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Inicjatywa W
dla NGO
W

ielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek
Organizacji Pozarządowych
przeprowadziła 10 marca
kolejne spotkanie w sprawie
utworzenia
Poznańskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Uczestniczyli przedstawiciele poznańskich organizacji
pozarządowych. Omawiano
kwestię efektywnego zagospodarowania środków przeznaczonych na ten cel, diagnostyki potrzeb i zasobów
społeczności lokalnych oraz
planów działania.

Dyskusję prowadziła Justyna Ochędzan – dyrektor biura
doradztwa, badania i rozwoju
Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. Przedstawiona treść
listu otwartego do Prezydenta
Poznania w sprawie zaangażowania organizacji non-proﬁt w konsultacje dotyczące
rozwoju III sektora w Poznaniu. Pod listem podpisy złożyły organizacje pozarządowe:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji
Pozarządowych, Fundacja Aktywności Lokalnej, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Centrum Promocji
Ekorozwoju,
Wielkopolskie
Stowarzyszenie Wsparcia w
Zespole Turnera, Polska Izba
Gospodarcza, Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne.
– Po latach starań udało się
zarezerwować środki na utworzenie Centrum – mówi Justyna Ochędzan. – W ramach budżetu Miasta Poznania na rok
2011 zarezerwowano 1,2 mln
złotych. Spotkanie przedstawicieli poznańskich NGO’sów
zorganizowaliśmy po to, aby
wspólnie stworzyć społeczną
koncepcję centrum i uzmysłowić społeczeństwu, że III sektor potraﬁ wspólnie tworzyć i
pracować.
W wyniku dyskusji zaproponowano stworzenie grupy roboczej składającej się z
przedstawicieli organizacji i
reprezentantów Urzędu Miasta
Poznania, której celem byłoby
informowanie opinii publicznej
o postępach prac nad rozwojem Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

KAROLINA KASPRZAK

szystkich nas ogarnia
wielka radość. Spoglądamy w przeszłość z uczuciem prawdziwej dumy. Cieszymy się ze zmian, jakie
zaszły w naszym życiu dzięki ludziom dobrej woli. Tyle
pięknych i ważnych wydarzeń
miało miejsce w ciągu 20 lat

20 LAT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Nasz

Dobroczyńcy Stowarzyszenia (od lewej): Teresa Gromadzińska – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Anna Tomicka – burmistrz gminy Swarzędz,
Marian Szkudlarek – przewodniczący Rady Gminy Swarzędz, Agata Kubacka – wiceburmistrz
Gminy Swarzędz, Tadeusz Witkowski – radny Gminy Swarzędz, Marek Lis – radny Powiatu
Poznańskiego, Filip Kantorski – biuro posłanki Bożeny Szydłowskiej, Maria Kantorska – wiceprezes
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
istnienia
Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski imienia Leszka Grajka
w Swarzędzu.
Z inicjatywy Leszka Grajka i
Barbary Kucharskiej w grudniu
1990 roku założono organizację, której podstawową rolą
stała się pomoc osobom z różnymi niepełnosprawnościami,
a głównie rehabilitacja dzieci
i młodzieży. 10 lat później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej, co sprawiło, że przed dorosłymi uczestnikami pojawiły
się nowe perspektywy, na przykład możliwość podjęcia pracy
zarobkowej. Trzeba powiedzieć, że dla wielu podopiecznych miejsca te stanowią drugi
dom, w którym znajdują oni
radość, spokój, a także oparcie
w trudnościach.
W środę 23 lutego w sali
bankietowej Eurohotelu w
Swarzędzu odbył się koncert
jubileuszowy, zorganizowany
dla wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy kiedykolwiek przyczynili się do funkcjonowania
tego niezwykłego dzieła. Impreza rozpoczęła się tańcem
przygotowanym przez naszą
koleżankę Joannę Kierzek
pod kierunkiem Magdaleny

Koncertują: Natalia Kijowska (harfa) i Lidia Sieczkowska (ﬂet).
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SPECJALNEJ TROSKI IMIENIA LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

drugi dom
W trakcie uroczystości wystąpili liczni artyści związani
z najlepszymi scenami Wielkopolski. Wysłuchaliśmy kilku

W roli solistek wystąpiły: Julia Kamińska, śpiewając List
do świata zespołu „Pod Budą”,
Dorota Zaporowska z utworem
Stanisława Soyki Tolerancja
oraz Sandra Paetz z piosenką
zespołu „Perfect” „Przeżyj to
sam”, kończącą oﬁcjalną część
wieczoru.

utworów zaśpiewanych przez
solistów Teatru Wielkiego w
Poznaniu: Urszulę Jankowiak i
Michała Marca. Akompaniowała im Wanda Marzec. Mieliśmy
przyjemność podziwiać grę Lidii
Sieczkowskiej na ﬂecie i Natalii
Kijowskiej na harﬁe. Instrumentalistki występują w Filharmonii
Poznańskiej i Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Magiczne
dźwięki wydobywające się z
instrumentów, wprowadzały słuchaczy w nostalgiczny nastrój.
W czasie trwania gali wyczytano wszystkich Darczyńców, Wolontariuszy i Pracowników Stowarzyszenia, którzy
od lat trwają przy nas. Podziękowano rodzicom podopiecz-

FOT. (6X) MARCIN BAJEROWICZ

Skowery. Artystka zachwyciła
publiczność swym występem.
Dzięki Magdalenie Dudzińskiej
mogliśmy obejrzeć bardzo interesującą prezentację, ukazującą formy działalności w
naszej placówce.
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Jubileuszowe gratulacje w imieniu Starosty Poznańskiego
Jana Grabkowskiego składa Stowarzyszeniu Teresa
Gromadzińska. Z lewej prezes Stowarzyszenia Barbara Kucharska.
Nie można pominąć utalentowanych muzyków, którzy
swoimi zdolnościami sprawili
nam wiele radości: na gitarze
grał Michał Wejman, na mandolinie towarzyszyła mu Maria
Wejman. Na ﬂecie pięknie improwizowała Joanna Zielecka,
a grą na skrzypcach popisała
się młoda artystka Wiktoria
Zgórecka. Uroczystość zakończył poczęstunek i wspólne
rozmowy w gronie przyjaciół.
Czas umilał wszystkim Aureliusz Szydrowski, który śpiewał i wykonywał utwory biesiadne na akordeonie.

Śpiewają Urszula Jankowiak
i Michał Marzec.

W pierwszym rzędzie od lewej:
Agata Kiejdrowska, Marta Kuźma i Michał Ogoniak.
nych za ich trud wychowania,
złożono wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy wsparli
Stowarzyszenie przez wpłatę 1% podatku. Każda z osób
została zaproszona na scenę
i otrzymała pamiątkowy obrazek przedstawiający anioła
oraz książeczkę z aforyzmami.
Koncert był przeplatany wierszami prezentowanymi przez
Paulę Andrzejewską i Agatę
Kiejdrowską. Całość prowadził
Dariusz Bugajski.

Śpiewa zespół artystyczny Stowarzyszenia.

Po występach zaproszonych
przez nas gości przyszła kolej
na Zespół Artystyczny Stowarzyszenia. Uczestnicy wykonali piosenkę o Warsztacie
Terapii Zajęciowej, do której
słowa ułożył Michał Ogoniak.

W imieniu całego Stowarzyszenia pragnę serdecznie
podziękować wszystkim Państwu za obecność na tej pięknej gali. Najlepsze podziękowania kierujemy do tych,
którzy pomogli nam zorganizować koncert. Dziękujemy p. Małgorzacie Nowak z
Cukierni Magdalenka, p. Lidii
Sieczkowskiej, ks. Eugeniuszowi Guździołowi, p. Urszuli
Jankowiak, państwu Wandzie
i Michałowi Marcom, p. Joannie Zieleckiej, p. Michałowi Wejman, Chórowi Akord,
p. Aureliuszowi Szydrowskiemu, państwu Jadwidze
i Andrzejowi Arentowskim,
p. Jarosławowi Wietrzyńskiemu, p. Pauli Andrzejewskiej,
p. Joannie Marcinkowskiej,
p. Wiktorii Zgóreckiej.

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ SWARZĘDZ
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Najpierw coś zróbmy
Z PRZEMYSŁAWEM PACIĄ – wicewojewodą Poznańskim i Prezesem Fundacji Serce
dla Poznania rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
szej strony, ale dla wielu byłaby to wielka pomoc.

– Panie Wojewodo, jest Pan
Prezesem nowej Fundacji Serce dla Poznania. Jest to jedna
z najnowszych fundacji na terenie naszego miasta...

– Pomysł bardzo dobry i na
pewno spotka się z ciepłym
przyjęciem.

– Tak, to nowa fundacja.
Jest już zarejestrowana i ma
osobowość prawną. Jej zarejestrowanie trwało wprawdzie
trochę i były pewne kłopoty,
ale ze wszystkim sobie szczęśliwie poradziliśmy. Mam nadzieję, że teraz już wszystko
będzie dobrze i fundacja, której mam zaszczyt być prezesem, będzie chlubą naszego
miasta.

– Uważam, że dopóki ludziom potrzebna jest pomoc,
a inni chcą i mogą ją nieść, to
dlaczego tego nie robić?
– Skąd pomysł nazwy „Serce
dla Poznania”? Mnie skojarzyło się to z tytułem koncertu,
na którym byłam w zeszłym
roku „Serce dla serca”.

– Czym wobec tego będzie
się zajmować Pana fundacja?
– Zanim powiem, czym fundacja ma się zajmować, powiem co mnie skłoniło do jej
założenia.
– Właśnie…
– Do mnie, jako wojewody,
przychodzi bardzo wiele osób.
Nigdy „nie robię” kolejki oczekujących, nie wyznaczam specjalnych dyżurów. Staram się
w miarę możliwości i swojego
czasu przyjmować wszystkich. Kilka miesięcy temu
miałem taką sytuację, że przyszło do mnie dwóch młodych
ludzi, którzy są ratownikami
wodnymi. Opowiedzieli mi historię pewnego nielegalnego
kąpieliska, którego starają się
pilnować, bo ludzie mimo zakazu z tego kąpieliska korzystają. Ci młodzi ludzie mają
uprawnienia ratowników wodnych i zupełnie społecznie
pełnią tam swoją funkcję. Jest
to trudne. Chcieliby na przykład kupić łódkę ratunkową,
na którą, niestety, nigdzie nie
mogą uzyskać funduszy. Odbijają się od muru urzędników
i różnych instytucji. Zdesperowani poprosili mnie, jako
wojewodę, o pomoc. Niestety,
ja też nie mogłem im pomóc.
Wojewoda nie ma żadnych
środków, żeby sﬁnansować
zakup takiej łódki czy choćby
kapoków.
Takiej i podobnych sytuacji
jest w moim urzędniczym życiu bardzo wiele. Często ludzie
przychodzą z przeróżnymi
swoimi sprawami, interwencjami, trudnymi problemami

życiowymi. Ja, kiedyś już to
chyba mówiłem, mógłbym
się nagrać na taśmę i mówić
„idźcie z tym do prezydenta,
wójta, marszałka, pomocy
społecznej itp.”. Nie leży to
jednak w moim charakterze.
Przyjmuję i wysłuchuję każdego. Staram się pomóc, ale często nie jest to w mojej gestii,
jako wojewody. Nie ukrywam,
że kompetencje wojewody są
zupełnie inne. W naszym społeczeństwie ciągle jest przekonanie, że wojewoda to jest
ktoś, kto bardzo dużo może.
Nic bardziej mylnego. Dzisiaj
więcej ode mnie może na
przykład marszałek. Wojewoda oprócz swojej funkcji nadzorczej i kontrolującej nie ma
możliwości, żeby kupić komuś
na przykład wspomnianą łódkę. W związku z tym pomyślałem, że tak dalej być nie może
i coś muszę zrobić, żeby rzeczywiście i to w bardzo realny
sposób pomóc tym ludziom,
którzy do mnie przychodzą.
Wtedy ktoś doradził mi, podpowiedział właściwie, że może
dobrze by było utworzyć fundację. Jeżeli fundacja będzie
miała środki, będzie mogła
w wielu problemach ludziom
pomagać, choćby kupić ratownikom łódkę łódkę. Wiem,
że nie zbawimy całego świata,
ale jeżeli taka „łódka” pomoże
uratować choćby jedno życie,
to i tak będzie bardzo dużo.
– Pięknie powiedziane. Rozumiem więc, że „Serce dla

Poznania” będzie się zajmowało, najogólniej mówiąc,
pomocą.
Tak, nie odkryję tutaj Ameryki i myślę, że wiele fundacji już to robi, ale tej pomocy
wciąż jest za mało. My chcemy pomagać osobom niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin patologicznych, ludziom
starszym. Często, jeżdżąc na
przykład po domach pomocy
społecznej, obserwuję sytuację, że na nocnym stoliku
mieszkańca jest zdjęcie jego
rodziny. Okazuje się, że zdjęcie jest, ale rodzina w ogóle
nie interesuje się pensjonariuszem, a jeżeli tak, to tylko w
momencie, gdy osoba umrze i
pozostawi spadek. Bolesne to
i przykre, ale, niestety, prawdziwe. Osoby starsze ciągle
znajdują się gdzieś na marginesie. Pewnie, że są różne
akcje, mamy na przykład targi
50+, ale to są tylko akcje i nie
każdy zainteresowany może
wziąć w nich udział. Teraz,
przed świętami wielkanocnymi, mam taki pomysł, żeby z
grupą naszych wolontariuszy
pomóc około stu osobom starszym, które nie są do końca
sprawne i nie mają rodzin.
Chcemy im pomyć okna na
Wielkanoc. To byłby taki nasz
wielkanocny zajączek dla tych
osób. Nie każdy starszy jest do
końca sprawny, ma wnuka,
syna, zięcia czy kogoś, kto
mógłby tę czynność wykonać.
To byłby taki drobny gest z na-

– Tak, bo nasza fundacja jest
skierowana do wszystkich serc.
Do tych, którzy mają je szeroko
otwarte na drugiego człowieka,
przede wszystkim tych, którzy
potrzebują pomocy. Chciałbym
jednak dodać, że nazwa fundacji
nie jest całkowicie moim pomysłem. Ktoś mi go podpowiedział,
a mnie się on bardzo spodobał.
– Swoją działalność Pana
fundacja rozpoczęła wielkim
koncertem w auli UAM, o którym szczegółowo napiszemy
w następnym numerze…
– Tak, bo chcemy zaistnieć w
świadomości Poznaniaków, organizacji pozarządowych i ludzi
biznesu, którzy mogą być dla
nas bardzo pomocni. Przy organizacji tego koncertu spotkałem
się z wielkim zrozumieniem i
pomocą ze strony rektora UAM,
od którego aulę „dostaliśmy”
za darmo. Podobnie gratisowo
wystąpiła orkiestra reprezentacyjna wojsk powietrznych,
pod dyrekcją kapelmistrza mjr
Pawła Joksy i artysta poznańskiego Teatru Wielkiego Jaromir
Trafankowski. W Poznaniu jest
wiele podobnych fundacji i aby
być dostrzeżonym, musimy się
pokazać na rynku i zacząć z wysokiego „c”. To musi być bardzo
mocne uderzenie.
– Kończąc naszą rozmowę,
czego można życzyć Panu i
nowej Fundacji?
– Żeby udało nam się robić
to, o czym marzymy i żebyśmy
naprawdę mogli pomagać ludziom. Ale najpierw musimy
coś zrobić, żeby móc się potem
chwalić.
– Życzę więc tego i dziękuję
za rozmowę.
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towarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach
realizuje szereg inicjatyw
rehabilitacyjno-terapeutycznych zmierzających do poprawy stanu psychoﬁzycznego i warunków życia osób z
niepełnosprawnością.

INICJATYWY STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POBIEDZISKACH

Aby mogły się
w pełni rozwijać
wolontariuszek z Koła Arteterapeutycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu – z biblio- i arteterapii. Od
poniedziałku do soboty funkcjonuje oddział integracyjny w
siedzibie Przedszkola „Wesołe
Skrzaty”. Podopieczni mogą
korzystać z hydromasażu i zajęć hipoterapeutycznych prowadzonych przez Fundację
„PATRIA” w Skrzetuszewie. Z
dziećmi z trudnościami edukacyjnymi pracuje pedagog i wolontariusze.

Od grudnia 2010 roku w specjalnie
zagospodarowanych
dla tego celu pomieszczeniach
Zespołu Szkół im. Kazimierza
Odnowiciela przy ulicy Kostrzyńskiej 23 prowadzone są
zajęcia logopedyczne, biblioterapeutyczne, arteterapeutyczne, terapia metodą integracji
sensorycznej, masaże, ćwiczenia ruchowe oraz terapia wspomagająca wczesną edukację,
adresowana do dzieci z trudnościami w nauce. Ukierunkowanie na wczesną interwencję i wsparcie najmłodszych
sprawia, że z roku na rok podopiecznych przybywa.

Podczas ćwiczeń na specjalnym przyrządzie.

– Terapia metodą integracji
sensorycznej przeznaczona jest
głównie dla dzieci z powiatu
poznańskiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
z opóźnionym rozwojem ﬁzycznym, zaburzeniami mowy,
nadruchliwością, trudnościami
w koncentracji albo deﬁcytem
uwagi. To system ćwiczeń,
podczas którego dziecko pod
okiem terapeuty uczy się automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane
informacje sensoryczne – wyjaśnia terapeutka Barbara Sznek.

Barbara Sznek z podopiecznym podczas zajęć prowadzonych
metodą integracji sensorycznej (SI).

– Działania rehabilitacyjnoterapeutyczne realizować możemy dzięki wsparciu samorządu gminy i środków uzyskanych
z 1%. Każdy, kto chciałby przekazać nam 1% może uczynić to
wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2010: „Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Pobiedziskach, nr KRS 0000132851. Będziemy wdzięczni za wsparcie
– mówi prezes stowarzyszenia
Małgorzata Halber.
Zainteresowani mogą się
kontaktować pod adresem: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Różana 8, 62-010 Pobiedziska, tel. (61)8-154-488, 666848-607, kontakt@stow-pobiedziska.pl, malgorzata.halber@
gmail.pl
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W salach wyposażonych w
sprzęt rehabilitacyjny prowadzone masaże, zajęcia logopedyczne oraz – dzięki pomocy
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Zajęcia logopedyczne.

Przy takim masażu można się zrelaksować…
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Dzielili się
życiem

Z INICJATYW

W

ramach projektu „Integracja w przedszkolu”
przygotowano dla podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach oraz dla dzieci z
Przedszkola Nr 26 w Poznaniu spotkanie połączone z
przedstawieniem „Przyjęcie u
Śnieżki”.

W przedszkolu ciepło nas
przywitano i zaproszono do
wspaniale wystrojonej i przygotowanej sali. Przedstawienie rozpoczęło się, oczy
wszystkich skierowane były ku
scenie. Widownia reagowała
na występ wybuchami śmie-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Organizatorami spotkania
były dzieci z grupy „Wróbelka
Elemelka” oraz nauczycielki:
Danuta Kotecka, Aleksandra
Wojciechowska, Anna Grześkowiak i Kamila Stawna, pod
opieką dyrektor Jolanty Gabry-

elczyk. Obecni byli goście: zastępca wójta Eugeniusz Chałupniczak,
przewodniczący
rady Marcin Wojtkowiak, przewodnicząca komisji oświaty,
kultury i sportu Ewa Banaszak
i dyrektor samorządowej administracji placówek oświatowych Roch Kowalski.

„Wojtusiaki” i „Drużyna Szpiku”.

K

olejna 53. akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu zorganizowana w niedzielę 27.
lutego w pomieszczeniach
Szkoły Podstawowej nr 1 miała szczególny charakter.

Wzięli w niej bowiem udział
członkowie działającej w Luboniu Fundacji Dużych i Małych
– „Grupy Wojtusiaki”, którzy
zostali zaproszeni przez przyjaciół z poznańskiej „Drużyny Szpiku” oraz „Lubonianki”.
Przedstawiciele „Drużyny Szpiku” zachęcali krwiodawców do
wpisania się na listę dawców
szpiku kostnego.
Kierująca akcją lek. med.
Barbara Światłowska-Górna z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu poinformowała, że
przybyło bardzo dużo dawców,
przy czym niektórzy oddają

krew dodatkowo w celu przebadania, czy mogą być dawcami szpiku. Krew oddały 133
osoby (w tym 49 kobiet), co
przyniosło 59,85 litrów bezcennego leku.
„Grupa Wojtusiaki” działa od
lipca 2009 roku i zbiera krew
dla szpitali dziecięcych. Podczas akcji przekazało ją kilka
osób należących do tej grupy.
„Drużyna Szpiku” skupia 20
osób, które ratują życie innych,
przekazując szpik. Zachęcają
ludzi do dzielenia się szpikiem.
Mimo że ich akcja w Luboniu
odbywała się po raz pierwszy,
zgłosiło się około 50 chętnych
do oddania szpiku.
Sponsorami akcji krwiodawczej byli tradycyjnie: Pol
Car, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.,
ﬁrma „Dramers” SA Rabowice
koło Swarzędza.

ROBERT WRZESIŃSKI

Sprostowanie

Przepraszamy

Podczas koncertu charytatywnego „Rozśpiewane anioły”
w Szkole Podstawowej nr 4 w
Swarzędzu, o którym pisaliśmy
w marcowym wydaniu „Filantropa”, na zakup windy dla Sandry
Paetz zebrano 3.538 złotych i 55
groszy. Za błąd przepraszamy.

Autorką artykułu pod tytułem
„Koncert z kapeluszami” i ilustrujących go zdjęć na stronie
26 marcowego wydania „Filantropa” z tego roku jest Karolina
Skrzypczak. Za brak podpisu
przepraszamy.

D

zień Kobiet w „Pawełku”
był wyjątkowy. Już od
samego rana nasi mężczyźni obsypali nas życzeniami
i słodkim upominkiem oraz
zapowiedzieli, że to nie koniec niespodzianek. Niespodziewanie ogłoszono wyjazd
wszystkich Pań w nieznanym
kierunku.
Nasze
zdziwienie
było
ogromne, a zaskoczenie jeszcze większe, gdy dojechałyśmy
na miejsce.
Była nim elegancka restauracja „Gruszecki” w Czerwonaku.
Tu czekały na nas pięknie nakryte stoły, z których uśmiechały się do nas torty. W powietrzu
unosił się aromat kawy i herbaty, na chętnych czekały również soki. Obsługiwali nas nasi
panowie. Spełniali każde nasze
życzenie!
Potem porwaliśmy się do tańca. Aby tradycji stało się zadość,
każda z pań otrzymała piękną, czerwoną różę. W nagrodę

za wspaniałe zorganizowanie
Dnia Kobiet oraz aby okazać,
jak bardzo nam się podobało,
zaprosiłyśmy naszych chłopaków na obiad do tego samego
lokalu. Bardzo im dziękujemy
za tak wspaniały, pełen wrażeń

STRONA

KWIECIEŃ 2011

7

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Z wizytą u przedszkolaków

chu i oklaskami. Byliśmy pod
ogromnym wrażeniem talentu,
zaangażowania i umiejętności
aktorskich dzieci.
Po przedstawieniu zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej. Na zakończenie
zaprosiliśmy małych aktorów
do Owińsk, aby zrewanżować
się za tak wspaniałe przyjęcie.
Dzieci wysoko postawiły nam
poprzeczkę... Jesteśmy wciąż

zauroczeni ich przedstawieniem
i gościnnością.
Po wizycie w przedszkolu na
naszych podopiecznych czekał
spacer po Koziegłowach oraz
zaproszenie do bistro „Grosik”.
Serdecznie dziękujemy Przedszkolu „Bajkowe Ludki” oraz
właścicielce „Grosika” za miłe
przyjęcie.

MAŁGORZATA WOŁOSZ

Te dni będziemy pamiętać…
stroju. A było co podziwiać!
Byli wśród nas kowboje, wróżka, pielęgniarka, policjantka
oraz panna młoda i Pani Wiosna, która obiecała przywołać

dzień, który z całą pewnością
będziemy długo pamiętać.
Na długo też zapamiętamy
karnawałowy bal przebierańców, który zorganizowaliśmy

w naszym WTZ-cie. Od samego
rana panowała radosna atmosfera. Wszyscy z niecierpliwością
czekali na zaprezentowanie
przygotowanego przez siebie

w najbliższym czasie trochę
cieplejsze dnie. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy.

JOANNA WOJCIECHOWSKA
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

W

ielkanoc, czyli Pascha,
to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie,
upamiętniające
zmartwychwstanie Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania
chrześcijańskie. Poprzedzający
je tydzień, stanowiący okres
wspominania najważniejszych
dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim
Tygodniem.
Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane
są jako Triduum Paschalne. W
chrześcijaństwie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka
Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.
Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele

Święta wiary
i nadziei
zwyczajów ludowych, takich
jak: śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus
czy palmy wielkanocne.
Dyskusja o wyższości Świąt
Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem pojawia się co roku.
Dla wielu Święta Wielkanocne
kojarzyły się z wiarą w stopniu
wyższym niż Boże Narodzenie.
Ale wiara to nie tylko sprawa
religii, lecz również niezbędny
składnik naszego codziennego
życia.
Postacią wiary jest zaufanie
obecne w naszym życiu. Zwłaszcza zaufanie do ludzi. Potrzebne
jest szczególnie nam, niepełnosprawnym. Wierzymy, że komuś
możemy zaufać, że jest nam
przychylny, że nam pomoże i

nie zrobi krzywdy. Zaufanie to
ograniczone jest wieloma warunkami, ale właśnie ten rodzaj
zaufania jest nam najbardziej
potrzebny.
Zaufania nie daje się mierzyć,
ale można je porównywać. Niektórych, na przykład matkę,
darzymy zaufaniem bezwarunkowym, a innych ograniczonym
przez naszą wiedzę o nich i otaczającym nas świecie. Musimy
jednak wierzyć… To pozwala
nam żyć.
Czasami boimy się – na zasadzie oceniania innych przez
własne wady i ułomności – by
nie wykorzystali oni tej przewagi, aby nas pognębić. Trudne
jest też to, że ufając innym zdajemy się zawsze choć trochę na

ich łaskę i niełaskę. Przestańmy
się jednak w końcu bać ludzi, a
przede wszystkim samych siebie.
Przestańmy też rozważać, które
święta są ważniejsze, bo na to
pytanie nikt jeszcze nie znalazł
odpowiedzi. Lepiej cieszmy się
życiem i każdą jego chwilą
Zapytana o ważność świąt
mogę powiedzieć tylko jedno, że
Święta Wielkanocne, to święta
wielkiej nadziei, radości i budzącej się wiosny. Właśnie takiej
wielkiej, wielkanocnej nadziei,
wiary i zaufania do ludzi oraz
radości z wiosny, która zagości
nie tylko za oknami, w parkach
i w ogrodach, ale przede wszystkim w naszych sercach – życzę
wszystkim Czytelnikom „Filantropa Naszych Czasów”.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Na klaudynkowym balu

W

sobotę 26 lutego w zajeździe „Hedan” w Trzebisławkach podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” bawili się na balu przebierańców.
Wśród przebranych byli m.in.
żołnierz, policjant, pirat, krowa,
leśnik, motyl, diabeł, Cyganka.
Poczęstunek i salę w zajeździe
zapewnili Danuta i Henryk Wlazło. Podopieczni „Klaudynki”
Piotr i Basia wręczyli walentynkowe serca wykonane na zajęciach Franciszkowi i Tomaszowi
Słomińskim z Kórnika za obsłu-

gę muzyczną balu, oświetlenie
i efekty dyskotekowe. Osoby z
Centrum Wolontariatu prowadziły balowe zabawy i opiekowały się niepełnosprawnymi,
których mamy upiekły ciasta.
Były też wybory królowej i króla balu. Zostało nimi rodzeństwo
Krystyna (przebrana za Cygankę)
i Piotr (wcielony w postać diabła). Po akcie koronacji królowa
i król zatańczyli ze sobą, a wokół
nich bawili się inni uczestnicy
imprezy: niepełnosprawni, ich
rodzice, wolontariusze, razem
przeszło sto osób.

ROBERT WRZESIŃSKI
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iosna coraz bardziej zaczyna odkrywać przed
nami swoje uroki. Rośliny budzą się do życia, zachwycają
różnorodnością kolorów. O
tym, jak można wykorzystać
ścięte gałązki drzew, kwiaty, liście, metalowe siatki do
przygotowania wielkanocnych ozdób – pokazywała
Agnieszka Frankowska.

Ozdabiamy
wielkanocne stoły

Z myślą o tych, których inspiruje magia kwiatów, Akademia Radości Życia przygotowała wiosenny Festiwal
Florystyczny. Wzięło w nim
udział kilku uczestników.
Przeważały panie, ale był
też Kuba, który ma w planie
otwarcie własnej kwiaciarni.
Tym bardziej uważnie słuchał
Agnieszki i pilnie wykonywał
jej polecenia.

cją były własnoręcznie wykonane naczynia ﬂorystyczne na
bazie metalowej siatki i dodatków takich jak siano, mech
i liście. Uczestnicy nauczyli
się, jak w prosty i oryginalny
sposób wykonać wiosenne
bukiety na różne okazje i poznali sposoby ich zabezpieczania przed więdnięciem.

– Podczas zajęć wykonywaliśmy między innymi
wiosenno-świąteczne wianki bez używania gąbki ﬂorystycznej – mówi Agnieszka
Frankowska. – Ze względu
na to, że zbliżają się święta,
pokazałam, jak zrobić piękne kompozycje kwiatowe w
specjalnie złożonym, tekturowym pojemniku na jajka. Wewnątrz umieszczamy słoiczek
z wodą, dlatego rośliny długo
zachowają świeżość. Poza
tym uczestnicy uczyli się, jak
ułożyć kompozycję, wykorzystując gałązki z obciętych w
trakcie wiosennych przycinek
drzew. Duże zainteresowanie
wzbudził bukiet w kształcie
warkocza.
Podczas
kwietniowego warsztatu z Agnieszką
Frankowską
poznawano
technikę tworzenia stroików w niecodziennych naczyniach. Układano własną
kompozycję z żywych kwiatów i poznawano proste
sposoby jej efektownego
wykończenia. Kolejną atrak-

Festiwal zakończył się nauką ozdabiania wielkanocnych wianków, będących
efektowną ozdobą naszych
stołów, drzwi i witryn okiennych. Takie ozdoby idealnie
nadają się do świątecznego
wystroju i dekoracji wnętrz
zarówno mieszkania jak i
biura, sklepu, gabinetu i innych pomieszczeń. Kwiatowe
„dzieła” z pewnością staną się
pięknym prezentem lub ozdobą naszego domu i wnętrza.
Uczestnicy
warsztatów
otrzymali niezbędne narzędzia i materiały wraz ze szczegółową instrukcją. Wprawdzie
spędzili intensywny weekend,
ale w miłej atmosferze zdobyli wiele cennych umiejętności. Zapewne wykorzystają
je podczas wielkanocnych
przygotowań.
Wykonane
przez siebie podczas festiwalu kompozycje mogli zabrać
do domu, by wykorzystać je
jako element dekoracyjny lub
obdarować najbliższych. awa
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Wolontariat w Urzędzie
Wojewódzkim
W

Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyła się
rekrutacja do VIII edycji programu „Wolontariat w WUW”.
Na chętnych czekało 29 ofert
w różnych wydziałach. Aplikacje można było składać do
13 marca.
Studenci, absolwenci szkół
wyższych, doktoranci i słuchacze studiów policealnych
rozpoczęli pracę 1 kwietnia.
Kolejna edycja programu, który już dla ponad 140 osób był
szansą na zdobycie doświad-

czenia zawodowego i zapoznania się ze specyﬁką pracy w
administracji rządowej, z założenia ma stworzyć możliwości
praktycznego wykorzystania
umiejętności i wiedzy wolontariusza w pracy w urzędzie.

Na chętnych czekały miejsca
między innymi w Wydziale
Finansów i Budżetu, Wydziale
Polityki Społecznej, Wydziale
Zarządzania Funduszami Europejskimi czy Zespole Ochrony Informacji Niejawnych.

Uczestnik mógł zdecydować
się na trzy lub pięciomiesięczny udział w realizowanym od
2007 roku programie. Każdy
wolontariusz współpracuje z
opiekunem praktyki i otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.

Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie znajdują się
na stronie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego www.
poznan.uw.gov.pl w zakładce
„Wolontariat w WUW”.

TOMASZ STUBE

Po świecie chodzą Anioły
7

kwietnia to Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
My, uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu chcemy opowiedzieć o
aniołach, które leczą nasze
zęby.
To pani Barbara Cieśla –
stomatolog i pani Teresa Kasprzak – asystentka stomatologiczna, które mają dla nas
anielską cierpliwość. Gabinet
znajduje się w położonym w
pobliżu naszej szkoły Gimnazjum nr 56. Przychodzimy tam
z naszą kochaną panią Aleksandrą Bartnik – pielęgniarką
szkolną. Nie jesteśmy łatwymi
pacjentami ze względu na naszą niepełnosprawność. Nasze
mamy nie zawsze mają czas
i możliwości, żeby zadbać o
nasze zęby. Zdarza się też, że

specjaliści nie chcą nas przyjąć
albo my boimy się wejść do ich
gabinetu.
Idąc do pani Basi i pani Teresy nie boimy się. Czeka na
nas uśmiech. Wiemy, co się
po kolei wydarzy, pani doktor
pokazuje, jak działa sprzęt i
czego będzie używać. Mówi:
„teraz dmuchnie”, sięgając po
końcówkę, znieczulenie to
„ukąszenie komara” i „przemarsz mrówek”, wiercenie
to „odkurzanie”, usunięcie
zęba to „sprzątanie małych
kawałeczków”. Rozumie, że
się boimy i że nie ma w tym
nic złego. Pozwala posiedzieć
na fotelu stomatologicznym i
oswoić się z gabinetem. Kiedy
wizyta dobiegnie końca, czujemy się bohaterami. Słyszymy

dużo miłych słów, że jesteśmy
dzielni i wiemy, że bez strachu
jeszcze tu wrócimy. Zbieramy
znaczki „Dzielnego Pacjenta” i
jesteśmy z nich dumni.
DZIĘKUJEMY!

PACJENCI
Z ZSS NR 101 W POZNANIU

My, nauczyciele z ZSS nr 101,
z uznaniem patrzymy na pracę
pań Aleksandry Bartnik, Barbary Cieśli, Teresy Kasprzak.
Doceniamy inicjatywę i determinację w leczeniu naszych
niepełnosprawnych uczniów.
Robią rzeczy wielkie – zwyczajnie i na co dzień. To anioły,
choć nie mają skrzydeł.

NAUCZYCIELE
Z ZSS NR 101

W

uroczystej i zarazem
rodzinnej
atmosferze
przebiegało spotkanie darczyńców i przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Poznaniu,
24 lutego, w sali przy Kościele
Świętej Trójcy na Dębcu. Gości witali u wejścia gospodarze spotkania: podopieczni
Stowarzyszenia i ich rodzice,
pracownicy, rehabilitanci i terapeuci z jego placówek.
– To nasze pierwsze takie
spotkanie z licznymi i wypróbowanymi przyjaciółmi i
darczyńcami naszej organizacji – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisława Gorynia.
– Bez ich materialnej, a także duchowej pomocy byłoby
nam o wiele trudniej prowadzić naszą działalność i pokonywać codzienne trudności.
Chcieliśmy wyrazić im naszą
wdzięczność i uszanowanie za
okazane serce, a także przybliżyć darczyńcom to wszystko,
co robimy.
A robi Stowarzyszenie rzeczywiście bardzo dużo. Jest
najstarszą w Poznaniu organizacją pozarządową, zajmującą
się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała
w 1963 roku. Dzisiaj, jako jedna z największych w Poznaniu,
prowadzi pięć placówek: Środowiskowy Dom Samopomocy
„Pogodni” przy ulicy Pogodnej
w Poznaniu, warsztaty terapii
zajęciowej „Pomost” przy ulicy
Świętej Trójcy i „Przyjaciele” na
osiedlu Lecha, Zastępczy Dom
Rodzinny „Nasz Dom” przy
ulicy Chmielnej (jedyny taki w
Poznaniu) oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji z gabinetem
stomatologicznym dla dzieci z
niepełnosprawnościami (również jedyny w Poznaniu). W
rozwoju działalności Stowarzyszenia istotną rolę odegrała Honorata Wójcicka, która
kierowała nim w ciągu blisko
trzech ostatnich dziesięcioleci.
Działalność tę ilustrowała
bogata wystawa zdjęć. Ponadto każdy uczestnik spotkania
otrzymał folder Stowarzyszenia,
szczegółowo informujący o jego
celach i ofertach poszczególnych placówek. Przez cały czas
spotkania trwała prezentacja
multimedialna długiej i bogatej
historii Stowarzyszenia: na dużym ekranie oglądaliśmy hipoterapię, zajęcia rehabilitacyjne,
wycieczki nad morze i w góry,
życie w hostelu czyli w „Naszym
Domu”, w warsztatach terapii
zajęciowej i Domu przy Pogodnej, pikniki, Ośrodek Wczesnej
Interwencji, Dni Godności Osób
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W POLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Spotkanie darczyńców
i przyjaciół

w warsztatach terapii zajęciowej i w Środowiskowym Domu
Samopomocy.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Spotkaniu przez cały czas
jego trwania towarzyszył muzyczny akompaniament w wykonaniu studentów Akademii
Muzycznej w Poznaniu: Malwiny Kotz – skrzypce i Michała
Zatora – harfa. mb

Malwina Kotz i Michał Zator.
z Niepełnosprawnością Intelektualną, liczne zawody sportowe,
olimpiady specjalne i setki innych działań.
Przyjaciele i darczyńcy
otrzymali piękne upomin-

ki, w tym wygrane w loterii
fantowej, wraz ze wszystkimi uczestnikami spotkania,
wspaniałe prace plastyczne
podopiecznych Stowarzyszenia, powstające podczas zajęć

Wystawa obrazująca działalność poznańskiego koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
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Usłyszeć ciszę

– Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym liczy czterdzieści osiem lat. Jakie były
jego początki?
– Zostało założone w 1963
roku w ramach Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Rodzice
utworzyli organizację pod nazwą Komitet i Koła Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski.
Ponieważ nie było wtedy specjalistycznych placówek, rodzice zaczęli sami otwierać
przedszkola w prywatnych
mieszkaniach. W 1964 roku
powstał pierwszy Zespół Przygotowawczy do Pracy, dzięki
któremu utworzono Zakład
Pracy Chronionej. W 1991 roku
Komitet i Koła oddzieliły się od
TPD i zarejestrowały w sądzie
pozarządową, samopomocową, niedochodową organizację Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym.

Jak porozumieć się z osobą niesłyszącą? Warsztaty w Towarzystwie Osób Niesłyszących „Ton”.

W

yglądają tak samo jak my.
Ale są bardziej wrażliwi,
radośni, prostolinijni, życzliwi i łatwowierni. Różni ich od
nas słyszących to, że należą
do grupy osób z dysfunkcją
słuchu. Łatwo ich oszukać,
wykorzystać, skrzywdzić. W
naszym kraju żyje kilka milionów osób z uszkodzonym
słuchem, w tym pięćdziesiąt
tysięcy należy do grupy całkowicie niesłyszących.
– Osoby niesłyszące pod
względem niepełnosprawności
dzielimy na trzy grupy – mówi
Eunika Lech z Towarzystwa
Osób Niesłyszących „TON” w
Poznaniu podczas warsztatu, który odbył się w siedzibie
stowarzyszenia 19 marca. – Te,
które nie słyszą z powodu uwarunkowań genetycznych, te,
które utraciły słuch w późnym
dzieciństwie z powodu choroby
oraz te, które straciły słuch w
życiu dorosłym.
Jak porozumieć się z osobą
głuchą? Nie jest to takie proste.
Po to stworzony został język
migowy, który zawiera 2.500
znaków. Dziennie zdrowy dorosły wykorzystuje od 40.000
do 60.000 słów, a dziecko – od
8.000 do 10.000 słów. Głuchy
nie zna języka polskiego, komunikuje się za pomocą wyrazów, a nie złożonych zdań, najeżonych trudnymi wyrazami i
przenośniami. Stąd tyle problemów w urzędach, instytucjach,
organizacjach,
szpitalach.
Prawdziwym koszmarem jest
wypełnianie wszelakich druków. Najczęściej osoba głucha
zabiera dokument, przychodzi

do tłumacza języka migowego
po pomoc i wraca do urzędnika. Eunika Lech uważa, że takie
sytuacje są nie do przyjęcia.
– W Poznaniu mieszka około
sześć tysięcy głuchych, natomiast w Wielkopolsce jest ich
od ośmiu do dziesięciu tysięcy
– wyjaśnia Eunika Lech. – To
ogromna rzesza klientów różnego rodzaju urzędów. Nie ma
wątpliwości, że takie osoby potrzebują odpowiedniej pomocy.
W związku z ograniczeniami
osoby niesłyszące mają własny
świat, własną kulturę.
Jedną z form pomocy osobom
z dysfunkcją słuchu jest zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
Chodzi między innymi o urządzenia przenoszące sygnały
akustyczne za pośrednictwem
fal radiowych lub promieni
podczerwieni, urządzenia elektroakustyczne wspomagające
odbiór dźwięku w pomieszczeniach użytku publicznego (sale
teatralne, kino), telefony ze
wzmacniaczem, indywidualne aparaty słuchowe, implanty
słuchowe, telefony z wbudowanym wzmacniaczem dźwięku,
telefony z cewką indukcyjną
w słuchawce, telefony komórkowe umożliwiające wysyłanie
SMS, komunikatory internetowe, urządzenia do łączności
wizualnej na odległość (zestawy urządzeń umożliwiających
łączność za pośrednictwem
komputera i sieci telefonicznej
z dostępem do Internetu) oraz
sygnalizatory optyczne do telefonów.
Zdaniem Euniki Lech oso-

by niesłyszące potrzebują od
nas otwartości i cierpliwości.
Szczególnie dotyczy to urzędników, lekarzy, sprzedawców.
Jeśli wykażemy odrobinę zrozumienia, na pewno funkcjonowanie w społeczeństwie stanie
się łatwiejsze.
Podczas warsztatu mówiono
również o aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcją słuchu.
Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” zamiast przydzielać
każdemu niesłyszącemu tłumacza, zgromadziło wszystkie osoby poszukujące pracy
w dwóch grupach wsparcia.
Należą do nich ci, który długo
pozostają bez pracy, niedawno zwolnieni, niezadowoleni
z dotychczasowego miejsca
pracy, wykorzystani zawodowo
w zakładach pracy oraz zniechęceni. Zorganizowano dla
nich warsztaty z udziałem
psychologa klinicznego i pracy, a także tłumacza biegłego
języka migowego. Uczestnicy
tych warsztatów uczą się, jak
być asertywnym, jak zachować
dobre relacje ze słyszącymi,
jak pisać cv, życiorys, podanie.
Mogą także skorzystać z wzajemnego wsparcia, wymiany
doświadczeń oraz z indywidualnej pomocy specjalisty.
To jedyny taki projekt w Wielkopolsce, który cieszy się dużym powodzeniem wśród osób
z dysfunkcją słuchu. Warsztaty
pracy liczą czterdzieści osób.
Dziewiętnaście z nich znalazło
lub zmieniło pracę na bardziej
satysfakcjonującą.

AURELIA PAWLAK

– Od tego czasu wiele się
zmieniło. Dzieci niepełnosprawne są otaczane coraz
bardziej profesjonalną opieką. Powstają różnego rodzaju
stowarzyszenia, które wiedzą
jak pomagać w przypadku
konkretnego schorzenia. Czy
odczuwa pani te zmiany?
– To prawda, że wiele się
zmieniło i zmienia. Nasi niepełnosprawni mają coraz lepsze warunki funkcjonowania.
Pojawiają się nowe możliwości
ﬁnansowania działań. Mamy
coraz bogatszą ofertę sportową, kulturalną, turystyczną.
Praca z osobami niepełnosprawnymi znalazła się na
wyższym poziomie.
– W jaki sposób pani traﬁła
do Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu?
– Działam w stowarzyszeniu
już od piętnastu lat. Traﬁłam
tam z powodu mojego syna,
który jest niepełnosprawny
intelektualnie i niesłyszący.
Najpierw szukałam pomocy w
różnych miejscach, ale zawsze
odsyłano mnie z kwitkiem, bo
nigdzie nie zajmowano się niepełnosprawnością sprzężoną.
Gdy syn skończył edukację w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych na
poznańskiej Śródce, próbował
poszukać pracy. Niestety, wszelkie próby kończyły się ﬁaskiem.
Pracodawcy odmawiali. To był
dla nas bardzo trudny czas, pełen bólu, rozczarowania i rozgoryczenia. Gdy wydawało się,
że nie znajdę ratunku, traﬁłam
do biura przy ulicy Świętej Trój-
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Rozumiem
niepełnosprawnych
ZE ZDZISŁAWĄ GORYNIĄ, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.
cy. Tam po raz pierwszy spotkałam panią Honoratę Wójcicką,
która dała mojemu synowi nadzieję. Wysłała go na warsztaty
terapii zajęciowej i od tej chwili
wszystko zaczęło się układać.
Syn przezwyciężył kryzys, zaczął uprawiać między innymi
jeździectwo, pływanie, odnosił
sukcesy. Początkowo pracowałam w Komisji Rewizyjnej. Gdy
przeszłam na wcześniejszą
emeryturę, całkowicie oddałam
się pracy na rzecz stowarzyszenia. Początkowo nie widziałam
się w roli osoby zarządzającej,
zwłaszcza że w PSOUU jest zatrudnionych czterdzieści pięć
osób. Z czasem jednak radziłam
sobie coraz lepiej. Teraz praca
w stowarzyszeniu bardzo mnie
pochłania. Ciągle brakuje mi
czasu, ale jestem szczęśliwa,
bo robię rzeczy, które sprawiają
mi satysfakcję.
– Cenną inicjatywą jest
stworzenie w Poznaniu zastępczego domu rodzinnego „Nasz Dom”, popularnie
zwanego hostelem, dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Kto wpadł na pomysł
jego utworzenia?
– Bardzo zasłużona dla Stowarzyszenia pani Honorata
Wójcicka i rodzice uznali, ze
należy pomyśleć o miejscu,
w którym będą mogli przebywać niepełnosprawni, gdy
zabraknie opieki najbliższych.
W ten sposób powstał hostel,
o którym mówimy: zastępczy
dom rodzinny, bowiem jest to
wolnostojący budynek przy
ulicy Chmielnej w Poznaniu,
przypominający
normalny
dom. Aktualnie mieszka tutaj
czternaście osób dorosłych z
niesprawnością intelektualną,
które nie mają już rodziców,
albo rodzice są w podeszłym
wieku i nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki.
– Z założenia hostel ma
przypominać dom, a więc
miejsce w którym mieszkańcy żyją własnym rytmem. Czy
tak jest w rzeczywistości?
– To placówka całodobo-

i Czecha. Na warsztaty przy
ulicy Świętej Trójcy mieszkańcy chodzą spacerkiem, na zajęcia w Środowiskowym Domu
Samopomocy w budynku przy
ulicy Pogodnej trzeba dojechać
autobusem, a na osiedla Lecha i Czecha – tramwajem. W
niektórych przypadkach osoby
niepełnosprawne są na zajęcia
dowożone, dysponujemy własnym transportem.
– Jakie trzeba spełnić warunki, by zamieszkać w hostelu?

wa, przeznaczona dla osób
dorosłych,
niepełnosprawnych intelektualnie, które nie
mają najbliżej rodziny. Każdy
z mieszkańców ma własny
pokój urządzony zgodnie ze
swoimi preferencjami. Ściany
pomalowano na wymarzony
kolor, znalazło się miejsce na
ulubione przedmioty i pamiątki. Chodzi o tworzenie warunków zbliżonych do domowych.
Takich, w których można czuć
się swobodnie i miło. Placówka
jest dobrze wyposażona. Posiłki przygotowuje się we własnej
kuchni, a spożywa w obszernej jadalni. Jest także własna
pralnia. Wszelkie prace domowe wykonują w miarę możliwości sami mieszkańcy, przy
niewielkiej pomocy asystentek. Jak przystało na rodzinę,
młodsi opiekują się starszymi,
sprawniejsi pomagają mniej
sprawnym. Wolny czas każdy
w hostelu spędza zgodnie ze
swoimi
zainteresowaniami.
Do dyspozycji jest salon z telewizorem, komputery oraz
piękny ogród. Dom słynie z
gościnności. Prawie codziennie mieszkańców odwiedzają
krewni, przyjaciele, znajomi,
wolontariusze, praktykanci z
poznańskich szkół i uczelni.
Dużym powodzeniem cieszą
się wycieczki po Poznaniu i
okolicy.

– Czy mieszkańcy są na tyle
samodzielni, że mogę przygotowywać posiłki i wykonywać
najprostsze czynności związane z codziennym funkcjonowaniem?
– Mieszkańcom pomagają
w codziennych obowiązkach
asystenci. Jest wspólne przygotowywanie posiłków oraz dbałość o swoje rzeczy. Niektórzy
mieszkańcy są uczestnikami
warsztatów terapii zajęciowej,
pozostali korzystają z oferty
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni”. Dbamy
o to, by cały dzień był wypełniony rozmaitymi zajęciami.
Po obiedzie obchodzone są
imieniny, urodziny oraz inne
uroczystości. Nie zapominamy o tradycyjnych świętach,
takich jak Boże Narodzenie i
Wielkanoc. Przychodzą bliscy
i znajomi. Jeśli osoba niepełnosprawna ma ochotę wyjść
po południu, to nie zabraniamy. Może pójść do fryzjera, na
zakupy, na pocztę, do lekarza,
kogoś odwiedzić. Pod warunkiem, że niepełnosprawność w
tym nie przeszkadza. Wyprawy
do miasta odbywają się też w
towarzystwie asystentów.
– Jak pracują warsztaty terapii zajęciowej?
– Mamy je przy ulicy Świętej Trójcy, na osiedlach Lecha

_ Musi to być osoba samotna, niepełnosprawna intelektualnie, nie mająca najbliższej
rodziny. Drugim warunkiem
jest konieczność samodzielnego funkcjonowania, bowiem w
hostelu nie ma pielęgniarki. Ze
względu na małą liczbę miejsc
wszyscy aktualni mieszkańcy
są podopiecznymi Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Poznaniu. Zdaję sobie
sprawę, że potrzeby są ogromne i takich miejsc przydałoby
się znacznie więcej. Świadczy
o tym chociażby ilość zgłoszeń,
które do nas napływają. Niestety, możliwości mamy bardzo
ograniczone. Z moich obserwacji wynika, że przydałby się
jeden pokój w naszym domu,
który moglibyśmy przeznaczyć
na tak zwane pobyty okolicznościowe. Czasami bywa tak,
że rodzice wyjeżdżają do sanatorium lub muszą iść do szpitala i nie wiedzą co zrobić z niepełnosprawnym dzieckiem. W
takiej sytuacji nasz pokój byłby
doskonałym rozwiązaniem.
– Czy opiekunowie zajmują się mieszkańcami hostelu
przez całą dobę?
– W ciągu dnia opiekunowie
przychodzą na określoną liczbę
godzin, a na noc zostaje tylko
jedna osoba. Przygotowaliśmy
dla opiekunów pomieszczenie
socjalne, swój pokój ma także kierownik hostelu. Do jego
obowiązków należy dbałość o
prawidłowe funkcjonowanie
placówki.
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W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
„KAMYK”

INICJATYWY

Piątka
za pomoc

T

FOT. KAROLINA KASPRZAK

owarzystwo Osób Niesłyszących „TON” w Poznaniu prócz działalności
informacyjno-edukacyjnej
realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu aktywne uczestnictwo osób
niesłyszących w życiu społecznym i zawodowym,
twórcze wykorzystywanie
ich możliwości i umiejętności oraz przełamywanie barier.

Wanda Fabiś – przedstawicielka fundacji Evangelisches
Johannesstift z Berlina wręcza pamiątkowy obraz wykonany
przez osobę niepełnosprawną na ręce Natalii Marciniak
– kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”.

W

ymieniony dach, wyremontowana piwnica, w
której mieści się sala doświadczania świata, łazienki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz ściany w ciepłych kolorach – tak
wygląda Środowiskowy Dom
Samopomocy „Kamyk” po remoncie. Placówkę przeznaczoną dla 20 osób z wieloraką
niepełnosprawnością prowadzi od 2007 roku Stowarzyszenie „Na Tak” w Poznaniu.
W poniedziałek, 21 lutego w
siedzibie „Kamyka” przy ulicy
Zakątek 8 zebrali się przedstawiciele władz samorządowych,
reprezentanci organizacji pozarządowych i pracownicy nauki,
aby wspólnie omówić kwestię
funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, a
także poznać inicjatywy ośrodka.
W debacie dotyczącej przyszłości placówki przeznaczonej dla osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością uczestniczyli m.in.: Przemysław Pacia
– wicewojewoda wielkopolski,
Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
Dorota Potejko – pełnomocnik
Prezydenta Miasta Poznania
ds. osób niepełnosprawnych,
Włodzimierz Kałek – dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, Zbigniew Woźniak
z Instytutu Socjologii Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza
oraz Wanda Fabiś – reprezentantka fundacji Evangelisches
Johannesstift z Berlina.
– Część remontu sﬁnansowana została z budżetu Wojewody, część środków przekazał
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej, a resztę oﬁarowali
darczyńcy. Stowarzyszenie „Na
Tak” zapewnia pomoc osobom
niepełnosprawnym z dysfunkcją intelektualną oraz schorzeniami genetycznymi i neurologicznymi, takimi jak zespół
Downa czy mózgowe porażenie dziecięce. Jako organizacja
pożytku publicznego dokładamy wszelkich starań, aby dzieci
i dorosłe osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny znalazły w
naszym stowarzyszeniu bezpieczne i przyjazne miejsce, w
którym jednocześnie uzyskają
profesjonalną pomoc – powiedziała prezes Halina Grzymisławska-Słowińska.
W czasie poniedziałkowego
spotkania każdy, kto swoimi
działaniami przyczynił się do
odnowienia „Kamyka”, symbolicznie odcisnął dłoń w specjalnym naczyniu. W przyszłości
odciski w postaci „piątki” zostaną wystawione na aukcję,
z której dochód pokryje koszty
budowy ogrodu terapeutycznego przy Środowiskowym Domu
Samopomocy.

KAROLINA KASPRZAK

Dzięki pomocy władz samorządowych
organizacja
prowadzi Poznańską Placówkę Wsparcia Dziennego
Dla Seniorów Niesłyszących,
warsztaty artystyczne dla
osób niesłyszących integrujące społeczność lokalną,
całoroczne zajęcia usprawniająco-ruchowe dla seniorów niesłyszących, aktywne
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, działania proﬁlaktyczne
i warsztaty pracy jako formę
aktywizacji zawodowej osób
niesłyszących. W „TON-ie”
nikt się nie nudzi!
W ramach Poznańskiej Placówki Wsparcia Dziennego
dla Seniorów Niesłyszących
oferowana jest pomoc doradcza: rozmowy indywidualne
z psychologiem, wsparcie w
przekazywaniu
informacji,
polegające na prowadzeniu codziennych pogadanek

T

owarzystwo Osób Niesłyszących „TON” w ramach
współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zorganizowało we czwartek, 24 lutego
spotkanie z lekarzem oraz
przedstawicielem policji. Ad-

podczas spotkań klubowych,
tłumaczenie na język migowy programów kulturalnooświatowych i informacyjnych, zajęcia tematyczne,
wystawy hobbystyczne seniorów, zajęcia historycznoedukacyjne, przyjęcia okolicznościowe, pokazy mody,
szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera,
języka angielskiego pisanego
oraz pierwszej pomocy. Dwa
razy w tygodniu osoby niesłyszące w wieku starszym
mogą także uzyskać pomoc
w wykonaniu telefonu, wypełnianiu pism, dokumentów,
załatwieniu spraw bieżących
związanych z leczeniem, rehabilitacją i codziennym życiem.
Celem kolejnego przedsięwzięcia, jakim są warsztaty
artystyczne integrujące społeczność lokalną, jest promowanie środowiska artystycznego osób niesłyszących z
terenu Poznania, wspieranie
twórczości artystycznej, promocja kultury osób z dysfunkcjami narządu słuchu,
efektywne zagospodarowanie
wolnego czasu poprzez różne
formy artystyczne, między innymi pokazy sztuki cyrkowej,
pantomimę, wystawy prac artystów niesłyszących. Osoby
niesłyszące mogą brać udział
w bezpłatnych warsztatach
resatami były osoby niesłyszące – członkowie Towarzystwa
Osób Niesłyszących „TON” i zarazem uczestnicy prowadzonej
od 2005 roku przez „TON” Poznańskiej Placówki Wsparcia
Dziennego Dla Seniorów Niesłyszących.

Porad lekarskich udziela Dominik Pajzderski.
Z prawej Eunika Lech.
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TOWARZYSTWA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON” W POZNANIU

ﬂorystycznych, warsztatach
decupage, gdzie można stworzyć niepowtarzalne dzieła
wykorzystując różne techniki zdobienia przedmiotów,
warsztatach wyrobu biżuterii,
ceramicznych i plecionkarskich.
Całoroczne zajęcia uspraw-

Instruktaż pierwszej pomocy.

niająco-ruchowe dla seniorów
niesłyszących realizowane są
w oparciu o aerobik rekreacyjny, w skład którego wchodzą ćwiczenia wzmacniające
układ krążenia, nastawione
na kształtowanie wytrzymałości, zapewniające poprawę
kondycji oraz spalanie tkanki
tłuszczowej. Uczestnicy zajęć
wykonują układy choreograﬁczne dla osób z nadwagą,
formy aerobiku wzmacniające
wytrzymałość siłową i układ
mięśniowy. Z zajęć usprawniających,
prowadzonych
przez wykwaliﬁkowanego instruktora ﬁtness, korzysta dwa
razy w tygodniu 60-osobowa
grupa.
Szkolenia z pomocy przedmedycznej i działań proﬁlaktycznych pozwalają osobom
niesłyszącym poznać zasady
niesienia pierwszej pomocy,
uczą prawidłowych zachowań
w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia: co robić w przypadku utraty przytomności,
złamań, zwichnieć i skręceń
kończyn, oparzeń, jak wykonywać opatrunki i jak wezwać
pomoc.

FOT (2X) ARCHWIUM

Aerobik, sztuka, praca…

Ćwiczenia usprawniające.
Celem warsztatów pracy jest przeciwdziałanie
bezrobociu i wykluczeniu
społecznemu osób niesłyszących oraz patologiom i
zagrożeniom powstałym na
skutek bezrobocia. Ma na
celu przede wszystkim poprawę jakości życia, nabycie
umiejętności pracy w grupie,
umiejętności
odnajdywania się na otwartym rynku
pracy, pokonywania izolacji
społecznej,
wzmocnienia
poczucia własnej wartości.

W ramach warsztatów pracy,
prócz wymienionych działań,
prowadzona jest także grupa
wsparcia dla osób bezrobotnych przez doświadczonego
psychologa klinicznego, pomoc indywidualna i szkolenia
podnoszące kwaliﬁkacje.
Bliższe informacje pod adresem: Towarzystwo Osób
Niesłyszących „TON”, ul. Kolejowa 1-3, 60-715 Poznań, tel.
(61) 866 02 15, ton@icpnet.pl

KAROLINA KASPRZAK

O bezpieczeństwie w domu,
ochronie przed kradzieżami i
włamaniami mówił ekspert wydziału prewencji – podinspektor
mgr Henryk Gabryelczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu. Na język migowy instruktaż tłumaczyła Małgorzata
Włodarczak. Porad medycznych
udzielał Dominik Pajzderski – lek.
med. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 im.
Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
a towarzyszyła mu Eunika Lech
– tłumacz języka migowego.
– Dzięki tej inicjatywie osoby
niesłyszące mogą bezpłatnie
skorzystać z porady lekarza,
zbadać się, zasięgnąć opinii co
do stanu zdrowia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ głusi ni-

czego samodzielnie nie załatwią
w przychodni bez pomocy tłumacza jak i również nie wezwą
telefonicznie karetki pogotowia
ratunkowego, gdy zaistnieje taka
konieczność. Muszą zatem wiedzieć, jak skutecznie bronić się
przed włamaniem do mieszkania, kradzieżą wartościowych
przedmiotów lub napaścią. Dlatego przedsięwzięcie to odgrywa
tak istotną rolę dla ich zdrowia i
bezpieczeństwa – powiedziała
Eunika Lech.
W spotkaniu w siedzibie „TON-u” przy ulicy Kolejowej wzięło
udział ponad pięćdziesiąt osób
z dysfunkcją narządu słuchu.
Wszystkie były bardzo zainteresowane policyjnym instruktażem
i poradami specjalisty.

KAROLINA KASPRZAK
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O zdrowiu i bezpieczeństwie

Ekspert Wydziału Prewencji – podinspektor mgr Henryk
Gabryelczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
mówi o bezpieczeństwie. Obok tłumacz języka migowego
Małgorzata Włodarczak.
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Książki, które
uczą wrażliwości
J

uż po raz piętnasty Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie
oraz Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu zorganizował w dniach od 4 do
6 marca Targi Edukacyjne,
podczas których swoją ofertę dydaktyczną prezentowały
placówki kształcenia z całej Polski. Były także salony
wyposażenia szkół, stoiska
wydawnictw,
konferencje,
spotkania autorskie, debaty i
panele dyskusyjne z udziałem
przedstawicieli świata nauki.
Przez trzy dni kilkadziesiąt
tysięcy uczniów, wychowawców i rodziców poznawało inicjatywy szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów, szkół policealnych, wyższych, organizacji pozarządowych, wydawców, bibliotek, urzędów
i instytucji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska szkół podstawowych
specjalnych, zespołów szkół
specjalnych, szkół przysposabiających do pracy i bibliotek
dla niewidomych czytelników.
Swoje działania przedstawiały
również fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze
wszechstronnej rehabilitacji i
terapii osób z niepełnosprawnościami.

gą do społeczeństwa obywatelskiego”, z inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek w sobotę, 5 marca przeprowadzona została dyskusja
panelowa z udziałem bibliotekarzy z miast partnerskich
Poznania. „MOJA BIBLIOTEKA
– Biblioteka XXI wieku i młody
czytelnik. Zadania i perspektywy. Dziecko w bibliotece” – to
zagadnienie, które nasunęło
wiele istotnych spostrzeżeń na
temat czytelnictwa w Polsce.
Debatę w sali Filmowy Świat
Gapiszona prowadziły prof. dr
hab. Irena Obuchowska i prof.
dr hab. Joanna Papuzińska.

W ramach XV Targów Edukacyjnych, których tegoroczne
hasło brzmiało: „Edukacja dro-

– Zrealizowane w Stanach
Zjednoczonych badania metodologiczne udowodniły, że

Najmłodsi czytelnicy na Targach.

FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

dzieci, którym rodzice czytają regularnie, mają bogatsze
słownictwo i lepszą pamięć.
Bibliotekarki zaś winny być
artystkami w uskrzydlaniu
wyobraźni dziecięcej, bowiem
książki uczą odpowiedzialności, otwartości na świat, optymizmu, a szczególnie wrażliwości i akceptacji drugiego
człowieka – powiedziała podczas swojego wystąpienia profesor Obuchowska. Podkreśliła
też, że książki napisane przez
osoby z niepełnosprawnościami to szczególnie wartościowa
lektura dla młodzieży, poszukującej swego miejsca w życiu.

O roli bibliotek w edukacji i wychowywaniu dzieci mówi
prof. dr hab. Irena Obuchowska.

W dyskusji panelowej głos
zabrał Marcin Bajerowicz
– Przewodniczący Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, który
scharakteryzował wychowawcze znaczenie piśmiennictwa.
Zaprezentował
miesięcznik
„Filantrop”, na łamach którego wypowiada się środowisko
osób z niepełnosprawnościami, zbiór dwunastu autobiograﬁi osób niepełnosprawnych
„Moje Kilimandżaro”, autobiograﬁę malującej ustami Marioli Wower „Dwie sekundy”,
wzruszającą opowieść walki o
życie i zdrowie syna autorstwa
Euniki Lech „W życiu liczy się
życie” i tomik wierszy Magdaleny Molendy-Słomińskiej „Teraz
zaśpiewa słońce”.

KAROLINA KASPRZAK

aszych bohaterów kreują
dzisiaj przede wszystkim
media. Wybieramy sobie czasami wzory do bezmyślnego
naśladowania. A wystarczy
niekiedy rozejrzeć się wokół,
aby spotkać tuż obok osobę,
która w prosty i niezwykły
sposób nas zainspiruje, zarazi
optymizmem, dobrą energią,
uśmiechem, a przede wszystkim – nauczy nas żyć.
W ciągu swojego życia miałam okazję poznać wiele ciekawych osobowości. Ale nie podejrzewałam, że pewna osoba
już od pierwszych sekund wywrze na mnie tak piorunujące
wrażenie.
Znam ją od niedawna. To
pani Barbara Urbańczyk z Turku. W jej małym mieszkaniu
i wokół niej wyczuwa się od
razu rodzinną, ciepłą atmosferę.
Szczególną uwagę zwróciłam
na więź łączącą ją z synkiem i
oddanym bratem. A poza tym
niezwykła, serdeczna otwartość
na innych. Pani Basia posiada
energię, którą wciąż emanuje,
mimo że życie doświadczyło ją
wyjątkowo boleśnie.
Kiedy poznałam los, jaki spotkał ją i jej najbliższych, nie potraﬁłam przejść obok tej historii
obojętnie. Wtedy od znajomych
w Fundacji im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie dowiedziałam się o akcji
Akuna Pomaga, w której zdecydowałam się wziąć udział.
Stawanie się kobietą to dla
dziewczyny wkraczanie w dorosłe życie. Lecz dla młodej Basi
była to również dziesięcioletnia,
uporczywa walka o życie z powodu zaburzeń hormonalnych.
Leki sterydowe spowodowały
w jej organizmie ogromne spustoszenie. Zachorowała na osteoporozę, astmę i cukrzycę insulinozależną. Przyszedł okres,
w którym jak każda kobieta
zapragnęła dziecka w swoim
życiu. Jednakże świadomość
następstw urodzenia dziecka
chorego przezwyciężyła pragnienie. Wtedy bliska osoba zaproponowała jej zaadoptowanie
odrzuconego,
zaniedbanego
Konradka.
Kiedy pierwszy raz go zobaczyła, jego stan był tragiczny:
świerzb pokrywał całą skórę,
miał ropiejące oko, paciorkowca w gardle, kołtun we włosach
i kiwał się to w przód, to w tył.
Widok był przerażający, chłopiec nie mówił, nie potraﬁł sam
jeść, był całkowicie zamknięty
w sobie, cały czas wprawiał w
ruch obrotowy przeróżne przedmioty. Oprócz tego był bardzo
nerwowym dzieckiem, często
uderzającym głową o ścianę,
podłogę.
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Konradek
znalazł u niej dom
Na podjęcie decyzji miała zaledwie dwa miesiące. Była to z
pewnością najtrudniejsza decyzja w jej życiu. Borykała się
z problemami zdrowotnymi,
nie miała dobrych warunków
mieszkaniowych. Mieszka na
piętrze, na 37 metrach kwadratowych. Wiedziała, że jeśli nie
weźmie Konrada, to traﬁ on do
zamkniętego zakładu psychiatrycznego, gdzie spędzi resztę
życia. Po wielu nieprzespanych
nocach postanowiła pomóc
chłopcu. Wsparła ją wtedy jej
mama Janina. Początki nie były
łatwe. U Konradka stwierdzono
częściowy autyzm. Był wysyłany od lekarza do lekarza. Nie
dawano mu nadziei na poprawę
zdrowia. Ale pani Basia się nie
poddawała. Każda wizyta u specjalisty była dla niej prawdziwą
walką. Trwała w przekonaniu,
że da radę.
Postępująca cukrzyca spowodowała u pani Basi konieczność
amputacji obu nóg i utratę wzroku. W tym okresie nie był ważny
ból, strach i choroba, lecz nieustająca myśl, że w domu czeka
i potrzebuje jej synek. Pomimo
całkowitej utraty wzroku Basia
nadal opiekowała się synkiem, a
obowiązkami domowymi i odległymi dowozami syna do szkoły
zajęła się pani Janina.
Pół roku temu wydarzyła się
ogromna tragedia: mama Basi
została śmiertelnie potrącona
przez samochód, gdy wracała
ze sklepu. Śmierć pani Janiny
wstrząsnęła całą rodziną. Była
ona niezastąpioną osobą w ich
życiu. Teraz wszystkie obowiązki przeszły na brata Basi Andrzeja. Dla nich zrezygnował z
pracy i życia osobistego. Boi się,
aby z powodu bardzo trudnych
warunków ﬁnansowych (wydają ogromne kwoty na leki pani
Basi i Konrada oraz dojazdy do
lekarzy) nie odebrano siostrze
dziecka.
Konrad 5 dni w tygodniu przebywa w szkole specjalnej, oddalonej o 35 km od miejsca ich
zamieszkania. Basia cieszy się,
że Konrad szybko się zaaklimatyzował i wyjeżdża na turnusy
rehabilitacyjne. Dzięki temu wie,
że gdy jej zabraknie na świecie,

to Konrad będzie miał dobrą
opiekę.
Ale na razie ze wszystkich sił
stara się z nim spędzać każdą
chwilę, nawet jej pobyt w szpitalu nie może trwać długo, gdyż
wie, że już w piątek wraca jej synek, którego musi powitać z pełną energią i optymizmem. Oboje
znoszą wzloty i upadki: pierwsze
własne słowa i zdania Konrada,
pierwszy samodzielny zjedzony
posiłek. To właśnie synek daje
tej kobiecie siłę, by wstać rano
i uśmiechać się do ludzi. Wiele
rodzin boi się adoptować chore
dziecko, gdyż chcą, by ich pociechy były zdrowe, piękne i spraw-

ne intelektualnie. Dla Basi bycie
matką zastępczą to największe
szczęście jakie ją spotkało. Nigdy
nie przypuszczała, że ten chory
chłopiec wniesie w jej życie tyle
radości i szczęścia.
Pani Basia ze względu na
trudne warunki ﬁnansowe nie
może przystosować mieszkania
na piętrze do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Jej marzeniem jest tester
kolorów (Color Test – udźwiękowiony identyﬁkator kolorów
dla osób niewidomych). Dzięki
temu urządzeniu mogłaby rozpoznawać kolory, sortować garderobę, a także sprawdzać, czy

w pomieszczeniu jest jasno czy
ciemno (wieczorem pani Basia
nie wie, czy jej synek zasypia w
ciemności, czy przy świetle).
Konradek znalazł prawdziwy
dom, w którym jest otoczony miłością i troską. Pani Basia mimo
swej niepełnosprawności świetnie sprawdza się w roli mamy.
Boi się jednak o przyszłość i o to,
czy da sobie ze wszystkim radę.
Kłopotów stara się nie zauważać, zmartwienia odsuwa na
bok i cieszy się każdym dniem.
Niezwykłą nie tylko dla mnie
niespodzianką było otrzymanie
wiadomości od organizatorów
konkursu Akuna Pomaga, że
Pani Basia została laureatką
Srebrnej Nagrody. Dowiedziała
się o tym w szpitalu. Lekarze nie
mogli wyjść z podziwu, że następnego dnia jej wyniki tak bardzo się polepszyły! Pod koniec
marca odebrała czek na 8.000
złotych, dzięki któremu będzie
mogła polepszyć warunki życia
i zakupić niezbędny sprzęt dla
swojego
niepełnosprawnego
synka.
Basia mimo wielu przeciwności losu i tragedii, które ją dotknęły, optymistycznie podchodzi do życia. Niepełnosprawność
nie odebrała jej wiary, że może
być lepiej. Ma wokół siebie osoby, dla których chce żyć. Mam
nadzieję, że już nic strasznego
się u niej nie wydarzy. Wystarczająco dużo przeszła. Cieszę
się ogromnie, że mogłam jej pomóc. To taki promyk nadziei dla
Pani Basi.
Mam nadzieję, że moje emocje i wrażenia płynące z tej pomocy staną się dla kogoś inspiracją, jakąś iskrą do rozbudzenia
w sobie chęci pomocy drugiej
osobie.
Mimo wygranej pani Basia
nadal potrzebuje dużej pomocy.
Jeśli ktoś chce wesprzeć ją i jej
synka, może dokonać wpłaty na
konto Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie: PKO BP 55 1020 2746 0000
3102 0053 9650 z dopiskiem „Dla
pani Basi Urbańczyk”.

JUSTYNA WOŹNIAK
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ydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
Urzędu
Miasta Poznania we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz Caritas Archidiecezji
Poznańskiej w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Kobiet zorganizował
bezpłatne badania proﬁlaktyczne i porady lekarskie dla
pań. W słoneczną niedzielę, 6
marca budynek Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 na kilka godzin
zamienił się w… „Babskie
Miasteczko”, bowiem taką
właśnie nazwę nosiła inicjatywa.
Mieszkanki Poznania mogły skorzystać z badań wideodermatoskopowych, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
pomiaru tkanki tłuszczowej,
oznaczenia poziomu cukru,
trójglicerydów i cholesterolu we krwi, badań mammograﬁcznych, porad dietetyka,
reumatologa, okulisty, laryngologa, diabetologa, chirurga
naczyniowego, dermatologa,
alergologa i psychiatry.

T

radycyjnie pod koniec
karnawału
członkowie
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM oraz ich
znajomi spotkali się na dorocznym Balu Przebierańców.
Gościny uczestnikom zabawy udzielił Dom Kultury ORLE
GNIAZDO.
Zabawa była znakomita. Na

parkiecie tańczył pies Pluto z
synem wodza Apaczów, ponętna diablica uwodziła księdza
Romana, panie wzdychały do
Indiany Jonesa czemu z groźną miną przyglądał się Ojciec
Chrzestny – Don Mirek Corleone, po kątach swoje sieci rozwijał tajemniczy Spiderman.
Największą
popularnością

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA

Babskie Miasteczko
w urzędzie

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Stoisko Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.

W „Babskim Miasteczku”
trwała także nauka samobadania piersi, konsultacje na temat
zapobiegania
nowotworom
piersi i raka szyjki macicy, konsultacje specjalistów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia dotyczące badań proﬁlaktycznych, pokazy Nordic
Walking, porady kosmetyczne
i z zakresu medycyny estetycznej. Była też możliwość zgłębienia tajników ratownictwa
medycznego poprzez naukę
udzielania pierwszej pomocy.
Każda z pań otrzymała symbolicznego tulipana oraz upominek Caritas w postaci artykułów medycznych.

KAROLINA KASPRZAK

Ach, co to był za bal
cieszył się ksiądz Roman. Któż
nie chciał zrobić sobie z nim
zdjęcia, a wszystkie panie marzyły o choćby jednym tańcu z
wielebnym. Nawet Don Mirek

skorzystał z okazji i przyznał się
do wszystkich swoich ciemnych
sprawek.
Wspaniałej zabawie towarzyszyła loteria fantowa z fantastycznymi nagrodami oraz
wesołe konkursy. Kilku panom
udało się wygrać wspaniałe…
suknie balowe. Czy pokażą się
w nich na kolejnym balu?

Na długo w pamięci uczestników zabawy pozostanie kankan
brawurowo odtańczony przez
panów. Księdzu nieco sutanna
w akrobacjach zawadzała, ale i
tak wypadł znakomicie.
Panie kucharki zadbały o to,
by biesiadnicy nie opadli z sił.
Zimny bufet, pyszne golonki z
kapustą, wspaniałe słodkości
oraz wszelakie napoje na to nie
pozwalały.
Dopełnieniem zabawy była

wspaniała muzyka grana przez
DJ Pawła. Serwował doskonale
wszystkim znane największe
przeboje polskich dancingów.
Były takie przeboje jak „Cała sala
śpiewa z nami” i cała sala śpiewała „…o tym balu nad balami,
takim co się pamięta latami”.
Szkoda, że na kolejny bal trzeba będzie poczekać aż cały rok.

PAWEŁ GROCHOWSKI
POZNAŃ
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iątek 18 marca był wyjątkowym dniem dla młodych reprezentantów grup
artystycznych takich jak:
Słoneczniki, Florki, TreleMorele, Maczki, Ogniki, Cudaki Przedszkolaki, Tańczące Iskry, Tańczące Iskierki,
Pigment, Świetliki i innych.
Po raz dwunasty z inicjatywy
Zespołu Szkół Specjalnych
nr 105 oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Uczniów i Absolwentów „TRWANIE” w Auli
Nova Akademii Muzycznej
im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu zorganizowano Festiwal Sztuki
Naszych Dzieci po hasłem
„Przysłowie prawdę Ci powie”. Patronował prezydent
Poznania Ryszard Grobelny.
Twórczość plastyczną, wokalno-muzyczną, teatralną i
taneczną zaprezentowało 16
zespołów z Poznania, powiatu
poznańskiego i województwa
wielkopolskiego. Wystąpiło
ponad 250 artystów z zespołów szkół specjalnych, szkół
z oddziałami integracyjnymi i
specjalnymi, ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli specjalnych, Domu
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Seraﬁtek w Poznaniu i Stowarzyszenia „Na
Tak”. Prezentacje podziwiali
obecni na widowni reprezentanci władz samorządowych,
rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.
Festiwal znowu dowiódł,
że dzieci i młodzież niepełnosprawnościami
posiada
nieprzeciętne zdolności twórcze, którymi z całego serca
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Pod wspólnym
niebem
pragnie się dzielić się z innymi. Szczególnie wzruszyła
wszystkich piosenka śpiewana przez artystów i słuchaczy,
której fragment brzmiał: „…
wszyscy żyjemy pod tym samym niebem”. Był też konkurs
plastyczny, w którym zwyciężyła praca zbiorowa „Kwiecień plecień, bo przeplata
trochę zimy, trochę lata” wykonana przez uczniów Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy nr 3 im. Juliana Tuwima przy ulicy Bydgoskiej w
Poznaniu.
W realizacji XII Festiwalu
Sztuki Naszych dzieci pomogli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Wielkopolski Kurator Oświaty, Wydział Oświaty, Wydział
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskie
Centrum Edukacji Medycznej,
Straż Miejska, Policja, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Komenda
Hufca „Piast” i liczni darczyńcy.

Historię starego dębu opowiada grupa „Teatrzyk na 103” z Zespołu
Szkół Specjalnych nr 103 przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK
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Bałwan prawie ulepiony. Na scenie „Ogniki” – grupa uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ulicy Ognik w Poznaniu.

W roli piratów „Cudaki Przedszkolaki” z Przedszkola Specjalnego
nr 164 w Poznaniu.

Taniec cygański w wykonaniu grupy „Słoneczniki”
ze Stowarzyszenia „Na Tak”.
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olska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) we
współpracy z Wielkopolskim
Urzędem Wojewódzkim zorganizowała Giełdę Pracy dla
Osób
Niepełnosprawnych.
W czwartek 3 marca w holu
głównym Urzędu na osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności czekali
pracodawcy, organizacje pozarządowe wspierające w aktywizacji zawodowej oraz 150
miejsc zatrudnienia.
Punktualnie o godzinie 10
zainteresowani
bezrobotni
przybyli tu, aby nawiązać kontakt z ﬁrmami, instytucjami
pośredniczącymi w procesie rekrutacji i znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce pracy. Ofert
nie brakowało. Przy stanowiskach informacyjnych zasiedli
reprezentanci przedsiębiorstw
prywatnych, handlowo-usługowych, spółek. Byli także
przedstawiciele Powiatowego
Urzędu Pracy, Wielkopolskiego
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska” i Stowarzyszenia „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”.
– Polska Organizacja Pracodawców
Osób
Niepełnosprawnych już po raz
trzeci, dzięki życzliwości Wojewody Wielkopolskiego, organizuje Giełdę Pracy w siedzibie

GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W

Kolorowo i słodko
w SWOBODZIE

przeddzień
Tłustego
Czwartku w Zakładzie Aktywności Zawodowej „SWOBODA” odbył się karnawałowy balik,
w którym wzięli udział również
goście i uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Koźminku.
Muzykę do tańca przygotowali pracownicy ZAZ Krystian
Chrzanowski i Piotr Górski. Doskonale dobrali repertuar, przy
znanych przebojach wszyscy
bawili się doskonale. Zabawie
towarzyszyły konkursy. Jednym
z nich był konkurs „Kto nadmucha największy balon”. Nagrodę

FOT. KAROLINA KASPRZAK

„Dzień dobry, przychodzę
po pracę…”

Tłok przy stanowisku Stowarzyszenia
„Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”.
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na beneﬁcjentów czekają u nas różnorodne
oferty pracy, między innymi
referenta do spraw administracyjno-biurowych, koordynatora
kontraktów, graﬁka komputerowego, pielęgniarki, pokojowej,

szwaczki, introligatora i innych.
Wspieramy bezrobotnych także
poprzez szereg szkoleń i spotkań konsultacyjnych. Realizujemy projekty „Furtki do rynku
pracy” i „Trening pracy” – mówiła Anna Skupień, dyrektor wielkopolskiego oddziału POPON.

Na korytarzu gromadziło się
coraz więcej osób. Pytali, przeglądali broszury informacyjne.
– Otrzymałam spis ofert i ruszyłam na poszukiwania. Podeszłam do stolika jednej z ﬁrm i
powiedziałam po prostu: dzień
dobry, przychodzę po pracę, a
następnie określiłam, w jakim
charakterze chciałabym pracować. Akurat było wolne stanowisko telemarketerki. Zostawiłam dokumenty aplikacyjne
i oczekuję kontaktu telefonicznego – powiedziała Agnieszka.
Pracy poszukiwały osoby z
niepełnosprawnościami sensorycznymi, neurologicznymi,
intelektualnymi i narządu ruchu. Pracodawcy objaśniali im
specyﬁkę danego stanowiska,
umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, czas pracy,
zarobki, stawki godzinowe. W
wyniku Giełdy Pracy niepełnosprawni bezrobotni mogli podjąć próbę znalezienia i podjęcia
satysfakcjonującego zajęcia.

KAROLINA KASPRZAK

zdobyła uczestniczka WTZ Ewa.
Konkurs był kontynuowany w
tańcu z balonem.
Zabawa była doskonała, pary
nie dawały za wygraną i gdyby
nie czas odjazdu grupy z Kominka, konkurs trwałby chyba w
nieskończoność.

W przerwie był słodki poczęstunek, królowały pączki i faworki.
Karnawałowe baliki w ZAZ
to już tradycja, odbywają się corocznie i przynoszą wiele radości

uczestnikom i organizatorom. Są
też dobrą formą integracji środowisk osób niepełnosprawnych.
To podczas nich zawiązują się i
odradzają przyjaźnie.

MAGDALENA KRYTKOWSKA
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Oferty pracy poszukiwane
Z ANNĄ SKUPIEŃ, rzecznikiem prasowym Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu rozmawia
AURELIA PAWLAK.
– Giełdy pracy organizowane przez Polską Organizację
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski w Poznaniu cieszą się
dużą popularnością. Odwiedzają je osoby niepełnosprawne, by poszukać pracy zgodnej
ze swoimi kwaliﬁkacjami. Jaka
jest historia giełdy?
– Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oprócz statutowych działań na rzecz pracodawców od
początku swojej działalności,
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, starała się dawać pracodawcom szansę dotarcia do
osób niepełnosprawnych, a osobom niepełnosprawnym możliwość bezpośredniego kontaktu
z pracodawcą.
– POPON nie ma pomieszczenia, by zorganizować tego
rodzaju przedsięwzięcie. Ile
giełd odbyło się do tej pory i w
jakich miejscach?
– Zawsze mogliśmy liczyć
w tym względzie na przychylność Urzędu Miasta Poznania,
a ostatnio na życzliwość Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności dyrektor Marii Krupeckiej z Wydziału
Polityki Społecznej WUP.
– Giełda to konfrontacja
oczekiwań pracodawców i poszukujących pracy. Nie zawsze
jest ona satysfakcjonująca dla
obu stron. Jakie są najczęstsze
przeszkody w dojściu do porozumienia?
– Niestety, często oczekiwania
pracodawców i pracowników
rozmijają się i nie ma znaczenia,
czy są to osoby niepełnosprawne
czy pełnosprawne. Sukces jest
wtedy, gdy pełne porozumienie
i zadowolenie znajdą obie strony. Aby tak się stało, pracodawca, który chce zatrudnić osoby
niepełnosprawne,
powinien
wziąć pod uwagę ograniczenia
wynikające ze stopnia i rodzaju
niepełnosprawności. Niejednokrotnie znalezienie pracy przez
osobę niepełnosprawną uwarunkowane jest właśnie tymi
ograniczeniami. Prawo daje
więc takim osobom możliwość
skorzystania z dodatkowych
uprawnień, które mogą ułatwić
funkcjonowanie w miejscu pracy: nieco krótszego czasu pracy,
dodatkowej przerwy, dodatkowego urlopu, zwolnienia z pracy

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni
roboczych po to, aby umożliwić
uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym czy wykonanie specjalistycznych badań.
– Na giełdę przychodzi także
wiele osób, które tak naprawdę
pracy nie chcą podjąć. Wprawdzie prowadzą rozmowy z pracodawcami, ale nic z tego nie
wynika. Jaki jest więc sens tych
poszukiwań?
– Na to pytanie lepiej odpowiedziałby psycholog czy doradca zawodowy. Obserwuję takie
osoby od lat. Znaczną rolę może
odgrywać brak odpowiedniego przygotowania, kwaliﬁkacji,
motywacji czy niedojrzałość do
podejmowania tego rodzaju zobowiązań.
– Na co najczęściej skarżą się
pracodawcy, a na co poszukujący pracy?
– Ostatnio pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne
mają wiele powodów do niezadowolenia. Zmiany w prawie,
czyli nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
spowodowały, że zatrudnianie
osób niepełnosprawnych jest i
będzie coraz mniej korzystne.
Do 2013 roku ulegną znacznemu
zmniejszeniu dopłaty do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pozbawiono
pracodawców dotychczasowych
ulg, czy zwiększono wskaźnik
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pozostawiono jed-

nocześnie wszystkie dotychczasowe obowiązki. Zgoda na takie
rozwiązania, to właściwie aprobata likwidacji chronionego rynku pracy. I to są ostatnio główne
zmartwienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Obawiam się jednak,
że najtrudniej odnajdą się w tej
sytuacji osoby z niepełnosprawnością, które mogą stać się w tej
sytuacji beneﬁcjentami pomocy
społecznej. Już dzisiaj poszukujący pracy skarżą się zresztą na
małą różnorodność ofert, niskie
płace i ograniczoną możliwość
wyboru pracodawców.
– W jaki sposób poszukiwani
są pracodawcy, którzy wyrażają zgodę na udział w giełdzie?
– Jako organizacja pracodawców z ﬁrmami mamy kontakt na
co dzień. Nie jest więc trudno
dotrzeć do nich z informacją o
podejmowanych działaniach.
Ponadto zakłady pracy chronionej, a coraz częściej ﬁrmy z
otwartego rynku pracy wiedzą,
że pierwszym adresem przy
poszukiwaniu pracownika powinien być kontakt z naszą organizacją.
– Czy POPON monitoruje
przebieg zatrudnienia, czy raczej jest to kwestia pomiędzy
pracodawcą i pracownikiem?
– W ramach projektu „Furtki do rynku pracy” mamy taki
obowiązek. Każda osoba, która
znajdzie przy naszej pomocy
pracę, musi być przez nas odnotowana.
– Jakie są pani obserwacje
z perspektywy lat, dotyczące
giełdy? Pracodawców i poszukujących pracy przybywa czy
ubywa?
– Wiele ﬁrm zatrudniających
osoby niepełnosprawne ma
stabilną i wyszkoloną kadrę.
Pracownicy, którzy mają odpowiednie kwaliﬁkacje i wykształcenie, bardzo szybko zdobywają
zatrudnienie. Nie porzucają lub
nie zmieniają swojego miejsca
pracy. Cenią swoją posadę. Nie
jest więc łatwo znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Wymaga
to od poszukującego wiele wysiłku. Dlatego zainteresowanie
dobrymi ofertami pracy nie słabnie. Jeśli chodzi natomiast o pracodawców, to coraz więcej ﬁrm
z otwartego rynku jest zainteresowanych zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
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Kształcenie
integracyjne

Z

akład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds.
Studentów Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
„Ad Astra” zorganizowali w
dniach 17 – 18 marca ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową
pod
hasłem: „Student z niepełnosprawnością w szkole
wyższej”.
Otwarł konferencję JM rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Słowo wstępne wygłosili: Dorota Potejko
– pełnomocnik prezydenta
Poznania ds. osób niepełnosprawnych, dziekan WSE
prof. dr hab. Zbyszko Melosik i prof. dr hab. Władysław
Dykcik – kierownik Zakładu
Pedagogiki Specjalnej UAM.
Prelegenci poruszyli szereg
kwestii dotyczących kształcenia akademickiego osób
z
niepełnosprawnościami:
kształcenie integracyjne na
poziomie wyższym w kontekście podmiotowości studenta z niepełnosprawnością
(prof. dr hab. Adam Mikrut,
Uniwersytet
Pedagogiczny
w Krakowie), wizerunek studenta z niepełnosprawnością i jego funkcjonowanie
w środowisku akademickim
(Anna Rutz, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
„Ad Astra” w Poznaniu), praca tłumacza języka migowego na uczelni wyższej (prof.
dr hab. Aniela Korzon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we
Wrocławiu), sposoby radzenia sobie ze stresem studentów niepełnosprawnych ( dr
Renata Biernat, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w
Płocku), doświadczenia własne odnośnie osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych (mgr Joanna
Smogorzewska, Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i inne. Dwudniowa
sesja plenarna stała się bez
wątpienia okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń
na temat edukacji studentów
z niepełnosprawnościami w
szkołach wyższych.

KAROLINA KASPRZAK
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– Na czym polega działalność Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej?
– Jesteśmy zrzeszeniem fundacji i stowarzyszeń. Naszymi
członkami są osoby prawne.
Aktualnie zrzeszamy kilkadziesiąt organizacji nie tylko z terenu Poznania, ale także z całej
Wielkopolski.
Organizujemy
wszelakiego rodzaju szkolenia,
doradzamy, jak pisać projekty,
pozyskiwać fundusze, rozwiązywać problemy, w tym kwestie
związane ze sprawozdawczością. Stworzyliśmy punkt poradnictwa prawno-obywatelskiego,
staramy się inicjować konsultacje społeczne, prowadzić dialog
z władzami na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego.

KWIECIEŃ 2011

Budzimy społeczną
aktywność
Z JUSTYNĄ OCHĘDZAN, dyrektorką biura Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Jesteśmy członkiem WRZOS-u, czyli Wspólnoty Roboczej
Związku Organizacji Socjalnych. To również organizacja
„parasolowa”, która z kolei zrzesza organizacje „parasolowe” z
innych regionów Polski. To nasz
partner, który także wspiera nas
w rozwoju i pokazuje pewne

– Czy osoba prywatna może
skorzystać z waszych usług?
– Może do nas przyjść, gdyby
chciała między innymi założyć organizację, zorganizować
manifestację, napisać wniosek
o dostęp do informacji publicznej. Najogólniej rzecz ujmując,
może przyjść do nas każdy, kto
czuje potrzebę wsparcia dla
swoich inicjatyw obywatelskich.
Zapraszamy do współpracy
ludzi aktywnych, którzy mają
motywację do działania. Na
przykład takich, którym bliskie
są sprawy własnego osiedla czy
podwórka. Celem związku jest
animowanie aktywności obywatelskiej.
– W jaki sposób chcecie
wzmocnić inicjatywy społeczne?
– Wykonujemy analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych.
Co pewien czas rozsyłamy je do
naszych organizacji członkowskich, które je wypełniają i odsyłają. W ten sposób zyskujemy
informacje. Poza tym monitorujemy sprawy, z którymi zgłaszają się do nas różne organizacje.
Staramy się kierować komunikat
do organizacji w ten sposób, aby
każdy, kto ma jakikolwiek problem, mógł się do nas zgłosić.
Rozmawiamy z organizacjami
w ramach Czwartkowych Spotkań Pozarządowych w siedzibie przy ulicy Szewskiej 9. Raz
na kwartał robimy wewnętrzne podsumowania wszystkich
kwestii, z którymi zgłaszają się
do nas organizacje, zyskując w
ten sposób informacje na temat
ich problemów. W ten sposób
zdobywamy wiedzę o potrzebach organizacji. Jeżeli chodzi
o mieszkańców, czyli oferty dla
aktywnych obywateli niezrzeszonych, to staramy się rozmawiać z organizacjami. W ten
sposób dowiadujemy się, kto do

nich traﬁa, w jakich sprawach.
Bardzo ważną i konkretną wiedzę zyskujemy z punktu poradnictwa prawno-obywatelskiego.
– Prowadzicie współpracę
zagraniczną? Jakie są jej efekty?
– Naszym wieloletnim partnerem jest Parytetowy Związek
Socjalny Dolnej Saksonii. To
organizacja związkowa, która skupia organizacje socjalne
z tego terenu. Związek Parytetowy jest jedną z największych świeckich organizacji
„parasolowych” w Niemczech.
Partnerzy niemieccy dają nam
przede wszystkim wsparcie
merytoryczne. W Niemczech
społeczeństwo
obywatelskie
rozwija się od końca drugiej
wojny światowej, zaś w Polsce
dopiero od dwudziestu lat. Stąd
też niemieckie wsparcie jest dla
nas bardzo istotne. Jeździmy
tam, podglądamy metody działania, funkcjonowanie tamtejszych organizacji, sposób ich
ﬁnansowania. Jest on znacząco
inny od naszego. W Niemczech
część funduszy z ubezpieczenia
społecznego traﬁa na realizację
usług społecznych. Właśnie te
usługi są realizowane głównie przez organizacje pozarządowe. Na razie staramy się
stosować niektóre niemieckie
rozwiązania, ale w zasadzie
wszystko sprowadza się do
zaplecza i posiadanych zasobów. Niemieckie organizacje
mają wielomilionowe budżety,
są wpisane w system podatkowy. Stąd ich metody i narzędzia
pracy są często nieprzekładalne
na grunt polski.
– A polskie organizacje?

rozwiązania oraz ścieżki powalające organizacjom na rozwój.
Co pewien czas się spotykamy,
dyskutujemy, wymieniamy doświadczenia. Korzystamy z podsuwanych nam przez WRZOS
rozwiązań, dzielimy się swoimi
dobrymi praktykami ze Związkami z innych województw.
– Jak układa się współpraca
z urzędami Miasta i Województwa, zwłaszcza że realizujecie
projekty, których celem jest
poradnictwo prawne, ﬁnansowe i socjalne?
– Stosunki z lokalnymi władzami są bardzo poprawne.
Fundusze na naszą działalność
pochodzą głównie ze źródeł
unijnych, ministerialnych i niemieckich. Staramy się rozmawiać z władzami na temat potrzeb i problemów organizacji.
Wskazujemy pewne rozwiązania. Przykładem może być Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
które jest inkubatorem i przestrzenią realizacji pomysłów
jednocześnie. Staramy się zapraszać samorządy do dyskusji,
ale z tym bywa różnie. Zdarza
się, że nie do końca wiadomo,
z kim mamy prowadzić rozmowy w przypadku, gdy chcemy
animować działania na rzecz
rozwoju organizacji pozarządowych. Naszym celem jest
podejmowanie wysiłków, które
doprowadzą do tego, aby organizacje były traktowane przez
samorządy jako równorzędny
partner.
– Aby skorzystać z pomocy

Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, należy do niej przystąpić?
– Naszym członkiem może
zostać każda organizacja z wyjątkiem takiej, która działa na
szkodę środowiska pozarządowego. Należy wypełnić deklarację członkowską, dostarczyć
KRS z wykazem aktualnych
władz oraz statut. Po złożeniu deklaracji robimy także tak
zwane rozpoznanie. Jeśli nie ma
przeszkód, zapraszamy w poczet członków. Jesteśmy otwarci na organizacje prowadzące
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza,
że geneza WRK jest silnie związana z tym środowiskiem. Stąd
nasza współpraca z niemieckim
partnerem i członkostwo we
„WRZOS-ie” zrzeszającym również organizacje socjalne. Temat
niepełnosprawności i szeroko
rozumianej pomocy społecznej
jest nam bliski. Wielu naszych
członków to organizacje o charakterze socjalnym, bowiem
dopiero w 2009 roku otworzyliśmy się na organizacje o innym
proﬁlu. Jesteśmy największym
związkiem w Wielkopolsce. Zaczęły się do nas zgłaszać organizacje o proﬁlu ekologicznym i
działające w obszarze kultury.
Odpowiadając jednak wprost
na Pani pytanie – nie, nie trzeba być naszym członkiem, żeby
skorzystać z naszych usług, ale
– tak, trzeba nim być, jeśli chce
się skorzystać z proﬁtów, jakie
daje członkostwo.
– Niedawno zainteresowaliście się wolontariatem…
– Staramy się animować
Wielkopolską Sieć Wolontariatu. Zapraszamy serdecznie podmioty, organizacje, które mają i
potrzebują wolontariuszy, bądź
tak jak my, animują wolontariat w Poznaniu i Wielkopolsce.
Tworzymy sieć wymiany doświadczeń, pośrednictwa wolontariatu, edukujemy młodzież
z zakresu aktywności obywatelskiej, pokazujemy proﬁty płynące z wolontariatu, zapraszamy
do aktywności w organizacjach
pozarządowych.
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Karnawał
z Eleni
W

Wielkopolskim Centrum
Onkologii przy ul. Garbary w Poznaniu 1 lutego odbył
się niezwykły karnawałowy
koncert dla jego podopiecznych, pacjentów i przyjaciół.
Wystąpiła Eleni – gwiazda
polskiej piosenki.

Wszystkie miejsca w przepięknym zimowym ogrodzie
szybko się zapełniły. Punktualnie o godzinie 19 na scenę
weszła Eleni – jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Przywitała się ze
wszystkimi gośćmi i rozpoczął
się koncert karnawałowy. W
pierwszej części fani piosenkarki mogli posłuchać polskich
kolęd i pastorałek, a w drugiej
– największych przebojów piosenkarki. Razem z publicznością artystka zaśpiewała takie
piosenki jak „Miłość jak wino”,
„Dla Ciebie jestem ja”, „Za
wszystkie noce” czy „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”.
Nie zabrakło również nutki
greckiej: Eleni zaśpiewała, a
nawet zatańczyła grecką „Zorbę”. Na zakończenie wszyscy
razem zaśpiewali „Do widzenia”, ale i tak bisom nie było
końca. Po trwającym blisko
półtorej godzinny spotkaniu
każdy mógł porozmawiać z artystką i zdobyć autograf.
W Wielkopolskim Centrum
Onkologicznym koncerty zimowe organizowane są od
2006 roku.

ROBERT STĘPIŃSKI
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Rozmawiajmy
z dziećmi
T

rudno jest obserwować
dzieci, a jeszcze trudniej
podsłuchiwać, co mówią,
gdy znajdują się na dużej
przestrzeni. Dzieci są wówczas rozbiegane, to znikają
za kolejnym zakrętem, to
wyłaniają się zza krzewu,
głos ich wibruje w powietrzu. Jeżeli jednak na takiej
przestrzeni znajduje się coś
co zafrapuje dzieci, co przyciągnie ich uwagę, wówczas biegnąc, nagle stają
jak wryte i mową ciała, ale i
mową słów, wyrażają to, co
widzą i co czują.
Miejscem takim jest rozległy
park
zoologiczny,
piękny jako fragment krajobrazu z malowniczo położonymi dróżkami i stawami. Jednakże dzieci cieszą
przede wszystkim wybiegi
dla zwierząt oraz kolejne
pawilony wyłaniające się
spoza zieleni. Obserwując
dzieci byłam ciekawa, co je
najbardziej zainteresuje. Za
wskaźnik zainteresowania
przyjęłam długość stania
przed obiektem oraz to, co
dziecko w tym czasie mówi.
Wiele dzieci, wchodząc z
rodzicami do parku, nie zauważało znajdującego się
zaraz przy wejściu małego dziecięcego ZOO, gdzie
mieszkają zwierzęta znane
z łagodności, które dzieci mogą pogłaskać. Są tam
także drewniane rzeźby
zwierząt, wśród których największe powodzenie miał
hipopotam i krokodyl. Jeden
mały chłopiec, chcąc pokazać swoją odwagę zaczął
krokodyla kopać, za co jego
tata odebrał mu torebkę z
frytkami i sam je zjadł. Chłopiec wrzeszczał i za plecami taty wykonywał w jego
kierunku ruchy kopania, ale
prawdopodobnie
dostrzegłam je tylko ja.
Większość rodziców prowadziła swoje pociechy do
dziecięcego ZOO dopiero po
zwiedzeniu całego parku.
Wówczas znużeni, odpoczywali na ławce, natomiast po
dzieciach nie było widać nawet śladu zmęczenia. Biega-

ły, wspinały się, wymieniały
ze zwierzętami czułości, coś
do nich mówiły.
Natomiast
pierwszym
miejscem,
przy
którym
spontanicznie przystawały
wszystkie bez wyjątku dzieci, było skupisko ﬂamingów.
Widok był rzeczywiście niezwykły: ﬂamingi stały na jednej nodze, głowy schowane
w różowych piórach. „Czy
one są żywe?” zapytał chłopiec. A mała dziewczynka
zawołała: „patrz mamo, one
mają jedną nogę, one nie
mogą chodzić!” Inne dzieci
dawały różne komentarze,
na przykład takie, że ﬂamingi śpią, że jest im zimno, że
bawią się w chowanego. Dorośli rzadko odpowiadali.
Miejscem
powszechnej
fascynacji był pawilon nocnych zwierząt, a w nim
szczególne zainteresowanie
wzbudzała klatka, w której były leniwiec i małpka.
„Myślałem, że leniwce leżą
sobie i leniuchują, a on łazi
i łazi zwisając z gałęzi” powiedział chłopiec. „A ty myślałeś, że wyleguje się na
tapczanie jak ty?” – skomentował jego tata. A inny chłopiec: „Ten duży jest leniwy,
bo przesuwa się jak mucha
w smole. Ale ten mały jest
szybki – dlaczego to ma być
leniwiec?” Chłopiec jeszcze
dwukrotnie powtórzył pytanie, aż jego mama przeczytała, że ten mały to małpka,
a nie leniwiec.
Orły i sępy wzbudzały
mniejsze zainteresowanie,
natomiast dzieci zatrzymywały się przy wielkim kondorze. Chciały czegoś się o
nim dowiedzieć i zmuszały
dorosłych do przeczytania
tabliczki. Bardzo ciekawiły
je też patyczaki oraz szarańcze. Dzieci nie mogły uwierzyć, że te małe, nieruchome
patyczki to żywe zwierzątka.
A przy szarańczach mała
dziewczynka zawołała: „jakie one mają brzydkie buzie!” Niektórzy rodzice mówili o zniszczeniach, jakie
powoduje plaga szarańczy,
a jeden chłopczyk zapytał:

„czy one mogą wejść na naszą działkę?” Z kolei inny:
„czy one gryzą dzieci?”. Odpowiedź „nie bądź niemądry”
nie zachęcała do dalszych
pytań.
Słowa
rozczarowania
można było usłyszeć przy bizonie. „Ja myślałem, że bizon
jest wielki!” „On wcale nie
wygląda na silnego!” A także
słowa wiary we wszechmoc
tatusia: „ty byś go pokonał,
prawda?” Tata nie odpowiedział.
Rodzice w ogóle mało mówili do dzieci, nie podejmowali dialogu, nie dzielili się
z dziećmi swoim spostrzeżeniami. Cała aktywność
komunikowania się była po
stronie dzieci. A szkoda,
bowiem takie miejsce jak to
opisane stwarza dobrą okazję do wzajemnej wymiany
myśli, a także uczuć. Uczuć
do świata przyrody, a przy
okazji także do siebie nawzajem.
Dziecko, które nie spotka się z żadną reakcją na
to, co mówi, którego wypowiedź nie zostanie podtrzymana przez rodziców, z
czasem zamilknie i będzie
uzewnętrzniało swoje myśli
tylko wobec rówieśników. A
jeżeli i oni nie byli nauczeni
słownego komunikowania
się, rozmowa może w przyszłości przebiegać tak, jak
u pary młodych ludzi przechodzących wzdłuż klatek.
Patrząc na orła siedzącego
na ściętym pniu dziewczyna
powiedziała „ale super!” Na
co chłopiec: „fajnie, co?” A
nieco dalej, przy pawiu prezentującym swoje piękno,
ona w zachwycie: „bo mnie
kręci!” Na co on: „ale zajebiście!”
Trudno było nie pomyśleć,
czy te urocze, rozmowne
dzieci, nie ograniczą się w
przyszłości do takich dialogów?

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

24 STRONA

KWIECIEŃ 2011

Potrzebna N
księgowa
M
ALTA SKI poszukuje na
stanowisko księgowego
osoby z grupą inwalidzką oraz
co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym.
Kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie, wykazać się biegłością w obsłudze
komputera, odpowiedzialnością,
sumiennością, kreatywnością
i zaangażowaniem. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem
dotychczasowej pracy zawodowej, a także aktualne zdjęcie
zainteresowani mogą przesyłać
na adres: MALTA SKI Sp. z o .o.,
61-131 Poznań, ul Wiankowa 2,
sekretariat@maltaski.pl awa

Seniorzy
w TVP Poznań

N

owa pozycja programu
„Studio Poznań” - kącik
„50+ drugi start” zdobywa coraz
większą rzeszę sympatyków.
Rozmowy prowadzone przez
Annę Przewoźniak adresowane są do grupy osób w wieku
dojrzałym, którzy utracili pracę, sami z niej zrezygnowali
lub przeszli na emeryturę.
Cotygodniowe
spotkania
pod hasłem „50+ drugi start”
udowadniają, że życie w wieku około 50 lat i późniejszym
wcale nie musi oznaczać, że
coś się kończy. Może być również początkiem nowej aktywności. Do programu zapraszane są osoby, którym udało się
na przykład po utracie pracy
lub próbie powrotu do niej
po dłuższej przerwie, założyć
własną działalność. Program
można oglądać w każdą sobotę o 17:45 w TVP Poznań.

ROBERT STĘPIŃSKI

MAGDALENA
KRYTKOWSKA

Wierzbowe wici
pęcznieją
aksamitne paciorki
na giętkich gałęziach
do słońca składają
szeleszczącą litanię
opadnie złotym pyłem
nim zaspane pszczoły
zdążą z pasieki

a pierwszy rzut oka budynek przy ulicy Chmielnej
w Poznaniu niczym nie różni się od pozostałych posesji
usytuowanych w tym rejonie.
Prowadzi do niego metalowa furtka, a z tyłu znajduje
się niewielki ogród. Mało kto
wie, że mieszkańcy to osoby
z dysfunkcjami intelektualnymi, którym stworzono tutaj bardzo dobre warunki do
życia. Dzięki temu nie muszą
się martwić o swoją przyszłość, bo mają zapewnioną
opiekę i dach nad głową. To
tutaj właśnie znajduje się zastępczy dom rodzinny „Nasz
Dom”, prowadzony przez
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Poznaniu.
W wejściu wita mnie Kinga,
energiczna dziewczyna, która
zabiera mój płaszcz i prowadzi
do pokoju gościnnego. Wkrótce
robi się gwarno, bo z ciekawości zaglądają tutaj inni mieszkańcy. Ale początkowo nie są
gotowi na rozmowę. Musimy
się trochę poznać, zamienić
kilka zdań, by przełamać lody.
Po chwili wszyscy ruszają do
jadalni, bo akurat zbliżała się
pora kolacji. Wielu z mieszkańców ma przeróżne obowiązki.
Nakrywają do stołu, przygotowują posiłek, sprzątają.
Po chwili do pokoju gościnnego przychodzi Marysia.
Mieszka tutaj od wielu lat, ale
regularnie odwiedza mamę,
która skończyła sto lat. Rodzina
nie jest w stanie zaopiekować
się Marysią, dlatego mieszka w
hostelu, bo tak nazwano budynek przy Chmielnej, i tutaj jest
szczęśliwa. Ma wyznaczone
trasy, które zna i bez problemu
pokonuje. Marysia chodzi do

Jak w

Środowiskowego Domu Samopomocy i bierze udział w zajęciach pracowni drewna.
– Niedawno robiliśmy z
drewnianych kawałków podpórkę do kwiatów – mówi
Marysia. – Lubię wyszywać i
gotować. W przeddzień święta
kobiet piekliśmy ciasta wspólnie z naszymi opiekunami. Po
powrocie z zajęć pomagam
obierać ziemniaki i sprzątać
po obiedzie.
Marysia jest zapaloną ogrodniczką. Jej pasją jest hodowla
ﬂanców pomidorów na oknie,
które potem wysadza do ogrodu. Dojrzałe warzywa są rozchwytywane przez wszystkich
mieszkańców hostelu. Prace
ogrodnicze bardzo wyciszają
i uspokajają Marysię. Lubi te

chwile spędzane w samotności. Na okrągło mogłaby kopać
w ziemi, siać, rozmnażać, ﬂancować. Ona kocha ziemię, wystarczy, że dostanie kawałek
przekopanej działki pod opiekę, a po pewnym czasie na stół
traﬁą smaczne warzywa.
Dosiada się do nas Ewa, ładna, drobna brunetka. Uwielbia
słodycze. Mieszka w hostelu
dziesięć lat, ale prawie każdy weekend spędza z bratem.
Ewa jest uczestniczką warsztatów zajęciowych, na których
uczy się plastyki. Niedawno
wspólnie z opiekunem robili palmy wielkanocne. Chodzą na pływalnię, na kręgle,
jeżdżą konno. Popołudnie
spędzane w hostelu jest dla
Ewy bardzo atrakcyjne. Do jej
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prawdziwym domu
obowiązków należy sprzątanie kuchni. Uwielbia seriale
„Ojciec Mateusz” i „Bananowy
doktor”. Od czasu, gdy dostała
od brata książkę o anatomii,
skrupulatnie ją studiuje i co
pewien czas zdaje egzaminy.
Raz pielęgniarski, raz lekarski
na przemian. Ma stetoskop,
ciśnieniomierz i fartuch. Lubi
wszystkich badać, osłuchiwać
i mierzyć ciśnienie. W jej pokoju półka ugina się od pluszowych zabawek. Uwielbia
wędrówki po centrach handlowych, szczególnie wyprawy
po ciuchy. Ewa to prawdziwa
kobieta, kocha eleganckie
ubiory, buty, torebki i biżuterię.
Wakacje chciałaby spędzić w
Sarbinowie nad morzem. I to
nie tylko ze względu na plażę, słońce i wodę, ale także na
zbawienny dla jej tarczycy jod.
W hostelu Ewa przyjaźni się z
Basią. A to dlatego, że Basia
jest cierpliwa, nie złości się,
potraﬁ słuchać.

Rozmowę przerywa przebojowa Kinga, która także należy
do hotelowych weteranów, bo
mieszka tutaj już dziesięć lat.
Jej mama często ją odwiedza
i zabiera na weekendy. Kinga
lubi jeść, więc odpowiadają jej
prace w kuchni. Potraﬁ zrobić
frytki, ugotować zupę, makaron, piec ciasto. Nauczyła się
także wykonywać przepiękne rzeczy z ﬁlcu. Kinga kocha
sport. Podobnie jak Ewa jeździ
konno i gra w kręgle. Popołudnia spędza na ploteczkach u
koleżanek w hostelu.
Sporo czasu spędza z Piotrem na dyskusjach o najnowszych trendach w modzie. Łączy ich też przygoda w teatrze.

Wieczorem w hostelu robi
się cicho. Większość mieszkańców chodzi spać około godziny
dwudziestej ze względu na to, że
rano muszą wcześnie wstać. Gdy
zaglądam do jadalni, widzę stoły
nakryte do śniadania. Wszędzie
są szklanki, tylko na jednym
stoliku stoi ulubiony kubek MaZagrali w „Procesie” Kafki w
Teatrze Nowym z prawdziwymi aktorami. Kinga grała rolę
policjanta, Piotr wcielił się w
rolę murarza, a Jarek oskarżonego. Kinga lubi rządzić i pełno
jest jej w hostelu, ale przyjmuje
upomnienia i potraﬁ się podporządkować. Ma cechy przywódcze, jest energiczna, dużo mówi,
o wszystkim chce wiedzieć. Ale
jak coś zbroi, potraﬁ przeprosić.
Marzeniem Kingi są wakacje w
słonecznej Hiszpanii. Podobają
się jej tamtejsze plaże, miasta i
przystojni chłopcy. Naoglądała
się sporo w telewizji różnych
programów o tym kraju i nasłuchała opowieści siostry, która
już tam była. Kinga, podobnie
jak jej koleżanki z hostelu, lubi
się stroić. Zwłaszcza jak odwiedza krewnych. Szczególnie
starannie dba o makijaż. Maluje rzęsy, powieki, policzki i usta.
Kosmetyki kupuje jej mama,

FOT. AURELIA PAWLAK

Piotr jest przeciwieństwem
Ewy. Trochę zagubiony, bo w
hostelu przebywa dopiero od
pół roku. Ale w tym czasie zdążył się z wszystkimi zaprzyjaźnić. Piotrek to prawdziwy
pracuś. Pomaga w ogrodzie,
zmywa podłogi i dba o porządek. Uczy się w szkole specjalnej zawodu ślusarza, ale bardziej podoba mu się moda. Piotr
doradza dziewczynom, jak się
ubierać, jak robić makijaż. Jest
estetą. One bardzo cenią sobie
jego rady, tym bardziej, że sam
potraﬁ o siebie zadbać, zawsze
jest modnie ubrany. W wolnych
chwilach gra w piłkę nożną i
uprawia siatkówkę.

Gdy do pokoju wchodzi Robert, wszyscy się uśmiechają.
Dopiero po chwili przekonuję
się, że jest dobrym duchem hostelu, na którego zawsze można
liczyć. Pasją Roberta są dworce
kolejowe i autobusowe. Lubi
obserwować, jak odjeżdżają pociągi i autobusy. Gdy zauważy
nową lokomotywę, natychmiast
opowiada o tym współmieszkańcom. Bardzo dobrze zna
topograﬁę miasta, dlatego pełni
funkcję kuriera. Opiekunowie
powierzają mu dokumenty, które przewozi z miejsca na miejsce. Dostał specjalną torbę do
przewożenia, której strzeże jak
oka w głowie. Robert pamięta
graﬁk wszystkich imprez, które odbywają się w Poznaniu.
Tym sposobem wziął udział w
popularnych „Kaziukach”, z zaciekawieniem oglądał lodowe
rzeźby na Starym Rynku. Wie
co, gdzie i kiedy się odbywa i w
miarę możliwości wszędzie stara się być. Wiedzę czerpie z radia i telewizji. Gdy tylko usłyszy
o ciekawej imprezie, ubiera się i
rusza do miasta.

która z zawodu jest kosmetyczką. Gdy kreacja i makijaż
są gotowe, Kinga prosi o opinię Piotra, który zawsze dobrze jej doradzi.

rysi. Jutro wszyscy rozejdą się
do swoich zajęć, by wrócić na
obiad, a potem zająć się swoimi
sprawami. Tak jak w domu.

AURELIA PAWLAK
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Pomoc dla dzieci
z Afganistanu

ju z ciepłą odzieżą. W akcję
włączyli się powodzianie, a
także Dom Małego Dziecka z
Wrocławia. 1000 ubrań zrobiono własnoręcznie na drutach lub szydełku – czapki i
szaliki. W sumie uzbierano

W

połowie stycznia Fundacja
Redemptoris
Missio prowadziła kolejną
akcję. Po organizowaniu
pomocy dla dzieci z Afryki,
przyszedł czas na maluchy
z Afganistanu.
1 lutego z Poznania wyjechał pierwszy transport ciepłych ubrań dla dzieci z kraju
ogarniętego wojną. Organizatorzy przyznali, że i tym
razem ludzie nie zawiedli.
Udało się zebrać blisko tonę
nowych zimowych ubrań.
Oprócz tego do Fundacji docierały paczki z całego krablisko 10 000 sztuk odzieży,
przyborów szkolnych i maskotek.
Dary zbierano do 3 lutego.
Właśnie tego dnia z Poznania wyjechał drugi, ostatni
transport do Afganistanu.
Poznaniacy pokazali, że
są gotowi za każdym razem
nieść pomoc i mają otwarte
serca. A organizatorzy szykują się do kolejnej edycji
akcji.

ROBERT STĘPIŃSKI

W ROGOZIŃSKIEJ GRUPIE WSPARCIA

My na ﬁlmie „Wróg u bram”

11

lutego nasza Rogozińska Grupa Wsparcia
uczestniczyła w specjalnym
pokazie ﬁlmu wojennego

„Wróg u bram”, zorganizowanym przez „Klub Pozytywnie
Zakręconych” w Wągrowcu.
Przed pokazem mieliśmy

możliwość wysłuchania pogadanek na temat czasów, w
których rozgrywała się akcja
tego pięknego ﬁlmu. Odbyła
się także prelekcja na temat
zdobycia Stalingradu, wygłoszona przez jednego z członków naszej grupy Sebastiana
Wieczorka. Podczas pokazu
ﬁlmu mogliśmy skosztować
pysznej grochówki oraz kawy
zbożowej. Kto chciał, mógł
także przymierzyć hełm wojskowy i dotknąć oryginalnej broni używanej podczas
drugiej wojny światowej. Po
ﬁlmie słuchaliśmy romansów rosyjskich, granych na
akordeonie. Była też grupa
pasjonatów z Obornik, która
pokazała krótki ﬁlm o swojej
działalności.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

M

ichał Woroch pochodzi
z Janowca Wielkopolskiego, małej miejscowości
położonej niedaleko od Żnina. Pomimo niepełnosprawności postanowił nie tylko
skończyć studia, które go
pasjonują, ale także zwiedzić najdalsze zakątki świata. Podziwiał styl życia ludzi
w Mongolii, poznał magię
Indii, zauroczyły go bajeczne
widoki Hiszpanii.
Przygodę ze studiami rozpoczął od informatyki, ale
gdy znalazł się na wózku, to
nauka się nie powiodła. Michał Woroch załamał się. Po
drodze był szpital, brak czasu
na naukę, problemy z sesją.
Wrócił do domu i postanowił
odciąć się od rzeczywistości.
Ale nie na długo. Skończył
studium informatyczne, rozpoczął pracę w Janowcu, a
potem w Gnieźnie, a następnie przeniósł się do Stowarzyszenia Inwalidów „Start” w
Poznaniu. Po pewnym czasie
stwierdził: „spróbuje jeszcze
raz wystartować na studia”.
Tym razem wybór padł na
Akademię Sztuk Pięknych,
ale szybko okazało się, że to
marzenie się nie spełni z powodu braku windy. Zajęcia z
graﬁki projektowej, do których
przymierzał się Michał, odbywają się bowiem na trzecim
piętrze.
– Dogadałem się z zaprzyjaźnionym wykładowcą z
Akademii Sztuk Pięknych, że
będę chodził na zajęcia roku
zerowego – wyjaśnia Michał.
Aby zdobyć status studenta,
zapisał się na kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu.
– Poznałem wielu ciekawych ludzi, zamieszkałem
w akademiku, chodziłem na
zajęcia z graﬁki komputerowej, zaliczałem egzaminy, a
profesorowie szli mi na rękę,
by nauka odbywała się sprawnie. Wprawdzie na pierwszy
rzut oka sytuacja wyglądała na dość zagmatwaną, ale
wszystko odbywało się bez
większych problemów. Uczę
się jak robić plakaty, wydawać
katalogi, przygotowywać gazety. Wszystko od początku
robię sam. Od składu do druku. Sprawia mi to dużo frajdy.
Pobudza wyobraźnię, pozwala bawić się kolorami, obrobić
zdjęcie, daje możliwość rozwoju zdolności twórczych.
Dla Michała nauka nie była
jedynym celem. Drugą pasją
stały się podróże. Pierwsza –
do Hiszpanii. Organizowało je

STRONA

KWIECIEŃ 2011

Z plecakiem
przez świat
wspomina Michał. – Traﬁliśmy na wspaniałych, dobrych
ludzi, którzy we wszystkim
służyli nam pomocą. Zwłaszcza że nie byliśmy zorganizowaną wycieczką oglądającą
pomniki, lecz grupą studentów, pragnących poznać codzienne życie mieszkających
tam ludzi. Musieliśmy przywyknąć do tamtejszej kuchni,
co nie było łatwe, bo na sześć
osób cztery nie jadły mięsa. A
tam króluje baranina wydająca dość specyﬁczny zapach,
nawet po przyrządzeniu.

Pamiątka z podróży do Hiszpanii.
Polskie Radio w 2006 roku do
którego Michał wraz z przyjacielem napisali list, chcąc
wziąć udział w konkursie.
Polegał on na tym, że radiowcy wysyłali ludzi do jakiegoś kraju w Europie i trzeba
było wrócić auto-stopem do
Warszawy, do siedziby „Trójki” . Warunkiem udziału było
uczestnictwo jednej osoby,
ale kierownictwo rozgłośni
zrozumiało sytuację Michała
i dało przyzwolenie, by pojechał z kolegą.
– Dyrektor radia spotkał się
z nami, by przekonać się, że
nie jesteśmy bajkopisarzami –
wspomina Michał. – Chciał się
przekonać, czy damy radę podróżować auto-stopem przez
dwa tygodnie. Chyba zrobiliśmy dobre wrażenie, bo nam
zaufał i pozwolił wziąć udział
w tym przedsięwzięciu. Osoby,
które dostały się do konkursu, były wybierane przez radiosłuchaczy, a mnie i kolegę
dołączono do grupy jako niespodziankę. Pojechaliśmy w
piątkę do Madrytu i stamtąd,
wracając do stolicy, odbieraliśmy połączenia z warszawskiego studia, by relacjonować
przebieg podróży. Okazało się,

że podróżowanie autostopem
po Francji i Hiszpanii nie było
wcale łatwe. Nikt z Hiszpanów nie chciał nas zabierać.
Bywało, że czekaliśmy osiem
godzin, a gdy ktoś się w końcu
zatrzymał, to najczęściej byli
to obcokrajowcy.
Podróżnicy do dziś wspominają przygodę z kierowcą,
który wysadził ich dwadzieścia kilometrów przed Paryżem, na autostradzie, oświadczając, że musi skręcić na
lotnisko. Na szczęście zatrzymał się przypadkowy samochód i w ten sposób opuścili
niebezpieczną autostradę.
Pierwsza podróż autostopem tak bardzo spodobała się
Michałowi, że zaczął z kolegami planować kolejną. Tym
razem była to trzymiesięczna
wyprawa koleją transsyberyjską do Mongolii. W planach
było dotarcie konno do grupy
mieszkającej wysoko w górach. Pokonanie tej trasy samochodami było wykluczone.
Z tego powodu w Polsce trzeba było oswoić się z końmi i
trochę na nich pojeździć.
– W Mongolii fascynowało
mnie dosłownie wszystko –

Celem wyprawy było dotarcie do Catanów, którzy uciekli
podczas represji ze Związku
Radzieckiego do Mongolii w
góry. Tam pozwolono im hodować renifery. Rosjanie mieli
wobec tej grupy ludności inne
zamiary. Chcieli stworzyć pokazową, komunistyczną wioskę w której wszystko jest
policzone, gdzie trzeba oddawać mięso reniferów na rzecz
narodu rosyjskiego. Grupa Catanów nie chciała żyć w takiej
niewoli i uciekła do Mongolii.
– Przede wszystkim cenią
wolność – dodaje Michał.
– Mieszkają w tipi, czyli namiotach z brezentu. To są ich
domy. Gdy jest za zimno dla
reniferów, schodzą niżej, a jak
robi się za ciepło, idą wyżej.
Zbyt duża różnica temperatur
powoduje, że zwierzęta zdychają.
Michał żartuje, że przez ten
czas zobaczył, że można żyć
bez luksusu i czuć się szczęśliwym. Bez czterogwiazdkowgo hotelu, bez wykwintnych dań, bez radia, telewizji.
Wśród Catanów poczuł spokój, bo oni nie wiedzą, co
znaczy słowo stres. W pokonywaniu trudności grupie
polskich studentów pomagał
fantastyczny
przewodnik,
który jest Mongołem, ale pół
roku spędza w Kaliszu, a resztę czasu w Mongolii. Poznali
go dzięki książce Bolesława
Uryny, zafascynowanego tym
krajem.
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– Dla Mongoła słowo jest
święte, jak coś obieca, nie ma
odwrotu – dodaje Michał. –
Bardzo to ceniliśmy, bo wiedzieliśmy, czego możemy się
spodziewać. To dawało nam
poczucie
bezpieczeństwa.
Owocem tej wyprawy jest ﬁlm
dokumentalny pod tytułem
„Cicho”, dokumentacja fotograﬁczna, ﬁlm o samej podróży i krótkometrażowy ﬁrm o
Catanach.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Podróże tak wciągnęły Michała, że postanowił zaplanować kolejną wyprawę.
Tym razem do Indii. Dlaczego
akurat tam? Bo zainspirowała
go magia i osobliwości tego
kraju. Zaproponował koledzepodróżnikowi, który akurat
wrócił z Indii, by zorganizować wyjazd. Ten zasugerował tak zwaną Świętą Wodę.
Hindusi wędrują w górę rzeki
Ganges, by odbyć kąpiel i spotkać Sadku. To mnisi, którzy
dużo się modlą i odrzucają
wszelkie cielesności na rzecz
spokoju. To pewnego rodzaju
wyprawa religijna, jak polskie
pielgrzymki do Częstochowy.
– Nie jechaliśmy tam na
wycieczkę, ale po to, by coś
przeżyć – mówi Michał. – Także po to, by przez pewien czas
żyć życiem Hindusów. Poznać ich zwyczaje, wartości,
religie, zasady, postrzeganie
rzeczywistości. Po przyjeździe zamieszkaliśmy w domu
pielgrzyma, dostaliśmy maty
i koce do spania, sami sobie
gotowaliśmy. Przez cały pobyt
poznawaliśmy nowych ludzi,
odwiedzaliśmy ich w domach.
Mogliśmy usiąść wspólnie z
Sadku i z nimi porozmawiać.
To było dla nas niezapomniane przeżycie, które zostanie
w naszych sercach do końca
życia.
Michał Woroch to niespokojny duch i znów gna go w
świat. Tym razem z jednym z
profesorów z uczelni zamierza pojechać w najdalej wysunięte miejsca w Finlandii.
Inne marzenia to wyprawa
do Boliwii, Chile i Argentyny.
Przygotowania już trwają.
Zwłaszcza, że jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Na razie trwa zbieranie
pieniędzy.
Czy udaje się godzić naukę
z wyjazdami? Michał uważa, że jeśli czegoś się bardzo
pragnie, to można pokonać
każdą przeszkodę. Jak do tej
pory podróżowanie nie szkodzi nauce.

AURELIA PAWLAK
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poprzednim numerze ,,Filantropa’’ pisaliśmy o spotkaniu członków Klubu TACY
SAMI z policją i pogadance na
temat bezpieczeństwa. Osobnym tematem spotkania była
rozmowa na temat przemocy
domowej.
Przemoc w rodzinie zdarza się
znacznie częściej niż ta, na jaką
jesteśmy narażeni na ulicy, i stanowi jedną czwartą wszystkich
zgłoszonych organom ścigania
aktów przemocy. Sprawcą może
być osoba najbliższa. Przemoc
ﬁzyczna, seksualna, psychiczna
i ekonomiczna popełniana na
szkodę osób najbliższych jest
przestępstwem. W zależności
od tego, jaką przybiera formę,
czy ma charakter jednorazowy,
czy też się powtarza, jest ścigana przepisami kodeksu karnego.
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces
myślowy, zachowanie lub stan
ﬁzyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu środków
komunikacji interpersonalnej.
Typowymi środkami przemocy
psychicznej są: groźba, inwektywa i molestowanie psychiczne.
Przemoc ﬁzyczna to wywiera-

Przemoc domowa
nie wpływu na proces myślowy,
zachowanie lub stan ﬁzyczny
osoby bez jej przyzwolenia, przy
użyciu siły ﬁzycznej. Każdy ma
prawo do godnego i bezpiecznego życia. Nikt nie ma prawa nas
bić, znęcać się psychicznie czy
grozić.
Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza
nasze prawa do godności, powoduje psychiczne i ﬁzyczne
cierpienie. Nie musi się wiązać z
ﬁzycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne czy zmuszanie do współżycia seksualnego
jest również formą przemocy.

JAKIE SĄ FAKTY
O PRZEMOCY
DOMOWEJ ?

Przemoc domowa rzadko
jest jednorazowym incydentem.
Zazwyczaj jest tylko pierwszym
ogniwem w łańcuchu narastającej przemocy.
Większość sprawców planuje
swoje działania – bijąc stara się
to robić tak, by nie zostawiać
śladów.
Sprawcy używają wielu argumentów, aby usprawiedliwić
popełnione przez siebie przestępstwo, stawiają bliskim absur-

dalne wymagania, oczekują rzeczy niewykonalnych, aby mieć
pretekst do przemocy.

NIC NIE
USPRAWIEDLIWIA
PRZEMOCY

Jeśli doświadczysz przemocy
ze strony osoby najbliższej, to
niezwłocznie podejmij działania, które przerwą twoje cierpienie. Nie pozwól na dalsze akty
przemocy, znieważanie. To nie
ty, tylko sprawca powinien się
wstydzić. Nie ukrywaj przed innymi tego, co dzieje się w twoim
domu. Nie cierp w milczeniu, powiedz NIE!
Pamiętaj! Przemoc w rodzinie
to zamierzone, wykorzystujące
przewagę sił działanie przeciw
członkowi rodziny, naruszające
prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę
nad drugą. Oﬁara jest zazwyczaj
słabsza, a sprawca silniejszy.
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu
Karnego, przemoc w rodzinie
jest przestępstwem.
Jeśli jesteś oﬁarą przemocy,
zgłoś ten fakt w komisariacie
policji. Jeśli zdarzają się awantury, wezwij na interwencję policję.

Funkcjonariusze sporządzą procedurę „Niebieskiej Karty”, dzięki
czemu o twojej sytuacji zostanie
powiadomiony dzielnicowy, który obejmie sprawcę szczególnym
nadzorem i będzie kontrolował
stan bezpieczeństwa rodziny.
Bądź konsekwentny, nie zniechęcaj się. Prawo jest po to, by
cię chronić. O pomoc możesz
prosić także pracownika socjalnego, psychologa.
Jeśli doświadczacie przemocy w rodzinie, możecie uzyskać
pomoc w następujących instytucjach:
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Poznań ul. Cześnikowska 18
tel.: 61 860 99 00
Punkt Interwencji Kryzysowej
Poznań
ul. Niedziałkowskiego 30
tel.: 61 835 48 65
Niebieska Linia - pogotowie
dla oﬁar przemocy w rodzinie
Telefon: 61 864 21 26
61 879 82 12
W artykule wykorzystano
fragmenty broszury „Seniorzy –
bezpieczeństwo osobiste” wydanej przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Urzędu Miasta Poznania.

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

Dla chorych, lekarzy
i rodzin
„M

ukowiscydoza: większa świadomość –
dłuższe życie” – takie było
hasło konferencji edukacyjnej
poznańskiego oddziału Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny
IFMSA – Poland oraz krakowskiej Fundacji „MATIO” specjalizującej się w niesieniu
kompleksowej pomocy osobom chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.
Konferencję odbyła się 12
marca w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w

ramach X Ogólnopolskiego
Tygodnia Walki z Mukowiscydozą, pod honorowym
patronatem J.M prof. dr hab.
Jacka Wysockiego – Rektora
UM.
Referaty wygłosili:
prof. dr hab. Andrzej Pławski
z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak z Katedry Pediatrii
UM w Poznaniu, dr n. med.
Joanna Goździk-Spychalska
z Kliniki Pulmonologii i Alergologii oraz wielu innych
specjalistów. W konferencji
uczestniczyli lekarze, studenci, reprezentanci organizacji
pozarządowych, członkowie

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, osoby
chore i ich rodziny.
Omawiano objawy choroby,
podłoże genetyczne, częstość
występowania, badania przesiewowe i ich rolę we wczesnej
diagnostyce, problemy gastroenterologiczne u chorych z
mukowiscydozą, rolę lekarza i
wielospecjalistycznych zespołów mukowiscydozowych nazywanych „CF team”, przykłady specjalistycznych ośrodków
zajmujących się leczeniem
mukowiscydozy, w których
kładzie się nacisk na intensywną współpracę z chorym,

rodziną i lekarzami rodzinnymi, gimnastykę oddechową w
mukowiscydozie i szereg innych kwestii.
Mukowiscydoza to choroba
o podłożu genetycznym nazywana zwłóknieniem torbielowatym. Według najnowszych
badań, co 25 osoba jest nosicielem nieprawidłowego genu
odpowiedzialnego za tę chorobę. Na 2500 noworodków
jeden rodzi się z mukowiscydozą. Rocznie przybywa około
120 dzieci cierpiących na to
schorzenie. Niewiele z nich ma
szansę na wczesną diagnozę.

KAROLINA KASPRZAK
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hali
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich 12 i 13 marca
zgromadzili się na drugiej
edycji targów dla seniorów
„Aktywni 50+” ci wszyscy,
którzy bez względu na wiek
chcą żyć pełnią życia i korzystać z tego, co ono może
dać.
– Ubiegłoroczna impreza
„Aktywni 50+” była pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Duże zainteresowanie dowiodło, że
radość życia, poszerzanie
wiedzy, zdobywanie nowych
umiejętności nie może być
ograniczane metryką – mówił podczas otwarcia targów
Andrzej Byrt, prezes MTP. –
Wiek dojrzały jest czasem, w
którym powinno się czerpać
jak najwięcej ze zdobytego
doświadczenia i dzielić się
nim z innymi.
Na targach prezentowane
były produkty i usługi przygotowane z myślą o osobach starszych. Oferowano

„Aktywni 50+”
po raz drugi
publiczność miała okazję do
spotkania ze swoją gwiazdą
sprzed lat. W sobotę śpiewała Halina Kunicka. Niedziela
była prawdziwym przeżyciem dla fanów polskiej muzyki, pojawiła się dama polskiej piosenki Irena Santor.
Rozśpiewana sala towarzyszyła piosenkarce w wykonaniu większości jej przebojów. Zajęte były wszystkie
miejsca siedzące i stojące. Po
koncertach Haliny Kunickiej i
Ireny Santor każdy mógł poprosić o dedykację i zrobić
sobie zdjęcie z gwiazdą.
Organizatorem były Mię-

Irena Santor.
bezpłatne badania poziomu
cukru we krwi, cholesterolu, trójglicerydów, ciśnienia
krwi, procentowej zawartości
tkanki tłuszczowej. Udzie-

FOT. (4X) MARCIN MELANOWICZ

R
Robert
Stępiński
S

29

Halina Kunicka.
lano porad diabetycznych,
dietetycznych,
geriatrycznych. Obecny był doradca
zawodowy. Były darmowe
badania mammograﬁczne,
konsultacje z kosmetyczkami i wizażystkami, ciekawe
propozycje wypoczynku, informacje na temat nowych
technologii i technik komunikacyjnych, rozwiązań
ﬁnansowych i prawnych,
warsztaty artystyczne i edukacyjne, prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia.
Był kurs nordic walking i nauka gry w badmintona.
Wystąpiły dla seniorów
duety operetkowe, zespół
Aﬀabre Concinui, Chór Kameralny UAM. Na zakończenie każdego dnia targów

dzynarodowe Targi Poznańskie i Miasto Poznań, a koordynatorem działań dla
seniorów – poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych.
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Wnioski
koszty
rozliczenia

W

ielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek
Organizacji Pozarządowych
zorganizowała szkolenie na
temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem:
„Zmiany w zakresie kwaliﬁkalności kosztów - nowe zasady, nowe zagrożenia”. Kurs
przeprowadzony został w
dniach 11 – 12 marca we wsi
Wiejce w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna.
O zmianach w zakresie
kwaliﬁkalności kosztów, generatorze wniosków płatniczych
i aplikacyjnych, o przygotowywaniu dokumentów ﬁnansowo-księgowych, kosztach
związanych z zatrudnieniem
personelu, zasadach efektywnego zarządzania ﬁnansami
i innych zagadnieniach księgowości mówiła Joanna Kica
– specjalista z ﬁrmy consultingowej, akredytowany ekspert
przy kilku instytucjach wdrażających oraz Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pozyskiwania i
zarządzania środkami unijnymi. Dzięki szkoleniu przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Poznania i
województwa wielkopolskiego
nabyli niezbędną wiedzę do
prowadzenia i rozliczania projektów POKL.

KAROLINA KASPRZAK

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

PRZEDWIOŚNIE
Wschodzące słońce
schowało się
pod skórę nieba
Dzień
nie mógł się obudzić
Szara kołdra chmur
przykryła miasto
Lunatycy chodzili
w samo południe
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Po prostu
kocham góry!
Z ŁUKASZEM ŻELECHOWSKIM – pierwszym niewidomym
Polakiem, który zdobył Kilimandżaro w Afryce, Elbrus
na Kaukazie oraz najwyższy szczyt Andów Aconcaguę,
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
– Przyjechałeś do Poznania,
aby wystąpić po raz trzeci na
koncercie zorganizowanym w
ramach Festiwalu Artystycznego „Mimo Wszystko w… Przystani” przez Fundację „Mimo
Wszystko” Anny Dymnej i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Przystań”. Jak się czujesz po powrocie z wyprawy na
Aconcaguę – najwyższy szczyt
Andów i Ameryki Południowej,
należący do tak zwanej Korony
Ziemi?
– Czuję się dobrze, choć bezpośrednio po wyprawie byłem
bardzo zmęczony. Wszystko to
wymagało ogromnego wysiłku
i walki. W sobotę 29 stycznia o
godzinie 14.35 czasu lokalnego
wraz z moimi kolegą Piotrem
Pogonem – maratończykiem,
konsultantem organizacji pozarządowych po resekcji płuca i
Bogdanem Bednarzem – przewodnikiem wysokogórskim z
GOPR a zarazem opiekunem
osób niepełnosprawnych, w wyniku trwającej blisko 17 godzin
nocnej akcji górskiej zdobyliśmy
Aconcaguę. Punktem kulminacyjnym był atak szczytowy,
przeprowadzony z wysokości
5600 metrów n.p.m. Nie miałem
wtedy sił na oddech ani zebranie myśli. Nasz przewodnik nie
uczestniczył w ataku szczytowym ze względu na poważną
infekcję. Pozostając w bazie koordynował akcję radiowo.
– Co było dalej?
– Po ciężkim zmaganiu się
z wysokością, gdy trzeba było
pokonać ostatnie 300 metrów
przewyższenia po bardzo niestabilnym gruncie, osiągnęliśmy
szczyt. Wysokość – 6959 metrów n.p.m. Czekało nas jeszcze
12 godzin marszu na dół, na
granicy wyczerpania, po to, by
znaleźć się w schronie bezpieczeństwa na wysokości 6.000
metrów n.p.m. Cały następny
dzień poświęciliśmy na zejście
do głównej bazy Plaza de Mulas.
Przy zejściu bardzo pomagał mi
Bogdan Bednarz. Bez niego nie
dałbym sobie rady.
– Twój organizm musiał do-

tkliwie odczuć konsekwencje
takiej wyprawy. Były odmrożenia? Wyczerpanie psychiczne i
ﬁzyczne?
– Trudno nie mówić o wyczerpaniu. Po 10 dniach trwającej akcji górskiej ja i Piotr
zostaliśmy przewiezieni przez
śmigłowiec do bazy wyjściowej
Puenta del Inca. U większości
zdrowych osób przebywających
na terenach nizinnych objawy
choroby wysokogórskiej mogą
się pojawić już po wejściu na
wysokość 2000 metrów n.p.m.
Niedotlenienie organizmu powoduje wówczas obrzęk płuc i
mózgu, a także obrzęki kończyn
i narządów wewnętrznych oraz
wylewy krwi do siatkówki oka.
Dochodzi do spowolnienia myślenia, dezorientacji i zaburzeń
koordynacji ruchowej. Zdarzają
się nawet poważne uszkodzenia
mózgu. W 2008 roku podczas
wspinaczki w Nepalu u pewnego Polaka doszło do obrzęku
mózgu. Od tego czasu jest w stanie wegetatywnym. Tydzień po
nas na wyprawę udało się troje
ludzi. Do dziś jednej z tych osób
nie odnaleziono.
– Podziwiam twoją odwagę.
Przecież taka wyprawa jest
bardzo niebezpieczna. Dlaczego zdecydowałeś się podjąć
ryzyko?
– Odpowiedź jest tylko jedna:
po prostu kocham góry i nie wyobrażam sobie bez nich życia.
Jako mały chłopiec, w wieku
dziewięciu lat wyjechałem w
Bieszczady pod namiot. Tam
po raz pierwszy wszedłem sam
na Połoninę Caryńską. W szkole
średniej powróciłem w Biesz-

czady, a potem rozkręciło się to
wszystko na dobre. Maszerowałem przez Beskid Żywiecki
i Wyspowy, Tatry. Podczas wypraw poznaje się fantastycznych
ludzi. Ekstremalne wspinaczki
otwierają kontakty, stwarzają
możliwość wypróbowania swoich sił, sprawdzenia się w zadaniach najtrudniejszych.
– Czym zajmujesz się na co
dzień. W jakim kierunku kształciłeś się?
– Pracuję w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w
Krakowie. Ukończyłem Wydział
Informatyki na Uniwersytecie
Śląskim oraz Wydział Pedagogiki na Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach. Mieszkam w Katowicach.
– Satysfakcjonuje Ciebie praca z dziećmi?
– Oczywiście! Bardzo lubię
dzieci. W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym uczę
ich informatyki, poznawania tajników sprzętu komputerowego.
Dzieci dają mi sporo zadowolenia, a jednocześnie przekonanie,
że spełniam się w tym, co robię.
To jest dla mnie najważniejsze.
– A muzyka? Kiedy zacząłeś
śpiewać?
– Śpiewam od najmłodszych
lat. Od 2006 roku regularnie występuję publicznie. Jestem laureatem Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty w
Krakowie, gdzie w 2006 roku
zaśpiewałem w duecie z Justyną Steczkowską „Czerwony pas”
i „Śpiewaj” Idl Mintl Fidl. Za nie
właśnie otrzymałem nagrodę.
Dla mnie muzyka jest przekazem uczuć, wyrażeniem siebie i
własnych emocji.
– Jakie są Twoje zainteresowania prócz wspinaczki wysokogórskiej oraz muzyki?
– Pasjonuje mnie krótkofalarstwo, technologie informatyczne, oprogramowania dla
osób niewidomych. Lubię także
jeździć na rowerze (tandemie z
przewodnikiem) i pływać.
– Dziękuję za rozmowę.
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uż po raz dwudziesty ósmy
z inicjatywy Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego
„Przystań”, Fundacji „Mimo
Wszystko” Anny Dymnej i Wielkopolskiego Oddziału Ruchu
Ludzi Dobrej Woli, w sobotę,
26 lutego w Schronie Kultury
„Europa” przy ulicy Rolnej 24
w Poznaniu zorganizowano
koncert pod nazwą „W górach
jest wszystko, co kocham”. Jego
głównymi bohaterami byli: Łukasz Żelechowski – pierwszy
niewidomy Polak, który zdobył
Aconcaguę, najwyższy szczyt
Andów w Ameryce Południowej i Karolina Perdek – niewidoma absolwentka dyrygentury
chóralnej Akademii Muzycznej
w Warszawie.
Publiczność przywitał Roman
Kawecki – społeczny dyrektor
projektu „Festiwal Artystyczny
Mimo Wszystko w… Przystani”.
Koncert rozpoczął się debiutem
zespołu „The Shelter”, który powstał w tym roku w Schronie.
Członkowie zespołu: Marlena,
Jakub, Tomasz i Szymon interesująco zinterpretowali utwory
takie jak: „Mercy”, „Człowiek z
liściem na głowie”, „Stand by me”
i inne.
Po nich na scenie pojawiła
się Karolina Perdek. Wykonała,
akompaniując sobie na gitarze,
między innymi piosenkę „Chcę
biec do ludzi”. Koncertowała także w duecie z Łukaszem Żelechowskim. Niewidomy pasjonat
wspinaczki wysokogórskiej gościł na schronowej scenie już po
raz trzeci. Góral z pochodzenia,
Ślązak z miejsca zamieszkania,
opowiadał o wrażeniach związanych ze zdobywaniem Acon-
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Z Aconcaguy na scenę
caguy – najwyższego szczytu
Andów.
Odbyło się też otwarcie wystawy malarstwa Wojciecha
Krakowskiego – poznańskiego
malarza z dysfunkcją narządu
słuchu, w którego twórczości
dominują pejzaże wyrażające
zachwyt nad otaczającym światem. Artystę przedstawił Jerzy
Łuczak – kierownik Schronu.
Były też historie o górach i wiatrakach w wykonaniu Barbary
Liebek, Mirosławy Mikołajczak
i Janiny Stachowiak – prezesa
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Przystań”. Spotkanie
uwieńczyła tradycyjna agapa,
podczas której obchodzono
„Imieniny w Przystani”.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji
przedsięwzięcia:
Wydziałowi
Kultury i Sztuki oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Poznania, Radzie Osiedla
28 czerwca 1956r, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rolna”, Agencji
Artystycznej „KaRo”, patronom
medialnym: Telewizji Polskiej
Rozgłośni Regionalnej w Poznaniu, Telewizji ONTV, Radiu
Merkury, „Filantropowi Naszych
Czasów”, portalowi internetowemu „Ezoteryczny Poznań” i wolontariuszom SSK „Przystań”.

Karolina Perdek i Łukasz Żelechowski.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

The Shelter. Od lewej: Kuba, Marlena, Tomasz i Szymon.

Jerzy Łuczak przedstawia artystę malarza
Wojciecha Krakowskiego.

Karolina Kasprzak w scenicznej rozmowie
z Łukaszem Żelechowskim.
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wracam się do ludzi dobrego serca, wrażliwych
na ludzka niedolę. Mam 32
lata, jestem niepełnosprawna, przeżyłam dwie ciężkie
operacje kręgosłupa, cierpię na depresję lękową. Na
co dzień pomaga mi mąż,
zwłaszcza w wychowaniu
dwóch córek w wieku dziesięciu i osiemnastu lat. Bardzo je z mężem kochamy.

Ciężko przeżyć
kolejny dzień…
W związku z moją chorobą
potrzebuję pieniędzy na zakup lekarstw. Nasza sytuacja
ﬁnansowa jest bardzo ciężka. Mój mąż jest rolnikiem.
Poza swoim gospodarstwem,
które przynosi bardzo małe
korzyści, nigdzie nie pracuje
i nie zarobkuje. Mamy niecały hektar pola. Moje dochody to zaledwie 260 złotych z
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i zasiłek rodzinny
na dwie córki 182 złote. To
jest nasz cały, miesięczny dochód.
Nasz dom wymaga pilnego remontu, ponieważ woda
leje się do środka, ściany są
zagrzybione, nie mamy centralnego ogrzewania. Śpimy
i mieszkamy tylko w kuchni,
gdyż nie stać nas na zakup
opału, aby ogrzać cały dom.
Jest zimno, więc dzieci często
chorują.
Ciężko jest przeżyć każdy
kolejny dzień z tą myślą, że
nie ma co dać dzieciom jeść.
Potrzebujemy pieniędzy na

J

ulia Szustak urodziła się 11
października 2007 roku w
Łodzi z objawami zakażenia
wewnątrzmacicznego, grzybiczego i bakteryjnego. Już
w pierwszych dniach życia
stwierdzono u niej apatię oraz
obniżenie napięcia mięśniowego. Mając rok traﬁła do Kliniki
Neurologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w
Łodzi z powodu częstych napadów i utraty przytomności.
Po przeprowadzeniu licznych
badań zdiagnozowano padaczkę z napadami częściowymi,
wtórnymi, opóźniony rozwój
psychoruchowy oraz wzmożone

Proszę o pomoc
dla córki
J

estem mamą Justyny Dziadek,
cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce. Córka urodziła
się jako wcześniak w 29 tygodniu ciąży. Jej stan był bardzo
ciężki i lekarze nie dawali wielkich szans. Ja jednak nigdy nie
traciłam nadziei.
Kiedy córka skończyła roczek,
zdiagnozowano u niej mózgowe porażenie. Od tej chwili
rozpoczęliśmy długą i mozolną
rehabilitację. U Justynki porażenie spowodowało niedowład
spastyczny rąk i nóg. Porusza
się z trudem, tylko przy pomocy
balkonika lub dwóch trójnogów.
Dzięki wytrwałej rehabilitacji jej
stan nie pogarsza się.
Córka przebyła kilka operacji ortopedycznych. Lekarze
nie mogą jej już więcej pomóc.
Wszyscy zalecają ciągłą rehabilitację, której NFZ nie jest w stanie
zapewnić.
Właśnie dlatego chciałabym
prosić o pomoc wszystkie ﬁrmy,
organizacje i wszystkich dobrych ludzi, którzy nie są obojętni na cierpienie i chorobę drugiego człowieka. Nie jest mi łatwo

prosić, jednakże moja sytuacja
ﬁnansowa jest bardzo trudna.
Jedna godzina rehabilitacji domowej kosztuje 100 złotych. Dla
nas liczy się każdy grosz, bo każdy dzień bez rehabilitacji pogarsza stan mojej córki.
Możecie Państwo nam pomóc, za co z góry dziękuję, przekazując datek na konto:
FUNDACJA DZIECIOM
„Zdążyć z Pomocą’’
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
PeKaO S.A. I / Warszawa
41 1240 1037 1111 0010
1321 9362
Z dopiskiem: „Darowizna na
rzecz Justyny Dziadek’’

Okaż serce Julce!

otrzymuje alimentów na córkę,
a jedynie pieniądze z Funduszu
Alimentacyjnego w kwocie 400
złotych, wychowuje córkę sama,
nie posiada zatrudnienia.
Darowizny na leczenie i rehabilitację czteroletniej Julii Szustak można wpłacać na konto
Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, ul.
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa.
Numer konta: 41 1240 1037 1111
0010 1321 9362 Bank PKO SA/
Warszawa z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację
Julii Szustak.

zakup dla całej rodziny odzieży, obuwia, środków czystości, jedzenia na kolejny dzień.
Proszę więc ludzi dobrego
serca o pomoc ﬁnansową w
tej trudnej dla nas sytuacji.
Wierzę, że są ludzie w naszym
kraju, którzy tej pomocy nie
odmówią. Potrzebujemy także mebli, bo wilgoć w naszym
domu zepsuła wszystko.
Proszę nie publikować moich danych osobowych. Może
ktoś mimo to zechce nam
pomóc wpłatą na konto: B.S.
w Żyrakowie 41-9478-00000003-8074-3000-0010.
Z góry z całego serca dziękuję.
Ps.
Kserokopie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności
autorki listu i decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie znajdują się
w posiadaniu redakcji.

napięcie mięśniowe. Aby dziewczynka mogła normalnie, żyć
potrzebne są środki na jej leczenie i rehabilitację.
Julia od dwóch lat uczęszcza
na rehabilitację prowadzoną w
specjalistycznym gabinecie terapeutycznym „Neuromed” w
Łodzi. Jednorazowy koszt zajęć
terapeutycznych wynosi 70 złotych. W maju 2010 roku dziecko
skierowano także na zajęcia realizowane przez Annę Krasow-

ską metodą MNRI autorstwa dr
Swietłany Masgutowej (Masgutova Neuro-sensory- motor
Reﬂex Integration). Program ten
usprawniania funkcjonowanie
zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej
dziecka. Koszt jednej wizyty
wynosi 100 złotych. Terapia metodą MNRI winna odbywać się
sześć razy w miesiącu. Rodzice
Julki są po rozwodzie, matka nie

Zgodnie z prawem podatkowym, sumę wpłaconą można
odliczyć od podatku dochodowego.

RENATA DZIADEK
SALAMONY 29
63-524 CZAJKÓW
POWIAT OSTRZESZOWSKI
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
TEL. 62-731-15-60

KAROLINA KASPRZAK
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

PPOZNAŃ

Bohaterów
opisywanych
w tym cyklu
nic nie łączy. Może po
za
jednym.
Wszyscy, chociaż raz byli
w Schronie
Kultury „Europa” i … otrzymali pamiątkowy
„wiatraczek szczęścia”. Wiatraczki
wytwarza emerytowany artysta
dorabiając sobie w ten sposób do
skromnej emerytury. Jak twierdzi –
dzięki temu czasem wystarcza na
wykupienie lekarstw. A może jednak łączy ich coś więcej? Zresztą
najlepiej przeczytajcie i sami się
przekonajcie.
– Czy śpiewała już w Schronie
Karolina Perdek? Jeśli nie – musi
ją pan koniecznie zaprosić. Jest
wspaniałym muzykiem i… niesamowitą osobą. Przekonacie
się, jak do was przybędzie…
Maila tej treści otrzymałem
od innej artystki, którą prezentowaliśmy w naszym cyklu koncertowym „Mimo Wszystko w
Przystani”. Mniej więcej w tym
samym czasie zadzwoniła do
mnie pani dyrektor poznańskiego Radia Emaus z informacją, że
staż w radiu odbywa fantastyczna dziewczyna, śpiewająca,
grająca na gitarze, absolwentka
wydziału Dyrygentury Chóralnej,
czyli bohaterka naszej kolejnej
opowieści. Nie mogło być inaczej: zadzwoniłem, aby zaprosić
panią Karolinę na jeden z naszych koncertów.
Łukasz Żelechowski (pisaliśmy już o nim w wiatraczkowych
opowieściach), gdy dowiedział
się, że Karolinę Perdek zaprosiliśmy razem z nim na koncert
„W górach jest wszystko co kocham”, z radości aż krzyknął (do
słuchawki):
– Zobaczysz, jak pośpiewamy
z Karolinką ballady łemkowskie!
Ona jest super kobietą. To taka
„niewidomka” w moim stylu.
Łukasz jest także niewidomy
od urodzenia i lubi tak określać
osoby niewidzące, które dają
sobie samodzielnie radę w życiu. Zatem w jego ustach jest to
komplement.
Pani Karolina zaproszenie
przyjęła bez większego wahania. Gdy uściślaliśmy szczegóły,
stwierdziła krótko:
– Ja sobie poradzę, proszę mi
tylko mailem przesłać adres klu-

Opowieść o murach,
mostach i górach
bu, scenariusz koncertu, ramy
mojej prezentacji muzycznej i
godzinę, o której mam być w
Schronie Kultury „Europa”.
Typ wojowniczki – pomyślałem… Wszystko, czego zażyczyła sobie wokalistka, napisałem
w mailu. Potem jeszcze kilka
rozmów telefonicznych i wreszcie w dniu koncertu mam okazję powitać naszą bohaterkę na
progu schronowego podziemia.
Zgodnie z rozpisanym porządkiem umawiamy się na rozmowę, która będzie miała miejsce
zaraz po krótkiej próbie. W drodze do sali, w której ma odbyć
się próba zapoznaję naszego
gościa z klubem i jego wyposażeniem.
Próba zakończona i rozmowa
w kawiarence Wenecja się zaczyna.
– Mówmy sobie po imieniu –
rozpoczyna moja interlokutorka.
Tak będzie prościej.
Nie ma problemu. Aby jakoś
zagaić pierwszą rozmowę „twarzą w twarz”, zaczynam opowiadać o projekcie „12 kropel życia”,
którego jednym z celów jest
poznanie przez osoby widzące
świata ludzi pozbawionych możliwości oglądania naszej rzeczywistości. Coś mówię o burzeniu
murów, budowaniu mostów…
– Jeśli chcesz naprawdę nas
poznać – udaj się z nami na wyprawę w góry. Wydaje mi się, że
ciągle nie do końca rozumiesz
niewidzących.
– Być może – trochę się bronię – właśnie po to prowadzę te
rozmowy, pisuje wiatraczkowe
opowieści, abyśmy poznali się
lepiej. Ale jeśli możesz mi pomóc – proszę bardzo, zaczynaj!
– Dobrze, tylko się nie obraź!
Zaczynamy od wyjścia z taksówki. Miałam wrażenie, że najchętniej zniósłbyś mnie po schodach, abym sobie czegoś nie
zrobiła. A przecież wystarczyło
podać rękę. I wiesz co, pewnie
ci tego nikt nie powiedział. Jeśli
prowadzisz osobę niewidzącą,
idź pół kroku przed nią. Trzymając cię pod ramię wyczuwam,
kiedy jest stopień wyżej lub niżej. Nie musisz mi tego nieustanie tłumaczyć…
Uśmiechnąłem się. Bo Karolina jest wyższa ode mnie i

FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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Karolina Perdek
podczas koncertu
w Schronie Kultury Europa.
perspektywa znoszenia jej dwa
piętra w dół z plecakiem i gitarą
wydała mi się zabawna. Głośno
mówię:
– Co jeszcze zrobiłem nie tak?
– Kiedy zapraszasz gości do
siebie, tych, którzy widzą, czy
usiłujesz od razu pokazać im
wszystkie szczegóły mieszkania? Czy może najpierw pozwalasz im się poczuć dobrze
w swoim domu, pooddychać
jego powietrzem, a dopiero potem pokazujesz to, co wydaje ci
się w nim ważne? Ty po drodze
koniecznie chciałeś mi wszystko
„dać dotknąć”. Zrozum – my nie
dotykamy świata. My go oglądamy! Nie bój się powiedzieć
do niewidzącego: zobacz te
drzwi schronowe są oryginalne.
Ty powiedziałeś – proszę, niech
pani dotknie tych drzwi, proszę
dotknąć te freski. To znaczy w
swoim wnętrzu nie zburzyłeś
muru między nami . Traktujesz
w ten sposób mnie jako niewidomą osobę, a nie jako zwyczajną dziewczynę, która do Was
przyjechała, aby razem z innymi
uczestniczyć w ważnym wydarzeniu artystycznym.
– Wiesz, nad tym nie zastanawiałem! Może masz rację, że
mury – te które nie są widoczne,
te, które są w nas – najtrudniej
pokonać. Cieszę się, że jesteś z
nami!

A potem popłynęła opowieść
o tym, jak Karolina wyjechała
do Warszawy studiować na Uniwersytecie Muzycznym, o tym,
że aby zdać dyplom musiała
przepisać w Braille’u, a następnie nauczyć się na pamięć wiele
partytur, o pracy w Owińskach,
którą zakończyła, o projekcie
„Dans le Noir” czyli restauracji,
w której niewidomi kelnerzy
obsługiwali gości konsumujących w całkowitej ciemności, o
występach estradowych, o spotkaniu z Wojciechem Mannem
w programie „Szansa na Sukces” i występie ﬁnałowym w Sali
Kongresowej. Jeszcze o bardzo
wielu sprawach, na przykład o
trudnościach ze znalezieniem
pracy w swoim zawodzie, pomimo nienajgorszych kompetencji,
o stażu dziennikarskim w radiu
EMAUS. Wreszcie o ukochanych
górach, które dają poczucie wolności, o tym, że widzący współtowarzysze wędrówki muszą
wszystkie krajobrazy opisywać z
detaliczną dokładnością. O marzeniach, aby prowadzić samochód na torze rajdowym. I chyba
najważniejsze wyznanie:
– Wiesz życie jest zbyt krótkie,
aby przejmować się sprawami
nieistotnymi lub takimi, na które nie mamy wpływu. Trzeba po
prostu żyć. Pełnią życia – każdego dnia!
Pewnie długo jeszcze byśmy
rozmawiali, gdyby ktoś nie zapukał do drzwi z przypomnieniem:
– Pełna sala, musimy zaczynać koncert!
Kiedy słuchałem ballad o górach i piosenki „Chcę biec do ludzi”, którą Karolina określiła jako
swego rodzaju życiowe credo,
zatęskniłem do naszych pięknych, polskich gór. Bo przecież
również dla mnie:
W górach jest wszystko
co kocham.
I wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka…*)
Może, Karolino, spotkamy
się kiedyś na górskim szlaku?
Obiecuję, że nie powiem wtedy:
dotknij tej skały, ale uważaj! Jest
bardzo wyostrzona!
*

)fragment piosenki E. Adamiak
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Hiszpańskie
rytmy
T

radycją Domu Pomocy Społecznej na Ugorach stały się
doroczne bale karnawałowe.
W tym roku, w ostatni piątek
długiego karnawału, w murach
dopiero co wyremontowanego
domu, zagościły hiszpańskie
rytmy, bowiem bal został nazwany „balem hiszpańskim”.
Wszyscy jego uczestnicy, a
wiec mieszkańcy domu, zaproszeni goście, w tym mieszkańców innych domów pomocy
społecznej oraz personel domu,
nie tylko mieli kotyliony, którymi były hiszpańskie wachlarze,
ale w ich strojach były elementy
tego kraju.
Na parkiecie pojawiły sie
ogniste Carmen, Cosnsuele,
Conchity, Inez i Fatimy. Wśród
panów nie brakowało walecznych torreadorów, matadorów
i don Kichotów. Dekoracje też
miały akcenty hiszpańskie. Był
oczywiście dzielny byczek Fernando i gitarzyści.
Organizatorzy balu zadbali

zarówno o ciało jak i ducha jego
uczestników. W programie artystycznym mogliśmy podziwiać
występy grupy tanecznej, która
zaprezentowała się w hiszpańskim ﬂamenco. Oklaskom zafascynowanej publiczności nie
było końca.
Prawdziwą ucztą dla podniebienia były posiłki przygotowane przez DPS-owska kuchnię.
Mimo, że jedzenia było bardzo
dużo, nikt chyba nie przytył, bo
zadbali o to pracownicy DPS-u,
którzy do tańca namówili każdego. A wiadomo, że tańce hiszpańskie są ogniste i stracić kalorie w nich nietrudno.
„Wszystko co dobre, szybko
się kończy” – to stare polskie powiedzenie sprawdziło się także
podczas hiszpańskiego balu na
Ugorach. Kiedy brzmiały ostatnie melodie, wszystkim się wydawało, że bal dopiero się rozpoczął, ale niestety…

W

arsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” znajduje się w pawilonie wewnątrz
osiedla przy ulicy Ognik w
Poznaniu. Obok jest szkoła, a
sklepy i lokale użytkowe sąsiadują z wysokimi blokami.
Placówka wrosła w krajobraz
i zyskała akceptację otoczenia. W kilku pracowniach
osoby niepełnosprawne intelektualnie przenoszą się
do innego świata. Wesołego,
przyjaznego, a jednocześnie
uczącego samodzielności.
– „Krzemień” w kwietniu
będzie obchodzić jedenaste
urodziny – mówi Adriana Domachowska-Mandziak, kierownik placówki. – Początki
wiążą się ze Stowarzyszeniem
Osób z Zespołem Downa, które teraz nosi nazwę Stowarzyszenia „Na tak”. Placówka
skupia dorosłych powyżej
osiemnastego roku życia z

wesołe kolory, wszędzie panuje ład i porządek. Są tu między
innymi sala rehabilitacyjna,
pracownia gospodarstwa domowego i inne, pomieszczenie dla psychologa, biuro, pokój gościnny, pomieszczenie
na piece do ceramiki i szkła.
– Wśród 25 uczestników
przeważają kobiety – dodaje
Domachowska- Mandziak. –
Dbamy o dobre relacje, dlatego
przed rozpoczęciem zajęć odbywa się krótkie spotkanie o
charakterze towarzyskim. Na
luzie, bez stresu, bez konkretnych oczekiwań. To wspaniała okazja, by porozmawiać na
różne tematy, opowiedzieć, co
się komu przydarzyło, podzielić się problemami. Te spotkania są ważne, bo wiele osób
poza warsztatami z nikim się
nie spotyka, a czas spędza w
domu.
Podstawowe założenie pra-

EWELINA WĘGLEWSKA

Skarbonka wzruszeń
(Samotnym matkom)
Czwartkowe bębny.

Składaj swoje marzenia
drobiazgi szczęśliwości
spełnione nie spełnione
w skarbonce oszczędności

niepełnosprawnością intelektualną. Ma charakter dzienny,
spotkania odbywają się od godzin rannych do popołudniowych. Większość uczestników
dociera samodzielnie, pozostali są dowożeni transportem
stowarzyszenia. Na początku
poza dwiema osobami, które
przyprowadzali na zajęcia rodzice, dowożeni byli wszyscy
uczestnicy. Dzięki autorskiemu programowi rozwijania
umiejętności samodzielnego
poruszania się po mieście
około dziesięciu osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym sześciu z zespołem
Downa, samodzielnie dociera
z domu na zajęcia. Zmniejszyły się koszty związane z
dojazdem, a niepełnosprawni
zdobyli ważną umiejętność.

Na czarną przestrzeń czasu
na pustą noc na starość
gdy w magazynku wspomnień
zostanie bardzo mało
Wtedy gdy w wielkim tłumie
będziesz zupełnie sama
gdy cię nikt nie zrozumie
gdy daleko do rana
Składaj w skarbonce zdroju
każdą chwilę wzruszenia
może to będzie kiedyś
jedyny żar istnienia
ZBIGNIEW OKOŃ

Koszty utrzymania placówki są bardzo wysokie. Pomimo
trudności ﬁnansowych WTZ
„Krzemień” jest bardzo zadbany. Ściany pomalowane na

cy w „Krzemieniu” to indywidualne podejście do każdej
osoby i uruchamianie drzemiącego w niej potencjału.
Zanim wybierze się zajęcia
dla uczestnika, sprawdzane są
jego predyspozycje. Dla jednych największą szansą jest
nabywanie umiejętności zawodowych, dla innych rozwój
artystyczny. Praca terapeutyczna w „Krzemieniu” koncentruje
się przede wszystkim wokół
samodzielności i niezależności ludzi niepełnosprawnych
intelektualnie. Pokazuje się im,
że są ludźmi dorosłymi, zasługują na szacunek, mogą być
aktywni, a ich twórczość może
budzić zachwyt.
Dominuje Art-terapia, z której od dwóch lat wyodrębniono
pracownię działań twórczych.
Korzysta z niej niewielka grupa osób, które rozwijają swoje
talenty. Dużym powodzeniem
cieszy się pracownia gospodarstwa domowego. Są tu
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wartości. Czuje się kimś, potrzebnym, docenionym. Przemek był przeciwieństwem Justyny. Skromny, skryty, znający
swoją wartość. Każda osoba
jest inna, ma inne doświadczenia i własny styl. Zdajemy
sobie sprawę, że nasi uczestnicy kiedyś nas opuszczą.
Dlatego staramy się nauczyć
ich nowych kompetencji unikając książkowych regułek, a
oﬁarując naturalny sposób reagowania na pojawiające się
trudności oraz sukcesy. Zbyt
naukowe podejście do człowieka wyzwala emocjonalny
chłód. A przecież wiele zachowań jest nieprzewidywalnych i
spontanicznych. Nie wolno ich
tłumić. Główna idea stowarzyszenia polega na postrzeganiu
człowieka w kategoriach podmiotowych. Gdy przychodzi
do nas niepełnosprawny, to
jego ułomność ma drugorzędne znaczenie, najważniejsze
jest człowieczeństwo. Nasze
zadanie polega na stworzeniu
takiej przestrzeni każdej osobie, by mogła ujawnić swoje
mocne strony, odkryć osobisty
potencjał i stworzyć możliwości do jego rozwoju.

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ „KRZEMIEŃ”

Samodzielnie
i odważnie
takie zajęcia jak pranie, prasowanie, sprzątnie, przygotowywanie prostych posiłków,
podejmowanie gości. W pracowni ceramicznej odbywa się
ręczne wytwarzanie i zdobienie doniczek, wazonów, pater,
mis, szkliwienie prostych form
ceramicznych, tworzenie naczyń z gliny białej i czerwonej,

Justyna i Alicja.

Rozmówczyni nie ukrywa:
bardzo jej zależy, aby osoby mające moc decyzyjną
dostrzegły, że tego rodzaju
placówki przynoszą istotne
korzyści. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, usamodzielniając się, stwarzają
również perspektywę aktywizacji zawodowej rodziców.

formowanie naczyń i dekorowanie naczyń.

Praca zbiorowa.

Z „Krzemieniem” kojarzone
są dwa znane nazwiska reprezentujące nurt sztuki art brut:
Justyny Matysiak i nieżyjącego
od niedawna Przemka Kiebzaka. To dwójka utalentowanych artystów, których prace
są znane i podziwiane. Dzięki
zrozumieniu opiekunów Justyna i Przemek mogli odkryć
i rozwijać drzemiący w nich
talent.
– Bycie gwiazdą jest szczególnie ważne dla Justyny –
mówi Adriana DomachowskaMandziak. – Często nam o
tym przypomina. Jest otwarta,
ekstrawertyczna. To dla niej
ważne. Wzmacnia poczucie

Aby zostać uczestnikiem
„Krzemienia” trzeba mieć
skończone 18 lat, posiadać
orzeczenie o stopniu o niepełnosprawności ze wskazaniem
do uczestnictwa do udziału w
zajęciach terapii zajęciowej.
Warto skorzystać z tej oferty.
Może osoba niepełnosprawna
intelektualnie odkryje w sobie
talent, znajdzie przyjaciół, poczuje się potrzebna i nauczy
samodzielności.

Praca zbiorowa.

FOT. ADRIANNA DOMACHOWSKA-MANDZIAK

Krzysztof.

Praca Justyny Matysiak.
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Balowanie
w Środzie
24

lutego
kilkuosobowa
grupa
uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Czeszewa, wraz z terapeutką, wzięła udział w
balu karnawałowym zorganizowanym przez Warsztat
Terapii Zajęciowej w Środzie,
w sali w hotelu Almario. Byli
też goście z WTZ-etów i środowiskowych domów samopomocy w Jarocinie, Wrześni,
Rudzie Komorskiej, Gnieźnie,
Dębnie, Środzie oraz wiele innych osób.
Impreza rozpoczęła się od
poczęstunku ciastem i kawą,
po czym zaczęła się wspaniała zabawa taneczna. Uczestnicy wspólnie ćwiczyli ﬁgury
charakterystyczne dla rock’and’rolla. Uwieńczeniem nauki
był konkurs tańca. Do konkurencji wybrano po jednej parze
z każdej placówki. Pary musiały zatańczyć pięć różnych tańców wcześniej wyświetlonych
na wideo. Każda para starała
się jak najdokładniej oddać
charakter danego tańca: walca
angielskiego, cha chy, makareny i lambady. W konkursie zwyciężyła para z ŚDS w Środzie.
Zabawa ta wzbudziła wiele
emocji, zarówno u biorących
w niej udział, jak i dopingującej
publiczności.
Można było również zobaczyć pokaż tańca hip hop w
wykonaniu młodzieżowej grupy tanecznej ze Średzkiego
Domu Kultury. Impreza była
bardzo udana, uczestnicy pra-
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wie nie schodzili z parkietu.
Warsztatowi Terapii Zajęciowej
w Środzie Wielkopolskiej życzymy wielu udanych imprez!

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

PANI MARTA
TERAPEUTKA PRACOWNI
KOMPUTEROWEJ

J

apońska muzyka, stroje, dekoracje i obyczaje. Wszystkie
te i inne atrakcje czekały na
uczestników balu karnawałowego 23 lutego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
Obowiązywał strój japoński.
Przygotowania do balu trwały już od stycznia. Wszystkie
japońskie dekoracje, ozdoby,
stroje wykonali uczestnicy i
terapeuci, tak, aby na balu panowała prawdziwie japońska
atmosfera.
Bal odbył się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie. Na imprezę zaprosiliśmy
naszych przyjaciół z warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z
Wrześni, Środy, Jarocina, Rudy
Komorskiej, Gozdowa i Pietrzykowa. Byli z nami również
Zbigniew Skikiewicz – burmistrz gminy Miłosław i Jerzy
Nowaczyk – dyrektor PCPR we
Wrześni. Wszystkich serdecznie
przywitała Urszula Remisz – kierownik WTZ w Czeszewie.
Bal rozpoczął się od Ceremonii Parzenia Herbaty. Jest to stary,
japoński zwyczaj, sięgający XIV
lub XVI wieku, zwany chado,
czyli ,,droga herbaty” i odnosi
się do kierunku życia i rozwoju człowieka. Dla uczestników
ceremonii oznacza pojednanie,
wewnętrzny spokój, powagę i
podziw dla gospodarza. W trakcie Balu każdy miał okazję wziąć
udział w kaligrafowaniu japońskich liter oraz własnoręcznie
złożyć orgiami.
Pismo japońskie, wywodzące
się z pisma chińskiego, jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pism. Natomiast
origami to sztuka składania
papieru, pochodząca z Chin,
rozwinięta w Japonii i dlatego
uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. Punktem wyjścia
jest kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić
i dodatkowo ozdabiać i z której
poprzez zginanie tworzone są
przestrzenne ﬁgury. Chociaż zadania te nie były łatwe, to jednak
wszyscy świetnie sobie poradzili, i nie ważne, kto zwyciężył,
ważne, że wszyscy dobrze się
bawili. W trakcie zabawy tanecznej przy utworach japońskich i
światowych, kuchnia serwowała
uczestnikom balu smakowite japońskie dania, było także ciasto
i kawa.
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Japoński Bal
w Czeszewie
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Niestety, wszystko, co dobre,
szybko mija i nasi goście musieli
wracać do domów. Na zakończenie każda placówka dostała
na pamiątkę balu japońskiego
drewnianego smoka. Być może
za rok uda się nam także zaskoczyć naszych przyjaciół kolejnym balem.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE
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Wszyscy możemy
pomagać
Z PATRYKIEM BOROWIAKIEM dyrektorem
Empire Festiwal rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
wy talent. Nie spodziewaliśmy
się aż tylu zgłoszeń, przecież
to pierwsza edycja festiwalu.
Zaskoczenie jest bardzo miłe!
Zapewniam, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwie
utalentowanymi ludźmi. Oni są
niesamowici, wykonują każdy
gatunek muzyki, od reggae po
prawdziwego rocka.

– Jak narodził się pomysł
zorganizowania
festiwalu
muzycznego Empire Festiwal?
– Powstał w głowach sześciu przyjaciół. Każdego warto wymienić z nazwiska, ponieważ każdy z nich działa w
szczytnym celu i dla wielkiej
idei. Anna Węclewska jest
przewodniczącą jury, Adam
Kaczmarek – dyrektorem kreatywnym naszego „dziecka”,
Faustyna Łożyńska jako dyrektor artystyczny sprawuje również opiekę nad uczestnikami,
Adrian Wrzesiński to nasz
człowiek od marketingu, Mateusz Chojnacki jest rzecznikiem prasowym „Empire Festival”. W tym składzie jesteśmy
w stanie zrobić coś naprawdę
dobrego. Przyjmiemy jednak
chętnych do pomocy. Dla nas
każdy człowiek jest ważny, jeżeli ma coś do powiedzenia.
Każdy z nas ma swoje pomysły, ale takie same cele: pomoc
innym. Festiwal odbędzie się
już 9 kwietnia.
– Dlaczego właśnie taka
nazwa festiwalu?
– W Polsce brak typowych
festiwali, jak dawny w Sopocie czy też wciąż cieszących
się uznaniem w świecie, jak
festiwal w San Remo. Wprawdzie jest u nas kilka imprez
wzorujących się na tych festiwalach, jednak duża część ludzi uważa, że nie promują one
utalentowanych wokalistów
i zespołów muzycznych, lecz
są paradą kiczu i świadczą o
bardzo niskim poziomie artystycznym. Dlatego też wspólnie postanowiliśmy stworzyć
imperium muzyczne, w którym
wziąć udział mogą wokaliści i
muzycy, posiadający prawdzi-

– Impreza poświęcona jest
celom charytatywnym. A dokładnie?
– Chcemy rozpropagować
problem jakim jest AIDS nie
tylko w Polsce. W mediach jak
i w szkołach poświęca się mu
bardzo mało czasu, co według nas jest błędem. W Polsce
nie organizuje się tego typu
imprez wspierających walkę z AIDS, jak na przykład w
Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się, że wspiera nas też
Krajowe Centrum do spraw
AIDS, na które możemy liczyć
przy wykładach na temat tej
choroby, organizowanych w
ramach naszego festiwalu.
Wszelkie informacje o naszych
imprezach są dostępne na naszej stronie internetowej www.
myspace.com/empirefestival,
pytania prosimy kierować na
naszego maila: empirefestival@gmail.com
– Jaką formułę będzie miał
festiwal?
– Uczestnicy będą walczyć o
nagrodę publiczności i nagrodę
jury, w którym zasiadać będą
znane i szanowane osobistości.
Podczas naszej imprezy oprócz
uczestników walczących w
konkursie festiwalowym wystąpią goście specjalni, ale to jest
póki co niespodzianką. Jedną z
wielu które będziemy odkrywać
przez państwem przed samą
imprezą. Warto również wspomnieć, że obecnie pracujemy z
młodą i zdolną fotografką odpowiedzialną za sesję zdjęciową, w której wystąpią ﬁnaliści
naszego konkursu. Obiecujemy niezapomniane wrażenia i
przede wszystkim dużą dawkę
dobrej muzyki, bo taki jest Empire Festival. Chcemy pokazać,
że ludzie mogą się integrować,
że wszyscy jesteśmy tacy sami i
że wszyscy możemy pomagać!

–T

ak się stało, że postać
nieżyjącego Ksawerego Zarębskiego bliżej poznałam dzięki Annie Dudziak, gdy
pojechałam po jego prace do
szpitala psychiatrycznego w
Braniewie – powiedziała Małgorzata Szaefer, kurator wystawy w poznańskiej Galerii „tak”.
Wtedy dokładnie obejrzałam
jedenaście tablic tego niezwykłego autora.
Po chwili Małgorzata Szaefer
przechodzi przez czerwoną
ramę, by obrazowo zaprezentować, jak można pokonywać
granice. W ten sposób chciała
także zachęcić odwiedzających
galerię, aby wczuli się w rolę
człowieka pozostającego po
drugiej stronie tej ramy.
– Ksawery Zarębski nigdy nie
zaakceptował rzeczywistości, w
której przyszło mu żyć, dlatego
nazywał siebie zdrowym wariatem – mówi Małgorzata Szaefer.
– Także Paweł Mysera, twórca instalacji powiedział, że dla
niego to również przekroczenie
świętości i tego, co nazywamy
szaleństwem. Jednocześnie jest
to próba wkroczenia w obszar,

który stanowi dla nas inny stan
świadomości.
Poznańska Galeria „tak” zorganizowała wystawę prac Ksawerego Zarębskiego, chorego
psychicznie pacjenta szpitala
psychiatrycznego w Branicach
w ramach projektu „Nikt z Nikąd”, poświęconego tematyce
wykluczenia, także twórcom art
brut. Głównym motywem wystawy jest rama.
– Rama wywodzi się z obrazu, przekracza jego wnętrze
– wyjaśnia Małgorzata Szaefer.
– Wokół niej zbudowana jest
koncepcja przestrzenna wystawy. Ma ona wiele wspólnego ze
świętością. W obramowaniach
pozostawali święci bizantyjskich malowideł. Podobne czerwone ramy znalazłam w kolekcji szpitala psychiatrycznego w
Budapeszcie.
Na wystawie pokazano jedenaście prac Ksawerego Zarębskiego, które odnoszą się do
różnych tematów. Autor określa
siebie mianem „mądrego wariata”. Niektóre jego prace zdradzają spirytualistyczne odniesienie
do planet, kosmosu, podróży
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Wyjście poza ramę
kraju wrócił w 1955 roku, ale
nie mógł się odnaleźć w socjalistycznej Polsce. Znalazł się w
szpitalu psychiatrycznym w Branicach z orzeczeniem schizofrenii. Aresztowanie, zamknięcie
w szpitalu uznał za dowód, że
jest zagrożeniem dla ówczesnych władz politycznych. Jego
pobyt w placówce szpitalnej
nacechowany był urojeniami
prześladowczymi i wielkościowymi. Po latach apatii w Ksawerym Zarębskim obudzi się
talent twórczy. W 1969 roku zaczął tworzyć tak zwane plansze,
przypominające komiksy. Odnosił się w nich do życia szpitalnego, sytuacji politycznej, historii
oraz magicznej siły niektórych
roślin, czyli mlecza i bzu. Inną
formą jego twórczości były nie
istniejące już kalendarze w formie zegarów. Twórca do końca
życia przebywał w szpitalu i tam
zmarł. awa

FOT. AURELIA PAWLAK

międzyplanetarnych, w które
wplecione są drzewo życia, wąż,
sierp, młot, gwiazdy, swastyki,
magiczne zwierzęta.
Ksawery Zarębski urodził się
w 1901 roku w Warszawie. Po
zakończeniu pierwszej wojny
światowej zgłosił się do Legii
Akademickiej. Gdy go zdemobilizowano, podjął naukę i rozpoczął pracę w warsztacie ślusarskim. Jednak po pewnym czasie
wrócił do wojska i rozpoczął karierę jako żołnierz zawodowy. W
1939 roku brał udział w obronie
kraju, a potem przez Rumunię i
Francję przedostał się do Anglii.
Walczył jako członek nadziemnego personelu lotniczego w
Anglii. Ożenił się i miał dwójkę
dzieci.
Pierwsze symptomy choroby
psychicznej pojawiły się po zakończeniu działań wojennych.
Uważał, że śledzi go brytyjska
policja i radziecki wywiad. Do
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Odkrywanie talentów
S

pecjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci
Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
otrzymał w styczniu 2011 roku
zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, biorąc
udział w projekcie ogłoszonym
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a współﬁnansowanym przez Unię Europejską.
Uczniowie Ośrodka działają w
wielu dziedzinach, ale najwięcej
laurów zdobywają śpiewając,
grając w szachy i tworząc poezję. Długoletnią tradycję ma
gra w szachy, której miłośnicy
systematycznie od kilkunastu
lat trenują w ramach zajęć pozalekcyjnych, obozów sportoworehabilitacyjnych w czasie ferii
i letnich spotkań szachowych.
Efektami tych ćwiczeń są czołowe lokaty w zawodach o mistrzostwo na szczeblu miasta i
rejonu.
– Już 1993 roku byliśmy Mistrzami Polski indywidualnie i
drużynowo w gronie osób niewidomych i słabo widzących,
a w roku 2001 nasz uczeń reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Alicante Hiszpania, gdzie zdobył VI miejsce
na 22 zawodników – wspomina
nauczyciel i trener mgr Henryk
Dudek. – Od wielu lat szachiści
znajdują się w kadrze narodowej
Polski juniorów oraz seniorów i
startują w zawodach szachowych grając z osobami pełnosprawnymi. W historię Ośrodka
wpisały się organizowane na
jego terenie Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Szkół Gimnazjalnych w Szachach Drużynowych
Dziewcząt i Chłopców o Puchar
Prezydenta Miasta.

Równie bogate są sukcesy
wokalne uczniów SOSW. Już w
latach 90-tych Zespół Muzyki
Dawnej „Pro Musica Dąbroviensis”, założony przez nauczycielkę Ośrodka mgr Teresę Leśniak,
był zdobywcą Złotych Wawrzynów i pierwszych miejsc
w Ogólnopolskim Turnieju
Artystycznym Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
„Asy z naszej klasy”, a w 2003
roku otrzymał zaproszenie do
udziału w imprezie „Niewidomi
Widzącym” odbywającej się na
Zamku Królewskim w Warszawie w ramach obchodów „Eują swoje talenty. W czasie zajęć
wzbogacają osobowości w zakresie przeżyć i uczuć, rozwijają
wyobraźnię i stają się bardziej
wrażliwi na piękno poezji oraz
sztuki. Uczestniczą w zajęciach
teatralnych, muzealnych i poetyckich.
– Nawet ci nieśmiali, którzy do
tej pory pisali „do szuﬂady”, nabierają odwagi i publikują swoje
utwory w szkolnej gazecie i na
stronie www – mówi nauczycielka języka polskiego dr Aldona Fojkis.

ropejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych”.
Wiele nagród przyniosły
udziały indywidualne uczennic
w Ogólnopolskich Festiwalach
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla osób niepełnosprawnych,
organizowanych
przez Fundację Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”. Za zajmowanie czołowych lokat naszą
placówkę w listopadzie 2010 r.

uhonorowano statuetką i przyznawano jej tytuły „Przyjaciela
Zaczarowanego Ptaszka”.
– Wielogodzinne ćwiczenia instrumentalne, emisyjne i
wokalne w czasie zajęć pozalekcyjnych indywidualnych i
grupowych, aranżacje tekstów
dają wspaniałe efekty, bo śpiew
uczniów podziwiany jest nie tylko w czasie szkolnych akademii,
ale również na uroczystościach
miejskich i wojewódzkich” –
podkreśla obecna nauczycielka
muzyki mgr Aneta Trybulec. –
Lista sukcesów jest imponująca, bo obok nagród na festiwalach i w konkursach wokalnych
są koncerty w Strakonicach i
Brnie-Czechy oraz na krakowskim Rynku i w warszawskich
Łazienkach. W obecnym roku
szkolnym grupa wokalna zdobyła Grand Prix w Dąbrowskim
Przeglądzie Twórczości Dzieci i
Młodzieży „Graj i pomagaj”.
Uczniowie Ośrodka, którym
bliska jest poezja i literatura, też
z dużym powodzeniem rozwija-

Świetnym wzorcem dla
uczniów jest patronka Ośrodka
– niewidoma poetka i aktorka
Zoﬁa Książek-Bregułowa, która
również docenia talenty młodych autorów na spotkaniach
i organizowanym przez placówkę Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Recytatorskim.
Tego rodzaju twórczość też
mieści się w wieloletniej tradycji
Ośrodka, bowiem uczniowie byli
wyróżniani w Konkursie „Kacze
Pióro”, Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Czy niewidomy
mógłby zostać prezydentem?” i
Miejskim Konkursie Twórczości
Własnej.
Wszystkie zajęcia prowadzone w SOSW nie tylko odkrywają talenty, ale pomagają
uczniom przełamywać bariery,
lęki i uprzedzenia. Wzmacniają
poczucie własnej wartości, rozwijają umiejętność wyrażania
uczuć i publicznych wystąpień
oraz uaktywniają osoby niepełnosprawne w życiu społecznym.

RENATA SZAŁWIŃSKA
MAŁGORZATA
ROZWADOWSKA
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PPOZNAŃ

„R

epasacja” (podnoszenie
oczek w pończochach
czy rajstopach) ma ten sam
źródłosłów, co „repasaż” (w
kolarstwie i sportach wodnych dodatkowy wyścig
zawodników przegrywających w przedbiegach). Owe
słowa wzięły się z francuskiego „repassage” („nawrót”
od czasowników „passer”
– przechodzić – i „repasser”
– powtórnie przejść). Osoby
żeńskiej płci – trudniące się
repasacją – słowniki polskie
zgodnie nazywają „repasaczkami”.
W Poznaniu na reperujące
pończochy panie mówiło się
powszechnie nie „repasaczki”, lecz „repaserki”. Mama,
która w ciągu nieomal 40 lat
wykonywała w domu to właśnie zajęcie zarobkowe, ani w
stosunku do siebie samej, ani
do innych swoich koleżanek
„po fachu” nie używała wyrazu „repasaczka”, tylko zawsze
„repaserka”.
Od grudnia 1957 roku przebywałem w świętokrzyskim
Busku-Zdroju w sanatorium
dla dzieci chorych „Na Górce”,
sama zaś Mama przez pewien
czas była w świeżo objętym,
niewielkim,
jednoizbowym
mieszkaniu – „kawalerce”, w
budowanym co dopiero osiedlu na Ogrodach w dzielnicy
Poznania zwanej Jeżycami.
W niełatwych chwilach Mamie pomagał nasz wspólny
przyjaciel, wujek Jan Wierzbiński, Jej kolega gimnazjalny
z czasów międzywojennych.
Po latach odnalazł Ją, gdy
przypadkiem od kogoś dowiedział się, w jak trudnej znajduje się sytuacji wskutek mojej
głębokiej niepełnosprawności
oraz bardzo nieudanego małżeństwa.
Ostatnie z moich wspomnień o Mamie w „Filantropie” ukazało się już dość dawno, bo w numerze z września
2010 roku. Przypomnę, że relacjonowałem w nim, jak Ona
zaopatrywała się w sprzęt
potrzebny do repasacji u elektrotechnika pana Henicza w
jego domowym warsztacie
przy Szamotulskiej w styczniu 1958 roku.
Rozbrajający była radość
Mamy z niecodziennego za-

Mama,
(39)
jaką pamiętam
NARODZINY FIRMY

FOT. ARCHIWUM
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Moja mama na początku
lat sześćdziesiątych.
kupu, jakim bez wątpienia
było nabycie sprzętu do podnoszenia oczek: igły repasacyjnej, tamborka do naciągnięcia i przesuwu pończochy
oraz elektrycznej maszynki
wraz z pedałem nożnym do
jej uruchamiania w momencie, kiedy igle można było
nadać napęd pneumatyczny.
By działać jako repaserka,
pani podejmująca się tego zajęcia nie musiała przechodzić
dłużej trwającego, fachowego
przysposobienia. Wystarczało,
że ktoś, kto już pracę tę wykonywał, udzielił kilka instrukcji
słownych, praktycznie unaocznił zasady, jakich należy
przestrzegać, operując igłą, i
wreszcie umożliwił podjęcie
pod swoim okiem pierwszych
samodzielnych prób pracy ze
sprzętem do repasacji.
Moja Mama już od lat
szkolnych wykazywała rękodzielnicze uzdolnienia, co
wytłumaczenie w dużej mierze znajduje w tym, że już Jej
Mama – moja Babcia – jako
małą dziewczynkę zabierała
Ją do różnych bogatych domów, dokąd udawały się zarobkowo celem wspólnego
wykonania prac krawieckich
na rzecz rodzin, angażujących je przez jakiś czas z całodziennym utrzymaniem i
mieszkaniem.

W domu mam pamiątkę
szczególną: uszytą przez
Mamę na robotach ręcznych
w Gimnazjum im. Generałowej Zamojskiej w Poznaniu –
gdy Ona miała lat 9 – kasetę
do chustek do nosa z mocnego, niezbyt grubego materiału, w kolorach nie blednących
od 90 lat, z wyszytymi nań
motywami roślinnymi, drobno obszytymi na obrzeżach, z
inicjałami imienia i nazwiska
wykonawczyni.
„Skoro ongiś tak ładnie
szydełkowałam – myślała sobie Mama – pewnie te oczka
nauczę się podciągać szybko i łatwo …”. Przyglądając
się znajomej ze Staszica, jak
ona pewnie przemierza igłą
współpracującą z maszynką
niekiedy przez całą długość
pończochy, nie wydawało się
Jej to wcale takie bardzo trudne. Zaopatrzywszy się już w
sprzęt potrzebny do podnoszenia oczek, Mama repaserką czuła się już pełną gębą!
Tydzień wystarczył ochoczo działającej Mamie na
zgłoszenie swego rzemieślniczego warsztatu do urzędu
skarbowego w biurowcu przy
ul. Libelta oraz na zamówienie w którymś z zakładów od
wizualnych reklam dwustronnego szyldu przy wejściu do
budynku – tak zwanej chorągwi! – o treści „Podnoszenie
Oczek. Parter m 15”.
W przedpokoju jednoizbowej „kawalerki” – zasiedlonego właśnie przez Mamę
mieszkania – na widocznym
miejscu zawisła „karta skarbowa”, a uproszeni przez Nią
panowie z budowy na lewo
od bramy przytwierdzili do
ściany budynku szyld chorągiew w kolorach żółci, błękitu
i czerwieni.
Mama teraz dopiero dziarsko zabrała się za trening
pracy z igłą do repasacji na
uzbieranych u znajomych i
sąsiadów pończochach i rajstopach, przeznaczonych już
do śmietnika lub spalenia w

piecu. Samouctwem nowego
„zawodu” trudniła się późnymi wieczorami i nocami,
jednak nie przychodziło Jej to
bez trudu tak, jak oczekiwała,
wnioskując ze swoich szydełkowych fascynacji rodem ze
szkolnych lat.
W materiale ćwiczebnym –
w starych pończochach! – nożyczkami powodowała coraz
to inne pęknięcia, wmawiając
sobie, że być może teraz właśnie któreś z lecących oczek
uchwyci i jakiś życzliwy duch
sprawi, iż prowadzona przez
Nią igła zacznie wreszcie podnosić oczko, czyli przywracać
dawne wiązanie między jego
poprzecznymi
cieniutkimi
nitkami. Każdego wieczora
bezskutecznie
wprawdzie,
choć ze stoicką determinacją
Mama rzemiosła repasacyjnego uczyła się a uczyła!
Społeczność budującego się
osiedla zawsze wygląda sklepów i punktów usługowych.
Mamie interes zapowiadał nie
byle jaki. Panie z wymagającymi naprawy pończochami i
rajstopami zaczęły je Mamie
znosić. Złoto blond Basia Kiełczewska, sąsiadka z pierwszego piętra, wtedy studentka
czwartego roku medycyny,
była pierwszą, która podała
Jej papierową torebkę z pończochami do reperacji.
„Wiesz, co? – rzekł do Mamy
Janek Wierzbiński, widząc
paczuszki z robotą od pierwszych klientek – Tak długo,
aż oczek nie będziesz sama
łapała, ja Ci będę zanosił pończochy do punktu przy Szamotulskiej, jak gdyby one były
mojej żony i trzech naszych
córek. A Ty sobie potem do
swoich torebek je przepakujesz, napiszesz na nich swoją cenę i honor ﬁrmy będzie
ocalony …”. Lepsze wyjście z
impasu wydawało się nie do
wymyślenia. Przez czas jakiś interes Mamy tak właśnie
funkcjonował.
cdn.
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czwartek 3 marca, nad
ranem, w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, zmarła
wybitna polska aktorka Irena
Kwiatkowska. Miała 98 lat.
Irena Kwiatkowska urodziła
się 17 września 1912 roku w
Warszawie. W 1935 ukończyła
studia na Wydziale Aktorskim
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Zadebiutowała
w teatrze Cyrulik Warszawski. Swoją przygodę ze sceną rozpoczęła przed II wojną
światową, uczęszczając do
Państwowego Instytutu Sztuki
Teatralnej w Warszawie. Do
wybuchu wojny grała w teatrach Powszechnym w Warszawie, Nowym w Poznaniu i
Polskim w Katowicach. Podczas okupacji niemieckiej była
żołnierzem AK, uczestniczyła
w powstaniu warszawskim.
Po wojnie grała w licznych teatrach. Była również
znakomitą aktorką ﬁlmową.
Debiutowała w 1945 r. w ﬁlmie Antoniego Bohdziewicza
„2x2=4”. W 1961 roku wystąpiła w roli sąsiadki konserwatorki starych dzieł sztuki
w ﬁlmie opartym na fragmentach programu „Piwnicy pod
Baranami” pod tytułem „Drugi
człowiek” w reżyserii Konrada Nałęckiego. Widzowie
zapamiętali ją jednak przede
wszystkim jako Kobietę Pracującą w „Czterdziestolatku”
oraz matkę Pawła w serialu
telewizyjnym „Wojna domowa” w reżyserii Jerzego Gruzy.
Pojawiła się w także kolejnych
ﬁlmach i serialach tego reżysera: „Motylem jestem, czyli
romans
czterdziestolatka”,
„40-latek, 20 lat później”. Miłośnicy seriali mogli ją oglądać także w „Zmiennikach” w
reżyserii Stanisława Barei.
Najsłynniejsza polska Kobieta Pracująca w 1994 roku
przeszła na emeryturę, ale
nie zrezygnowała z występów
gościnnych. „A kiedy już i z
tego zrezygnuję – powiedziała w wywiadzie udzielonym
„Życiu” – i stanę się prawdziwą emerytką, chciałabym
pracować w warszawskich
Łazienkach jako sprzątaczka
i grabić liście. Szu, szuu, szuuu – dodała.
Kwiatkowska została uhonorowana wieloma nagroda-

Wspomnienie o Irenie
Kwiatkowskiej
mi. W 1952 roku otrzymała
Dyplom Uznania Ministra Kultury i Sztuki. Jest laureatką nagrody Komitetu d/s PRiTV za
wybitne osiągnięcia aktorskie
w programach rozrywkowych
telewizji: Srebrnej Maski i Złotej Maski. Została uhonorowana Wielkim Splendorem, nagrodą Teatru Polskiego Radia,
Nagrodą Prometeusza za wybitne osiągnięcia estradowe
oraz Super Wiktorem . W 2003
roku, podczas IV Festiwalu
Dobrego Humoru w
Gdańsku, otrzymała
statuetkę Błękitnego
Melonika Charliego
za całokształt twórczości artystycznej.
Aktorka została też
uhonorowana
orderem
„Ecclesiae
populoque servitum
praestanti” (Wyróżniającemu się w
służbie dla Kościoła
i Narodu) przyznanym przez Prymasa
Polski. W 1965 roku
otrzymała
Krzyż
Oﬁcerski
Orderu
Odrodzenia Polski,
a w 2005 roku Złoty
Medal Gloria Artis.
W 1998 roku artystka otrzymała odznaczenie Order Uśmiechu. Uhonorowano ją także statuetką
„Gwiazda Telewizji Polskiej”
wręczoną z okazji 50-lecia
TVP. W 2008 roku aktorka
otrzymała Specjalną „Złotą
Kaczkę” 100-lecia Polskiego
Kina” w kategorii „Kobieca
rola komediowa stulecia”.
Kwiatkowska była też jedną z ulubionych aktorek Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Specjalnie dla niej
stworzył kilka postaci scenicznych, m.in. Hermenegildę Kociubińską, żonę Wacia,
Sierotkę. Zawsze podkreślała,
że jej żywiołem jest praca w
teatrze, bo daje jej możliwość
bezpośredniego kontaktu z
publicznością.
Twierdziła,
że przed każdym występem
ma wielką tremę. Zawsze pół
godziny wcześniej wycisza
się, skupia i przygotowuje
do roli. Artystka była jednym
z ﬁlarów Kabaretu Starszych
Panów Jeremiego Przybory i
Jerzego Wasowskiego. Wystę-

powała również w Kabarecie
Dudek i Szpak. Nagrała wiele
audycji radiowych, zwłaszcza dla dzieci. Mężem Ireny
Kwiatkowskiej był lektor i spiker Polskiego Radia Bolesław
Kielski.
Ostatnie chwile życia Irena Kwiatkowska spędziła w
Domu Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skolimowie.”Unikam wspomnień, nie
lubię wracać do przeszłości”
– powiedziała Irena Kwiat-

kowska w wywiadzie, który
w 2009 roku opublikowała
„Gazeta Wyborcza”. We wrześniu 2010 w Ogrodzie Domu
Aktora w podwarszawskim
Skolimowie, gdzie aktorka
mieszkała. została zorganizowana uroczystość z okazji jej 98 urodzin. Głównym
punktem uroczystości było
odsłonięcie ławeczki Ireny
Kwiatkowskiej, na której lubi
wypoczywać w ogrodzie skolimowskim. Każdy, kto na niej
przysiądzie, niespodziewanie
usłyszy fragmenty piosenek,
recytacji i monologów Artystki, ze słynnym „Ptasim radiem” na czele. Przytwierdzona do oparcia tabliczka głosi,
że jest to „Ławeczka z humorem Ireny Kwiatkowskiej”. Na
uroczystości obecni wtedy
byli: Jerzy Połomski, Krzysztof Tyniec, Danuta Błażejczyk.
List od prezydentowej Anny
Komorowskiej odczytała Halina Kunicka. Alina Janowska
ze swoim specyﬁcznym, przewrotnym humorem recytowa-

ła wierszowaną laurkę. Wiktor Zborowski wspominał, jak
to pierwszy raz miał zaszczyt
grać z Ireną Kwiatkowską w
radiowej bajce dla dzieci “Plastusiowy pamiętnik”. Ona była
Plastusiem, a on... skromnym
Ołówkiem i Naparstkiem. Reżyser serialu “Czterdziestolatek” Jerzy Gruza wspominał,
że to pani Irena 90 procent
dała słynnej postaci Kobiety
pracującej wymyślonej przez
scenarzystę Krzysztofa Teodora Toeplitza.
Nikt wtedy nie
spodziewał się, że
to ostatnia taka
uroczystość. Irena
Kwiatkowska czekała na piękną, ciepłą wiosnę, kiedy to
będzie mogła znowu usiąść na swojej
ławeczce… Niestety,
stało się inaczej. 14
marca w Warszawie
odbyły się uroczystości pogrzebowe.
Pogrzeb aktorki rozpoczął się od mszy
świętej w kościele
św. Krzyża, której
przewodniczył
duszpasterz środowisk twórczych ks.
Wiesław Niewęgłowski. Podczas nabożeństwa żałobnego
aktorkę wspominał minister
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
„W kościele, gdzie spoczywa
serce Chopina, żegnamy dzisiaj inne wielkie serce. Kobietę pracującą, która przeszła
w stan spoczynku. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę ze
straty, przypominamy sobie
role, przypominamy uśmiech,
przypominamy
ciekawość,
a przede wszystkim wrażliwość i ogromną skromność
pani Ireny Kwiatkowskiej” powiedział minister. Trumnę
w kondukcie pogrzebowym
odprowadziła Kompania Honorowa Wojska Polskiego. W
ostatniej drodze Irenie Kwiatkowskiej towarzyszyli – obok
rodziny – artyści i przyjaciele
zmarłej: Alina Janowska, Olgierd Łukaszewicz, Teresa
Lipowska, Stanisław Brejdygant, Barbara Kraftówna,
Jacek Bławut i wielu innych.
Na pogrzeb przybyły również
tłumy warszawiaków.
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– Zespół Lombard powstał
ponad 30 lat temu. Jaka jest
tajemnica waszego sukcesu
i recepta na hit? Wasze piosenki „Szklana pogoda” czy
„Przeżyj to sam” są przebojami…
Grzegorz Stróżniak: – 30
lat to bardzo dużo. Wydarzyło się wiele dobrego i złego.
Lombard to marka, na której
można budować. Ten zespół
był dla mnie zawsze bardzo
ważny. Nie pozwoliłem, by
go zniszczono i zapomniano. Od 12 lat z Martą Cugier
każdego dnia walczymy o
Lombard.

„Przeżyj to sam…”
Z MARTĄ CUGIER i GRZEGORZEM STRÓŻNIAKIEM
rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
ale i Marek Siwek, i Agnieszka Kubicka, i nasi Olimpijczycy z Wielkopolskich Olimpiad
Specjalnych. Jeśli się czegoś
bardzo pragnie to marzenia
się spełniają.
– Niedawno odbyła się
premiera waszej nowej piosenki „Football Fans”. Jak
ona powstała?

Marta Cugier: – Wierzę w
Lombard, w muzykę Grzegorza i choć nie zawsze jest
różowo, idziemy dalej.
G. S.: – Nie ma recepty na
hit. Przebój to suma okoliczności, przypadków… Nie ma
to nic wspólnego z muzyką,
tekstem, wykonaniem, składem. Cieszę się, że udało mi
się kilkanaście tych hitów napisać, wciąż tworzymy nowe
utwory, jednak nie natraﬁliśmy jeszcze na sprzyjające
okoliczności.
– Lubicie pomagać innym?
M. C.: – To nie jest kwestia
lubienia, a raczej kwestia ludzi, których się spotyka na
swojej drodze, którzy dają Ci
możliwość pomocy. Wspaniałych organizacji, takich
jak Olimpiady Specjalne, Caritas, Patria, Mam Marzenie
i wiele innych, które o tę pomoc się do nas zwracają. Los
drugiego człowieka nie jest
obojętny.
– Co wam daje pomoc innym?
G. S.: – Pozwala nam stać
mocno na ziemi i doceniać
wszystko, co się w życiu ma
i co się przeżyło, dzięki cudownym osobom wkoło.
M. C.: - Radosne dzieciństwo, kochający rodzice…
– Grzegorz Stróżniak powiedział kiedyś, że „koncerty to najbardziej obiektywny miernik popularności”.
Które z dotychczasowych
koncertów zapadły wam
najbardziej w pamięć? Często koncertujecie w Poznaniu?
G. S.: – Na naszej trasie z
okazji 30 Rocznicy Powstania Solidarności w 2010
roku. Niezwykła atmosfera,
wspaniali ludzie: Rzeszów,
Lublin, Bytom, Jelenia Góra…
czy ostatnio Wilno. Tłumy cu-
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downych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Tego się nie
zapomina.
M. C.: – W Poznaniu gramy rzadko, choć tu jest nasz
dom. Nigdy nie zagraliśmy
w tym mieście koncertu marzeń, a takie przeżywamy w
całej Polsce, grając rocznie
60 koncertów.
– Często koncertujecie z
osobami niepełnosprawnymi?
M. C.: – To wspaniałe doświadczenie. Osoby te są
wspaniałymi
wokalistami:
Agnieszka Kubicka, Marek
Siwek, Gosia Piasek i inni.
Niepełnosprawność nie jest
przeszkodą do spełniania
marzeń.
G. S.: – Wszystko za sprawą Marka Siwka, który zadzwonił do mnie w 1998 roku
i zaproponował, bym skomponował mu muzykę do jego
tekstów. To on wprowadził
nas w świat osób niepełnosprawnych.
– Czy taki występ różni się
od zwykłego koncertu?
G. S. – Śpiewamy z naszymi przyjaciółmi utwory Lombardu w duetach. Przeważnie
Marta z Agnieszką, Gosią, a
ja z Markiem. Wszyscy razem
śpiewamy „Edukację” i „Przeżyj to sam”. ostatnio „Football
Fans” – hymn napisany na
prośbę niepełnosprawnych
kibiców piłki nożnej.
M. C. – Jest w tych koncertach niezwykła siła, każdy
taki występ jest dla nas bardzo ważny.
– Utrzymujecie stałe kon-

takty ze stowarzyszeniami
lub fundacjami?
M. C.: – Od 10 lat wspieramy Wielkopolskie Olimpiady Specjalne. Koncerty
dla dzieciaków dostarczają
nam niezwykłych wrażeń i
pozytywnych emocji. Szczególne miejsce w naszym życiu zajmuje również Caritas
Archidiecezji Gnieźnieńskiej
dowodzony przez ks. Jacka
Dziela. Patronujemy uzdolnionym muzycznie dzieciom
z Domu Dziecka w Kołdrąbiu, ostatnio zakupiliśmy im
potrzebny instrument, mikrofony i mały sprzęt nagłośnieniowy.
G. S.: – Ostatnio wystąpiliśmy charytatywnie dla
Fundacji Patria w koncercie
Mikołajkowym, myślę, że
to zaowocuje naszą dalszą
współpracą. Staramy się być
wszędzie tam, gdzie możemy innym nieść radość. Niezapomniany był także występ
dla dzieci niewidomych i słabo widzących w styczniu w
Poznaniu.
– „Tylko sam dojdziesz
tam, jeśli chcesz dojdziesz
wiesz ...”. To cytat z pierwszego tekstu piosenki „Przeżyj to sam” napisanego przez
16-letniego Grzegorza…
G. S. – To moje kredo życiowe. Kiedy pisałem ten
tekst, miałem 16 lat, ale już
wiedziałem, że wszystko, co
zrobię w życiu, będzie zależało ode mnie. Można osiągnąć wszystko, jeśli bardzo
się tego pragnie, włoży się
pracę i wysiłek. Ja jestem na
to dowodem i Marta również,

G. S. – Utwór Football Fans
powstał na prośbę niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej, skupionych wokół Fundacji im. Królowej Polski Św.
Jadwigi. Później zagraliśmy
go podczas charytatywnego
koncertu dla Drużyny Szpiku.
Piosenka się tak spodobała,
że powstał do niej teledysk
promujący idę kibicowania
bez podziałów i agresji.
– A oczym jest „Football
Fans”?
M. C. – Chodziło nam o to,
by zarazić ludzi jednością kibicowania. W piosence podkreślamy, że gdy piłka jest w
grze, nie jest ważne, kto wygra, ważne jest widowisko
sportowe na wysokim poziomie i idea fair play. Mamy w
Polsce wspaniałych kibiców
pełnosprawnych i niepełnosprawnych, i wszyscy czekamy na wspaniałe widowiska,
które odbywać się będą na
nowych polskich stadionach,
budowanych na Euro 2012,
ale przecież służyć nam będą
przez długie lata.
– Za rok jubileusz 30-lecia Lombardu. Jakie dalsze
plany?
G. S. – Długo oczekiwane płyty: nasz premierowy
ShowTime z udziałem Marka Siwka i rapera Kebaba,
płyta Swing zaproszonymi
poznańskimi muzykami jazzowymi Swing, DVD z koncertami zarejestrowanymi w
2010 roku z okazji 30-lecia
NSZZ Solidarność, mnóstwo
ciekawych koncertów w Polsce i na świecie, m.in. z okazji 30 Rocznicy Pacyﬁkacji
Kopalni Wujek w Katowicach.
Reszta niech pozostanie niespodzianką. Zapraszamy na
www.lombard.pl
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osz krajan Lełyn (Leon),
co miyszko wew Lublinie,
pojachał na zaksy do Londynu.
Na świynta chcioł przyjachać
do krewnioków. Wymaroł wew
Internecie, że najbarzy ploży
jachać samolotem do Szczecina, a zaś banom bez Poznań,
Wrocław i Kraków i trzebno się
przesiunść.
Do Szczecina jachoł bez dwie
godziny i zaś potośtoł się na
bane. Ekszpres odwołali, winc
po dwóch godzinach wsiod do
Tanich Linii Kolejowych. Czymu
tanie? Bo bez cołkom droge stoł
jednyj girze na korytarzu, tylko
zminioł jednom fujte (stope) na
drugom.
Bana do Poznania opóźniła
sie sześć godzin. Tu zaś wynikło,
że pociung do Wrocławia mo ino
dwa wagóny, bo reszta zamarzła.

Lełyna pkła kupa wiaruchny, że
wylundowoł przejściu miyndzy
wagónami. Zaś baniorze (kolejarze) bez dwie godziny skrobali
elektrowóz, bo nowej zamarzły bremze (hamulce). Trzebno
było tyż rozmrażać rozjazdy, bo
wajchy nie szło uruchomić, bez
co tyż luft lampą z petronem
(olejem) dygali (pracowali) bez
godzine, oż puściła, wej.
Wew Wrocławiu nosz znajómek czekoł cztery godziny na
pociung do Krakowa. Bana miała wjachać na peron piunty. Wiaruchna lotała z koframi, ale nie
szło najdnunć istnygó. Zaś jedyn
wyniuchoł, że trzebno jachać
bimbom jesczyk dwa przystanki.
Tu ogłosili bez megafon,
Że muszom jachać nazad, bo
jestta inacyj.

Do Krakowa jachali zes planowym opóźnieniem. Ludzi upkli
jak śledzie. Lełyn mioł miejsce
siedzunce wew WC, jednako
mioł jeszczyk ośmiu współpasażerów. Ino co jakisiś czas trzebno było wychodzić gynsiygó, jak
przypluntoł sie istne zes potrzebom.
Zaś bana znowyj stanyła, bo
na szreke (torowisko) skulnyła sie
kula śniegu. Jak odkopali, zerwoł
sie drut od trakcji elektrycznej,
bo był taki erzac (tymczasowy).
Skorno wczoraj buchli przewody złomiorze, to tak wyszło. Zaś
szukali baniorza, bo wpod wew
zaspe. Przed Lublinem stali na
końcowym fyrtlu (rogatkach), bo
któś głabnył gelejze (szynę). A że
każdyn tor należy do inny spółki,
bany jachały wahadłowo.
Lełyn dojachoł na drugi dziyń
do krewnioków, doł prezenty i
Musioł jachać sofort (natychmiast) nazad. Wiaruchna, czy
nie można dostać delerii, wej?

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

BYDLAK
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

„Każdy sobie
Rzepkę skrobie”…
Gdy już miejsce
Ma przy żłobie.

WYBRAŃCY

PODMUCHY

Sami kompetentni,
Ponoć sami swoi.
Ciesz się, że cię teraz
Byle kto nie doi.

Nie otrzeźwi damo
Cię najlepszy wachlarz,
Jeśli na przyjęciu
Za dużo się nachlasz.

Fraszki
DIETA CUD

BRATERSTWO

Będziesz odchudzona,
Piękna, zgrabna, cienka.
Z hipopotamicy
Zrobi się sarenka.

I człowiek światowy
Staje się psubratem,
Jeśli powiązania
Ma z przestępczym
światem.

TAJNIAK
Ręce ma czyste,
To co śmierdziało,
Cudem z archiwum
Mu wywietrzało.

PROWODYR
Tak mu przygrzała
Aura zwycięstwa,
Że mu odbiła
Palma pierwszeństwa.

VAT NIE BAT
Tych, co do pierwszego
Martwią się, jak przeżyć,
Rząd chce bezboleśnie
Po d… uderzyć.

BLAGA
Kłamią posłowie
Słowo po słowie.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Euzebiusz
Żegota

K
Kazimierz
Graczyk
G

WARSZAWA

ŁŁÓDŹ

Fraszki
URZĄD NASZ PAN
Biada temu
Kto się upiera,
Że to dla nosa
Tabakiera.

ZAGADKA
Jak to się dzieje,
Nie wiem sam:
Im więcej dokładają,
Tym mniej mam.

PYTANIE
Ta myśl uparcie
Mnie prześladuje:
Jeśli naprawimy,
To kto znów zespuje?

SPECE OD KULTURY
– Co, nie ma kultury?
Załatwi się wnet:
Zrobi się dyskotekę
I pół litra na łeb.

KALKULACJA
Światło, gaz, komorne.
Jak wszystko podliczę,
Jeszcze mi zostanie
Z renty na gromnicę.

POMYŁKA?
„Oszczędnością i pracą…”
Dalej, nie wiem, czemu,
Zawsze mi wychodzi:
„Dawno, dawno temu”.

SPOSÓB
Moje skromne M-1
Zrobiono pałacem.
Czuje to wyraźnie,
Kiedy czynsz płacę.

DZIAŁACZ
Wiadomo – zawodowiec
O kierunek nie pyta.
Każdy nurt dobry,
Byle do koryta.

KTO WINIEN?
Nie ten winien, co błądzi,
Nie znając drogi,
Ale ten, który co dzień
Inne chwali bogi.
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ego dnia zamknął się dla
Stanisława Trznadla dostęp do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otóż
odbywało się właśnie zebranie Konferencji Samorządu Robotniczego, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Dzielnicowego
PZPR i Wojewódzkiej Rady
Związków Zawodowych.
Zakład reprezentowali delegaci z wydziałów produkcyjnych, dyrekcja, organizacja
związkowa, Komitet Zakładowy PZPR i innych organizacji społecznych w „Albie”.
Podsumowywano działalność
socjalną w mijającym sezonie
letnim. Sprawozdanie wygłosił przewodniczący Rady Zakładowej Leszek Cholewiński.
Zebrani wysłuchali z uwagą.
Następnie dyrektor naczelny
stwierdził, że Rada Zakładowa
i podległe jej organizacje, jak
PTTK, mało oszczędnie korzystały z funduszu socjalnego,
co mogło spowodować, że
zabraknie pieniędzy na akcję
grzybobrania. Gdy tylko skończył, natychmiast poprosiła o
głos towarzyszka pierwszy sekretarz KZ Joanna Rychlińska.
– Tu główną winę ponosi
– w jej głosie brzmiał gniew
– Stanisław Trznadel, bo z
wycieczek przez niego kierowanych korzystają tak zwani
kolesie, którzy nie płacą za
uczestnictwo. Nie wiem, jak
się z tego teraz wytłumaczy,
ale ja domagam się, aby rozliczył się z tego tu, nam! Tak
nie może być, towarzysze,
by jedni płacili, a drudzy nie,
bo są w komitywie z panem
Trznadlem!
– To może ja od razu wyjaśnię państwu, jak to jest z tą
moją niegospodarnością – zaproponował Trznadel ze znanym wszystkim spokojem.
– Proszę, kolego – zgodził
się prowadzący zebranie Cholewiński.
– Dziękuję – rozpoczął z
ﬁluternym uśmiechem Trznadel. – Otóż wyjaśniam, że to,
co mówi towarzyszka sekretarz, nie miało miejsca, bo
mam kopie list ze wszystkich
wycieczek, są tam wpłaty i
podpisy uczestników. No, poza
jednym…

Wilczy bilet
Tu zamilkł tajemniczo.
– Kto to taki? – nie wytrzymał dyrektor. – Znamy go? Z
jakiego powodu?
– Nie znam powodu, nie
wnikałem, ale tą jedyną osobą
jest nasza towarzyszka Joanna…
– Jak to? Dlaczego? – na sali
powstał gwar głosów pełnych
niezadowolenia. Rychlińska
poczerwieniała, a przedstawiciel Komitetu Dzielnicowego
pobladł i nerwowo zapalił papierosa.
– Proszę o ciszę – pierwszy
ochłonął Cholewiński. – Mam
nadzieję, że nam wyjaśnisz
swoje oświadczenie, kolego
Trznadel.
– Tak, mam przy sobie listę.
Nie ma na niej ani sumy opłaty
za wycieczkę, ani podpisu towarzyszki.
– Nie zapłaciłam i nie zapłacę! – odezwała się gniewnie
Rychlińska. – Bo panu Trznadlowi i innym w powrotnej
drodze zachciało się zwiedzać
Jasną Górę! I jakby tego było
mało, to jeszcze zachciało się
uczestniczyć we mszy. Gdybym zapłaciła, znaczyłoby, że
popieram zapędy klerykalne!
– Ale szefowa też uczestniczyła we mszy, nawet klękała,
przeżegnała się. I to kilka razy
– przerwał jej Trznadel.
– Inaczej mi nie wypadało.
– Trzeba było tam nie wchodzić – zauważył ktoś z sali.
– Albo zamiast do klasztoru
trzeba było iść do restauracji
naprzeciw, świetne ﬂaki tam
mają! – dodał ktoś.
– A gdy odjeżdżaliśmy, to
szefowej zachciało się iść na
mury szukać śladów Kmicica – tu Trznadel zasłonił usta,
tłumiąc śmiech.
– Dość tych żartów! – przerwała Rychlińska. – Zajmijmy
się dalszą częścią programu,
a ja rozliczę się z obywatelem
Trznadlem i zapewniam was,
że już nigdy na wycieczkę z
Alby nie pojadę!
– Tak będzie najlepiej – dodał uszczypliwie ktoś z sali.
– Proszę o spokój i zajmijmy się programem – przerwał

Cholewiński. – Wierzymy, że
towarzyszka Joanna spełni to,
co powiedziała. Przecież dała
się już poznać jako dotrzymująca słowa.
I dotrzymała. Ale w swoim
gronie zaczęła się zastanawiać, jak pozbyć się z zakładu Stanisława Trznadla.
Tak po prostu nie można go
było zwolnić, był długoletnim
pracownikiem i działaczem
związkowym, a co najważniejsze – powszechnie lubianym. Problem rozwiązał dopiero dobry kolega Trznadla
Kazimierz Wołkiewicz, pierwszy sekretarz POP Działu
Głównego Mechanika. Wpadł
na pomysł, aby Staś napisał
podanie o przyjęcie w szeregi
PZPR.
– A jak mnie przyjmą? – zapytał wystraszony Trznadel.
– Przecież ja nie chcę należeć
do partii…
– Nie martw się – uspokajał
go Wołkiewicz. – Przecież ona
chce cię wylać z fabryki, a nie
ma podstaw. Zobaczysz, że
nie przyjmie tego podania i da
ci spokój.
Trznadel się zgodził i podanie o przyjęcie do partii napisał.
Wołkiewicz miał rację, bo
gdy tylko przyniósł podanie i
podał Rychlińskiej, ta po przeczytaniu go aż podskoczyła na
krzesełku.
– Ja ci dam, po moim trupie, jak ty zostaniesz przyjęty
do partii! Ty wywrotowcu!
– niemal krzyknęła, po czym
podarła podanie i wrzuciła do
kosza. – Niech on lepiej nie
pokazuje mi się na oczy, bo
nie ręczę za siebie!
Od tej pory Stanisław Trznadel był znany w Albie nie tylko
jako dobry działacz społeczny,
ale też jako jedyny, którego
nie chciano przyjąć do PZPR.
Po Rychlińskiej było jeszcze
trzech pierwszych sekretarzy,
ale żaden nie chciał słuchać,
by Trznadla przyjąć do partii.
A popularny w Albie Stasiu?
Przeżył siedemdziesiąt sześć
lat, nadal energiczny, wysportowany, jest przewodnikiem
wycieczek krajowych, zawsze
pełen dobrego humoru, wciąż
gotów płatać ﬁgle.
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Okruchy
życia
S

towarzyszenie Teatralne
„INGENIUM” z Trójmiasta
zostało powołane do istnienia kilka lat temu przez grupę
młodych ludzi, których celem
było stworzenie nowoczesnej
placówki teatralnej, skupiającej uzdolnioną artystycznie
młodzież i dzieci.
Działalność
„INGENIUM”
koncentruje się wokół edukacji
świadomego odbioru sztuki,
organizacji imprez teatralnych
i przedsięwzięć promujących
młode talenty w kraju i zagranicą, wsparcia ﬁnansowego
programów rehabilitacji, działalności świetlic socjoterapeutycznych, organizacji letniego
i zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży oraz integrowania społeczności lokalnych.
Realizowane są spektakle, musicale, warsztaty teatralne.
Największą inicjatywą Stowarzyszenia jest musical zatytułowany „Okruchy życia”,
którego treść nawiązuje do
założeń pedagogiki Janusza
Korczaka i traktuje o losach
nastolatków zamieszkujących
małe miasteczko rządzone
przez uliczny gang. To przepiękna opowieść o przyjaźni
oraz relacjach międzyludzkich. W przedsięwzięciu artystycznym twórcy wykorzystują
interesujące utwory muzyczne
oraz efekty specjalne.
– „Okruchy życia” to pierwszy ogromny spektakl realizowany z takim rozmachem.
Gra 73 aktorów, ogromna scenograﬁa, udział biorą dzieci
z całej Polski. Jest to również
pierwsza od dłuższego czasu
typowo polska produkcja muzyczna, która opowiada w sposób urzekający o problemach
współczesnego świata – mówi
Karol Świtajski, scenarzysta i
reżyser.
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Bioptron
– lampa, która leczy
Z

astosowanie terapii światłem w medycynie ma bardzo długą historię. Pierwszym
źródłem światła wykorzystanym w fotomedycynie było naturalne światło słoneczne.
Już w starożytnym Egipcie
wykorzystywano je do kuracji
medycznych. W późniejszych
czasach Hipokrates opisał wykorzystywanie światła słonecznego do leczenia różnych schorzeń. Mimo że terapia światłem
nie miała w tamtych czasach
wyjaśnienia naukowego, jej moc
uzdrawiania była oczywista. Lekarze rzymscy i arabscy wprowadzili światłoterapię do ogólnego stosowania w medycynie.
Duński lekarz Niels Ryberg
Finsen odkrył nowoczesną terapię światłem przed około 100 laty.
W 1903 roku otrzymał on Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za swoje osiągnięcia w dziedzinie terapii światłem. Finsen
skonstruował pierwsze urządzenie do wytwarzania sztucznie

zsyntezowanego światła podobnego do słonecznego i osiągnął
znakomite wyniki w leczeniu
pacjentów cierpiących na szczególny rodzaj gruźlicy skóry.
W początkach fotomedycyny,
jako nowoczesną formę leczenia wykorzystywano głównie
światło z zakresu podczerwieni
i ultraﬁoletu. Na początku lat 80tych, zespół naukowców stworzył źródło światła oparte na
laserze.
System Terapii Światłem
BIOPTRON jest opatentowanym
na skalę światową urządzeniem
medycznym ze specjalnym mechanizmem optycznym, które
emituje światło o widmie podobnym do tej części widma elektromagnetycznego, która jest
wytwarzana w naturze przez
słońce, ale bez promieniowania
UV. W sposób naturalny wzmacnia regeneracyjne i utrzymujące
równowagę zdolności organizmu, przez co pomaga organizmowi wyzwalać jego własny

Na temat
wolontariatu

Świat w obiektywie

W

ielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek
Organizacji Pozarządowych
oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowały w Sali Malinowej Urzędu
Miasta Poznania, w piątek 18
marca, seminarium na temat
wolontariatu i pracy wolontariuszy przy organizacji imprez masowych. Spotkanie
stało się okazją do rozmów i
wymiany doświadczeń na temat idei wolontariatu.

Musical „Okruchy życia” prezentowany jest w Kaliszu, Krakowie, Bydgoszczy, Grudziądzu, Gdyni, Łodzi, Wrocławiu
i innych miastach. Inicjatywę
można wesprzeć przekazując
1% podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:
Stowarzyszenie Teatralne „INGENIUM” nr KRS: 0000348499.
Bliższe informacje: www.okruchyzycia.eu

Omawiano trudności w pracy organizatorów działań wolontariackich, motywacje wolontariuszy do angażowania
się w pomoc innym, modele
organizowania pracy wolontariuszy, badania prowadzone
na ten temat przez Zakład Socjologii Ekonomicznej i Samorządu Terytorialnego Instytutu
Socjologii UAM w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

W

ojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprasza
osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej do udziału
w Międzynarodowych Warsztatach Fotograﬁcznych w dniach
od 14 do 19 czerwca na terenie
Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach w powiecie ślesińskim
koło Konina.
Na chętnych czekają zajęcia
pod kierunkiem fotografów i
arteterapeutów oraz atrakcje
turystyczne. Koszt udziału (pokrywający tylko częściowo koszt
wyżywienia i noclegu) wynosi
200 złotych od osoby.
Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością
intelektualną zdobycia nowych
umiejętności
poznawczych,
intelektualnych i społecznych,
nauka praktycznych zasad fotografowania,
doskonalenie
zawodowe instruktorów, nauczycieli i animatorów fotograﬁi oraz rozwój kompetencji
niezbędnych do prowadzenia
zajęć fotograﬁcznych z osoba-

potencjał leczniczy. Jest to terapia przyjazna dla użytkownika i,
co ważne, bez użycia farmaceutyków. Technologia BIOPTRON
zyskała szerokie zastosowanie
i uznanie w medycynie jako
środek medyczny przyjazny dla
pacjenta, skuteczny i pozbawiony negatywnych cech środków
farmakologicznych.
Terapia Światłem BIOPTRON
może być stosowana zarówno jako kuracja uzupełniająca,
wspierająca inne zabiegi medyczne, jak też w formie monoterapii przy pewnych wskazaniach. To doskonała terapia
wspomagająca proces gojenia
się ran, uśmierzania bólu, leczenia schorzeń dermatologicznych
i problemów skóry oraz wielu
innych. Zyskała szeroką akceptację jako nowa forma leczenia
proﬁlaktycznego, terapii, rehabilitacji oraz w innych przypadkach zalecanych przez lekarzy
specjalistów.

EWELINA WĘGLEWSKA.

mi z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas
pięciodniowych
warsztatów
fotograﬁcznych
uczestnicy będą mieli możliwość udziału w następujących
zajęciach: zabawa z dużym
aparatem (kabiną optyczną) w
plenerze, „malowanie światłem”
– zabawa z pędzlem świetlnym,
pokaz zabawek optycznych:
świecącej płachty, zoetropu, rotatora i kalejdoskopu, tworzenie
fotograﬁi bez aparatu – luksograﬁe i chemigraﬁe na papierze
fotograﬁcznym, obsługa aparatów fotograﬁcznych tradycyjnych i cyfrowych, cyfrowa ciemnia czyli podstawy obróbki zdjęć
w programach fotograﬁcznych.
W programie przewidziano też
koncert zespołu muzycznego,
wycieczkę autokarową, rejs statkiem po jeziorze, ognisko i zabawy na świeżym powietrzu.
Bliższe informacje pod telefonami: (61)66-40-867, 607-381330 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: foto@wbp.
poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Szansa dla chorych
N
z zespołem Aspergera P
F

undacja Synapsis realizuje
nowy projekt we współpracy
z duńską organizacją Specialist
People Foundation. Projekt ten
nazywa się „Implementacja
skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie
wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy”.
Jest to projekt ponadnarodowy
o charakterze pilotażowym,
realizowany w okresie od listopada 2010 do grudnia 2012 na
terenie województwa mazowieckiego.
Specialist People Foundation to duńska organizacja typu
non-proﬁt, której wizją jest zapobieganie w wymiarze międzynarodowym
wykluczeniu
społecznemu osób autyzmem
i zespołem Aspergera (ASD),
poprzez dążenie do stworzenia
dla nich miliona miejsc pracy
na całym świecie. Specialist People Foundation jest właścicielem stu procent udziałów ﬁrmy
Specialisterne zajmującej się
testowaniem oprogramowania
dla takich ﬁrm, jak Microsoft
czy Siemens. Firma powstała w
2004 roku i od początku istnienia zatrudnia osoby z autyzmem
i zespołem Aspergera. Projekt
realizowany w Polsce ma na
celu, promocję idei zatrudnienia
osób z autyzmem i zespołem
Aspergera wśród pracodawców
i przetarcie szlaków dla osób
poszukujących pracy.

Projekt ma przede wszystkim
pomóc w określeniu, czy wprowadzanie osób z ASD na otwarty rynek pracy, przy wykorzystaniu narzędzi, jakimi dysponują
zagraniczni partnerzy lub przy
wypracowaniu własnych narzędzi, jest w ogóle możliwe w naszym kraju.
Najważniejszy planowany rezultat projektu to opracowanie
modelu innowacyjnych rozwiązań wspierania zatrudnienia we
współpracy z partnerami oraz
strategii jego wdrażania, dzięki
którym sytuacja osób z ASD na
polskim rynku pracy powinna
ulec poprawie.
Duńska organizacja Specialist
People Foundation chciałaby poznać sytuację dorosłych osób z
autyzmem i zespołem Aspergera
w Polsce. Do tego celu potrzebne
jest przeprowadzenie czterystu
ankiet dla osób z ASD, które
ukończyły szesnaście lat. Jeśli
uda się zrealizować zamierzone
cele projektu w województwie
mazowieckim oraz zbadana zostanie sytuacja osób z autyzmem
i zespołem Aspergera w Polsce,
w przyszłości będzie można
wdrażać projekt na terenie całej
Polski – co oznacza specjalne
szkolenia zawodowe dla wymienionej grupy oraz poszukiwanie
dla niej odpowiednich miejsc
pracy. Szczegółowych informacji
udziela Karolina Dyrda k.dyrda@synapsis.waw.pl tel. 0501262-575 awa

Możesz mi pomóc
J

eśli w ubiegłym roku przekazałeś (przekazałaś) mi 1% swojego
podatku, to bardzo dziękuję. Dzięki Twojej pomocy mogę korzystać z odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, tak istotnych w
mojej chorobie.
W tym roku zwracam się z podobną prośbą: Możesz mi pomóc
przekazując 1% swojego podatku na konto organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
Pl. Konstytucji 3/72, 00-647 Warszawa
KRS 0000083356
Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
z dopiskiem „dla Eweliny Węglewskiej Program Leczenia i Rehabilitacji”.
Firmy, spółki i osoby prywatne przez cały rok mogą wpłacać, na
moje leczenie i 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 darowizną moje konto, to przekaż mu, proszę, tę informację.
DZIĘKUJĘ ZA POMOC

EWELINA WĘGLEWSKA
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jak niewidomy

olski Związek Niewidomych realizuje projekt pod hasłem:
„N jak Niewidomy czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją
wzroku”. Dzięki ﬁnansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Komisji Europejskiej w ramach przedsięwzięcia zostanie stworzony ﬁlm, którego celem będzie podniesienie
świadomości społecznej oraz edukacja społeczności lokalnych
mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niewidomych i ich integrację ze społeczeństwem.
Dzięki prezentacji ﬁlmowej odbiorcy poznają sposoby udzielania
pomocy osobie niewidomej w codziennych sytuacjach. Często bowiem zdarza się, że osoby, które dotychczas nie miały kontaktu z
człowiekiem z dysfunkcją narządu wzroku nie wiedzą, jak się wobec
niego zachować, a gdy potrzebne jest udzielenie wsparcia – czują się
bezradne. Takie postawy wynikają najczęściej nie ze złej woli, lecz z
braku dostatecznej wiedzy i lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością. Film pokaże, jak sygnalizować osobie niewidomej
swoje przybycie, w jaki sposób witać się z nią, jak rozmawiać – gdy
komunikacja pozawerbalna jest dla niej nieczytelna, jak w sposób
dyskretny pomagać przy posiłku.
W ﬁlmie znajdą się również sceny rozgrywające się w miejscach
użyteczności publicznej, w kawiarni, na ulicy, na przystanku, w autobusie. Materiał będzie konsultowany przez specjalistę do spraw tyﬂologicznych z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz osób
niewidomych. Końcowym etapem projektu będą emisje ﬁlmu w lokalnych stacjach telewizyjnych na terenie całej Polski oraz pokazy
w jednostkach Polskiego Związku Niewidomych. Pokazy połączone będą ze spotkaniami szkoleniowo-informacyjnymi przy udziale
członków zespołu projektowego.
Bliższe informacje pod telefonem (22)831-22-71, (22)831-33-83
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzn@pzn.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

Pomoc prawna
za darmo
W

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza mieszkańców Wielkopolski, bez względu na status społeczny i ekonomiczny, do biura przy ulicy Szewskiej 9 w Poznaniu po bezpłatną pomoc prawną.
Pomoc można uzyskać w poniedziałek w godzinach od 10.00 do
16.00, we wtorek w godzinach od 15.00 do 18.00 i w środę w godzinach od 12.00 do 18.00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod
numerem telefonu 61-624-28-92 w wymienionych godzinach. awa
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N

a kilkanaście minut przed
rozpoczęciem rozgrywek
młodzi sportowcy trenują w
skupieniu przy wsparciu instruktorów sportu osób niepełnosprawnych,
sędziów,
opiekunów i organizatorów.
Każdy otrzymuje drużynową koszulkę, zestaw piłek i
sprzęt niezbędny do uczestnictwa w I Wojewódzkim
Wiosennym Turnieju Bocci w
sobotę 19 marca.
Organizatorami byli: Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów
„Start” i Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, przy współpracy z Zespołem Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi nr
1 na Osiedlu Stare Żegrze (to tu
właśnie odbyły się rozgrywki)
oraz Katedrą Kultury Fizycznej
Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.
Celem zmagań sportowych
była promocja bocci jako dyscypliny paraolimpijskiej, ak-
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WOJEWÓDZKI WIOSENNY TURNIEJ BOCCI

Radość
zwycięstwa
tywności ruchowej osób z niepełnosprawnością ruchową,
sensoryczną i intelektualną
oraz integracja zawodników.
Udział wzięło osiem drużyn,
po dwie z każdego ośrodka.
Byli to reprezentanci wspomnianego Zespołu Szkół, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, Gimnazjum nr 1 im.
Polskich Olimpijczyków w

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

W oczekiwaniu na kolejny etap turnieju.

Asystenci towarzyszą młodym sportowcom.
Skokach i Fundacji im. dr Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w
Koninie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz upominki.
Gerard Kurkowiak – podopieczny Stowarzyszenia „Żurawinka”
– mógł uczestniczyć w turnieju bocci dzięki specjalistycznemu
wyposażeniu dostosowanemu do potrzeb osoby z mózgowym
porażeniem dziecięcym i silną spastyką uniemożliwiającą
wykonanie samodzielnych ruchów rąk i nóg. Sprzęt
zaprojektował, wraz z kolegą, Mieczysław Nowak – instruktor
sportu osób niepełnosprawnych i wiceprezes „Żurawinki”
(na zdjęciu obok Gerarda).

Turniej uświetniła prezentacja taneczna w wykonaniu
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 50 wchodzącej w
skład Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz
pokaz ﬁlmu z mistrzostw bocci
w Wiedniu.

KAROLINA KASPRZAK

Natalia Nowicka w grze.

