzkiego Koła 
z okazji 5-lecia WTZ „Pawełek” w Owińskach. Z lewej Piotr Der

– prezes Koła WZINR w tej miejscowości i wiceprezes 
średzkiego Koła Edmund Biniarz, z lewej Ireneusz Lesicki 

– wspaniały konferansjer. 

Letni wypoczynek.

zowany w latach 2009 – 2010 
roku przez Biuro Doradztwa In-
westycyjnego w Bydgoszczy, w 
partnerstwie z Kołem WZINR w 
Gnieźnie. Adresatami tego dzia-
łania były osoby z dysfunkcjami 
narządu ruchu w wieku produk-
cyjnym (od 18 do 64 roku życia), 
nieaktywne zawodowo, a przez 
to zagrożone ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. W ramach 
zajęć dwunastu członków Koła 
uczyło się obsługi sprzętu kom-
puterowego, języka angielskiego 
oraz brało udział w warsztatach 
z zakresu autopromocji na ryn-
ku pracy, marketingu i rozwoju 
kompetencji społecznych. 

Bliższe informacje w siedzibie 
organizacji przy ulicy Daszyń-
skiego 5 w Środzie (budynek 
Urzędu Miasta i Gminy) w każ-
dą pierwszą środę miesiąca, tel. 
697-944-906. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Już przed świętami czuliśmy 
atmosferę zbliżających się 

świąt, a zwłaszcza 16 grudnia, 
gdy naszą Grupę Wsparcia za-
proszono do Rogozińskiego 
Centrum Kultury na przedsta-
wienie „Wigilijne kolędowanie”, 
przygotowane przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Wiardun-
kach.

Zobaczyliśmy więc na scenie 
naszych dobrych znajomych i 
przyjaciół. Widowisko podzielo-
ne było na dwie części. W pierw-
szej zobaczyliśmy, jak święta 
są obchodzone w dzisiejszym 
świecie. Grupka młodych ludzi 
na scenie postanowiła wznowić 
starodawny obyczaj wigilijnego 
kolędowania i wystawić praw-
dziwe jasełka, które obejrzeli-
śmy w drugiej części przedsta-
wienia. Przypomniało nam ono 
sceny biblijne narodzin Jezusa. 
Inscenizacja wzruszyła wiele 
osób do łez. Śpiewaniu kolęd nie 
było końca. 

Przedstawienie połączone 
było ze sprzedażą pięknego rę-
kodzieła, wykonanego w Warsz-
tacie Terapii w Wiardunkach i 
promocja nowej płyty „Świątecz-
ny czas” z nagraniami kolęd i 
świątecznych piosenek w wyko-
naniu Ryszarda Ciska i Damiana 

11 lutego już po raz 19 ob-
chodzony jest Świato-

wy Dzień Chorego. Dzień ten 
został ustanowiony przez 
papieża Jana Pawła II w dniu 
13 maja 1992 roku w liście do 
przewodniczącego Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służ-
by Zdrowia kardynała Fiorenzo 
Angeliniego. Stało się to w 75 
rocznicę objawień fatimskich i 
w 11 rocznicę zamachu na jego 
życie. 

Dzień ten jest zawsze obcho-
dzony w Święto Matki Bożej 
z Lourdes, słynnej z licznych 
uzdrowień. Ogólnoświatowe ob-
chody tego Dnia odbywają się co 
roku w którymś z sanktuariów 
maryjnych na świecie.

 Głównymi celami tego spe-
cjalnie ustanowionego dnia 
jest zapewnienie chorym lep-
szej opieki, dowartościowanie 
ich w sferze ludzkiej, a przede 
wszystkim duchowej, włączenie 
w duszpasterstwo służby zdro-
wia wspólnot chrześcijańskich, 
jak też poparcie wszelkich form 
wolontariatu, które mają na celu 
pomoc chorym i cierpiącym. 

W ROGOZIŃSKIEJ GRUPIE WSPARCIA

Dzieliliśmy się 
opłatkiem

Tulka – uczestników WTZ w tej 
miejscowości. 

Dzień później odbyło się w 

naszej Grupie spotkanie opłat-
kowe, z udziałem młodzieży 
trudnej, prowadzonej przez 

Szymona Kaczmarka. Gości 
przywitała psycholog Maria Sta-
chowiak. Życzenia świąteczne 
i noworoczne złożył nam także 
burmistrz Rogoźna Bogusław 
Janus, który odwiedził nas tego 
dnia razem z delegacją Urzędu 
Miasta i Gminy. Ksiądz proboszcz 
Jan Andrzejewski pobłogosławił 
opłatki, którymi dzieliliśmy się 
ze wszystkimi. 

W oczekiwaniu na prezenty, 
przy kawie i słodyczach, oglą-
daliśmy skecze przygotowane 
przez grupę Szymona Kaczmar-
ka. A potem pojawił się gwiaz-
dor z prezentami. Długo śpiewa-
liśmy kolędy i snuliśmy plany na 
nowy rok. Do siego roku!

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Nasza Grupa Wsparcia. 

Chory, a zwłaszcza ten prze-
wlekle, wie i rozumie, co się z 
nim dzieje i boleśnie to prze-
żywa – zarówno fi zycznie, jak i 
psychicznie. Osoba ta potrzebu-
je pomocy nie tylko medycznej. 
Często zadaje pytanie, dlaczego 
choroba dotknęła właśnie ją. Jest 
to jeden z powodów, dlaczego 
Światowy Dzień Chorego napo-
mina nas, aby pochylić się nad 
człowiekiem cierpiącym, ulżyć 
mu w tych trudnych chwilach, 
choćby krótką chwilą rozmowy. 

 Cierpienie jest dla człowieka 
rodzajem życiowej próby, z któ-
rą często trudno sobie poradzić 
o własnych siłach i w której tak 
bardzo potrzebna jest nadzieja. 
Pytanie o sens bólu i choroby 
jest właśnie takim wielkim pyta-
niem o naszą nadzieję. Niestety, 
w bardzo wielu przypadkach nie 
wiemy, jak się wtedy zachować 
i co odpowiedzieć. Nie potrafi my 
również pocieszyć i wyjaśnić 

sensu spraw, o które jesteśmy 
pytani.

Dzień Chorego ma przypo-
mnieć nam, że w sytuacji cier-
pienia nie wystarczy jedynie 
odpowiednia terapia i leczenie, 
ale potrzebne jest zwykłe ludz-
kie ciepło. 

Instytucje wychowawcze, ta-
kie jak rodzina czy szkoła, już 
od najmłodszych lat powinny 
rozbudzać wrażliwość wobec 
drugiego człowieka i jego cier-
pienia. 

Mówiąc o Światowym Dniu 
Chorych można zacytować 
słowa jednego z największych 
sportowców XX wieku – kolarza 
Lance’a Armstronga. Człowiek 
ten doskonale wie, czym jest 
ból, cierpienie i straszliwa cho-
roba oraz to, co najbardziej liczy 
się w życiu. W swojej pierwszej 
książce „Lance Armstrong: mój 
powrót do życia – nie tylko o ko-
larstwie” napisał: 

Nie miałem pojęcia, gdzie 
przebiega granica między wia-
rą, religią i nauką. Wiedziałem 
tylko jedno: trzeba w coś wie-
rzyć, chociażby dla zasady i dla 
dobrego samopoczucia. Trzeba 
wierzyć nawet wówczas, gdy 
znajdziesz się w beznadziejnej 
sytuacji, w której wszystko jest 
przeciwko tobie, a katastrofa 
wydaje się nieunikniona. Bo co 
nam pozostaje? Uświadomiłem 
sobie, że należy tę wiarę umac-
niać codziennie. Jesteśmy silniej-
si, niż nam się wydaje, a wiara 
to jedna z najcenniejszych, naj-
wartościowszych i najżywotniej-
szych cech człowieka. Wiara – w 
sytuacji, kiedy wiemy, że nic nie 
jest w stanie przedłużyć naszego 
krótkiego życia i nie ma lekar-
stwa na naszą śmiertelność – to 
akt odwagi. 

Słowa te, jak żadne inne pa-
sują, do tego dnia i oddają jego 
charakter.

Światowy 
Dzień Chorego

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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– W minionych wyborach 
została pani wiceprzewodni-
czącą Ad Astry. Czy zdobyte 
doświadczenia pomogą pani 
realizować wyznaczone kie-
runki działania organizacji, 
która postawiła poprzeczkę 
bardzo wysoko? 

– Planów i zadań mamy jesz-
cze więcej niż w poprzedniej 
kadencji. Po przeprowadzeniu 
podsumowania okazało się, 
że w minionym roku zreali-
zowaliśmy ponad 40 różnych 
przedsięwzięć na rzecz niepeł-
nosprawnej braci. W praktyce 
oznacza to, że niemal co tydzień 
odbywało się jakieś wydarzenie. 
Cel przyświeca nam ten sam: 
pełne zintegrowanie studentów 
z niepełnosprawnościami z ca-
łym środowiskiem akademickim 
oraz zniesienie wszelkich nieja-
sności między pełnosprawnymi 
a niepełnosprawnymi osobami. 

– Jak przebiegały ubiegło-
roczne wybory w Ad Astrze? 

– Są one coroczną tradycją. 
Zgłoszono dwóch kandydatów. 
Przewodniczącym wybrano 
Krzysztofa Osóbkę, mnie po-
wierzono funkcję wiceprzewod-
niczącej. Dobrze czuję się w tej 
roli, bo zyskałam więcej czasu 
dla siebie. 

– Jakie zmiany zapowiada 
nowe kierownictwo? 

– Należy pomyśleć o lepszej 
organizacji, bo to jest podstawą 
sukcesu. Dlatego wprowadza-
my w Ad Astrze zasadę podzia-
łu na grupy zadaniowe, które 
będą zajmować się określonymi 
przedsięwzięciami i problema-
mi. Ten zamiar miał wielu zwo-
lenników i przyniósł już owoce: 
powstał zespół do spraw pro-
mocji. Działania marketingowo-
promocyjne są bardzo potrzeb-
ne. Przyczyniają się bowiem 
do tego, że nasze sprawy są w 
rozmaity sposób nagłaśniane, 
dzięki czemu więcej osób nie-
pełnosprawnych może skorzy-
stać z naszej oferty. Zespół do 
spraw promocji zajmuje się pro-
jektem nowego logo i nawiązy-
waniem kontaktów na zewnątrz 
z innymi podmiotami. Tych grup 
będzie sporo, w zależności od 
zadań pojawiających w trakcie 
działania. 

– Niedawno niepełnospraw-
ni studenci wrócili z wyjazdu 
sylwestrowo-szkoleniowego 
w placówce uniwersyteckiej w 
Jamnej. Czego dotyczyło szko-
lenie? 

– Skupiliśmy się na nowych 
zasadach wprowadzonych w Ad 
Astrze. Trzeba się z nimi oswoić 
i pomyśleć, jak skutecznie wpro-
wadzić je w życie. Dużo czasu 
poświęcono kwestiom związa-

nym z promocją. Opracowaliśmy 
techniki i strategie promowania 
naszego zrzeszenia. Jesteśmy 
w trakcie dopinania bieżącego 
harmonogramu działalności Ad 
Astry. Gdyby spojrzeć na grafi k, 
to widać, jaki ogrom pracy nas 
czeka w tym roku. Wierzymy, że 
nie zabraknie nam siły, wytrwa-
łości i determinacji, by zreali-
zować postawione przed nami 
zadania. 

– Czy w planie są zadania, 
które będą kontynuowane w 
bieżącym roku? 

– Są to działania od dawna 
wpisane w naszą działalność, 
zwłaszcza szkolenia zarówno 
dla studentów, jak i pracowni-
ków. Rokrocznie organizujemy 
spotkanie dotyczące programu 
PFRON Student II czy kurs języ-
ka migowego, który zaintereso-
wał studentów i pracowników 
naszej uczelni. Jako obecna Peł-
nomocnik Parlamentu Samo-
rządu Studentów UAM ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami za-
mierzam kontynuować współ-
pracę Zrzeszenia „Ad Astra” z 
przedstawicielami samorządu 
studenckiego, z Wydziałowym 
Centrum Wolontariatu WSE „Vo-
lontario” i innymi organizacjami 
studenckimi. Pozostaniemy tak-
że przy szkoleniach z zakresu 
specyfi ki kształcenia studentów 
z niepełnosprawnościami, de-
dykowanych pracownikom na-
szego uniwersytetu i nie tylko, 
bowiem zapraszamy gości z in-
nych poznańskich uczelni. 

– W poprzedniej kadencji 
dużą wagę przykładano do 

zwiększenia dostępu niepeł-
nosprawnych studentów do 
instytucji kultury w Poznaniu. 
Będzie kontynuacja? 

– Oczywiście. Nigdy nie bra-
kowało chętnych uczestnicze-
nia w wydarzeniach kultural-
nych. Nawiązaliśmy współpracę 
m.in. z Filharmonią Poznańską 
i liczymy, że będziemy mogli 
uczestniczyć w wielu ciekawych 
koncertach. Przewidujemy dużo 
imprez kulturalnych we wła-
snym środowisku, choćby po-
pularnych spotkań andrzejko-
wych i karnawałowych. Po raz 
pierwszy planujemy zorganizo-
wać Uniwersytecką Galę Cha-
rytatywną: koncert połączony 
ze specjalistyczną konferencją 
z udziałem wybitnych gości. W 
ramach gali odbędzie się praw-
dopodobnie aukcja przedmio-
tów wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne. Wszystko jest 
jeszcze w fazie projektowej. 

– W ubiegłym roku zainau-
gurowano żeglarstwo… 

– Wśród niepełnosprawnych 
studentów przygoda z wodą 
ma już swoją tradycję. Mamy 
za sobą spływy kajakowe Piła-
wą i Brdą. Wraz ze studentami 
niepełnosprawnymi płynęli stu-
denci pełnosprawni. Tradycyjnie 
odbył się obóz rekreacyjno-reha-
bilitacyjny w malowniczo poło-
żonym nad morzem Pobierowie. 
Był też I Samodzielny Rejs Stu-
dentów Niepełnosprawnych. W 
pierwszej ubiegłorocznej edycji 
wypłynęły dwa jachty z ośmio-
osobową grupą studentów z 
niepełnosprawnościami, bez 
profesjonalnej kadry instruktor-
skiej. Radzili sobie znakomicie 
ze wszystkimi przeciwnościa-
mi. O bezpieczeństwo na obu 
jachtach zadbali doświadczeni 
sternicy. Planujemy współpra-
cę w tym względzie z innymi 
uczelniami. 

– Jakie są losy porozumienia 
studentów niepełnosprawnych 
uczelni poznańskich? 

– Niestety, do tej pory nie zde-
klarowali się partnerzy, którzy 
byliby zainteresowani współ-
pracą. Jednak przeprowadzone 
zostały pierwsze rozmowy z po-
znańskim środowiskiem uczel-

nianym. Liczymy, że wkrótce 
będą efekty. Marzymy o zorga-
nizowaniu w Poznaniu ogólno-
polskiego spotkanie studentów 
niepełnosprawnych. Od siedmiu 
lat na tego rodzaju imprezę jeź-
dziliśmy do Krakowa, może tym 
razem pod patronatem Rektora 
UAM i Parlamentu Studentów 
RP uda się zebrać niepełno-
sprawnych studentów u nas. 
Takie spotkanie to okazja do 
nawiązania nowych kontaktów, 
zjednoczenia sił przy realizacji 
projektów, ustalenia atrakcyj-
nych przedsięwzięć. 

– A współpraca z zagranicą? 
– To dla nas kolejne wyzwa-

nie. Powstał zespół do nawiązy-
wania kontaktów ze studentami 
i organizacjami zagraniczny-
mi. Rezultaty nie będą od razu 
widoczne, ale wierzymy, że w 
przyszłości i z tej działalności 
będziemy dumni. 

– Zajmiecie się poprawą wa-
runków życia studentów nie-
pełnosprawnych? 

– Zawsze domagaliśmy się 
likwidacji przeszkód architekto-
nicznych, utrudniających życie 
studentom niepełnosprawnym. 
Bacznie przyglądamy się bu-
dynkom akademickim pod tym 
względem. Dostosowujemy po-
koje w akademikach do potrzeb 
osób z dysfunkcjami. Obserwu-
jemy, interweniujemy, kontrolu-
jemy – by lokatorom z niepełno-
sprawnością żyło się wygodniej. 
Planujemy seminarium naukowe 
w Wiśle poświęcone alternatyw-
nym formom zatrudnienia nie-
pełnosprawnych. Chcemy poka-
zać, jak założyć własny biznes, 
otworzyć fi rmę, pozyskać fun-
dusze z Unii Europejskiej. 

– Odbędzie się tradycyjny 
obóz adaptacyjny dla „pierw-
szaków”? 

– Oczywiście. Studenci pierw-
szego roku będą mogli poznać 
starszych kolegów, nawiązać 
przyjaźnie, zrozumieć zasady 
funkcjonowania uczelni, do-
wiedzieć się, na jaką pomoc 
mogą liczyć. W ubiegłym roku 
obóz odbył się w Puszczykowie. 
Obecnie szukamy miejsca na 
kolejne spotkanie.

Nie zabraknie nam 
wytrwałości…
Z ANNĄ RUTZ, wiceprzewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 
UAM Ad Astra w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK 
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Gdy tata miał wypadek, Ja-
śminka miała 8 miesięcy. 

Była jego oczkiem w głowie. 
Gdy się urodziła i dowiedział 
się, że ma zdrową córeczkę, 
która waży 3980 g był naj-
szczęśliwszym człowiekiem 
na świecie. Pomagał przy 
wszystkich pielęgnacyjnych 
czynnościach, zabierał ją 
na długie spacery i mimo, że 
była jeszcze malutka, w każ-
dą niedziele chodzili razem 
na basen.

Rodzice Jaśminki poznali 
się 4 lata przed ślubem. Praco-
wali w tym samym budynku. 
Tata miał wyższe wykształ-
cenie, był informatykiem, ale 
Jaśminka do dziś nie wie, co 

Mają do dyspozycji najno-
wocześniejszy sprzęt. 

Uczą się w małych grupach, 
co gwarantuje lepszą komu-
nikację. Nauka jest więc przy-
jemnością, a nie stresem. Od 
października ubiegłego roku 
działa pracownia multime-
dialna nauki języków obcych, 
przeznaczona dla studentów 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami. Pracownia jest zlo-
kalizowana w budynku HCP 
przy ulicy 28 Czerwca 1956 w 
Poznaniu.

Na pomysł stworzenia pra-
cowni multimedialnej nauki 
języków obcych organizatorzy 
przedsięwzięcia wpadli zain-
spirowani kłopotami studen-
tów z dysfunkcją narządu słu-
chu. To oni mają największe 
problemy na uczelni i w spo-
łeczeństwie. Bo tak naprawdę 
nie znają także języka polskie-
go. 

– Uznaliśmy, że tym stu-
dentom koniecznie trzeba 
pomóc – mówi Roman Dur-
da, pełnomocnik Rektora do 
Spraw Studentów Niepełno-
sprawnych UAM. – Przed dwo-
ma laty otworzyliśmy lektorat 
języka angielskiego dla osób 
niesłyszących i niedosłyszą-
cych. Nauka odbywała się w 
zwykłej klasie w tradycyjny 
sposób. Była kredowa tablica, 
lektor za biurkiem i słuchacze 
w ławkach. Na jednej z zagra-
nicznych konferencji pozna-
łem profesor Danielę Janako-
wą z Uniwersytetu Karola w 
Pradze, która jest ekspertem 
w kwestii nauki języka angiel-
skiego na świecie. Przyjrzałem 
się jej metodom nauki języka 
dla studentów niesłyszących i 
niedosłyszących. Bardzo mnie 
to zafascynowało. 

Roman Durda szybko za-
uważył różnice. W normalnej 
klasie są ławki, zaś u profesor 
D. Janakowej stół owalny, przy 
którym z jednej strony siedzi 
lektor, a po drugiej dwóch, naj-
wyżej czterech studentów. Za-
letą takiego rozwiązania jest 
to, że wszyscy mają ze sobą 
kontakt wzrokowy. Słuchacze 
mogą obserwować usta lek-
tora, co mówi, mimikę jego 
twarzy, gesty. W ten sposób 
powstaję osobista więź, bar-
dzo ważna przy tego rodzaju 
metodzie. Zaletą takiego roz-
wiązania jest swobodny styl 
prowadzenia nauki, zmniej-
szanie stresu, wprowadzanie 
przyjacielskiej atmosfery, która 
jednak nie wyklucza rywaliza-
cji.

– W takiej pracowni lektor 
stara się wykorzystać wszyst-
kie rodzaje komunikacji – do-

Prośba Jaśminki
Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

Wojtek Kurasz prowadząc 
służbowy samochód wpadł 
pod TIR-a. Lekarze nie dawali 
mu najmniejszych szans na 
przeżycie. Przywieziono go 
nieprzytomnego, niewydolne-
go krążeniowo-oddechowo, 
doznał stłuczenia pnia mó-
zgu, płatów skroniowych, cie-
mieniowych, miał połamane 
żebra, łopatkę, przebite płuco 
i wiele innych obrażeń we-
wnętrznych.

Mama Jaśminki jest bardzo 
dzielna, pochodzi z wielo-
dzietnej rodziny, ma pięcioro 
rodzeństwa, a najmłodsza 
ciocia Jaśminki ma 7 lat. Ma-
musi nie było łatwo, ale gdy 
wyszła za mąż, myślała, że 
będą z tatusiem żyli długo 
i szczęśliwie. Teraz jednak 
mamusia nie wie, jak spła-
cić kredyt, który zaciągnęli z 
tatusiem na dom, jak sobie 
poradzić z regulowaniem na 
bieżąco wszystkich kosztów 
eksploatacyjnych. Ma olbrzy-
mi kłopot. Mamusia Jaśminki 
robi, co może, by pomóc ta-
tusiowi, tatuś ma prywatnego 
rehabilitanta i jest na diecie 
wysokobiałkowej. Turnusy re-
habilitacyjne dla osób po ura-
zie czaszkowo-mózgowym 
są bardzo drogie, ale teraz 
najważniejsza jest dla tatusia 
operacja przetoki szyjno-ja-
mistej. Mamusia nie może iść 
do pracy, bo opiekuje się Ja-
śminką i jej chorym tatusiem. 
Jaśminka każdego dnia jest 
większa i większa. I kiedyś, 
jak będzie już całkiem duża, 
będzie zarabiać pieniążki, ale 
teraz pomaga, jak umie i już 
potrafi  karmić tatę swoją pa-
rówką lub danonkiem. Raz 
łyżeczkę dostaje tatuś od Ja-
śminki, a raz Jaśminka.

Jaśminka wie, że tatuś bar-
dzo ją kocha. Dla mamusi i 
dla niej udało się mu prawie 
wyzdrowieć. Chciał cieszyć 
się z każdego kroczku, każ-
dego słowa Jaśminki. Chciał 
wspólnie z nią się bawić, 
znów spacerować i pływać. 
Tyle przecież ma jej do po-
wiedzenia, do pokazania, tylu 
rzeczy chce ją jeszcze na-
uczyć. Dziesięć dni przed jej 
pierwszymi urodzinami wstał 
z łóżka, po pięciu dniach pa-
dły z jego ust pierwsze słowa, 
a na jej roczku już zaśpiewał 
jej sto lat. Niestety, kilka dni 
później znów musiał walczyć 
o życie. Miał atak padaczki i 
dostał udar, a po udarze pora-
żenie prawostronne. Teraz nie 
mówi, nie chodzi, ale Mamusi 
i Jaśmince wydaje się, że on je 
rozumie. Wierzą, że dzięki ich 
miłości, opiece, intensywnej 
rehabilitacji i operacji tatuś 
odzyska sprawność. Będą o 
niego walczyć, muszą, bo 
obie bardzo go kochają. 

Wszyscy możemy pomóc 
Jaśmince, jej mamusi i tatu-
siowi wpłacając nawet sym-
boliczną złotówkę na konto 
Fundacji na Rzecz Osób Po-
szkodowanych w Wypadkach 
Drogowych „Wojtek” numer 
konta 45 1020 4027 0000 1102 
0823 9818 z dopiskiem „Daro-
wizna na rzecz Wojtka Kura-
sza” lub przekazując 1% po-
datku na organizację pożytku 
publicznego Ogólnopolską 
Fundację „ Nadzieja” Osób Po-
szkodowanych w Wypadkach 
Drogowych KRS: 0000198280 
Poznań z dopiskiem „Wojtek 
Kurasz”. 

Za okazana pomoc z góry 
dziękują Jaśminka i jej mama 
Kamila Kurasz.

Po wypadku.

Przed wypadkiem.

to znaczy. Mamusia skończy-
ła Wyższą Szkołę Bankową. 
Pewnie Jaśminka kiedyś bę-
dzie też taka mądra, ale na 
razie umie robić tylko kosi-
kosi-łapki, najchętniej razem 
z tatą.

Rodzice Jaśminki byli bar-
dzo szczęśliwą parą, wyda-
wało im się, że ich życie to 
bajka, jeździli na nartach, byli 
na wymarzonych wakacjach 
w Egipcie i w końcu udało się 
im wybudować dom. Tatuś 
Jaśminki sam malował, kładł 
kafelki, robił ścianki działowe 
i podwieszane sufi ty.

26 listopada 2009 roku o 
5.40 w Stęszewie 30-letni 
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Nauka języków
bez stresu 

daje Roman Durda. – A więc 
wzrok, słuch, usta, by można 
odczytywać komunikaty, pisa-
nie i materiały multimedialne. 
Ważne jest również korzysta-
nie z ćwiczeń pomocniczych. 
Założeniem profesor Janako-
wej jest, by różnymi kanałami 
komunikacji dotrzeć do stu-
denta. Po to potrzebne są gry, 
zabawy, współzawodnictwo.

Mając dwuletnie doświad-
czenia polskie lektorki chęt-
nie wybrały się do Pragi, by 
na zobaczyć styl nauczania w 
tamtejszej pracowni. Profesor 
Daniela Janakowa pokazała, 
jak jest urządzona pracow-
nia, jakim sprzętem dysponuje 
oraz jak przebiegają zajęcia ze 
studentami. Po tygodniowej 
nauce lektorki wróciły wzbo-
gacone o bardzo pożyteczną 
wiedzę. Teraz mogły ją prze-
łożyć na grunt poznański. Od 

ny, dwa komputery przenośne, 
system analogowy, słowniki, 
książki, artykuły piśmienni-
cze, cztery tablice ścieralne 
dla każdego studenta i jedna 
tablica ścieralna duża dla pań 
lektorek, tablet, drukarka A-4, 
drukarka A-3 kolorowa, kse-
rograf, skaner, rzutnik-kame-
ra. Organizatorzy liczą, że tak 
bogata oferta przyciągnie wie-
lu chętnych, tym bardziej, że 
będą mogli się uczyć w kom-
fortowych warunkach. Roman 
Durda zapewnia, że na tym nie 
koniec. W przyszłości plano-
wane są inne przedsięwzięcia 
związane z nauką języka an-
gielskiego: 

– Planujemy letnią szkołę ję-
zykową dla zainteresowanych 
studentów, by mogli szlifować 
język. W tym przypadku będzie 
konieczna częściowa dopłata. 
Ale oprócz nauki uczestnicy 
skorzystają także z możliwo-
ści wypoczynku. Jeśli ten pro-
jekt się powiedzie, będziemy 
organizować podobne przed-
sięwzięcia. Wszystko po to, by 
nauka języka angielskiego sta-
ła się przyjemnością i nie koja-
rzyła się z przymusem. 

AURELIA PAWLAK 
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strony intelektualnej przedsię-
wzięcie było gotowe, pozostała 
jeszcze strona techniczna. 

– Ta część zadania spadła 
na moje barki – mówi Roman 
Durda. – Musiałem znaleźć 
fundusze na sfi nansowanie 
tego zadania oraz rozejrzeć się 
za odpowiednim pomieszcze-
niem. A z lokalami w Pozna-
niu są największe problemy. 
Zrobiłem projekt pracowni, a 
jego realizację powierzyliśmy 
specjalistycznej fi rmie, która 
wiedziała, jak w odpowied-
ni sposób połączyć wszystkie 
urządzenia. Fundusze dosta-
liśmy z dotacji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na rzecz studentów niepełno-
sprawnych. Po kilku miesią-
cach znaleźliśmy także lokal. 
Mieści się on w HCP, w pokoju 
numer 021 na parterze, przy 
ulicy 28 Czerwca 1956. Do tej 

pory uczy się tam około pięt-
nastu studentów. Wiedzę prze-
kazują im dwie lektorki, w tym 
jedna znająca język migowy. 
Zajęcia są nieodpłatne. Uczest-
nikom bardzo spodobał się ten 
sposób prowadzenia lekcji. Nie 
zamierzają wrócić do poprzed-
nich metod. 

Marzeniem Romana Durdy 
jest zaktywizowanie poznań-
skich uczelni, by zachęcały 
studentów do nauki właśnie 
w tej pracowni. Zwłaszcza, że 
cieszy się ona opinią najlepiej 
wyposażonej w Wielkopolsce i 
jednej z najlepszych w Polsce. 
W pracowni jest pętla induk-
tofoniczna, system FM, nagło-
śnienie, zestawy słuchawek, 
tablica interaktywna, skaner, 
kserograf, komputer stacjonar-
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W ramach projektu współ-
fi nansowanego przez 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego zrealizowa-
nego przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Młodzieży Sprawnej 
Inaczej „Śmiałek” w Poznaniu 
w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Światło Nadziei” w Śmiglu, 
przy którym działają Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z siedzibą 
w Kościanie, zostały zorgani-
zowane dwudniowe obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. 

Z tej okazji 3 grudnia 2010 
roku w Kościańskim Ośrodku 
Kultury odbył się wernisaż po-
konkursowy III Wielkopolskiego 
Przeglądu Twórczości Plastycz-
nej Osób Niepełnosprawnych, na 
który zostali zaproszeni laureaci, 
osoby niepełnosprawne, przed-
stawiciele władz regionalnych 

Centrum Innowacji Społecz-
nej SIC! realizuje projekt 

„Kluby IDEA – idealne miejsce 
dla Ciebie”, który współfi nan-
sowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. Adresatami projektu są 
bezrobotni mieszkańcy po-
znańskich dzielnic Piątkowo i 
Winogrady. 

Celem jest wsparcie miesz-
kańców poprzez doradztwo 
zawodowe, podniesienie kwa-
lifi kacji i wzmocnienie umie-
jętności społecznych ułatwia-
jących uzyskanie i utrzymanie 
zatrudnienia. Organizacja ofe-
ruje benefi cjentom system szko-
leń umożliwiających powrót na 
rynek pracy albo wsparcie w 
dotychczas wykonywanej pra-

W  sobotę 15 stycznia z ini-
cjatywy Stowarzyszenia 

„Come to help” w Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej II Stopnia im. M. 
Karłowicza przy ulicy Solnej 
12 zorganizowano jasełkowy 
koncert pod hasłem: „Zatrzy-
majmy magię świąt – spektakl 
charytatywny dzieci dzieciom”, 
z którego całkowity dochód 
przeznaczono na rehabilitację 
dzieci z przepukliną opono-
wo – rdzeniową, rozszczepem 
kręgosłupa, wodogłowiem i 
niedowładem kończyn. 

– Celem było zebranie pienię-
dzy na turnusy rehabilitacyjne 
dla podopiecznych „Come to 
help”. Ukazaliśmy tradycyjne 
polskie święta wraz z nietypo-
wymi aranżacjami kolęd. Chcie-
libyśmy przełamywać bariery i 
udowodniać, że dzieci z niepeł-
nosprawnościami potrafi ą się 
tak samo bawić jak zdrowe – 
mówi Karolina Kaziów – Prezes 
Stowarzyszenia „Come to help”.

W środę 5 stycznia w po-
znańskim jazz-klubie 

„Blue Note” przy ulicy Święty 
Marcin 76 niemal wszystkie 
miejsca siedzące były zajęte. 
Tego wieczoru, z inicjatywy 
portalu internetowego „siepo-
maga.pl” oraz ludzi dobrej woli 
zorganizowany został koncert 
charytatywny, z którego całko-
wity dochód przekazano na za-
kup nowego wózka inwalidz-
kiego z napędem silnikowym 
dla Marcina Łąckiego z Pozna-
nia – podopiecznego Fundacji 
„Niesiemy Nadzieję”. 

Na scenie wystąpili: „Ambush”, 
grupa Project Funken’stein oraz 
Bąkowski – Kowalewski – Blues 
Duo. Biletem wstępu na imprezę 
była cegiełka wirtualna za 8 zł 
albo cegiełka fi zyczna za 10 zł. 

27-letni Marcin ma czterokoń-
czynowe porażenie mózgowe. 
Na co dzień pracuje w redakcji 

Chcesz pracować – przyjdź! 
cy. Kluby IDEA to także miejsca, 
gdzie można miło spędzić czas, 
poznać swojego sąsiada i zro-
bić coś wspólnie dla innych. 

W ramach projektu Centrum 
Innowacji Społecznej SIC! ofe-
ruje bezpłatny cykl warsztatów 
psychospołecznych. Obejmą 
one: nabycie umiejętności 
oceny własnych możliwości, 
umiejętności komunikacyjnych, 
autoprezentacji oraz naukę pi-
sania CV i listu motywacyjne-
go. 

Warunkiem uczestnictwa w 
warsztatach jest kontakt z do-
radcą zawodowym, który doko-
na rekrutacji na określone szko-
lenie i przygotuje dla każdego 
ścieżkę rozwoju zawodowego. 
Liczba osób w danym szkoleniu 
wynosi 10–15 osób. Aktualnie 

trwają zapisy na warsztaty dla 
osób po 50 roku życia, warszta-
ty dla kobiet (realizator projektu 
zapewnia opiekę nad dziećmi 
podczas zajęć), warsztaty dla 
osób bezrobotnych. Prócz tego 
Centrum Innowacji Społecznej 
SIC! oferuje bezpłatne porady 
doradcy zawodowego, praw-
nika, indywidualne rozmowy 
wspierające, a także zajęcia dla 
dzieci „Zaczarowany kuferek”, 
teatr tańca i warsztaty rozwojo-
we dla kobiet (wizaż, fl orystyka, 
biżuteria). 

Więcej na stronie www.idea.
sic.to, tel. (61) 852 16 43 lub w 
siedzibie Centrum Innowacji 
Społecznej SIC!, os. Powstań-
ców Warszawy 1b, 61-656 Po-
znań. 

 KAROLINA KASPRZAK 

INICJATYWA STOWARZYSZEŃ „ŚMIAŁEK” I „ŚWIATŁO NADZIEI”

Godność i sztuka osób 
niepełnosprawnych

i warsztatów terapii zajęciowej 
oraz rodzice. Po wręczeniu na-
gród laureatom radosne emocje 
wzbudził koncert muzyczny w 
wykonaniu duetu polsko-wło-
skiego. Uczestnicy spotkania 
wysłuchali piosenek Elvisa Pre-
sleya, Joe Cockera, muzyki fi lmo-
wej i wiązanek włoskich. Z oka-
zji obchodów wydano kalendarz 
na Nowy Rok 2011, promujący 
twórczość artystyczną osób nie-
pełnosprawnych. 

Można było obejrzeć prezen-
tacje dorobku artystycznego 
uczestników WTZ. Na zakoń-
czenie wystąpił zespół WTZ 
z Kościana gościnnie z Anną 
Przybecką w piosence Antoniny 
Krzysztoń „Inny świat”. Ukazano 
talenty i zdolności osób niepeł-
nosprawnych, umożliwiono im 
obcowanie z kulturą i sztuką. W 
tej integracyjnej imprezie uczest-
niczyło około 180 osób z różnych 
powiatów województwa wielko-
polskiego.

W drugim dniu obchodów 6 
grudnia odbyła się konferencja 
w hotelu „Ikar” w Poznaniu pod 
hasłem „Pokonać bariery”. Udział 
wzięła kadra WTZ, przedstawi-
ciele placówek zajmujących się 
rehabilitacją społeczną i zawo-

dową osób niepełnosprawnych, 
osób niepełnosprawne i ich ro-
dzice. Obecni byli prof. dr hab. 
Anna Latos-Bielenska i prof. dr 
hab. Stanisław Kowalik. Celem 
konferencji było dostarczenie 
praktycznej wiedzy na temat 
funkcjonalnych rozwiązań w 
zakresie rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej, pokonywanie 
uprzedzeń i stereotypów zwią-
zanych z niepełnosprawnością, 
zagłębienie wiedzy na temat 
przyczyn niepełnosprawności 
pochodzenia genetycznego, 
uświadomienie korzyści płyną-
cych z usamodzielniania osób 
niepełnosprawnych i wprowa-
dzenia ich na rynek pracy, zapo-
znanie się z nowo obowiązujący-
mi przepisami i uprawnieniami 
osób niepełnosprawnych oraz 
pokazanie dobrych praktyk i 
przykładów z życia osób z nie-
pełnosprawnością. 

Umiejętności taneczno-wo-
kalne zaprezentowali uczestnicy 
WTZ-etu „Śmiałek” w Poznaniu, 
WTZ-etów w Kościanie i Zbą-
szyniu oraz podopieczni Sto-
warzyszenia „Na Tak”. Był też 
kiermasz prac, na którym moż-
na było podziwiać prace uczest-
ników WTZ.

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ Marcin Łącki 

ze swoim przyjacielem 
Damianem Krawczykiem.
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portalu informacyjnego osób 
niepełnosprawnych wojewódz-
twa wielkopolskiego PION. Choć 
stanowisko pracy dostosowane 
jest do potrzeb osoby z niepełno-
sprawnością, to dojazdy do biura 
sprawiają mu spore trudności, 
gdyż wózkiem nie jest w stanie 
samodzielnie wjechać na wysoki 
krawężnik czy do tramwaju. Bo-
haterowi wieczoru od kilkunastu 
już lat towarzyszy w codzien-
nych „podróżach” stary wózek, 
zakupiony niegdyś ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wiele elementów w konstrukcji 
jest już obluzowanych i wymaga 
ciągłego doglądania. Marcin po-
rusza się na nim odpychając się 
nogami. Jest to bardzo męczące 
i dlatego wyjścia na zewnątrz 
Marcin ogranicza do minimum. 

– Moja choroba stanowi 
ogromne utrudnienie w co-
dziennym funkcjonowaniu. Przy 
takich warunkach pogodowych, 
jakie mamy obecnie, wyjście z 
domu to dla mnie prawdziwy 
koszmar – mówi Marcin.

Niedawno dla młodego czło-
wieka pojawiła się szansa. Jed-
na z fi rm specjalizujących się w 
sprzęcie rehabilitacyjnym po-
stanowiła skonstruować wózek 
przystosowany specjalnie do 
jego możliwości. Jest to manual-
ny wózek typu „Avantgarde VR” z 

napędem Z-50, który należy do 
tak zwanych wózków aktyw-
nych. Można je w łatwy sposób 
składać i przewozić. W piastach 
kół wózek będzie miał zamon-
towane silniczki, a sterowanie 
odbywać się będzie za pomocą 
joysticka. W przypadku Marcina 

jest to ogromnie istotne, biorąc 
pod uwagę ograniczone ruchy 
jego rąk. Dodatkowo urządzenie 
ma być co najmniej dwukrot-
nie lżejsze od zwykłego wózka 
elektrycznego. Koszt zakupu to 
18.400 złotych. Zbyt wiele, jak na 
skromne zarobki potrzebujące-
go i jego Mamy. 

Do Marcina, który przyglądał 
się zabawie z góry sali, co chwilę 
podchodzili jego znajomi i przy-
jaciele, a przy stoliku toczyły się 
rozmowy. Jedni gratulowali, inni 
życzyli powodzenia. 

– Koncert zorganizowano 
dzięki mojemu koledze, który jest 
zaprzyjaźniony z portalem „sie-
pomaga”. Bardzo się cieszę, że 
pojawiła się możliwość zakupu 
nowego wózka, bo dzięki temu 
nie będę musiał prosić za każ-
dym razem o pomoc. To bardzo 
krępujące – wyznaje Marcin.

Aktualnie zgromadzono po-
nad 6.000 złotych. To wciąż 
niewiele, by spełniło się marze-
nie Marcina Łąckiego. Wszyscy, 
którzy chcieliby wesprzeć zakup, 
mogą to zrobić to za pośrednic-
twem strony internetowej www.
siepomaga.pl lub dokonać wpła-
ty na konto Fundacji „Niesiemy 
Nadzieję” 39 1160 2202 0000 0000 
8139 6488 z dopiskiem: „Zakup 
nowego wózka inwalidzkiego 
dla Marcina Łąckiego”. Wszelkie 
informacje dostępne są również 
pod telefonami: 513-070-910, 
500-263-170 lub w siedzibie 
Fundacji „Niesiemy Nadzieję”, 
ul. Traugutta 34, 61-514 Poznań. 

 KAROLINA KASPRZAK 

O pomoc apelowały dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 69 im. 
Jarogniewa Drwęskiego, Gimna-
zjum nr 53 im. Pawła Edmunda 
Strzeleckiego oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8 w Poznaniu. 150 wo-
lontariuszy zaangażowanych w 
akcję wsparło tego dnia chore 
dzieci. Na scenie młodzi artyści 
zaprezentowali świąteczny po-
kaz akrobatyczny „Elfy Świętego 
Mikołaja”, jasełka w wykonaniu 
grup teatralnych (jasełka cieni, 
jasełka tradycyjne oraz jasełka 
„Boże Narodzenie oczami Ma-
ryi” napisane przez gimnazja-
listkę Monikę Pelińską), pokaz 
taneczny „Taniec reniferów”, au-
torski spektakl opracowany w 
ramach projektu edukacyjnego 
przez młodzież gimnazjalną i 

wspólne kolędowanie pod prze-
wodnictwem szkolnego chórku. 

Patronowali: WTK, Telewizja 
Kablowa, Radio Emaus, Radio 
Merkury oraz portale interne-
towe: www.epoznan.pl, www.
siepomaga.pl, www.pomagamy.
info.pl

 KAROLINA KASPRZAK

INICJATYWA STOWARZYSZENIA „COME TO HELP” W POZNANIU

Dzieci dzieciom z potrzeby serca 

KONCERT CHARYTATYWNY W POZNAŃSKIM JAZZ-KLUBIE „BLUE NOTE” 

Nowa maszyna 
dla Marcina 

Koncertuje grupa „Ambush”. 
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Osoby z niepełnosprawno-
ścią są często bezradne, 

samotne, nie przygotowane 
do stawiania czoła przeciw-
nościom, jakie niesie życie na 
wózku inwalidzkim. Czy dla-
tego dziwimy się tym niepeł-
nosprawnym, którzy – dostrze-
gając piękno w lataniu – chcą 
poczuć inny wymiar życia? 

Na lotnisku aeroklubu we 
Włocławku stoi kilka motolotni, 
a między nimi przemieszczają 
się ludzie na wózkach inwalidz-
kich. Jerzy Pikulski, szef wyszko-
lenia aeroklubu wyjaśnia, że 
to członkowie Stowarzyszenia 
Skrzydła – Ekstremalnie Spraw-
ni dla Integracji. Przyjeżdżają 
szkolić się w profesjonalnych 
warunkach pod okiem doświad-
czonej kadry. Niepełnosprawni 
nie stanowią odrębnej grupy. Są 
traktowani zwyczajnie, jak lu-
dzie pochłonięci pasją latania. 
W każdej motolotni są dwie 
osoby, czyli instruktor i uczeń. 
Waldemar Wolski, prezes sto-
warzyszenia prowadzący Obóz 
Lotniczy Skrzydła siedzi z tyłu, 
a przedni fotel zajmuje Robert 
Dudek z Opola. Przesiada się z 
wózka inwalidzkiego. Dlaczego 
lata? 

– A po co zdrowi latają? – pyta 
zaczepnie. 

Młody człowiek w wirze życia, 
intensywnie pracujący, nagle po 
urazie kręgosłupa znalazł się na 
wózku inwalidzkim. 

– Po wypadku samochodo-
wym mam dużo czasu – mówi 
Robert. – Zdrowi robią to w chwi-
lach wolnych od zajęć, a ja nie 
mam innego zajęcia. Żegluję, a 
teraz postanowiłem spróbować 
czegoś nowego. Te sporty uczą 
pokory, respektu dla żywiołów. 

Robert porusza się przystoso-
wanym samochodem. Chciałby 
pilotować samoloty ultralekkie, 
ale polskie przepisy nie pozwa-
lają na zrobienie takiej licencji 
osobom niepełnosprawnym. 
Trzeba wyjechać za granicę, na 

STOWARZYSZENIE SKRZYDŁA

Niepełnosprawni
przykład do Anglii po licencję 
umożliwiającą latanie także w 
Polsce na własnym samolocie. 

Hieronim Pasiak przyjeżdża 
na obozy z Poznania. Miał 33 
lata kiedy po jedenastu latach 
lotów na śmigłowcach Mi-2 w 
jednostce bojowej wylądował 
na wózku. Nie był to wypadek 
lotniczy, a jedynie „prozaiczny” 
samochodowy, poślizg w zimie. 
Uraz kręgosłupa i „przesiadka” 
na wózek. 

– Wszystko, co stanowiło sens 
mojego życia, skończyło się w 
jednej chwili – mówi Hirek. – To 
był dramat. Nie chodzi o wózek, 
nie mogłem się pogodzić z fak-
tem, że już nie będę mógł latać. 
Bez nóg nie da się przecież pilo-
tować samolotu. Po rehabilitacji 
zwróciłem się do aeroklubu, 
jednak nie chcieli mnie przyjąć. 
Okazało się, że statut Aeroklubu 
RP nie przewiduje lotów osób 
niepełnosprawnych. W elitar-
nym świecie lotnictwa niektórzy 
nie widzieli miejsca dla wózko-
wicza. Może teraz się uda, w 
końcu to Europejski Rok Osób 
Niepełnosprawnych. 

Z Hirkiem na obóz przyjechała 
rodzina. Żona ma lęk wysokości. 
Nawet winda jest dla niej proble-
mem, ale rozumie pasję męża. 
Wnuczek ma dopiero cztery lata, 
ale prosi, by go fotografować we 
wszystkich latających maszy-
nach. Tylko syn z uszkodzoną 
poważnie ręką w tym samym 
wypadku samochodowym co 
ojciec, mimo tęsknoty za lata-
niem, nie znajduje odpowiednio 
dostosowanego sprzętu. Dla Hir-
ka Pasiaka nie ma lepszej reha-
bilitacji niż te loty. Na motolotni 
czuje się pełnowartościowym 
człowiekiem. 

Paralotniarstwo jest sportem, 
który niezwykle wciąga i staje 
się nieuleczalnym nałogiem. 
Doświadczył tego Jędrzej Jaxa-
Rożen, pilot Kadry Narodowej, 
który uprawiał go jako zdrowy 
człowiek i nie zaprzestał nawet 
po ciężkim wypadku, który unie-
ruchomił go na wózku inwa-
lidzkim. Udało mu się przezwy-
ciężyć trudności głównie dzięki 
ludziom, pochłoniętym tak jak 
on pasją latania. Oni nie chcieli 
słyszeć o tym, że ktoś, kto tak 

kocha latanie, nie będzie mógł 
nadal go uprawiać. Przypadek 
Jędrzeja udowodnił, że sparali-
żowany od pasa w dół pilot, nie 
musi zapomnieć o lataniu. Wy-
padek nie przekreśla możliwości 
aktywnego życia. 

Niepełnosprawność z reguły 
bywa osobistą tragedią. Osoby z 
wrodzonym kalectwem najczę-
ściej uznają swój stan za prze-
kleństwo, odbierające im pełnię 
szans, dostępnych ludziom zdro-
wym. Rozgoryczenie, frustra-
cja i nie zawsze uświadomiona 
zawiść rodzi w nich negatywne 
kompleksy i postawę roszcze-
niową, dodatkowo komplikują-
cą funkcjonowanie w rodzinie i 
społeczeństwie. Tylko odpowied-
ni proces wychowawczy może 
zapewnić adaptację takich osób 
do dorosłego życia oraz uchronić 
je przed niekorzystnymi zmiana-
mi osobowości. Dziecko kochane 
i akceptowane od najmłodszych 
lat, traktowane jak inne, łatwiej 
nawiąże kontakty ze zdrową gru-
pą rówieśniczą i szybciej opanuje 
umiejętności czy sposoby, by sa-
modzielnie radzić sobie w życiu. 

Uczucia frustracji, rezygnacji 
czy agresji towarzyszą również 
ludziom, którzy utracili zdrowie 
na skutek wypadku lub choroby 
i w pełni aktywności zawodowej 
zostali zepchnięci z wybranej 
ścieżki kariery. Dla wielu ozna-
cza to nieodwracalną rezygnację 
z marzeń i ambicji zawodowych, 
tym trudniejszą do zaakcepto-
wania, im wyższą pozycję w 
hierarchii celów ich życia zajmo-
wała sfera zawodowa. Dla wielu 
adaptacja wiąże się z konieczno-
ścią zdobycia nowego zawodu, 
inni rezygnują całkowicie z pra-
cy, przechodząc na renty. Polska 
posiada jeden z najwyższych w 
Europie wskaźników, określają-
cych liczbę osób pobierających 
świadczenia rentowe w stosunku 
do ogółu obywateli w wieku pro-
dukcyjnym. To świadczy o maso-
wości zjawiska przy małej efek-
tywności działań, skierowanych 
na aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych. Rozwinię-
te społeczeństwa zachodnie od 
dawna wiele uwagi i pieniędzy 
poświęcały działaniom, ułatwia-
jącym osobom niepełnospraw-
nym codzienne funkcjonowanie 

oraz sprzyjającym integracji ze 
społeczeństwem. Niestety, sytu-
acja niepełnosprawnych w Pol-
sce odbiega od cywilizowanych 
standardów. 

Szacuje się, że na świecie żyje 
ponad pół miliarda osób niepeł-
nosprawnych. Problem ma więc 
zasięg globalny, a w wielu re-
jonach, mimo coraz lepszego 
poziomu opieki medycznej, jego 
skala rośnie. Jak to możliwe? 

Nowoczesna diagnostyka 
prenatalna pozwala ujawnić 
oraz leczyć niektóre choroby 
oraz wady genetyczne jeszcze 
w okresie płodowym. Szybki 
rozwój chirurgii neonatalnej po-
zwala przeżyć dzieciom, które 
bez medycznego i farmakolo-
gicznego wspomagania skaza-
ne byłyby na śmierć. Drugi ele-
ment, wpływający na rosnące 
statystyki niepełnosprawności 
w świecie, to tempo dzisiej-
szych czasów. Według statystyk, 
już około dwudziestu procent 
populacji z tak zwanych społe-
czeństw wysoko rozwiniętych 
to osoby, cierpiące na choroby 
nerwowe i psychiczne oraz za-
awansowane nerwice. Trzecia 
przyczyna, zwiększająca skalę 
niepełnosprawności, to szyb-
kie starzenie się rozwiniętych 
społeczeństw. Żyjemy dłużej, 
ale gorzej, bo z wiekiem coraz 
szybciej upośledzają się nasze 
funkcje psychofi zyczne.

W Polsce coraz bardziej wi-
doczne jest ograniczenie nakła-
dów na rehabilitację, zwłasz-
cza kompleksową, co sprzyja 
utrwalaniu kalectw i dysfunkcji, 
którym można skutecznie zapo-
biegać. W ramach oszczędności 
w służbie zdrowia likwiduje się 
w pierwszej kolejności tak zwa-
ne łóżka rehabilitacyjne, chociaż 
dla nikogo nie jest tajemnicą, że 
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— EKSTREMALNIE SPRAWNI DLA INTEGRACJI

w przestworzach
profi laktyka jest znacznie tańsza 
niż późniejsze leczenie zanie-
dbań. W 1988 roku co dziesiąty 
Polak był niepełnosprawny, w 
2002 już co siódmy, a przewidu-
je się, że w 2015 będzie to już co 
piąty, jeśli nie co czwarty oby-
watel kraju, a więc dogonimy 
światową czołówkę. Niestety, 
nie wskutek wydłużania życia 
Polaków...

Wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej nie poprawiło sytuacji 
osób niepełnosprawnych. Nie-
wiele dało wprowadzenie do ka-
lendarza UNESCO Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
co w założeniu miało wspierać 
zarówno promowanie wiedzy o 
problemach niepełnosprawnych 
przez osoby zdrowe, jak orga-
nizować wsparcie społeczne dla 
poszanowania godności, dobra 
osobistego i praw obywatelskich 
niepełnosprawnych. Dzień ten 
ustanowiony w 1992 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych, a obchodzony 
trzeciego grudnia, przerodził się 
w festiwal promocji instytucji i 
agend rządowych, działających 
na rzecz niepełnosprawnych. 

Niestety, niepełnosprawni nie 
odczuwają znaczącej poprawy 
swej trudnej sytuacji. Pora, by 
wzięli swoje sprawy we własne 
ręce, zamiast tkwić posłusznie w 
niepełnosprawności. 

– Spotkaliśmy się z odpowied-
nimi przedstawicielami Polskiej 
Władzy Lotniczej – Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego, w sprawie 
możliwości uprawiania amator-
skiego i zawodowego lotnictwa 
w pełnym bądź ograniczonym 
zakresie przez osoby niepełno-
sprawne – mówi Jerzy Pikulski. 

– Nasze stanowisko było 
jednoznaczne. Poprosiliśmy o 
sprzęt, który umożliwiłby bez-

pieczny pilotaż w pełnym za-
kresie specyfi ki i użytkowania 
bez konieczności użycia nóg. 
Chcemy ten sprzęt poddać oce-
nie pod kątem właściwości kwa-
lifi kujących go do bezpiecznego, 
szeroko pojętego szkolenia i 
pozostałej eksploatacji. Ma on 
być bezpieczny i funkcjonalny 
nie tylko podczas normalnych 
faz lotu, ale także podczas sy-
tuacji awaryjnych, także pod 
kątem możliwości szybkiego 
opuszczenia ratowniczego stat-
ku powietrznego przez osobę 
niepełnosprawną. Poza tym po-
wołamy odpowiednich biegłych 
pilotów, pilotów doświadczal-
nych, instruktorów, specjalistów 
od przepisów lotniczych, specja-
listów medycyny lotniczej, me-
dycyny i rehabilitacji.

Miłośnicy lotów nie szczę-
dzą starań o udział ludzi z róż-
nymi niepełnosprawnościami 
w pilotażu i obsłudze statków 
powietrznych. Chodzi także o 
tworzenie zarysu nowych lub 
modyfi kacji istniejących pro-
cedur badawczych, szkolenio-
wych, prawnych oraz kryteriów 
weryfi kacji zdrowotnych, a także 
sposobów adaptacji istniejącego 
sprzętu lotniczego. Powodem 
tych starań jest umożliwienie 
czynnego udziału ludzi niepeł-
nosprawnych w pilotażu statku 
powietrznego oraz związanych 
z nim różnorakich czynności 
towarzyszących. Ponadto idea 
ma na celu szeroko zakrojoną 
akcję promocyjną, eliminującą 
brak wiedzy ogólnospołecznej, 
a w tym i brak orientacji władz 
lotniczych w problematyce śro-
dowisk niepełnosprawnych oby-
wateli, dotkniętych niesprawie-
dliwą izolacją i wykluczeniem 
społecznym. 

Na początku przygody z la-
taniem warto wybrać tandem, 
czyli dwuosobowy spadochron 
używany przez doświadczone-
go instruktora do wykonywa-
nia skoków z początkującymi 
skoczkami. Skoczek ubrany jest 
w uprząż, która podłączana jest 
do dwuosobowego spadochronu 
znajdującego się na plecach in-
struktora. 

W ten sposób nad całym prze-
biegiem skoku czuwa doświad-
czony specjalista, co znacznie 

redukuje poziom stresu zwią-
zanego z pierwszym opuszcze-
niem samolotu. Podczas skoku 
tandemowego skoczek może 
poznać radość swobodnego 
spadania i szybowania na spa-
dochronie w sposób komfor-
towy i bezpieczny. Łatwiej jest 
bowiem skoczyć w przestrzeń, 
mając świadomość, że tuż obok 
jest instruktor. 

Bogdan Dąsal, pełnomoc-
nik prezydenta do spraw osób 
niepełnosprawnych, wyskoczył 
w tandemie z wojskowego sa-
molotu na wysokości trzech ty-
sięcy metrów razem z Rafałem 
Zgierskim, instruktorem z WKS 
Wawel. 

– Zaufanie do instruktora było 
najważniejsze – mówi Bogdan 
Dąsal. – Wczorajszy skok to pi-
lotaż projektu skoków dla nie-
pełnosprawnych. Możliwe, że w 
przyszłości na skoki w tandemie 
zdecyduje się więcej osób. Po-
mysłodawcą projektu jest Adam 
Młot, pełnomocnik prezydenta 
do spraw zabezpieczania im-
prez masowych 

Aby skakać z instruktorem, 
nie trzeba przechodzić badań 
lekarskich ani kursu spadochro-
nowego. Istnieje jednak kilka 
przeciwwskazań, a więc waga 
powyżej 90 kilogramów, cho-
roby serca, ostra niewydolność 
układu oddechowego, choroby 
psychiczne, epilepsja, wzrost po-
niżej 140 centymetrów. Nie ma 
ograniczeń wiekowych, choć za-
lecane jest, aby dzieci wykony-
wały skoki dopiero po ukończe-
niu 10-12 lat. Skok na tandemie 
można sfi lmować kamerą z po-
wietrza albo zrobić potwierdza-
jące ten wyczyn fotki. Ta forma 
spadochroniarstwa jest jedyną 
możliwością dla osób niepełno-
sprawnych, jednak to, czy osoba 
niepełnosprawna może skoczyć, 
ocenia instruktor. 

Jessica Cox, mieszkanka Tu-
scon w Arizonie, urodziła się bez 
rąk. Pomimo wrodzonego kalec-
twa udało się jej zdobyć licencję 
pilota samolotowego. Do lotu 
wykorzystuje wyłącznie stopy. 

– Gorąco zachęcam wszyst-
kich niepełnosprawnych, by 
rozważyli możliwość latania – 
stwierdziła Jessica. – To pomaga 
zmienić stereotyp, że ludzie nie-

pełnosprawni są bezsilni i daje 
wiarę, że są zdolni do osiągania 
wysoko postawionych celów.

Jessica wygrała stypendium 
Able Flight, trenując z instruk-
torem Parrish Traweek na sa-
molocie Ercoupe 415C. Able 
Flight to szkoła latania dla osób 
niepełnosprawnych (w skład 
kierownictwa wchodzą wybitni 
instruktorzy, lekarze i biznesme-
ni), która utrzymuje się z dotacji 
i darowizn. 

– Najbardziej niesamowita w 
Able Flight jest nieugięta wiara w 
sukces oraz wsparcie ze strony 
innych pilotów, którzy odnieśli 
sukces w tym programie – prze-
konuje Jessica. – Dziękuję Able 
Flight, że pomogła mi przejść 
do historii jako pierwszemu li-
cencjonowanemu pilotowi, lata-
jącemu wyłącznie przy pomocy 
swoich stóp. 

Jessica Cox prowadzi również 
samochód i pisze na kompute-
rze. Aktualnie jest w trakcie pi-
sania książki autobiografi cznej. 
Zainteresowani lataniem szcze-
gółowe informacje uzyskają pod 
adresami: 
Piotr Przeździecki
tel.: 662 965 427, 
mail: przestrzenie@op.pl 

Mateusz Jędral
tel.: 886 087 414, 
mail: mjedral@gmail.com 

Aleksander Możajew
tel.: 609 759 298, 
mail: Aleksander@mozajew.pl

Lotnicza Firma Innowacyjna 
„Lotech” 
Spółka z o.o. 
ul. Lotnicza 7 
47-325 Kamień Śląski 
województwo Opole 

ANNA WIERZBICKA  F
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Polskie Stowarzyszenie Te-
rapii Behawioralnej zapra-

sza do bezpłatnego udziału w 
III Ogólnopolskiej Konferencji 
Nauczycieli Szkolnictwa Spe-
cjalnego pod hasłem: „Czas 
na dialog! Porozmawiajmy 
więc o integracji”, której ce-
lem jest przybliżenie uczest-
nikom znaczenia integracji 
dla prawidłowego rozwoju 
psychospołecznego dziecka 
z niepełnosprawnością. Se-
sja naukowa zaplanowana 
jest na 5 i 6 marca 2011 roku 
w Centrum Konferencyjnym 
„Reduta” przy ulicy Strzelców 
26 w Krakowie. 

W piątek 17 grudnia 2010 
roku młodzież uczęszcza-

jąca do szkoły Ekos w Swarzę-
dzu zorganizowała już po raz 
dziewiąty igrzyska sportowe dla 
osób niepełnosprawnych pod 
nazwą „Świąteczne Igrzyska 
Przyjaciół”. Zawody otworzyła 
przewodnicząca Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski, pani Barbara Kucharska 
powitaniem wszystkich przy-
byłych na imprezę. 

Po przemówieniu grupę za-
wodników złożyła olimpijską 
przysięgę. Konkurencję otwo-
rzył dyrektor szkoły Witold 
Gromadzki. Każdy z nas miał 
przydzielonego wolontariu-
sza lub wolontariuszkę, którzy 
pomagali nam w sportowych 
zmaganiach. Aby otrzymać 
olimpijski medal oraz dyplom, 
musieliśmy się zmierzyć z taki-
mi konkurencjami jak toczenie 
piłki pomiędzy kijkami, rzut 
piłkami do kosza, trafi anie pi-
łeczką w zawieszony balon, ry-
sowanie bombek, czołganie się 

O integracji 
Podczas spotkania przedsta-

wicieli środowiska pedagogów 
specjalnych oraz znawców 
problematyki niepełnospraw-
ności omówione zostaną za-
gadnienia takie jak: blaski i 
cienie polskiego modelu in-
tegracyjnego, doświadczenia 
w integracji poszczególnych 
grup niepełnosprawnych, do-
niesienia z tematycznych ba-
dań naukowych, przeszkody w 

tworzeniu optymalnych modeli 
kształcenia w szkole, przykła-
dy modelowych rozwiązań w 
zakresie integracji oraz kwe-
stie dotyczące ich efektywnego 
wykorzystywania w pracy z 
uczniem.

W toku dyskusji panelowych 
i kuluarowych słuchacze będą 
mieli możliwość wymiany do-
świadczeń, a także sprecyzo-
wania postulatów pedagogicz-

nych, które wzbogacą polską 
pedagogikę specjalną.

Zgłoszenia (formularz do-
stępny na stronie internetowej 
www.pstb.org.pl) można skła-
dać pod telefonem: (12) 642 
27 90, elektronicznie: czasna-
dialog@pstb.org lub na adres: 
Polskie Stowarzyszenie Terapii 
Behawioralnej Os. Zielone 28, 
31-971 Kraków. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Przedświąteczna 
zaprawa

rehabilitacyjną, która została 
zakupiona za pieniądze zebra-
ne przez uczniów z klas II i III 
a. Naszą sportową rywalizację 
zakończyło uroczyste wręcze-
nie uczestnikom zawodów pa-
miątkowych dyplomów i medali 
oraz wspólny śpiew hymnu Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski – utworu „Jaka 
siła”.  

Dziękujemy dyrekcji szkoły, 
nauczycielom i uczniom za ini-
cjatywę i pomysłowość, które 
każdego roku pozwalają nam, 
osobom niepełnosprawnym, 
cieszyć się z kontaktu z innymi, 
wprowadzają w nasze życie 
prawdziwe urozmaicenie i dają 
tyle radości.

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ SWARZĘDZ

po materacu, podbijanie piłki 
ping-pongowej rakietą. 

W czasie igrzysk wręczo-
no choremu Norbertowi matę 
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Opublikowany powyżej 
tekst profesor Ireny Obu-

chowskiej „Fascynacja okna-
mi” przedrukowujemy z jej 
książki „Kochać i rozumieć. 
Część trzecia” – jednego z 
trzech zbiorów felietonów jej 
autorstwa wydanych przez 
Media Rodzina, których okład-
ki tutaj prezentujemy. 

Przedrukowujemy – i bę-
dziemy to czynić nadal – mimo 
że książka ta, jak i pozostałe, 
była wydana już kilka lat temu. 
Uważamy bowiem, że nigdy za 
dużo przybliżania czytelnikom 
niezwykłych tekstów profe-
sor Ireny Obuchowskiej, które 
uczą kochać i rozumieć. Przede 
wszystkim – kochać i rozumieć 
dzieci. Także dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
autyzmem, wadami wzroku, 
nadpobudliwością ruchową. 

A skoro te książki uczą ko-
chać i rozumieć dzieci – uczą 

Stasia fascynują okna. Lubi 
je liczyć w pionie i w po-

ziomie, przyglądać się ich 
kształtom, mówić o nich. W 
domach jednorodzinnych 
najbardziej podobają mu się 
okna okrągłe, „bo przypomi-
nają statek”. Wzruszają go 
małe okienka w niskich, sta-
rych domkach na przedmie-
ściu. „Myślę sobie wtedy, że 
tam przy piecu grzeją sobie 
plecy babcie i dziadkowie”. 
Sam ich nigdy nie miał, ale 
tęskni za ich wyobrażonym 
istnieniem. 

 Fascynacja oknami w takiej 
postaci jak u Stasia, występu-
je rzadko. Jednak okna są dla 
wszystkich dzieci tą cząstką 
świata przedmiotów, która 
niemalże jest częścią ich sa-
mych. Małe dzieci, budząc 
się ze snu, nieraz mówią: 
„otworzyłem swoje okienka”. 
W rysunkach, szczególnie 
dziewczęcych, domy są pełne 
okien, a w oknach widać ko-
lorowe fi ranki. Na rysunkach 
dzieci leżących w szpitalu, 
gdy rysowały salę szpitalną, 
często stała w oknie doniczka 
z kwiatkiem, a nieraz siedział 
tam ptaszek. Uczestniczyłam 
kiedyś w badaniach nad ry-
sunkami hospitalizowanych 

Te książki 
uczą kochać i rozumieć

kochać i rozumieć w ogóle lu-
dzi. Uczą więc tego, co w życiu 
człowieka najważniejsze. I nie 
starzeją się, bowiem na zawsze 
pozostaną znakomitymi prze-
wodnikami po światach myśli 
i uczuć dzieci. Jakże często 

dorośli tych światów nie rozu-
mieją. Jakże często brak zrozu-
mienia skutkuje niedostatkiem 
miłości i krzywdą dzieci.

Wszystkie te książki można 
zamówić w księgarniach, po-
przez Internet lub bezpośred-

nio w Wydawnictwie Media 
Rodzina. Polecamy je kandy-
datom na rodziców, matkom 
i ojcom, babciom i dziadkom, 
nauczycielom i wszystkim, 
którzy zajmują się wychowa-
niem dzieci. mb

Fascynacja 
oknami

nie patrzeć, ale też bawić się: 
w kwiatach pomalowanych na 
szybach przez mróz można ro-
bić śmieszne otworki własnym 
oddechem albo językiem. 
Dzieci uwielbiają takie zabawy 
i zazwyczaj skrywają je przed 
dorosłymi, toteż nie mogą się 
oni cieszyć razem z dzieckiem. 
I dobrze im tak, skoro zaraz by 
się złościli.

 Rzadko to wykorzystuje-
my, ale okna są też świetnym 
materiałem dydaktycznym. 
Można przy ich pomocy na-
uczyć się odróżniać, czym jest 
spostrzeganie, a czym obser-
wowanie. Można dobrze zro-
zumieć, czym jest bliskość, 
oddalenie, a czym perspekty-
wa. Patrząc przez okno, moż-
na wzbogacić słownictwo, 
bowiem widać takie rzeczy, 
których nazw dziecko jesz-
cze nie zna. Tego wszystkie-
go dziecko może się nauczyć, 
jeżeli razem z nim przy oknie 
usiądzie mama czy tata. A 
jeszcze więcej można się na-
uczyć z pozycji rodzicielskich 
kolan. Z całą pewnością moż-
na się wówczas uczyć także 
miłości.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI

 „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ.III

dzieci i uwidoczniona w ry-
sunkach tęsknota za domem 
stała się jednym z powodów 
tamtej, teraz już niepotrzeb-
nej, walki o dostęp rodziców 
do dziecka w szpitalu.

 Dzieci lubią patrzeć przez 
okno. Szczególnie wtedy, gdy 
mogą oglądać ruch, słyszeć 
dźwięki, ale także, gdy obra-
zy widziane za oknem zmie-
niają się w różnych porach 
roku. Drzewo rosnące tuż 
przed oknem, pnącza roślin 
czy krzewy powodują, że okna 
żyją, zmieniają barwę swoich 
wnętrz, zapełniają się różnymi 
kształtami gałęzi i liści. 

 Nie wszystkie dzieci mają 
przed oknami cząstkę żywej 
przyrody. Jednak pociągający 
może też być widok domów i 
ulic, szczególnie o wieczornej 
porze, gdy rozświetlone okna 

i latarnie przypominają sznury 
korali. 

 Okna, za którymi nie ma ani 
ładnego widoku ani nic cie-
kawego się nie dzieje, często 
ozdabiane są barwnymi witra-
żykami, a stojące na parapecie 
doniczki zastępują drzewa. 
Zazwyczaj okna są też ozda-
biane fi rankami. Niekiedy tak 
gęstymi, że brak jest kontaktu 
z tym, co na zewnątrz. Nadaje 
to wnętrzu pewną przytulność, 
ale też przestrzenne ogranicze-
nie. Większość dzieci nie lubi 
gęstych fi ran zasłaniających im 
widok na świat. Wchodzą pod 
fi ranę, rozpłaszczają nosy o 
szybę i patrzą, patrzą.

 Szczególnie zimową porą, 
gdy dziecko mniej przebywa na 
świeżym powietrzu, domowe 
okno staje się często oknem na 
świat. Można nie tylko przez 
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Bezpłatne 
porady 
psychologa
W każdy wtorek w go-

dzinach od 12 do 13 
(możliwość przedłużenia), w 
siedzibie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przy ul. Mickie-
wicza 9A w Poznaniu osoby w 
wieku ponad 50 lat i ich rodzi-
ny mogą korzystać z bezpłat-
nych porad psychologicznych. 

Warunkiem skorzystania z 
oferty jest wcześniejsza rezer-
wacja terminu spotkania pod 
telefonem 61-847-21-11 lub 61-
842-35-09. Porad udziela psy-
cholog Maria Polańska, wolon-
tariuszka Centrum. rs

22 grudnia 2010 roku w 
salce katechetycznej 

kościoła świętego Łukasza 
odbyło się po raz kolejny 
uroczyste spotkanie wigilijne 
uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej „Amikus” w 
Poznaniu. Niezapomnianych 
przeżyć dostarczyło gościom 
przedstawienie jasełkowe 
według scenariusza Wandy 
Chotomskiej.

Wydawać by się mogło, że 
tradycyjne polskie misteria 
bożononarodzeniowe odeszły 
już do lamusa. Tymczasem ja-
sełka, w których wzięli udział 
sami uczestnicy Warsztatów, 
obudziły w nas radość przeży-
wania świąt Bożego Narodze-
nia. Po wielu tygodniach ucze-
nia się tekstów, szycia strojów, 
przygotowywania bogatej sce-
nografi i, którą stanowiły frag-
menty gór, zamek królewski i 
grota betlejemska – uczestnicy 
znakomicie wcielili się w role 
Maryi, świętego Józefa, paste-
rzy, gospodarzy, aniołów, króla 
Heroda, diabła i śmierci.

Wykluczeni 
na fotografi i

Stowarzyszenie Na Tak oraz 
Siemens Sp. z o.o., zapro-

sili wszystkich fotografujących 
do udziału w ogólnopolskim 
konkursie fotografi cznym pod 
hasłem „Wykluczeni”.

Tematyka konkursu dotyczyła 
osób wykluczonych społecznie 
w szczególności poprzez niepeł-
nosprawność, ale także ubóstwo 
i bezdomność, a więc osób, które 
znoszą przeciwności losu dzięki 
pomocy innych ludzi. Konkurs 
miał charakter otwarty i skiero-
wany był do fotografujących bez 
podziału na kategorie wiekowe. 
Fotografi e należało nadsyłać do 
16 stycznia 2011 roku. Każdy au-
tor mógł zgłosić maksymalnie 
trzy fotografi e w formacie JPG, o 
wymiarach krótszego boku nie 
mniejszych niż 2400 pikseli. Do 
nadesłanych zdjęć należało do-
łączyć tytuł lub krótką historię 
bohaterów zdjęć oraz notatkę o 
autorach. 

Nagroda główna to sprzęt fo-
tografi czny o wartości minimum 
1000 złotych, zaś Siemens ufun-
dował kupon na sprzęt fotogra-
fi czny o wartości również 1000 
złotych. Swoją nagrodę przyzna-
ła także publiczność. Będzie nią 
obraz Justyny Matysiak, uznanej 
artystki Art Brut, związanej ze 
Stowarzyszeniem Na Tak. Prze-
widziano także kilka wyróżnień. 
Informacje o konkursie znajdują 
się na stronie internetowej http://
www.stowarzyszenienatak.pl/
ogloszenie-konkursowe,51. 

O wynikach napiszemy więcej 
w kolejnym wydaniu „Filantro-
pa”. paw 

Wydział Prewencji Komen-
dy Miejskiej w Poznaniu i 

Centrum Innowacji Społecznej 
SIC! zaprosili seniorów, ich ro-
dziny i bliskich na konferencję, 
zorganizowaną z okazji Dnia 
Babci. 

Konferencja pod hasłem „Bez-
pieczna seniorka w wielkim 
mieście” odbyła się 21 stycznia, 
w godzinach od 9.00 do 13.30, 
w Sali Białej Urzędu Miasta Po-
znania, Plac Kolegiacki 17. Kon-

ferencję poprowadziła starszy 
aspirant Joanna Kęcińska. 

Osoby starsze, w tym szcze-
gólnie kobiety, często padają 
ofi arą różnych przestępstw. 
Sami seniorzy podkreślają, że 
ich bezpieczeństwo osobiste 
jest dla nich sprawą ważną. Jed-
nocześnie jednak powszechne 
jest postrzeganie tego problemu 
jako nieodłącznie związanego 
z wiekiem i mniejsza spraw-
nością fi zyczną osób starszych. 

Tymczasem zastosowanie za-
ledwie kilku podstawowych 
zasad bezpieczeństwa sprawia, 
że możliwe jest ograniczenie 
tego typu przestępstw. Pod-
czas konferencji przedstawio-
no praktyczne informacje jak 
seniorki powinny dbać o swo-
je bezpieczeństwo osobiste w 
miejscach publicznych oraz w 
domu. Wyemitowano również 
krótki fi lm prewencyjny oraz 
przeprowadzono konkursy z 
nagrodami. paw

Bezpieczni seniorzy 

To wszystko działo się pod 
czujnym okiem terapeutów. 
Publiczność z entuzjazmem i 

Jasełka „Amikusa”
z łezką w oku przyjęła występ 
niesamowitych artystów, na-
gradzając ich gromkimi bra-
wami. 

Kolejnych wzruszeń do-
starczyło wszystkim wspólne 
śpiewanie kolęd, dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie ży-
czeń. 

Gdy zasiedliśmy do stołów 
słodko zastawionych pyszny-
mi wypiekami naszej pracow-
ni gospodarstwa domowego i 
rodziców – pojawił się święty 
Mikołaj i wszystkich uczest-
ników obdarował prezentami. 
Radości nie było końca.

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA 
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BOGUMIŁA JANICKA

 Karolinie
 Bliskim

***
W godzinie rozpaczy
nie milcz
powiedz
jestem pomimo

W sekundzie
niepostrzeżenie
powiedz
jestem tuż obok

W chwili
załzawionego
oddechu
uśmiechnij się 
w słońcu i bądź 
jego białym
odbiciem ciepła 

Drodzy Czytelnicy „Filan-
tropa”, zapewne nieraz 

zdarzyło się wam słyszeć o 
epilepsji, zwanej inaczej pa-
daczką i o ludziach na nią 
cierpiących. Z własnego do-
świadczenia powiem wam, 
że jest to choroba, z którą 
można żyć, gdy zostanie od-
powiednio wcześnie wykryta 
i chory otrzyma odpowiednie 
środki farmakologiczne.

Napady padaczkowe dzie-
li się na dwa typy. Pierwszy 
z nich to napady częściowe, 
gdzie źródłem jest dana część 
mózgu, a druga to napady 
uogólnione, związane z cało-
ścią kory mózgowej. Zapewne 
zapytacie, czy to groźna cho-
roba? 

Trudno odpowiedzieć na to 
jednym słowem. Bo dla osób 
przebywających obok chorego 
groźna nie jest, ale dla samego 
chorego, niestety, jest, niekie-
dy nawet bardzo. Co możemy 
zrobić, aby pomóc choremu? 
Jeżeli mamy taką osobę w ro-
dzinie, to przede wszystkim 

C  horuję na epilepsję od dzie-
ciństwa. Ataki zdarzają mi się 

raz dwa razy w miesiącu.Jestem 
pod stałą kontrolą Poradni Neu-
rologicznej Leczenia Padaczki w 
Hrubieszowie. Komisja lekarska 
uznała, że jestem zdrowy i renta 
mi się nie należy. 

Tymczasem w swoim zawo-
dzie nie mogę pracować. Powie-
dziano mi, żebym się przekwa-
lifi kował. Poszedłem więc do 
biura pracy zapytać o szkolenie, 
akurat trafi ła się możliwość pod-
jęcia pracy (dzięki znajomości), 
tylko muszę ukończyć szkolenie 
potrzebne do pracy w ochronie. 
Pani w urzędzie pracy powie-
działa, że rozpocznę szkolenie 
po nowym roku, koszty dojazdu 
mi zwrócą. Ale gdy wpisywała 
moje nazwisko w komputer i zo-
baczyła, że mam stopień niepeł-
nosprawności, zaraz powiedzia-
ła, że z moją chorobą nie przejdę 
badań lekarskich, bo już kilka 
takich osób było. 

Pomyślałem, że może ta pani 
chciała mnie spławić, dlatego 
tak powiedziała. Więc posze-
dłem do lekarza rodzinnego, po-
wiedziałem, jak sprawa wyglą-
da. Lekarz potwierdził: nikt mi 
nie wystawi zaświadczenia, że 

należy ją przyzwyczaić do 
regularnego zażywania le-
ków. Musimy się też nauczyć 
rozpoznawania pierwszych 
symptomów epileptycznego 
ataku.

Jak sobie radzić w takich 
sytuacjach? Przede wszystkim 
trzeba pokonać własny strach 
przed podejściem do osoby 
w trakcie ataku lub zaraz po 
nim. Nie wolno przytrzymy-
wać drżącego ciała ani też po-
dawać żadnych lekarstw. Nie 
podawać nic do picia, nie po-
wstrzymywać na siłę drgawek, 
rozpiąć pasek, kołnierz koszu-
li, aby ułatwić oddychanie. Nie 
wkładać niczego między zęby, 
szczególnie nic twardego. Nie 
otwierać siłą zaciśniętych 
szczęk.

Jeśli to możliwe, należy od 
chorego odsunąć przedmio-
ty, o które może się uderzyć, 
podłożyć pod głowę coś mięk-
kiego, co zapobiegnie obraże-

niom i poczekać, aż atak ustą-
pi. Najczęściej atak mija po 
kilku minutach. Po ustąpieniu 
drgawek trzeba udrożnić dro-
gi oddechowe chorego (usu-
nąć ślinę i wymiociny z jamy 
ustnej). Jeśli chory nie odzy-
skuje przytomności, należy 
go ułożyć w pozycji bocznej, 
niezwłocznie wezwać pogo-
towie i poczekać na przyjazd 
karetki. 

Jeżeli w rodzinie mamy oso-
bę cierpiącą na padaczkę, naj-
ważniejsze jest, aby regularnie 
zażywała leki powstrzymujące 
częstotliwość napadów i była 
pod stałą kontrolą lekarza.

Artykuł ten opieram na 
własnych doświadczeniach. 
Urodziłem się bowiem z pa-
daczką i przeżyłem z nią 32 
lata. Chciałbym, aby zawarte 
w moim artykule informacje 
mogły pomóc jak najszerszej 
grupie osób, które zetknęły się 
z tą chorobą. 

mogę pracować jako ochroniarz. 
Co gorsza, nawet gdybym chciał 
pójść do pracy do sprzątania 
albo podobnej, też nie przejdę 
badań lekarskich. Sprzątaczka, 
woźny muszą mieć badania wy-
sokościowe, bo na przykład trze-
ba będzie wejść na parapet, żeby 
umyć okno alba na drabinę, żeby 
wymienić żarówkę. 

Rok temu ksiądz chodził po 
kolędzie, powiedziałem, że szu-
kam pracy, że nikt mnie nie chce, 
bo jestem chory. Obiecał, że w 
lecie mnie przyjmie, wokół ko-
ścioła jest dużo trawników do 
koszenia, kwiatów do podlewa-
nia. Ale latem ksiądz powiedział, 
że zapomniał o mnie i już przyjął 

kogoś innego. I że będzie o mnie 
pamiętał następnym razem.

Renty nie dostanę, bo mogę 
pracować, ale do żadnej pracy 
nie chcą mnie przyjąć. Gdybym 
jeszcze mieszkał w jakimś więk-
szym mieście, to może byłaby 
szansa. Ale tu małe miasteczko, 
nawet na czarno coraz ciężej 
znaleźć pracę. Nie mam pienię-
dzy, dlatego cały tydzień siedzia-
łem bez prądu, dopiero sąsiedzi 
pomogli. 

Co mam robić? Każdy rozkłada 
ręce i odsyła gdzie indziej. Pisa-
łem już do premiera, prezydenta, 
różnych polityków i fundacji, na 
razie nikt się nie odzywa. Dosta-
łem zasiłek z pomocy społecznej 

444 złote, a czynsz za mieszka-
nie wynosi 510 złotych. Zresztą 
już czekam na lokal zastępczy. 
Mieszkam sam, rodzice nie żyją, 
brat z siostrą się wyprowadzili, 
założyli swoje rodziny. Zostali 
koledzy, którzy gadają za pleca-
mi: dobrze, że to on jest w takiej 
sytuacji, a nie ja. 

Ponieważ znalazłem się w sy-
tuacji bez wyjścia – proszę Czy-
telników „Filantropa” o pomoc 
dla mnie na konto BRE BANK 
S.A. Warszawa, ul. Senatorska 
18, 62-1140-2004-0000-3302-
7184-5286. 

SZYMON FIAŁKOWSKI
UL. DWERNICKIEGO 63/10

22-500 HRUBIESZÓW

Przeżyłem 
to sam

Radosław
Jabłoński
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Uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy 

w Drezdenku udekorowali 
choinkę w Muzeum Puszczy 
Drawskiej i Noteckiej im. Fr. 
Grasia ozdobami przez sie-
bie wykonanymi. Uczynili to 
przy okazji otwarcia wystawy 
swoich prac pod hasłem „In-
spiracji ciąg dalszy”. 

Jest to kolejna edycja pre-
zentacji dorobku plastycznego 
tego środowiska. Każda wy-
stawa (obecna odbywa się po 
raz siódmy) świadczy o wciąż 
wzrastających umiejętnościach 
jej twórców. Tym razem obej-
rzeliśmy prawdziwą mnogość 
prac zaskakujących wielością 
stylów i technik: realistycz-
ne obrazy z owoców cytryny, 
kartki świąteczne, zakładki do 
książek, widoki, krajobrazy i 
zwierzęta wykonane techniką 
pergamano, obrazy m.in. zimy, 
wyklejane plasteliną i bibułką. 
Były też zwierzęta, motywy 
roślinne i postacie ludzi z pla-
steliny, stworzone przez osobę 
niewidomą. 

Bogactwa ekspozycji do-
pełniały wyroby ceramiczne, 
w tym miniaturowe budynki 
Drezdenka, ozdobne kubeczki 
i talerzyki, wypalane w drew-
nie portrety i autoportrety 
uczestników zajęć oraz po-
stacie z bajek. Były też witra-
że, kolczyki i wisiorki ze szkła, 
serca, koty, delfi ny, muszle, ma-
ski teatralne, świeczniki, kwia-

Jeden dzień z życia… to cykl 
artykułów, w których pragnę 

przedstawiać to, co w ciągu 
jednego dnia dzieje się w or-
ganizacjach. Rozmawiał będę 
przede wszystkim z uczestni-
kami o tym, co robią i jak im 
się żyje w ośrodku.

Pierwszym ośrodkiem, który 
odwiedzam, jest Środowiskowy 
Dom Samopomocy „POGODNI” 
– placówka należąca do Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Poznaniu.

Dzień zaczynam razem z 
Przemkiem przed godziną dzie-
wiątą. Czekamy na busa, który 
dowozi uczestników na zajęcia. 
Przyjeżdża punktualnie, pakuje-
my się więc do środka. Kierow-
ca pan Waldek sprawdza, czy 
mamy zapięte pasy i ruszamy. 
Po drodze zabieramy jeszcze 
kilka osób i zajeżdżamy na ulicę 
Pogodną 49, gdzie ośrodek ma 
swoją siedzibę. 

W placówce jest już sporo 
uczestników i trwają właśnie 
gorączkowe przygotowania do 
śniadania.

Wyglądam przez okno i oglą-
dam trochę smutny o tej porze 
roku, duży ogród przylegający 
do ośrodka. 

– Musi pan przyjechać wiosną 
lub latem, gdy jest ciepło – mówi 
Teresa. – Wtedy jest tam fajnie i 
zielono.

– I co tam robicie? – pytam. 
– Hodujemy różne warzywa 

i kwiaty, mamy też tam zajęcia, 
a czasami fajne imprezy z ogni-
skiem.

Po śniadaniu już wszystko 
posprzątane, rozpoczynają się 
codzienne zajęcia. Zachodzę 
do kuchni, gdzie trójka niebora-
ków siedzi nad pełnym wiadrem 
korzonków o niesamowitych 
kształtach, umorusanych czar-
ną ziemią. 

– Co to jest? – pytam grzecz-
nie. 

– Pan się nie śmieje – odpo-
wiada Gosia – to są super mar-
chewki z naszego ogródka. 

– I co z nimi robicie? 
– Najpierw je ładnie obierze-

my, umyjemy i drobno pokroimy 
– kontynuuje Gosia. 

– I co dalej ? – pytam. 
– No, potem to je schowamy 

do lodówki. 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Czują się artystami
ty. Nie zabrakło wyciętych ze 
sklejki zwierzątek, słoneczni-
ków, aniołków, wśród których 
zdarzył się diabeł. 

Wystawiono ponad 300 prac! 
Wszystkie powstały w ciągu 
2010 roku. Większość tych 

dziełek to pomysły samych 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Wykonują 
je z zapałem, co poprawia ich 
zdolności manualne i intelek-
tualne oraz podwyższa samo-
ocenę. Czują się artystami.

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA…

Super marchewki 
z ogródka

– Jak już poleżą w lodówce? 
– Dodajemy do zupy albo 

pieczemy placek. 
– Z marchewki? – pytam nie-

co zaskoczony. 
– A co, nie jadł pan nigdy? 

Jest pyszny, jak kiedyś upiecze-
my, to Pana zaprosimy i poczę-
stujemy.

Opuszczam kuchnię, nie 
chcąc dłużej przeszkadzać w 
pracy. 

Wchodzę do pracowni 
komputerowej i umiejętności 
społecznych. Grupka osób 
pilnie rozwiązuje przygoto-
wane przez terapeutów za-
dania. Moją uwagę przyku-
wa Sławek. Ma przed sobą 
kartkę papieru z wypisanymi 
zadaniami matematycznymi. 
W obliczaniu wspomaga się 
z liczydłem. Szybko nawią-
zujemy kontakt telepatycz-
ny. Wyczuwam, że oczekuje 
ode mnie pomocy. Dyskretnie 
więc kręcę potakująco głową, 
gdy zrobił coś dobrze, a prze-
cząco, gdy się pomylił. Dość 
szybko uporaliśmy się z zada-
niami w nadziei, że terapeut-
ka nie połapała się w naszym 
perfi dnym planie. 

– A wie pan – mówi Sławek 

– jak chodziłem do szkoły, to 
bardzo lubiłem matematykę. 
Nie lubiłem za to lekcji wuefu. 
Jak była gimnastyka, to ucieka-
łem z lekcji. 

– A tu w ośrodku co najbar-
dziej lubisz? 

– Najbardziej to lubię grać w 
karty. 

– Gracie w karty? Pewnie w 
pokera?- Nie, układam pasjan-
se z kart w komputerze, od 
tego zaczynam tutaj dzień i na 
tym dzień kończę. 

Wędruję teraz do pracow-
ni plastycznej, podziwiając 
rozwieszone na korytarzach 
prace. Niektóre są napraw-

dę fantastyczne. W pracow-
ni zajęcia trwają na całego. 
Podchodzę do Steni i Basi, 
które tworzą bajeczne kartki 
świąteczne, poganiając bez 
przerwy Tadzia, który ostrzy 
im kredki. 

– Ale te kobity są wybredne – 
mówi – ciągle chcą inny kolor. 
No normalnie nie wyrabiam 
się z robotą.

Pod oknem siedzi Igor i na 
przygotowanej ramie tka dy-
wan. Jak na mój gust to trochę 
mały. 

– Takie ramki zrobili mi w 
stolarni, mówiłem im, że chcę 
duże, to mi, kurde, zrobili takie 

małe. Za karę będą mieli mały 
dywan! 

– Lubisz to robić? 
– Pewnie, że lubię, czasem 

tylko szlag mnie trafi a, jak mi 
się sznurki poplączą. Wtedy 
ktoś musi mi pomóc. 

Obok siedzi Teresa i cierpli-
wie wyszywa wspaniały za-
mek. Zdradza mi, że to żmud-
na robota i pewnie zajmie jej 
to około miesiąca, ale bardzo 
to lubi. 

– Szkoda, że nie wiedziałam, 
że pan przyjdzie, przyniosła-
bym swoje medale – dodaje po 
chwili. 

– Gdzie je zdobyłaś? 

– Byłam niedawno w War-
szawie na tej Międzynarodo-
wej Olimpiadzie Niepełno-
sprawnych i zdobyłam dwa 
złote medale. 

– Gratuluję. A w jakiej dyscy-
plinie? 

– W podnoszeniu ciężarów.
Zaglądam do sali rehabilita-

cyjnej by zobaczyć, jak ćwiczą 
takie mistrzynie. 

Na koniec dnia zaglądam 
jeszcze do stolarni. Tu też po-
wstają fantastyczne prace. To 
tu produkowane są ramki do 
obrazów powstających w pra-
cowni plastycznej.

Patrzę z niedowierzaniem 
na zegarek, zbliża się godzi-
na czternasta. Czas spędzony 
w ośrodku zleciał niezwykle 
szybko. Na salach trwa sprzą-
tanie po zajęciach, a lada mo-
ment przyjedzie Pan Waldek, 
by rozwieźć uczestników do 
domów.

To był dzień pełen wrażeń, 
poznałem wiele wspaniałych 
osób. Szkoda tylko, że nie 
mogę tam wrócić następnego 
dnia, by – jak pozostali uczest-
nicy – wspólnie spędzić kolej-
ny, cudowny dzień.

Jeśli chcecie w ten sposób 
pokazać swoje ośrodki, cze-
kam na zaproszenie pod tele-
fonem 609-330-993.
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W niedzielę, 9 stycznia już 
po raz dziewiętnasty za-

grała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Od samego 
rana do pracy ruszyło tysiące 
wolontariuszy z puszkami i 
czerwonymi serduszkami. We 
wszystkich miastach Polski a 
także za granicą słychać było 
muzykę. Tym razem pieniądze 
zebrane podczas akcji zosta-
ły przeznaczone na leczenie 
dzieci z chorobami nefrolo-
gicznymi i urologicznymi. 

– Będziemy gromadzić środ-
ki na zakup najnowocześniej-
szego sprzętu medycznego dla 
polskich szpitali – powiedział 
Jerzy Owsiak, inaugurując wiel-
kie granie w Zabrzu na Śląsku. 
– Chcemy pomóc placówkom 
medycznym, by mogły lepiej 
funkcjonować. 

Na placu Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu już przed 
południem wiele się działo. 
Były pokazy udzielania pierw-
szej pomocy, tresury psów, po-
licjanci na koniach, stoiska in-
formacyjne, stragany kulinarne 
i wiele licznych niespodzianek.

Po raz kolejny z zaangażo-
waniem w działania Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Orkiestra serc 

Nie zabrakło piesków… 

Gorąco na scenie… 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Poznaniu.

W 19 fi nale pomagali także słuchacze Wielkopolskiego Centrum 
Edukacji Medycznej.
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dla chorych dzieci 

włączył się wojewoda wielko-
polski Piotr Florek. Podczas 
tegorocznej akcji walczył o pie-
niądze dla chorych dzieci przy 
stole z rakietką do tenisa stoło-
wego. Wszyscy, bez względu na 
wiek i zdobyte w tej dyscyplinie 
sportu tytuły, mogli zmierzyć 
się z Wojewodą, pod warun-
kiem wsparcia Wielkiej Orkie-
stry. Rozgrywki zorganizowano 
w sztabie prowadzonym przez 
Stowarzyszenie CREO – Cen-
trum Promocji Inicjatyw Spo-
łecznych, który tego dnia miał 
swoją siedzibę w budynku II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Generałowej Zamoyskiej i He-
leny Modrzejewskiej przy ulicy 
Matejki w Poznaniu. 

–- Pomagam w inicjatywach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, gdyż uważam, że re-

alizowane działania są słuszne i 
konieczne dla zachowania życia 
i zdrowia najmłodszych. Oso-
biście bardzo lubię uprawiać 
różne dyscypliny sportu, a więc 
łączę przyjemne z pożytecznym 
– mówił Wojewoda. 

Oprócz pieniędzy zbieranych 
w całym kraju przez kwestują-
cych wolontariuszy, wiele emo-
cji wzbudziły również tradycyj-
ne licytacje. W tym roku były to: 
złote karty telefoniczne, złote 
serduszka, grafi ki Jurka Owsia-
ka i mnóstwo innych przedmio-
tów.

Łączna kwota zgromadzo-
na podczas 19 fi nału to 37 008 
974,00 złotych. Oby tak dalej! 
Do zobaczenia za rok! 

KAROLINA KASPRZAK
POZNAŃ Każdy mógł „powalczyć” z wojewodą wielkopolskim 

Piotrem Florkiem (z lewej).

Stoisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Były długie rozmowy i „Światełko do nieba”. Wielkie granie na placu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
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Policyjna maszyna czekała na poznaniaków.
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W dniu 4 stycznia w sali Ro-
gozińskiego Domu Kul-

tury spotkali się członkowie 
Powiatowego Koła Związku 
Niewidomych na spotkaniu 
opłatkowym. Wśród gości był 
zastępca burmistrza Obornik 
Piotr Woszczyk, członek Za-
rządu Powiatu Obornickiego 
Gustaw Wańkowicz, Barbara 
Rojna-Słabolepsza z Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie i przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Hinz. 

Spotkanie uświetnił wspaniały 
występ rogozińskich przedszko-
laków, którzy za swe aktorskie 
popisy otrzymali duże brawa. Po 

Przytulna, kolorowa sala z 
chwili na chwilę zmienia 

się w tętniącą życiem oazę. 
Wszystkie krzesła zajęte. 

Na sali prawie same panie. 
Rozmawiają, śmieją się, plotku-
ją. Niektóre siedzą w zamyśle-
niu, jak gdyby zapadły w głęboki 
sen, inne wyraźnie zdenerwo-
wane, unikają spojrzeń. Nieliczni 
panowie, trochę niepewnie cze-
kają na to, co ma się za chwile 
wydarzyć. 

Wszyscy zgodnie w oczeki-
waniu trwają. 

„Rozumie się samo przez się, 
dzieje się coś złego. Bo czy to 
normalne, żeby on dotykał się w 
„te” miejsca i robił takie dziwne 
rzeczy, przecież on jest niepełno-
sprawny, w dodatku ma dopiero 
piętnaście lat?” 

„Ale czy ona może urodzić 
zdrowe dziecko, czy u takich 
dziewczynek jak ona to w ogóle 
możliwe?” 

„No ale czy to dobrze, że się 
zakocha? I co dalej?”

„Boje się, że ktoś mojej cór-
ce zrobi krzywdę. A ona się nie 
obroni, jest taka naiwna, każde-
mu ufa.”

„Ona ciągle pyta, czy będzie 
kiedyś matką tak jak ja, a mnie 
serce pęka, co ja mam jej odpo-
wiedzieć?”

ich występach przyszedł czas na 
połamanie się opłatkiem i życze-
nia. Wiceprzewodnicząca Koła 
Kazimiera Kościółek odczytała 
nadesłane na ręce Zarządu Koła 
życzenia, wśród nich od burmi-
strza Obornik Tomasza Szramy. 
Przedstawiła również roczne 
sprawozdanie z działalności Za-
rządu. Nie zabrakło kolęd i wspa-
niałego poczęstunku. Wszystkie 
dzieci, podopieczne PZN, otrzy-
mały upominki ufundowane 
przez burmistrza Obornik. 

W minionym roku rogozińscy 
niewidomi otrzymali wspaniały 
prezent. Była nim sekcja książki 
mówionej w rogozińskiej biblio-

OPŁATKOWE SPOTKANIE W ROGOŹNIE 

Prezent dla niewidomych
tece oraz czytak, przekazany 
przez burmistrza Rogoźna. Na 
spotkaniu opłatkowym jego 
uczestnicy usłyszeli o jeszcze 
jednym prezencie związanym 
z biblioteką. Z inicjatywy prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Piotra Gruszczyńskiego fi rma 
ciepłownicza MEGAWAT, której 
pan Piotr jest prezesem, przeka-
zała środki, za które zakupiono 
dwa nowe czytaki dla rogoziń-
skich czytelników. 

Dzięki ludziom dobrej woli 
książki staną się dostępne nie-
widomym czytelnikom z Rogoź-
na i okolic. Liczę na to, że sekcja 
książki mówionej będzie cieszy-

ła się dużym powodzeniem i że 
podarowane czytaki nigdy nie 
będą zalegały na półkach. Teraz 
inicjatywa należy do pracow-
ników biblioteki, Zarządu Koła 
PZN, a także prasy dostępnej na 
rogozińskim rynku. To właśnie ci 
ludzie i te instytucje mogą sku-
tecznie promować ten specyfi cz-
ny rodzaj czytelnictwa. Zbiory 
Rogozińskiej biblioteki zawiera-
ją polską i światową klasykę, jak 
i polskie i światowe bestsellery. 
Po sukcesie, jaki odniosła sekcja 
książki mówionej w Obornikach, 
czas na jej podobny i większy 
sukces w Rogoźnie. 

MAREK LEMAŃSKI

„Mój syn chce być ojcem i mę-
żem, mówi mi, że on pójdzie do 
pracy i będzie zarabiał na swoją 
rodzinę.”

W tej przytulnej, kolorowej sali 
rodzice siedzą zasłuchani i sku-
pieni. Rodzice, którzy wychowu-
ją dzieci z niepełnosprawnością. 
Przyszli na spotkanie, które do-
tyczy seksualności osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Spotkanie o kłopotach i dziw-
nych rzeczach, jakie zdarzają się 
ich dzieciom. 

Słuchają, zadają pytania, są 
pełni przejęcia i troski. Przyszli, 
bo chcą jak najlepiej dla swoich 
pociech. Niektórzy to przecież 
rodzice małych dzieci, przed 
nimi świat trosk i problemów ży-
cia z niepełnosprawnym dziec-
kiem dopiero się otwiera. Są 
też wielokrotni bywalcy takich 
spotkań. 

 Przyszli bo chcą wiedzieć, 
słuchać, pytać, mówić, nie chcą 
niczego przeoczyć, pominąć. 

To bardzo otwarci i odważ-
ni rodzice. Podziwiam ich siłę 
i wielką odwagę w mówieniu. 
Mówią przecież o najtrudniej-
szych rzeczach, o zakamarkach 
ich własnych domów. O spra-
wach, które zalegały wiele lat 
ukryte w starych szafach. 

Słyszy się czasem zdanie-slo-
gan: nie jest łatwo być rodzicem, 
nie jest łatwo być rodzicem dziecka 
niepełnosprawnego. Pewnie, nie 
może być łatwo na każdym kro-
ku dostrzegać, że nasze dziecko 
jest inne, że tego nie potrafi , tam-
tego nigdy nie nauczy się, z tym 
będzie miało problemy. Przy-
szłość to jakiś niekończący się 
korytarz ciemności. Ciągły strach 
i niepewność o człowieka, któ-
rego kochamy. Wtedy skupiamy 
się tylko na tym, czego brak, nie 
dostrzegając, ile dobrych stron 
ma każda sytuacja.

Jest jakaś siła i dostojeństwo 
w tych rodzicach. Przerwali ko-
lejny mur, mur milczenia. Nękani 
coraz to nowymi teoriami i kon-
cepcjami specjalistów, łapiąc się 
coraz to nowych metod rehabi-
litacji, wydając kolejne pieniądze 
na ważne sprawy. Zatrzymali się 
na chwilę i zastygli. 

Wsłuchują się w to, co ważne-
go mówią inni, potakują twier-
dząco, porozumiewawczo. Na 
twarzach pojawia się wyraźna 
ulga i jakiś dziwny grymas. To 
ona też ma takie same problemy 
jak ja? Nierzadko rodzic po raz 
pierwszy usłyszał, że sąsiad 
obok ma takie same kłopoty i 
dylematy jak on, bo jego córka, 
bo jego syn…

Czasem daje się słyszeć wes-
tchnięcie, jakiś rodzaj zbiorowe-
go oczyszczenia.

Rodzice, którzy przyszli na to 
spotkanie, często instynktownie 
wiedzą, jaka jest odpowiedź na 
większość zadawanych przez 
nich pytań. 

Tu nie chodzi o teorie, o ko-
lejne metody i koncepcje, o naj-
nowszy wynik badań. Tu cho-
dzi o to, by się wygadać, zostać 
wysłuchanym, zrozumianym i 
paradoksalnie pozostawionym 
z pewnością, że wszystko, co 
zostanie powiedziane, zanotują 
tylko ściany, krzesła, stół…

Pozostawionym bez oceny, że 
znowu coś nie tak, że znowu coś 
źle zrobiliśmy, że znowu zapada 
wyrok skazujący. 

Sala cichnie, ostatni promyk 
słońca wpada przez okno. To 
dobry znak. 

Zaczyna się. 
– Czy wiedzą państwo, że są 

bardzo odważni? 
AUTORKA JEST TRENERKĄ 

WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH 
DLA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ

WTZ PRZYJACIELE KOŁA PSOUU 
W POZNANIU 

WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL

Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

Czy wiedzą państwo, 
że są bardzo…
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Wakacje za 
kalendarze 
Na bardzo ciekawy pomysł 

pod nazwą „Kamyczek do 
kamyczka” wpadło Poznańskie 
Stowarzyszenie Na Tak, które 
zorganizowało charytatywną 
aukcję kalendarzy. Dochód 
będzie przeznaczony na orga-
nizację wyjazdów rehabilitacyj-
nych najgłębiej upośledzonych 
członków stowarzyszenia, 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Kamyk”.

Kalendarz kosztuje jedyne 15 
złotych. Jeśli wszystkie kalen-
darze zostaną sprzedane (700 
sztuk), to aż 15 osób ze sprzę-
żoną niepełnosprawnością, 
wymagających indywidualnego 
opiekuna, będzie mogło wziąć 
udział w wyjazdach rehabilita-
cyjnych, organizowanych przez 
Stowarzyszenie Na Tak. Tło wy-
dawnictwa to zdjęcia z takich 
właśnie wyjazdów. Koszt jest 
niewielki, ale kamyczek do ka-
myczka i będzie można zorgani-
zować piękne wakacje tym, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują. 

Zakup kalendarzy możliwy 
jest na trzy sposoby: za pomocą 
aukcji allego, poprzez wysłanie 
maila na adres kamyk@stowa-
rzyszenienatak.pl z danymi ad-
resowymi i przelanie darowizny 
na konto ŚDS Kamyk 97 1090 
1346 0000 0001 0660 7569 lub 
osobiście w Kamyku, zlokalizo-
wanym przy ulicy Zakątek 8 w 
Poznaniu, w godzinach od 7.30 
do 15.00. paw

MARIOLA WOWER

***
Mój kolorowy
Ogród pachnący
Barwami tęczy
Mieni się w słońcu
Wiosną czy latem
Nawet jesienią
Drażni zapachem
Syci kształtami
To jest mój ogród
Ogród z kwiatami
Nie chcę ich zrywać
Nie chcę ich śmierci
Kocham me kwiaty
Kocham je mocno
Cieszę się wtedy
Gzy mienią się 
w słońcu

Członkowie Stowarzysze-
nia „Zawsze Razem” i Klu-

bu „Tacy Sami” spotkali się na 
Wigilii. Był opłatek, serdeczne 
życzenia, lampka szampana i 
toast noworoczny. A że ludzi-
ska lubią świętować, to owo 
świętowanie zakończyli dopie-
ro w połowie stycznia wizytą w 
Kościele Ojców Franciszkanów 
w Poznaniu.

Powodem wizyty był najwięk-
szy w Europie, a może i na świe-
cie, ruchomy żłóbek. Jego roz-
miary: 27 metrów głębokości, 14 
– szerokości, 16,5 – wysokości, 
kubatura – 4.600 metrów sze-
ściennych. Stelaż waży około 4 
tony, a fi gur jest blisko dwieście.

Na ciemnoniebieskim nie-
bie, zawieszonym pod samym 

cowywana przez cały rok. Prace 
rozpoczynają się w klasztornej 
kuźni, gdzie są wykonywane 
elementy ruchome. Odlewane 
są gipsowe fi gurki, wyrabiane są 
domki i drzewka. Miesiąc przed 
świętami w kościele staje rusz-
towanie. Wciągane jest niebo, 
powstałe z przeszło 700 metrów 
bieżących materiału o szeroko-
ści 1,5 metra i tak już od ponad 
50 lat.

Franciszkanie mówią, że przed 
ich stajenką zawsze można spo-
tkać ludzi. Niektórzy przychodzą 
tylko obejrzeć żłóbek, niektórzy 
modlą się przed nim.

Warto było tam pójść.
PAWEŁ GROCHOWSKI

Dzieciątko, Maryja, święty Józef…

„Zawsze Razem” 
do Stajenki
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Był opłatek, serdeczne życzenia.

sklepieniem świątyni, gaśnie i 
zapala się betlejemska gwiaz-
da. Zobaczyć można konstelacje 
gwiazd widzianych z Betlejem w 
chwili narodzenia Chrystusa.

Kilkanaście metrów niżej 
stajenka. W niej złożone w 
żłobie Dzieciątko, obok Józef, 
Maryja, Trzej Królowie, zwie-
rzęta. Wszystkie postaci prawie 
naturalnej wielkości. W oddali 
ruchomy żuraw, wiatrak, młyn 
napędzany wodą. Zamiast palm 
stoją świerki, na wzgórzu widać 
stadko pasących się owiec.

Największe i najstarsze są 
fi gury Świętej Rodziny i dwóch 
pasterzy; mają około 50 lat i są 
naturalnej wielkości.

Koncepcja żłóbka jest opra-

„Zawsze Razem” w największym Żłóbku w Europie.
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Przed świętami Bożego Na-
rodzenia w Galerii „tak” 

panie uczyły się tworzyć bi-
żuterię oraz odnawiać stare 
koraliki, kolczyki, broszki. 
Warsztaty zorganizowała 
Akademia Radości Życia, a 
poprowadziła je Agnieszka 
Frankowska. Mogą w nich 
brać udział także osoby nie-
pełnosprawne. 

Co można znaleźć w to-
rebce Agnieszki? Oprócz 
damskich akcesoriów – trzy 
pary okularów, śrubokręt i 
kombinerki. Jej pasją są także 
aukcje na allegro. Do Akade-
mii Radości Życia trafi ła, by 
spróbować swoich sił w no-
wych technikach. Zwłaszcza, 
że kilka z nich opanowała do 
perfekcji. Agnieszkę od daw-
na fascynowało projektowa-
nie i tworzenie. Po zrobieniu 
doktoratu skoncentrowała 
się na wytwarzaniu biżuterii 
we własnej pracowni metalo-
plastycznej. Drugą wielką jej 
pasją jest fl orystyka. Uczy, jak 
z kwiatów układać niezwykłe 
kompozycje. Poza tym wy-
plata wiklinowe kosze, lepi w 
glinie, projektuje różne ozdo-
by. Jako tworzywo wykorzy-
stuje drewno, kamień, papier, 
fi lc, szkło. 

– W tego rodzaju działalno-
ści bardzo ważne są harmonia 
i estetyka – mówi Agnieszka 
Frankowska. – Staram się w 
swoich pracach przykładać 
dużą wagę do kształtu i kolo-
ru. Piękne przedmioty, kom-
pozycje kwiatowe, muszą być 
perfekcyjne, dopiero wtedy 
czuję satysfakcję. Tak samo 
jest z biżuterią. Najpierw coś 
wymyślam, a potem prze-
kształcam pomysł w konkret-
ny wzór. 

Biżuteria Agnieszki jest 
niepowtarzalna. Jej wisior-
ki, broszki, kolczyki, naszyj-
niki i bransoletki podkreślą 
walory przeróżnych kreacji. 
Każda kobieta lubi wyróżnić 
się z tłumu, a tego rodzaju 
biżuteria temu sprzyja. Ale w 
domu każdej z nas na pewno 
znajdują się stare precjoza, 
którym za pomocą Agniesz-
ki można przywróć dawny 
blask lub zmienić ich charak-
ter. Czasami wystarczy deli-
katny retusz, a czasem mała 
zmiana, by odziedziczone po 
babci korale lub kolczyki sta-
ły się niezwykłym połącze-
niem starego z nowym. 

Na kursie zaprezentowane 
zostały podstawy fi lcowa-
nia na mokro. Uczestniczki 
uczyły się robić fi lcowe kulki 
i ozdobne wałeczki. Filcowa-

Biżuteria 
własnego pomysłu

nie na warsztatach i w domu 
dostarczyło bardzo cieka-
wych wrażeń jubilerskich. 
Kłębek czesanki w dowol-
nym kolorze i pomysł na wła-
sny styl wystarczyły, by pod 
okiem Agnieszki ufi lcować 
biżuterię dla siebie i przyja-

ciółek. Warsztaty trwały dwa 
dni. W pierwszym dniu były 
zajęcia, podczas których pa-
nie dowiedziały się bardzo 
dużo na temat koralików, 
żyłki jubilerskiej, rozmaitych 
zacisków, przekładek, bigli 
i ogniwek. Oprócz podstaw 
biżuterii zajęcia przybliżyły 

Drugi dzień był dniem 
wyzwań, wyszukanych pro-
jektów, wymiany pomysłów, 
koncepcji, burzy myśli. Jed-
nym słowem – dzień profesjo-
nalnego tworzenia biżuterii w 
stylu i kolorystyce najbardziej 
odpowiadającej uczestnicz-
kom warsztatów. W czasie 
tego spotkania poznawały 
one zasady tworzenia biżu-
terii z użyciem rzemienia, 
sznurków oraz materiałów, 
które sprawią, ze wykonane 
ozdoby były jedyne w swoim 
rodzaju. Używano specjal-
nych gwoździ, drutów oraz 
całego bogactwa kolorowych 
korali i kamieni. Zdobyte na 
tym warsztacie umiejętności 
pozwoliły na wykorzystanie 
fi lcowanych cudów, wyko-
nanych poprzedniego dnia 
festiwalu, do wyrobu naszyj-
ników i kolczyków. Każda z 
uczestniczek będzie mogła 
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metody tworzenia różnego 
rodzaju kolczyków i naszyj-
ników przy użyciu linki ju-
bilerskiej. Te proste zasady 
pozwolą na własnoręczne 
tworzenie niepowtarzalnych 
ozdób, nie tylko dla siebie, ale 
także dla przyjaciół.

także przynieść własną, daw-
no już zapomnianą lub ze-
psutą biżuterię i przy pomo-
cy Agnieszki nadać jej nową 
postać. Wszystkie ozdoby 
wykonane na festiwalu panie 
zabrały do domów.

AURELIA PAWLAK 
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– Skąd wziął się pomysł 
stworzenia Akademii Radości 
Życia i jaka jest jej historia? 

– Akademię Radości Życia za-
łożyłam na studiach. Od zawsze 
lubiłam rozwijać własne pasje 
na różnych warsztatach i już na 
uczelni zdobyłam wiele upraw-
nień do prowadzenia różnego 
rodzaju kursów. Wystartowałam 
w konkursie unijnymi dla mło-
dych przedsiębiorców i udało 
się. Jako jedyna samodzielna ko-
bieta zdobyłam dofi nansowanie. 
Żyłam wtedy za siedemset zło-
tych miesięcznie. Akademia od 
początku była moją pasją, dla-
tego wiele prac wykonywałam 
samodzielnie. Pamiętam pierw-
szy dzień wiosny kilka lat temu, 
kiedy rozdawałam moknąc na 
deszczu ulotki z nadrukowa-
nym tekstem „niech pierwszy 
dzień wiosny będzie radosny”. 
Żadna praca w akademii mnie 
nie męczyła, cieszyłam się z 
każdego sukcesu. Oprócz tego 
zaczęłam szukać pasjonatów i 
fachowców z różnych dziedzin, 
tak aby wprowadzić warsztaty 
hobbystyczne w akademii. Po-
znałam wyjątkowych ludzi, któ-
rzy w swoim życiu wybrali pra-
cę, będącą ich wielką pasją. Oni 
żyją w zgodzie ze sobą, zarażają 
optymizmem. Stąd nazwa Aka-
demia Radości Życia. 

– Jaka jest oferta akademii i 
do kogo skierowana?

– Oferta akademii to bardzo 
różnorodne warsztaty hobby-
styczne i rozwoju osobistego. 
Mamy zajęcia z rękodzieła: 
decoupage, ceramika wraz ze 
szkliwieniem, fl orystyka, projek-
towanie biżuterii, wikliniarstwo, 
fi lcowanie. Oprócz tego fotogra-
fi a cyfrowa, analogowa, wizaż, 
warsztaty rozwoju osobistego 
jak psychologia pozytywna czy 
relaksacja.

– Czy uczestnikami zajęć 
mogą być osoby niepełno-
sprawne?

– Oczywiście, pracujemy w 
małych, kameralnych grupach. 
Nasze warsztaty to jednocze-
śnie spotkanie przy kawie, her-
bacie i ciastkach. I to nas wy-
różnia. Atmosfera na naszych 
spotkaniach jest bardzo luźna, 
a trener zawsze indywidualnie 
pracuje z uczestnikami. Oprócz 
tego niejednokrotnie prowadzi-
my warsztaty dla stowarzyszeń 
i fundacji, skierowane do osób 
niepełnosprawnych, przystoso-
wane dla nich.

– Kto prowadzi zajęcia i jakie 
są kwalifi kacje tych osób ?

– Każdy warsztat jest prowa-
dzony przez pasjonatów w da-
nej dziedzinie. Naszym celem 
jest przede wszystkim zaraża-

Niesiemy ludziom 
radość i piękno
Z AGATĄ PRZYGODZIŃSKĄ, założycielką Akademii Radości Życia, 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 

nie pasją. Ponadto wszystkie 
osoby w akademii są doświad-
czone w dydaktyce i prowa-
dzeniu zajęć. Od wielu lat zaj-
mują się wybranym obszarem. 
W Poznaniu odbyło się kilka 
warsztatów w galerii „tak”. Te z 
decoupage poprowadziła Iliana 
Firlik, na co dzień pracująca w 
biurze projektowym. To wielka 
pasjonatka tego rodzaju sztuki. 
Po godzinach pracy poświęca 
jej prawie każdą wolna chwi-
lę. Ciągle odkrywa wciąż nowe 
możliwości, techniki, preparaty 
i udoskonala swój warsztat pra-
cy. Pracując wykorzystuje prze-
różne materiały. Należą do nich 
między innymi szkło, plastik, 
metal, ceramika, kamionka, ale 
jej ulubionym surowcem jest 
drewno. Lubi otaczać się pięk-
nem, uwielbia tworzyć coś z 
niczego i obdarowywać innych 
własnoręcznie przygotowanymi 
prezentami. Sztuka tworzenia 
decoupage jest dla niej receptą 
na sprawianie innym radości. 
Zafascynowana tą techniką od 
dwóch lat prowadzi warszta-
ty skutecznie zarażając innych 
swoją pasją. Podczas festiwalo-
wych dni starała się uczestnicz-
kom przekazać nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale także jak naj-
więcej pokazać w praktyce. 

– Były też pokazy makijażu, 
fl orystyki i biżuterii. 

– Owszem. Zajęcia z maki-
jażu poprowadziła Magdalena 
Chruszcz, która z wielkim zaan-
gażowaniem oddaje się podkre-

ślaniu piękna, najczęściej kobie-
cego, modyfi kuje również wygląd 
jako charakteryzatorka. Dosko-
nale zna się na tkaniu peruk, 
robieniu wąsów, stylizacji fryzur. 
Ukończyła Szkołę Makijażu, Pe-
rukarstwa i Charakteryzacji przy 
Teatrze Wielkim. Od trzech lat 
pracuje jako charakteryzatorka 
w Teatrze Polskim, gdzie zmie-
nia aktorów nie do poznania. 
Prowadzi zajęcia z zakresu cha-
rakteryzacji scenicznej w Art 
Voice Studio Ewy Nawrot. Przy-
gotowuje także modeli i modelki 
do sesji zdjęciowych i reklamo-
wych, wykonuje profesjonalne 
makijaże ślubne,  uczestniczy 
w różnego rodzaju targach jako 
wizażystka.W Akademii Rado-
ści Życia Magda prowadzi pię-
ciogodzinne warsztaty wizażu, 
obejmujące przede wszystkim 
praktyczną umiejętność robie-
nia makijażu. Z kolei Agnieszka 
Frankowska, którą od dawna 
fascynuje projektowanie i two-
rzenie, pokazała kursantom, jak 
skomponować piękne bukiety 
i jak stworzyć niepowtarzalną 
biżuterię. Agnieszka wyplata 
wiklinowe kosze, lepi w glinie, 
projektuje. Jest pełna energii i ra-
dości i zaraża tym uczestników 
warsztatów. Potrafi  stworzyć 
niezwykłą atmosferę, dzięki któ-
rej każdy pozbywa się komplek-
sów i odkrywa w sobie ukryte 
talenty. Agnieszka prowadzi 
warsztaty raz w miesiącu, ale 
jest otwarta na różne propozy-
cje. Chętnie poprowadzi zajęcia 
w domach pomocy społecznej, 
ośrodkach i stowarzyszeniach 
osób niepełnosprawnych.

– Czego akademia chce na-
uczyć uczestników w sensie 
psychologicznym?

– Przede wszystkim harmonii 
w życiu, zadbania o czas dla sie-
bie, o równowagę między pracą 
a życiem prywatnym, o odpo-
czywanie poprzez rozwój wła-
snych pasji. Życie może toczyć 
się wolniej, a być wypełnione 
po brzegi wartościową treścią. 
Chodzi nam o uśmiech naszych 
klientek, taki zwyczajny, na co 
dzień, żeby nie przychodził z 
trudem. 

– Jakie są plany na przy-
szłość?

_ Plany na przyszłość są bar-
dzo ambitne. W końcu starczy-
ło mi odwagi i zdecydowałam 
się zrezygnować z równoległej 
etatowej pracy, żeby w stu pro-
centach zająć się akademią. 
Wobec tego przybędzie wiele 
nowych warsztatów. Lada mo-
ment zostanie otwarty oddział 
akademii w Bydgoszczy. Oprócz 
tego powrócimy do organiza-
cji czasu wolnego dla rodzin. 
Co tydzień w sobotnie poran-
ki będzie nowa propozycja na 
spędzenie ciekawie wspólnego 
czasu z naszymi pociechami. 
Zagościmy w szkołach, chcemy 
również rozszerzyć współpracę 
ze stowarzyszeniami, osobami 
niepełnosprawnymi. To wyjąt-
kowa współpraca, dająca nam i 
uczestnikom dużo powodów do 
dumy i radości i bardzo rozwija-
jąca dla obu stron. 

ROZMAWIAŁA 

AURELIA PAWLAK 
Oto wykaz planowanych 

warsztatów
SZKLIWIENIE. Cena: 220 zł. 

Ilość zajęć: 3 x 2 godziny. Naj-
bliższy termin: 21 lutego 2011. 

FOTOGRAFIA CYFROWA. 
Cena: 250 zł. Ilość zajęć: 5 x 2 
godziny. Najbliższy termin: 16 
lutego 2011. 

TWORZENIE BIŻUTERII. 
Cena: 220 zł. Ilość zajęć: 3 go-
dziny + 5 godzin. Najbliższy ter-
min: 25 lutego 2011. 

FILCOWANIE. Cena: 200 zł. 
Ilość zajęć: 3 x 2 godziny. Naj-
bliższy termin: 14 marca 2011. 

SOCJOLOGIA MAŁŻEŃ-
STWA. Cena: 150 zł. Ilość zajęć: 
4 x 2 godziny. Najbliższy termin: 
1 marca 2011. 

WIKLINIARSTWO. Cena: 240 
zł. Ilość zajęć: 3 x 4 godziny. Naj-
bliższy termin: 18 marca 2011. 

Szczegółowe opisy, miejsce, 
datę oraz cenę każdego warsz-
tatu można znaleźć pod adre-
sem www.arz.pl

Zapisy:mailowo info@arz.pl 
lub telefonicznie: 790–571- 44.
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Już po raz dwudziesty piąty 
z inicjatywy Stowarzysze-

nia Społeczno-Kulturalnego 
„Przystań”, Fundacji „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej i Wiel-
kopolskiego Oddziału Ruchu 
Ludzi Dobrej Woli, w sobotę, 
18 grudnia w Schronie Kultury 
Europa w Poznaniu przy uli-
cy Rolnej 24 zorganizowany 
został koncert w ramach III 
Edycji Festiwalu Artystyczne-
go „Mimo Wszystko w… Przy-
stani”. Tym razem spotkanie 
nosiło tytuł: „Przekaż nam Pa-
nie znak pokoju”. Były wspól-
nie śpiewane kolędy, składa-
ne życzenia świąteczne oraz 
opłatek wykonawców, gości i 
wolontariuszy.

Na scenie swoje umiejętno-
ści muzyczno-wokalne zapre-
zentował Poznański Chór Ka-
meralny pod dyrekcją Bartosza 
Michałowskiego – wieloletnie-
go asystenta profesora Stefana 
Stuligrosza – twórcy słynnego 
Chóru Chłopięcego i Męskiego 
Filharmonii Poznańskiej „Po-
znańskie Słowiki”. Szesnasto-
osobowa reprezentacja chóru 
wykonała przepięknie kolędy 
oraz świąteczne pieśni takie jak 
„Wędrowali Trzej Królowie”, „Je-
zus Malusieńki” oraz kołysankę 
„If You Love Me”. 

Po raz drugi na schronowej 
scenie wystąpiła 14 – letnia 
Anna Ilminowicz z Leszna z 
piosenką z repertuaru Ewy 
Lewandowskiej „Idą Święta”, 
utworem grupy De Su „Kto wie 
czy za rogiem”, a także wzru-
szającymi kolędami: „Kolędą 
dla Nieobecnych” i „Maleńka Mi-
łość”. Publiczność była wprost 
zachwycona profesjonalizmem 
muzycznych interpretacji mło-
dej artystki.

Sobotniego wieczoru w 
Schronie Kultury Europa go-
ścił także Duet Magnus czyli 
Agnieszka i Przemek, którym 
niemal cudem udało się z po-
dróży „wskoczyć” na scenę, bo-
wiem tego dnia wracali z kon-
certu, jaki odbył się w Lesznie. 
Pociąg jadący do Poznania miał 
spore opóźnienie, jednakże 
muzycy mistrzowsko poradzili 
sobie z występem. Bez próby 
mikrofonowej i ćwiczeń zna-
komicie wykonali anglojęzycz-
ne kolędy: „Let Is Snow”, „Whi-
te Christmas”, „Mary Did You 
Know” , „What Child Is This”, 
Little Drumer Boy”, „Christmas 
Song Santa Clouse”, „Na całej 
połaci śnieg” oraz śpiewany 

TRZY RAZY KOLĘDY

Przedświąteczne 
śpiewanie
wspólnie z publicznością utwór 
„Przekażmy sobie znak poko-
ju”. 

Prezes Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego “Przystań” 
Janina Stachowiak odczytała 
fragmenty prozy Magdaleny 
Molendy-Słomińskiej, a Jerzy 
Łuczak – Kierownik Schronu 
Kultury Europa wraz z obec-
nym na sali Romanem Kny-
chałą zaprezentował wystawę 
prac plastycznych tegoż autora. 
Fragmenty gwary poznańskiej 
przedstawiła Barbara Liebek. 
Roman Kawecki – społeczny dy-
rektor projektu „Mimo Wszystko 
w… Przystani” poinformował ze-
branych o rozpoczęciu realizacji 
projektu literackiego „12 kropel 
życia”, który traktuje o życiu i 
twórczości niewidomej piosen-
karki i instrumentalistki Katarzy-
ny Marii Nowak z Wrocławia. 

Uwieńczeniem spotkania był 
wspólny opłatek wykonawców, 

gości i wolontariuszy. Organi-
zatorzy serdecznie dziękują 
mecenasom projektu: Wydzia-
łowi Kultury i Sztuki oraz Wy-
działowi Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Poznania, Radzie Osie-
dla 28 czerwca 1956 roku, Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Rolna”, 

Duet Magnus czyli Agnieszka i Przemek.
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Agencji Artystycznej „Karo”, 
Prezydentowi Miasta Poznania 
Ryszardowi Grobelnemu za 
patronat honorowy, patronom 
medialnym: Telewizji Polskiej 
Rozgłośni Regionalnej w Po-
znaniu, Telewizji ONTV, Radiu 
Merkury, „Filantropowi Naszych 
Czasów”, Portalowi Interne-
towemu Ezoteryczny Poznań, 
wolontariuszom oraz wszyst-
kim tym, którzy przez cały czas 
wspierają realizację przedsię-
wzięcia. Wielkie dzięki!

 KAROLINA KASPRZAK 

Poznański Chór Kameralny 
pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego.

Ania Ilminowicz 
śpiewa kolędy.
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Z kolędami wystąpił tak-
że 15 stycznia na scenie 

Schronu Kultury „Europa” 
zespół wokalny dwunastu 
dziewczynek „Stokrotki” z 
Domu Kultury „Stokrotka” w 
Plewiskach. 

„Stokrotki” zaśpiewały 
między innymi utwory: „Co-

W Schronie Kultury „Euro-
pa” kolędowano nie tyl-

ko przed świętami, ale także 
po świętach, już w Nowym 
Roku. W piątek, 7 stycznia 
odbyły się tutaj bowiem Ko-
lędowe Posiady – czyli zwa-
ne tak przez górali wspólne 
śpiewanie kolęd. Wzięli w 
nim udział zarówno stali by-
walcy jak i seniorzy oraz oso-
by niepełnosprawne z przyja-
ciółmi.

Spotkanie prowadził jak 
zawsze Roman Kawecki – 
społeczny dyrektor projektu 
„Mimo Wszystko w… Przysta-
ni”, realizowanego od trzech 
lat przez Stowarzyszenie Spo-
łeczno – Kulturalne „Przystań” 
we współpracy z Wielkopol-
skim Oddziałem Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli i Fundacją „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej.

Publiczność śpiewała ko-
lędy przy akompaniamencie 
fortepianowym Waldemara 
Antczaka. Prezentacje mu-
zyczno-wokalne przeplatane 

W SCHRONIE KULTURY EUROPA

W SCHRONIE KULTURY „EUROPA”

Dwanaście 
„Stokrotek” 
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Upominki wręcza „Stokrotkom” prezes Janina Stachowiak. 

Kolędowe Posiady 

W spotkaniu uczestniczyła 
także Jacky Dangana 

z Kamerunu, która obecnie 
mieszka i kształci się w Polsce. 
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Śpiewa Mirosława Mikołajczak. 

były opowieściami zabaw-
nych historii, jakie przytra-
fi ały się góralom w dawnych 

czasach. Wieczór uświetniły 
również recytacje liryków o 
tematyce świątecznej oraz 
debiuty sceniczne. Każdy 
mógł publicznie pokazać 

swoje umiejętności wokalne. 
Uwieńczeniem była wspólnie 
śpiewana kolęda „Przekażmy 
sobie znak pokoju”.

 KAROLINA KASPRZAK

raz bliżej święta”, „Kto wie, 
czy za rogiem”, „Jest taki 
dzień” i znane polskie ko-
lędy. W spotkaniu uczestni-
czyła dyrektor Domu Kultury 
„Stokrotka” Barbara Glapka, 
która przyjechała wraz z 
koncertującymi dziećmi oraz 
Beata Adamska – kierownik 
tego zespołu wokalnego. Pod 
jej okiem „Stokrotki” w wieku 
od szóstego do szesnastego 
roku życia śpiewają od czte-
rech lat. Biorą udział w co-
miesięcznych koncertach w 
Domu Kultury, a także kon-
certują gościnnie w Pozna-
niu i Wielkopolsce. Solistki 
zespołu mają na swoim kon-
cie wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach wokalnych o 
zasięgu lokalnym i ogólno-
polskim. 

Na zakończenie spotkania 
Janina Stachowiak – prezes 

Śpiewające „Stokrotki”.

Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego „Przystań” 
i Jerzy Łuczak – kierownik 
Schronu Kultury „Europa” ob-
darowali gości upominkami i 
tradycyjnym, pamiątkowym 
wiatraczkiem, symbolizują-
cym pomyślne wiatry.

Wszelkie informacje o 
Domu Kultury „Stokrotka” 
pod telefonem (61) 867-19-19, 
e-mail dkstokrotka@tlen.pl 

 KAROLINA KASPRZAK
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Mikołajkowy 6 grudnia 
upłynął w Poznaniu 

pod znakiem KREWNYCH 
EURO. Poznaniacy zmierzali 
w stronę Muzeum Narodo-
wego, by oddać krew, włą-
czyć się do rejestru dawców 
szpiku i pobrać kartę zawie-
rającą zgodę na transplanta-
cję narządów po śmierci. W 
zamian czekały na nich miłe 
niespodzianki.

Bilans dnia to 296 osób za-
rejestrowanych z chęcią odda-
nia krwi i 251, którym zdrowie 
na to pozwoliło. Odważniejsi 
okazali się mężczyźni. Tych 
przybyło aż 162, kobiet – 89. 
Niemal połowę uczestników 
stanowiły osoby bardzo młode 
– do 21 roku życia. 21 osób po 
raz pierwszy w życiu oddało 
honorowo pół litra krwi. Każ-
dy, kto przybył do Muzeum, 
witany był dźwiękami kolędy 
wykonywanej przez uczestni-
ków akcji, biorących udział w 
przygotowaniu świątecznego 
klipu. Przez cały dzień blisko 
50 razy solo i w grupach wyko-
nywane było znane wszystkim 
„Przybieżeli do Betlejem...”. 
Śpiewający bawili się świetnie 
prezentując blisko trzyminu-
towy utwór i odkrywając przy 
tym nieznane jego zwrotki. 

Nieśmiałość starali się wraz 
z uczestnikami pokonywać 
niezawodni wolontariusze ze 
Studenckiej Rady Miasta Po-
znania i przedstawiciele Dru-
żyny Szpiku. Przed kamerą z 
mikrofonem stanęli po oddaniu 
krwi także strażacy i strażnicy 

Odpowiedzialność to go-
towość do ponoszenia 

konsekwencji powstałych 
w wyniku działań podejmo-
wanych przez człowieka. 
Rozważania dotyczące tego 
zagadnienia omawia prof. 
dr hab. Władysław Dykcik – 
Kierownik Zakładu Pedago-
giki Specjalnej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu w książce „Odpo-
wiedzialność człowieka w 
kontekście indywidualnym 
i społecznym” (Wydawnic-
two Naukowe Polskiego To-
warzystwa Pedagogicznego 
Oddział w Poznaniu, 2010).

Recenzentem tej publikacji 
jest prof. zw. dr hab. Czesław 
Kosakowski. Do jej napisa-
nia skłoniły autora osobiste 
przemyślenia na temat życia 
i twórczości naukowej profe-
sora Stanisława Kowalskiego 
(1904-1990), pedagoga i so-
cjologa, który zajmował się 
głównie socjologią wychowa-
nia oraz socjalizacją dzieci 
i młodzieży.

Rozdział pierwszy książki 
traktuje o odpowiedzialności 
jako potrzebie, możliwości 
oraz zdolności społeczno-
moralnego uczestnictwa i 
racjonalnego współdziałania 

Zespół Turnera to uwa-
runkowany genetycznie 

zespół wad wrodzonych, 
spowodowany całkowitym 
bądź częściowym brakiem 
jednego z chromosomów X 
we wszystkich komórkach 
organizmu lub w pewnej ich 
części. Występuje u jednej 
na 2000 – 2500 urodzonych 
dziewczynek. Najważniejsze 
cechy występujące u osób z 
zespołem Turnera to: niski 
wzrost, słabo zaznaczone 
cechy żeńskie, a także wro-
dzona dysgenezja gonad 
(nieprawidłowość w rozwoju 
gruczołów płciowych) , po-
wodująca w większości przy-
padków bezpłodność. 

Jedną z publikacji traktu-
jących o życiu kobiety z ze-
społem Turnera jest książka 
autorstwa amerykańskiej po-
wieściopisarki Jennifer Haigh 
– „Diagnoza”. Wzruszająca, 
momentami traumatyczna hi-
storia rozpoczyna się w 1976 
roku, w stanie Massachusetts, 
na najdalej wysuniętym na 
wschód przylądku USA, słyn-
nym Cape Code. Wybitny na-
ukowiec Frank McKotch wraz 
z żoną Paulette i trójką dzieci 
– synami Billym i Scottem oraz 
trzynastoletnią córką Gwen 

Mikołajkowi 
Krewni Euro

Krew oddał także prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

„Przybieżeli do Betlejem”…

oddał także prezydent Pozna-
nia Ryszard Grobelny. 

Dodatkowymi atrakcjami dla 
przybyłych były pięknie wy-
dane kalendarze KREWNYCH 
EURO na 2011 rok, w których 
zaznaczono daty czterech na-
stępnych zbiórek i zaprezento-
wano dzielnych krwiodawców 
w akcji. Bohaterowie zmiesz-
czonych fotografi i nie kryli 
dumy i satysfakcji z prezentacji 
ich wizerunku na stronach tego 
najnowszego wydawnictwa 
Miasta Poznania, już z nowym 
logo turnieju i logo Krewnych 
Euro. O godzinie 17 na Starym 
Rynku rozbłysła świąteczna 
choinka z logo Krewnych Euro. 
Następna akcja już 4 marca.

ROBERT STĘPIŃSKI

miejscy, którzy dodatkowo roz-
dawali uczestnikom akcji koce 
ratunkowe. Krew honorowo 
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wypoczywają, jak co roku, na 
słonecznym wybrzeżu, czer-
piąc wiele przyjemności ze 
wspólnie spędzonych wakacji. 
Nikt nie spodziewa się, że bę-
dzie to ich ostatnie szczęśliwe 
lato. 

W pewnym momencie, pod-
czas zabawy nad wodą, Frank 
dostrzega nagle niepokojącą 
rzecz. Jego trzynastoletnia 
córka – dojrzewająca nastolat-
ka, na tle młodszego od siebie 
kuzynostwa wydaje się być 
nienaturalnie drobna. Zgrozą 
przejmuje go fakt, że Gwen nie 
zauważa niczego, a szczegól-
nie infantylnego wyglądu wła-
snej osoby w za dużej bikini. 
Wakacje kończą się zatem wi-
zytą u specjalistów, jednakże 
rodzina jeszcze przez dłuższy 
czas nie uświadamia sobie, jak 
wielkie zmiany zajdą w ich ży-
ciu. 

Diagnoza spada znienacka, 

pozostawiając zionącą pust-
kę w miejscu, gdzie winno 
być wsparcie, współczucie, 
głęboki namysł. Frank i Pau-
lette, usiłując ominąć rzeczy-
wistość, oszukują samych 
siebie. Mężczyzna, wiedziony 

absurdalnym przekonaniem, 
że to wszystko jego wina i 
być może przekazał w genach 
dziecku straszliwą chorobę, 
postanawia opuścić rodzinę. 
Świadomość niepełnospraw-
ności córki przerasta jego siły. 
Po dwudziestu latach rodzina 
McKotchów przypomina roz-
sypane puzzle na chwiejnym 
stole. W życiu starszych braci 
Gwen pojawiają się kolejne 
przeszkody, których nie są w 
stanie pokonać, gdyż brak im 
pozytywnych wzorców wynie-
sionych z domu. 

Jeden z nich – Billy – mieszka 
na Manhattanie, jest kardiolo-
giem. Praca zmusza go do nie-
ustannego podejmowania wy-
zwań, rozsądnego rozważania 
wszystkich „za i przeciw”. Billy 
zazwyczaj kieruje się kom-
promisem, nie potrafi ąc zająć 
słusznego stanowiska. Trudno 
mieć do młodszego z braci – 
Scotta – pretensję o to, że woli 

zapracowywać się na śmierć, 
aniżeli wracać wieczorem do 
żony. Że gnębią go wyrzuty su-
mienia i stałe od lat wątpliwo-
ści, skoro obserwując swoich 
własnych rodziców zmuszony 
był patrzeć na typowy obraz 
degeneracji amerykańskiej ro-
dziny z klasy średniej. 

Natomiast Gwen zachowu-
je dojrzały dystans do własnej 
choroby. Po ukończeniu stu-
diów przyjmuje pracę w mu-
zeum. Mając na uwadze wła-
sne ograniczenia w rozwoju, 
stara się żyć aktywnie – mimo 
wszystko. Doświadcza miło-
ści, która całkowicie odmienia 
jej los. Książkę Jennifer Haigh 
„Diagnoza” polecam zarówno 
tym, którym zespół Turnera jest 
bliski, jak i również wszystkim 
zainteresowanym problematy-
ką zaburzeń genetycznych. 

 KAROLINA KASPRZAK 

KSIĄŻKA 

Żyć – mimo wszystko

KSIĄŻKA

Odpowiedzialność 
jako wartość
człowieka z ludźmi. Włady-
sław Dykcik zwraca uwagę 
na fakt, że kształtowanie po-
czucia odpowiedzialności za 
swoją przyszłość jak i przy-
szłość innych uczy dojrzałego 
podejmowania decyzji, skła-
nia do wyciągania wniosków 
oraz wypowiadania krytycz-
nych opinii w przypadku po-
stępowania niezgodnego z 
zasadami przyjętymi przez 
ogół społeczeństwa. 

W rozdziale drugim autor 
omawia kwestię jednostkowej 
i społecznej odpowiedzialno-
ści za los oraz sens życia każ-
dego człowieka. Szczególnie 
interesujący jest fragment (str. 
26), który zawiera spostrze-
żenia dotyczące zjawiska 
niepewności odpowiedzial-
ności w sytuacji krytycznych 
stanów psychicznych, trud-

nych zdarzeń życiowych a 
także zagrożeń społecznych 
współczesnej rodziny. Trau-
matyczne przeżycia takie jak 
śmierć bliskiej osoby czy cho-
roba psychiczna uniemożli-
wiają zdolność do odpowie-
dzialności, która cechuje się 
poczuciem sprawczości, kon-
trolą zachowań i racjonalnym 
dokonywaniem wyborów.

Rozdział trzeci przybliża 
sytuację dziecka z niepeł-
nosprawnością w rodzinie 
i świadomość bycia rodzi-
cem pociechy z defi cytami 
rozwojowymi. Na niewydol-
ność wychowawczą i klimat 
psychiczny rodziny, twierdzi 
Dykcik, mają wpływ utrudnie-
nia społeczne: bieda, izolacja, 
zaniedbania spowodowane 
brakiem czasu. Powołując 
się na publikację prof. dr hab. 

Ireny Obuchowskiej „Dziecko 
niepełnosprawne w rodzinie” 
autor zauważa, że w relacji 
rodzice – dziecko z ograni-
czoną sprawnością najważ-

niejsze jest poczucie wza-
jemnego przywiązania.

Kolejne części książki za-
wierają refl eksje dotyczące 
dylematów wyboru rodzin-
nych i instytucjonalnych form 
opieki oraz wychowania dzie-
ci z zagrożeniami rozwojowy-
mi, kwestie odpowiedzialno-
ści człowieka z ograniczoną 
sprawnością w różnych sy-
tuacjach, odpowiedzialno-
ści rodzicielskiej samotnych 
matek i ojców oraz potrzebę 
upowszechniania odpowie-
dzialności i zaufania do osób 
z niepełną sprawnością. 

W rozdziale siódmym 
(str.98) autor wymienia tytu-
ły czasopism poświęconych 
problemom pomocy społecz-
nej, opieki i wsparcia ludzi z 
niepełnosprawnościami, któ-
re według autora są „otwar-
ciem się na głosy innych” w 
sprawie sposobu zaspokaja-
nia potrzeb życiowych ludzi 
chorych i słabych. Konkluzją 
są słowa: „…nie ma odwrotu 
od świata wartości humani-
stycznych, pośród których 
podstawową a zarazem naj-
ważniejszą powinna być czło-
wiecza odpowiedzialność…” 

 KAROLINA KASPRZAK 
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7.10.2010
SZUFLADA PAMIĘCI 
I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Mój pierwszy pamiętnik po-
wstał jakieś czternaście lat 
temu. Kilkunastostronicowy ze-
szyt przechowywałam w pudeł-
ku po ulubionych czekoladkach, 
na dnie szafy z ubraniami. Pa-
pier chłonął wówczas nieskoń-
czoną ilość rozterek sercowych, 
problemów spowodowanych 
zakazem wyjścia na szkolną 
dyskotekę i tym podobnych rze-
czy. Niestety, po przeprowadzce 
gdzieś go zapodziałam. Zostały 
natomiast pierwsze wiersze, z 
których dziś się śmieję. Wiado-
mo – człowiek dojrzewa więc i 
styl pisania ulega zmianie.

Teraźniejszość… No właśnie. 
Nie powrócą już chwile beztro-
ski. Czas zmierzyć się z wyzwa-
niami, jakie stawia dorosłość. 
Samodzielność, niezależność, 
odpowiedzialność za innych… 
wreszcie pragnienie tej jedynej 
miłości na całe życie. Czy takie 
uczucie się zdarza? Myślę, że 
tak. Trzeba tylko mocno w to 
wierzyć. 

Chciałabym ofi arować każdą 
cząstkę siebie ukochanemu. 
Kochać i być kochaną. Zasypiać 
i budzić się bez lęku, samotno-
ści i strachu o każdy następny 
dzień. Czy to w ogóle jest moż-
liwe? Odpowiedź na to zna tyl-
ko czas. 

24.10.2010
MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ

Jakieś czternaście lat temu, 
kiedy byłam jeszcze nastolatką, 
fascynowały mnie duże miasta 
– wieżowce, centra handlowe 
i ulice pełne ścigających się sa-
mochodów. Mieszkałam wów-
czas w małym, prowincjonal-
nym miasteczku, które też miało 
swój urok, ale brakowało nie-
kiedy wrażeń. Nie było tylu kin, 
teatrów, muzeów… Nie było też 
perspektyw na dalszą edukację, 
pracę i rozwój osobisty. Dlatego 
postanowiłam wyjechać. Z ko-
nieczności, zarazem z wyboru.

Podjęłam naukę w Policeal-
nej Szkole Pracowników Służb 
Społecznych na kierunku praca 
socjalna. Przez dwa i pół roku 
dojeżdżałam z rodzinnej miej-
scowości pokonując 60 kilo-
metrów w jedną i tyle samo w 
drugą stronę. Po jej ukończeniu 
oczywiście dalsza edukacja i 
praca zawodowa. Dojazdy były 
męczące, gdyż musiałam co-
dziennie wstawać o 4.30. Powi-
tanie bladego świtu najbardziej 
dawało się we znaki zimą. Tem-
peratura minus 17 stopni Celsju-

Darowane 
chwile 
Z DZIENNIKA

sza, spóźniające się autobusy, 
kosztowne bilety… Koszmar. W 
końcu przeprowadziłam się do 
Poznania. Przygoda z wielkim 
miastem rozpoczęła się. Wcze-
śniej przez trzy miesiące miesz-
kałam we Wrocławiu, gdzie 
również było cudownie. Teraz 
jestem znów tutaj i rozkoszuję 
się każdą chwilką, spaceruję po 
ulubionych miejscach, poznaję 
nowych ludzi… Tyle możliwości. 
To wspaniałe, gdy spełniają się 
marzenia!

Mam jeszcze kilka takich, 
których zrealizowanie wymaga 
czasu i cierpliwości. Bo przecież 
tak od razu nie da się sięgnąć po 
wszelkie dobrodziejstwa świata. 
Pokora, cierpliwość, pokora… Za 
oknem nadal piękna jesień, choć 
jest już coraz chłodniej. Rudości 
i żółcienie drzew postanowiłam 
uwiecznić obiektywem aparatu. 
Cóż mogę powiedzieć więcej? 
Życie jest najwspanialszym, 
najcenniejszym darem – mimo 
wszystko. Myślę o tym słowami 
Wisławy Szymborskiej: „Chwilo 
trwaj – jesteś piękna!” Taki opty-
mistyczny wątek dnia. 

19.11.2010
POETA BEZ 
TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO 
I TRUDNA DECYZJA

Kilka dni temu przydarzyła 
mi się pewna historia. Spo-
tkałam kolegę z lat szkolnych, 
który – jak się okazało – pisze 

wiersze. Po chwili rozmowy 
mówię: „Wymieńmy się nume-
rami i będziemy w kontakcie. 
Z przyjemnością zaproszę cie-
bie na mój wieczór autorski”. 
Tomek odpowiada: „Komór-
ka? Coś Ty! Na co mi telefon. 
Ciągle tylko dzwoni, dzwoni i 
człowiek nie może w spokoju 
pracować, poza tym komórki 
są szkodliwe dla zdrowia…” 

Trochę racji w tym jest, ale 
przecież telefon komórkowy 
ma także zalety. Umożliwia 
szybką i skuteczną komuni-
kację ze światem. Jest zawsze 
pod ręką i nie trzeba biegać do 
stacjonarnego aparatu za każ-
dym razem, gdy się chce coś 
załatwić. Cóż… Każdy ma pra-
wo mieć własne zdanie. Może 
jeszcze kiedyś uda mi się na-
wiązać kontakt z kolegą – po-
etą bez telefonu komórkowego. 
Maile u niego to rzadkość (naj-
częściej wysyła je wyłącznie 
w sprawach służbowych), po-
dobnie jak korzystanie z por-
tali społecznościowych typu 
„Facebook” czy „Nasza klasa”. 
Zdaję się więc na życzliwość 
losu. Tak czy inaczej rozmowy 
są miłe. 

Muszę podjąć ważną decy-
zję dotyczącą sprawy zawodo-
wej. Zaproponowano mi, abym 
wykonała pewne zadanie, któ-
re jest dość czasochłonne i za 
które otrzymam symboliczne 
honorarium. Ale to przedsię-
wzięcie ambitne. Niemal wy-
zwanie. Więc podjęłam się. 
Trzeba będzie pracować cały 

przyszły rok no i przecież też z 
czegoś żyć… 

Najważniejsze to mieć po-
czucie, że jest się samodziel-
nym i samowystarczalnym. Ja 
jestem, ale… przydałoby się coś 
jeszcze, jakaś dodatkowa praca 
za przyzwoitą kasę. Co robić? 

Chwilami chcę być znowu 
dzieckiem… Niestety ten okres 
życia minął bezpowrotnie. 

22.12.2010
ŚNIEGOWA AFERA

Czy tego śniegu nie można 
odgarniać tak, by osoby na wóz-
kach inwalidzkich mogły się 
swobodnie poruszać? Wracam 
sobie kilka dni temu z pracy. Wy-
siadając z tramwaju spotykam 
dwóch moich dobrych znajo-
mych, którzy przemieszczają się 
po ulicach właśnie na wózkach. 
Są samodzielni i na ogół nie wy-
magają pomocy ze strony osób 
trzecich. Ale teraz na drodze 
przed nimi leżą potworne góry 
śniegu! Amelia ma wózek stero-
wany mechanicznie – czyli taki 
z wbudowanym akumulatorem, 
a Bartek zwykły, który obsługuje 
samodzielnie dzięki zachowanej 
sprawności obu rąk. 

Rozmawiamy chwilę, czas 
mija, więc w końcu pytam: „W 
którą stronę idziecie?”. Odpo-
wiadają, że zmierzają w kierun-
ku przystanku tramwajowego. 
Poszliśmy zatem razem. Na 
chodnikach było w miarę w po-
rządku, natomiast na przejściu 
dla pieszych przy przejeździe już 
dużo gorzej. Musiałam użyć siły, 
aby pomóc im się przedostać. 
Spoko, nikomu nie „spuściłam 
batów”, choć co poniektórym 
niewątpliwie by się to przydało. 
Zwłaszcza cieciom czy innym 
odpowiedzialnym za nie odgar-
nięte zwały śniegu. Na szczęście 
jakoś poradziliśmy sobie. 

Jednak to jeszcze nie koniec 
historii. Przyszło nam czekać – 
na mrozie – blisko pół godziny 
na niskopodłogowy tramwaj. 
Zgroza dla osób unieruchomio-
nych na wózkach. 

Dzisiaj, idąc tą samą ulicą, 
znów walczyłam ze śniego-
wymi zaspami. Najgorzej, gdy 
pada deszcz i spadające krople 
zamieniają się w lód. Lepiej w 
ogóle nie wychodzić z domu. 
Osoby niepełnosprawne zdane 
są wówczas wyłącznie na po-
moc innych albo na zamówienie 
taksówki dostosowanej do ich 
potrzeb. Ale tego nie polecam – 
mocno bije po kieszeni! Co więc 
robić? I jak polubić zimę? 

Pozostaje więc jedno: oby do 
wiosny! 

KAROLINA KASPRZAK
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Bo h a -
t e r ó w 

op isywa-
nych w tym 
cyklu nic 
nie łączy. 
Może po 
za jednym. 
Wszyscy , 
c h o c i a ż 
raz byli w 
Schronie Kultury „Europa” i … 
otrzymali pamiątkowy „wia-
traczek szczęścia”. Wiatracz-
ki wytwarza emerytowany 
artysta dorabiając sobie w 
ten sposób do skromnej eme-
rytury. Jak twierdzi – dzięki 
temu czasem wystarcza na 
wykupienie lekarstw. A może 
jednak łączy ich coś więcej? 
Zresztą najlepiej przeczytajcie 
i … sami się przekonajcie.

Organizacja koncertów z 
cyklu „Mimo Wszystko w Przy-
stani” jest oparta na najnow-
szych technikach komunikacji 
społecznej. Internet, telefon 
komórkowy, poczta elektro-
niczna, komunikatory inter-
netowe to akcesoria, których 
używamy w naszej pracy na co 
dzień. Jesteśmy poznaniakami 
– może dlatego lubimy także 
precyzyjną organizację. Nawet 
w sztuce. Nasi artyści zjeżdża-
ją do nas ze wszystkich stron 
Polski. Chyba tylko dzięki tym 
nowoczesnym formom komu-
nikacji (najczęściej) udaje się 
wszystko spiąć i gdy widzowie 
zasiadają na naszych (twar-
dych niestety) krzesłach – za-
czyna się spektakl. Czasami 
także, gdy godziny przyjazdu 
pociągu lub autobusu są zbli-
żone do godziny rozpoczęcia 
koncertu, przywozimy na-
szych wykonawców z dworca 
do Schronu Kultury „Europa” – 
miejsca koncertowego – samo-
chodem. Bywa, że wykonaw-
ców przywożą swoimi autami 
rodzice lub znajomi. 

Historia, którą opisuję w 
tym odcinku, była właśnie 
taka „typowa”. Tak się przynaj-
mniej zapowiadała. Tego dnia 
przyjechać mieli pociągiem 
Kamil Czeszel i samochodem 
z rodzicami Kasia Wachnik. 
Oboje są fi nalistami Festiwa-
lu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty w Krakowie, 
czyli reprezentują środowisko 
artystów niepełnosprawnych. 
Tato Kasi dobrze zna komuni-
kacyjne szlaki naszego kraju, 

Roman
Kawecki
POZNAŃ
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Precyzyjna 
organizacja 
zatem wysłałem mu za po-
średnictwem Internetu mapkę 
z adresem klubu i z informacją, 
że aby do nas dojechać z au-
tostrady A-2, w Luboniu trzeba 
skręcić w prawo, a potem już 
GPS (nawigator satelitarny) 
doprowadzi auto pod nasze 
progi. Kamil ma problemy z 
chodzeniem, dlatego umówi-
łem się, że wyjadę po niego i 
jego babcię na dworzec PKP 
Poznań Główny. Precyzyjnie 
rozpisaliśmy czas dla pozo-
stałych wykonawców tak, aby 
Kasia i Kamil , gdy tylko przy-
jadą, mogli wypić gorącą her-
batę i zrobić próby z naszym 
nagłośnieniem, zanim zaczną 
przychodzić pierwsi widzowie 
koncertu. 

Wszystko zostało zorganizo-
wane. Jerzy Łuczak z Kubą Ci-
szakiem, naszym akustykiem, 
pozostają „na gospodarstwie”, 
a ja wsiadam w auto i jadę po 
Kamila na dworzec kolejowy. 
Po drodze wykonuję ostatnie 
telefoniczne ustalenia. Pociąg 
jest punktualny. Kasia jest około 
15 kilometrów od Poznania na 
autostradzie A-2, zatem odbio-
rę Kamila z pociągu i pojedzie-
my do klubu. Zgodnie z planem 
tam czeka herbata, następnie 
Kamil będzie miał ma próbę, 
w tym czasie Kasia skończy 
podróż z Warszawy, wypije 
herbatę, zrobi próbę… Wygląda 
na to, że 30 minut przed rozpo-
częciem koncertu będzie już 
wszystko gotowe. Oczywiście, 
według naszego precyzyjnego 
planu. Kilka minut później wi-
tam się z Kamilem i jego babcią 
i już mamy jechać do Schronu 
Kultury „Europa”, gdy … dzwoni 
telefon. 

Dzwoni pan Wachnik – tato 
Kasi i pyta: 

– Czy z Lubonia do Pozna-
nia jedzie się dłużej aniżeli 15 
minut?

Odpowiadam spokojnie: 
– Nie, mówiłem panu, że na-

sze miasta graniczą ze sobą, 
z autostrady jak skręci Pan w 
prawo będzie zaraz Poznań…

W słuchawce zapadła chwila 
milczenia.

– Mamy problem, chyba 
skręciłem w lewo… 

– Co pan widzi? 
– No, niewiele, las i las. 
Szybko myślę. Gość poje-

chał w przeciwną stronę stra-
cił jakieś 10-15 minut. Musi 
zawrócić. Jeśli od razu nie 
znajdzie naszej ulicy, może-
my mieć problem spóźnienia 
Kasi na koncert. Nie muszę 
dodawać, że w tym momencie 
nasz precyzyjny plan się zwy-
czajnie rozsypał. Trzeba jed-
nak ratować sytuację! Mówię 
spokojnie: 

– Proszę zawrócić. Po prawej 
stronie za około 5-10 minut w 
Luboniu zobaczy pan przyza-
kładowy parking samochodo-
wy. Dzisiaj jest sobota, na pew-
no będzie pusty. Tam proszę 
na mnie Pan poczekać, a dalej 
pojedziemy razem. 

Zmieniam plany. Z dworca 
razem z Kamilem i jego opie-
kunką jedziemy do Lubonia. 
Pan Wachnik jest już w umó-
wionym miejscu. Wjeżdżam na 
parking – i w tym momencie… 
przebijam koło od samochodu 
o wystający pręt. Jak pech to 
pech – myślę sobie. Wczoraj 
zmieniałem opony na zimowe 
– a dzisiaj mam uszkodzoną 
nową oponę. Nagle… zmroziło 

mnie! Przypomniałem sobie, że 
do moich „zimowych kół” mam 
inny niż zwykle klucz, który… 
zostawiłem w garażu. Na doda-
tek jestem w garniturze, pada 
śnieg z deszczem, za chwi-
lę będę wyglądał jak „mokra 
kura”. Za pół godziny koncert. 
Mnie nie ma, wykonawców nie 
ma. Katastrofa!

Moi współpracownicy tele-
fonują: 

– Gdzie jesteście? Herbata 
już dawno wystygła! Pełna sala 
– a was nie ma! 

Wpadam w panikę! Co robić, 
co robić! 

Pan Wachnik fl egmatycznie i 
z dezaprobatą ogląda koło. 

– Ale kicha. Oponka będzie 
do wyrzucenia… 

Przerywam mu niegrzecz-
nie: 

– To wiem, będzie spory wy-
datek! Trudno. Kultura wymaga 
poświęceń! Ale mamy koncert! 
Musimy chyba jechać Pana sa-
mochodem! 

Do dyskusji włącza się mama 
Kasi. 

– Proszę pana, jeśli ma pan 
„zapasówkę”, to dla męża pest-
ka! On się zna na samocho-
dach! 

– Ale ja… nie mam klucza do 
kół… – przyznaję się ze wsty-
dem. – Koło zapasowe mam, 
ale jak my je założymy…

W tym czasie pan Wachnik 
już podszedł ze swoją wali-
zeczką, w której było wszystko, 
co potrzeba. Z podziwem i za-
zdrością patrzyłem, jak błyska-
wicznie i precyzyjnie zmienił 
koło. Po chwili zdjął rękawiczki 
i z uśmiechem zapytał: 

– Możemy jechać? 
Mistrz świata! Tak perfekcyj-

nej wymiany koła dawno nie 
oglądałem. W końcu ta potrze-
ba zdarza się (na szczęście) 
rzadko.

Piętnaście minut później już 
zapowiadałem koncert. Próby 
oczywiście nie było. Wszyscy 
jednak zmobilizowali się i było 
bardzo dobrze! A publiczność? 
Być może zauważyła, że pro-
wadzący ma trochę zabłocone 
buty. Ale to przecież niezna-
czący szczegół. Show must go 
on! *)

I jeszcze jedno. Od tej pory 
nie zdarza mi się wyjechać z 
garażu bez zapasowego koła – 
i… bez właściwego klucza.

*) Tytuł znanego przeboju Fred-
die’ego Mercury w dowolnym tłuma-
czeniu z angielskiego „Przedstawie-
nie musi się odbyć!”

Kamil Czeszel.
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– Od początku wiedział 
Pan, że chce być piosenka-
rzem? 

– O ile dobrze pamiętam, 
to od zawsze. Od zawsze 
chciałem śpiewać, chciałem, 
by zwracano na mnie uwagę. 
Gdy byłem mały, śpiewałem w 
domu, w szkole... 

– Czy muzyka może być na-
uczycielką? 

– Może być i jest. Nie tyl-
ko nauczycielką, ale także 
wychowawczynią. Uważam 
tak, ponieważ muzyka przede 
wszystkim uwrażliwia, a wraż-
liwość powoduje, że człowiek 
patrzy na życie drugiego czło-
wieka w inny sposób, widzi le-
piej, więcej, wyraziściej i prze-
żywa inaczej... 

– Po pewnym czasie karie-
ry w Polsce wyjechał Pan do 
Stanów Zjednoczonych. Dla-
czego? 

– Były to trudne czasy w na-
szym kraju. Wyjechałem tam 
po prostu za chlebem. Były 
to czasy skomplikowane. Dla 

Dzieci, młodzi, seniorzy 
oraz osoby na wózkach 

inwalidzkich – spotkały się 
28 grudnia w Parafi  pod 
wezwaniem św. Krzyża na 
wspólnym kolędowaniu z 
Eleni. Ksiądz Sławomir Ba-
raniak – proboszcz Parafi  
św. Krzyża w Poznaniu po-
wiedział na wstępie, że co 
roku starają sie zorganizo-
wać koncert Eleni.

Publiczność usłyszała 
przepiękne polskie kolędy: 
„Przybieżeli do Betlejem”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Do szopy 
hej Pasterze” i inne. Obok 
polskich kolęd razem z Eleni 
publiczność śpiewała znaną 
grecką kolędę „Din, din, don”, 
a także pastorałki, między 
innymi „Święty niepojęty...”. 
Nie zabrakło oczywiście 
„Maleńkiej miłości”.

 Eleni do wspólnego ko-
lędowania zachęciła także 
sporą gromadę dzieci, któ-
re chętnie śpiewały do mi-
krofonu. Po przepięknym 

Już po raz trzeci Hotel Rodan 
w Kórniku gościł na swoich 

kortach znane polskie osobi-
stości. Turniej, który ma na 
celu zdobycie funduszy głów-
nie dla domów dziecka, do-
mów pomocy społecznej oraz 
stowarzyszeń osób niepełno-
sprawnych, trwał cały week-
end od 17 do 19 grudnia. 

W tegorocznych rozgryw-
kach udział wzieli między in-
nymI: Ula Dudziak, Tomasz 
Stockinger, Krzesimir Dębski, 
Stan Borys, Olga Bończyk, 
Władek Grzywna i Henryk 
Sawka. Zmagania na kortach 
trwały trzy dni. W sobotni wie-
czór odbył się koncert na zam-
ku w Kórniku, z aukcją prac 
plastycznych, która wspomo-
gła turniej. Niedzielne przed-
południe należało do dzieci, 
dla których wystąpiła Halina 
Benedyk. Dla nich śpiewała i 
prowadziła zabawy. 

Na zakończenie ogłoszono 
zwycięzców i podsumowano 
turniej. „Gwiazdkowy Turniej 
Gwiazd” wygrali Radosław 
Banaś i Waldemar Górka. 
Podczas tegorocznej edycji 
turnieju udało się zebrać oko-
ło czterdzieści tysięcy złotych. 
Inicjatorem imprezy był po raz 

Co jest urokiem tego życia?
Ze STANEM BORYSEM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI 

– „Jaskóła uwięiona” to jed-
na z najpopularniejszych Pana 
piosenek. Jak powstała? 

– Pewnego dnia poeta i ma-
larz Kazimierz Siemiot, który 
odwiedził gdański kościół Ma-
riacki, zauważył w nim szamo-
czące się ptaki, kołujące wokół 
szyb, pragnące się uwolnić. W 
tamtych czasach kościół był 
prawie pusty. Jaskółki rozbijały 
się o szyby okienne. Artysta był 
pod ogromnym wrażniem. Napi-
sal wiersz „Jaskółka uwięziona”, 
który liczył dwadzieścia zwro-
tek. Autor pojawił się na moim 
występie w Warszawie, pokazał 
mi ten wzruszający tekst. Trochę 
go skracaliśmy, poprawialiśmy i 
zgłosiliśmy na Festiwal w Opo-
lu. Tam komisja także go skra-
cała, głównie o takie słowa jak 
„wolność” czy „katedra”... Takie 
były czasy. Przez dwa lata od-
mawiano nam zaśpiewania tej 
piosenki. Ale wreszcie zezwo-
lili. Spodobała się słuchaczom i 
śpiewam ją dziś na moich kon-
certach. 

– Mieszkał Pan także za gra-
nicą. Jak się tam pomaga po-
trzebującym? 

– Najpierw mieszkałem w No-
wym Yorku, później przez dwa-
dzieścia lat w Chicago. Potem 
w Kaliforni. Ameryka jest cieka-
wym krajem choćby ze względu 
na 263 religie tam występujące. 
Podejście do choroby jest różne, 
bardzo emocjonalne. Mieszkań-
cy są związani z kościołem, z 
Bogiem więc człowiek nie jest 
widziany jako wróg. Ameryka 
przecież przez dwieście lat wal-
czyła o wolność słowa i wyzna-
nia, a także z rasizmem. 

– Chętnie bierze Pan udział 
w akcjach charytatywnych? 

– Podczas stanu wojenne-
go w Polsce byłem w Chicago. 
Odbywało się tutaj wiele takich 
akcji. Brałem udział w około 25 
akcjach charytatywnych w ciągu 
roku. Zbieraliśmy wtedy pienią-
dze dla Polski, która była w po-
trzebie. Wiele fundacji dużych 
i małch organizowało pomoc. 
Dzisiaj też uczestniczę w takich 

działaniach, choć inny jest ich 
cel. Choćby w charytatywnym 
turnieju gwiazd w Kórniku. A 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy śpiewam już po raz 
czwarty. 

– W 2003 roku wydał Pan to-
mik wierszy „Co jest urokiem 
tego życia”. Właśnie, co jest 
urokiem tego żcia? 

Ten tomik jest przewrotny. 
Nawet sarkastyczny, zadzior-
ny. Rozliczam się w nim z tymi, 
którzy zakazywali, zabraniali, 
nawet noszenia długich włosów, 
zganiali mnie z własnej drogi i 
kazali iść swoją. Przetrwałem to 
wszystko. Pytanie: co jest uro-
kiem tego życia – pozostawiam 
bez odpowiedzi, ponieważ uwa-
żam, że każdy ma odpowiedź 
własną. Autor powinien dać jak 
najwięcej do myslenia czytają-
cym jego wiersze. 

– Dziękuję za rozmowę. Po-
zastawiamy więc czytelników 
z pytaniem: co jest urokiem ich 
życia?

Muzyka jest nauczycielką
Z ANDRZEJEM CIERNIEWSKIM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI 

jednych łatwiejsze, dla innych 
trudniejsze. Ja wyjechałem po 
śmierci mojego ojca. 

– Czy w Ameryce, tak jak w 
Polsce, działają różne organi-
zacje charytatywne? 

– Mam wrażenie, że w Sta-
nach Zjednoczonych „życie 
charytatywne” jest bogatsze, 
dzieje się więcej. Ludzie są 

bardziej otwarci na pomoc, 
bardziej wrażliwi. 

– Chętnie bierze Pan udział 
w koncertach charytatyw-
nych? 

– Tak. Odkąd wróciłem na 
polską scenę widząc, ile w 
naszym kraju jest nieszczęść, 
jaka pomoc jest potrzebna, to 
co roku gram lub sam organi-
zuję koncerty charytatywne. 
Uważam, że jeśli człowiek ma 
talent, to powinien go spożyt-
kować nie tylko dla siebie, ale 
także dla innych. 

– Pana plany artystyczne w 
2011 roku? 

– Na Święta Bożego Naro-
dzenia wydałem płytę z pasto-
rałkami. Chciałbym, aby dopi-
sywało mi zdrowie, abym mógł 
koncertować, bym mógł robić 
to, co lubię, to, co kocham. 
No i w jak najkrótszym czasie 
chciałbym nagrać nowa płytę, 
by fanom móc pokazać nowa 
odsłonę Cierniewskiego! 

– Życzę zrealizowania tych 
zamierzeń.

Robert
Stępiński
R
S
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Kolędowanie 
z Eleni

Tenisowy 
Turniej Gwiazd

kolejny Zbigniew Górny (Gór-
ny Production), a gospoda-
rzem Hotel Rodan, goszczący 
wszystkich uczestników. Ho-
norowo Turniejowi patrono-
wali: Starosta Poznański Jan 
Grabkowski i burmistrz Kórni-
ka Jerzy Lechnerowski. Kolejna 
edycja Gwiazdkowego Turnie-
ju Gwiazd już za rok!

Każdy mógł zdobyć autograf Eleni. 

Dzieci chętnie śpiewały z Eleni.

koncercie, pełnym emocji i 
wzruszeń każdy mógł „za-
brać cząstkę Eleni do swo-
jego domu” ponieważ była 
możliwość zakupienia płyt, 

a także zdobycia autografu i 
zrobienia wspólnego zdjęcia 
z artystką.

ROBERT STĘPIŃSKI
POZNAŃ 

Halina Benedyk z dziećmi.

Piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak (druga z lewej) i aktor 
Władysław Grzywna (drugi z prawej).

Olga Bończyk

Wszyscy uczestnicy.
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Mówienie o chorobie czy 
niepełnosprawności nie 

było kiedyś mile widziane i 
nie należało do dobrego tonu. 
Był to swoisty defekt, który 
nas niejako dyskryminował. 
Lubiliśmy narzekać, że coś 
nas boli, strzyka, łamie w ko-
ściach, ale broń Boże przyznać 
się do prawdziwej choroby 
czy do konieczności wykony-
wania jakichś badań... Był to 
temat wstydliwy, nieobecny w 
naszym życiu. 

Można było pokazywać plagi 
trapiące kraje Trzeciego Świata, 
afrykańskie czy inne narody, ale 
w socjalizmie wszyscy musieli 
być zdrowi, promienni i radośni. 
Dzisiaj w sytuacji, kiedy świat 
pędzi do przodu z kosmiczną 
prędkością, wyścig szczurów 
jest na porządku dziennym, 
na porządku dziennym są też 
choroby. Mogą to być choroby 
wynikające z trybu życia bądź 
takie, które istniały zawsze, ale 
o których nie wypadało kiedyś 
mówić. Jeśli człowiek był chory 
albo niepełnosprawny, to mu-
siał być „izolowany” w czterech 
ścianach. 

W XXI wieku ludzie łatwiej 
mówią o tym, co ich dręczy i 
boli. Łatwość komunikowania 
się i otwarcie na drugiego czło-
wieka dotyczą także środowi-
ska dziennikarskiego. 

 Dziś nikogo już nie dziwi, 
że dziennikarze mówią bez 
osłonek o trapiących ich pro-
blemach czy chorobach. Kiedyś 
szokiem byłoby przyznanie się 
dziennikarza, że jest na przy-
kład chory na raka i musi podjąć 
leczenie, więc na pewien czas 
będzie wyłączony z aktywne-
go życia zawodowego. Dziś 
nie tylko mówi o tym wprost, 
ale zaznacza jeszcze, że bę-
dzie to tylko na pewien czas, 
bo przecież mimo choroby, do 
aktywności zawodowej wróci. 
Także dziennikarki bez więk-
szego wstydu potrafi ą mówić o 
chorobach, które ich dotknęły, 
ostrzegać czytelników przed 
zaniedbaniami jakie mogą wy-
niknąć z braku odpowiedniej 
profi laktyki.

 Sama jestem osobą niepełno-
sprawną. Choroba, która mnie 

Słowa to szybki sposób 
na komunikowanie się z 

innymi ludźmi. Posługując 
się słowami, możemy za-
dać pytanie, nazwać swoje 
emocje, wyrazić potrzeby, 
formułować własne opinie 
i sądy. Pomimo że język to 
umowny zbiór znaków i 
symboli, przyjmuje się, że 
jest on najbardziej uniwer-
salnym i dominującym środ-
kiem do wymiany myśli. Ale 
czy jedynym?

15 grudnia 2010 roku w 
poznańskiej Galerii „tak” od-
było się trzecie już spotka-
nie ze sztuką z cyklu „Bez 
dopowiedzeń”, na którym 
zaprezentowano prace ar-
tystyczne wykonane przez 
uczestników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej „Krzemień”, 
prowadzonego przez Sto-
warzyszenie Na Tak. Myślą 
przewodnią wystawy było 
stworzenie przestrzeni do 
„wypowiedzenia” się arty-
stów tworzących w nurcie 
sztuki art brut, których prace 
często w sposób trafny, prze-
nikliwy oraz surowy i czysty 
odzwierciedlają ich osobi-
stą wrażliwość na świat ze-
wnętrzny. Rysując, malując, 
tworząc naczynia ceramicz-
ne – bez użycia słów pragną 
innym ludziom opowiedzieć 
o swoich zainteresowaniach, 
uczuciach, bliskich osobach 
w ich życiu. 

Każda praca jest wykona-
na ręcznie i ma swoją in-
dywidualną historię. Efekt 
końcowy pracy, jej forma, 
wielkość, technika, treść, 
wyraża emocje i nastroje, 
które nieodzownie towa-
rzyszą artyście. Dlatego w 
sztuce art brut trudno o 
dwa takie samy akty twór-
cze i dwie takie same prace. 
Niepowtarzalność, unikato-
wość, oryginalność przed-
miotów sztuki użytkowej, 
wykonanych przez nieprofe-
sjonalnych artystów, często 
wykracza poza tradycyjne 
rozumienie tego, co jest ład-
ne. Siła tych prac zawarta 
jest w ich przypadkowości, 
wewnętrznej potrzebie two-
rzenia, odrzucenia przez sa-
mych twórców uogólnionej 
defi nicji „ładnego”. 

Wystawa „Bez dopo-
wiedzeń” miała charakter 
otwarty. Można było poznać 
artystów, cieszyć oko nie-
powtarzalnością oraz róż-
norodnością zarówno prac 
sztuki użytkowej, jak i dzieł 
dwóch artystów wysoko ce-
nionych w świecie art brut: 
Justyny Matysiak i Przemy-

dotknęła, wyrwała mnie z pełni 
aktywnego życia zawodowe-
go. Kiedy 19 lat temu zaczęłam 
chorować, ludzie wstydzili się 
mówić, że coś im dolega. Gdy 
5 lat temu usiadłam na wózek 
inwalidzki, mogę nie tylko gło-
śno mówić o swojej chorobie, 
nie wstydzić się jej, ale również 
czynnie, w miarę możliwości, 
brać udział w dziennikarskim 
życiu zawodowym. 

Niepełnosprawny z takich czy 
innych powodów dziennikarz, 
który nadal czynnie uprawia 
ten zawód, ma ważną rolę do 
spełnienia. Na ogół jesteśmy le-
piej zorientowani na temat nie-
pełnosprawności i chorób niż 
nasi zdrowi koledzy. Możemy 
być przez to bardziej wiarygod-
ni dla czytelników, słuchaczy, 
telewidzów. Dziennikarz, który 
jeździ na wózku inwalidzkim 
i mówi na temat wózków, nie 
uprawia „ściemy”. Przeciwnie, 
jest ekspertem, doświadczył 
problemu wózków na własnej 
skórze.  Nikt lepiej i głębiej nie 
napisze o raku, niż osoba, któ-
rą on zaatakował. Nie chodzi o 
wzbudzenie litości, użalanie się 
nad sobą. Dziennikarze to na 
ogół ludzie twardzi. Wiemy, co 
to jest choroba, niepełnospraw-
ność. Wiemy, że musimy z tym 
walczyć. Ale w tej walce można 
pomóc nie tylko sobie, ale na-
szym czytelnikom, widzom czy 
słuchaczom. My te problemy 
znamy z autopsji, a nie z czy-
ichś opowiadać czy lektury. Na 
pewno jest to bardziej wiary-
godne dla naszych odbiorców. 

 Nie znam osobiście kolegów, 
którzy „przyznali się”, że są cho-
rzy na raka, ale na pewno kiedy 
mówili o tym szerokim rzeszom 
telewidzów, nie oczekiwali od 
nikogo współczucia. Chcieli 
raczej pokazać, że te problemy 
dotyczą także ludzi znanych z 
pierwszych stron gazet i takich, 
których – wydawałoby się – 
choroba nie dotyczy. Ona może 
spotkać każdego, trzeba tylko 
umieć z nią walczyć. 

 Z racji naszego zawodu ła-
twiej nam dotrzeć do większej 
rzeszy ludzi. Mam wrażenie, że 
gdybym jako nie dziennikarz 
usłyszała od znanej dzienni-
karki, że zmaga się z na przy-

kład rakiem i jest to po części 
wynikiem jej zaniedbań w ba-
daniach profi laktycznych, jesz-
cze tego samego dnia na takie 
badania bym poszła. 

 Wydaje mi się, że jako ten 
niewielki wprawdzie procent 
środowiska dziennikarzy nie-
pełnosprawnych, możemy 
wpływać na kształtowanie 
świadomości społeczeństwa. 
Jest to bardzo ważny problem, 
a jednocześnie duża frajda, że 
jako dziennikarka nie jestem 
wyłączona z życia zawodowe-
go i nadal mogę robić to, co 
umiem i co lubię, a także po-
magać innym. 

 Wiem, że najlepiej sprzeda-
ją się wszelkiego typu newsy, 
obrazy z wojen, zawirowania 
polityczne czy przysłowiowy 
trup na okładce. Nie o to jed-
nak chyba chodzi. Prawdziwe 
dziennikarstwo to także nasze 
zwykłe, codzienne życie. Takie 
normalne, mało efektowne i 
mało kolorowe. Szkoda, że tak 
rzadko mówi się o nim.  W 
pisaniu czy mówieniu o swo-
ich problemach zdrowotnych, 
zmaganiu się z chorobą i nie-
pełnosprawnością wystrzegaj-
my się jednak chęci doradzania 
innym i bawienia się w lekarzy, 
bo nie tędy droga. Jako dzienni-
karze nie możemy zapomnieć, 
na czym polega nasza praca. 
Musimy być obiektywni i zdy-
stansowani. Wszelkiego typu 
porady medyczne czy rehabi-
litacyjne trzeba zostawić fa-
chowcom. `

Dziennikarz jest od tego, 
żeby pokazał problem, uzmy-
słowił go społeczeństwu i 
ewentualnie wskazał właściwą 
drogę do jego rozwiązania. Nie 
wolno nam mówić, że chory 
czy niepełnosprawny ma zrobić 
to czy to, albo tak a tak ma się 
leczyć. Wybór zawsze będzie 
należał do tego, którego ten 
problem bezpośrednio dotyczy. 
My – niepełnosprawni dzienni-
karze, możemy co najwyżej być 
bardziej wiarygodni od naszych 
kolegów, którzy wykonując ten 
sam zawód, są zdrowi i nie 
mają osobistych doświadczeń z 
tym związanych.

 EWELINA WĘGLEWSKA

Dziennikarzem 
jest się zawsze
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SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W GALERII „TAK”

Słowa czerwone, zielone, 
ceramiczne, szklane… 
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Kobiety Justyny Matysiak.

Niepowtarzalność przedmiotów sztuki użytkowej…

Architektoniczna wizja Przemysława Kiebzaka. Torby ręcznie malowane.

sława Kiebzaka. Ponieważ 
artyści tworzący na co dzień 
w WTZ „Krzemień” w dwóch 
pracowniach rękodzieła ar-
tystycznego i jednej pracow-
ni działań twórczych mają 
ogromną potrzebę dzielenia 
się swoją twórczością, wy-
stawa wzbogacona była o 
możliwość zakupienia prac.

Wszystkie osoby, któ-
re mają ochotę spotkać się 
z artystami w ich miejscu 
pracy lub nabyć naczynia 
ceramiczne, szklane, obra-
zy, torby ręcznie malowane 
– serdecznie zapraszamy do 
siedziby Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”.

Stowarzyszenie Na Tak
Warsztat Terapii Zajęciowej 

„Krzemień”
ul. Ognik 20c

60-386 Poznań
telefon: 061-867-36-84

501-527-300
konto: 46 1090 1346 0000 

0000 3403 7258
Organizacja 

Pożytku Publicznego KRS 
0000070098

ADRIANNA 
DOMACHOWSKA-MANDZIAK
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W lutym, kiedy zima jesz-
cze ciągle daje się nam 

we znaki, trudno myśleć, że 
wiosna tuż tuż i wkrótce trzeba 
będzie zająć się swoim wiosen-
nym wyglądem. 

Jednak po zimie nasza skó-
ra może wymagać wzmożonej 
uwagi i wcześnie podjętej pielę-
gnacji. Na skórze twarzy często 
widoczne są efekty działania nie-
korzystnych czynników atmos-
ferycznych (mróz, wiatr, słońce) 
i zewnętrznych (suche powie-
trze w ogrzewanych i klimaty-
zowanych pomieszczeniach), a 
także zaburzeń wewnętrznych 
(hormonalnych, niedoborów wi-
tamin, mikroelementów). Prze-
suszona i pozbawiona blasku 
skóra zasługuje na dodatkową 
porcję preparatów i zabiegów 
pielęgnacyjnych. 

Już teraz musimy więc wła-
ściwie określić potrzeby naszej 
skóry, a potem opracować plan 
działania. 

Wczesna wiosna jest dosko-
nałym okresem na zastosowa-

Ponad tysiąc osób zasiadło 
do świątecznych stołów na 

Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, w specjalnie 
ozdobionym pawilonie numer 
1, gdzie Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej zorganizowała 
spotkanie wigilijne. Uczestnicy 
zjedli wspólny posiłek w wiel-
kiej hali targowej. 

– To prawdopodobnie naj-
większe tego typu spotkanie w 
Polsce - mówił dyrektor Caritas 
ksiądz Waldemar Hanas. 

W latach poprzednich podobne 
spotkanie odbywało się w XI Li-

Jak dbać o cerę po zimie?
nie peelingów, które w zależ-
ności od głębokości działania 
usuwają zrogowaciały naskó-
rek, wygładzają skórę, popra-
wiają koloryt cery lub likwi-
dują przebarwienia. Stosując 
peelingi nie wolno zapominać 
o odpowiedniej, całodziennej 
ochronie przeciwsłonecznej. 
Należy stosować kremy z fi l-
trami anty-UVA/UVB o SPF co 
najmniej 30. Musimy poprawić 
krążenie i oddychanie między-
komórkowe. Dzięki temu skóra 
twarzy nabiera blasku i przy-
wracamy jej witalność. 

Poszukajcie kremów zawie-
rających witaminy. One pobudzą 
odnowę komórkową, stawią 
czoło procesom starzenia i wy-
równają koloryt skóry. Zwykle 
dobre kremy na noc posiadają 
witaminę A (sławny i skuteczny 
pogromca zmarszczek retinol), 

C i E (witamina ta często zwana 
jest też witaminą młodości). Sku-
tecznym i stosowanym już przez 
nasze babcie sposobem na głę-
bokie odżywianie są wszelkiego 
typu maseczki. 

Wzmożonej opieki domagają 
się też nasze stopy, zimą skaza-
ne czasami na niezbyt wygodne 
obuwie (nagniotki i zrogowace-
nia naskórka), niedostateczną 
wentylację i przegrzewanie w 
pomieszczeniach. Dostępne 
są serie preparatów do kom-
pleksowej pielęgnacji skóry 
stóp, usuwające zrogowacenia, 
nawilżające i redukujące nad-
mierną potliwość, a także za-
pobiegające zakażeniom grzy-
biczym.

 Na koniec rada najważniej-
sza, i to bez względu na porę 
roku. Jeśli myślicie, że kremy, 
maseczki, kosmetyki wystarczą, 

aby być piękną, to się mylicie. 
Nasza skóra to nie jakaś tam 
„cerata”, na którą można nakła-
dać warstwy mazideł, aby za-
mazać brudy i niedoskonałości. 
To część naszego organizmu. 
To, jak wygląda skóra, zależy 
w dużej mierze również od na-
szego zdrowia. A nasze zdrowie 
jest tym lepsze, im bardziej przy-
kładamy się do odpowiedniego 
doboru składników diety, rozwi-
jamy sprawność fi zyczną orga-
nizmu, minimalizujemy stresy, 
odpowiednio wypoczywamy i 
eliminujemy używki. 

Inwestycja w siebie to spra-
wa najważniejsza. Nie zapomi-
najmy o tym nigdy! Tego życzę 
wszystkim, także sobie! 

Za miesiąc o najmodniejszych, 
wiosennych makijażach. 

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Wigilia poznańskiej Caritas

razem z jadłodajniami sióstr 
urszulanek, franciszkanek i al-
bertynek. W poprzednich latach 
to właśnie w tych jadłodajniach 
potrzebujący zasiadali przy wigi-
lijnym stole. 

Przychodziło jednak tak wielu 
chętnych, że nie wszystkim uda-
ło się od razu wejść do środka. 
Wigilię w hali targowej przygoto-
wało 400 uczniów poznańskich 
szkół, którzy ustawiali stoły, pa-
kowali prezenty dla uczestników 
spotkania i roznosili tradycyjne 
świąteczne potrawy: barszcz z 
uszkami, rybę i ciasta na ponad 
20 ogromnych stołów. 

W Poznaniu przez cały rok 
działa kilka punktów wydawa-
nia darmowych posiłków: 
�  kuchnia społeczna prowadzo-

na przez siostry urszulanki, ul. 
Taczaka 7/16, 

�  Pogotowie Społeczne, ul. Bo-
rówki 12, 

�  jadłodajnie Caritas, ul. Niego-
lewskich 23 i ul. Ściegiennego 
133, 

�  Zgromadzenie Zakonne Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
á Paulo, ul. Sielska 13. 

ROBERT STĘPIŃSKI
POZNAŃ
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ceum Ogólnokształcącym. Szko-
ła była jednak w stanie pomieścić 
tylko 500 do 600 osób. Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, która 
organizuje od ośmiu lat Wigilię 
dla bezdomnych i biednych, roz-
dawała zaproszenie w jadłodaj-
niach. Na MTP spotkanie takie 
odbyło się po raz pierwszy. 

Na wigilie przybył również 
metropolita poznański ksiądz 
arcybiskup Stanisław Gądecki, 
który złożył świąteczno-nowo-
roczne życzenia i podzielił się 
opłatkiem z gośćmi. „Targową” 
wigilię Caritas zorganizował 

Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki łamie się opłatkiem. 

Przy wigilijnych stołach w hali targowej zasiadło przeszło tysiąc 
osób.
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– Gdy po raz pierwszy przy-
szłam jako pacjentka do Re-
medium, byłam mile zdziwio-
na i zaskoczona, że tak może 
być traktowany pacjent w pry-
watnej placówce, ale korzysta-
jący z badania refundowanego 
przez NFZ. 

– Tak, pacjenci są niekiedy 
zaskoczeni. Takie traktowanie 
pacjenta w Remedium jest nor-
mą. On w naszej placówce jest 
najważniejszy. Pracowałem w 
Niemczech, jestem zafascyno-
wany medycyną niemiecką i 
organizacją pracy w tym kraju. 
W jednym z największych cen-
trów diagnostyki i leczenia raka 
piersi oraz raka szyjki macicy 
poznałem, jak można zorgani-
zować pracę zespołu. Nauczy-
łem się, jak należy pracować, 
aby pacjenci byli zadowoleni ze 
swoich lekarzy. Lekarze sami 
są zainteresowani, aby ośrodek 
miał coraz więcej pacjentów 
skierowanych przez lekarzy z 
praktyk. Wtedy taki ośrodek 
dostaje więcej pieniędzy, może 
się coraz bardziej rozwijać, za-
trudniać nowych specjalistów, 
wdrażać kolejne procedury. 
Właśnie w Niemczech pomy-
ślałem, aby zorganizować w 
podobny sposób fi rmę medycz-
ną w Polsce. Najbardziej stara-
jącym się lekarzem jest młody 
specjalista. Do współpracy po-
prosiłem więc lekarzy, którzy 
próbują sobie zbudować markę 
i praktykę prywatną. Najprost-
szym sposobem na to jest przy-
ciągnąć do nich pacjentów, za 
których zapłaci NFZ. Pacjenci 
mogą trafi ć w różne miejsca, 
w których za usługi medycz-
ne płaci NFZ. Mogą trafi ć do 
poradni, w której pracują tak 
zwani rutyniarze. Nie kwestio-
nuję wiedzy i umiejętności tych 
specjalistów, ale jakby nie zale-
ży już im na tworzeniu swojej 
marki. Młodzi lekarze, których 
zaprosiliśmy do współpracy, 
wiedzą, że poprzez dobrą pracę 
mogą pozyskać sobie pacjen-
tów, a następnie otworzyć pry-
watną praktykę. Szkoda tylko, 
że mamy tak mały kontrakt z 
NFZ. Wykorzystujemy obecnie 
20% swojej mocy przerobowej. 

– To bardzo mało. 

– Ale jest to w myśl zasady 
NFZ: „nowym dajemy tak mało, 
żeby upadli, a jeśli nie upadną, 
to stają się dla nas partnerem 
do rozmowy”. To przykre, ale 
frycowe trzeba zapłacić. Mile 
jest też widziane, jeśli placów-
ka robi tzw. nadwykonania. 
Wówczas sukcesywnie, co 3 
lata, zwiększa się jej kontrakt. 
Droga do uzyskania 100% mocy 
przerobowej jest bardzo długa, 
bo co 3 lata kontrakt zwiększa-

Marzenia się 
spełniają
Z dr n. med. JAROSŁAWEM STANKIEM – kierownikiem 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum
Medyczne Remedium w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

ny jest zaledwie o kilka procent. 
Musimy więc pozyskać klien-
tów, którzy albo będą chcieli za-
płacić z własnej kieszeni, albo 
pozyskać innych płatników, 
np. prywatnych ubezpieczeń, 
zakładów pracy, burmistrzów 
miast i gmin, którzy nam zapła-
cą za np. mammografi ę. Musimy 
dbać przede wszystkim o wy-
soką jakość usług medycznych 
i o ich kompleksowość. Dopiero 
wtedy mamy możliwość dopa-
sowania optymalnej procedury 
do danego pacjenta. 

– Czyli w Remedium jest tak 
jak w bajce. 

– Takie są założenia. Szczyt-
ne i trudne, ale staramy się je 
wdrażać. 

– Co jest w tej chwili naj-
większą bolączką Remedium? 

– To, że nie możemy w peł-
ni wykorzystać naszego bloku 
operacyjnego, który został do-
posażony dzięki funduszom 
pozyskanym z dotacji Unii 
Europejskiej. Mamy jedną z 
najnowszych w Wielkopolsce 
wież endoskopowych. A kon-
trakt mamy bardzo mały: jedna, 
dwie procedury na miesiąc. To 
są absurdy... 

– A czy jest jakiś sposób, aby 
je nareszcie w naszej służbie 
zdrowia zlikwidować? 

– To nie do mnie pytanie. Nie 
wiem jakie są pomysły strate-
giczne ustawodawców. Ja mam 
kilka pomysłów, ale nie chcę o 
nich mówić głośno, bo byłem 
już kiedyś napiętnowany, gdy 
w jednym z wywiadów powie-
działem za dużo na ten temat. 
Wiem, że może być kilka roz-
wiązań tego problemu, ale po-
trzebna jest chyba najbardziej 
odwaga polityczna na wdro-
żenie realnych działań. Mogę 
podejrzewać, że chodzi o to, 
aby nie ruszać tematu trudnego 
i niepopularnego politycznie. 
Na pewno można rozwiązać w 
Polsce problem służby zdrowia, 
ale należałoby wtedy obnażyć 

wiele okrutnych prawd, choćby 
na przykład takich, że nie każ-
demu należy się wszystko, jeśli 
nie wypracował w przeszłości 
odpowiednich składek. Moim 
zdaniem są to sprawy bardzo 
trudne do przekazania społe-
czeństwu, szczególnie w takiej 
sytuacji, jak obecnie. Przykre 
jest, że rozżalenie na służbę 
zdrowia przelewane jest na nas, 
podczas gdy tak naprawdę nie 
mamy z nią wiele wspólnego. 
My stajemy się ofi arą błędów 
tego systemu. 

– Dzieje się tak pewnie 
dlatego, że to wy jesteście 
pierwsi na drodze pacjen-
ta, a nie urzędnicy, którzy o 
jego losie decydują. Pokutują 
tutaj też pewnie dawne za-
szłości darmowej służby zdro-
wia: wszystko mi się należy, 
wszystko muszę mieć za dar-
mo. Wydaje mi się, że pewne 
badania i procedury powinny 
być choć w części odpłatne. 

– Tak, jest to problem. Nie 
rozwiązał tego niestety żaden 
z dotychczasowych rządów, a 
my, niestety, musimy się z tym 
borykać na codzień. 

– Wracając do Remedium: 
można uzyskać u was kom-
pleksową usługę, bo zatrud-
niacie lekarzy wielu specjal-
ności. 

– Nie zatrudniamy, tylko sta-
ramy się współpracować , sza-
nując przywilej wolnego zawo-
du. Obecnie nie mamy w ofercie 
tylko endokrynologa i chirurga 
naczyniowego. Tego ostatnie-
go mam nadzieję pozyskać do 
ofert na lata 2012-2014. 

– Jest pan wielkim optymistą 
– mimo kłopotów. 

– Kiedyś tuż po studiach po-
wiedziałem, że moim marze-
niem jest zarządzać własną 
kliniką. Uznano, że się zerwa-
łem z orbity. W niedługim cza-
sie okazało się, że marzenie 
udało się zrealizować. Mam 
nadzieję, że każdym rokiem 

trud będzie mniejszy. Firmę 
tworzy zespół, a nie jedna oso-
ba. I to głównie zespołowi za-
wdzięczam, że Remedium ma 
dobrą markę. 

– Jakie są plany Remedium 
na ten rok? 

– Jak zawsze – ściśle określo-
ne. Od początku roku chcemy 
uruchomić pracownię mam-
mografi czną i szkołę rodzenia 
w naszej fi lii w Śremie. W po-
łowie 2011 roku chcemy prze-
nieść się na nowy, dwukrotnie 
większy obiekt, co pozwoli 
całkowicie rozdzielić leczenie 
szpitalne od ambulatorium. 
Przez cały 2011 rok realizo-
wana będzie kolejna dotacja 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Na koniec roku planowane jest 
wprowadzenia usługi lekarza 
rodzinnego. Będzie więc wtedy 
pełna kompleksowość placów-
ki, lekarz rodzinny, lekarze spe-
cjaliści i szpital. 

– Czego oprócz szybkiego 
zrealizowania wszystkich pla-
nów można życzyć w tym roku 
panu i Remedium? 

– Przede wszystkim zdrowia, 
wytrwałości w pokonywaniu 
przeciwności losu, dogrania 
personelu i wszystkich proce-
dur podczas wprowadzania 
ISO. Założyliśmy sobie bowiem, 
że najpierw wprowadzimy 
porządek, a potem ISO. Mam 
jeszcze życzenie ekonomiczne, 
żebyśmy uzyskali 50% mocy 
przerobowej, a nie 20-25%. I 
cierpliwości mojej żony. Ale 
najważniejsze jest w tym roku 
dla mnie szczęśliwe przyjście 
na świat naszych bliźniaków, 
które dziś mają 15 tygodni i pla-
nowo maja się pojawić w moje 
41 urodziny. 

– Jest pan świetnym przy-
kładem na to, że marzenia się 
spełniają. Życzę więc, żeby 
spełniły się wszystkie, o któ-
rych tu mówiliśmy i te, które 
są jeszcze tajemnicą. Dziękuję 
za rozmowę. 
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„Zimnolecznictwo” nie jest 
tożsame z „krioterapią”, 

mimo że tak właśnie słowa te 
często są rozumiane. Źródło-
słowem „krioterapii” jest grec-
ki wyraz „kryos”, oznaczający 
„lód”, „mróz”. O ile zimno-
lecznictwo obejmuje między 
inymi zabiegi wykorzystujące 
wodę odczuwaną jako zimną 
o temperaturze 10 – 34 st. C, o 
tyle w krioterapii w zasadzie 
stosowana temperatura wy-
nosi 0 i poniżej 0 st. C. 

Zimne okłady wykonywano 
od wieków osobom z gorącz-
ką lub przykładano lód na bo-
lące stawy czy zęby. Służyły 
temu kiedyś jedynie lód, śnieg 
lub mroźna woda. Technolo-
gicznie uzyskuje się dziś dużo 
niższe temperatury niż te, któ-
re dostępne są w naturalnych 
warunkach. Dzięki nim uzy-
skuje się lepsze efekty lecze-
nia. Zabiegi krioterapeutyczne 
nabrały „rozpędu” w ostatnich 
kilku dziesięcioleciach. 

Krioterapia obniża tempera-
turę konkretnych tkanek, aby 
wywołać i – tym samym – lecz-
niczo wykorzystać (poprzez 
kriostymulację) ich fi zjologicz-
ne reakcje na zimno. Zabiegi 
tego rodzaju bez większych 
obaw zaleca się w szpitalach, 
sanatoriach, ośrodkach reha-
bilitacyjnych i gabinetach pry-
watnych. Z krioterapią mamy 
do czynienia między innymi w 
chorobach przewlekłych, które 
objawiają się bólem, spastycz-
nością mięśni lub miejscowym 
zapaleniem. 

Rozróżnia się zabiegi zim-
nolecznicze miejscowe i 
ogólnoustrojowe o działaniu 
przeciwbólowym i przeciw-
zapalnym. Najbardziej znaną 
formą leczenia niskimi tem-
peraturami jest krioterapia 
miejscowa, wykorzystująca 
ciekły azot lub nadmuch zim-
nego powietrza do chłodzenia 
tkanek. Do chłodzenia ogól-
noustrojowego współcześnie 
buduje się nawet duże krio-
komory, w których oziębiamy 
całe ciało pacjenta.

Krioterapię ogólnoustrojową 
zaleca się nie tylko osobom z 
konkretnymi chorobami, lecz 
również komuś, kto potrzebuje 
odnowy biologicznej. Udostęp-
nia się ją zwłaszcza sportow-
com wyczynowym, ale coraz 
powszechniej przecież korzy-

Jakiś specyfi czny zapach 
benzyny, smarów i spalin 

wdzierał się w nozdrza. Miej-
scowa ludność ukraińska wi-
tała ich kwiatami. Wśród wi-
tających była także sąsiadka 
Bartka, niejaka Lena, ponoć 
warszawianka. Jej mąż sie-
dział w więzieniu. Mówiono 
o nich, że to rodzina komu-
nistów. Bartek nie bardzo 
mógł sobie uzmysłowić, że 
ta ładna blondynka i Polka 
jest komunistką. W szkole 
uczono ich, że komuniści to 
wrogowie, że chcą sprzedać 
Polskę. A tak w ogóle Bartek 
wyobrażał sobie komunistów 
jak coś w rodzaju pół-ludzi, a 
pół diabłów.

Tymczasem dwa czołgi i kil-
ka samochodów z karabinami 
maszynowymi gotowymi do 
strzału skręciło w stronę mia-
steczka. 

– Jadą do nas! – krzyknął He-
niek. – Jedziemy z powrotem!

Żołnierze radzieccy, prze-
ważnie bardzo młodzi, witani 
kwiatami, nie zdradzali więk-
szej ochoty do rozmów. Widać, 
że też byli tym wszystkim za-
niepokojeni i czujni. Chłopców 
zdziwiła ta gotowość do strza-
łu. Kiedy dojechali pod koszary, 
nie mieli już żadnych złudzeń. 

– Rozbrajają naszych! – 
przywitała ich płaczliwym gło-
sem Wandzia.

Wdrapali się na mur ota-
czający koszary miejscowego 
batalionu. Ci, co nie poszli na 
front, stali teraz w szeregu, 
otoczeni przez radzieckich 
żołnierzy, którzy trzymali w 
rękach karabiny skierowane 
w ich stronę. Na karabiny na-
dziane były długie bagnety, co 
dodawało grozy temu widowi-
sku. Polscy żołnierze podcho-
dzili kolejno do stosu broni, 
rzucając nań swoje karabiny. 
Ofi cerowie wyjmowali z kabur 
pistolety, czyniąc to samo.

Ludzie zachowywali się róż-
nie. Jedni cieszyli się, bili bra-
wo, wykrzykiwali, nawet gro-
zili, podczas gdy inni patrzyli 
na to wszystko z nie ukrywaną 
rozpaczą.

Bartek nie znał zbyt dobrze 
wszystkich mechanizmów 
wielkiej polityki. Nie znał całe-
go splotu rachunków krzywd. 
Wydawało mu się, że tak jak 
było – było najlepiej. Wpraw-

Zimno leczy 

stają z niej również „szarzy 
obywatele”.

Pierwsze źródła o zasto-
sowaniu zimna jako metody 
leczniczej pochodzą z Egiptu z 
2500 roku przed naszą erą. Już 
wówczas dostrzegano, że zim-
no działa przeciwzapalnie i 
uśmierzająco na ból w miejscu 
urazu. O tym także wiedział 
Hipokrates 2400 lat temu, za-
lecając hipotermię dla zmniej-
szenia obrzęku, krwawienia i 
bólu . 

W 1813 r. podczas kampanii 
rosyjskiej chirurdzy armii fran-
cuskiej znieczulali śniegiem 
żołnierzy przed amputacją 
kończyn. Rany po operacji go-
iły się znacznie szybciej i rza-
dziej dochodziło do zakażeń. 
Wiemy o tym z pamiętnika 
Jeana Larreya, chirurga Napo-
leona. 

J. Arrnott w 1845 r., zapocząt-
kował analgezję (obniżanie 
wrażliwości na ból) poprzez 
miejscowe oziębianie w le-
czeniu neuralgii, reumatyzmu, 
a także w uśmierzaniu bólu u 
pacjentów z terminalną posta-
cią choroby nowotworowej.

Właściwości chlorku etylu 
dostrzegł Flaurens, który użył 
go w 1866 r. w postaci aerozo-
lu. Parowanie chlorku etylu z 
powierzchni skóry powoduje 
obniżenie jej temperatury na-
wet o 20 st. C, co działa prze-
ciwbólowo. Stosuje się go w 
uśmierzaniu bólu, co przydaje 
się m.in. w medycynie sporto-
wej.

Polacy Karol Olszewski i 
Zygmunt Wróblewski w 1883 

roku dokonali skroplenia 
składników powietrza: azotu i 
tlenu. Ich osiągnięcie „pchnęło 
naprzód” m.in. medycynę zim-
na. Whitehouse w 1907 roku 
zbudował urządzenie do uwal-
niania pary ciekłego azotu, 
stosując ją w leczeniu nowo-
tworów zlokalizowanych po-
wierzchniowo oraz niektórych 
chorób dermatologicznych. 

Pierwszą komorę krioge-
niczną T. Yamauchi zastosował 
w leczeniu reumatoidalnego 
zapalenia stawów u pacjentów. 
W 1979 roku dało to początek 
krioterapii ogólnoustrojowej. 
W Niemczech 4 lata później 
R. Fricke opracował standar-
dy krioterapii obowiązujące w 
medycynie.

W 1983 roku w Polsce nasta-
ła era krioterapii miejscowej, 
której „kolebką” była Katedra 
Fizjoterapii Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wro-
cławiu, kierowana przez prof. 
Zdzisława Zagrobelnego. W 
1989 pierwszą polską krioko-
morę uruchomiono na Oddzia-
le Reumatologicznym w Szpi-
talu Specjalistycznym Chorób 
Narządu Ruchu im. Janusza 
Korczaka w Kamiennej Górze.

O 17 w Polsce i pierwszej w 
Poznaniu super nowoczesnej 
komorze kriogenicznej w Cen-
trum Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej „Kriomedica” przy 
Starołęckiej 2/4 Ewelina Wę-
glewska pisała w „Filantropie” 
majowym z 2004 roku (nr 114, 
s. 10-11).

MONIKA OKRUCH
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Krioterapia miejscowa, czyli chłodzenie strumieniem ciekłego 
azotu.
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Na przełomie 
tysiącleci(16)

dzie dochodziły go słuchy o 
aresztowaniach, o gnębieniu 
jednego narodu przez drugi, o 
bogactwie nielicznych i nędzy 
większości. Przypomniał so-
bie jednego z sąsiadów, chło-
pa ukraińskiego, któremu z 
ciekawości chciał pomóc, gdy 
ten młócił w stodole zboże ce-
pami. Chłop podczas przerwy 
wyłuszczył mu trochę prawdy: 
że żyje w nędzy mimo tej cięż-
kiej pracy, że płaci podatki na 
tych, którzy żyją jego kosztem. 
Wtedy przeleciało to Bartkowi 
mimo uszu. Ale teraz, gdy przy 
koszarach zobaczył radość na 
twarzy tego ukraińskiego chło-
pa, zrozumiał co nie co.

Kiedy jednak wśród roz-
brojonych żołnierzy zobaczył 
swojego ojca, łzy poleciały mu 
ciurkiem po twarzy. Skąd on 
tutaj? Przecież był tylko umun-
durowanym rezerwistą. Może 
by go i puścili, ale wiedział, że 
ojciec by nigdy o nic nie prosił. 
Może tego właśnie chciał?

Kiedy ustawiono kolumnę 
jeńców i poprowadzono na 
wschód, Bartek podbiegł do 
ojca. Ten uśmiechnął się do 
niego i rzucił w przelocie: 

– Bartuś, syneczku, płaszcz, 
zielony płaszcz, może zdążysz 
mi go podać.

Chłopak bez słowa, połyka-
jąc łzy, zapominając o rowerze, 
pognał do domu, porwał ojca 
płaszcz i potem gnał z nim bli-
sko cztery kilometry, aby dogo-
nić idącą na wschód kolumnę. 

Konwojujący żołnierze 
radzieccy pozwolili podać 
płaszcz i pożegnać się. 

– Pamiętaj, synku, co mówi-
łem. Teraz ty jesteś na moim 
miejscu.

Zmęczony i zrozpaczony 
nie był w stanie nic odpowie-
dzieć. Stał długo w miejscu, aż 
kolumna znikła mu z oczu. Już 
mu ojciec nie będzie opowia-
dał trylogii Sienkiewicza, nie 
będzie recytował do snu „Pana 
Tadeusza”. 

Ociężały wracał do domu. 
Na drodze mieniły się kolora-

mi płatki kwiatów, częściowo 
zmiażdżone przez pojazdy. Na 
tej samej drodze, na której nie-
dawno żegnał oddziały skiero-
wane na front. Kiedy przecho-
dził koło domu miejscowego 
piekarza, usłyszał dwa strzały. 
Zbiegli się ludzie. Na murawie 
podwórka dogorywał młody, 
może dwudziestopięcioletni 
syn piekarza. Strzelił sobie w 
serce, ale widać nie trafi ł, bo 
następny strzał skierował w 
skroń. 

Podjechał wojskowy wóz. 
Wyskoczyło kilku żołnierzy z 
gwiazdami na czapkach. Pró-
bowali ratować samobójcę. 
Ofi cer, widać lekarz, tamował 
płynącą ciurkiem krew. 

– Za czem ty eto zdiełał, za 
czem?... – mówił ofi cer, wyraź-
nie zrozpaczony.

Umierający szeptał zsinia-
łymi to samo zdanie, coraz 
ciszej: 

– Nie ma już Polski… nie ma 
już Polski… 

I tak zgasł.

Bartek, nim dobiegł do 
domu, jeszcze dowiedział się, 
że podobnie postąpił miejsco-
wy geometra. Strzelił sobie w 
usta w ich szkolnej klasie, w 
której Bartek miał rozpocząć 
szósty rok nauki.

W domu wpadł w ramiona 
matki i siostry. Niepotrzebnie 
opowiedział, co widział. To 
pogłębiło smutek. Cztery lata 
starsza od niego Oleńka zaczę-
ła chodzić nerwowo po małym 
pokoju, w którym mieszkali. 
Wpadła w jakiś rozpaczliwy 
szał, lamentując głośno: 

– Nie mamy ojca, nie mamy 
Polski, nie mamy życia…

Najgorsza była ta pierwsza, 
nie przespana noc. Bez ojca 
i bez Polski. Po ulicach mia-
steczka grasowały przeróżne, 
często uzbrojone grupy pod-
pitych mężczyzn. Niektóre 
z nich dobijały się do drzwi, 
ale na szczęście odchodziły 
po jakimś czasie, gdy nikt nie 
otwierał. W tym stanie rzeczy 
postanowili przejść do rodziny 

Romka, gdzie był jego ojciec, 
pan Łukomski. Zawsze to jed-
nak mężczyzna, choć inwalida 
wojenny. Kiedy się tam prze-
nieśli, naturalnie cichaczem, 
żeby nikt nie usłyszał, poczuli 
się raźniej. Łukomski był szew-
cem i wszyscy w okolicy go 
znali. Co innego rodziny woj-
skowych, te były szczególnie 
napastowane.

Ale i do Łukomskich koło 
północy zaczęli się dobijać. 
Grozili, że wywalą drzwi, jak 
nie otworzą. Więc Łukomska 
otworzyła. Wpadli jak szakale, 
kazali wszystkim stanąć pod 
ścianą i zaczęli przeprowadzać 
niby to rewizję to za bronią, 
rabując wszystko, co się dało. 
Dwóch bandziorów, jeden z 
karabinem, drogi z obnażoną 
szablą w ręku pilnowało, aby 
mieszkańcy im w tym nie prze-
szkadzali.

Kiedy jednak jeden z nich się-
gnął po kolczyki pani Łukom-
skiej, które znalazł w pudełku, 
ta nie wytrzymała, opuściła 
wzniesione ręce i podbiegła do 
złodzieja krzycząc: 

– Ty gówniarzy, rabujesz 
robotnika! A wiesz ty gnojku, 
że za to Czerwona Armia jutro 
ciebie rozstrzela?! Czy wiesz, 
że tam rządzi klasa robotni-
cza, czyli tacy jak my?! Jak cię 
bandyto strzelę w pysk, to się 
nogami nakryjesz! Wiem, coś 
ty za jeden i z której jesteś wsi! 
Tutejsi nas szanują, tylko taki 
wypierdek…

Łukomska podniosła rękę, 
jakby chciała zadać prawy 
sierpowy. Napastnicy na chwi-
lę zbaranieli. A trzeba wie-
dzieć, że pani Łukomska, w 
przeciwieństwie do chudego 
męża, miała co najmniej sto 
kilo żywej wagi. W tym mo-
mencie ktoś koło budynku wy-
strzelił. 

– O, i Czerwona Armia strze-
la do takich bandziorów jak 
wy! – wyrzuciła z siebie Łu-
komska i uderzyła rabusia w 
twarz. Ten poleciał do tyłu i 
strącił lampę naftową ze sto-
łu. Zapadła groźna ciemność. 

Ktoś krzyknął: bić bandytów! 
Sekundą później huknął strzał. 
Zakotłowało się w drzwiach, 
gdyż złodzieje rzucili się do 
ucieczki, potykając się o sie-
bie.

Kiedy znowu zaświecono 
lampę, nie było już po nich 
śladu. Porzucili nawet groźną 
szablę. 

– Kto to strzelał? – pytali 
wszyscy, a szczególnie Łukom-
ski, który to krzyknął dla po-
strachu „bić bandytów!” Wtedy 
Bartek wyciągnął z kieszeni dy-
miący jeszcze korkowiec, który 
narobił tyle huku. 

– Kupiłem go niedawno na 
jarmarku… – tłumaczył się 
dziecinnie. 

– A oni o mało w portki ze 
strachu nie narobili – pochwa-
lił go Łukomski. – No, ale teraz 
drzwi na klucz i nie wpuszcza-
my nikogo.

Pani Łukomska była szczę-
śliwa, bo odzyskała swoje pu-
dełko z kolczykami. 

– No, żeby jakoś do rana… 
A teraz gasimy światło i spać. 
A ty, jak będą się dobijać, to 
jeszcze raz ich postrasz z tego 
korkowca – zwróciła się do 
Bartka, chowając swoje kol-
czyki i obraz świętego Anto-
niego.

Bartek z Romkiem usadowili 
się w kącie pokoju na dużym 
kożuchu, który im podścieliła 
pani Łukomska. Od czasu do 
czasu nadsłuchiwali, czy ban-
dziory nie szturmują do drzwi 
lub okien. 

– Wiesz co, Bartoszku? – za-
pytał Romek, kiedy Bartek pró-
bował mimo wszystko zasnąć. 

– Co niby? – ziewnął Bartek. 

– Nigdy nie lubiłem „Pana 
Tadeusza”. 

– A myślisz, że ja lubiłem? 
Ale co cię wzięło na poezję? – 
spytał zdziwiony Bartek. 

– A bo właściwie dopiero 
dzisiaj zrozumiałem pierwszą 
strofę. Kto cię utraci, ten tylko 
się dowie… 

– Ile cię trzeba cenić. Masz 
rację, Romeczku. Każdy z nas 
teraz lepiej to rozumie. Ale 
śpij, kochany, śpij. Ktoś inny 
napisał, że sen leczy wszystko: 
strach, zmęczenie, smutek i… 

– I co? I co? Co będzie teraz 
z nami?... Z Polską?...

Bartek jednak już Romkowi 
nie odpowiedział. Zasnął moc-
nym snem zmęczonego dwu-
nastolatka. 

cdn.
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NOWOCZESNOŚĆ
Ciekawe, kto alimenty
Będzie płacił teraz,
Gdy matka z probówki,
A ojciec z komputera?

STRAJK 
– Od dziś strajk ogłaszam 
– Żonka powiedziała. 
– Jak ci nie podniosą,
Sama będę spała.

CIEKAWE
Nie narzekają 
Na mężczyzn ślicznotki,
Tylka stare panny
I zwiędłe dewotki. 

FIKOŁEK
Wypij, jeszcze się
Taki nie narodził,
Co by mu jeden
Kieliszek zaszkodził.

USZY WIĘDNĄ
Kiedy z koleżanką
Gaworzy dziewczątko
To pijany murarz
Przy niej niewiniątko.

CO WAŻNIEJSZE
Trudno dziś ocenić, 
Niech każdy to przyzna, 
Co ważniejsze na scenie:
Wokal czy golizna?

POMOC
Dla tych, co na święta
Chudy ser przysmakiem,
Obiecano w nagrodę
Jeszcze fi gę z makiem.

SÓL W OKU
Za wroga numer jeden
Państwo uznać skore
Każdego emeryta, 
Gdy nie umrze w porę. 

NIE TĘDY DROGA
Czas już najwyższy
Przyznać się szczerze:
Blefując można wygrać,
Ale tylko w pokerze.

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Gdyby Temida
Opaski nie miała,
Czy prawdzie w oczy
Spojrzeć by śmiała?

CHOROWITY
Natychmiast wyzdrowiał,
Nawet zwrócił leki,
Gdy mu pokazali
Rachunek z apteki.

NOWA PZPR
Oby powstała,
Bez zbędnych umów,
Lecz… Partia Zdrowych
Polskich Rozumów.

BUFON
Był efektywny,
Lecz w afekcie
Doznał defektu
Na intelekcie.

POMYSŁY
Nie myśl zbyt głośno,
Dzielny zuchu,
Kiedy cię mają
Na podsłuchu.

JAZDA
Jechało auto
Wzdłuż i wszerz
I od kierowcy
Auta też. 

CZERWONY BURAK
Korzeń miał zapewne
Przycięty, jeżeli…
Dał się przefl ancować
Z Moskwy do Brukseli. 

BANDYTYZM
Nie zrób kuku bandycie,
Trzymaj ręce z dala,
Bo trafi sz do pierdla,
A on do szpitala. 

OFIARNOŚĆ
Rzekł żółw do ślimaka:
Właź na mnie, sąsiedzie,
Uciekajmy z szosy,
Bo samochód jedzie. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zamienione tabliczki

PRZYWILEJ 
EMERYTA
Dzisiaj należę
Już do tych ludzi,
Których o piatej
Budzik nie budzi.

SIŁA EMERYTURY
Każdego siłacza,
Nawet tura,
W zająca zmienia
Emerytura.

EMERYT
Wciąż mu się wydaje,
Że za dużo wydaje

– Panie inżynierze – odezwał 
się jako pierwszy, po powitaniu, 
inspektor BHP, siadając obok 
biurka kierownika tkalni inży-
niera Zdzisława Kopki. – Cóż 
to za dziwny przypadek zdarzył 
się w pańskim wydziale. 

– To prawda, dziwny – na 
twarzy Kopki można było do-
strzec zakłopotanie. – Podob-
no wyskoczył przez okno z 
podręcznego magazynku na 
parterze, tego tuż przy męskiej 
ubikacji. I co dziwne, choć to 
był parter, złamał lewą rękę i 
prawą nogę. Prawda, to wysoki 
parter, ale Cieśliński to młody 
chłop. Ma chyba coś koło czter-
dziestu lat. 

– Przyjdzie on dziś? – niecier-
pliwił się behapowiec. 

– Już jest, czeka w kantorku 
u majstrów, zaraz go zawołam 
– to rzekłszy Kopka sięgnął po 
słuchawkę telefonu i wykręcił 
numer. 

– Kopka! – niemal krzyknął 
do słuchawki. – Powiedz Cie-
ślińskiemu, że czekamy na nie-
go!

Po kilku minutach w drzwiach 
pojawił się poszkodowany Cie-
śliński. Rękę miał na temblaku, 
zagipsowaną i wspierał się na 
kuli. 

– Siadaj! – Kopka energicz-
nym ruchem ręki wskazał krze-

sło obok biurka. – I mów, jak to 
się stało. Tylko bez kitu! 

– To przez Ruskich, panie 
kierowniku – wyrzekł jednym 
tchem Cieśliński. 

– Jakich Ruskich?! – nie wy-
trzymał zdziwiony behapowiec. 
– Przecież oni w Łodzi nie mają 
swojego wojska! 

– Mamy tu monterów ze 
Związku Radzieckiego – wyja-
śnił Kopka. – Są u nas w wy-
dziale, bo zakładają nowe wałki 
podające do krosien. 

I zwrócił się do Cieślińskie-
go: 

– Mów, co oni mają wspólne-
go z twoim wypadkiem. 

– A mają – zaczął nieśmiało 
poszkodowany. – Siedzę sobie 
w magazynku i przygotowuję 
części na wypadek jakiejś awa-
rii. A tu nagle drzwi otwiera-
ją się błyskawicznie, a w nich 
dwóch Ruskich z f… w rękach. 
To znaczy, z tymi narządami do 
siusiania… Momentalnie przez 
głowę mi przeleciało, że to zbo-
czeńcy. Tyle się o tych Ruskich 
mówi… Myślę – zgwałcą mnie, 
no to chodu przez okno. Nic by 
mi się nie stało, ale jakiś kre-
tyn wcześniej wały od bel tam 
poustawiał. Krzyknąłem tylko: 
Boże, ratuj! – i obudziłem się na 
pogotowiu. 

– Ciekawa historia. Aż nie do 

wiary, żeby ludzie z obcego kra-
ju… – kiwał głową niedowierza-
jąco behapowiec. 

– Dla mnie też to było dziw-
ne, coś mi tu nie pasowało – 
Cieśliński nieco się ożywił. 

– Ale dziś się wyjaśniło… 
– Co takiego?! – zapytali jed-

nocześnie kierownik i behapo-
wiec. 

– Już mówię. Gdy czekałem 
w kantorku mistrzów na to 
spotkanie, to udało mi się pod-
słuchać, jak mistrz Bednarek 
mówił po cichu do mistrza Zaj-
kiewicza, że dowiedział się, co 
było przyczyną. 

– No i co to było? – niecierpli-
wił się kierownik. 

– Do końca nie dosłuchałem, 
bo jak mnie zobaczyli, zaraz 
zmienili temat rozmowy. 

– Mówisz, że Bednarek do-
kładnie wie? – kierownik się-
gnął po telefon. 

– Bednarek jest?! – niemal 
krzyknął do słuchawki. – No to 
niech natychmiast przyjdzie! 

Czekali kilka minut, aż Bed-
narek pojawił się w drzwiach. 
Widać było, że jest zaskoczony, 
nawet nieco wystraszony. 

– Słyszałem, że znasz powód 
tego, co się przytrafi ło Cieśliń-
skiemu. Mów mi tu zaraz! – po-
wiedział groźnie Kopka. 

– Wiem, ale to nie tak miało 
być. W każdym bądź razie nie 
wiem, w jakim celu – odrzekł z 
zakłopotaniem Bednarek. 

– Mów, nie kręć! – nalegał 
Kopka. 

– Dobrze – Bednarek ode-
tchnął z ulgą. – Obok jest mę-
ska ubikacja, ktoś na pewno dla 
żartów zamienił na drzwiach 
tabliczki. Dlatego Ruskie tak 
nagle tam wpadli, byli po kilku 
piwach, bardzo ich zmogło… 

– A może wiesz, kto to zro-
bił? – behapowiec pytał niczym 
śledczy. 

– Tego nie wiem, bo to nie na 
mojej zmianie… 

– Dobrze, idź już sobie i nie 
złość mnie – kierownik wskazał 
Bednarkowi drzwi.

A po jego odejściu dodał z 
niechęcią: 

– On nie powie, kto to zrobił, 
musimy sami dojść do tego. A 
tak po prawdzie, tych żartowni-
siów nigdy się nie wytępi. 

I dodał: 
– Boże, ludzie mają pomy-

sły…
Po tych słowach obaj z be-

hapowcem wybuchnęli śmie-
chem. 

– A ja kretyn posądziłem 
Ruskich, że są zboczeńcami – 
westchnął z żalem Cieśliński. 

NAWET
Nawet największa 
Buta
Nie powiększy
Liliputa. 

NIEJEDEN
Niejeden zszargał
Sumienie,
Żeby mieć pełne
Kieszenie. 

CZASAMI
Czasami
Za pół słowa
Spada
Cała głowa. 

ZGASZENI
Wiara w lud
W nich zgasła,
Gdy lud
Spalił ich hasła. 

DEWOT
Tym bardziej 
Jest pobożny
Im więcej ma myśli
Zdrożnych. 

FARYZEUSZE
Jesteśmy świadkami
Takiej ery,
W której się wierzy
Dla kariery.

CUD
Rzeczywistość
Bez złud 
– To cud.

MORALIŚCI
Najczęściej zakały
Wygłaszają morały.

PECHOWIEC
Upadł nisko
Wprost w mrowisko. 

PRZEKONANY
Zawsze jest 
Innego zdania,
Bo ma takie
Przekonania. 

PROMINENT
Jeździ na ryby
Na Karaiby.

FraszkiTadeusz
Maryniak
WARSZAWA
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Pedagogika specjalna oraz 
pokrewne dziedziny takie 

jak psychologia wychowawcza 
czy dydaktyka coraz częściej 
nawiązują do problemu trud-
ności uczenia się, który wystę-
puje zarówno wśród dzieci w 
okresie wczesnoszkolnym jak i 
u nieco starszych pociech. Nie-
wątpliwie wielu rodziców i na-
uczycieli w sytuacji zaistnienia 
kłopotów w przyswajaniu wie-
dzy zadaje sobie pytanie: skąd 
one się biorą, co robić oraz jak 
pomóc dziecku, by okres spę-
dzony w murach szkolnych 
nie stał się po latach przykrym 
wspomnieniem? 

Trudności w uczeniu się defi -
niowane są jako grupa defi cytów 
uniemożliwiających przyswaja-
nie materiału szkolnego na po-
ziomie odpowiednim do wieku 
ucznia i jego ilorazu inteligencji. 
Ich przyczyną jest zazwyczaj 
dysleksja (trudności w czytaniu 
przejawiające się zaburzenia-
mi tempa i techniki czytania), 
dysortografi a (trudności z opa-
nowywaniem zasad poprawnej 
pisowni), dysgrafi a (niski poziom 
grafi czny pisma) bądź dyskalku-
lia czyli problemy w nauce ma-
tematyki. 

Termin „trudności w ucze-
niu się” nie dotyczy uczniów z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną, niewidomych, słabowi-
dzących, niesłyszących czy sła-
bosłyszących, których problemy 
z przyswajaniem wiedzy szkol-
nej determinowane są przez nie-
pełnosprawność.

W pedagogice specjalnej dzie-
ci z trudnościami szkolnymi 
określane są jako uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, co oznacza, że potrze-
bują szczególnego wsparcia ze 
strony wychowawców i środo-
wiska szkolnego, by mogły się 
prawidłowo rozwijać. 

O specyfi cznych trudnościach 
w uczeniu się mówimy w od-
niesieniu do trudności dziecka 
z opanowaniem trzech niezwy-
kle ważnych grup umiejętno-
ści: czytania, pisania i liczenia. 
Jakość ich opanowania jest 
czynnikiem w istotny sposób 
wpływającym na całość kariery 
szkolnej dziecka – zarówno na 
oceny uzyskiwane z większości 
przedmiotów, jak i pozycję spo-
łeczną wśród innych dzieci oraz 
u nauczycieli. Niemożność ich 
opanowania na takim poziomie, 
jak inne dzieci i w takim samym 
czasie bardzo często powoduje, 
że pociecha zaczyna być trakto-
wana jako uczeń słaby, czy na-
wet najgorszy. 

Wśród dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi mo-
żemy wyróżnić także te, które 
mają specyfi czne trudności w 

Dzieci, którym 
trudno się uczyć 

uczeniu się, przejawiające się 
w rozmaitych dziedzinach wie-
dzy i umiejętności szkolnych, 
na przykład czytaniu, pisaniu, 
nauce języków obcych, mate-
matyki (operacje na liczbach, 
tabliczka mnożenia), geometrii, 
muzyce (odtwarzanie melodii, 
rytmu, czytanie nut), czynno-
ściach ruchowych (odtwarzanie 
sekwencji ruchów, rzut piłką), 
plastyce (rysowanie), geografi i 
(czytanie mapy), biologii i che-
mii (zapis reakcji chemicznych), 
historii (chronologia). Określenie 
„specyfi czne” wskazuje na ogra-
niczony, wąski zakres trudności 
i prawidłowy przy tym rozwój 
umysłowy. To właśnie stanowi 
różnice w stosunku do uogól-
nionych trudności w uczeniu się 
dzieci o obniżonej sprawności 
intelektualnej. 

Rodzaje trudności w uczeniu 
się znawcy problematyki klasy-
fi kują na ogół mając na uwadze 
dominujące objawy bądź pier-
wotne przyczyny niepowodzeń 
szkolnych. Jedną z przyczyn są 
trudności związane z czynnika-
mi ekonomiczno-społecznymi, 
przejawiające się w niskich osią-
gnięciach ucznia. Może to być 
następstwo chociażby nieko-
rzystnych warunków material-
nych rodziny. Złe warunki ma-
terialne powodują niemożność 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb dziecka, co w konse-
kwencji powoduje kształtowa-
nie się takich właściwości, które 
obniżają wydolność w uczeniu 
się: przebiega ono wolniej, a 
jego rezultaty są niższe. W skraj-
nych przypadkach złe warunki 
materialne prowadzą do nie-

dożywienia, a w przypadkach 
łagodniejszych – do stosowania 
nieprawidłowej diety. 

Ciasnota mieszkaniowa czę-
sto sprawia, ze godziny snu i 
czuwania nie są uregulowane, 
a warunki, w jakich odbywa się 
w domu odrabianie lekcji przez 
dzieci (ubóstwo bodźców sty-
mulujących rozwój, brak możli-
wości koncentrowania uwagi na 
zadaniach szkolnych), nie sprzy-
jają uczeniu się oraz osiąganiu 
zadawalających rezultatów 
szkolnych. Ponadto nadmier-
ne zaabsorbowanie rodziców 
sprawami bytowymi powoduje, 
ze nie zapewniają oni dzieciom 
należytej opieki. Zdarzające się 
przeciążenie dziecka dodatko-
wymi obowiązkami sprawia, 
że na zamierzone uczenie się 
pozostaje niewiele czasu. W 
konsekwencji złe warunki ma-
terialne wpływają niekorzystnie 
na rozwój fi zyczny i psychiczny, 
w tym również na rozwój umy-
słowy. Odbijają się one także na 
stanie zdrowia dzieci (częstsze 
występowanie niektórych scho-
rzeń). Wyraźnie obniżają ogólną 
aktywność poznawczą dzieci, 
między innymi ich aktywność 
szkolną, przyczyniają się do po-
wstawania trudności. W przy-
padku skrajnych niedostatków 
materialnych mimo najwięk-
szych starań dzieci nie są zdolne 
w uczeniu się osiągnąć tego, co 
osiągają ich rówieśnicy.

Częstą przyczyną trudności 
szkolnych są również zaburze-
nia dynamiki procesów nerwo-
wych. Zaburzenia te miewają 
różnorodną postać, u dzieci naj-
częściej spotyka się nadpobudli-

wość psychoruchową. Trudności 
występujące u dzieci z nadpo-
budliwością psychoruchową 
(ADHD) wiążą się z ich nadmier-
ną ruchliwością, niepokojem. 

Pojawia się zatem zasadni-
cze pytanie: w jaki sposób edu-
kacja uczniów z trudnościami 
w uczeniu się może okazać się 
skuteczniejsza? Otóż, zadaniem 
nauczycieli, w tym przypadku 
winna być przede wszystkim 
oceniana skuteczność danego 
programu nauczania i spraw-
dzenie, czy jest on dostosowany 
do potrzeb i możliwości ucznia z 
ograniczeniami w przyswajaniu 
wiedzy. Niski poziom ogólnych 
osiągnięć uczniów wymaga 
bezpośredniego i intensywnego 
kształcenia w każdej dziedzinie, 
w której niskie osiągnięcia sta-
nowią problem. Z powodu róż-
nic między uczniami nauczycie-
le nie mogą zakładać, że sposób 
oddziaływania skuteczny wobec 
jednego ucznia będzie równie 
zadawalający wobec innego. 

Jedną z metod stosowanych 
w odniesieniu do uczniów z 
trudnościami w nauce jest ucze-
nie się we współpracy. Jest to 
metoda szeroko promowana i 
często stosowana w klasach po-
wszechnego systemu edukacji. 
W podejściu tym uczniowie pra-
cują w małych grupach, ucząc 
się czytania i rozumienia treści, 
pomagają sobie nawzajem w 
nauce oraz zapamiętywaniu in-
formacji. Należy pamiętać o tym, 
że dzieci z trudnościami w ucze-
niu się stanowią zróżnicowa-
ną grupę, każde z nich posiada 
bowiem inne potrzeby w zakre-
sie kształcenia i preferuje inny 
styl nauki. Stąd niezbędne jest 
sprawdzenie, czy dobrano odpo-
wiednią metodę kształcenia.

 KAROLINA KASPRZAK 

Bibliografi a:
„Pedagogika specjalna” – Podręcz-

nik Akademicki , Deborah Deutsch 
Smith, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008.

„Pedagogika specjalna” – Włady-
sław Dykcik, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

„Pedagogika osób z trudnościami 
w uczeniu się”, Władysława Pilecka, 
Warszawa 2006. 

Doświadczenia i wiedza własna. 
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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 organizacji 
pożytku publicznego ze wskaza-
niem:

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego 

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

Polski Związek Niewido-
mych w partnerstwie z 

Towarzystwem Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach 
koło Warszawy i Państwo-
wym Funduszem Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
realizuje projekt „Wsparcie 
osób niewidomych na rynku 
pracy II”, współfi nansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Celem działania o zasięgu 
ogólnopolskim jest aktywi-
zacja społeczno-zawodowa 
osób niewidomych poszuku-
jących pracy i pozostających 
aktualnie bez zatrudnienia. 
Priorytetowym założeniem 
przedsięwzięcia jest ukazanie 
benefi cjentom, że dzięki wytę-
żonej pracy i nabytym umiejęt-
nościom mogą stać się samo-
dzielnymi oraz efektywnymi 
pracownikami.

Adresatami projektu „Wspar-
cie osób niewidomych na ryn-
ku pracy II” mogą być osoby, 
które ukończyły 16 rok życia i 
nie przekroczyły 64 lat, nieak-
tywne zawodowo, posiadające 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym z 
symbolem przyczyny niepeł-
nosprawności 04-O, lub rów-
noważne z udokumentowa-

Z inicjatywy Muzeum Regio-
nalnego w Stalowej Woli po 

raz pierwszy w Polsce została 
otwarta nowoczesna wysta-
wa sensoryczna zatytułowana 
„Poczuj Sztukę”. Ekspozycja 
jest kolejnym krokiem zmie-
rzającym ku integracji ludzi 
z niepełnosprawnościami ze 
społeczeństwem. 

Przedsięwzięcie zrealizowane 
zostało dzięki wsparciu fi nan-
sowemu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, a jego 
pomysłodawczynią jest dyrektor 
Muzeum – Lucyna Mizera. No-
woczesne urządzenia zaprojek-
towała zaś grupa specjalistów 
z Krakowa pod kierownictwem 
Karoliny Perrin, która współ-
pracowała także przy tworzeniu 
jednej z wystaw dla dzieci w 
Centrum Nauki Kopernik. 

Wystawa, inspirowana kultu-
rą ludową, znajduje się w nowo 
urządzonej sali edukacyjnej. 
Zwiedzający mają możliwość 
swobodnego poruszania się po 
ekspozycji, a wszystkie ekspo-
naty przystosowane są do po-
trzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, nie-
widomych i niesłyszących. Pro-
sta zasada działania, oparta na 
doświadczaniu sztuki poprzez 
dotyk, zachęca do samodziel-
nych eksperymentów i ćwiczeń, 
polegających na rozpoznawaniu 
kształtów i odbieraniu różnych 
bodźców zewnętrznych. Dopeł-
nieniem prezentacji jest witryna 
internetowa, na której znala-
zła się interaktywna gra, jak 
również kolorowa książeczka 
„Czarodzieje”, dostosowana do 
odbioru przez osoby niewidome. 
Dzięki niej goście będą mogli 
utrwalić wrażenia doznane w 
trakcie zabawy. 

Nr konta 51 2130 0004 2001 
0405 6198 0002 

z dopiskiem
„dla Eweliny Węglewskiej 

Program Leczenia
i Rehabilitacji”. 

Firmy, spółki i osoby pry-
watne przez cały rok mogą 
wpłacać, na moje leczenie i 
rehabilitację, 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

Możesz mi pomóc

Dotknij dźwięku 
poczuj cień…

Multimedialną przestrzeń 
tworzy osiem interaktywnych 
eksponatów, zaawansowanych 
technologicznie, z których każ-
dy wprowadza odbiorcę w świat 
rozmaitych doznań – między 
innymi: zobacz niewidziane 
– porozmawiaj za pomocą ru-
chomych punktów, muśnij wiatr 
– odczuj kształt, jaki rysuje po-
wietrze, dotknij dźwięku – po-
czuj go na swojej dłoni, przepisz 
– pobudź siły twórcze, powąchaj 
kolor – skojarz zapach z odpo-
wiednią fakturą materiału, po-
czuj cień – narysuj coś, czego 
nie widać, wsłuchaj się w ruch 
– rozpoznaj dźwięk oraz gra 
interaktywna – sprawdź swoją 
pamięć i koncentrację.

Do interaktywnych ekspona-
tów nawiązuje także najnowsza 
publikacja Muzeum Regionalne-
go w Stalowej Woli „Przewodnik 
po wystawie stałej”. Ciekawa, 
zabawna historia tajemniczego 
mieszkańca Zamku Lubomir-
skich i jego niespodziewanego 
gościa uczy historii regionu i 
skłania do samodzielnych wę-
drówek po ekspozycji.

Wystawa „Poczuj sztukę” bę-
dzie czynna od 3 lutego do 31 
grudnia 2011 roku w siedzibie 
Muzeum Regionalnego przy uli-
cy Sandomierskiej 1 w Stalowej 
Woli. Powstała ona w ramach  
projektu „Dostępne Muzeum”, 
realizowanego od 2007 roku. 
Bliższe informacje dotyczące 
wspomnianej inicjatywy arte-
terapeutycznej uzyskać można 
na stronie internetowej: www.
muzeum.stalowawola.pl oraz za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: muzeum@stalowawola.
pl lub telefonicznie: (15) 844-85-
56, (15)844-85-41. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Praca 
dla niewidomych 

nym stopniem utraty wzroku 
(ostrość wzroku po korekcji w 
oku lepszym równa lub poni-
żej 3/60 (0,05) albo zawężenie 
pola widzenia poniżej 20 stop-
ni), lub posiadające orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności z symbolem 
przyczyny 04-O lub równo-
ważne, z udokumentowanym 
stopniem utraty wzroku. 

Realizator projektu zapew-
nia pomoc w postaci indy-
widualnych diagnoz opra-
cowanych przez lekarza, 
psychologa oraz tyfl opedago-
ga i indywidualnych ścieżek 
zawodowych opracowanych 
przez doradców zawodowych 
we współpracy z różnymi 
specjalistami w zależności od 
potrzeb, wsparcie w procesie 
rehabilitacji społecznej, po-
mocy w znalezieniu miejsc 
pracy, organizacji warsztatów 
aktywizacji zawodowej, psy-
chologicznych i edukacyjnych 
dla rodzin i opiekunów osób z 
dysfunkcjami narządu wzroku, 
warsztatów dziennikarskich, a 
także szkoleń i kursów. Bliższe 
informacje pod adresem:
Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: (22) 635 60 38 

www.pzn.org.pl 

 KAROLINA KASPRZAK
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Spotkanie Noworoczne 
„Idzie styczeń, niesie wiele 

życzeń” stało się już tradycjną 
imprezą organizowaną na po-
czątku roku przez Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Nie-
pełnosprawnym Intelektualnie 
i Ruchowo „Klaudynka”. Tym 
razem odbyło się w niedzielę 
9 stycznia w restauracji „Biała 
Dama” w Kórniku. 

Prezes Anetta Szarzyńska 
powitała przyjaciół, rodziców, 
opiekunów, sympatyków i gości, 
wśród których byli: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przewod-
nicząca Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej Irena Kaczmarek – od 
wielu lat związana z „Klaudynką” 
i Gminny Rzecznik Osób Niepeł-
nosprawnych Anita Wachowiak.

Anetta Szarzyńska przypo-
mniała ubiegłoroczną dzia-
łalność Stowarzyszenia. Za-
powiedziała tegoroczny bal 
charytatywny. W tym roku w 
siedzibie Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia powstanie dzienna 

„Klaudynka”
powitała Nowy Rok
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placówka wsparcia. Realizację 
tego przedsięwzięcia wsparł 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Leszek Rożnowski, właściciel 
fi rmy „Land”, który wykona prace 
budowalne a Mariusz Chechliń-
ski już wycyklinował podłogi. 
Lucyna Smolarkiewicz prowa-

dzi nieodpłatnie księgowość. 
Decydujące znaczenie ma po-
moc Starostwa Powiatowego i 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. 

Prezes odczytała życzenia, 
które nadeszły od przyjaciół z 
Holandii. „Klaudynka” otrzymała 
też pieniądze z Unii Europejskiej 
na projekt „Razem możemy wie-
cej”. 

Chór Dziecięcy „Tutti Santi” 
przy parafi i pw. Wszystkich Świę-
tych w Kórniku pod kierunkiem 
Jadwigi Chałupki zaprezentował 
znane i mniej znane kolędy. Ja-
dwiga Chałupka prowadzi zaję-
cia muzyczne z podopiecznymi 
„Klaudynki”, przygotowuje ich co 
roku na „Anielskie Śpiewogra-
nie” w Swarzędzu.

Dotarł też św. Mikołaj, który 
rozdał podopiecznym i wolonta-
riuszom kalendarze oraz słodkie 
upominki. Na koniec była wspa-
niała zabawa.

ROBERT WRZESIŃSKI


