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– Zaczęliśmy się zastana-
wiać, jak zachęcić mło-

dych ludzi, by robili coś poza 
szkołą lub pracą zawodową 
– mówi Justyna K. Ochędzan, 
dyrektor Wielkopolskiej Rady 
Koordynacyjnej. – Dodatkową 
motywacją do tego, by zająć 
się wolontariatem były dla nas 
coraz liczniejsze zgłoszenia od 
organizacji zainteresowanych 
wolontariuszami. Tym bardziej, 
że po rozwiązaniu Centrum 
Wolontariatu w Poznaniu po-
wstała luka, którą wypełniamy.

Jednym z pomysłów Wielko-
polskiej Rady Koordynacyjnej na 
animację wolontariatu jest bliska 
współpraca ze szkolnymi kołami 
wolontariatu. Koła te są kuźnią 
młodych aktywistów, przyszłych 
pozarządowców. Dlatego WRK 
zorganizowała Forum Szkolnych 
Kół Wolontariatu, by zaprezento-
wać młodych ludzi, przyjrzeć się 
ich działaniom i osiągnięciom. 
Pierwsze Forum odbyło się 17 
czerwca 2011 roku w Wyższej 
Szkoły Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa w Poznaniu. 

– Forum otwarła Elżbieta Wal-
kowiak, Wielkopolski Kurator 
Oświaty, która zaznaczyła, jak 
ważny jest wolontariat w eduka-
cji młodych ludzi. Edukując po-
przez wolontariat uwrażliwiamy 
młodzież na problemy, które się 
dzieją dookoła nich. Wolontariat 
uczy budowania więzi – mówi 
Justyna K. Ochędzan. 

Forum umożliwiło szkołom 
nawiązanie kontaktów i wy-
mianę doświadczeń. Zbiórki 
żywności, pieniędzy, imprezy 
masowe, sprzedaż bombek z 
autografami – to tylko kilka 
przykładów aktywności wiel-
kopolskich kół. 

– W kolejnych latach również 
będziemy organizowali Forum. 
To pierwsze pokazało nam jak 
duży potencjał drzemie w szkol-
nych kołach, w młodzieńczej 
energii i pasji działania – mówi 
Justyna K. Ochędzan. 

– Zaczęło się od projektu 
Młodzieżowy Inkubator Lo-
kalnej Aktywności, do którego 
zaprosiliśmy dwie szkoły z Po-
znania: Społeczne Gimnazjum 
nr 2 i Zespół Szkół Budowlano-
Drzewnych – dodaje Magdalena 
Wiczewska z WRK – Młodzi lu-
dzie brali udział w warsztatach. 
Pracowali nad projektem spo-
łecznym, który zaprezentowali 
podczas konferencji. 

Forum było zwieńczeniem 
tych działań. W pierwszej czę-
ści szkolne koła wolontariatu 
prezentowały się, jednocześnie 
promując swoją działalność. Or-
ganizatorzy byli zachwyceni za-
angażowaniem młodych ludzi w 
organizację swoich boksów. Dru-
ga część forum miała charakter 

Szkoły otwarte 
na wolontariat 

konferencyjny. Do udziału zapro-
szono Karola Krzyczkowskiego z 
Regionalnego Ośrodka Wolonta-
riatu w Warszawie, który uwrażli-
wiał pedagogów na wielkie zna-
czenie wolontariatu, zwłaszcza 
duchowe wzbogacanie młodzie-
ży. Poruszony został także temat 
punktów na świadectwach za 
działalność wolontariacką. 

Zainteresowanie wzbudziło 
wystąpienie Wojtka Rusteckiego 
z Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”, który 
opowiedział o organizacji oraz 
instytucji przyjaznej wolontaria-
towi. 

– Dzięki współpracy ze „Stocz-
nią” chcielibyśmy rozpocząć 
wkrótce certyfi kację organizacji 
oraz instytucji przyjaznych wo-
lontariuszom w Wielkopolsce 
– mówi Justyna K. Ochędzan. 
– Sztuką jest bowiem nie tyle 
rekrutowanie wolontariusza, 
lecz zatrzymanie przy sobie i 
motywowanie do pracy oraz po-
stępowanie z nim z należytym 
szacunkiem. 

Na przełomie lat 2010/2011 
„Stocznia” przeprowadziła ba-
dania wolontariatu w organiza-
cjach pozarządowych. Okazało 
się, że zupełnie inaczej perspek-
tywę wolontariatu przedstawiali 
działacze organizacji przekonu-
jąc, że dobrze postępują z wo-
lontariuszami. Wolontariusze 
natomiast byli bardziej krytyczni 
opowiadając o doświadczeniach 
zdobytych w organizacjach. 
Na podstawie badań „Stocznia” 
stworzyła katalog zachowań, o 
których powinniśmy pamiętać w 
relacji z wolontariuszem. Jeżeli 
organizacja lub instytucja fak-
tycznie postępują w określony 
sposób, wówczas można ją cer-

tyfi kować jako przyjazną wolon-
tariuszom. 

– Forum było adresowne w 
dużej mierze do pedagogów, 
bowiem instytucją przyjazną 
wolontariatowi również może 
być szkoła – dodaje Justyna K. 
Ochędzan. – Jeżeli powoływane 
są szkolne koła wolontariatu, 
to ich opiekun musi wiedzieć, 
w jaki sposób postępować z 
wolontariuszami. Jak wprowa-
dzać wolontariusza do grupy, 
jak wdrażać go do zadania, jak 
zakończyć współpracę, by pozo-
stawić dobre wrażenie. 

Ostatnią część forum stanowił 
panel dyskusyjny. Dyskutowa-
no, w jaki sposób motywować 
młodych ludzi do tego, by się 
angażowali w wolontariat. W 
jego działania angażuje się oko-
ło dwadzieścia procent uczniów. 
Rozmawiano też o barierach 
rozwoju wolontariatu oraz o 
tym, jak działania podejmowa-
ne w Wielkopolsce mają się do 
Europejskiego Wolontariatu i jak 
stworzyć strategię rozwoju wo-
lontariatu w Wielkopolsce. 

Przedstawiciele Wielko-
polskiej Rady Koordynacyjnej 
przed Forum odwiedzili sporo 
szkół, dowiadując się, jakie 
ciekawe inicjatywy potrafi ą 
podejmować młodzi ludzie. Z 
jaką pasją realizują swoje po-
mysły, zarażając swoim entu-
zjazmem całą szkołę. Ważne, 
by wspierać tych młodych lu-
dzi, bo są to potencjalni poli-
tycy, nauczyciele, aktywiści, 
którzy będą kształtować przy-
szłe pokolenia oraz ich świa-
domość. 
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– W zmaganiach konkur-
sowych na Szkołę Przyjazną 
Wolontariatowi ocenialiśmy 
liczbę podejmowanych przez 
koło akcji, ich zasięg, udział 
wolontariuszy w stosunku do 
liczby uczniów w szkole, a 
także przygotowane stoisko 
podczas Forum. Zwycięzcą 
konkursu na Szkołę Przyjazną 
Wolontariatowi zostało w 2011 
roku Gimnazjum numer 12 im. 
Jacka Kuronia w Poznaniu. 

Justyna Ochędzan i Magda-
lena Wiczewska mają nadzie-
ję, że współpraca ze szkołami 
nadal będzie tak owocnie się 
układała. Szkoła jest bowiem 
miejscem, gdzie młodzi ludzie 
uczą się od siebie dobrych za-
chowań. Mają też duży wpływ 
na swoich rówieśników. Na-
uczyciele spotykają się z nie-
samowitą energią młodych 
ludzi, którzy przychodzą i chcą 
coś robić. Wolontariat to wiel-
ka wartość. Trzeba się nim 
zajmować, trzeba go pielęgno-
wać. 

AURELIA PAWLAK

Forum Szkolnych Kół Wolontariatu.

Z rozmachem urządzone stoiska szkolnych kół wolontariatu.
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Akademia Solidarności już 
działa. Uroczysta inaugu-

racja odbyła się 3 czerwca w 
Poznaniu. Akademia to gre-
mium złożone z naukowców, 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, biznesu i samo-
rządowców. Spotkanie objął 
patronatem Marek Woźniak, 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego.

Pierwsze spotkanie Akademii 
Solidarności odbyło się  z ini-
cjatywy Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu. 
„Akademia Solidarności to prze-
strzeń dla tworzenia najlepszych 
rozwiązań na rzecz osób, środo-
wisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Myśląc o najlepszej 
Wielkopolsce dla nas wszystkich, 
myślę o miejscu otwartym i twór-
czym, w którym będziemy nie tyl-
ko generować pomysły, ale przede 
wszystkim będziemy je potrafi li 
wprowadzać w życie” – mówi 
Aleksandra Kowalska, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu.

Wykład inaugurujący pt. 
„Gospodarka Solidarna – idee 
i instrumenty” wygłosił dr hab. 
Aleksander Surdej, prof. Uni-
wersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, który wspólnie z 
prof. Jerzym Buzkiem opubli-
kował w „Ruchu Prawniczym, 
Ekonomicznym i Socjologicz-
nym” artykuł pt. „Odrodzenie 
ducha – budowa wolności; per-
spektywa rozwoju gospodarki 
solidarnej”. Jak podkreślił prof. 
Surdej: „Akademia Solidarności 
to inicjatywa o wymiarze prak-
tycznym, ma zaowocować roz-
wiązaniami, które równoważą 
potrzeby rozwoju gospodarcze-
go oraz spójności społecznej 
województwa wielkopolskiego”.

Prelegentami byli również 
dr Leopold Zgoda, fi lozof i etyk 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, prof. Zbigniew 
Woźniak, socjolog z Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza, Waldemar Rataj, Prezes 
Fundacji Przestrzeni Obywatel-
skiej Pro Publico Bono. 

Na spotkaniu zaprezentowa-
no projekty z obszaru Ekono-
mii Solidarności, które już teraz 
realizuje Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Szansa 
na pracę
Wyższa Szkoła Edukacji 

Integracyjnej i Interkul-
turowej przy ulicy Prądzyń-
skiego 53 w Poznaniu reali-
zuje od 1 lutego 2011 do 31 
stycznia 2012 projekt współ-
fi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego pn. „Pomóż sam sobie 
– promocja zatrudniania osób 
niepełnosprawnych”. 

Założeniem przedsięwzięcia 
jest dotarcie do jak największej 
grupy właścicieli fi rm z terenu 
Poznania oraz powiatu po-
znańskiego poprzez zapozna-
nie ich z możliwościami za-
trudniania niepełnosprawnych 
kobiet i mężczyzn, co przyczy-
ni się do podniesienia poziomu 
aktywności zawodowej. Projekt 
ma również na celu przełamy-
wanie uprzedzeń dotyczących 
zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami i włączenie ich 
do aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym. W ramach 
działania prowadzone są ak-
cje promocyjne, kampanie 
informacyjne w instytucjach, 
organizacjach pozarządowych 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i środkach 
masowego przekazu. 

Projekt „Pomóż sam sobie” 
powstał po to, aby ułatwić zna-
lezienie rzetelnych informacji 
na temat pracy oraz zasad za-
trudniania osób z orzeczeniem 
niepełnosprawności. Inicjaty-
wa ta ma też umożliwić dobrą 
komunikację między pracow-
nikami a pracodawcami. Pa-
tronat honorowy nad projek-
tem sprawują: Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Ma-
rek Woźniak, Starosta Powiatu 
Poznańskiego Jan Grabkowski, 
Polska Organizacja Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych 
(POPON) oraz Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan. 

Bliższe informacje w biurze 
realizacji projektu, os. Bolesła-
wa Śmiałego 23, tel. (61)825-
65-03, 789-109-792, www.po-
mozsamsobie.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Należą do nich projekt innowa-
cyjny WCES, projekt na rzecz 
osób niepełnosprawnych CE-
SON, projekt systemowy, którego 
istotnym elementem są działa-
nia na rzecz Ekonomii Solidar-
ności. Stanowią one przykłady 
testowania innowacyjnych roz-
wiązań, których zadaniem jest 
wzmacnianie rozwoju Ekonomii 
Solidarności w Wielkopolsce.

Ważnym elementem uro-
czystości było ofi cjalne powo-
łanie przez Marka Woźniaka, 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zespołu or-
ganizacyjno-programowego ds. 
utworzenia Wielkopolskiego Cen-
trum Ekonomii Solidarności oraz 
promocji przedsiębiorczości i 
kultury samorządności Wielko-
polski. Do pracy w zespole Mar-
szałek Województwa zaprosił 
przedstawicieli Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, 
Miasta Poznania, Fundacji Po-
mocy Wzajemnej Barka i Fun-
dacji Przestrzeni Obywatelskiej 
Pro Publico Bono. 

*
„ZAWSZE SAMORZĄDNIE 

I WSPÓLNIE…”

Drugie spotkanie zespołu 
odbyło się 21 czerwca. Jego 
zadaniem jest wytyczanie dróg 
do urzeczywistnienia idei za-
wartych w porozumieniu pod 
kątem organizacyjno-praw-
nym, a także rekomendowanie 
i proponowanie założeń pro-
gramowych dla zapewnienia 
trwałości rozwoju Ekonomii 
Solidarności w Wielkopolsce.

Projekt, jak podkreślają 
uczestnicy spotkania, jest pod 
wieloma względami innowa-

cyjny. „Projektujemy powołanie 
spółki z udziałem trzech pod-
miotów: władzy lokalnej, regio-
nalnej i organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego. Mają one 
współdziałać na rzecz polityki 
spójności rozwoju. Współpraca 
to warunek konieczny wspiera-
nia trwałego rozwoju zarówno 
metropolii poznańskiej, jak i 
całej Wielkopolski” – mówi Elż-
bieta Hibner, członek zespołu z 
ramienia Fundacji Pro Publico 
Bono. 

Działalność WCES ma się 
zasadzać na trzech głównych 
fi larach: inkubowanie nowych 
przedsięwzięć gospodarczych, 
działalność naukowo-badaw-
cza w szeroko rozumianym 
obszarze przedsiębiorczości 
społecznej oraz działalność 
edukacyjna skierowana do li-
derów przedsiębiorczości.

„Jako zespół pracujący nad 
budowaniem w Wielkopolsce 
idei WCES widzimy kilka pod-
stawowych zasad, które od 
początku kształtują kierunki 
naszych działań – mówi Alek-
sandra Kowalska, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu. 
– To idea samorządności i po-
mocniczości. To szukanie roz-
wiązań zakładających współ-
odpowiedzialność podmiotów 
działających w obszarze eko-
nomii społecznej w Wielko-
polsce oraz szacunek dla ich 
osiągnięć, zasobów i potencja-
łu. Rozwiązania wielkopolskie 
mają wzmacniać już istniejące 
elementy systemu wsparcia 
ekonomii społecznej i budować 
nowe rozwiązania – zawsze sa-
morządnie i wspólnie”.

Członkowie zespołu pod-
kreślają też, jak ważne jest 
czytelne określenie zakresu 
realizowanych zadań, tak, aby 
uniknąć powielania projektów 
innych instytucji, działających 
w obszarze ekonomii społecz-
nej. Spotkania zespołu odby-
wać się będą regularnie raz w 
miesiącu. Kolejne zaplanowa-
no na 19 lipca.

INFORMACJE DODATKOWE:
MAGDALENA NOWACKA
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 
TEL. 61-856-73-34, 509-244-353

Działa Akademia 
Solidarności 
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Z dniem 1 lipca br. nastą-
piła w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu zmiana lokalizacji siedzib  
Sekcji ds. Domów Pomocy 
Społecznej i Sekcji ds. Reha-
bilitacji Społecznej Osób Nie-
pełnosprawnych.

Sekcja ds. Domów Pomocy 
Społecznej, mająca dotych-
czas swoją siedzibę w Pozna-
niu w budynku przy ul. Cześni-
kowskiej 18, obecnie znajduje 

się i przyjmuje interesantów w 
Poznaniu, w budynku Poznań-
skiego Centrum Świadczeń, ul. 
Wszystkich Świętych 1 (róg ul. 
Za Bramką), telefony 61-878-
59-78, 61-878-59-80 i 61-878-
59-81. 

Natomiast Sekcja ds. Re-
habilitacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych, mająca 
dotychczas swoją siedzibę 
w Poznaniu w budynku PCŚ, 
przy ul. Wszystkich Świętych 

1 (róg ul. Za Bramką) obecnie 
znajduje się w Poznaniu w bu-
dynku przy ul. Cześnikowskiej 
18, nr telefonów 61-860-99-31 
i 61-860-99-32.

LIDIA LEOŃSKA
RZECZNIK PRASOWY MOPR

UL. CZEŚNIKOWSKA 18
60-330 POZNAŃ

TEL.: 618-609-926
TEL.KOM.: 691-700-655

LIDIA_LEONSKA@MOPR.POZNAN.PL
WWW.MOPR.POZNAN.PL

Sala sesyjna Urzędu Wo-
jewódzkiego 16 czerwca 

zapełniła się uczniami z wiel-
kopolskich szkół. Wielu z nich 
było ubranych w koszulki z 
napisem „Transplantacja to 
życie” – hasłem kampanii „Dru-
gie Życie”. W kampanię wraz z 
młodzieżą, specjalistami nauk 
medycznych oraz gwiazdami 
estrady zaangażował się rów-
nież wicewojewoda wielkopol-
ski Przemysław Pacia, który ob-
jął akcję swoim patronatem. 

– Serce rośnie, kiedy widzi się 
tylu młodych ludzi. Gdy byłem 
dzieckiem, patrząc na cierpią-
ce osoby wokół mnie, miałem 
wielkie marzenie, chciałem mieć 
moc uzdrawiania. Moje ma-
rzenie w jakiś sposób zostało 
spełnione, ponieważ tak jak i Wy 
mogę pomóc innym. Mogę zro-
bić coś dla drugiego człowieka 
– powiedział Przemysław Pacia, 
otwierając spotkanie.

Kampania „Drugie Życie” po-
przez szerzenie wiedzy i pro-
mowanie oświadczenia woli ma 
przyczynić się do zwiększania 
liczby przeszczepów w Polsce 
i zmniejszenia liczby osób cze-
kających na przeszczep. Orga-
nizatorem projektu jest Frese-
nius Medical Care. Akcja została 
skierowana do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Przez kil-
ka miesięcy ponad 20 tysięcy 
uczniów organizowało festyny, 
spotkania, nagrywało teledyski 
promujące ideę transplantacji. 
Spośród projektów nadesłanych 

ZAZ jest jednostką tworzo-
ną przez powiat, gminę, 

fundację, stowarzyszenie lub 
inną organizację społeczną, 
której statutowym zadaniem 
jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób niepełno-
sprawnych. Zatrudnia co naj-
mniej 70% osób zaliczonych do 
znacznego stopnia niepełno-
sprawności. 

Może zatrudniać osoby z 
umiarkowanym stopniem, u 
których stwierdzono autyzm, 
upośledzenie umysłowe lub cho-
robę psychiczną, w szczególno-
ści skierowanych z warsztatów 
terapii zajęciowej. Podstawy 
prawne dla działalności stwo-
rzyła ustawa z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 
123, poz. 776 ze zm.). 

Organizator zakładu ma obo-
wiązek zapewnienia doraźnej i 
specjalistycznej opieki lekarskiej 
i usług rehabilitacyjnych oraz 
ochronę pracy osób niepełno-
sprawnych (prawo do dodatko-
wego urlopu, skróconego czasu 
pracy, czasu wolnego na badania 
specjalistyczne oraz przerwy w 
pracy). 

Nie każdy niepełnosprawny 
jest w stanie znaleźć pracę i pra-
cować na otwartym rynku pracy. 
Dla wielu możliwość zatrud-
nienia stwarzają zakłady pracy 
chronionej i zakłady aktywności 
zawodowej. Dla mieszkańców 
kilku gmin powiatu kaliskiego 
taką szansą było stworzenie w 
2004 roku Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w miejscowości 
Swoboda w gminie Lisków w 
Kaliskiem.

Inicjatywa zorganizowania 
tego ZAZ-u pod nazwą „Swo-
boda” zrodziła się w 2003 roku. 
Usytuowany jest w budynku by-
łej szkoły podstawowej, tak zwa-
nej „tysiąclatki”. ZAZ zajmuje 
powierzchnię 1 hektara. Nie jest 
to bez znaczenia, ponieważ pro-
wadzi uprawę roślin ozdobnych 
pod folią i w gruncie. Świadczy 
także usługi rolnicze oraz w za-
kresie utrzymania zieleni miej-
skiej i ogrodów indywidualnych. 
Wykonuje prace porządkowe: 
sprzątanie, zamiatanie, odśnie-
żanie, koszenie trawników, wy-
kaszanie zarośli, zakładanie 
terenów zielonych i boisk, ob-
cinanie drzew i żywopłotów, ru-
dowanie starych drzewostanów, 
obsadzenie klombów i gazonów 
kwiatami z własnych upraw, 
sadzenie kwiatów, krzewów, 
zakładanie rabat i kwietników 
oraz prace pielęgnacyjne: pod-
lewanie, odchwaszczanie, przy-
cinanie, grabienie. Oferuje usługi 
wykonywane za pomocą specja-
listycznego sprzętu do pielęgna-

Zmiana adresów

Transplantacja 
to życie

przez 33 szkoły jury wybrało naj-
lepsze trzy. Wyróżnienia i „Czeki 
charytatywne’’ otrzymali ucznio-
wie z II Liceum Ogólnokształ-
cące w Lesznie, Zespół Szkół 
Rolniczych w Grabonogu oraz 
X Liceum Ogólnokształcące w 
Poznaniu. Pieniądze młodzież 
przeznaczy na cele społeczne. 
W przyszłym roku organizatorzy 
planują kolejny etap kampanii. 

30 grudnia 2010 roku na prze-
szczep narządu czekało 1935 
chorych. Uznaje się, że brak 
organów jest jedną z przyczyn 
ograniczających ilość zabiegów, 
które mogą uratować życie i 
przywrócić zdrowie ciężko cho-
rym. Co siódma nerka w kraju 
przeszczepiana jest w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym 

przy ulicy Lutyckiej w Pozna-
niu. Mimo że statystyki stawiają 
wielkopolskie ośrodki transplan-
tacyjne na wysokich pozycjach 
wśród województw, w których 
dokonywane są przeszczepy, to 
zdaniem specjalistów jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Wiel-
kopolska – z obecną liczbą 22 
dawców na milion mieszkań-
ców – wypada korzystnie na tle 
kraju. Liderem jest wojewódz-
two zachodniopomorskie, gdzie 
pobrań jest 38 na milion. 

TOMASZ STUBE
 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

61-713 POZNAŃ 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 

TEL. 61 854 19 41, 609 307 063, 
FAX 61 854 19 61 

BIUROPRASOWE@POZNAN.UW.GOV.PL
HTTP://WWW.POZNAN.UW.GOV.PL

Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia dziękował 
uczniom wielkopolskich szkół za pomoc 
w prowadzeniu kampanii „Drugie życie”. 
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „SWOBODA”

Praca otwarciem
na świat

cji zieleni: kosiarki, traktora do 
koszenia trawy, piły i wykaszarki 
oraz drobnego sprzętu ogrodni-
czego.

Zimą dominuje rękodzieło 
artystyczne: stroiki, gadżety, za-
bawki, ozdoby świąteczne, kart-
ki okolicznościowe, zaproszenia 
oraz drobne artykuły drewniane 
(budki dla ptaków, karmniki, 
stołki, osłonki na doniczki, ele-
menty wyposażenia ogrodów, 
np. pojemniki na kwiaty). Poza 
tym w zakładzie realizowane są 
inne zlecenia, np. selekcja na-
sion, składanie lamp, pakowanie 
wyrobów kosmetycznych, kle-
jenie kopert, badane natężenia 
ruchu drogowego i inne

Pracy zawodowej towarzyszy 
działalność kulturalna polegają-
ca na prowadzeniu zajęć teatral-
nych, występach na imprezach 
lokalnych i wyjazdach integra-
cyjnych, również zagranicznych 
w ramach kilkuletniej już współ-
pracy z Dolna Saksonią, udziale 

w lokalnych imprezach o charak-
terze artystycznym (koncertach, 
festynach, piknikach, rajdach, 
historycznych rekonstrukcjach). 
Nie bez znaczenia dla podno-
szenia kondycji i sprawności jest 
udział pracowników w zimo-
wych i letnich zawodach sporto-
wych, lokalnych spartakiadach 
i zawodach z udziałem zagra-
nicznych grup. 

Zajęciowej w Koźminku. Mają 
one i większe znaczenie, stam-
tąd rekrutują się także pracowni-
cy ZAZ. Wspólne organizowanie 
imprez sportowych, bali karna-
wałowych, pikników sprzyja na-
wiązywaniu przyjaźni.

Ważnym elementem działal-
ności ZAZ „Swoboda” są szko-
lenia podnoszące kwalifi kacje 

zawodowe w zakresie uprawy 
roślin (szczepienia drzew), sto-
larstwa (renowacji mebli), ręko-
dzieła artystycznego (fl orystyki, 
bibułkarstwa, słomkarstwa, 
nakrywania stołów). Równie 
ważne dla pracowników niepeł-
nosprawnych były kursy kompu-
terowe oraz wsparcie psycholo-
giczne. 

Inną rolę spełniają szkolenia 
w zakresie marketingu, poszu-
kiwania pracy na wolnym rynku 
pracy, obsługi klienta. Szkolenia 
uzupełniają wyjazdy na wy-
stawy np. Gardenia i Polagra w 
Poznaniu, targi ogrodnicze po-
łączone z promocją i sprzedażą 
własnych wyrobów.

Dzięki funduszowi aktywizacji 
zawodowej wielu pracowników 
podniosło swoje kwalifi kacje w 
obsłudze komputera, zdobyło 
prawo jazdy, wyposażyło stano-
wisko pracy. Większość pracow-
ników przy wsparciu zakładu 
skorzystało z dofi nansowania do 

U przyjaciół w Dolnej Saksonii.

Niezapomniane przeżycia 
towarzyszyły wyjazdom inte-
gracyjnym do Niemiec i wy-
cieczkom krajoznawczym do 
Zakopanego, Lichenia, Kłodawy, 
Poznania, Gołuchowa, Rusowa, 
Goliny, Kalisza. 

Wymianie doświadczeń i inte-
gracji służą wizyty w innych za-
kładach aktywności zawodowej: 
Żerkowie, Słupcy, Pile, Książeni-
cach oraz utrzymywanie stałych 
kontaktów z Warsztatami Terapii 

W warsztacie stolarskim. 

Stoisko z roślinami wyhodowanymi w ZAZ. 

Uprawa roślin ozdobnych pod folią.

zakupu sprzętu elektronicznego 
i wózków inwalidzkich ze środ-
ków PFRON, uzyskując w zakła-
dzie informację i pomoc w wy-
pełnianiu i składaniu wniosków 
w ramach programów: Kompu-
ter dla Homera, Łamanie barier 
w komunikowaniu się, Łamanie 
barier architektonicznych. Dla 
większości pracowników przed 
podjęciem pracy niedostępny był 
udział w turnusach rehabilitacyj-
nych.

Idea powstawania zakładów 
aktywności zawodowej i ich 
działalność jest bezcenna. Dla 
osób wydobytych z hermetycz-
nego środowiska rodzinnego 
na szerszą płaszczyznę spo-
łeczną, nauczenie pracy i zwią-
zanej z nią dyscypliny, pomoc 
w uzyskaniu wyższego statusu 
społecznego, pomoc w nabyciu 
umiejętności zawodowych – jest 
otwarciem się na świat i sposo-
bem na lepsze życie. 

MAGDALENA KRYTKOWSKA
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O tym, dlaczego należy po-
magać innym i jakie dzię-

ki temu realizuje się wartości, 
rozmawiają z uczniami na-
uczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 4 imienia Jana Brzechwy 
na Osiedlu Kościuszkowców 
w Swarzędzu. W szkole dzia-
ła Koło Wolontariatu, dzięki 
któremu uczniowie, pod kie-
runkiem pedagogów angażu-
ją się w liczne akcje na rzecz 
chorych, pokrzywdzonych i 
ubogich. Organizują zbiórki 
darów rzeczowych, przygoto-
wują kartki świąteczne. 

W Szkole Podstawowej nr 4 
kształcą się zarówno dzieci z 
niepełnosprawnościami, jak 
i pełnosprawne. Są tu klasy 
integracyjne, specjalne oraz 
zespoły edukacyjno-terapeu-
tyczne do pracy z dziećmi o 
specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Szkoła realizuje 
programy autorskie. Jednym z 
nich jest program „Szkoła bez 
przemocy”, z którym współ-
działa Koło Wolontariatu. Po-
dejmowane są inicjatywy, któ-
rych celem jest kształtowanie 
u dzieci wrażliwości, empatii 
i pozytywnych postaw spo-
łecznych. Kołem Wolontariatu 
opiekują się nauczycielki Ma-
ria Boniecka i Dorota Świątek. 

– Na początek była projek-
cja fi lmów dla uczniów klas 

Według „Ustawy o dzia-
łalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie” 
wolontariuszem jest ten, kto 
dobrowolnie i świadomie 
oraz bez wynagrodzenia an-
gażuje się w pracę na rzecz 
osób, organizacji pozarzą-
dowych, a także rozmaitych 
instytucji działających w 
różnych obszarach spo-
łecznych. W Zespole Szkół 
Specjalnych numer 105 im. 
Juliana Tuwima w Poznaniu 
pod tym pojęciem kryje się 
realizacja części zajęć pro-
wadzonych w ramach przy-
sposobienia do pracy. 

Oprócz szkoły podstawo-
wej i gimnazjum jest tu także 
szkoła specjalna przyspo-
sabiająca do pracy. W niej 
właśnie jest mnóstwo zajęć, 
które, jak sama nazwa wska-
zuje, przysposabiają do pracy, 
a równocześnie część z nich 
jest realizowana jak prawdzi-
wy wolontariat. 

– Przysposobienie do pracy 
to różne działania: od goto-
wania, przez prace w ogro-
dzie, do zajęć artystycznych 
– mówi Beata Landsberg, 
pedagog specjalny. – Chodzi 
o to, aby osoby z głębszą nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną nauczyły się w miarę 
swoich możliwości funkcjo-
nować w codziennym życiu. 
Uczestnictwo w zajęciach 
przynosi wymierne efekty. Nie 
ma problemu z wyuczeniem 
pewnych zachowań. Wzra-
sta także poczucie odpowie-
dzialności i obowiązkowości. 
Ale przysposobienie do pracy 
to też zajęcia poza szkołą. 
Ci młodzi ludzie, uczniowie 
szkoły specjalnej, wykonu-
ją swoje prace właśnie jako 
wolontariusze, pomagając 
od kilku już lat mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Konarskiego w Po-
znaniu. W tym roku w środy i 
piątki chodziły tu dwie grupy 
młodzieży liczące do pięciu 
osób. Inna grupa odwiedzała 
przedszkole, a kolejne dwie 
grupy – Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Rocha. 

– Moi uczniowie, spełniając 
oczekiwania mieszkańców 
Domu przy ulicy Konarskie-
go, przewożą ich na zajęcia 
muzyczne, przygotowują po-
częstunek, pomagają zająć 
miejsca – dodaje Beata Lands-
berg. – Po zajęciach zajmują 
się porządkami, transportem 
mieszkańców ze świetlicy do 
pokojów. W ramach terapii 
zajęciowej wykonują między 
innymi kartki okolicznościo-
we, które mieszkańcy otrzy-

Wzruszająca pomoc, 
wzruszająca wdzięczność 

trzecich w szkolnej bibliote-
ce na temat wolontariatu i 
bezinteresownej pomocy in-
nym – mówi Dorota Świątek. 
– Przeprowadziłyśmy także 
rozmowy z dziećmi. Reakcje 
były różne. Nie wszystkie były 
od razu przekonane, ale stop-
niowo włączały się w pomoc. 
Przygotowywały między in-
nymi sianko pod obrus przed 
świętami Bożego Narodzenia 
i wykonywały różnymi techni-
kami kartki świąteczne. Prace 
trafi ały do chorych ludzi. Zor-
ganizowałyśmy zbiórkę zaba-
wek i przytulanek dla dzieci z 
domów dziecka oraz akcję pod 
hasłem: „Opatrunek na ratu-
nek”. Zainteresowaniem dzieci 
cieszyła się zbiórka przyborów 
szkolnych pod hasłem „Ołó-
wek dla Afryki”. Każdy starał 
się przynieść coś, czym mógł-
by się podzielić z dziećmi w 
Afryce.

Szkolni wolontariusze 
współpracują też z księdzem 
Henrykiem Jędrzejakiem prze-
bywającym na misji w Kame-
runie, w parafi i Wom – Yanda. 
Jest to nowo utworzona parafi a 
w afrykańskiej dżungli, gdzie 
nie dotarła jeszcze cywilizacja. 
Nie ma dróg, elektryczności, 
telewizji. Ludzie z plemienia 
Ewondo zajmują się głównie 
uprawą kakao, co daje prze-

ciętnej rodzinie około 100 USD 
zysku rocznie. To o wiele za 
mało na zakup leków i opła-
tę nauki. Dlatego wiele dzieci 
nie uczęszcza do szkoły. Swa-
rzędzcy uczniowie pomagają 
im więc poprzez zbiórkę nie-
zbędnych rzeczy oraz akcję 
„Komórka na misję”, organi-
zowaną przez Referat Misyjny 
Księży Werbistów. Polegającą 
ona na zbiórce wysłużonych 
telefonów komórkowych, które 
są odnawiane bądź poddawa-
ne recyklingowi. Ponadto Koło 
Wolontariatu współpracuje z 
Fundacją Redemptoris Misio – 
Fundacją Pomocy Humanitar-
nej w ramach akcji „Puszka dla 
Maluszka”. 

– Najpiękniejszą formą 
podziękowania dla naszych 
uczniów za okazane serce był 
list, który dotarł do nas od Ber-
nadette ze wsi Bhoga w Kame-
runie – mówi Maria Boniecka. 
– Dzieci ogromnie się ucieszy-
ły, kiedy go przeczytałyśmy. 
Dziewczynka w liście napisa-
ła, że dzięki naszemu wsparciu 
ona, jej młodsza siostra Alice 
i brat Charles będą mogli się 
uczyć i skończyć sześcioletnią 
szkołę. Dla naszych uczniów 
było to bardzo ważne. Otrzy-
mali dowód, że ich wysiłek nie 
poszedł na marne. 

KAROLINA KASPRZAK

Wzruszające podziękowania małych Kameruńczyków dla szkolnych wolontariuszy ze Swarzędza. 
Zdjęcie przesłał z Kamerunu ksiądz Henryk Jędrzejak. 



7STRONALIPIEC 2011

WOLONTARIUSZE Z ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU

Pomagać innym i sobie 
mują lub wysyłają z różnych 
okazji.

Czy uczniowie lubią za-
jęcia w DPS? Wprost uwiel-
biają te wizyty. Wykonywa-
ne tam prace wzbudzają w 
nich ogromną cierpliwość, 
czułość, zrozumienie, chęć 
niesienia pomocy. Zawiązują 
się bardzo sympatyczne rela-
cje pomiędzy mieszkańcami 
a młodzieżą. Jedni czekają 
na drugich. Nawet banal-
ne rozmowy mają istotne 
znaczenie. Tym bardziej, że 
niektórzy mieszkańcy nie 
opuszczają Domu. Dla nich 
ważne jest, że przychodzi 
ktoś z zewnątrz, przynosi 
przeróżne wieści, wnosi po-
wiew rzeczywistości i pew-
nego rodzaju świeżość. 

– Mieszkańcy Domu na 
środowe i piątkowe odwie-
dziny naszych podopiecz-
nych czekają z niecierpliwo-
ścią – mówi Beata Landsberg. 
– Jedna z mieszkanek lubi, 
jak uczennice poukładają 
jej rzeczy w nocnej szafce, 
inna chciałaby, aby któryś z 
uczniów zawiózł ją na reha-
bilitację, a pewien miłośnik 
warcabów i szachów czeka, 
kiedy przyjdzie młodzież, 
by rozegrać partyjkę. W DPS 
mieszkają osoby z różnymi 
dolegliwościami, często trud-
no nawiązać z nimi kontakt, 
ale moim uczniom doskona-
le to wychodzi. Czasem jest 
wspólne pieczenie ciasta, 
przygotowywanie zaproszeń 
na domowe imprezy. Te re-
lacje scalają, mają działanie 
terapeutyczne. Obie strony 
czują się sobie potrzebne. 
W przedszkolu kontakt z 
dziećmi wyzwolił i rozwi-
nął w naszych podopiecz-
nych opiekuńczość. Bywa, 
że przedszkolaki przychodzą 
na imprezy do naszej szkoły. 
Od razu rozpoznają swoich 
„opiekunów” i garną się do 
wspólnej zabawy. 

Jedna z grup uczniów 
mniej sprawnych odwiedza 
Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci przy ulicy Rocha w 
Poznaniu, prowadzony przez 
siostry zakonne. Początkowo 
pomysł tego typu zajęć z tą 
grupą budził wątpliwości, ale 
okazało się, że podopieczni 
doskonale poradzili sobie z 

pracami porządkowymi, do 
których można zaliczyć gra-
bienie liści, mycie kafl i, pod-
łóg, stolików. 

– Nasi wolontariusze w tych 
placówkach zdobywają nie 
tylko umiejętności manualne, 
ale także nabywają mnóstwo 
umiejętności społecznych – 
stwierdza Beata Landsberg. 
– przede wszystkim pracu-
ją, co daje im poczucie, że 
są potrzebni. Mają świado-
mość, że ktoś na nich czeka, 
że mogą pomóc, że są ważni, 
lubiani. Te wzajemne rela-
cje przenikają się. Czasem 
pojawiamy się w Domach z 
naszym szkolnym teatrem, 
czasem mieszkańcy goszczą 
na uroczystościach ważnych 
dla uczniów, takich jak wer-
nisaże wystaw czy Festiwal 
Sztuki Naszych Dzieci.

– Nie zmuszam moich wy-
chowanków do żadnych prac, 
zwłaszcza takich, których nie 
lubią. Biorę pod uwagę prefe-
rencje uczniów, a oni sami 
wybierają działania, które 
chcą podjąć – mówi Beata 
Landsberg. – Do podopiecz-
nych idziemy w piątkę. Na-
sza młodzież pracuje w DPS 
przy Konarskiego na trzech 
piętrach. Wszystkich muszę 
mieć na oku, ale oni dosko-
nale wiedzą, w jakim miejscu 
w razie problemów mogą 
mnie znaleźć. Podopieczni 
przychodzą do mnie, infor-
mując, gdzie idą i co robią. 
Mają dużą samodzielność, 
którą nauczyli się dobrze wy-
korzystywać. 

Niektórzy podopieczni Be-
aty Landsberg natychmiast 
wtapiają się w nowe środowi-
sko i po kilku dniach wiedzą, 
gdzie jest kuchenka, gdzie 
odbywa się terapia, a gdzie 
zajęcia muzyczne. Innym 
zaaklimatyzowanie się w no-
wym miejscu sprawia więcej 
trudności. Bywa, że czują się 
zagubieni, zdezorientowani. 
Aby zniwelować te obawy, 
na początku roku przedsta-
wiany jest charakter i zakres 
działań, a zawsze przed wyj-
ściem do DPS odbywa się po-
gadanka, na czym ma tego 
dnia polegać praca i na temat 
bezpieczeństwa. 

– Odpowiedzialności naj-
skuteczniej uczą konkretne 
sytuacje, pozostające jednak 
pod kontrolą – dodaje Beata 
Landsberg. – Przykładem 
może być zbita szklanka, 

z którą uczennice nie wie-
działy co zrobić. Podziałało 
dopiero przedstawienie, jakie 
skutki mogłoby wywołać nie 
uprzątnięte szkło. 

Uczniowie szkoły przyspo-
sabiającej do pracy w Zespole 
Szkół nr 105 w Poznaniu uczą 
się prostych, lecz jakże waż-
nych czynności życiowych w 
obcowaniu z innymi ludźmi. 
Ten rodzaj wolontariatu jest 
dla nich nauką dostosowania 
się do różnych sytuacji spo-
łecznych. Zrozumienia siebie 
i otwarcia serca na drugiego 
człowieka. 

AURELIA PAWLAK 

Wolontariusz przygotowuje 
poczęstunek.

 Spotkanie wolontariuszy z przedszkolakami. 

W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Konarskiego w Poznaniu. 
Starszej pani trudno przejść samej ze świetlicy do pokoju…
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Internet 
na leżąco 
Udogodnienia dotyczące 

korzystania ze sprzętu 
komputerowego i Internetu 
dla osób chorych na Parkin-
sona oferuje organizacja cha-
rytatywna AbilityNet, której 
centra znajdują się w War-
wick, Malvern i West Byfl eet. 
Niebawem sieć powiększy się 
także o Liverpool, Thames 
Valley, York, Londyn i Szko-
cję. 

Łatwe do czytania ekrany 
monitorów, niestandardowe 
narzędzia, klawiatury do ob-
sługi danych i inne akcesoria 
umożliwiają osobom chorym 
na Parkinsona samodzielne 
zrobienie zakupów, korzysta-
nie z biblioteki, wysłanie listu 
do znajomego, spotkanie z 
przyjaciółmi oraz załatwianie 
wielu innych, codziennych 
spraw. 

Ponieważ choroba Parkinso-
na – schorzenie ośrodkowego 
układu nerwowego przeja-
wiające się spowolnieniem 
ruchowym, drżeniem kończyn 
i sztywnością mięśni – u każ-
dego przebiega indywidualnie, 
występują różne problemy w 
obsłudze komputera. W jed-
nym przypadku mogą być 
spowodowane zapaleniem 
stawów, w innym zaś ograni-
czonym widzeniem albo kło-
potami w poruszaniu się. 

Przykładem urządzeń do-
stosowanych do potrzeb osób 
z ograniczoną sprawnością 
są najnowsze komputery typu 
„laptop”, z bardzo dobrą pa-
mięcią i szybkością równą 
komputerom stacjonarnym. 
Przenośny laptop jest alter-
natywą komputera stacjonar-
nego. Ułatwia korzystanie z 
Internetu osobie na wózku 
inwalidzkim lub w pozycji pół-
leżącej. Organizacja AbilityNet 
ocenia zdolności użytkownika 
i proponuje przystosowane 
akcesoria. Ponadto AbilityNet 
podaje wskazówki dotyczące 
prostych funkcji przycisków 
klawiatury, które redukują ko-
nieczność trudnego operowa-
nia myszą. Bliższe informacje 
dostępne są na stronie inter-
netowej organizacji AbilityNet: 
http://www.abilitynet.co.uk. 
Więcej można dowiedzieć się 
także pod numerem telefonu: 
01926 312847 oraz mailowo: 
enquiries@abilitynet.co.uk 

KAROLINA KASPRZAK 

Centrum Innowacji Społecz-
nej SIC! w Poznaniu zor-

ganizowało 22 czerwca już po 
raz trzeci „Tramwajadę” czyli 
konferencję 60+ na temat prze-
łamywania stereotypów doty-
czących starości. Tegorocznym 
hasłem przewodnim była myśl: 
„Poznaj 50+ Senior wie jak cie-
szyć się życiem!”. Osobliwym 
miejscem niekonwencjonalnej 
konferencji był… pokład tram-
waju Combino. I było mnóstwo 
atrakcji: występy artystyczne, 
spotkanie z instruktorami nor-
dic walking, galeria fotografi i, 
porady wizażystki, zwiedzanie 
Muzeum Komunikacji i inne.

O godzinie 10 pojazd wyru-
szył z zajezdni przy ulicy Gło-
gowskiej. Tramwaj senioralny 
kursujący po mieście zapraszał 
wszystkich zainteresowanych 
do wspólnej zabawy. Był występ 
kabaretu „Humoreska” z Lubo-
nia, Balet „Jezioro Łabędzie”, 
zespół senioralny „Biały Kwiat”, 
kursy salsy i tańców towarzy-
skich, młodzieżowe występy dla 
i z seniorami oraz spontaniczny 
śpiew na żywo.

Celem imprezy było poka-
zanie, że seniorzy potrafi ą żyć 
pełnią życia, mają potrzebę do-
kształcania się i są otwarci na 
nowe pomysły. „Tramwajada” 

stała się również okazją do inte-
gracji wielopokoleniowej miesz-
kańców Poznania. Partnerami 
akcji są: Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji, Zarząd Trans-
portu Miejskiego, Urząd Miasta 
Poznania, kabaret „Humoreska” 
z Lubonia, zespoły senioralne 
„Dębowy Liść” z Suchego Lasu 
i „Biały Kwiat”, Osiedlowy Dom 
Kultury „Bajka”, Marsz Po Zdro-
wie, Szkoła Makijażu, Perukar-
stwa i Charakteryzacji Teatralnej 
„Maska”, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Kino „Rialto”, Centrum 
Inicjatyw Senioralnych i fi rma 
„Gees”.  

KAROLINA KASPRZAK 

9 czerwca o godzinie 19.30 
na dziedzińcu Centrum 

Kultury Zamek w Poznaniu 
odbył się trzeci koncert cha-
rytatywny na rzecz dwulet-
niej Antosi Papaj. Na scenie 
wystąpili uczestnicy znane-
go telewizyjnego programu 
X Factor, których wzruszyła 
historia małej dziewczynki: 
Marta Podulka z zespołem 7 
sekund, Jacek Czerwiński, Fi 
James, Kasia K8 Rościńska 
z Poznańską Orkiestrą Roz-
rywkową i poznański zespół 
Laguardia. Imprezę poprowa-
dził Bartek Jędrzejak. 

Koncert zorganizowała Fun-
dacja „Antosia”- Pomoc Dzie-
ciom z Chorobami Nowotwo-
rowymi Oczu. Artyści pokazali 
swoje wielkie serca i wystąpili 
bez honorarium, a całkowity 
dochód ze sprzedaży biletów, 
jak również z wielu cennych 
przedmiotów od znanych ar-
tystów i sportowców wylicy-
towanych na koncie allegro: 
fundacjaantosia został przeka-
zany na rzecz Fundacji.

Półtora roku temu u Tosi 

Wesoły tramwaj

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI WOBEC TRAGEDII

Koncert dla Tosi

stwierdzono wewnątrzgałko-
wy obuoczny nowotwór oczu 
potocznie zwany siatkówcza-
kiem. Ta dwuletnia dziew-
czynka większość swojego ży-
cia spędziła w szpitalu, ma za 
sobą wiele badań i zabiegów 
mających na celu zniszczenie 
komórek nowotworowych ter-
moterapią, płytką radioaktyw-
ną i chemioterapią włącznie. 
Ponieważ metody te nie gwa-
rantują stuprocentowego wy-
leczenia, po ostatniej wznowie 

rodzice postanowili zbierać 
pieniądze na leczenie Tosi za 
granicą. Chcą wyjechać z có-
reczką do Londynu na leczenie 
melfalanem. Antosia obecnie 
nie widzi już na lewe oko, ale 
ma zachowane pole widzenia i 
reaguje na światło. Niestety, jej 
dwuipółletnia koleżanka Maj-
ka Gągol chorująca na tę samą 
chorobę co Tosia, która jest 
również podopieczną „Funda-
cji Antosia”, nie ma już jedne-
go oczka. Nie bądźmy obojętni 
wobec takich tragedii, wszyscy 
możemy pomóc.

FUNDACJA „ANTOSIA” PO-
MOC DZIECIOM Z CHOROBA-
MI NOWOTWOROWYMI OCZU

WWW.FUNDACJA.TOSIA.
NET.PL

SIEDZIBA FUNDACJI: ul. Ra-
dosna 1/8, Zalasewo 62-020 
Swarzędz

NUMER KONTA FUNDACJI 
PEKAO S.A. 17 1240 6625 1111 
0010 3300 1323

NUMER KONTA PUBLICZNEJ 
ZBIÓRKI DLA TOSI

PEKAO S.A. 22 1240 6625 
1111 0010 3510 4387

Kontakt do Mamy Tosi : Mo-
nika Dzwoniarkiewicz tel. 667 
237 411 monika.dzwoniarkie-
wicz@tosia.net.pl 

Podczas koncertu: jedna
z wolontariuszek z puszką 

na dary serc dla Antosi.

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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GlaxoSmithKline to jedna 
z wiodących fi rm branży 

farmaceutycznej i opieki zdro-
wotnej na świecie, prowadzi 
badania mające na celu popra-
wę jakości życia ludzkiego, po-
zwalając ludziom robić więcej, 
czuć się lepiej i żyć dłużej.

„Kamyk” to Środowiskowy 
Dom Samopomocy, jedna z pla-
cówek Stowarzyszenia Na Tak, 
organizacji wspierającej osoby 
niepełnosprawne intelektualnie. 
W Kamyku otacza się profesjo-
nalnym wsparciem osoby doro-
słe z wieloraką niepełnospraw-
nością, oferując im innowacyjne 
rozwiązania terapeutyczne ta-
kie, jak nauka komunikacji al-
ternatywnej czy integracja sen-
soryczna.

Natomiast Orange Day to ak-
cja GlaxoSmithKline, która pole-
ga na tym, że każdy pracownik 
koncernu może przeznaczyć 
jeden dzień pracy w ciągu roku 
na pracę w charakterze wolon-
tariusza. 

No i stało się. Był upalny 
czwartek 16. czerwca. 30 pra-
cowników GSK zamieniło swoje 

7 czerwca 50-osobowa 
grupa seniorów z gmi-

ny Kleszczewo, z dwoma 
członkami Stowarzyszenia 
„Pomagam” w Kleszczewie 
jako opiekunami grupy, od-
wiedziła Teatr Muzyczny w 
Poznaniu. 

Starsi kleszczewianie z 
wielkim zainteresowaniem 
obejrzeli spektakl muzyczny 
„My Fair Lady”, z librettem 
Alana J. Lerner, o przeobra-
żeniu się, dzięki mozolnym i 
systematycznym ćwiczeniom 
wymowy, ulicznej kwiaciarki 
w prawdziwą damę. Ta za-
bawnie przedstawiona sztu-
ka teatralna pokazuje jednak 
prawdę życiową, że nauką i 
pracą tak wiele można osią-
gnąć. 

Efektowne widowisko to-
czyło się wartko, więc czas 
szybko minął. Przed północą 
Seniorzy wrócili do swoich 
domów. Był letni, pogod-
ny wieczór, który sprzyjał 
przyjemnemu nastrojowi i 
refl eksjom uczestników wy-
jazdu do teatru, po spotka-

WOLONTARIUSZE POMOGLI NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE

Budowanie ogrodu
biurka, laptopy i telefony ko-
mórkowe na rękawice robocze, 
łopaty i grabie. Już od 8:30 rano 
rozkładali ziemię, siali trawę, 
krzewy i kwiaty, wszystko po 
to, aby osoby niepełnosprawne 
mogły przechadzać się po ścież-
kach sensorycznych i doznawać 
pobudzenia różnych zmysłów. 
W ogrodzie terapeutycznym 
wszystko ma znaczenie. To, na 
co ludzie zdrowi rzadko zwra-

cają uwagę, staje się często 
kluczowe podczas terapii osób 
niepełnosprawnych. 

Woń kwiatów stymuluje 
węch, a ich kolory dynamizują 
wzrok. Miękki piasek i twarde 
kamienie różnicują doświadcza-
nie podłoża. Zimne płyty i ciepła 
ziemia dostarczają odmiennych 
wrażeń, przyjemne w dotyku 
granulki różnią się od szorstkie-
go gresu. 

Korzyść płynąca z takich akcji 
jak Orange Day jest zwielokrot-
niona dzięki temu, że wszyscy: 
ci bezpośrednio zaangażowani i 
ci, którzy pośrednio czerpią po-
żytek, mogą czuć się wygrani. 
Zatrudnieni w GSK, pytani, dla-
czego zdecydowali się pracować 
jako wolontariusze, odpowia-
dali, że radość dla nich stanowi 
możliwość pomocy drugiemu 
człowiekowi. Mówili też, że 
czerpią przyjemność z tego, że 
mogą opuścić na chwilę biuro 
i popracować fi zycznie. Wielu 
z tych, którzy będą korzystać z 
ich pracy, nie ma możliwości po-
dzielenia się swoim odczuciem, 
gdyż większość podopiecznych 
Kamyka ma trudności z mówie-
niem i nie ma szans opowiedzieć 
o swojej radości. Nie oznacza to 
jednak, że nie będą jej czuć.

Dzięki dobrej praktyce odpo-
wiedzialnego biznesu, jaką nie-
wątpliwie stanowi Orange Day 
fi rmy GlaxoSmithKline, osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
dostały piękny, kolorowy ogród. 

MAGDALENA GRZELAK

niu z piękną muzyką i mądrą 
sztuką. Czerwcowy wieczór 
w operetce to dla Seniorów 
gminy Kleszczewo wspaniałe 
wypełnienie czasu wolnego, 
a także przyczynek do prze-
łamywania stereotypu czło-
wieka starszego jako kogoś 
biernego, wyobcowanego, 
pozbawionego kontaktów z 
kulturą. „Teatr – to aktywna 
refl eksja człowieka nad sa-
mym sobą” – ta myśl Novalisa 
wyraża sens pobytu naszych 
seniorów w poznańskim Te-
atrze Muzycznym. Dziękuję 
im za wspólne przeżywanie 
sztuki tamtego dnia, a Zarzą-
dowi Powiatu Poznańskiego 
za wsparcie fi nansowe na 
rzecz naszych działań kultu-
ralnych dla ludzi starszych. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA Nasi seniorzy przed Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA „POMAGAM” W KLESZCZEWIE

Seniorzy w teatrze
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Serial 
„Głęboka 
woda”
Alkoholizm, ubóstwo, bez-

domność i inne kryzysowe 
sytuacje, z którymi mają do 
czynienia pracownicy socjalni, 
ukazał pilotażowy odcinek se-
rialu „Głęboka woda”, wyemito-
wany we wtorek 14 czerwca w 
Programie II Telewizji Polskiej. 
Serial powstał w kooperacji Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej z Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich oraz Telewizją 
Polską S.A. 

Celem inicjatywy jest poka-
zanie społeczeństwu misji pra-
cowników socjalnych. „Głęboka 
woda” opowiada o grupie osób 
pracujących w jednym z ośrod-
ków pomocy społecznej. Pewne-
go dnia nowym dyrektorem pla-
cówki zostaje Witold Okulicki, w 
którego rolę wcielił się Marcin 
Dorociński. Okulicki to człowiek 
czynów, nie słów. Oddany całko-
wicie swojej pracy, chce pomóc 
wszystkim potrzebującym. W pi-
lotażowym odcinku wspiera po-
wodzian, którzy w jednej chwili 
stracili cały dorobek życia.

Reżyserem fi lmu jest Mag-
dalena Łazarkiewicz, siostra 
Agnieszki Holland. Trzynaście 
odcinków serialu trafi  na antenę 
we wrześniu. Produkuje go wro-
cławska fi rma Media Brigade, 
a współfi nansuje Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. 

KAROLINA KASPRZAK 

Kiedy dzieci i dorosłe osoby 
niepełnosprawne wspólnie 

spędzają czas, wtedy widzimy, 
ile w nich jest radości i uśmie-
chu. Dla nich właśnie Gośliń-
skie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych wraz 
z fi rmą Unilever Foodsolutions i 
Unilever Poznań zorganizowali 
w słoneczny dzień 28 maja w 
Puszczy Zielonka dziewiąty już 
piknik. 

W tym roku do grona dar-
czyńców dołączyli: cukiernia 
„Radosna” Aleksandry i Floriana 
Warzyboków, Zakład Cukierni-
czy Pawła Piętki, Inline Poland 

Praca 
czeka 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Teramed w Po-
znaniu poszukuje osób niepeł-
nosprawnych do pracy. 

Oferuje jedno stanowisko na 
pół etatu w recepcji oraz dwa 
stanowiska do sprzątania po-
mieszczeń. Zainteresowani 
mogą się zgłaszać pod adresem 
jaroslaw@wagner.com.pl lub 
pod numerami telefonów 61 879 
46 01, 61 65340 23, powołując 
się na Jarosława Wagnera. Pra-
codawca zastrzega sobie kon-
takt z wybranymi przez siebie 
kandydaturami. awa 

IX PIKNIK GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Radość w słońcu

Na poszukiwanie skarbów.

BYLIŚMY DRUŻYNĄ SŁONI…

Był słoneczny poranek, gdy uczestnicy naszego Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Swarzędzu dojechali na miejsce pikniku w 
Puszczy Zielonka. Od razu rozpoczęła się wspaniała zabawa. 
Każda grupa otrzymała nazwę jakiegoś zwierzątka wraz z 
jego wizerunkiem na specjalnym emblemacie. Były to słonie, 
biedronki, motyle, misie i inne. Moi przyjaciele i ja byliśmy dru-
żyną słoni. 

Po przywitaniu z naszymi kolegami z innych stowarzyszeń 
wyruszyliśmy na poszukiwanie dwunastu skrzyń ze skarba-
mi. Oczywiście, nasza drużyna odnalazła wszystkie. A po tych 
trudach dzielni poszukiwacze posilali się pysznym ciastem i 
napojami i nabrali sił do udziału w kolejnych atrakcjach.

Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół z innych 
warsztatów terapii zajęciowej oraz organizatorów festynu. 
Dzięki takim imprezom dla osób niepełnosprawnych możemy 
z radością uczestniczyć we wspólnych zabawach i w życiu 
społecznym. 

MICHAŁ OGONIAK

W chwilach wolnych często-
waliśmy się przepysznym chle-
bem ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem, kiełbaskami i kar-
kówką z grilla, a także ciastem 
upieczonym przez członków 
GSPON. Atrakcją pikniku był 
konkurs piosenki o tematyce 
„Mama”, pokaz mody, ubijanie 
piany, szukanie skarbu w piasku, 
picie mleka z dziecięcej bute-
leczki. Piotr i Hania Łabuzińscy 
swoim śpiewem umilali nam 
wspólnie spędzony czas. Prze-
prowadzili losowanie maskotek 
– wielkich pluszowych misia-
ków. Na koniec imprezy każda 
osoba niepełnosprawna dostała 
drobny upominek. Wszyscy wy-
jechali z pikniku uśmiechnięci i 
szczęśliwi.

JOLANTA MORAWSKA

Sp. z o.o., Piekarnia „Ola”, Firma 
Matz. 

Na pikniki przyjeżdża coraz 
więcej osób. W tym roku było ich 
ponad 400 ze stowarzyszeń w 
Owińskach, Kórniku, Rakowni, 
Luboniu, Swarzędzu, Poznaniu. 
Wszyscy mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w łowieniu rybek, 
slalomie na drewnianym koniu, 
rzutach do celu, piłką do wia-
derka trzymanego przez Shreka, 
strzelaniu do bramki, strącaniu 
piramidy z puszek. Straż Miej-
ska proponowała nam ciekawe 
przejście niewielkiej odległo-
ści w magicznych goglach. Do 
wspólnej zabawy dołączyli stra-
żacy z Bolechowa. Pokazali nam 
sprzęt gaśniczy, narzędzia do 
rozcinania samochodu, strój do 
akcji przeciw owadom. 

Łowienie rybek.
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Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka w Swarzę-
dzu spełnia swoje marzenia. 
W dniach od 15 do 18 maja 
uczestniczyliśmy w pięknej 
wycieczce na Litwę. Naszym 
celem było Wilno – stolica tego 
państwa i miejsce budzące 
żywe sentymenty w nas, Pola-
kach. 

Po 15 godzinach wyczerpu-
jącej podróży przybyliśmy na 
miejsce. Pierwszą rzeczą, która 
nas zaskoczyła, były krajobra-
zy Litwy. Wszędzie pełno pól 
i lasów, mało miast. Wiele bo-
cianów, krów, koni, owiec i kóz, 
pasących się na rozległych pa-
stwiskach. Po zakwaterowaniu 
w hotelu „Panorama” wyruszy-
liśmy w pierwszą wycieczkę po 
mieście. Pierwszym zabytkiem, 
który zobaczyliśmy była Ostra 
Brama. Miejsce, które tak bar-
dzo chcieliśmy odwiedzić. 

To tutaj znajduje się cudowny 
Obraz Najświętszej Maryi Pan-
ny, którego kopia zdobi prezbi-
terium naszego swarzędzkiego 
kościoła Matki Bożej Miłosier-
dzia. Oddaliśmy Jej hołd, odmó-
wiliśmy modlitwę i podzięko-
waliśmy za szczęśliwą podróż. 
Gdy usiadłam przed obliczem 
Niepokalanej, poczułam ogrom-
ną radość w sercu, że mogę tu-
taj być. Naszym przewodnikiem 
była Grażyna Hajdukiewicz, Po-
lka urodzona na Litwie. Opowie-
działa nam historię tego miejsca 
i zaprowadziła do dawnego 
klasztoru Bazylianów. To wła-
śnie w jego zabudowaniach był 
więziony przez zaborcę Adam 
Mickiewicz. Byliśmy też w Fil-
harmonii Wileńskiej i w kościele 
św. Kazimierza, patrona Litwy, 
przy którym mieszkał przez 
jakiś czas św. Andrzej Bobola 
– męczennik i patron naszego 
kraju. Staliśmy w tym miejscu 
dokładnie w dzień śmierci An-
drzeja Boboli. 

Drugiego dnia w Ostrej Bra-
mie uczestniczyliśmy w mszy 
św. odprawianej w języku pol-
skim przez księdza urodzonego 
na Wileńszczyźnie. W czasie 
Eucharystii podziękowaliśmy 
Matce Bożej za 20 lat istnienia 
Stowarzyszenia, modliliśmy się 
również w intencji naszych ro-
dzin. 

Po nabożeństwie ze łzami w 
oczach udaliśmy się na cmen-
tarz na Rossie. Marcin Łaganow-
ski, harcerz należący do Sto-
warzyszenia, złożył znicz przy 
grobie Matki Józefa Piłsudskiego 
i miejscu spoczynku serca Mar-
szałka. Ta polska nekropolia to 
ostatni przystanek w drodze do 
wolności dla wielu Polaków. 

Podróż śladami 
wieszczów 

Tutaj spoczywają żołnierze wal-
czący o wolność Wilna w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej i o 
niepodległość w czasie II woj-
ny światowej. Tutaj spoczywają 
ciała wielu wybitnych postaci, 
tak ważnych dla tego miasta 
i tożsamości narodowej Pola-
ków: ojciec Juliusza Słowackie-
go, wybitny historyk i profesor 
Uniwersytetu Stefana Batorego, 
Joachim Lelewel, poeta Włady-
sław Syrokomla i wielu innych. 

Chodząc po tym cmentarzu, 
wśród kropel deszczu, pomy-
ślałam sobie, że Matka Boża 
Ostrobramska płacze nad du-
szami spoczywających tam 
ludzi i prosi nas o modlitwę w 
ich intencji. Następnie pojecha-
liśmy autokarem do kościoła 
św. Piotra i Pawła, wileńskiej 
perły baroku. Kolejnym etapem 
naszej wycieczki było zwiedza-
nie klasycystycznego gmachu 
Archikatedry św. Stanisława, 
w której znajdują się relikwie 
św. Kazimierza i groby wielu 
władców Litwy. Odwiedziliśmy 
ulicę Zamkową, dom, w któ-
rym mieszkał Juliusz Słowacki, 
i w którym piorun kulisty zabił 
jego ojczyma, a także budynek, 
w którym w XIX wieku istniała 
drukarnia rodziny Zawadzkich. 
To tutaj w 1822 roku został wy-
dany pierwszy egzemplarz „Bal-
lad i romansów” Adama Mickie-
wicza. Wielkim przeżyciem było 
dla nas nabożeństwo Koronki 

do Miłosierdzia Bożego w ko-
ściele, w którym wisi oryginał 
obrazu „Jezu ufam Tobie”, na-
malowanego przez wileńskiego 
artystę według wskazówek św. 
Faustyny Kowalskiej. Wilno jest 
miastem kościołów – w samym 
centrum jest ich ponad 40. W 
latach komunizmu większość z 
nich została zamieniona na ma-
gazyny i spichlerze. Dla przykła-
du wystarczy dodać, że Katedra 
spełniała funkcję wielkiej miej-
scowej galerii. 

Ostatni dzień to Troki. W dro-
dze powrotnej do Swarzędza 

mieliśmy okazję obejrzeć maje-
statyczny zamek Wielkiego Księ-
cia Litewskiego Witolda, którego 
wielkie mury widać z przestrze-
ni kosmicznej. Zamek, według 
danych przewodnika, zachował 
do naszych czasów 20 procent 
oryginalnej zabudowy, co ozna-
cza, że w większości jego kon-
strukcja została wzniesiona na 
nowo. Ciekawostką jest fakt, że 
mury obronne są tak wysokie, 
że na dziedzińce nie docierają 
promienie słoneczne. Panuje 
tutaj wieczny mrok. Główną 
zaletą strategiczną zamku jest 
jego położenie. Znajduje się on 
na wyspie, otoczony nabrzmie-
wającymi falami, niczym ame-
rykańskie więzienie Alcatraz. 
Do głównego wejścia prowadzą 
dwa niezwykle długie, drewnia-
ne pomosty. W Trokach mieszka 
dużo karaimów, ludu, który sta-
nowi dziś mniejszość litewską. 
W miasteczku można zobaczyć 
zabytkowe, drewniane domki 
rybackie. Każdy z nich ma trzy 
okiennice. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, dzięki któ-
rym wyjechaliśmy na Litwę i zo-
baczyliśmy tyle pięknych miejsc. 
Ten wyjazd pozostanie na długo 
w naszych sercach!

AGATA KIEJDROWSKA 
Z INSTRUKTORAMI 

WTZ W SWARZĘDZU

Widok na zamek Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda.

Przy grobie Matki Józefa Piłsudskiego i miejscu spoczynku 
serca Jej Syna.
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Więcej niż 
wandalizm
Kradzieże i rozboje na ta-

kich imprezach jak jar-
mark świętojański, jarmark 
dominikański, pielgrzymki 
czy innego typu imprezy ma-
sowe, należy wkalkulować 
do udziału w nich. Tego typu 
imprezy to wymarzony kąsek 
dla drobnych złodziejaszków 
i chuliganów. 

Wprawdzie służby policyjne 
i miejskie są wtedy w najwyż-
szej gotowości, ale my też mu-
simy mieć oczy dookoła głowy, 
zwracać uwagę na wszystko, 
co wokół nas się dzieje i nie 
dawać okazji złodziejowi, bo 
każdy zna chyba przysłowie, 
co go czyni. 

Jeśli ze stratą dokumentów, 
kart kredytowych, pieniędzy, 
torebki, choć z wielkim tru-
dem, możemy się pogodzić, bo 
dowód osobisty, prawo jazdy 
można wyrobić na nowo, kar-
ty bankomatowe zablokować 
w banku, wymienić zamki w 
drzwiach, a torebki odżałować 
i kupić nową, to czyny wanda-
lizmu typu kradzież wózka in-
walidzkiego, kul czy przebicie 
opon w wózku inwalidzkim są 
haniebnym łajdactwem prze-
kraczającym wszelkie miary. 
Coś takiego właśnie zdarzyło 
się na poznańskim jarmarku 
świętojańskim, kiedy to nie-
pełnosprawnemu dziecku wy-
stępującemu na jarmarkowej 
scenie, po występie, przy zała-
dunku do samochodu, przebito 
koła od wózka inwalidzkiego.

Chyba nikt z naszych czy-
telników nie chciałby być na 
miejscu niepełnosprawnego 
chłopca ani jego matki, a tym-
czasem sprawca tego czynu 
pewnie popijał sobie piwko 
w kawiarnianym ogródku lub 
szukał kolejnej ofi ary. 

Na pewno czytelnicy „Filan-
tropa Naszych Czasów” sły-
szeli o niejednym podobnym 
wybryku i zadają sobie pyta-
nie, po co to piszę. Musiałam 
jednak podzielić się na łamach 
miesięcznika moimi przemy-
śleniami, bo jeszcze dzisiaj, 
mimo że jarmark świętojański 
dawno się skończył, trzęsie 
mnie na myśl o tym wydarze-
niu, ręka świerzbi, a wyobraź-
nia pracuje, co bym zrobiła 
temu niegodziwcowi, dla któ-
rego przebicie kół w wózku in-
walidzkim niepełnosprawnego 
dziecka jest jak zjedzenie bułki 
z masłem.

EWELINA WĘGLEWSKA

W piątkowe popołudnie 10 
czerwca wraz z uczest-

nikami Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Swarzędzu wybra-
liśmy się do naszych nowych 
Krzesińskich przyjaciół na fe-
styn.

Są nimi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Krzesinach, 
którzy chcąc pożytecznie wydać 
pieniądze na cel charytatywny, 
postanowili, że tym razem bę-
dzie to nasza placówka.

Zaraz po przybyciu na miejsce 
międzyszkolnej zabawy zosta-
liśmy bardzo serdecznie przy-
witani przez panią Małgorzatę, 
dyrektorkę tamtejszej szkoły.

Poproszono nas, byśmy po-
krótce przedstawili, jak działa 

nasza placówka. Razem z panią 
terapeutką przybliżyłem wszyst-
kim zebranym na placu, jak spę-
dzamy czas każdego dnia.

Mieliśmy własne stanowi-
sko z naszymi wyrobami, które 
zainteresowani mogli nabyć w 
czasie festynu. Największą po-
pularnością cieszyły nasze hafty, 
wykonane w pracowni krawiec-
kiej. Zapraszaliśmy do zakupu 
prac z pracowni plastycznej, ce-
ramicznej i stolarskiej. 

Do każdego, szczęśliwego dla 
nas zakupu dodawaliśmy bro-
szurki, które być może zachęcą 
naszych przyjaciół w Krzesinach 
do odwiedzenia naszej siedziby.

MICHAŁ OGONIAK

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to do trzech tysię-

cy gospodarstw domowych 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym na terenie Poznania 
trafi  darmowy Internet i kom-
puter z oprogramowaniem. 
Stanie się tak dzięki projektowi 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Poznaniu”. Jest 
on fi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego „Dotacje 
na innowacje – inwestujemy w 
waszą przyszłość.”

Projekt skierowany jest do 
osób zameldowanych w Po-
znaniu, które nie mają dostępu 
do Internetu, w szczególności: 
gospodarstw domowych speł-
niających kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu po-
mocy społecznej, gospodarstw 
domowych spełniających kry-
terium dochodowe upoważnia-
jące do otrzymania wsparcia 
w ramach system świadczeń 
rodzinnych. Także do osób nie-
pełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, dzieci i 
młodzieży uczącej się z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej, uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjal-
nych. W ramach projektu uczest-
nik weźmie udział w szkoleniu z 

zakresu podstawowej obsługi 
komputera, edycji tekstów, ob-
sługi poczty elektronicznej, zdo-
bywania informacji. Udział w 
projekcie, komputer oraz dostęp 
do Internetu są bezpłatne. 

Aby móc wziąć udział w pro-
jekcie, należy złożyć kompletny 
formularz zgłoszeniowy wraz z 
załącznikami w terminie do 31 
lipca bieżącego roku, w Biurze 
Zarządu Projektu, które mieści 
się w Poznaniu, Rynek Śródecki 
3, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8.00 do 15.00. For-
mularze są dostępne w Biurze 
Zarządu Projektu oraz na stronie 
www.poznan.pl/wykluczenie-
cyfrowe.

Wymagane załączniki: ksero 
dowodu osobistego oraz za-
świadczenie o tymczasowym 
zameldowaniu, zaświadczenie 
o zarobkach i ksero decyzji o 
przyznaniu pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, ksero 
orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności, kserokopia legity-
macji szkolnej lub zaświadcze-
nie o pobieraniu nauki. Więcej 
informacji pod adresem www.
poznan.pl/wykluczeniecyfrowe, 
telefonicznie w Miejskiem Call 
Center 61 646 33 44 lub osobi-
ście w Biurze Zarządu Projektu, 
Rynek Śródecki 3, 61-126 Po-
znań, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 
awa

Już po raz drugi niepełno-
sprawni pływacy z Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej przy 
Fundacji Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miło-
sierdzie” w Kaliszu, wzięli 
udział w XII Międzynarodo-
wych Zawodach Pływackich 
w Odessie na Ukrainie.

Po raz szósty z kolei nie-
pełnosprawni sportowcy z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kaliszu, działającego przy 
Fundacji Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie”, mieli okazję wziąć udział 
w międzynarodowej imprezie 
integracyjno-sportowej – XIII 
Biegu Sztafetowym Niepełno-
sprawnych po Europie.

Udział w imprezie był możli-
wy dzięki dofi nansowaniu pro-
jektu przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie. Rów-
nież pomoc sponsorów: fi rmy 
Nestle, Profi , Agrico i Zakładów 
Mięsnych „Werbliński” bardzo 
przyczyniła się do realizacji tego 
wielkiego zadania.

Biegacze wystartowali 1 maja 
w Księstwie Monaco, gdzie za-
kończyła się poprzednia XII 
Sztafeta. Następnie zespoły 
przemieściły się do Nicei, skąd 
popłynęli na Korsykę. Na wyspie 
trasa liczyła 350 kilometrów, a 
zawodnicy biegli z Bastii przez 
Ajaccio do portu Bonifacio. Stąd 
uczestnicy sztafety przemieścili 

Internet i komputer 
za darmo 

Krzesińscy przyjaciele
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INICJATYWA FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE” W KALISZU

Biegiem po Europie
się na Sardynię i następnie na 
Sycylię. W wielu miastach spor-
towcy byli serdecznie witani 
przez władze miejskie i miesz-
kańców. 

11 maja zawodnicy pokonali 
kilkunastokilometrową, krętą 
drogę na wulkan Etna. Było to 
niezapomniane przeżycie. 12 
maja biegacze przepłynęli pro-
mem do Neapolu, gdzie pobiegli 
na Wezuwiusz. Droga, krótsza 
niż trasa na Etnę, była jednak 
bardziej stroma i wymagała 
równie wielkiego wysiłku. W na-
stępnym dniu uczestnicy zwie-
dzili Pompeje leżące u podnóża 
i pobiegli do Foggi. Bieg zakoń-
czył się czterdzieści kilometrów 
dalej, na placu przed Bazyliką 

Ojca Pio w San Giovanni Roton-
do. Po zwiedzeniu Sanktuarium 
Grobu Ojca Pio uczestnicy rozje-
chali się do domów. 

W sztafecie uczestniczyło 41 
osób z Austrii, Czech, Polski, 
Rumunii i Ukrainy. Polskie ze-
społy to nidzickie koło Polskiego 
Stowarzyszenia Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym i Fundacja 
„Miłosierdzie” z Kalisza. Trasa 
sztafety wyniosła prawie 2.150 
kilometrów, w tym przebiegnię-
to 750 km. 

Niepełnosprawni sportowcy 
z Kalisza godnie reprezentowali 
swój kraj, miasto i region, bie-
gnąc w barwach narodowych. 

TEKST I FOT.: M.K.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z Kalisza do Odessy
rąc pod uwagę silną konkuren-
cję. Indywidualnie zajęliśmy 2 
i 3 miejsca w poszczególnych 
stylach, co ostatecznie dało 
nam 3 miejsce w klasyfi kacji 
drużynowej. Po zakończeniu 
zawodów odwiedziliśmy delfi -
narium i odpoczywaliśmy nad 
morzem.

Następnego dnia ekipa wy-
ruszyła w drogę powrotną. Ja-
dąc przez Mołdawię, zwiedzi-
liśmy Kiszyniów – stolicę tego 
małego państwa. Na nocleg 
dotarliśmy do Kamieńca Po-
dolskiego, a spaliśmy w klasz-
torze O.O. Paulinów. Rankiem 
udaliśmy się na zwiedzanie 
starego miasta, twierdzy, ratu-
sza i katedry. 

W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się w Sandomierzu 
na kolację i w późnych godzi-
nach nocnych dotarliśmy do 
Kalisza. Wyjazd na zawody 
zaowocował nawiązaniem no-
wych kontaktów i dał okazję 
do wymiany doświadczeń, za-
równo uczestnikom zawodów, 
jak i ich opiekunom.

JOANNA TOMECZEK 

Wyjechaliśmy 8 czerwca. 
Pierwszy etap podróży zakoń-
czył się we Lwowie, gdzie zwie-
dziliśmy stare miasto, operę, ka-

tedrę i cerkwie. Następnego dnia 
dotarliśmy do Odessy i po za-
kwaterowaniu udaliśmy się na 
spacer nad Morzem Czarnym.

10 czerwca rozpoczęły się 
zawody pływackie, podczas 
których nasi sportowcy osią-
gnęli bardzo dobre wyniki, bio-
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Od czerwca wiele spraw 
administracyjnych można 

załatwiać przez Internet. Umoż-
liwia to bezpłatny podpis elek-
troniczny – Profi l Zaufany na 
platformie ePUAP, który można 
potwierdzać m.in. w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim.

Dzięki wykorzystaniu Elektro-
nicznej Platformy Usług Admini-
stracji Publicznej można w WUW 
m.in. złożyć wniosek o udostęp-
nienie informacji publicznej czy 
patronat wojewody, dokonać 
wpisów do rejestrów wojewody, 
złożyć skargi i wnioski, a także 
wystąpić o umorzenie, odrocze-
nie lub rozłożenie na raty grzyw-
ny z tytułu należności mandatu. 

CZYM JEST PROFIL 
ZAUFANY EPUAP?

Profi l Zaufany ePUAP to bez-
płatny podpis elektroniczny, 
dzięki któremu można załatwić 
sprawy administracyjne drogą 
elektroniczną, bez konieczności 
wychodzenia z domu. System zi-
dentyfi kuje osobę, która ten pod-
pis wykorzystuje. Cały proces za-
stosowania profi lu odbywa się na 
elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). 

Profi l Zaufany ePUAP spełnia 
funkcje podobne do oferowa-
nych obecnie komercyjnych 
podpisów elektronicznych. 

W JAKI SPOSÓB 
BĘDZIE MOŻNA 
ZAŁOŻYĆ PROFIL 
ZAUFANY EPUAP?

Należy najpierw założyć konto 
użytkownika na portalu ePUAP 
(www.epuap.gov.pl), z którego 

wysyłamy wniosek o potwier-
dzenie Profi lu Zaufanego ePUAP. 
Następnym krokiem jest uwierzy-
telnienie profi lu w jednym z urzę-
dów (czyli tylko raz trzeba będzie 
się udać do odpowiedniego punk-
tu). W wybranym urzędzie urzęd-
nik potwierdzi zgodność danych 
osobowych z tymi, które zostały 
wprowadzone do systemu. Po 
pozytywnej weryfi kacji danych, 
na podstawie przedłożonego do-
wodu osobistego, konto założone 
na portalu ePUAP zyskuje status 
Profi lu Zaufanego.

Dane osobowe można po-
twierdzić w punktach zlokalizo-
wanych w urzędach wojewódz-
kich, oddziałach ZUS, urzędach 
skarbowych, konsulatach, a także 
w tych urzędach gmin, które zde-
cydują się na ich prowadzenie. 

Profi l Zaufany ePUAP będzie 
można potwierdzić, przedłużyć 
lub unieważnić w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim (al. 
Niepodległości 16/18, Poznań) w 
pokojach 031-032 i 022 w go-
dzinach pracy urzędu. 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Profi l Zaufany ePUAP działa 

jak odręczny podpis. Właści-
ciel loguje się na stronie www.
epuap.gov.pl, wybiera usługę, 
którą chce zrealizować, wy-
pełnia wniosek, podpisuje go 
Profi lem Zaufanym ePUAP, a 
następnie wysyła wniosek do 
urzędu. Profi l Zaufany ePUAP 
jest bezpłatny, dostępny dla 
wszystkich osób, które założą 
konto na portalu ePUAP. na

Wolne 
miejsca 
czekają 
Są wolne miejsca na zajęcia 

przedszkolne dla dzieci, 
prowadzone przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci ze 
Złożoną Niepełnosprawnością 
“Potrafi ę Więcej” w Poznaniu. 

Spotkania odbywają się co-
dziennie, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.30 do 
13.30, w placówce przy ulicy 
Strzeszyńskiej 213 w Poznaniu. 
Zajęcia prowadzone są w małej 
grupie, aby zapewnić każdemu 
dziecku możliwość indywidual-
nego oddziaływania terapeutycz-
nego. Przyjmowane są dzieci z 
defi cytami intelektualnymi, sen-
sorycznymi (wady wzroku, słu-
chu, uszkodzenia narządu ruchu) 
oraz innymi niepełnosprawno-
ściami o podłożu neurologicznym 
i genetycznym. Organizatorzy 
chcą maksymalnie zwiększyć 
ich umiejętności samoobsługi 
i komunikowania się. Zajęcia 
muzyczne, plastyczne, ruchowe, 
metodą V. Sherborne prowadzą: 
pedagog specjalny, psycholog, lo-
gopeda i fi zjoterapeuta. 

Chcąc zapewnić jak najlep-
sze warunki do rozwoju dzieci, 
pracownicy stowarzyszenia są 
otwarci na wszelkie sugestie i 
uwagi ze strony rodziców, bo 
dzięki temu mogą stworzyć bez-
pieczne i przyjazne środowisko 
przedszkolne. Koszt uczestnic-
twa dziecka w zajęciach wy-
nosi złotówkę za każdą godzi-
nę. Więcej informacji o ofercie 
można znaleźć na stronie www.
wsparcie.org.pl, pod adresem 
mailowym stowarzyszenie@
wsparcie.org.pl) oraz pod nume-
rem telefonu: 606 418 881. awa

Ich turystyczna przygoda 
rozpoczęła się w czwar-

tek 23 czerwca na Dworcu 
Głównym PKP we Wrocła-
wiu. Stamtąd wyruszyli do 
Zielonej Góry, a następnie 
autobusem PKS do Między-
rzecza. Później pozostało już 
tylko około 8 kilometrów do 
malowniczej miejscowości 
Gorzyca w województwie 
lubuskim, gdzie w dniach 24-
26 czerwca zorganizowano I 
Spływ Kajakowy Osób Głu-
choniewidomych w dół rzeki 
Obry. 

Pomysłodawcami przed-
sięwzięcia byli: prof. dr hab. 
Stanisław Kowalik (specjali-
sta w dziedzinie psychologii 
rehabilitacji, kierownik Ka-
tedry Kultury Fizycznej Osób 
Niepełnosprawnych Akade-
mii Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu oraz Katedry 
Pedagogiki Specjalnej Uni-
wersytetu im. Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy), dr 
Janusz Brzozowski (Akademia 
Wychowania Fizycznego w 
Poznaniu, doświadczony kie-
rownik obozów sportowych), 
studenci Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu i 
Dolnośląska Jednostka Woje-
wódzka Towarzystwa Pomocy 
Głuchoniewidomym. 

W spływie udział wzięło 
siedmiu uczestników głucho-
niewidomych z okolic Ostro-
łęki, Sieradza, Wrocławia, 
Lubania i Wałbrzycha. Każdy 
jechał na osobnym kajaku 
wraz z przewodnikiem. Pły-
nęły też cztery załogi ubezpie-
czające. Komandorem spływu 
był dr Janusz Brzozowski, zaś 
opiekunami: prof. dr hab. Sta-
nisław Kowalik, doc. dr Paweł 
Przybylski, mgr Katarzyna Ra-
dzińska i mgr Iwona Anioła. 

Po instruktażu pływania ka-
jakiem i sprawdzeniu sprzę-
tu gotowi do startu podnieśli 
wiosła w górę... Trasa obej-
mowała Obrę i dwa jeziora 
na odcinku Gorzyca – Chyci-
ny. Uczestnicy przemierzyli ją 
przez pięć godzin. Drugiego 
dnia płynęli przez jezioro Chy-
cina, 4 kilometry kanałem do 
jeziora Długiego i z powrotem 
do Chyciny. Trasa trzeciego 
dnia obejmowała odcinek od 
Zalewu Bledzewskiego do Je-
ziora Bledzewskiego – elek-
trowni wodnej. W wolnych 

Do urzędu – 
przez Internet

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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19 czerwca byliśmy w go-
ścinie u szefa fi rmy 

Opel-Szpot, naszego przyja-
ciela Ireneusza Szpota, na fe-
stynie z okazji wyczynu, któ-
rego dokonał pan Ireneusz, 
a było nim zdobycie korony 
świata, czyli najwyższego na 
Ziemi szczytu Mount Everest. 

W naszym programie arty-
stycznym znalazła się piosen-
ka „Jak dobrze nam zdobywać 
góry”. Właśnie ten utwór był 
naszym muzycznym prezen-

tem, dołączonym do wcześniej 
odczytanych gratulacji dla 
swarzędzkiego himalaisty. Wy-
konaliśmy też piosenki „Ma-
kumba” i „Santa Lucia”.

Chwilę później prowadzący 
imprezę wraz z naszą szefową 
przeprowadziliaukcję naszych 
prac. Można było nabyć nasze 
prace z pracowni stolarskiej, 
plastycznej, ceramiki i kra-
wieckiej. Tegoroczna aukcja 
nie była pierwsza. One dzięki 
uprzejmości państwa Szpot 

odbywają się co roku i cieszą 
się wielką popularnością.

Dziękujemy za zaproszenie 
na festyn panu Ireneuszowi, a 
walczącym o nasze dzieła za 
docenienie naszego wysiłku 
włożonego w ich powstanie. 

Panie Ireneuszu, dobrze że 
pan jest przyjacielem osób 
niepełnosprawnych i że za-
wsze możemy liczyć na pana 
pomoc.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU

U zdobywcy Mount Everest
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I SPŁYW KAJAKOWY OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH 

Wiosła w górę! 
chwilach kajakarze odpoczy-
wali przy ognisku i kiełba-
skach. 

– Dla rehabilitacji najwięk-
sze wyzwanie stanowią oso-
by głuchoniewidome – mówi 
profesor Stanisław Kowalik. 
– To specyfi czna grupa, która 
nie ma możliwości aktywne-
go uczestnictwa w zawodach 
sportowych, igrzyskach czy 
meczach. Kajakarstwo daje 
głuchoniewidomym szan-
sę odbioru wrażeń poprzez 
bodźce prioprioreceptywne, 
za pomocą zmysłu zapachu i 
dotyku. Ponadto nasi uczest-
nicy mogą się dzięki temu 
zintegrować, nawiązać nowe 
znajomości. Jest to pierwszy 
spływ, ale nie ostatni, gdyż 
planujemy kolejne. 

I Spływ Kajakowy Osób 
Głuchoniewidomych był spo-
rym wysiłkiem. Wzięły w nim 
udział osoby z zachowanymi 
resztkami wzroku i słuchu, 
korzystające z implantów i 

aparatów słuchowych, po-
rozumiewające się językiem 
migowym bądź za pomocą 
komunikatów wystukiwanych 
na dłoni. I choć pogoda płatała 
fi gle, wszyscy zachowali dobry 
humor i pogodę ducha. 

Po raz pierwszy w kajaku.
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Ruszamy…

Najpierw szkolenie.

Kamizelki ratunkowe – obowiązkowe.
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Dnia 11 czerwca w malow-
niczym parku Wilsona w 

Poznaniu odbył się 6 Festiwal 
Aktywnych Społeczności Lo-
kalnych. Organizatorem fe-
stiwalu był Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, a w tym 
roku wpisał się on w obchody 
22 Dnia Łazarza.

Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonali wiceprezydent 
Poznania Jerzy Stępień i dyrek-
tor MOPR w Poznaniu Włodzi-
mierz Kałek.

Na scenie muszli koncerto-
wej, położonej wśród bujnej 
zieleni oraz na stoiskach roz-
stawionych wokół niej zapre-
zentowało swoją działalność 
45 organizacji pozarządowych 
z całego Poznania. Licznie 
zgromadzeni widzowie mogli 
podziwiać wspaniałe występy 
grup artystycznych, obejrzeć 

We wtorek 21 czerwca 
w sali Sesyjnej Urzędu 

Miasta Poznania odbyło się 
seminarium szkoleniowe, 
podczas którego omówiono 
problematykę zwiększenia 
efektywności wydatkowa-
nia Zakładowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, zwłaszcza w ra-
mach pomocy indywidualnej. 

Seminarium poprowadzi-
ła Monika Misztal, naczelnik 

Wydziału do spraw Rehabili-
tacji Zawodowej i Pomocy Pu-
blicznej Biura Pełnomocnika 
Rządu do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. M. 
Misztal jest także ekspertem w 
dziedzinie szeroko rozumianej 
pomocy publicznej, udzielanej 
przedsiębiorcom zatrudniają-
cym osoby niepełnosprawne, 
w szczególności pomocy za-
kładowego funduszu rehabili-
tacji. Omówiono m.in. sprawę 

zwolnień z podatków i opłat 
lokalnych (w tym podatku od 
nieruchomości) oraz termin i 
zasady wydatkowania środ-
ków ZFRON, zgromadzonych 
przed pierwszym stycznia tego 
roku. 

Spotkanie zainaugurowało 
cykl konsultacji związanych 
z wykorzystaniem środków 
ZFRON, mających na celu 
zwiększenie efektywności 
ich wydatkowania przez pra-

codawców przed 31.12.2011 
roku. Spotkanie zorganizowa-
ła Komisja Rodziny i Polityki 
Społecznej Rady Miasta Po-
znania. Wszelkie pytania pro-
simy kierować do Michała B. 
Tomczaka, przewodniczącego 
Krajowej Rady Konsultacyjnej 
do spraw Osób Niepełnospraw-
nych oraz przewodniczącego 
Komisji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia pod adresem 
michal_tomczak@um.poznan.
pl awa

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
G
P

Święto społeczności 
lokalnych

Seminarium w urzędzie

stoiska z niezwykłymi praca-
mi plastycznymi, zapoznać 
się z działalnością i propozy-
cjami poszczególnych organi-
zacji. To właśnie na festiwalu 
mogli nabrać przekonania, że 
warto się organizować, po-
dejmować i wspierać wspólne 
inicjatywy dla dobra ogółu.

Warto było przyjść na festi-
wal, by wysłuchać występów 
chóru „Cicha Woda” pod dy-
rekcją Magdaleny Scześniew-
skiej, działającego przy Klubie 
Seniora HETMAN z osiedla 
Sobieskiego, zespołu wokal-
nego działającego przy WTZ 
„Amikus” z osiedla Rusa i wielu 
innych, wspaniałych artystów, 
podziwiać prace plastyczne 
członków Stowarzyszenia 
„Zawsze Razem” z osiedla 
Czecha czy też podopiecznych 
Poznańskiego Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. 
Odwiedzający mogli też do-
wiedzieć się, jak zostać dawcą 
szpiku kostnego czy całkowicie 
za darmo otrzymać od miasta 
komputer z Internetem.
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Na wszystkich czekało jesz-
cze wiele atrakcji, był pokaz 
hipoterapii zorganizowany 
przez stowarzyszenie „Laj-
konik”, była symultana sza-
chowa, miasteczko ruchu 
drogowego zorganizowane 
przez policję. Wielkim zain-
teresowaniem cieszył się też 
pokaz zorganizowany przez 
motocyklistów z grupy „Orzeł 
Biały”, każdy chciał dosiąść 
ich wspaniałych maszyn.

Na najmłodszych uczestni-
ków czekały dmuchane zamki 
oraz liczne gry i zabawy.

Na zakończenie festiwa-
lu każda organizacja została 
uhonorowana okolicznościo-
wym certyfi katem świadczą-
cym o tym, jak wiele dobrego 
robią dla lokalnych społecz-
ności. 
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Niebieski kolor jest wyraź-
nym znakiem rozpoznaw-

czym Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pogodni” przy 
ulicy Pogodnej w Poznaniu. W 
oknach widać kolorowe ob-
razki, a wewnątrz udziela się 
atmosfera pełna życzliwości 
i spokoju. Trudno się dziwić, 
że osoby niepełnosprawne in-
telektualnie uwielbiają przy-
chodzić tutaj na zajęcia.

W małym pokoiku socjalnym 
czeka Ewa Łukasik, zastępują-
ca kierowniczkę placówki. Pani 
Ewa ma artystyczną duszę. Z 
podopiecznymi prowadzi pra-
cownię rysunku i malarstwa. 

– Oni uwielbiają malować i 
rysować, wykazując się przy 
tym niesamowitą wyobraźnią 
– mówi. – Zresztą wystarczy 
popatrzeć na poszczególne 
prace, by dostrzec, ile zawie-
rają dobrych uczuć. Są wśród 
nich pięknie tkane gobeliny, 
rysunki na tekturce, papierze, 
szkle. Niektóre prace są tak 
urocze, że rozdajemy je jako 
prezenty. 

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Pogodni” zaczął funk-
cjonować od 1 stycznia 2005. 
Kieruje placówką Dorota Smu-
rawa. Początki historii domu są 
związane z ulicą Hetmańską, po 
trzech latach nastąpiła przepro-
wadzka na ulicę Pogodną. 

– To jedna z najlepszych na-
szych placówek, bo pracowni-
cy są bardzo zaangażowani w 
swoja pracę – mówi Zdzisława 
Gorynia, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Poznaniu. – Panuje tutaj 
wzorowy porządek. Doceniam 
kreatywność i pomysłowość 
personelu. Pozostałe placówki 
także funkcjonują bez zarzutów. 

Początkowo w zajęciach, któ-
re oferował Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Pogodni”, brało 
udział piętnaście osób, po prze-
prowadzce na Pogodną liczba 
ta zwiększyła się do dwudziestu 
pięciu uczestników. Są tu dobre 
warunki lokalowe, a także pięk-
ny ogród. 

– Osoby, które nie są w stanie 
do nas dojechać, mogą liczyć na 

Pogodni 
w niebieskim kolorze

dowóz – wyjaśnia Ewa Łukasik. 
– Ośrodek jest czynny w godzi-
nach od 7.00 do 15.00. Prze-
strzegamy harmonogramu dnia, 
który stwarza uczestnikom po-
czucie ładu i bezpieczeństwa.

Realizowana jest terapia za-
jęciowa w pracowniach rysunku 
i malarstwa, haftu i szycia, ku-
linarnej, komputerowej z reedu-
kacją, stolarstwa i sznurka. Lu-
biane są zajęcia z ogrodnictwa. 
Można skorzystać z basenu, 
kręgli, hipoterapii. 

– Mamy wannę z hydroma-
sażem – dodaje Ewa Łukasik. 
– Niektórych uczestników nie 
trzeba było do niej zachęcać, 
inni początkowo podchodzili do 
tego nabytku z rezerwą. Szybko 
stała się prawdziwym hitem, nikt 
już jej nie omija. Są też treningi 
i warsztaty spędzania wolnego 
czasu, wiedzy o świecie, technik 
relaksacyjnych, świadomości 
ciała. Z kolei zajęcia psycholo-
giczne obejmują adaptację psy-
chiczną, budowanie właściwe-
go obrazu własnego jako osoby 
niepełnosprawnej. Prowadzimy 
też rehabilitację medyczną, któ-
rej celem jest zwiększenie wy-
dolności organizmu, poprawa 
sprawności fi zycznej, optymali-
zacja wagi ciała, korekcja wad 
postawy, aktywizacja rucho-
wa. Na uczestników zajęć oraz 
członków ich rodzin czeka psy-
cholog, który chętnie pomoże 
rozwiązać przeróżne problemy. 

Raz w tygodniu odbywają się 
spotkania zespołu wspierająco-
rehabilitacyjnego. Chodzi o to, 

by wypracować w uczestnikach 
większą sprawność i odporność 
psychiczną. Nawiązano współ-
pracę z rodzicami, odbywają się 
spotkania integracyjne, imprezy, 
uroczystości. 

– Ulubionym miejscem spo-
tkań, rekreacji i grillowania jest 
nasz ogród – dodaje Zdzisława 
Gorynia. – Rodzice i podopiecz-
ni chętnie spędzają tutaj razem 
czas. Przynosimy smakołyki, 
ucztujemy wspólnie z gośćmi i 
przyjaciółmi. Naszą tradycją są 
Dni Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i 
„Dzień Otwarty”. Obie imprezy 
cieszą się ogromną popular-
nością wśród naszych rodzin i 
znajomych.

Dumą Domu „Pogodni” jest 
Teresa Hęćka. Skromna, spo-
kojna, ambitna i wszechstron-
nie utalentowana. Teresa nie 
tylko pięknie maluje i haftuje, 
ale może się pochwalić wie-
loma sukcesami sportowymi. 
Podczas Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych zdobyła trzy 
medale w trójboju siłowym. 
Pojechała także do Augustowa, 
by wziąć udział w bocci. 

– Teresa ma w sobie tyle siły, 
hartu ducha i optymizmu, że 
można jej pozazdrościć – za-
pewnia Zdzisława Gorynia. 
– Obserwując ją trudno uwie-
rzyć, że uprawia wyczynowy 
sport. 

Podopieczni uwielbiają przy-
chodzić na Pogodną. Tu są 
atrakcje, towarzystwo, rozmowy 
z przyjaciółmi. I trzeba się ładnie 

ubrać, uczesać, zadbać o siebie. 
Panie porównują kolczyki, to-
rebki, wymieniają adresy skle-
pów. Dyskutują o fryzurach, ko-
smetykach, modzie. Ze swoich 
domów przynoszą śniadania, 
a na miejscu otrzymują kawę 
lub herbatę. Ciepły posiłek spo-
żywają w pracowni kulinarnej. 

Do ich ulubionych zajęć należy 
malowanie, prace techniczne, 
rysowanie. Dzięki temu o wiele 
łatwiej o wypracowanie zacho-
wań, które ułatwiają funkcjono-
wanie w społeczeństwie. 

W dzierżawionym budynku 
jest osiem pomieszczeń, które 
służą podopiecznym i opieku-
nom. Ale gdy tylko zacznie się 
ładna pogoda, życie przenosi 
się do ogrodu. W wakacje moż-
na wyjechać na odpoczynek. 
Turnusy trwają trzy tygodnie i 
pozwalają na oderwane się od 
rzeczywistości. 

– Zdaję sobie sprawę, że w 
Poznaniu i okolicach jest spo-
ry problem z osobami niepeł-
nosprawnymi intelektualnie, 
które z różnych powodów nie 
wychodzą z domu – mówi Ewa 
Łukasik. – Niestety, w tej chwili 
mamy pełną obsadę, której za-
pewniamy profesjonalna opie-
kę. Być może w przyszłości 
liczba miejsc się zwiększy. 

Dom przy „Pogodnej” jest dla 
podopiecznych azylem, w któ-
rym znajdują zajęcie, akcep-
tację, zrozumienie, przyjaźń i 
pomoc. Tutaj uczą się szacunku 
dla siebie, zdobywają przeróżne 
umiejętności, by codzienne ży-
cie stało się jak najmniej uciąż-
liwe. 

AURELIA PAWLAK 
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Ze Środy 
nad morze
Członkowie Wielkopol-

skiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu Koło w 
Środzie Wielkopolskiej już 
po raz dziesiąty przebywali 
w Dziwnówku nad morzem. 
Wyjechali autokarem w nie-
dzielę 12 czerwca. Był to 
tygodniowy wyjazd weeken-
dowo-turystyczny. Uczestni-
cy zamieszkali w domkach 
ośrodka ,,POLARIS’’, a po 
obiedzie poszli przywitać się 
z morzem po rocznej nieobec-
ności. Pod wieczór właścicie-
le ośrodka Mariola i Andrzej 
Bonderowiczowie przygoto-
wali dla gości miłą niespo-
dziankę: tort, kawę i lampkę 
szampana z okazji naszego 
dziesiątego pobytu u nich w 
ośrodku. Wspominaliśmy po-
przednie wyjazdy i śpiewali-
śmy piosenki biesiadne przy 
akompaniamencie akordeonu 
pana Gienia Szlachetki. 

Niedziela, 5 czerwca. Pogo-
da słoneczna, a nastroje 

uczestników rajdu jeszcze bar-
dziej. Oto jego pełna nazwa: IX 
Integracyjno-Nawigacyjno-Tu-
rystyczny Rajd Samochodowy 
po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym o Puchar Prezesa Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi. Imprezę współorgani-
zowali: Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu Ruchu i 
Automobilklub Wielkopolski.

Załogi – rodziny i przyjaciele, 
zarówno sprawni jak i niepeł-
nosprawni, w tym także załogi 
busów z warsztatów terapii za-
jęciowej, już o godzinie 11 wyru-
szały sprzed siedziby Fundacji 
w Puszczykowie na atrakcyjną 
trasę, przez zieleń lasów i pól, z 
metą przed Dworem Niedźwie-
dzia w Chaławach koło Brodni-

Pogoda dopisała. W środę 
15 czerwca piekliśmy kiełbaski 
przy ognisku na plaży. Zabawa 
była wspaniała, do późnego 
wieczora. Bawiliśmy się też w 
sobotę w przeddzień wyjazdu 
na tak zwanym „galaretkowym 
spotkaniu’’. W niedzielę, nie-
stety, opuszczaliśmy domki i 
gościnny ośrodek wypoczyn-
kowy.

JERZY SKROBISZEWSKI
PREZES KOŁA WZINR W ŚRODZIE

Zuzanna Ambroży – zaprzyjaź-
nione z Fundacją wokalistki.

Kulminacyjnym punktem spo-
tkania w Chaławach było oczy-
wiście ogłoszenie zwycięzców 
rajdu oraz wręczenie dyplomów 
i pucharu prezesa, czego doko-
nali komandor rajdu Mirosława 

 Zdobywcy pierwszego miejsca Joanna Nehring
i Sławomir Piasecki. Wraz z nimi komandor rajdu 

Mirosława Rynowiecka i prezes Fundacji im. Królowej Polski 
św. Jadwigi Andrzej Markiewicz.

Na trzecim miejscu sklasyfi kowano Michalinę Grześkowiak 
i Michała Horiaczka. Agnieszka Kubicka. 

Zwycięska załoga Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka” 
w Poznaniu. Dodajmy, że uczestnicy „Koniczynki”, bliźniacy 

(na zdjęciu) Wojtek i Paweł Andrzejakowie, wylosowali w loterii 
ten sam fant: każdy po takim samym komplecie krasnoludków 

do prostowania obrusa. Co za traf…

cy. Tu na uczestników czekały 
liczne atrakcje, między innymi 
loteria fantowa, którą z humo-
rem prowadził Tomasz Mika, 
wiceprezes Fundacji. Pobyt w 
Chaławach był dla wszystkich 
wspaniałą zabawą. Czas umila-
ły śpiewem Agnieszka Kubicka i  Śpiewa Zuzanna Ambroży.

Dyplom dla Sebastiana 
Markiewicza. Z lewej 

Mirosława Rynowiecka
i Andrzej Markiewicz.
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BAWIMY SIĘ ŚWIETNIE
Los sprawił, że na rajdy organizowane przez panią Mirkę Ryno-

wiecką jeżdżę od trzynastu lat. Gdy tylko nie kłóciło się to z innymi 
moimi zajęciami, to zawsze brałam udział w tej wspaniałej przy-
godzie. Rajdy integracyjno-turystyczne są zorganizowane znako-
micie i z polotem. Wynik na mecie nie jest najważniejszy. Ważne, 
że bawimy się świetnie.

Osoby mi bliskiej, z którą zaczęłam jeździć, nie ma już wśród 
nas, a ja nadal czuję się tu jak w rodzinie, zabieram przyjaciół do 
swojego samochodu i w drogę...

Dziękuję organizatorom za wspaniale spędzoną niedzielę w 
towarzystwie fantastycznych uczestników.

Pozdrawiam serdecznie Dominika (był w czerwonej koszulce), 
który na mecie pomógł mi wlać wrzątek do kubka z herbatą. Po-
wiedział, że trzeba... pomyśleć głową, aby sobie nalać:).

TERESA KUCZYŃSKA

IX INTEGRACYJNO-NAWIGACYJNO-TURYSTYCZNY RAJD SAMOCHODOWY 
O PUCHAR PREZESA FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

W zieleni, w słońcu
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Rynowiecka – prezes Wielkopol-
skiego Inwalidów Narządu Ru-
chu i Andrzej Markiewicz – pre-
zes Fundacji im. Królowej Polski 
św. Jadwigi. 

Pierwsze miejsce zdobyli: 
Sławomir Piasecki (kierowca) i 
Joanna Nehring (pilot), drugie – 
Paweł Grześkowiak (kierowca) i 
Anna Szymkowiak (pilot) i trze-
cie – Michał Horiaczek (kierow-
ca) oraz Michalina Grześkowiak 
(pilot). 

W kategorii najlepszego kie-
rowcy poruszającego się na 
wózku inwalidzkim dyplom 
otrzymał Sebastian Mankiewicz. 
W kategorii busów wyróżnienie 
otrzymał Warsztat Terapii Za-
jęciowej „Koniczynka” i Polskie 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Poznaniu. mbPamiątkowe zdjęcie.

Drugie miejsce zajęli Anna Szymkowiak (wraz z mamą Julia
 i Jakub) oraz Paweł Grześkowiak.

Wyróżniona załoga Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu.

Przed startem do próby sprawnościowej.
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Kajakami 
i konno

Nie przeszkodził im upał, 
gorące słońce ani zmę-

czenie. Przez niecałe sześć 
godzin odbyli podróż do-
okoła świata po różnych 
kontynentach. Na mecie był 
czas na chwile wzruszenia 
i satysfakcję z pokonania 
trasy. Działo się 16 czerwca 
na malowniczych terenach 
przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach koło 
Poznania podczas pikniku 
integracyjnego „Wspierajmy 
się. Podróż dookoła świata”, 
zorganizowanego w ramach 
projektu Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie „Po-
konać wykluczenie. Wszech-
stronna aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu powia-

Spływ rzeką Wartą 5 czerw-
ca i piknik konny dla pod-

opiecznych Fundacji im. Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ w Ko-
ninie to były niezapomniane 
przeżycia nie tylko dla osób 
niepełnosprawnych, ale rów-
nież wolontariuszy. Była wśród 
nich, oprócz naszych wiernych 
i sprawdzonych w bojach ludzi, 
także Małgorzata Waszak – 
Starosta Powiatu Konińskiego i 
Dariusz Wilczewski – wicepre-
zydent Konina. 

Pogoda była cudowna. Z pa-
nią Małgosią płynął Pawełek, 
który już na początku powie-
dział, że chce płynąć z tą „czarną 
dziewczyną”, a pan Darek zabrał 
na pokład Madzię, którą dobrze 
znał z poprzedniego spływu.

Ponad 20 kajaków z obstawą 
ratowników na motorówce wy-
glądało imponująco na naszej 
pięknej rzece. Wszyscy bardzo 
szybko opanowali sztukę wio-
słowania, a nawet pływania pod 
prąd. Nie zabrakło śpiewu i śmie-
chu, a niezapomniane wrażenia 
spotęgowały piękne widoki.  

Ponad dziesięciokilometro-
wy spływ, który rozpoczynał się 
w Koninie, miał swoją metę w 
Sławsku. A tam kolejna atrak-
cja – czekały już bryczki i wozy 
konne, które zabrały wszystkich 
do zaprzyjaźnionej stadniny 
koni „W siodle” w miejscowości 
Trójka. Znaleźliśmy tu odrobinę 
upragnionego cienia, zjedliśmy 
pyszne kiełbaski i w otoczeniu 
pięknych koni odpoczywaliśmy 
po trudach wiosłowania. 

Projekt zrealizowano dzięki 
wsparciu Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie i Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ubezpieczyło nas niezawodne 
Towarzystwo UNIQA. Wszyst-
kim wolontariuszom, ratowni-
kom i darczyńcom dziękujemy 
za pomoc, a podopiecznym za 
uśmiech, który jest najpiękniej-
szym podziękowaniem.

ZUZANNA JANASZEK

tu poznańskiego”, współfi -
nansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Uczestnikami zabawy w po-
dróż byli benefi cjenci projektu, 
czyli uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej w Dopiewie, 
Dopiewcu, Owińskach i Swa-
rzędzu, a także zaproszone 
organizacje pozarządowe z 
powiatu poznańskiego i woje-
wództwa. Nie zabrakło kadry 
terapeutycznej, opiekunów, 
rodzin i gości. Punktualnie o 
godzinie 11.00 Naczelnym Po-
dróżnikiem Wszechczasów 
został mianowany Starosta 
Poznański Jan Grabkowski. 
Wśród uczestników spotkania 
byli m.in. Ewa Dalc – członek 
Zarządu Powiatu, Marek Lis 

Puchary wręcza zwycięzcom Ewa Dalc – członek Zarządu Powiatu.

Nagrodę Grand Prix jury przyznało zespołowi Domu Pomocy 
Społecznej Zgromadzenia Sióstr Serafi tek w Poznaniu.

Zdobywcy nagrody publiczności – grupa „Mikusie” 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” ORAZ FESTIWAL ARTYSTÓW NIEPOWTARZALNYCH FAN

Dookoła świata
w Lisówkach 

– wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu i Elżbieta Bijaczew-
ska – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu.

Było poszukiwanie złota, 
wyciskanie dzika, rzut wor-
kiem z sianem, pokaz „Ma-
careny” i nauka tańca, rzut 
sombrero, zrywanie bananów, 
noszenie owoców w koszu 
na głowie, karmienie misia 
koali, przypisywanie fl ag po-
szczególnym państwom, roz-
poznawanie potraw, nauka 
gry w golfa, skoki kangurów, 
przysięga podróżnika, pokaz 
kankana, tańca brzucha, sam-
by. W konkursie tańca „Maca-
rena” pierwsze miejsce zajął 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu, w konkursie mody 
– Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Owińskach, w konkursie 
kulinarnym – Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dopiewie, w kon-
kursie plastycznym – Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Dopiew-
cu. W cyklu konkursów „Po-
dróż dookoła świata” pierwsze 
było Mosińskie Stowarzysze-

kująca na ostateczny werdykt 
jury i publiczności. Wybór oka-
zał się trudny, bowiem poziom 
prezentacji był bardzo wysoki. 
Po burzliwych dyskusjach na-
grodę główną jury: Grand Prix 
w postaci odtwarzacza iPod 
otrzymał zespół Domu Pomo-
cy Społecznej Zgromadzenia 
Sióstr Serafi tek z Poznania, 
wyróżnienie czyli odtwarzacz 
MP4 – Anita Krzymieniewska 
z Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owińskach, 

a nagrodę publiczności – ze-
staw kina domowego zdobyła 
grupa „Mikusie” ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, również w Owiń-
skach.

Przypomnijmy, że realizacja 
projektu „Pokonać wyklucze-
nie. Wszechstronna aktywiza-
cja osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z terenu 
powiatu poznańskiego” rozpo-
częła się w roku 2008 i potrwa 
do roku 2013. Przedsięwzięcie 
adresowane jest do osób za-
mieszkałych na terenie po-
wiatu poznańskiego, w tym do 
osób z niepełnosprawnościami 
w wieku produkcyjnym (18 – 55 
lat), bezrobotnych, opuszcza-
jących placówki opiekuńczo 
– wychowawcze albo rodziny 
zastępcze, a także do uczest-
ników WTZ wraz z osobami z 
otoczenia. 

Zainteresowanych udziałem 
w projekcie zapraszamy do 
siedziby Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie przy 
ulicy Zielonej 8 w Poznaniu. 
Bliższe informacje uzyskać 
można również pod numerem 
telefonu (61) 841 07 22. 

KAROLINA KASPRZAK

Tam, gdzie rosną banany…

Starosta poznański 
Jan Grabkowski mianowany 

naczelnym podróżnikiem 
„Podróży dookoła świata” 

w Lisówkach.

Laureatka wyróżnienia 
Anita Krzymieniewska 

z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Owińskach. 

Radość zwycięzców. Razem z nimi na scenie 
Elżbieta Bijaczewska – dyrektor PCPR i Marek Lis

– wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
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Knie na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych. 

Podczas pikniku odbył się 
także fi nał trzeciej edycji Fe-
stiwalu Artystów Niepowta-
rzalnych FAN. Była to jeszcze 
jedna atrakcja, przygotowana 
dla uczestników spotkania 
przez dyrekcję Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. Za-
prezentowała się trójka lau-
reatów FAN-u, wyłoniona w 
eliminacjach 22 marca, ocze-
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„Gramy z fantazją” to je-
dyna tego typu akcja 

cykliczna w Polsce, która jest 
organizowana przez Centra 
Handlowe M1, Magnolia Park 
i Centrum Handlowe Ster we 
współpracy i na rzecz Funda-
cji Dziecięca Fantazja.

W tym roku charytatywna 
trasa koncertowa będzie or-
ganizowana już po raz czwar-
ty, w terminie od 12 lipca do 3 
sierpnia. Planowanych jest 11 
koncertów w 11 miastach Pol-
ski: Markach koło Warszawy, 
Częstochowie, Zabrzu, Łodzi, 
Radomiu, Czeladzi, Wrocławiu, 
Krakowie, Bytomiu, Szczecinie 
i Poznaniu. W tym roku zagra-
ją: Enej, Fun Factory, Blue Cafe, 
Boys and Classic, DODA, Lady 
Pank, Paulla, Urszula, Varius 
Manx oraz Volver. 

Koncerty poprowadzi pre-
zenterka telewizyjna, zara-
zem Ambasadorka Fundacji 
– Agata Młynarska. Imprezy 
odbywają się w godzinach od 
17 do 21. Wstęp wolny. Pod-
czas imprez prowadzone będą 
zbiórki, z których całkowity 
dochód przeznaczony będzie 
na spełnienie marzeń pod-
opiecznych. Podczas koncer-
tów publiczność będzie miała 

okazję uczestniczyć w spełnie-
niu najskrytszych fantazji cho-
rych dzieci. Podczas każdego 
koncertu, dzięki darczyńcom 
– fi rmom i osobom prywatnym, 
realizowane będą marzenia 4, 
5 dzieci, a co najmniej drugie 
tyle doczeka tego podczas od-
wiedzin w domach lub szpita-
lach. Na scenie wręczane będą 
zabawki, sprzęt elektroniczny, 
audio-video, skutery, ubrania, 
zabawki. 

Podczas imprez w 2008 roku 
udało się urzeczywistnić 45 
fantazji, w 2009 roku już pra-
wie 100, a w 2010 – aż 200. 
Wśród nich oprócz marzeń 
materialnych także spotkania 
z gwiazdami, sesje zdjęciowe, 
wyjazdy i wiele innych. Fun-
dacja poszukuje w każdym 
mieście wolontariuszy, którzy 
pomogą przy organizacji kon-
certu, stoiska Fundacji i zbie-
raniu pieniędzy. Szczegóły na: 
WWW.f-df.pl

Latem tego roku Fundacja 
ma nadzieję spełnić 250 ma-
rzeń. Celem Fundacji i jest 
dotarcie do cierpiących dzieci 
w całej Polsce i spełnienie ich 
marzeń. Koncerty organizowa-
ne wspólnie z Metro AG już po 
raz czwarty staną się wspania-

łą okazją dla wielu ludzi dobre-
go serca do spełnienia marzeń 
chorych. „Filantrop Naszych 
Czasów” patronuje medialnie 
koncertom.

TERMINY, MIEJSCA
I GWIAZDY 
KONCERTÓW:
12 lipca M1 Marki koło Warsza-
wy – DODA
13 lipca M1 Częstochowa – VA-
RIUS MANX
14 lipca M1 Zabrze – PAULLA
19 lipca M1 Łódź – VOLVER
20 lipca M1 Czeladź – BOYS
& CLASSIC
21 lipca M1 Radom – BLUE 
CAFE
26 lipca CH Magnolia Wrocław 
–VARIUS MANX
27 lipca M1 Kraków – ENEJ
28 lipca M1 Bytom – LADY 
PANK
2 sierpnia CH Ster Szczecin 
–Fun Factory
3 sierpnia M1 Poznań – URSZU-
LA

ROBERT STĘPIŃSKI

Komisje Dialogu Obywatel-
skiego rozpoczęły swoją 

działalność w Poznaniu. Pre-
zydent Miasta Poznania dzie-
wiątego czerwca podpisał 
zarządzenie w sprawie trybu po-
woływania i organizacji Komisji. 
Założeniem wydanego zarzą-
dzenia jest realizacja ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie, zgodnie z 
którymi jedną z form współpracy 
organów administracji publicz-
nej z organizacjami pozarządo-
wymi jest tworzenie wspólnych 
zespołów o charakterze dorad-
czym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów 
wymienionych w ustawie oraz 
przedstawicieli właściwych or-
ganów administracji publicznej. 

Powstanie komisji może zaini-

cjować minimum 10 organizacji, 
zgłaszając pisemnie wolę dyrek-
torowi właściwej komórki. W jej 
skład wchodzi co najmniej jeden 
pracownik UMP oraz po jednym 
przedstawicielu każdej z orga-
nizacji. Komisje mają charakter 
inicjatywno-doradczy. Ich celem 
jest stworzenie warunków do 
efektywniejszego współdziała-
nia organizacji pozarządowych 
z organami administracji pu-
blicznej.  

Pracami komisji kieruje prze-
wodniczący wybrany na pierw-
szym posiedzeniu. Komisja 
może dodatkowo powołać pre-
zydium, które wraz z przewod-
niczącym tworzą władze Komi-
sji Dialogu. Kadencja władz trwa 
do końca roku kalendarzowego, 
po czym ponownie dokonuje się 
ich wyboru. Obsługę technicz-

27 maja był dniem wielkie-
go sportowego święta 

dla osób niepełnosprawnych 
na Spółdzielczym Stadionie 
Sportowym „OLIMP” na osiedlu 
Rusa w Poznaniu. Organizato-
rami tej olimpiady były, już po 
raz drugi, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu i placówki kultural-
no-oświatowe Osiedla Rusa.

W zawodach wzięło udział 
ponad 60 zawodników, a repre-
zentowali oni: Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Rodzin „AMIKUS” z osiedla 
Rusa, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Przyjaciele” z osiedla Lecha, 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych Ich Rodzin i Przyja-
ciół „ZAWSZE RAZEM” z osiedla 
Czecha oraz Klub integracyjny 
dla dzieci i młodzieży sprawnej 
inaczej „AZYL” z osiedla Orła 
Białego.

Wśród oszałamiającego do-
pingu zawodnicy zmagali się 
w rzutach woreczkiem do celu, 
strzałach piłką na bramkę, 
slalomie z przeszkodami i w 
rzutach piłką lekarską. Wiele 
emocji wzbudził bieg z gazetą 
na brzuchu. Każdą konkuren-
cję wnikliwie oceniali sędzio-
wie. Na najlepszych czekały 
wspaniałe puchary, a wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale 
i dyplomy. Nagrody wręczali: 
Prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle Młodych” Tadeusz 
Stachowski oraz Pełnomocnik 

Poznańskie Koło Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym z 
okazji Dnia Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną już po raz trzeci zorga-
nizowało 18 maja na malowni-
czej poznańskiej Dębinie piknik 
integracyjny.

W rodzinnej imprezie wzięli 
udział podopieczni kilku pla-
cówek prowadzonych przez 
Stowarzyszenie wraz ze swo-
imi opiekunami, podopieczni 
zaprzyjaźnionych organizacji, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 84 z Poznania, zaproszeni go-
ście i darczyńcy. Na położonym w 
okolicach miejscowej leśniczów-
ki polu biwakowym wszyscy ba-
wili się doskonale. Rozśpiewane 
towarzystwo piekło kiełbaski 
nad rozpalonym ogniskiem, wie-
le emocji wywołały rozgrywki w 
boccię, chętni mogli popróbo-
wać wyłowić z pobliskiego stawu 
wielkiego karpia. Upalna pogoda 
spowodowała, że nie było zbyt 
wielu karpi chętnych do złapania 
się na haczyk.

Wiele atrakcji przygotowa-
li pracownicy Straży Miejskiej, 

Komisje Dialogu 
Obywatelskiego 

Koncerty pełne fantazji

ną Komisji Dialogu zapewniają 
właściwe komórki organizacyj-
ne UMP. Jeżeli w okresie trwania 
kadencji nastąpi wakat na sta-
nowisku przewodniczącego Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego, 
członkowie wybierają nowego 
przewodniczącego. 

Ustępujący przewodniczący 
Komisji Dialogu Obywatelskie-
go jest zobowiązany w ciągu 30 
dni od ustąpienia ze stanowi-
ska przedstawić sprawozdanie 
za okres swojej działalności i 
przesłać je do dyrektora komór-
ki organizacyjnej Urzędu Miasta 
Poznania, przy której działa Ko-
misja Dialogu Obywatelskiego 
oraz do Oddziału Koordynacji 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Rozwiązanie 
Komisji Dialogu Obywatelskie-
go stwierdza dyrektor komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta 
Poznania i przekazuje nie-
zwłocznie ofi cjalną informację 
przewodniczącemu Poznań-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz kierownikowi 
Oddziału Koordynacji Współpra-
cy z Organizacjami Pozarządo-
wymi. awa
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Integracja na Dębinie

II SPORTOWA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszyscy byli na medal

Zarządu do spraw Kulturalnych 
i Społeczno-Oświatowych – 
Wiesława Piosik

Poczynaniom niepełnospraw-
nych sportowców z podziwem 
przyglądała się Ewa Kasprzyk 
(rekordzistka Polski na dystansie 
100 m od roku 1986).Nad spraw-
nym przebiegiem Olimpiady 
czuwali wolontariusze z Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu. 
To również uczniowie tej szkoły 
przygotowali wspaniała oprawę 
artystyczną imprezy.

Organizatorzy Olimpiady 
dziękują dr Annie Rogackiej, 
Ewie Kasprzyk oraz instruk-
torom placówek kulturalno-
oświatowych osiedla Rusa – An-
nie Barankiewicz i Małgorzacie 
Olejniczak za pomoc w przepro-
wadzeniu zawodów.

Wszyscy uczestnicy zawo-
dów dziękują Panu Damianowi 
Kozłowskiemu, bo to dzięki jego 
determinacji już po raz drugi od-
była się ta impreza. 

PAWEŁ GROCHOWSKI

były zabawy i konkursy z nagro-
dami oraz multimedialny pokaz 
o bezpiecznym zachowaniu się 
w drodze do szkoły.

Wielką atrakcją był też występ 
młodzieżowego zespołu OVER. 
Wszyscy tańczyli w rytm gra-
nych przez chłopaków piosenek, 
a po występie mogli sami zasiąść 

za perkusją czy syntezatorem, 
wziąć do ręki gitarę elektryczną 
i udowodnić, że też mają ogrom-
ny talent muzyczny.

Spotkanie udowodniło, że 
warto organizować takie impre-
zy, i tylko szkoda, że taki dzień 
jest tylko raz w roku.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Od 1 kwietnia w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej 

prowadzę życie jako plastyk, 
to znaczy w piątek z pracowni 
technik różnych przeszedłem 
do pracowni plastycznej, by 
tam nabyć nowych umiejęt-
ności. Wykonuję między in-
nymi kartki świąteczne. Sześć 
sztuk zrobiłem przy pomocy 
pani instruktorki. Wykony-
wałem prace nową dla nas 
techniką plastyczną o nazwie 
dekupaż (decoupage) wyko-
nałem dwie prace na płótnie 

Dzień 2 kwietnia nazwałem 
w moim blogu Dniem Zadu-
my. Zapewne pamiętacie tę 
datę. Sześć lat temu o godzinie 
21.37. Śmierć naszego papieża 
Jana Pawła II. 

Oglądanie programów o Janie 

W czerwcu do Brukseli przy-
jechała grupa młodzieży z 

Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka we Wrze-
śni. Na zaproszenie posłanki 
do Parlamentu Europejskiego 
Sidonii Jędrzejewskiej młodzi 
Wielkopolanie mieli okazję od-
wiedzić stolicę Belgii i siedzibę 
głównych władz Unii Europej-
skiej. 

Pobyt trwał cztery dni i był to 
czas aktywnego zwiedzania. 
Dopracowany w najdrobniej-
szych szczegółach plan pozwolił 
na poznanie najciekawszych i 

Uczniowie z Wrześni
z wizytą w Brukseli

Moje codzienne 
blogowanie(3)

Pawle II tylko upewniło mnie w 
tym, że powinien być jak naj-
szybciej błogosławionym. 

Godzina 0 była dla mnie ta-
kim przeżyciem, jakby świat 
nagle się zatrzymał. Mówię tu o 
godzinie 21.37. 

3 kwietnia był dniem roz-
rywkowym dzięki takim pro-
gramom i fi lmom jak „Ranczo” 
i „Ojciec Mateusz”. Rozrywka 
to coś dobrego i potrzebnego 
w życiu.

4 kwietnia to dzień naresz-
cie rozpoczęty niby zwyczaj-
nie zajęciami w pracowniach. 
Ale naprawdę okazał się dla 
mnie dniem nadzwyczajnym. 

Mam na myśli moją pierw-
szą po pięciu latach wizytę w 
siedzibie Telewizji Swarzędz. 
Dziękuję przyjacielskiej ekipie 
za spełnienie jednego z moich 
marzeń. 

9 i 10 kwietnia, sobota, nie-
dziela. Chwile zadumy. Już 364 
dni minęły od rozbicia się Tu-
polewa 154 m w Smoleńsku. 
Dzisiaj oddaję hołd, tym, którzy 
zginęli w katastrofi e. 

Cześć Ich pamięci. Cóż innego 
powiedzieć. Żal, pamięć, modli-
twa. Tylko to pozostało. 

14 kwietnia, czwartek. Marga-
retka. 

Już wyjaśniam co to takiego. 

Jest to modlitwa za kapłanów. 
Polega ona na odmówieniu 
trzech modlitw po siedem razy. 
Tymi modlitwami są: „Ojcze 
nasz”, „Chwała Ojcu” i „Zdrowaś 
Mario”. 

Warto modlić się margaretką. 
Ja też ją odmawiam. Zajmuje mi 
ona dziennie około jedenaście 
minut. 

Dziś wpis zakończę nietypo-
wo bo pożegnaniem ministranc-
kim: króluj nam Chryste 

15 kwietnia. Na beatyfi kację 
nasz Warsztat Terapii Zajęciowej 
w porozumieniu z proboszczem 
przygotował obrazy i zdjęcia na-
szego papieża Polaka.

najpopularniejszych zakątków 
Brukseli. Wyprawa nie ograni-
czyła się tylko do stolicy, grupa 
udała się także do oddalonych 
o ponad sto kilometrów miast 
Flandrii – malowniczej Brugii i 
nadmorskiej Ostendy. 

Największe wrażenie zrobiła 
jednak wizyta w budynku Parla-
mentu Europejskiego. Młodzież 
z zapartym tchem słuchała, jak 
Sidonia Jędrzejewska opowiada 
o tajnikach pracy parlamentu, 
frakcjach politycznych i codzien-
nych zajęciach posłów. 

Wycieczka po Brukseli nie mo-

głaby się obyć bez zwiedzenia 
Grand Place, czyli głównego ryn-
ku, który jest jednym z obiektów 
wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa kulturalnego UNE-
SCO, a także jednego z symboli 
Brukseli – pawilonu Atomium, 
wybudowanego z okazji Wysta-
wy Światowej EXPO 1958.

Na koniec czekała jeszcze 
jedna niespodzianka, park „Mini 
– Europe”, gdzie w ciągu dwóch 
godzin można odbyć spacer po 

najważniejszych miejscach w 
Europie pomniejszonych w skali 
1 : 25.

Posłanka Sidonia Jędrzejew-
ska regularnie zaprasza miesz-
kańców Wielkopolski do Brukse-
li, by mogli z bliska zobaczyć, jak 
funkcjonuje Unia Europejska.

Informacji udziela
Biuro poselskie 
Sidonii Jędrzejewskiej 
Kinga Grafa, +32 2 28 47197

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ
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Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Czeszewie 

8 czerwca zorganizował po 
raz drugi Piknik Integracyjny 
z Dziećmi. Impreza ta odbyła 
się nad Wartą na polu biwako-
wym w Żerkowsko-Czeszew-
skim Parku Krajobrazowym.

Na piknik przyjechały dzieci 
z miłosławskiego Przedszkola 
,,Koszałek Opałek” z dyrek-
tor Aleksandrą Narożną. Na 
przedszkolaków oczekiwali 
uczestnicy, terapeuci i Urszula 
Remisz, kierownik czeszew-
skiego Warsztatu. 

Z dziećmi przedszkola ,,Ko-
szałek Opałek” spotkaliśmy 
się po raz trzeci, dzieci zapra-
szały nas już do siebie na ta-
kie spotkania. Po przywitaniu 
rozpoczęła się wesoła zaba-
wa trochę rodem z dzikiego 
zachodu. Było wiele atrakcji 
i konkurencji sportowych dla 
dzieci, uczestników naszego 
Warsztatu i opiekunów. Wszy-
scy doskonale się bawili.

Spotkania takie jak pikniki 
dzieci z udziałem osób nie-
pełnosprawnych to świetny 

Co roku uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w 

Czeszewie wyjeżdżają na kil-
kudniowe wycieczki. W tym 
roku 7 maja wyruszyli z lotni-
ska „Ławica” w swoją podróż 
życia. Po trzech godzinach 
wylądowali w miejscowości 
Antalia w Turcji, gdzie przy-
witało ich słońce, upał i pięk-
ne widoki. 

Podziwiając z jednej strony 
lazurowe Morze Śródziemne, a 
z drugiej Góry Taurus dojechali 
do miejsca zakwaterowania, 
hotelu Simena Sun Club w Ca-
myuwa. Beztroski wypoczynek 
uczestników Warsztatu prze-
platały gry w tenis stołowy i 
ziemny, mini golf, siatkówkę, 
sporty wodne oraz wyciecz-

WTZ w Czeszewie 
pokonuje granice

Razem 
z przedszkolakami

pomysł. Wcześniej wiele razy 
spotykałem dzieci, które na 
widok osoby niepełnospraw-
nej reagowały lękiem połą-
czonym z ciekawością. Dzię-
ki spotkaniu z elementami 
wspólnej zabawy dzieci mają 
okazję oswoić się z niepełno-
sprawnością i widokiem oso-
by na wózku inwalidzkim. Im 
młodsze dziecko, tym bardziej 
naturalnie reaguje na niepeł-
nosprawność, szybciej przeła-
muje lęk, zaspokaja dziecięcą 
ciekawość i przekonuje się, że 
ktoś, kto jest nieco inny, może 
być świetnym towarzyszem 
zabaw. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
WTZ W CZESZEWIE 
PRZY WSPÓŁPRACY 

UCZESTNIKÓW I TERAPEUTÓW 

ki po Turcji. Zwiedzili Antalię, 
min. Bramę Hadriana, wieżę 
zegarową, minaret i historycz-
ną część miasta Kaleici z por-
tem. Podczas drugiej wycieczki 
do Myry i Kekovej zwiedzili: 
kościół św. Mikołaja, zatopione 
miasto i skalne grobowce. 

Wszyscy dokonali drobnych 

zakupów, którym zawsze to-
warzyszyło tureckie targowa-
nie. W czasie siedmiodniowe-
go wyjazdu uczestnicy poznali 
skrawek przepięknej Turcji, 
kulturę i tradycję, posmako-
wali regionalnych potraw. 
Wszystkich mile zaskoczyło 
pozytywne nastawienie lud-

ności tureckiej do Polaków. 
Widok osób niepełnospraw-
nych nie budził zdziwienia. 
Mile wspominamy lotnisko w 
Turcji, gdzie została urucho-
miona dodatkowa odprawa, 
specjalnie dla nas. 

UCZESTNICY
WTZ CZESZEWO
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W czwartek 9 czerwca 
już po raz drugi nasz 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu uczestniczył w II 
Przeglądzie Piosenki Osób Nie-
pełnosprawnych „Zaczarowa-
na Melodia” w Gimnazjum nr 3 
w Swarzędzu. 

Spotkanie rozpoczęło się pio-
senką „Jaki tu spokój”, wykona-
ną przez organizatorów. Gości i 
uczestników przywitał dyrektor 
Gimnazjum Waldemar Biskup-
ski. 

Uczestników konkursu oce-
niało sprawiedliwe jury, dzięki 
któremu każdy wykonawca mógł 
uwierzyć w swoje możliwości.

Jako pierwszy wystąpił w kon-
kursie Rafał Bednarowicz, który 
wykonał utwór „Śpiewać każdy 
może”. Łącznie obecni na sali 
wysłuchali jedenaście melo-

Nazywam się Katarzyna 
Śledź, mam 40 lat i miesz-

kam w Skierniewicach. Sama 
wychowuję ośmioletniego 
syna Jacka. Jestem osobą nie-
pełnosprawną od urodzenia. 
Prawie nie mogę poruszać się 
o własnych siłach, coraz ciężej 
mi chodzić nawet o kulach. 
Jeżdżę na starym wózku trój-
kołowym, który jest w bardzo 
złym stanie. Dlatego też sta-
ram się o nowy, lecz brakuje 
mi pieniędzy, nawet przy czę-
ściowym dofi nansowaniu z 
PFRON-u.

Urodziłam się dwa mie-
siące za wcześnie, przez co 
musiałam leżeć w inkubato-
rze. Zostałam wtedy dotkliwie 

Zaczarowana 
melodia
dyjnych i wpadających w ucho 
piosenek. Uczestnicy przeglądu 
wykonanie wybranych utworów 
aranżowali na swój własny spo-
sób, i to nie tylko w sensie mu-
zycznym, ale również poprzez 
dobranie stroju upodobniające-
go do prawdziwego wykonaw-
cy. Dzięki temu strój pozwalał 
również na domysł, jaki przebój 
zostanie za chwilę wykonany. 

Nic więc dziwnego, że podczas 
każdego wykonania piosenek 
widownia wesoło się bawiła.

Na zakończenie przeglądu 
wraz z bohaterami dnia wystąpi-
ła Halinka Benedyk, przyjaciółka 
osób niepełnosprawnych, prze-
wodnicząca jury. Werdykt jury 
był jednomyślny: wszyscy wyko-
nawcy zajęli pierwsze miejsca i 
wszystkich nagrodzono.

Nagrodę specjalną przyznano 
za taniec bregdensowy Barto-
szowi Olejniczakowi z naszego 
swarzędzkiego WTZ-etu. 

My, osoby niepełnosprawne 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie i za to, że mogliśmy 
po raz kolejny pochwalić się swo-
imi umiejętnościami wokalnymi. 

MICHAŁ OGONIAK

Proszę o pomoc, 
choćby najmniejszą

poparzona na pośladku, co 
spowodowało uszkodzenie 
nerwów w tamtym miejscu. 
Gdy miałam siedem miesię-
cy, lekarz zrobił mi punkcję 
lędźwiową. Podczas zabiegu 
uszkodził trwale rdzeń krę-
gowy, co jest powodem mojej 
niepełnosprawności. Cierpię 
również na chorobę, która po-
woduje odklejanie siatkówki 
oka. Już jako dorosła miałam 
operację na prawe oko. Bez 
tego byłabym kompletnie nie-
widoma. Lewego oka nie dało 
się uratować, nie widzę na nie. 
Natomiast prawe oko ma wadę 
13 dioptrii.

Jakby tego było mało, mam 
też problemy ze słuchem. 

Sześć lat temu miałam ope-
rację na prawe ucho, dzięki 
temu lepiej słyszę. Powinnam 
również mieć na lewe, lecz nie 
mogę dostać się do lekarza po 
skierowanie na badanie i ope-
rację. Po tych zabiegach nie 
mogę nic dźwigać, lecz to nie 
jest możliwe. Samotnie wy-
chowując małe jeszcze dziec-
ko często muszę liczyć tylko 
na siebie. Od małego starałam 
się chodzić o kulach, a nie jeź-
dzić na wózku, by nie tracić 
sprawności. Teraz jest mi cięż-
ko przejść o nich nawet mały 
odcinek. 

Dzięki życzliwości znajo-
mych dostałam kiedyś wspo-
mniany, używany wózek z 
napędem ręcznym z przodu. 
Jeżdżenie nim jest ciężkie, 
szczególnie zimą. Jednak 
gdyby nie on, nie mogłabym 
nigdzie wychodzić: odprowa-
dzać syna do szkoły i na zbiór-
ki zuchowe, robić zakupy, a 
nawet chodzić do kościoła czy 
odwiedzać znajomych.

Nie mogę liczyć na pomoc 
rodziny. Starali się mnie od-
dzielić od siebie już w dzie-
ciństwie, wstydzili się mnie. 
Czasem tylko znajomi pomogą 
mi zrobić zakupy, posprzątać 
mieszkanie lub pojechać do le-
karza. Dostaję też czasem od 
nich używane ubrania i sprzę-
ty, na przykład komputer lub 

meble. Nie stać mnie prawie na 
nic poza opłacaniem rachun-
ków i jedzeniem. Mieszkam z 
synem w małej kawalerce, on 
nie ma swojego pokoju.

Napisałam podanie do PFRO-
N-u o dotację na rower rehabi-
litacyjny trójkołowy z napędem 
ręcznym korbowym oraz na 
tak zwany blaszak czyli prze-
nośny garaż blaszany. Bez tego 
nie miałabym gdzie trzymać 
wózka i zapewne szybko by 
go zniszczyli – tak jak niszczą 
mój obecny. Na wózek w cenie 
3.500 zł. nie otrzymam pełnej 
refundacji. Na niego razem z 
garażem blaszanym muszę 
dopłacić 1000 zł. najpóźniej do 
28 lipca. Jest to dla mnie bar-
dzo duża suma. To całe moje 
miesięczne dochody: renta, 
zasiłek pielęgnacyjny i rodzin-
ny, alimenty za syna. Ledwo 
starcza mi na wszystkie opłaty 
i skromne życie z dzieckiem.
Nie mogę podjąć żadnej pracy 
ze względu na stan zdrowia. 

Nie mam też od kogo poży-
czyć pieniędzy na wózek. Dla-
tego proszę o pomoc, choćby 
najmniejszą, na konto: Oddział 
BGŻ S.A., Filia w Skierniewi-
cach, nr 40-2030-0045-1130-
0000-0066-5260. 

KATARZYNA ŚLEDŹ
UL. MSZCZONOWSKA 43C/6

96-100 SKIERNIEWICE
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Zabawy, konkursy z nagro-
dami, zajęcia rozwojowe, 

porady, konsultacje medycz-
ne, bezpłatne badania USG, 
warsztaty taneczne, upominki, 
produkty oraz usługi dla nie-
mowląt i ponad 50 wystaw-
ców branży dziecięcej z całej 
Polski – to wszystko oferowali 
odwiedzającym organizatorzy 
pierwszych w Poznaniu Tar-
gów „Moje Dziecko”, w dniach 
18 i 19 czerwca w Hali Sporto-
wej AWF. Organizatorem była 
fi rma „Multiexpo”, a partnerem 
Pływalnia „City Zen”. Prócz 
licznych wystawców artyku-
łów dla dzieci swoje stoisko 
miała również fi rma ubezpie-
czeniowa „Axa Polska”, Polski 
Bank Komórek Macierzystych 
i fi rma produkująca zabawki 
pobudzające do rozwoju kre-
atywności i abstrakcyjnego my-
ślenia. Najmłodsi uczestniczyli 
w zajęciach logopedycznych, 
plastycznych, zabawach z ani-
matorem na scenie, warszta-
tach robotyki i muzycznym an-
gielskim. W działania włączyła 
się także warszawska Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 
która prowadziła dla dzieci gry 
i konkursy taneczne. Wśród 
rodziców największe zaintere-
sowanie budziły bezpłatne po-
rady specjalistów, pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy oraz 
szkoła rodzenia. 

– Targi „Moje Dziecko” or-

Berimbau, kij deszczowy, ma-
rakasy, grzechotki, taniec, 

wokal, tamburyn, szeleszczące 
folie, bęben djembe, reco reco, 
gongotron, przeszkadzajki, 
dzwonki, talerze i butla to ele-
menty wykorzystywane w arty-
stycznych prezentacjach grupy 
muzycznej „Żurawina Djembe”, 
złożonej z uczestników Dzien-
nego Ośrodka Terapeutyczne-
go „Żurawinka”, który działa od 
2002 roku przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z 
Mózgowym Porażeniem Dzie-
cięcym (pod tą samą nazwą) 
na ulicy Żurawinowej 5/7 w 
Poznaniu. 

W czwartek 2 czerwca zespół 
ten wystąpił gościnnie po raz dru-
gi dla przyjaciół, uczniów i gro-
na pedagogicznego XII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie przy ulicy Ge-
nerała Tadeusza Kutrzeby 8.

Koncert rozpoczął się przywi-
taniem gości oraz krótką cha-

Muzyką wyrażają uczucia
Grupę „Żurawina Djembe” 

tworzą osoby niemówiące, które 
porozumiewają się za pomocą 
metod komunikacji pozawerbal-
nej. Jedną z nich są piktogramy, 
czyli system znaków obrazko-
wych, służących do rozwijania 
komunikacji dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i 
fi zyczną oraz dla osób z poważ-
nymi problemami w zakresie 
rozumienia języka oraz posługi-
wania się mową dźwiękową. 

W trakcie muzykowania two-
rzył się rodzaj dialogu między 
artystami a publicznością, z 
wykorzystaniem dźwięków ta-
kich jak: bomba, ajo, jogomba, 
djembe. Występ wywarł na pu-
bliczności niezwykłe wrażenie, 
czego dowodem były gromkie 
brawa. Słuchacze podziwiali 
również wystawę prac plastycz-
nych uczestników „Żurawinki”. 

KAROLINA KASPRZAK 

Targi „Moje Dziecko”
ganizowane są od trzech lat w 
Warszawie. W tym roku po raz 
pierwszy jesteśmy w Poznaniu. 
Moim zdaniem to dobre miejsce, 
aby skompletować wyprawkę dla 
dziecka, poznać nowe zabawki, 
dowiedzieć się czegoś więcej na 
temat rozwoju najmłodszych i 

skorzystać z bezpłatnych badań 
– powiedział Maciej Krajewski – 
koordynator projektu. 

Targi „Moje Dziecko” były nie 
tylko okazją do zapoznania się 
z ofertą wystawców, lecz przede 
wszystkim możliwością wymia-
ny doświadczeń dotyczących 

pielęgnacji i opieki nad dziećmi. 
W zajęciach i zabawach wzięły 
udział dzieci niepełnosprawne, 
dla których inicjatywa stała się 
szansą do nawiązania nowych 
kontaktów społecznych.

KAROLINA KASPRZAK 
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rakterystyką „Żurawiny Djembe”. 
Grupa gra na oryginalnych in-
strumentach etnicznych (afry-
kańskich i południowo – amery-
kańskich) oraz na wykonanych 
własnoręcznie i przystosowa-

nych do indywidualnych moż-
liwości ruchowych członków 
zespołu. Repertuar stanowi mu-
zyka etniczna we własnej aran-
żacji oparta głównie na rytmach 
Tuaregów, Tumbao i funky. 
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Stwardnienie rozsiane (scle-
rosis multiplex) jest jedną z 

najczęstszych, przewlekłych 
i nieuleczalnych chorób neu-
rologicznych, która na ogół 
diagnozowana jest między 20 
a 40 rokiem życia. Nie jest jed-
nak schorzeniem zaraźliwym, 
dziedzicznym ani śmiertel-
nym, co podkreślali organi-
zatorzy dorocznego koncertu 
„Nasz Świat – Symfonia Serc 
dla chorych na SM” połączo-
nego z happeningiem mani-
festującym integrację różnych 
grup społecznych z osobami 
chorymi na stwardnienie roz-
siane. 

Przedsięwzięcie zainicjowali: 
Marek Siwek – członek Oddzia-
łu Wielkopolskiego Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego, Fundacja Familijny 
Poznań i Centrum Kultury Za-
mek. Koncert odbył się w środę 
8 czerwca na poznańskim Sta-
rym Rynku podczas Jarmarku 
Świętojańskiego. Zgromadził 
członków organizacji, sympa-

W Polsce liczba osób z 
uszkodzeniami narządu 

wzroku przekracza 500 tysię-
cy. Według światowych danych 
szacuje się, że poważne za-
burzenia widzenia występują 
u 1% populacji, a liczba osób 
niewidomych i słabowidzących 
ulega stałemu zwiększeniu. 
Wynika to z wielu powodów. 
Jednym z nich jest starzenie się 
społeczeństw i niepełnospraw-
ność wzrokowa związana z 
wiekiem. 

W Polsce prężnie działającą 
organizacją na rzecz osób z 
dysfunkcjami narządu wzroku 
jest Polski Związek Niewido-
mych, który powstał w 1951 
roku. W czwartek, 9 czerw-
ca na uroczystości jubileuszu 
60-lecia tej organizacji w Col-
legium Minus przy ulicy Wie-
niawskiego 1 w Poznaniu spo-
tkali się przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji, 
organizacji pozarządowych, 
reprezentanci kół terenowych 
i członkowie Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Patronat nad 

Marsz weselny w ogrodzie 
pełnym zieleni, przysięga 

małżeńska, toast, wspólny śpiew, 
konkurencja „majteczkowa”, bu-
zi-buzi, słodki poczęstunek – to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie 
przygotowali dla gości weselnych 
biesiadnicy z Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej nr 1 przy uli-
cy Konopnickiej w Poznaniu we 
wtorek 21 czerwca.

W tej biesiadzie weselnej z oka-
zji Święta Lata uczestniczyli m.in. 
Prezydent Poznania Ryszard Gro-
belny i Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie Włodzimierz 
Kałek. Spotkanie rozpoczęła Maria 
Paradowska – kierownik Dzienne-
go Domu Pomocy Społecznej nr 1. 
Po przywitaniu otwarto, poprzez 
symboliczne przecięcie wstęgi, 
plac rekreacyjny dla seniorów – 
czyli właśnie ogród, w którym od-
bywała się biesiada. 

– Modernizacja placu rekreacyj-
nego była możliwa dzięki pomocy 
fi nansowej Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Poznania – powiedziała Maria 
Paradowska. – W naszym domu 
uczestnicy mogą korzystać z za-
jęć rehabilitacyjnych, terapeutycz-
nych i kulturalno-oświatowych. 
Dzisiejsze przedsięwzięcie, stroje 
przygotowane we własnym za-
kresie i energia twórcza seniorów 
są najlepszym dowodem na to, że 
to, co robimy ma sens. 

Oprawę artystyczną zapewnił 
zespół Dziennego Domu „Jesien-
ne róże” oraz śpiewy i tańce par 

DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Muzyka serc

tyków, przyjaciół, wolontariu-
szy i rodziny chorych.

Koncert prowadzili Sebastian 
Mankiewicz i Marek Siwek. O 
idei „Symfonii Serc” oraz choro-
bie mówiła Róża Korczyńska – 
przewodnicząca Oddziału Wiel-
kopolskiego PTSR. Przez cały 
czas trwania imprezy wolonta-
riusze i pracownicy rozdawali w 
ramach kampanii informacyjnej 
naklejki z logo organizacji i ha-
słem: „SM nie jest zaraźliwe, nie 
jest dziedziczne, nie jest śmier-
telne”, które stały się symbolem 
solidarności i integracji ze śro-
dowiskiem chorych na SM. 

W dobry nastrój wprowadził 

słuchaczy zespół „Przystań” 
działający przy Stowarzysze-
niu Przyjaciół Niewidomych i 
Słabowidzących w Poznaniu 
pod kierunkiem Magdaleny 
Bartoszak, który istnieje od 
1997 roku, a jego skład tworzą 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Tuż po 
nich estradę zajęła Asia Mazu-
rek, a następnie Viktoria Macie-
jewska – uczennica Gimnazjum 
nr 12 w Poznaniu i Agnieszka 
Kubicka, znana dobrze publicz-
ności z utworów: „Moje szczę-
ście uśmiechnie się do mnie” z 
repertuaru Doroty Osińskiej czy 
„Wznieś serce nad zło” Ryszar-
da Rynkowskiego. 

Energii dodał wszystkim wy-
stęp zespołu wokalnego „Tacy 
Sami” ze Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 
w Obornikach pod kierunkiem 
Lecha Farona i Marcina Samol-
czyka. W klimat wspomnień 
przeniósł słuchaczy Piotr Żu-
rowski utworami „Te lata, co za 
nami” i „Cześć stary, jak leci”. 
Dorota Mizgalska wykonała 
piosenkę „Okruchy wspomnień” 
i „Jestem twoją Lady”. Nie za-
brakło recitalu Marka Siwka. 
Na zakończenie wraz z nim 
wszyscy wykonawcy zaśpiewa-
li „Przeżyj to sam” z repertuaru 
zespołu „Lombard”. 

Koncert „Nasz Świat – Sym-
fonia Serc dla chorych na SM” 
niewątpliwie pomógł zwrócić 
uwagę na fakt, że osoby z nie-
pełnosprawnościami są wśród 
nas i uczestniczą w naszym 
wspólnym życiu. 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Zespół „Przystań”.

Śpiewa Agnieszka Kubicka. 
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60 LAT POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH 

Dostrzec człowieka
jubileuszowymi obchodami 
sprawował Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak i Prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny.

Spotkanie prowadził Alek-
sander Rodziewicz – dyrektor 
Okręgu Wielkopolskiego PZN. Po 
przywitaniu zaproszonych gości 
został odczytany list gratulacyjny 
w imieniu Wojewody Piotra Flor-
ka. Uznanie dla Związku wyra-
ziła też Dorota Potejko – Pełno-
mocnik Prezydenta Poznania do 
spraw Osób Niepełnosprawnych 
i Elżbieta Wiśniewska – wice-
dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących w Owińskach. Zdzi-
sław Kaszczyński wręczył złotą 

odznakę Jerzemu Łącznemu za 
zasługi w działalności na rzecz 
organizacji. Honorową odznakę 
„Przyjaciel Niewidomego” otrzy-
mali: Dorota Potejko, Tomasz 
Bugajski i Robert Janachowski. 
O celach i historii Związku Nie-
widomych mówiła Zielazek. 
Były wystąpienia zaproszonych 
gości, podziękowania, gratulacje 
i moc serdecznych życzeń.

Uroczystość uświetnił występ 
Chóru Niewidomych i Niedowi-
dzących „Jutrzenka” z Kępna, 
recital gitarowy Remigiusza 
Szumana, fortepianowy – Jaro-
sława Kozłowskiego oraz wzru-
szający koncert poezji śpiewanej 
w wykonaniu Aliny i Krzysztofa 
Galasów. 

KAROLINA KASPRZAK
Honorową odznakę „Przyjaciel Niewidomego”

otrzymuje Dorota Potejko. 

BIESIADA WESELNA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W POZNANIU 

W ogrodzie 
pełnym zieleni
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młodych. Całość przygotowała 
i prowadziła Elżbieta Kozanec-
ka-Parada, instruktor kulturalno-
oświatowy. 

Choć był dzień i do północy 
jeszcze daleko, wszystko toczyło 
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się jak na prawdziwym weselu, a 
zabawa długo nie miała końca. 

KAROLINA KASPRZAK

Maria Paradowska i prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny 

przecinają wstęgę...

Zabawa długo nie miała końca. „Jesienne róże” – zespół artystyczny Dziennego Domu Pomocy nr 1.
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– Jest pan osobą niepełno-
sprawną. Czy to pozwala lepiej 
zrozumieć osoby borykające się 
problemami emocjonalnymi? 

– Kształtują nas doświadcze-
nia, których jesteśmy uczestni-
kami. Moja niepełnosprawność 
pojawiła się, gdy miałem trzy-
naście lat. Wtedy też zetknąłem 
się ze środowiskiem osób nie-
pełnosprawnych. Moja niepeł-
nosprawność wpłynęła na po-
strzeganie przeze mnie świata. 
Stałem się osobą bardziej empa-
tyczną, świadomą tego, że życie 
jednostki jest czymś niepowta-
rzalnym, nie dającym się ująć w 
łatwe schematy. 

– Skąd wziął się pomysł pro-
wadzenia treningów relaksa-
cyjnych i antystresowych? 

– Spotykam wielu ludzi, którzy 
mają problem z własną „higieną 
psychiczną”. Chodzi o dbałość o 
swój stan emocjonalny i tym sa-
mym o dobre relacje z innymi. 

– Ma pan wieloletnie do-
świadczenie w terapii i wspar-
ciu psychologicznym. Gdzie 
pan je zdobył? 

– Doświadczenia zacząłem 
zdobywać już jako osiemnasto-
latek – wolontariusz, pomagając 
ludziom zmarginalizowanym 
społecznie. Następnie przy-
szedł czas, gdy stwierdziłem, że 
chcę to robić zawodowo, bo to 
właśnie lubię. Rozpoczęło się 
nie kończące się podnoszenie 
kompetencji poprzez warsztaty, 
szkolenia i samorozwój. 

– Czy te doświadczenia prze-
kładają się na rodzinę? 

– Gdy człowiek staje się oso-
bą bardziej autorefl eksyjną, musi 
znaleźć to odzwierciedlenie w 
jego relacjach z najbliższymi. 
To, co jest dla mnie najważniej-
sze, to każdego następnego dnia 
być jeszcze lepszym mężem i 
ojcem. 

– Prowadzi pan własny ośro-
dek terapeutyczny pracując 
jako terapeuta grupowy. Kto 
może z korzystać? 

– Usługi obejmują wsparcie 
zarówno w odniesieniu do po-
jedynczych osób, rodzin, jaki i 
klas szkolnych, grup zawodo-
wych, grup wsparcia. Są to, w 
zależności od potrzeb, diagno-
za, szkolenie, warsztaty, co-
aching, terapia. Z oferowanych 
przeze mnie usług korzystać 
mogą dzieci, młodzież, dorośli, 
instytucje edukacyjne, pomoco-
we, organizacje pozarządowe, 
fi rmy. 

– Stres uważa się za wroga 
ludzkiego organizmu. Jak się 
przed nim bronić? 

– Nazwałbym go raczej wy-
magającym przyjacielem, a nie 
wrogiem. Dlatego zachęcałbym 
do nauki współżycia z nim. 
Eliminując stres pozbawiliby-

Nauczyć się 
radości życia 
Z ŁUKASZEM WOJTACHĄ, trenerem technik relaksacyjnych
i antystresowych rozmawia AURELIA PAWLAK. 

śmy się energii do działania. 
Nie każdy stres jest zły. Dystres 
niesie cierpienie i dezintegrację 
psychiczną, ale eustres to czyn-
nik motywujący, prowadzący 
do osiągnięć życiowych, roz-
woju własnej osobowości. Aby 
obronić się przed złym stresem, 
możemy kontrolować własne 
myśli, własną sytuację społecz-
ną i charakter relacji z innymi 
ludźmi. 

– Bardzo ważna jest aser-
tywność. Wiele osób myli ją z 
agresją lub złą wolą. Jak może-
my się jej nauczyć i stosować w 
życiu, nie tracąc przychylności 
otoczenia? 

– Określiłbym asertywność 
jako umiejętność wyrażania 
swoich myśli, uczuć, przekonań 
z poszanowaniem uczuć i po-
glądów rozmówców, osiągania 
kompromisów bez poświęcania 
własnej godności, radzenia so-
bie z oceną innych na nasz te-
mat. Asertywność to sztuka bez-
piecznego komunikowania się z 
otaczającym nas światem. 

– Wiele osób z powodu stre-
su cierpi na bezsenność. Często 
w takich przypadkach jednym 
rozwiązaniem są leki. Co zro-
bić, by nie popaść w pułapkę 
uzależnienia? 

– Organizm człowieka po-
trzebuje określonego czasu i 
warunków do regeneracji. Tak 
naprawdę sen powinien trwać 
około ośmiu godzin na dobę. 

Najpierw powinniśmy zadbać o 
dobry materac, spokojne barwy 
w sypialni, odpowiednie oświe-
tlenie. Nie bez znaczenia jest 
wentylacja, temperatura, a tak-
że akustyka pomieszczenia. Je-
żeli pobudzamy się nadmiernie 
przed snem jedzeniem, kawą, 
mocną herbatą, alkoholem, 
emocjonującymi fi lmami, pro-
gramami, grami, informacjami 
w Internecie, to nie oczekujmy, 
że rano wstaniemy wypoczęci i 
zrelaksowani. 

– Długotrwały stres prowa-
dzi do depresji, z którą chorzy 
zmagają się latami. Jak postę-
pować, gdy depresja zniechęca 
nas do życia? 

– W skrajnych i nie leczonych 
przypadkach depresja prowadzi 
nawet do samobójstwa. Można 
jej zapobiegać poprzez satys-
fakcjonujące relacje z ludźmi, 
czerpanie radości z małych 
spraw dnia codziennego. Może 
to być dobra książka, ciekawy 
fi lm, wyjście do kawiarenki, 
pójście do sauny bądź na ma-
saż. Gdy czujemy, że sami nie 
jesteśmy w stanie sobie pomóc, 
należy zwrócić się do specjali-
stów. 

– Modne stało się pojęcie 
mobbingu. Zjawisko to jest 
coraz powszechniejsze i coraz 
trudniejsze do zwalczenia. Jak 
mu się przeciwstawić? 

– Mobbing odnosi się nie 
tylko do miejsca pracy i relacji 
podwładny – szef. Coraz czę-
ściej występuje w szkołach. 
Mobbing w każdej postaci po-
lega na manipulacji uczuciami 
ofi ary w celu jej emocjonalnego 
wyniszczenia. Prześladowca 
dąży do tego, aby u osoby pod-
danej mobbingowi wywołać i 
podtrzymywać lęk, poczucie 
winy lub uczucie poniżenia, 
upokorzenia. Te trzy emocje, je-
śli są długotrwałe i silne, mogą 
doprowadzić do rozstroju ner-
wowego i do bardzo negatyw-
nych skutków zdrowotnych. 

– Jak sobie radzić z mobbin-
giem? 

– Przełamać barierę lęku, 
podjąć walkę. Mówić o tym, co 
nas dotyka, szukać sojuszników 
w rodzinie i wśród przyjaciół. 
Można także poprosić media-
tora, świadków. Pomoc oferują 
również stowarzyszenia zaj-
mujące się wsparciem dla osób 
doświadczających mobbingu. W 
ostateczności, jeśli nic nie dadzą 
nasze działania, należy zmienić 
pracę. 

– Tempo pracy i życia spra-
wia, że coraz więcej osób cierpi 
na syndrom wypalenia zawo-
dowego. Jak postępować, gdy 
nam się to zjawisko przydarzy? 

– Ważne, aby mieć wizję dla 
swojego życia. Nie bez znacze-
nia jest ustalenie jasnych warto-
ści i priorytetów. W połączeniu z 
większym dystansem do siebie, 
do własnej kariery, do pracy, a 
także odrzuceniem perfekcjo-
nizmu, nadmiernych ambicji, 
ostrej konkurencji oraz obse-
sji sukcesu powinno stanowić 
podstawę profi laktyki przeciw 
wypaleniu zawodowemu. Jeżeli 
dodatkowo staniemy się bardziej 
wyrozumiali dla siebie i dla oto-
czenia, odkryjemy ciszę, wol-
niejsze tempo i pozwolimy sobie 
na proste przyjemności codzien-
nego życia, staniemy się wolni 
od zagrożenia wypaleniem za-
wodowym. 

– Czy możemy się obronić 
przed pesymizmem i złymi my-
ślami, gdy wszystko wydaje się 
pozbawione sensu? 

– Jedynym sposobem obrony 
przed pesymizmem i złymi my-
ślami jest zmiana koncentracji 
uwagi: z tego, „co mi się należy 
od innych i świata”, na to, „co 
mogę dać innym i światu”. Po-
winniśmy zastąpić nasze ocze-
kiwania praktyczną miłością, 
przejawiającą się w okazywaniu 
cierpliwości, szacunku, wdzięcz-
ności, pokory, przebaczenia, 
uprzejmości, dobrych manier, 
wielkoduszności, łagodności, 
wytrwałości, wiary, nadziei i zro-
zumienia wobec osób sprawia-
jących trudność.
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– Kto zauważył potrzebę 
utworzenia dla osób niepełno-
sprawnych Stowarzyszenia Na 
Tak? 

– Stowarzyszenie powstało 
w 1989 roku. Utworzyła je gru-
pa rodziców dzieci z zespołem 
Downa, którzy chcieli wspólnie 
działać dla ich dobra. W tamtym 
okresie pomoc dla osób niepeł-
nosprawnych nie była najlepiej 
rozwinięta. Stąd też pomysł, 
by rodzice, którym urodziło się 
dziecko z taką właśnie niepeł-
nosprawnością, wzajemnie się 
wspierali. Wiele satysfakcji spra-
wia nam fakt, że także nowe 
osoby przychodzące do stowa-
rzyszenia bardzo szybko się 
adaptują i angażują w wspólne 
działania: coroczne wyjazdy, 
turnusy dla małych dzieci, ko-
lonie dla bardziej samodzielnej 
młodzieży, zajęcia sportowe, 
wycieczki. Przy stowarzyszeniu 
działają cztery zespoły taneczne. 
Ten rodzaj działalności zaczęły 
uzupełniać różnego rodzaju pla-
cówki, które stworzyliśmy. 

– Jaki placówki ma pani na 
myśli? 

– Nie tylko dla dzieci z zespo-
łem Downa, ale również dla tych 
z innymi schorzeniami gene-
tycznymi i neurologicznymi. Jako 
pierwsze powstało przedszkole 
„Orzeszek” dla dzieci z głębszą 
i złożoną niepełnosprawnością. 
Obecnie stowarzyszenie prowa-
dzi dziewięć placówek o różnym 
profi lu. Pomagamy dzieciom i 
dorosłym, którym najtrudniej 
uzyskać pomoc w istniejących 
już instytucjach. Nie chcemy 
powielać tego, co dobrze funk-
cjonuje. Obrazuje to przykład 
dzieci z zespołem Downa, któ-
re mogą chodzić do szkół pu-
blicznych. Nie organizujemy dla 
nich własnej placówki. Inaczej 
było z uczniami ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, którzy w 
szkołach publicznych są najczę-
ściej kierowani na indywidual-
ny tok nauczania. Chcieliśmy 
zapewnić im możliwość nauki 
na terenie szkoły, kontaktu z 
rówieśnikami, a ich rodzinom 
dać możliwość wyboru formy 
kształcenia. To skłoniło nas do 
utworzenia szkoły „Zakątek”. 

– Na czym polega pomoc 
Stowarzyszenia Na Tak oso-
bom niepełnosprawnym z 
dysfunkcją intelektualną oraz 
schorzeniami genetycznymi 
i neurologicznymi, takimi jak 
zespół Downa czy mózgowe 
porażenie dziecięce? 

– Staramy się wypełniać luki 
w istniejącym systemie pomocy, 
a nie powielać istniejące rozwią-
zania. Odpowiadamy na potrze-
by naszych podopiecznych i nie 

Wolontariusze 
zawsze pomocni 
Z RENATĄ PUDEŁKO, dyrektorem Stowarzyszenia Na Tak rozmawia 
AURELIA PAWLAK 

dopasowujemy ludzi do tworzo-
nych wizji, lecz odwrotnie. Dzia-
łalność stowarzyszenia cechuje 
duża elastyczność i szybka re-
akcja na potrzeby, które przy-
nosi codzienność. Oferujemy 
wsparcie dla osób ze złożoną i 
głęboką niepełnosprawnością 
od przedszkola „Orzeszek” po-
przez szkołę podstawową i gim-
nazjum „Zakątek”, aż po Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
„Kamyk”, do którego przychodzą 
starsi. Prowadzimy działania 
związane z usamodzielnianiem 
i umożliwianiem niezależnego 
życia niepełnosprawnym oso-
bom dorosłym. Do ich dyspozy-
cji są dwa warsztaty terapii za-
jęciowej „Przylesie” i „Krzemień”, 
prowadzące aktywizację zawo-
dową zgodnie z ustawą. Gdy 
zauważyliśmy, że wielu uczest-
ników warsztatów terapii zaję-
ciowej mogłoby poszukać pracy, 
ale nie mają takiej możliwości, 
utworzyliśmy Agencję Zatrud-
nienia Wspomaganego „Bizon”. 
Teraz osoby z niepełnospraw-
nością przy wsparciu trenerów 
znajdują pracę w różnych fi r-
mach. Swoje obowiązki do-
brze wykonują i zyskują miano 
cennych pracowników. Kolejną 
inicjatywą była Galeria „tak” pro-
mująca sztukę „czystego serca” 
i wspierająca artystów z dys-
funkcją intelektualną. Właśnie 
podczas zajęć w warsztatach 
terapii zajęciowej po raz pierw-
szy zauważyliśmy, że wśród na-
szych podopiecznych są osoby 
obdarzone niezwykłymi talen-
tami. Galeria pomaga nie tylko 
rozwijać je, ale także jest dosko-
nałym miejscem do ekspozycji 

powstałych prac. Na uwagę za-
sługuje również Poradnia Roz-
wojowa, będąca odpowiedzią 
na potrzebę specjalistycznego 
wsparcia dla dzieci i młodzieży. 
Poradnia dla wielu rodzin z nie-
pełnosprawnym dzieckiem jest 
podporą w zrozumieniu proble-
mów, z którymi przyszło im się 
zmierzyć. No i mamy jeszcze 
„wirtualną rzeczywistość” pod 
nazwą „pion.pl”. Choć portal 
przeżywa przejściowe problemy, 
jest już pomysł na rozwój i stwo-
rzenie ciekawej i dynamicznej 
platformy społecznościowo-in-
formacyjnej. 

– Skąd wzięła się nazwa sto-
warzyszenia? 

– Stowarzyszenie Na Tak to 
nazwa uniwersalna, która wy-
raża naszą ideę akceptacji osób 
niepełnosprawnych. Przyjmuje-
my je takimi, jakie są. Nie chce-
my i nie będziemy ich naprawiać. 
Odrzucamy taki tok myślenia, 
który sprowadza się do stwier-
dzenia, że my jesteśmy dosko-
nali, a oni nie. Wręcz przeciwnie, 
przyjmujemy ich z wszystkimi 
niedoskonałościami i ułomno-
ściami. Chcemy ich wspierać, to-
warzyszyć, pomagać w codzien-
nym życiu, budować poczucie 
wartości. Nigdy nie myśleliśmy 
o nich jako o kimś, kogo trzeba 
ulepszać. Przy nich uczymy się 
akceptacji i tolerancji, które są 
wielką szkołą pokory. 

– Jaką wagę stowarzyszenie 
przykłada do wolontariatu? 

– Od początku każde nasze 
działanie opiera się na pomocy 
innych osób. Z całą odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, 
że żadne nasze wyjazdy nie 
odbyłyby się, gdyby nie wolon-
tariusze. Na wszystkie turnusy 
jeżdżą opiekunowie, którymi są 
studenci, znajomi, nawet osoby 
z ogłoszenia. Bywa, że udział 
wolontariuszy jest akcyjny, ale są 
tacy, którzy na dłużej wiążą się 
ze stowarzyszeniem. Wolonta-
riat stał się widoczny w naszych 
ośrodkach, a także podczas 
wyjść do kina, spacerów, wycie-
czek. Pomoc wolontariuszy jest 
nieoceniona. 

– Czy to jest jedyny rodzaj 
pomocy wolontariackiej? 

– Nie tylko, wiele osób poma-
ga nam nieodpłatnie w różnych 
sprawach technicznych. Doty-
czy to wykonania kosztorysów 
budowlanych, przewozu wsze-
lakich towarów, pożyczenia 
samochodu, malowania ścian 
w galerii. Szukamy osób ze 
specjalistycznymi umiejętno-
ściami, bo oni są nam bardzo 
potrzebni. Bez nich często nie 
moglibyśmy rozwiązać bardzo 
istotnych problemów. 

– A wolontariat pracowni-
czy? 

– Ta forma także jest popular-
na w naszym stowarzyszeniu. 
Przykładem może być Galeria 
„tak”, która nawiązała współ-
pracę z fi rmą „YES”. Jej pracow-
nicy urządzili w swojej fi rmie 
wystawę prac artysty Przemy-
sława Kiebzaka, nie boją się 
dźwigania ciężkich mebli i za-
wsze deklarują chęć niesienia 
pomocy. Firma Siemens wyło-
żyła pieniądze i zaangażowała 
swoich pracowników, by wspól-
nie zorganizować konkurs fo-
tografi czny. Z kolei pracownicy 
Orange w ramach wolontaria-
tu pracowniczego odmalowali 
„Orzeszek”, a w tym roku zajęli 
się zrobieniem ogródka przy 
„Kamyku”. 

– Czy młodzież chce poma-
gać bez profi tów, zwłaszcza w 
tak zmaterializowanym świe-
cie? 

– Od dłuższego czasu rodzi-
ce dzieci z zespołem Downa 
współpracują z gimnazjum i 
liceum na Ratajach. Dwa lata 
trwa nasza znajomość z gim-
nazjum akademickim Da Vinci. 
Uczniowie często organizują 
dla nas kwesty, akcje, kierma-
sze oraz inne różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. Niedawno 
nawiązaliśmy współpracę z 
gimnazjum w Suchym Lesie i 
w gimnazjum na Podolanach. 
Namówiliśmy ich na początek, 
by roznosili ulotki o naszym 
stowarzyszeniu. Dla dzieci jest 
to wspaniała zabawa, a przy 
okazji czują się potrzebne. 
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Dzień Godności Osób Nie-
pełnosprawnych Intelek-

tualnie był obchodzony na 
świecie od wielu lat. W Polsce 
przyjął się pod nazwą „Europej-
ski Dzień Walki z Dyskrymina-
cją Osób Niepełnosprawnych” 
wraz z wejściem naszego kraju 
do Unii Europejskiej. Obchody 
przypadają na dzień 5 maja. W 
uroczystościach biorą udział 
władze, politycy, gwiazdy tele-
wizji, estrady, fi lmu.

Również do Zbąszynia w 
Województwie Wielkopolskim 
przyjechały polskie gwiazdy, aby 
świętować wspólnie z osobami 
niepełnosprawnymi z tutejszego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

Impreza odbyła się 1 czerwca. 
Rozpoczęła się przemarszem z 
Ośrodka pod pomnik Jana Pawła 
II. Udział wzięła cała społeczność 
Ośrodka i Warsztatów Terapii 
wraz z rodzicami, miejscowe 
władze, młodzież zbąszyńskich 
szkół. Po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem papieża uczestnicy 
obchodów udali się na mszę w 
intencji osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i ich rodzin 
oraz zmarłego Andrzeja Sob-
czaka, twórcę tekstu przeboju 
„Przeżyj to sam”.

28 maja zarząd Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Na 

Wzgórzach” z siedzibą w Su-
chym Lesie, wraz z Warsztatem 
Terapii Zajęciowej „Śmiałek” w 
Poznaniu, zorganizował inte-
gracyjny dzień sportu dla dzieci 
i młodzieży.

Pomagali młodzi wolontariu-
sze, których rodzice są właści-
cielami działek w Suchym Lesie. 
Terapeuci ze „Śmiałka”, na czele 
z Krystyną Dużewską – preze-
sem Stowarzyszenia na Rzecz 
Młodzieży Sprawnej Inaczej 
„Śmiałek” i wiceprezesem Haliną 
Droździk, stanęli na wysoko-
ści zadania, organizując wiele 
atrakcji dla ciała, ducha i pod-
niebienia.

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ŚMIAŁEK”

Radość 
na działkach

Nasza rehabilitantka Renata 
przygotowała szereg konkur-
sów sportowych, w których 
wzięli udział nie tylko uczest-
nicy Warsztatów, ale także 
działkowicze, dzieci i ich ro-
dzice. Były rzuty woreczkami 
do celu, kręgle, ringo, bieg-
slalom, tenis i badminton, ło-
wienie rybek (drewnianych). 
Emocje i salwy śmiechu 
wzbudziło przeciąganie liny. 
Konkurencje były tak pomy-
ślane, by każdy mógł wybrać 
coś dla siebie. Można było się 

posilić pajdą wiejskiego chle-
ba ze smalcem, domowym 
ciastem i innymi łakociami, a 
także kiełbaską z grilla.

Miłą atrakcją było też Ka-
raoke pod okiem naszego 
muzykoterapeuty pana Pio-
tra. Nie było ważne, jak kto 
śpiewa. Liczyła się radość 
samego śpiewania i bycia 
razem. Szczególną atrakcją 
był konkurs rysowania kredą 
na chodniku wokół świetlicy 
działkowej. Wszyscy uczest-

nicy konkursów otrzymali na-
grody rzeczowe. Można było 
podziwiać rękodzieło arty-
styczne podopiecznych WTZ 
„Śmiałek”. 

Przyszła też kolej na zaba-
wą taneczną, przy czym par-
kietem była zielona trawa. 
A gdy słońce chyliło się ku 
zachodowi, właściciele dzia-
łek rozpalili ognisko. I tak za-
kończyło się nasze spotkanie, 
którego radość pozostanie na 
długo w naszych sercach. 

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

Przeciw 
dyskryminacji

Po mszy, w ogrodach przy 
Domu Katolickim, na specjal-
nie przygotowanej scenie przy-
witał gości znany konferansjer 
Sławomir Weihs. Psycholog Al-
dona Achmed Mahmod wygło-
siła wykład na temat godności 
człowieka. Zaprezentowały się 

zespoły muzyczne Ośrodka i 
Warsztatów Terapii. Tegorocz-
nymi gwiazdami święta god-
ności byli liderzy grupy Lom-
bard: Marta Cugier, Grzegorz 
Stróżniak i gitarzysta Daniel 
Patalas. Razem z widownia 
zaśpiewali swoje największe 

przeboje: „Szklana pogoda”, 
„Przeżyj to sam”, „Droga pani z 
TV”. Śpiewała Ania Ilminowicz 
z Leszna, fi nalistka Festiwalu 
Osób Niepełnosprawnych im. 
Marka Grechuty w Krakowie. 
Publiczność nagrodziła arty-
stów gromkimi brawami.

Robert
Stępiński
R
S
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To był wczesny poranek w 
stolicy Francji. Akordeoni-

sta, który spędził noc na ław-
ce w parku, został wyrwany 
ze snu przez przystojnego 
żandarma. Zaczynało już świ-
tać, gdy rozległ się w oddali 
głos nawołujący „Le Figaro” i 
zza rogu wyszedł gazeciarz. 
Dołączył do akordeonisty i 
żandarma, aby posilić się ba-
gietką popijaną mlekiem. 

Pewna francuska właściciel-
ka kawiarni zaspała tego dnia 
i kilka minut po czasie otwo-
rzyła swoją Cafe. Spóźnienie 

UCZESTNICY WTZ „PRZYLESIE” NA SCENIE TEATRU NOWEGO 
W POZNANIU

Nowi w Nowym

sprzedać sporo kwiatów. Bez 
zazdrości patrzyła, gdy przy-
stojny młodzieniec kupował 
kwiaty dla pięknej piosenkarki 
kabaretowej, z którą popijał 
szampana w godzinach popo-
łudniowych. Nie przeszkadzało 
jej to, gdyż sama była szczęśli-
wie zakochana. I to w kim? W 
słynnym bogaczu, właścicielu 
kilku winnic w Prowansji, któ-
ry to właśnie dziś wieczór za-
bierał ją na kolację

Słońce już powoli zachodzi-
ło, gdy sprzedawczyni warzyw 
uprzątała swój stragan. Poma-
gał jej w tym jej ukochany – ga-
zeciarz sprzedający na ulicach 
Paryża dziennik „Le Figaro”.

Zdarzenia opisane powyżej 
nie są wyjątkowe. Przecież nic 
sensacyjnego się nie wydarzy-
ło. Nie zaskakuje nawet fakt, że 
ten kawałek Paryża mieli oka-
zję zobaczyć poznaniacy, któ-
rzy w poniedziałek 20. czerwca 
zjawili się w Teatrze Nowym. 

Bo cóż wyjątkowego, w tym, 
że ktoś spędza popołudnie w 
teatrze? Bo cóż wyjątkowego 
w tym, że grupa zapaleńców 
stworzyła grupę teatralną i re-
alizuje swoje pasje?

To ta właśnie grupa pod na-
zwą Nowi w Nowym, działająca 
w ramach Stowarzyszenia „Na 
Tak” przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „Przylesie”, wysta-
wiła w Teatrze Nowym omó-
wione przedstawienie. Jego 
tytuł: „Obrazki Paryskie”. W ten 
sposób poznański Teatr Nowy 
tradycyjnie już zakończył swój 
sezon sztuką odegraną przez 
aktorów z „Przylesia”. 

Oto oni: Mariusz Józefi ak, 
Jarosław Kubiak, Magdalena 
Mazurek, Katarzyna Pieprzyk, 
Lidia Piskorska, Piotr Rosiak, 
Karol Solski, Ewa Sołtysiak, 
Mariusz Szuba, Aleksandra 
Wołek i Anna Zdunik. Opieku-
nami grupy Nowi w Nowym są 
Hanna Rynowiecka i Wojciech 
Deneka. Zapraszamy do obej-
rzenia zdjęć. 

MAGDALENA GRZELAK 

jednak było na tyle niewielkie, 
że pomimo niego mogła, jak 
co dzień poddać kawę swojej 
stałej bywalczyni – studentce 
École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris. Artystka 
szkicowała, nieśpiesznie po-
pijając kawę. Nie okazywała 
zbytniej irytacji, gdy wścibski 
akordeonista zaglądał jej przez 
ramię. Zapewne była już przy-
zwyczajona do tego, że wzbu-
dza zainteresowanie. 

Nauczycielka école prima-
ire, nie spotkała się tego dnia 
ze swoimi uczniami. Zabrała 
swoją ośmiomiesięczną córkę 
na spacer. Usiadła na ławce 
nieopodal małej kawiarenki. 
„Ech, ta to wstydu nie ma” – po-
myślała na widok szansonistki 
z Moulin Rouge, która zmysło-
wym krokiem szła w kierunku 
kawiarnianych stolików. 

Kwiaciarka była tego dnia 
bardzo radosna. Udało jej się  F
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BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Moje życie
Mijają pory roku
Jesień, lato, 
Zima, wiosna
Cienie mroku
I słońca promienie
Przeszywają szybę
Okna w pokoju
Snują się 
Po ścianach, sufi cie
Wydobywają
Moją utajoną głębię
Wieczne rozmarzenie
Budzą wyobraźnię
Wprawiają ciało
W odrętwienie

W tym stanie
Kątem oka widzę
(Może śnię)
Martwych przedmiotów
Ruchome cienie
Przerażony zastygam
Serce bić przestaje
Oddech zamiera
Wyobraźnia ożywia
Upiorne majaki
Mózg i emocje
Pogrąża kipiel
Paniki

Furia
Furią ogarnięty
W dwoistości natury
Z zewnątrz spokojny
Wrząc wewnątrz
Niszczę i upokarzam
Wymyślonych
Wrogów
Skrajne emocje
Wypalają trzewia
Wściekłość 
– Radość
Przygnębienie 
– Szczęście
Zacietrzewiony
Dalej niszczę
Urojonych wrogów
Nigdy żywych
Krzywdzących mnie
Naprawdę 
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Początek czerwca w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej w 

Wiardunkach kojarzy się z or-
ganizacją imprez sportowo-re-
kreacyjnych. Nie inaczej było w 
tym roku. Po raz trzeci nasza 
placówka zorganizowała na 
swoim boisku Spotkanie Inte-
gracyjno-Sportowe „Żyj zdro-
wo na sportowo!”, zaprasza-
jąc zaprzyjaźnione warsztaty i 
szkoły.

Impreza ta zgromadziła wielu 
gości, w tym wicestarostę obor-
nickiego Andrzeja Okpisza, za-
stępcę burmistrza Obornik Piotra 
Woszczyka, dyrektor PCPR Bar-
barę Słabolepszą-Rojną, prezesa 
Stowarzyszenia „Rehabilitacja” 
Irenę Wojewódzką-Kucz, przed-
stawiciela burmistrza Rogoźna 
– Błażeja Cisowskiego, dyrekto-
ra RCK Marka Galczewskiego, 
dyrektora ZS w Parkowie Marię 
Cisowską, a przede wszystkim 
rywalizujące w konkurencjach 
sportowych placówki, zajmujące 
się osobami niepełnosprawny-
mi: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy z Wągrowca, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Wapnie, 
Zespół Szkół Specjalnych w Ko-
wanówku, Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Gębicach i Warsztat 
Terapii Zajęciowej z Wągrowca. 
Obecna była również liczna gru-
pa wolontariuszek – uczennic 
Zespołu Szkół im. J. Wybickiego 
w Parkowie wraz z nauczycielką 
Katarzyną Lewandowską.

Spotkanie rozpoczęło się 
od wciągnięcia na maszt fl agi 
olimpijskiej oraz odśpiewa-
niem Mazurka Dąbrowskiego, 
po czym goście i reprezenta-
cje poszczególnych placówek 
przeszły na boisko – arenę 
sportowych zmagań. Tutaj kie-
rownik placówki Joanna Bo-
gacz przywitała gości, a trójka 
uczestników WTZ Wiardunki 
z rąk wicestarosty otrzymała 
nagrody za medale zdobyte na 
Ogólnopolskiej i Wojewódz-
kiej Spartakiadzie Osób Nie-
pełnosprawnych w Ostrowie 
Wielkopolskim. Był też występ 
artystyczny uczestników WTZ 
Wiardunkach (przygotowanych 
przez terapeutę Sławomira Sie-

Członkowie i opiekunowie 
Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło Lwó-
wek w dniach od 8 do 13 czerw-
ca zwiedzali Kraków. Głównym 
celem był udział w VII Festiwa-
lu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty, który odbywał 
się w sobotę i niedzielę. 

Koncerty zaczynały się o go-
dzinie 21, dlatego dużo czasu 
mieliśmy na zwiedzanie. Prze-
szliśmy szlak królewski od po-
mnika Grunwaldzkiego przez 
Barbakan, Bramę Floriańską do 
Rynku Głównego, podziwiając 
zabytkowe miejsca na tej trasie.

Trzeciego dnia rano pojecha-
liśmy do Łagiewnik pomodlić się 
w Świątyni Miłosierdzia Bożego. 
Od godziny 12 przewodnik opro-
wadzał nas po starej, żydowskiej 
dzielnicy Krakowa. Następnie 
dotarliśmy na Wzgórze Wa-
welskie aby obejrzeć pomnik 
Smoka Wawelskiego ziejące-
go ogniem, Katedrę Wawelską, 
grób prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i jego żony. Byliśmy rów-
nież w komnatach królewskich. 
Czwartego dnia pojechaliśmy do 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
podziwiać jego wspaniałe uroki. 
Oglądaliśmy fi lm o jego powsta-
waniu oraz Muzeum Ojcowskie-
go Parku. Byliśmy też przy Źró-
dełku Miłości. 

Od popołudnia oczekiwali-
śmy na Rynku Krakowskim na 
występy osób niepełnospraw-

Wakacje to czas, który oso-
by niepełnosprawne wy-

korzystują na wypoczynek i 
poprawę kondycji. Czekają na 
nich ośrodki wypoczynkowe, 
dostosowane do ich potrzeb i 
niepełnosprawności. Dla wielu 
osób to jedna z niewielu oka-
zji, by wyjechać, podreperować 
zdrowie, poznać nowych ludzi, 
spotkać się z przyjaciółmi. 

Sportowe Stowarzyszenie 
Inwalidów „Start” w Poznaniu 
przygotowało dla osób niepeł-
nosprawnych wiele ciekawych 
propozycji letniego wypoczyn-
ku. Jedną z nich jest Turnus 
Aktywnej Rehabilitacji „Integra 
2011”, skierowany do osób „ak-
tywnych“ powyżej osiemnastu 
lat, z dysfunkcjami narządu 
ruchu, poruszających się sa-
modzielnie lub z pomocą kul, 
aparatów, wózka inwalidzkie-
go. Celem turnusu jest między 
innymi wyzwalanie energii 
życiowej, motywowanie do 
niezależności i zachęcanie do 
uprawiania sportu. Przeciw-
skazaniem do udziału w tur-
nusie jest upośledzenie umy-
słowe, choroba psychiczna, 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W WIARDUNKACH

Żyj zdrowo
na sportowo!

rakowskiego), prezentujących 
wiersz oraz piosenki ściśle 
związane ze sportem. 

Duże zaangażowanie, bojo-
we nastawienie i dobra zabawa 
towarzyszyła uczestnikom spo-
tkania podczas sportowej rywa-
lizacji. Był rzut woreczkiem do 
kosza, lotkami, pchnięcie kulą, 
rzuty piłką lekarską i ringiem, 
bieg na 30 metrów, sztafeta, a 
także konkurencja, która okaza-
ła się najbardziej spektakularna, 
pod nazwą „wyginam śmiało 
ciało”, podczas której zawodni-
cy przechodzili pod poprzeczką 
zawieszaną na coraz niższej 
wysokości. Zwycięzcy pełzali 
pod poprzeczką zawieszoną na 
wysokości 20 centymetrów nad 
ziemią! 

Po trudach zmagań była kieł-
basa z grilla, a następnie uro-
czysta dekoracja wszystkich 
uczestników zawodów i wrę-
czenie wyróżnień zwycięzcom 
każdej dyscypliny. W klasyfi kacji 
drużynowej na podium stanęli: 
WTZ Wiardunki, ŚDS Wągrowiec 
i WTZ Wapno. Każda drużyna 
otrzymała pamiątkowy puchar, 
dyplom i torbę cukierków. Zwień-
czeniem spotkania była zabawa 
taneczna dla wszystkich.

Integracja społeczna, rywa-
lizacja fair play, popularyzacja 
sportu wśród osób niepełno-
sprawnych, rehabilitacja i pod-
noszenie sprawności fi zycznej 
są warte zaangażowania i reali-
zacji. 

ŁUKASZ A. ZARANEK
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Niepełnosprawni 
na urlopach 
choroba zakaźna, ostre stany 
zapalne, odleżyny. W turnusie 
nie mogą brać udziału osoby, 
którym lekarz zabrania wysił-
ku fi zycznego.

Turnus odbędzie się od 6 do 
20 sierpnia w Ośrodku Reha-
bilitacyjno- Wypoczynkowym 
„Wielspin” w Wągrowcu. Ośro-
dek położony w lesie nad jezio-
rem jest dobrze przystosowany 
dla osób poruszających się na 
wózkach, ma odpowiednie 
pomieszczenia i urządzenia. 
W programie przewidziano 
zajęcia motorowodne, rekre-
acyjne, kulturalne i kajakowa-
nie. Organizatorzy zapewniają 
opiekę medyczną, badania le-
karskie na początku i na końcu 

turnusu, dziennie dwa bloki 
zajęć usprawniających. Pomoc 
w codziennych czynnościach 
zapewni doświadczona kadra. 

Uczestnicy powinni zabrać 
na turnus wszystko, co jest nie-
zbędne do przebywania poza 
domem przez czternaście dni. 
Zainteresowani mogą otrzymać 
dofi nansowanie przyznawane 
przez powiatowe lub miejskie 
Centra Pomocy Rodzinie. Wa-
runkiem otrzymania pomocy 
fi nansowej jest orzeczenie o 
niepełnosprawności. Uczestni-
cy poruszający się na wózkach 
albo wymagający stałej opieki 
powinni wnioskować także o 
dofi nansowanie udziału opie-
kuna osobistego. 

Druga oferta skierowana jest 
do dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej. Od ponad dziesięciu 
lat w Woli pod Żninem organizo-
wane są letnie obozy dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. 
Rodzice, którzy szukają dla 
swojego dziecka miejsca, gdzie 
latem nie tylko wypocznie, ale 
także usamodzielni się, nabę-
dzie pewności siebie, przekona 
się, że niepełnosprawność nie 
ogranicza szans uprawiania 
sportów i przeżywania przygo-
dy, powinni przemyśleć tę pro-
pozycję. Wprawdzie obozy są 
organizowane w warunkach da-
lekich od luksusów, ale w bardzo 
atrakcyjnym miejscu. Ośrodek 
wypoczynkowy Wola koło Żnina 

położony jest na uboczu cywili-
zacji, nad jeziorem Wolskim z 
bardzo czystą wodą i strzeżo-
nym kąpieliskiem. 

Uczestnicy mają do dyspo-
zycji świetlicę, salę telewizyj-
ną, boiska do siatkówki, piłki 
nożnej, motorówkę, rowery 
wodne, kajaki i inne atrakcje. 
Wprawdzie zakwaterowanie 
jest w skromnych domkach 
kempingowych lub namiotach, 
ale ośrodek dysponuje pełnym 
zapleczem sanitarno-higie-
nicznym i zapewnia bardzo 
dobre wyżywienie. Organizato-
rzy zapewniają opiekę dydak-
tyczną i instruktorską oraz ca-
łodobową opiekę medyczną. W 
programie obozów jest aktyw-
ny wypoczynek, sport (w tym 
sporty wodne, jazda na nartach 
wodnych, bananie i kole), edu-
kacja, surwiwal, elementy obo-
zownictwa, patrole, podchody. 

Informacje pod telefonem 
(061)8411-059, także w SSI 
„START” w godzinach od 9.00 
do 15.00, tel./fax: (061)8483-189, 
romuald@start.org.pl, start@
start.org.pl awa

Ze Lwówka do Krakowa

nych, które wygrały półfi nały w 
Warszawie. Festiwal pozostanie 
na długo w naszej pamięci. Ro-
biliśmy sobie zdjęcia z aktorami 
i piosenkarzami oraz prosiliśmy 
ich o autografy, czego nam nie 
odmawiali.

Spotkaliśmy się również z 
Anną Dymną, główną postacią 
tego festiwalu. W niedzielę by-

liśmy w Kościele Mariackim i 
uczestniczyliśmy w próbie arty-
stów przed wieczornymi wystę-
pami. Podziwialiśmy Skaldów, 
Golców, Natalię Kukulską, Ewe-
linę Flintę i innych.

Po zakończonym koncercie, 
zadowoleni i pełni wrażeń, wró-
ciliśmy autokarem do domów. 

BOŻENA ŁOPATA
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My przy Smoku Wawelskim ziejącym ogniem.

Dopingujemy artystów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.

Zwiedzamy Kraków.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Fraszki
NAJWAŻNIEJSZE
Trzeba zespół powołać,
By zatwierdził rolę,
Jaką ma spełniać
Pietruszka w rosole.

NIC NOWEGO
Od lat w polityce
Zasada ta sama:
Konia batem! Chociaż
To wina furmana. 

WARSZAWIACY
Przykro o tym mówić,
Lecz prawda jest taka,
Że najtrudniej w stolicy
Spotkać warszawiaka.

SŁONECZKO
Rosło bezstresowo,
Tak pewnie się czuje,
Że już po swojemu
Rodziców stresuje.

BAJKA
Syn o bajkę prosi,
Więc opowieść splata:
Dawno, dawno temu
Głową domu był tata.

PRZYJACIELE
Każdy, kto na wozie
Z bacikiem w dłoni,
Robi to wyłącznie
Z miłości do koni.

SPRAWDZONE
Przyjaciół zawsze
Poznajemy w potrzebie.
To znaczy – kiedy oni
Potrzebują ciebie. 

JAK ZA DAWNYCH 
LAT
Znów mamy kapitalizm,
Więc przypomnieć trzeba
Przedwojenne hasła:
Pracy i chleba.

JEST ZMIANA
Biednemu wiatr w oczy 
– Jest prawdą znaną.
Robili nas na czerwono, 
Teraz robią na szaro. 

REPRYWATYZACJA
Najpierw z robotnika
Trzeba zrobić dziada,
Wtedy nowy właściciel
Łatwo z nim się dogada. 

DZIEDZICZNOŚĆ
Jeśli nie szanujesz
Ni ojca, ni matki,
Tym samym odpłacą 
Ci i twoje dziatki.

MATERIALISTKA
Tam lgnie kobita,
Gdzie kabza nabita.

UŚMIECHY
Starość to nie radość,
Lecz życie ponure,
Zwłaszcza kiedy 
śmieszną
Masz emeryturę.

RĘKOCZYNY
Nie prosił ją o rękę? 
– Rzecz jasna…
Bo po prostu
Wystarczy mu własna.

AWANGARDZISTA
On gardzi już Bogiem,
Ojczyzną, honorem.
Od lepszego jutra
Jest kombinatorem.

ZWIĄZEK
Czasem łańcuch 
nieszczęść
Bardzo długi bywa,
Choć są połączone
Tylko dwa ogniwa.

ROZTARGNIONA
Znów się zapomniała,
Chociaż męża miała.

ZWIĄZEK
Koniec z końcem
Zwiążemy i basta.
Tak do pedała
Rzekł pederasta. 
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Kazimierz
Graczyk
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Kto mógł się tego 
spodziewać?Antoni Raczek, który roz-

woził przędzę w Albie, 
do partii nie chciał należeć, 
ale do ORMO chętnie wstąpił. 
Wielu pracowników nie mogło 
się z tym pogodzić. Antoni był 
sumiennym pracownikiem, 
o spokojnym usposobieniu. 
Tymczasem jego syn, wy-
soki, chudy, fl egmatyczny, 
ze względu na budowę ciała 
zwany na osiedlu „Siermię-
gą”, do pracy się nie garnął. 
Za to był mistrzem drobnych, 
kieszonkowych kradzieży, 
zwanych doliniarstwem.

Pewnego dnia sława jego 
wzrosła jeszcze bardziej. Była 
wtedy w zakładzie akademia, 
związana z działalnością ORMO. 
Jak zwykle, po części ofi cjalnej 
odbył się „poczęstunek”. Było to 
delikatne określenie. Zazwyczaj 
takie poczęstunki kończyły się w 
wąskim gronie po północy. Tego 
dnia też tak było.

Oprócz dyrektorów i zastęp-
ców, sekretarza komitetu za-
kładowego partii, komendanta 
dzielnicowego komisariatu mili-
cji, na „poczęstunku” znalazł się 
Antoni Raczek z synem, który, 
nie wiadomo, dlaczego, pojawił 
się w trakcie libacji. Jednak pod-
chmielonym biesiadnikom jego 
pojawienie się nie przeszkodziło. 
Nawet poczęstowano go karnia-
kiem.

Jacek, bo tak miał na imię 
młody Raczek, spokojnie pił po-
dawany alkohol, pomijając jed-
nak wiele kolejek. Nie uszło to 
uwadze częstujących. 

– Jacek, pij jak mężczyzna, a 
nie jak baba! – jako pierwszy 
naskoczył na niego komendant 

NAŁOGOWIEC
Jestem nałogowcem,
Nie warto się chwalić.
Przyczyna jest prosta:
Życie mi daje popalić.

POLITYK
Kroczy do przodu
Tyłem do narodu 

ORMO. – Siedziałeś przecież! 
To powinieneś wiedzieć, że 
przez takie miganie można by 
pomyśleć, że jesteś kapusiem. 

– Tylko komu miałbym kapo-
wać, skoro tu sami przedstawi-
ciele władz? – odrzekł spokojnie 
Jacek. – Cienko piję, bo nie lubię, 
a po drugie byłbym burakiem, 
opijając się w tak szanownym 
towarzystwie. 

– Grzeczny i kulturalny chło-
pak – pochwalił sekretarz komi-
tetu zakładowego. 

– Skoro nie chce, to nie wolno 
zmuszać – poparł dyrektor na-
czelny. 

I zaproponował: 
– Ale my się napijmy, po co ma 

szkło się rozsychać! 
– Ale mamy tylko jeszcze po 

jednym – odezwał się nieśmiało 
zastępca komendanta. – może 
jeszcze się złożymy?... 

– Powiedz mi młody czło-
wieku – odezwał się wesołym 
głosem komendant milicji – jak 
można ludziom portfele wycią-
gać z kieszeni. By tego nie po-
czuli? 

– No właśnie! – podchwycili 
inni. 

– Nic wielkiego – odrzekł spo-
kojnie Jacek. – To tylko długie 
ćwiczenia wprawy i pozbycie się 
strachu. 

– Mnie nigdy nie okradziono i 
na pewno nie dam się okraść ja-
kiemuś tam doliniarzowi, choć-
by nie wiem jaką miał wprawę i 

odwagę – napuszył się komen-
dant milicji. 

– Zobaczymy – mruknął za-
gadkowo Jacek. – Brakuje wam 
wódki… 

– Co powiedziałeś? – zaintere-
sował się ktoś z zebranych. 

– To co, panowie? – przerwał 
komendant ORMO. Przydałoby 
się wypić po jednym. 

– Dobra myśl! – poparł dyrek-
tor naczelny. I krzyknął przera-
żony: – O k…, nie mam portfela! 

– I ja też! Ja też – wołali inni 
nie mniej przerażeni. 

– Chwileczkę, panowie! – ode-
zwał się milczący dotąd Antoni. 
– Jacek, ukradłeś, to natychmiast 
oddaj! 

– Ja? Nikomu nic nie ukra-
dłem. Jak bym mógł, takim lu-
dziom? – W głosie Jacka słychać 
było spokój i jednocześnie nutkę 
tajemnicy. 

– To co, wyparowały?! Złodzie-
ju! – krzyknął ktoś gniewnie. 

– Przepraszam, tylko nie zło-
dzieju. Jeśli znajdziecie przy mnie 
pieniądze, możecie zaraz ode-
słać mnie do więzienia. Jednak 
nim to zrobicie, radziłby dobrze 
poszukać, bo może schowaliście 
w innych miejscach. – Jacek był 
tak spokojny, że wszyscy oprócz 
komendanta policji jakby uwie-
rzyli. 

– To sprawdźmy… 
– Niech wam będzie, ale ja 

zacząłbym od niego – tu komen-

dant milicji wskazał na Jacka, po 
czym sięgnął po teczkę. 

– Ja nie mam – powtarzali je-
den po drugim. 

– Jasna cholera! – wrzasnął 
komendant milicji pobladły jak 
kreda. – One są w mojej tecz-
ce! 

– No tak – odezwał się z ta-
jemniczym uśmiechem Jacek. 
– Jak może być w naszym kraju 
dobrze, skoro milicja własnych 
kolegów okrada. 

– Ja naprawdę nie wiem, 
skąd się u mnie wzięły – mówił 
rozżalony komendant. – Taki 
wstyd… 

– Dobra, panowie! – przerwał 
Jacek. – Pan komendant rzeczy-
wiście nie może wiedzieć, skąd 
się wzięły u niego te wszystkie 
portfele. 

– To jak się tam znalazły?!
– Okradłem was, bo tak się to 

nazywa, ale tyko po to, aby, po 
pierwsze, udowodnić, jak łatwo 
to zrobić, a po drugie, abyście 
potrafi li się pilnować. 

– Jacek! – pierwszy ochłonął 
dyrektor. – Jesteś niesamowity! 
Ja się nie gniewam. A na dowód 
podaję rękę!

Za nim poszli inni, tylko ko-
mendant milicji na końcu i jak-
by niechętnie. 

– Niech ci będzie, ale odtąd 
mam cię na oku.

I tak to Antoni Raczek stał się 
niemal bohaterem w Albie. 

Tadeusz
Maryniak
WARSZAWA
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Fraszki
ŚLAD
Nieważne ile
Przeżyłeś lat.
Ważne czy jest
Po tobie ślad.

OCZYSZCZENIE
Płomień miłości
Nas oczyszcza,
Pozostawiając
Łzy i zgliszcza. 

POLACY
Walczą na śmierć
I życie,
By umrzeć
W dobrobycie.

O PEWNYM MĘŻU
Jest taki dobry
I kochany,
Że przyłóż go
Do cudzej rany. 

APEL
Na progu
Nowego wieku
Pamiętajcie
O człowieku.

OD ZARANIA
Od zarania dziejów
I w obecnej dobie
Trwa walka pokoleń
O miejsce przy żłobie. 

HONORARIUM
Zmora
Autora
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Spotkanie członków Klubu Se-
niora „Złota Jesień” 28 kwiet-

nia w Domu Kultury „Jagiellon-
ka” Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” w Poznaniu 
nosiło nazwę „Dzień śmiechu i 
śpiewu”. Nic więc dziwnego, że 
było bardzo wesołe.

Kierownik Małgorzata An-
drzejewska poinformowała, że 
Klub wzbogacił się o nowe na-
głośnienie. Wręczyła kwiaty i 
złożyła życzenia solenizantom 
– Marii Baranowskiej i Dariu-
szowi Mateckiemu. Zabrani od-
śpiewali im piosenki, a Andrzej 
Matecki uświetnił spotkanie grą 
na harmonijce ustnej i gitarze. 
Opowiadał także dowcipy. Se-
niorzy wykonali piosenkę „Szła 
dzieweczka” z charakterystycz-
nym wstawaniem stanowiącym 

Już po raz piąty z inicjatywy 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 4 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera na Osiedlu Czecha 
w Poznaniu oraz Wielkopol-
skiego Oddziału Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli w siedzibie ZSO 
w 9 czerwca zorganizowano 
koncert charytatywny „Rock 
Help Fest”. Całkowity dochód 
przeznaczono na leczenie i re-
habilitację trzyletniej Gabrysi 
Jareckiej, która urodziła się bez 
lewej ręki. Patronowała kon-
certowi Wyższa Szkoła Banko-
wa w Poznaniu. 

Młodzi wolontariusze w 
trakcie koncertu zachęcali do 
udziału w loterii fantowej. Na 
uczestników czekały koszulki z 
nadrukiem „Rock Help Fest V”, 
długopisy, breloczki, kubki i inne 
gadżety. Panie mogły zafundo-
wać sobie makijaż na stoisku 
Orifl ame i zasięgnąć porad ko-
smetycznych. Na scenie „Teatru 
w Przejściu” wystąpiły zespoły 
rockowe: Train To Madness, 
BroomStick, Zgon na Parkiecie, 
3+ oraz Bazinga. O pomoc dla 
dziewczynki apelowali rodzice, 
nauczyciele i uczniowie. 

– Gabrysię Jarecką czeka 
wkrótce operacja wydłużania 
kości, która pozwoli na prote-
zowanie. Rodzina utrzymuje 
się z jednej pensji. Koszt reha-

Letni 
makijaż
Trendy na sezon wiosna-lato 

2011 to prawdziwe szaleń-
stwo barw. Jeśli taka zabawa 
kolorami ma tak zbawienny 
wpływ na nasze samopoczucie, 
to w najbliższych miesiącach 
wszyscy będą chodzić jak w 
amoku – roześmiani i serdecz-
ni. Moda wręcz rozpieszcza 
nas wesołymi barwami. 

Nasze ubrania i dodatki w 
żywych odcieniach, a powieki 
malujemy papuzimi cieniami. 
Oczywiście nie wszystko na raz, 
bo nadmiar słodyczy szkodzi. 
Na topie są słodkie pastele, kolo-
ry cukierkowe i owocowe, w tym 
energetyczne cytrusy. Fankom 
czerwieni polecam kolor koralo-
wy, na topie jest także fuksja, ja-
sne odcienie fi oletu oraz błękit.

Modne lakiery do paznokci na 
lato 2011 świetnie podkreślą let-
nią opaleniznę, a ich wybór jest 
tak ogromny, że bez problemu 
znajdziemy kolor pasujący do 
nowego stroju, dodatków czy 
makijażu. Musimy pamiętać, że 
taki manicure bardzo zwraca 
uwagę na dłonie, dlatego muszą 
być zadbane i nawilżone. 

Wesołe kolory najlepiej będą 
się prezentowały na uśmiech-
niętej buzi, wypielęgnowanych 
dłoniach i paznokciach. 

Udanej letniej malowankowej 
zabawy!

EWELINA WĘGLEWSKA

„Brzozy” w Dźwirzynie
Członkowie Klubu Senio-

ra „Brzozy” z osiedla Rusa 
przebywali w dniach od 6 do 11 
czerwca w Dźwirzynie nad mo-
rzem. Niemal zaraz po przyjeź-
dzie uczyli się Nordic Walking, 
dzięki czemu codziennie grupa 
seniorów spacerowała z kijka-
mi na plaży i w okolicach Dźwi-
rzyna, 

Były konkursy wiedzy o zdro-
wiu, seniorach, Bałtyku i inne. I 
była też olimpiada sportowa w 
rzutach lotką, kręglach, rzutach 
do celu i łowieniu rybek. Niestety, 
seniorzy musieli się obyć takimi 
atrakcjami, gdyż rejs statkiem 
odwołano z powodu sztormu. 
Seniorzy wyrównali sobie jed-
nak tę stratę zabawą przy mu-
zyce. Na koniec było też ognisko, 
między innymi z niezwykłym 
specjałem – tatarem z łososia.
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swoistą gimnastykę. Wśród opo-
wiadających dowcipy znalazła 
się również solenizantka – Maria 
Baranowska.

ROBERT WRZESIŃSKI

Weseli seniorzy
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KONCERT CHARYTATYWNY ROCK HELP FEST V 

Dla Gabrysi 

bilitacji znacznie przekracza 
jej możliwości fi nansowe. Za-
jęcia korekcyjne na basenie to 
350 złotych miesięcznie. Zakup 
protezy wynosi około 10 tysięcy 
złotych. Trzeba ją wymieniać 
co dwa lata. Dlatego tak ważna 
jest pomoc – powiedziała Lidia 
Bukowska z Ruchu Ludzi Do-
brej Woli. 

W organizacji koncertu pomo-

gli: Biuro Magielski Patrol, Orifl a-
me, Lemon Art, Firma JTP, Fitzge-
rald Centrum Języków Obcych i 
Szkoleń, Leszek Sikoń i Broker 
Sound. Można pomóc wpłacając 
darowiznę na konto: BZ WBK 
61-1090-1317-0000-0000-3100-
0261 z dopiskiem „Na rehabilita-
cję Gabrysi Jareckiej”. 

KAROLINA KASPRZAK 

FO
T.

 K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K

Mała Gabrysia na rękach Lidii Bukowskiej 
– szefowej Ruchu Ludzi Dobrej Woli w Poznaniu. 
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Wrażliwi 
nagrodzeni 

Regionalne Centrum Wo-
lontariatu w Słupsku we 

współpracy z Wojewódzkim 
Zespołem Szkół Policeal-
nych w ramach projektu 
„Stawiam na wolontariat” 
współfi nansowanego ze 
środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej PO FIO 
zorganizowało 10 czerwca 
Festiwal Klubów Wolon-
tariusza, w którym wzię-
ło udział ponad 300 osób. 
Prezentowano działalność 
młodzieży, były nagrody, 
wyróżnienia, podziękowa-
nia i atrakcje artystyczne. 

Pomimo deszczowej po-
gody przyjechało ponad 30 
klubów wolontariusza z po-
wiatu słupeckiego, bytow-
skiego, lęborskiego i chojnic-
kiego. Wręczono certyfi katy 
jakości pracy za rok szkolny 
2010/2011. Otrzymały je licz-
ne kluby wolontariusza m.in. 
w Dębnicy Kaszubskiej, 
Słupsku, Damnie, Dziemia-
nach, Czarnej Dąbrówce, 
Chojnicach, Trzebielinie, 
Lęborku, Ustce, Krępie Słup-
skiej, Bobolicach, Warcinie.

Wyświetlano prezentacje 
multimedialne, m.in. pre-
zentację podsumowującą 
projekt: „Stawiam na wo-
lontariat”, którego celem jest 
przełamywanie stereotypów 
dotyczących wolontariatu 
oraz włączanie młodych lu-
dzi do podejmowania aktyw-
ności społecznej. 

Był pokaz tańca towa-
rzyskiego, koncert zespołu 
„Shakin Daddies”, gra na 
bębnach, przedstawienie 
kabaretowe „Szkoda babci” 
z udziałem niepełnospraw-
nych wolontariuszy i se-
niorów, recital wokalistów i 
wspólne rapowanie. Dodat-
kową atrakcją były stoiska 
grup młodzieżowych, które 
oferowały zaplatanie warko-
czyków, masaż „work site”, 
malowanie twarzy, degusta-
cję wypieków, przeciąganie 
liny, pokaz udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej, gry i zabawy.

Festiwal Klubów Wolonta-
riusza stał się również oka-
zją do publicznego pokaza-
nia korzyści wynikających z 
bezinteresownej pomocy. 

KAROLINA KASPRZAK

Od 8 do 10 czerwca trwał 
Kids Fun Folk Festiwal 

2011. W imprezie wzięli udział: 
Integracyjny Klub Tańców Pol-
skich, Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Tatry” z Ratułowa, Dzie-
cięcy Zespół Folklorystyczny 
„Cepelia-Poznań”, Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Wiwa-
ty” z Pobiedzisk oraz zespoły 
zagraniczne: Dziecięcy Zespół 

Ludowy „Iglika” z Bułgarii oraz 
Ghungroo Musical Club z Indii.

Był koncert inauguracyjny na 
Starym Rynku w Poznaniu, wie-
czór zabaw ludowych w Luso-
wie, koncerty dla mieszkańców 
Pobiedzisk i Wronek. 11 czerwca 
odbyło się zakończenie imprezy 
w Parku Wilsona w Poznaniu. 
W czasie wszystkich występów 
młodzi artyści zbierali zasłużone 
owacje. awa

Zmiany 
dyżurów 
Centrum Innowacji Spo-

łecznej SIC! informuje 
o wakacyjnych zmianach 
w dyżurach specjalistów, 
udzielających bezpłatnych 
konsultacji prawnych, psy-
chologicznch i z doradztwa 
zawodowego w ramach 
projektu Kluby IDEA.

Zapisów na spotkania do-
konywać można pod nume-
rem telefonu (61) 852 16 43.

PSYCHOLOG dyżuruje we 
wtorki w godzinach 17.00 
– 18.00 w Piątkowskim Cen-
trum Kultury Dąbrówka na 
os. Bolesława Chrobrego 117,

PRAWNIK w czwartki w 
godzinach 16.00–17.00 w 
Osiedlowym Domu Kultury 
Orbita na os. Kosmonautów 
118, 

DORADCA ZAWODOWY 
w godzinach 16.30–17.30 w 
poniedziałki w Domu Kultu-
ry Orbita. 

KAROLINA KASPRZAK 

Portale społecznościowe w 
Internecie są często od-

wiedzane również przez nie-
pełnosprawnych. Wchodząc 
ostatnio na portal Naszej Kla-
sy zobaczyłam wpis jednej z 
internautek. Przeczytałam go 
z wielką uwagą i zaciekawie-
niem. Lektura tego wpisu dała 
mi bardzo dużo do myślenia. 

Uważam, że również czytel-
nicy „Filantropa Naszych Cza-
sów” powinni zapoznać się z 
treścią tego wpisu i trochę za-
stanowić nad sobą. Do lektury 
zapraszam głównie czytel-
niczki, bo do nich kierowane 
są te jakże mądre słowa. Oto 
co przeczytałam na stronie in-
ternetowej.

„Kobieta – kiedy ma 5 lat: 
ogląda się w lustrze i widzi 
księżniczkę. Kiedy ma 10 lat: 
ogląda się w lustrze i widzi 
Kopciuszka. Kiedy ma 15 lat: 
ogląda się w lustrze i widzi 
obrzydliwa siostrę przyrodnią 

Tanecznym krokiem

Liliowy 
kapelusz

wspomina wszystkich ludzi, 
którzy już nie mogą na siebie 
spoglądać w lustrze. Wychodzi 
z domu i zdobywa świat. Kie-
dy ma 70 lat: patrzy na siebie i 
widzi mądrość, radość i umie-
jętności. Wychodzi z domu i 
cieszy się życiem. Kiedy ma 80 
lat: nie troszczy się o patrzenie 
w lustro. Po prostu zakłada li-
liowy kapelusz i wychodzi z 
domu, żeby czerpać radość i 
przyjemność ze świata. Może 
wszystkie powinnyśmy dużo 
wcześniej założyć taki liliowy 
kapelusz...”

Drodzy Czytelnicy, może 
warto założyć liliowy kapelusz 
już teraz, uśmiechnąć się do 
życia i samego siebie i spojrzeć 
na to, co się wokół nas dzieje, 
z dystansem? Ja już odpowie-
działam sobie na to pytanie. A 
jak będzie wasza odpowiedź? 
To już pozostawiam Wam...

Kopciuszka. „Mamo, przecież 
tak nie mogę pójść do szkoły!” 
Kiedy ma 20 lat: ogląda się w 
lustrze i widzi się „za gruba, 
za chuda, za niska, za wysoka, 
włosy za bardzo kręcone albo 
za proste”, ale mimo wszystko 
wychodzi z domu. Kiedy ma 
30 lat: ogląda się w lustrze i 
widzi się „za gruba, za chuda, 
za niska, za wysoka, włosy za 
bardzo kręcone albo za pro-
ste”, ale uważa, że teraz nie ma 
czasu, żeby się o to troszczyć 
i mimo wszystko wychodzi z 
domu. Kiedy ma 40 lat: oglą-
da się w lustrze i widzi się „za 
gruba, za chuda, za niska, za 
wysoka, włosy za bardzo krę-
cone albo za proste”, ale mówi, 
że jest przynajmniej czysta i 
mimo wszystko wychodzi z 
domu. Kiedy ma 50 lat: ogląda 
się w lustrze i mówi: „Jestem 
sobą” i idzie wszędzie. Kiedy 
ma 60 lat: patrzy na siebie i 

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Chusta animacyjna, rzut na 
paliki, piramida, slalom z 

piłką lekarską, rzut do kosza i 
unihok to konkurencje spraw-
nościowe, w których brali 
udział zawodnicy podczas 
X Dnia Sportu dla Osób Nie-
pełnosprawnych, zorganizo-
wanego w sobotę 18 czerwca 
przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej i Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kwilczu, w Sali 
Środowiskowo – Sportowej w 
Zespole Szkół przy ulicy Kar-
dynała Wyszyńskiego 20. 

Spotkali się podopieczni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dopiewie, Sierakowie, Chrzyp-
sku Wielkim, Kuślinie, Pnie-
wach, Kwilczu, mieszkańcy 
Domów Pomocy Społecznej 
w Łężeczkach i Zamyślinie, 
uczestnicy Dziennego Domu 

X DZIEŃ SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KWILCZU

Integracja i zabawa 

trum Pomocy Rodzinie w Mię-
dzychodzie, Bogdan Maćko-
wiak – prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Dopiewcu, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, reprezentanci me-
diów, rodzice, rodziny i przyja-
ciele. Każdy zawodnik losował 
nagrodę. W wykonaniu zadań 
osobom niepełnosprawnym 
pomagali wolontariusze z Ze-
społu Szkół w Kwilczu.

Po zakończeniu konku-
rencji na uczestników cze-
kały atrakcje: pokaz futbolu 
amerykańskiego, spotkanie z 
motocyklistami, pokaz sprzę-
tu gaśniczego i ratownictwa 
drogowego, występ zespołu 
instrumentalnego „Weekend” i 
zabawa taneczna. 

Pomogli darczyńcy: fi rma JU-
WAX z Kwilcza, Biuro Rachun-
kowe Kwilcz, Zakład Rolni-
czo-Przemysłowy „FARMUTIL” 
H.S, fi rma WOJTBUT, Bractwo 
Motocyklowe Ziemi Szamotul-
skiej, Trieballs, Marek Piasecki, 
lekarz medycyny Rafał Ziętkie-
wicz oraz wielu innych ludzi 
dobrego serca. 

KAROLINA KASPRZAK
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rozgrywkach wziął Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Promyk” w 
Dopiewcu. 

Sportowców i gości przywi-
tała Halina Sierszulska – kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwilczu. 
Zawodnikom kibicował Romu-
ald Ajchler – Poseł na Sejm RP, 
Julian Mazurek – Starosta Po-
wiatu Międzychodzkiego, Sta-
nisław Maniek – Wójt Gminy 
Kwilcz, Grażyna Wyrembska 
– dyrektor Powiatowego Cen-

Pobytu w Szamotułach i Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Międzychodzie. Po raz 
pierwszy udział w sportowych 


