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Ich motto brzmi: „rak to nie 
wyrok”. Są eleganckie, za-

dbane, pełne energii, często się 
uśmiechają i, co najważniejsze, 
nie rezygnują z marzeń. Do 
głowy przychodzą im przeróż-
ne pomysły. Tym razem „Ama-
zonki” postanowiły zdobyć Ki-
limandżaro, by udowodnić so-
bie, że mogą pokonać wszelkie 
trudności. 

Góra wznosi się 5895 me-
trów nad poziomem morza. Po-
stawienie na niej stopy wymaga 
ogromnej determinacji. Trzeba 
zmierzyć się z wysokością i sto-
czyć walkę z bólem głowy, zmę-
czeniem, zimnem, niewygo-
dą. Dlatego Kilimandżaro stało 
się symbolem przezwyciężania 
własnych słabości.

Nazwa Kilimandżaro jest 
wspólna dla trzech głównych 
wulkanów w masywie górskim, 
który ciągnie się przez około 
osiemdziesiąt kilometrów. Naj-
wyższy jest położony central-
nie Kibo. W obrębie jego krate-
ru znajduje się najwyższy punkt 
całej Afryki, zwany Uhuru Peak, 
drugi wulkan to Mawenzi, trzeci 
nosi nazwę Szira. Stoki Kiliman-
dżaro pokrywają liczne nieczyn-
ne kratery. 

– Pewnego dnia znajoma za-
proponowała spotkanie z Ka-
sią, prowadzącą Fundację „Po-
konaj raka”. Kasia miała niezwy-
kły pomysł – mówi Krystyna We-
chmann, szefowa Federacji Sto-
warzyszeń Amazonki. – Cho-
dziło o to, by Amazonki wzięły 
udział w wyprawie na Kiliman-
dżaro. Chętnych nie zabrakło, 
pomimo że nie znałyśmy kosz-
tów. Dostałyśmy plan przygoto-
wania się do tego przedsięwzię-
cia. Najpierw jednak musiały-
śmy wejść na Babią Górę, a po-
tem pojechać na trekking (wę-
drówkę) wokół Mont Blanc. Tre-
ning był konieczny, bo Kiliman-
dżaro to nie żarty. 

Na Babią Górę Amazonki we-
szły w maju. Była ekscytacja, 
lęk, rywalizacja i duch walki. Do 
zdobycia było 1725 metrów nad 
poziomem morza. Przez cały 

– Spore poruszenie wy-
wołał projekt ustawy o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie, który za-
kładał usunięcie w art. 42 
ust. 1 pkt. 4 umożliwiające-
go wolontariuszom wyko-
nywanie świadczeń związa-
nych z pomocą chorym ter-
minalnie. Co wpłynęło na tę 
decyzję? 

– 15 kwietnia 2011 roku Sejm 
przyjął ustawę o działalności 
leczniczej. Przyczyną niepoko-
ju organizacji pozarządowych 
i kościelnych osób prawnych 
prowadzących działalność 
leczniczą, hospicyjną i palia-
tywną były zapisy art. 16 ust. 1 
i 205 ustawy, z których wynika-
ło, że działania te są działalno-
ścią gospodarczą. Oznaczało 
to, że wszystkie podmioty pro-
wadzące działalność medycz-
ną non-profi t powinny do 1 
lipca 2012 roku zarejestrować 
działalność gospodarczą i stać 
się przedsiębiorstwami pracu-
jącymi zarobkowo. Takie roz-
wiązanie stało w sprzeczno-
ści z podstawową zasadą do-
tyczącą prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez or-
ganizacje pozarządowe: dzia-
łalność gospodarcza może 
być jedynie uzupełniającą w 
stosunku do działalności sta-
tutowej. Pojawił się dylemat: 
albo organizacje pozarządo-
we przekształcą się w prywat-
ne przedsiębiorstwa, albo za-
przestaną działalności. Pro-
jekt nowelizacji ustawy o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie w zakresie 
propozycji wykreślenia w art. 
42 ust. 1 pkt. 4 wynikał z fak-
tu obowiązywania przepisów 
ustawy o działalności leczni-
czej, z którymi dotychczasowe 
brzmienie art. 42 ust. 1 stało w 
sprzeczności. 

– W maju „Gazeta Prawna” 
informowała, że jeśli obok 
nowelizacji ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i 
wolontariacie wejdzie w życie 
nowelizacja ustawy o działal-
ności leczniczej, sytuacja bę-
dzie opanowana. Obie mia-
ły zacząć funkcjonować od 1 
lipca. Czy udało się ten plan 
zrealizować? 

– Po wprowadzeniu w ży-
cie przepisów ustawy o dzia-
łalności leczniczej otrzyma-
łem szereg niepokojących sy-
gnałów od organizacji po-
zarządowych. Istniało duże 
prawdopodobieństwo likwi-
dacji hospicjów. W marcu bie-
żącego roku wystosowałem w 
tej sprawie do Ministra Zdro-
wia, Ministra Pracy i Polity-

Amazonki wejdą na 
Kilimandżaro

czas Amazonki niosły przesła-
nie, że wszystkie kobiety, któ-
re zapadły lub zapadną na raka, 
mogą pokonać chorobę, a na ich 
twarzach zagości uśmiech. Pa-
nie wyruszyły dwoma autami 
wczesnym rankiem. Po kilku go-
dzinach dotarły do Zawoi, gdzie 
spotkały się z przewodnikiem. 
W plecakach musiały się znaleźć 
tylko niezbędne rzeczy. Potrzeb-
ny był odpowiedni ubiór i dobre 
buty. Wejście na tę górę jest trud-
ne, dlatego panie posuwały się 
powoli. Była mgła i wilgoć. 

– Każda z nas sprawdziła w 
mniejszym lub większym stop-
niu – mówi Beata, uczestnicz-
ka wyprawy. Nigdy nie chodzi-
łam po górach i bardzo się cie-
szyłam, że udało mi się pokonać 
Babią Górę tak samo jak cho-
robę. Od tej chwili wiedziałam, 
że każdy dzień będzie dla mnie 
wyzwaniem. Podnosiły mnie na 
duchu słowa Amazonek z in-
nych rejonów kraju, które gra-
tulowały wyczynu. Stałam się 
bardziej pewna siebie. Wspie-
rała mnie rodzina powtarzając 
„mamo, dasz radę”. 

– W moim przypadku było to 
spontaniczne działanie – mówi 
Małgorzata. – Gdy zrodził się po-
mysł wejścia na Mont Blanc, by-
łam w sanatorium. Powiadomio-
no mnie telefonicznie dając kil-
ka godzin na podjęcie decyzji. 
Moja przygoda z górami zaczęła 
się w Polsce, potem było piętna-
ście lat przerwy i teraz wróciłam 
na szlaki. Gdy koleżanki zdoby-
wały Babią Górę chodziłam po 
Beskidzie Śląskim. Była to moja 
zaprawa przed Mont Blanc. Ta 
wyprawa była wspaniałym prze-
życiem. Na Facebooku pytano: 
„Gośka, jak to zrobiłaś?!” 

– Małgosia zaimponowała 
nam siłą fi zyczną i odpornością 
– dodaje Krystyna Wechmann. 

– Tym bardziej, że niedaw-
no przeszła zabieg. Była w niej 
taka wola życia i walki, że mu-
siałyśmy prosić, by trochę wyha-
mowała. Jej kondycja wzbudza-
ła nasz podziw. Jestem pewna, 
że ze spokojem wejdzie na Kili-
mandżaro. 

Uczestniczki obu wypraw pod-
kreślały, że Babia Góra i trekking 
wokół Mont Blanc bardzo się 
różniły. Nasze góry są piękne, ale 
Alpy to przecież najwyższe góry 
w Europie. Babia Góra wcale nie 
jest przychylna dla turystów, dla-
tego jej zdobycie było dla Ama-
zonek sporym sukcesem. 

– Podczas wspinaczki mia-
łam kryzysy – wspomina Krysty-
na Wechmann. – Wydawało mi 
się, że ciągłe mam przed oczami 
pion. Podwyższone tętno, sygna-
lizowało konieczność większe-
go przyłożenia się do treningów. 
Zdawałam sobie sprawę, że na 
Kilimandżaro będą trudniejsze 
warunki, dlatego mój organizm 
musi być odpowiednio przygo-
towany. Na Babią Górę szłam 
w środku grupy, dawało mi to 
poczucie bezpieczeństwa, ale 
przede wszystkim motywowało 
do wysiłku. Wszystkie trudy wy-
nagrodził widok ze szczytu. 

Amazonki działały według 
planu. Musiały wziąć pod uwa-
gę umiejętności i możliwo-
ści uczestniczek. A te były róż-
ne. W grupie znajdowały się no-
wicjuszki, ale także turystki za-
prawione w górskich wyciecz-
kach. Najwięcej emocji na trek-
kingu wokół Mont Blanc wzbu-
dziło wdrapywanie się po dra-
binkach, przejście po ruchomym 
moście nad wodospadem. Jedna 
z Amazonek była tak zachwyco-
na wspinaczką, że chciała po-
tem polecieć motolotnią. Choro-
ba nie musi pozbawiać marzeń. 
I o tym Amazonki się przekonały. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
PPP
PPP

Amazonki na trekkingu wokół Mont Blanc w Alpach.
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Chorzy w hospicjach
i szpitalach nie pozostaną
bez wolontariuszy
Z TOMASZEM BUGAJSKIM – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego rozmawia 
KAROLINA KASPRZAK.
ki Społecznej oraz wielkopol-
skich parlamentarzystów pi-
smo z prośbą o zmianę usta-
wy o działalności leczniczej i 
wprowadzenie do niej zapi-
sów wskazujących, że dzia-
łalność lecznicza organizacji 
pozarządowych nie jest dzia-
łalnością gospodarczą. Gorą-
ca dyskusja nad przyszłością 
hospicjów toczyła się w całej 
Polsce. Duże zaangażowanie 
wielu środowisk w tę sprawę 
sprawiło, że udało się zwró-
cić uwagę na problem zarów-
no Ministerstwa Zdrowia jak i 
parlamentarzystów. 14 czerw-
ca tego roku Sejm przyjął no-
welizację ustawy o działalno-
ści leczniczej, zgodnie z którą 
działalność lecznicza wyko-
nywana jako działalność po-
żytku publicznego lub chary-
tatywno-opiekuńcza, nie sta-
nowi działalności gospodar-
czej. 27 czerwca Prezydent 
Bronisław Komorowski pod-
pisał ww. nowelizację usta-
wy i od 30 czerwca jest ona 
obowiązującym prawem. Je-
śli chodzi o proponowaną no-
welizację ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wo-
lontariacie, to cały czas trwają 
prace legislacyjne nad nią. 27 
lipca Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej poinformo-
wało, że w wyniku konsulta-
cji i opinii wyrażanych przez 
środowiska zainteresowane 
problematyką wolontariatu, 
nie przewiduje wprowadza-
nia zmian w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie w części doty-
czącej wolontariatu. 

– Jak obecnie wygląda spra-
wa dobroczynnych działań w 
szpitalach i hospicjach? Czy 
chorzy nadal mogą liczyć na 
wsparcie ze strony wolonta-
riuszy? 

– Bez wolontariuszy trudno 
wyobrazić sobie funkcjonowa-
nie szpitali, hospicjów czy or-
ganizacji pozarządowych. W 
świetle obowiązującego prawa 
nie ma obecnie żadnych prze-

ciwwskazań do pracy wolon-
tariuszy w szpitalach i hospi-
cjach, także tych prowadzo-
nych przez podmioty gospo-
darcze. Chorzy nadal mogą li-
czyć na serdeczny uśmiech, 
uścisk dłoni, rozmowę, wspól-
ne milczenie, które często le-
czą lepiej niż lekarstwa. 

– Ile jest hospicjów w Wiel-
kopolsce i jak długo istnieją? 

– Hospicja w Wielkopolsce 
zaczęły powstawać w latach 
80. XX wieku głównie z inicja-
tywy kościelnych osób praw-
nych (np. zgromadzeń) oraz 
organizacji pozarządowych. 
Obecnie w Wielkopolsce funk-
cjonuje 21 hospicjów i porad-
ni opieki paliatywnej. Jednym 
z hospicjów, z którym współ-
pracuje obecnie Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go jest NZOZ Hospicjum Miło-
siernego Samarytanina w Wą-
growcu. Jego inicjatorem i dy-
rektorem jest ks. kanonik An-
drzej Rygielski. Warto rów-
nież wspomnieć, że Towarzy-
stwo Pomocy Chorym im. Słu-
gi Bożej Stanisławy Leszczyń-
skiej w Pile prowadzi obecnie 
działania zmierzające do bu-
dowy hospicjum stacjonarne-
go. Rada Miasta Piły przyjęła 
uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego mia-
sta Piły pod kątem lokalizacji 
hospicjum. Została też przy-
gotowana koncepcja projek-
tu architektonicznego hospi-
cjum, który w chwili obecnej 
jest w trakcie opracowywania 
i kosztorysowania podobnie 
jak projekty wyposażenia i za-
trudnienia. Na bieżąco prowa-
dzona jest akcja informacyjna 
dotycząca budowy hospicjum. 
Odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami osiedla, na terenie 
którego ma powstać hospi-
cjum. Pod koniec czerwca bie-
żącego roku zostało zorgani-
zowane pierwsze posiedzenie 
specjalnie powołanego zespo-
łu konsultacyjno-doradcze-

go, dotyczącego budowy ho-
spicjum stacjonarnego w Pile. 
W jego skład wchodzą eks-
perci z różnych dziedzin, sa-
morządowcy, przedstawiciele 
fi rm z Piły, ekonomiści, specja-
liści do spraw wizerunku. Cały 
czas trwa zbieranie funduszy 
na budowę hospicjum. 

– Gdzie można szukać po-
mocy, jeśli pacjent przeby-
wa w domu i prócz medycz-
nego nadzoru potrzebne jest 
dodatkowe wsparcie na przy-
kład przy karmieniu, myciu, 
a bliscy nie decydują się na 
umieszczenie w hospicjum? 

– Należy pamiętać, że wie-
le hospicjów obejmuje opieką 
chorych nie tylko w formie sta-
cjonarnej, ale i formie hospi-
cjum domowego: pacjent prze-
bywa w swoim domu, a pra-
cownicy hospicjum (w tym wo-
lontariusze) docierają do niego. 
Dodatkowo, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, osoby 
samotne, które z powodu wie-
ku, choroby, niepełnosprawno-
ści bądź innej przyczyny wy-
magają pomocy innych, a są 
jej pozbawione, a także osoby, 
które wymagają pomocy, a ro-
dzina nie może takiej pomocy 
zapewnić, mogą skorzystać z 
usług opiekuńczych świadczo-
nych przez gminę. 

– Czy liczba hospicjów w 
województwie wielkopolskim 
jest wystarczająca? 

– Zapotrzebowanie miesz-
kańców Wielkopolski na opie-
kę hospicyjną jest duże. Widać 
to między innymi w tym, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
w ramach zawartego z ho-
spicjami kontraktu refunduje 
zapewnienie opieki medycz-
nej tylko części podopiecz-
nych, a podmioty prowadzą-
ce hospicja pozyskują pienią-
dze na ten cel z innych źródeł. 
Problem braku łóżek w hospi-
cjach wynika także ze specy-
fi ki czasów, w jakich żyjemy: 
choroby cywilizacyjne, na któ-
re zapada coraz więcej ludzi, 
starzejące się społeczeństwo, 
odejście od modelu rodziny 
– domu wielopokoleniowego. 
Myślę, że problem zbyt małej 
liczby hospicjów występuje w 
całej Polsce. 

– Jakie plany na najbliż-
sze lata ma Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego je-
śli chodzi o opiekę i pomoc 
chorym terminalnie? Powsta-
ną kolejne hospicja? 

– Od kilku lat Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w 
ramach ogłaszanych otwar-
tych konkursów ofert stwarza 
możliwość realizacji projektów 
dotyczących działań wspiera-
jących osoby przewlekle cho-
re. W 2012 roku Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego za-
decydował o dofi nansowaniu 
dwóch projektów skierowa-
nych do podopiecznych hospi-
cjów w województwie wiel-
kopolskim. Są one realizowa-
ne przez Stowarzyszenie im. 
ks. Jerzego Niwarda Mussolff a 
z Wągrowca oraz Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Wolonta-
riuszy Opieki Paliatywnej „Ho-
spicjum Domowe” z Poznania. 
Będziemy starali się kontynu-
ować wspieranie tego obsza-
ru. Kibicujemy inicjatywom po-
wstawania nowych hospicjów 
w Wielkopolsce i ich założy-
ciele wiedzą, że znajdą w nas 
oparcie. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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Zawody
z kijkami
Polskie Stowarzyszenie Lu-

dzi Cierpiących na Padacz-
kę, Sekcja Sportu Niepełno-
sprawnych HART Sławno, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sławnie oraz Sławieński Dom 
Kultury zapraszają do udziału 
w I Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Nordic 
Walking pod hasłem „Wyjść ży-
ciu naprzeciw”, które odbędą 
się 22 września.

Celem inicjatywy jest popula-
ryzacja Nordic Walking i zdro-
wego stylu życia osób niepełno-
sprawnych oraz promocja Sław-
na. W Mistrzostwach mogą brać 
udział wyłącznie osoby posiada-
jące orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności. Udział w mar-
szu jest płatny i uzależniony od 
terminu zgłoszenia: 10 zł przy 
rejestracji internetowej do dnia 
15 września, 15 zł przy zapisie i 
wpłacie w dzień zawodów. 

Szczegółowe informacje, wa-
runki udziału oraz formularze 
zgłoszeniowe są dostępne na 
stronach internetowych: www.
padaczkaslawno.webd.pl, www.
nordic.slupsk.pl, www.tkkf.ko-
szalin.pl, www.chodzezkijami.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Aż 550 hektarów lasów 
w Borach Tucholskich 

ucierpiało po przejściu trąby 
powietrznej. Nieopodal roz-
grywających się wydarzeń, 
na terenie Parku Krajobrazo-
wego, w miejscowości Tleń 
w ośrodku „Perła Borów” w 
tym samym czasie realizo-
wano jedno z zadań projektu 
partnerskiego „Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidar-

Wsparcie
dla uczniów

Stowarzyszenie „Solidarni w 
Prawdzie i Miłosierdziu” w 

Luboniu od sześciu lat organi-
zuje akcję „Wyprawka szkolna” 
na rzecz uczniów miejscowych 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. 

– Rodziny w trudnej sytuacji 
materialnej corocznie zgłaszają 
się do naszego Stowarzyszenia 
w celu otrzymania pomocy w 
przygotowaniu swych pociech 
do nadchodzącego roku szkol-
nego. Wśród nich są również 
osoby niepełnosprawne – mówi 
Jolanta Korcz, wiceprezes wy-
mienionej organizacji, zarazem 
radna Powiatu Poznańskiego.

Jolanta Korcz jest inicjatorką 
akcji charytatywnych na rzecz 
lokalnej społeczności, wyróż-
nioną tytułem „Wolontariusz 
Roku 2010”.

W tym roku przekazanie wy-
prawek szkolnych odbyło się w 
czwartek 23 sierpnia przy ulicy 
Wojska Polskiego w Luboniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

pomiędzy uczestnikami szko-
leń i poszukiwaniu możliwo-
ści wspólnych działań. Podsu-
mowaniem było podpisanie li-
stów intencyjnych, z których 
wynika wspieranie organiza-
cji pozarządowych (np. planu-
jących prowadzić działalność 
gospodarczą czy założyć spół-
dzielnie socjalną) poprzez fi r-
my prywatne (księgowe, rekla-
mowe itd.), w tym potencjal-
nych kontrahentów. Przedsta-
wiciele fi rm prywatnych planu-
ją przeprowadzić warsztaty dla 
podmiotów ekonomii społecz-
nej – w ramach tzw. tutoringu.

Partnerami Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu, który realizu-
je projekt „Wielkopolskie Cen-
trum Ekonomii Solidarności” 

oprócz Fundacji im. Królowej 
Polski św. Jadwigi są jeszcze 
trzy organizacje. Stowarzysze-
nie na Rzecz Spółdzielni So-
cjalnych wypracowuje model 
inkubatora przedsiębiorczo-
ści społecznej, w ramach któ-
rego osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym oraz ab-
solwenci szkół wyższych te-
stują możliwość wspólnego 
działania w ramach przedsię-
biorstwa społecznego. Funda-
cja Forum Rozwoju Nowocze-
snych Technologii stworzy-
ła system informatyczny, któ-
ry umożliwia pozostałym part-
nerom sprawną realizację za-
dań (e-learning, komunikacja 
audiowizualna itd.) i pozwa-
la na sprawną realizację moni-
toringu sektora Ekonomii Spo-
łecznej w Regionie, a Funda-
cja Pomocy Wzajemnej „Bar-
ka” tworzy model edukacyjny 
dla animatorów/tutorów eko-
nomii społecznej, którzy będą 
pracować lokalnie na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej. 
Projekt współfi nansowany jest 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego celem jest 
wsparcie przedsiębiorczości 
społecznej i podmiotów dzia-
łających w obszarze ekonomii 
społecznej poprzez stworze-
nie zasad rozwoju ekonomii 
społecznej oraz wypracowa-
nie mechanizmów współpracy 
instytucji rynku pracy, pomocy 
społecznej oraz podmiotów z 
obszaru ekonomii społecznej.

INICJATYWA FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI 
W PUSZCZYKOWIE

Warsztaty 
w Borach Tucholskich

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

ności – koordynacja na rzecz 
zapewnienia trwałości funk-
cjonowania instytucji ekono-
mii społecznej”. Uczestnikom 
nic złego się nie przytrafi ło, 
ale kataklizm w okolicy po-
zostawił po sobie połamane i 
powalone drzewa oraz znisz-
czone budynki.

Celem wyjazdów zorgani-
zowanych przez Fundację im. 
Królowej Polski św. Jadwigi 
było osiągnięcie porozumie-
nia pomiędzy przedstawiciela-
mi biznesu, przedstawicielami 
podmiotów ekonomii społecz-
nej i przedstawicielami jedno-
stek samorządu terytorialne-
go. Wykłady, oglądanie fi lmów, 
dyskusja i wzajemna wymia-
na doświadczeń sprzyjały na-
wiązaniu przyjaznych relacji 
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W  mieście pełnym urzeka-
jących uliczek i ale-

jek znajduje się otwarta bra-
ma prowadząca na plebanię 
przy Kościele pod wezwaniem 
świętego Wojciecha. Uchylo-
ne drzwi zapraszają do środ-
ka. Tutaj mieszka proboszcz 
ksiądz kanonik Andrzej Ry-
gielski, prezes Stowarzysze-
nia im. Księdza Jerzego Niwar-
da Musolff a w Wągrowcu, za-
łożyciel noclegowni, jadłodaj-
ni oraz hospicjum. 

Ksiądz Rygielski od kilku-
dziesięciu lat zajmuje się po-
mocą charytatywną dla ubo-
gich, chorych i pokrzywdzo-
nych przez los. Wspomina mo-
ment, kiedy przed laty przyszło 
do niego dwóch więźniów, któ-
rzy nie mieli gdzie spać. Nie po-
został głuchy na ich prośby. Od 
tego wszystko się zaczęło. W 
1980 roku powstała jadłodajnia, 
w 2000 roku noclegownia, a w 
2004 hospicjum. 

Jadłodajnia wydaje rocz-
nie około 12 tysięcy posiłków, 
zaś noclegownia w minionym 
roku zapewniła 1550 nocle-
gów dla ubogich. Tu mogą zna-
leźć schronienie, zjeść treściwy 
obiad i poczuć, że nie są sami 
ze swoimi problemami. 

Dla realizacji tych celów zo-
stało powołane w 2000 roku 
Stowarzyszenie im. Księdza 
Jerzego Niwarda Musolff a. 
Ksiądz Jerzy Niward Musolff  to 
ostatni podprzeor wągrowiec-
kiego opactwa, który w 1848 
roku założył w Wągrowcu przy-
tułek, a w 1859 Dom dla Sierot 
pod opieką św. Jerzego.

W 1998 roku przy Parafi i po-
wstał Społeczny Komitet Budo-
wy Hospicjum. Po latach planów 
zamiar udało się wreszcie zreali-
zować. Hospicjum Miłosiernego 
Samarytanina w Wągrowcu przy 
ulicy Brzozowej 23 rozpoczę-
ło działalność 1 stycznia 2005 
roku. 30 maja tego roku nastąpi-
ło uroczyste poświęcenie przez 
Prymasa Polski księdza Arcybi-
skupa Józefa Kowalczyka dobu-
dowanej części, co łącznie daje 
14 miejsc dla chorych w hospi-
cjum stacjonarnym. Jest też ho-
spicjum domowe, które aktual-
nie obejmuje wsparciem 30 pa-
cjentów. Zarówno pobyt w ho-
spicjum stacjonarnym jak i bez-
pośrednia opieka medyczna w 
domu chorego są dla ubezpie-
czonych w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia bezpłatne. 

Sympatyczna pielęgniar-
ka oprowadza po salach. Po-
kazuje pomieszczenia sani-
tarne, ogród zimowy, jadalnię. 
Wszystko zadbane i utrzymane 
w czystości. Jest kaplica i po-
kój dla rodzin, które mogą po-
modlić się przy zmarłym tuż po 
śmierci. Ale hospicjum to nie 
tylko śmierć, to przede wszyst-
kim życie! Tu dostrzega się rze-
czy wyjątkowe: promienie słoń-
ca otulające policzki w letni po-
ranek, zapach jabłka, muśnię-
cie skóry skrzydłami motyla, 
radość zwykłej chwili. 

Inna z kolei opowiada o pa-
cjencie, który został przywie-

ziony na noszach, a parę dni 
później stawiał samodziel-
ne kroki, o chorym, który upo-
rczywie szukał pretekstu do 
codziennych odwiedzin wo-
lontariusza, o spotkaniach 
z młodzieżą wielkopolskich 
szkół. Tych nie brakuje. Jest bli-
sko 200 wolontariuszy akcyj-
nych i około 10 stałych, którzy 
są przy chorych, dbają o ogród, 
pomagają przy drobnych na-
prawach. Społecznie pracu-
je też zarząd, kierowcy i eme-
rytka, która pomaga przy roz-
liczaniu PIT-ów i 1 procenta. 
Wiele otwartych serc mieszka 
w tym miejscu. 

Hospicjum Miłosiernego Sa-
marytanina w Wągrowcu jest 
uczestnikiem ogólnopolskiej 
kampanii pod hasłem: „Żon-
kilowe pola nadziei”, które są 
znakiem solidarności z osoba-
mi cierpiącymi, uwrażliwiają 
na ich potrzeby, a także skłania-
ją do refl eksji nad sensem cier-
pienia, bólu i samotności oraz 
kampanii „Hospicjum to też ży-
cie”, która oswaja społeczeń-

zakonne z Indii: kobiety w peł-
ni oddane misji. Praca dla ludzi 
nieuleczalnie chorych, ubo-
gich i pokrzywdzonych jest 
przejawem prawdziwego hu-
manitaryzmu. Bo czy można 
wyrazić go głębiej niż właśnie 
poprzez pochylanie się nad 
cierpiącymi?

Sam ksiądz kanonik An-
drzej Rygielski jest człowiekiem 
skromnym. Założenia jadłodaj-
ni, noclegowni i hospicjum nie 
uważa za wielki wyczyn, ale 
naturalną rzecz, którą człowiek 
winien czynić dla drugiego w 
myśl przykazania miłości. We 
wtorek 26 czerwca tego roku 
został uhonorowany przez Pa-
pieża Benedykta XVI godnością 
prałata Jego Świątobliwości. 
Za działalność duszpasterską, 
charytatywną, hospicyjną i spo-
łeczno-kulturalną otrzymał w 
2011 roku Honorową Statuetkę 
Hipolita Cegielskiego, w 2009 
roku Order ECCE HOMO, god-
ność Lidera Pracy Organicz-
nej, medal XXX-lecia Restytu-
cji Orderu św. Stanisława Bi-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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W HOSPICJUM MIŁOSIERNEGO SAMARYTANINA W WĄGROWCU 

W myśl 
przykazania miłości
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Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu 
z nowo dobudowanymi pomieszczeniami.

stwo z pobytem w hospicjum i 
chorymi terminalnie. 

W wągrowieckim hospicjum 
dzień zaczyna się od uśmie-
chu. Jest moment modlitwy, 
porannej higieny, posiłku, a co 
najważniejsze, czas na rozmo-
wę z chorymi. Czuć tutaj nie-
spożytą energię ludzi zaanga-
żowanych w niesienie dobra. 
Pacjentom służą także siostry 

skupa Męczennika, Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz inne zaszczyt-
ne wyróżnienia. Nie one jednak 
są najważniejsze. 

Najdroższy jest uśmiech na 
zmęczonej bólem twarzy cho-
rego, serdeczny uścisk dło-
ni i porozumienie bez słów. 
Dla wielu chorych to lekarstwo 
okazuje się bezcenne. 

Ksiądz kanonik Andrzej Rygielski z grupą wolontariuszy podczas 
akcji „Żonkilowe pola nadziei”. 
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„Dawnych Wspomnień 
Czar”, impreza integra-

cyjna dla seniorów ze Swarzę-
dza i okolic, zorganizowana 
z inicjatywy Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Miejsko- Gminne-
go Ośrodka Wsparcia, po raz 
kolejny zwróciła uwagę zain-
teresowanych. W tym roku w 
niedzielę 5 sierpnia na Scenie 
nad Jeziorem gościł Andrzej 
Rybiński, Bernard Dornowski 
z zespołem oraz artyści Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. 

Na koncert przybyli zarówno 
seniorzy jak i rodziny z dzieć-
mi. Spotkanie ze znanymi pio-
senkarzami było dla widzów 
niezapomnianym przeżyciem. 
Każdy mógł choć na chwilę 
oderwać się od codziennych 
problemów, posłuchać dobrej 
muzyki i sięgnąć pamięcią do 
minionych lat. A było co wspo-
minać! 

Aplauz wzbudził utwór An-
drzeja Rybińskiego „Nie liczę 
godzin i lat”, a także piosen-
ki zespołu Bernarda Dornow-
skiego – jednego z założycieli 
„Czerwonych Gitar”. Była „Anna 
Maria”, „Nie zadzieraj nosa”, 
„Matura” i inne. Publiczność ba-
wiła się znakomicie, czego do-
wodem stały się wspólnie śpie-
wane przeboje oraz gorące po-
dziękowania dla wykonawców 
i organizatorów. 

KAROLINA KASPRZAK

NIE LICZĄ GODZIN ANI LAT 

Półmetek moich wakacji spędziłem na imprezie „Dawnych 
Wspomnień Czar”.

Była ona co prawda zorganizowana przez swarzędzki Ośro-
dek Pomocy Społecznej dla seniorów, ale jakże mógłbym opu-
ścić koncert pod namiotem sceny plenerowej w moim mieście 
w wykonaniu znakomitych gwiazd, a zwłaszcza występ An-
drzeja Rybińskiego, który „Nie liczy godzin ani lat”? Na sce-
nę wkroczyła też ze wspaniałym recitalem królowa muzy-
ki – operetka. Wzruszył mnie wspólny śpiew znanego utwo-
ru „Usta milczą”. 

MICHAŁ OGONIAK
WTZ SWARZĘDZ 

Pełne ekspresji tańce, lu-
dowe stroje, wspólne za-

bawy, uliczne korowody, a 
przede wszystkim okazja do 
nawiązania znajomości z ar-
tystami z różnych stron świa-
ta czekały na uczestników XII 
Światowego Przeglądu Folk-
loru „Integracje”, który trwał 
od 13 do 19 sierpnia. 

Przedsięwzięcie zorganizo-
wała Akademia Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, Sto-
warzyszenie Kulturalno-Spor-
towe „Integracje”, Miejski Ośro-
dek Kultury w Lesznie, Urząd 
Miasta i Gminy Swarzędz i 
Wroniecki Ośrodek Kultury. Pa-
tronat honorowy objęli: Prezy-
dent Poznania Ryszard Grobel-
ny, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woź-
niak i Rektor Akademii Wycho-
wania Fizycznego prof. dr hab. 
Jerzy Smorawiński. 

Koncerty w Poznaniu, Lesz-
nie, Swarzędzu i Wronkach 
zyskały duże zainteresowa-
nie osób z niepełnosprawno-
ścią, seniorów, a także rodzin 
z dziećmi. „Integracje” stały się 
nie tylko przestrzenią wspól-
nej wymiany doświadczeń ar-
tystycznych między państwa-
mi, ale też polem do nawiąza-
nia kontaktu z ludźmi niepeł-
nosprawnymi, narażonymi na 
wykluczenie społeczne.

W środę 15 sierpnia na Sce-
nę nad Jeziorem w Swarzędzu 
dotarły także osoby poruszają-
ce się na wózkach, o kulach, 
starsze i samotne. Możliwość 
udziału w koncercie była dla 
nich niezapomnianym prze-
życiem! Dzieci mogły nauczyć 
się tańca, a dorośli podziwiać 
profesjonalne występy zagra-
nicznych grup. 

Działo się, oj działo! Przez 
Poznań przejechał kolorowy 
tramwaj wypełniony roztań-
czonymi i rozśpiewanymi arty-
stami z całego świata, był po-
kaz gier sportowych, niespo-
dzianki kulinarne i wiele in-
nych atrakcji. 

Światowy Przegląd Folklo-
ru „Integracje” odbywa się od 
2001 roku. Poprzez wspól-
ną zabawę i aktywne spędze-
nie czasu ma na celu prezen-
tację kultury ludowej z różnych 
stron świata. W tym roku Pol-
skę odwiedziły zespoły z Ka-
nady, Serbii i Niemiec. Pod-
sumowaniem był koncert fi -
nałowy w niedzielę 19 sierp-
nia na placu przy kościele pw. 
Wszystkich Świętych na ulicy 
Mostowej w Poznaniu. 

KAROLINA KASPRZAK

INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA WSPARCIA W SWARZĘDZU

Śpiewająco 
o przeszłości

 „Tytanik” w wykonaniu operowym.

Śpiewa Andrzej Rybicki.

Zespół, który przypomniał czar Czerwonych Gitar.
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URZEKŁA
MNIE SERBIA… 

Jak co roku na Scenie Ple-
nerowej w Swarzędzu od-
był się festiwal muzyki folk-
lorystycznej. Był to dla mnie 
ważny dzień. Prowadzący 
powiedział, że muzycy nie 
wyobrażają sobie, żeby na 
światowym tournee zabra-
kło Swarzędza. Występu-
jące kraje przeprowadziły 
warsztaty dla dzieci, które 
polegały na nauczeniu kil-
ku kroków znanego dla da-
nego kraju tańca.

Jako pierwsi na scenę 
wkroczyli Niemcy. W swym 
repertuarze zaprezentowa-
li taniec zbójnicki i popular-
ne melodie. W drugiej czę-
ści występu ekipa pokazała 
znany w Bawarii walc. Po-
tem był występ Serbii: serb-
skie tańce i przyśpiewki.

Nasi rodacy z Warszawy 
pochwalili się Mazurem i 
tańcami rzeszowskimi. Po-
kazy folklorystyczne zakoń-
czyła grupa z Kanady. Tak 
minęło dwie i pół godziny 
niezwykłego spotkania.

Zdradzę Państwu pewną 
tajemnicę: gdyby widownia 
była jury, mogła głosować 
i wręczyć nagrodę dla naj-
lepszego artysty, byłbym za 
Serbią. 

MICHAŁ OGONIAK
WTZ SWARZĘDZ

XII ŚWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU INTEGRACJE 2012 

Serbowie w Swarzędzu

Na scenie artyści z Serbii. 
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Gra kapela ludowa.

Dzieci proszono do wspólnej zabawy. 

Nauka tańca.
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15.2.2012
ON DAJE SIŁĘ

Na pewnym portalu przeczy-
tałem: „kiedy jest ciężko, on daje 
siłę...”. Pytam siebie samego, czy 
to prawda? Czy sobie na to za-
służyłem? Chyba nie.

Osobie, która tak stwierdziła, 
wielkie dzięki za to, że jest.

29.2.2012
NIGDY 
NIE ZAPOMNĘ

Nigdy nie zapomnę dwóch 
wizyt Akademickiego Koła Mi-
sjologicznego w naszym Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej i intere-
sujących opowieści o Cabo Ver-
de i Ziemi Świętej.

Dzisiaj opiszę wam też, co 
wykonałem w pracowni pla-
stycznej. Otóż wykleiłem kolo-
rowym papierem kwiat i moty-
la według szablonu. Wykonałem 
też jedną pracę na płótnie i trzy 
prace nową dla mnie metodą 
kolażu oraz drugi w tym miesią-
cu plakat. Ułożyłem go z odłam-
ków drewna. Jest to moja własna 
kompozycja, którą pomalowa-
łem według własnego uznania.

W tym miesiącu wypróbowa-
łem też nową dla mnie metodę 
mydlanej farby. Robi się ją z my-
dła w płynie. Trzeba wytworzyć 
z niego pianę, następnie do my-
dlanej piany dodać farbę, najle-
piej plakatówkę i odrobinę wody 
– i mamy gotowy produkt. Pole-
cam spróbować. Prace te wyko-
nałem pod okiem naszych pań 
instruktorek z pracowni pla-
stycznej – Justyny i Moniki.

12,14.3.2012
BÓG KONDUKTOR

Nigdy nie zapomnę słów, któ-
re wygłosił rekolekcjonista ojciec 
Robert Klemens z zakonu fi lipi-
nów na Świętej Górze w Gosty-
niu podczas głoszenia nauk: Bóg 
jest jak konduktor. To prawda, 
on daje nam bilet w momencie 
naszych narodzin. Dzięki temu 
możemy przez całe życie podró-
żować we wszystkie miejsca, ja-
kie wybierzemy. Dziękujmy mu 
za to. On wie, co robi. Wie, co dla 
nas najlepsze.

26.3.2012 
DZIEŃ DUCHOWEJ
ADOPCJI

Drodzy czytelnicy mojego blo-
ga, wyjaśnię wam, co znaczą dla 

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Z mojego bloga
mnie liczby 20, 70, 150 i 290. Są 
to cyfry, które mi przypominają, 
ile miałem do tej pory służb mi-
nistranckich z kapłanami z die-
cezji poznańskiej. Na chwałę 
Panu Bogu z naszym księdzem 
diakonem Marcinem Przybyl-
skim służyłem 20 razy. Z opie-
kunem Akademickiego Koła Mi-
sjologicznego w Poznaniu, księ-
dzem Szymonem, o którym mo-
gliście przeczytać w 4 odcinku 
mojego bloga na łamach wrze-
śniowego, ubiegłorocznego „Fi-
lantropa”, służbę ministrancką 
pełniłem po raz 70.

W tym samym wpisie z rado-
ścią napisałem o księdzu Walde-
marze Twardowskim i naszym 
jubileuszu setnej mszy. Dzisiaj 
miałem możliwość świętowania 
kolejnego jubileuszu 150-mszy.

Na wieczornej mszy świętej 
złożyłem przyrzeczenie zwią-
zane z duchową adopcją dziec-
ka poczętego i właśnie wtedy po 
raz 290 służyłem u boku księdza 
Eugeniusza Guździoła, probosz-
cza mojej parafi i.

Ruch duchowej adopcji, jak 
powiedział ksiądz Szymon, roz-
począł się 25 lat temu w naszej 
stolicy. Dziękuję księżom Szy-
monowi i Waldemarowi za ich 
słowa skierowane do mnie.

31.3.2012
DROGA KRZYŻOWA 

Nasze Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski w 
Swarzędzu dzisiaj odbyło dro-
gę krzyżową, której trasa wio-
dła od naszej siedziby do para-
fi i Matki Bożej Miłosierdzia. Szli-
śmy wspólnie pomiędzy bloka-
mi. Rozważaliśmy podczas tej 
drogi stacje dotyczące niepeł-
nosprawności, napisane przez 
zakon Kamilianów. Następnie 
ksiądz Waldemar Twardowski 

odprawił mszę świętą dla nasze-
go Stowarzyszenia.

5-7. 4.2012
ZADUMA
I MODLITWA

Przeżyjmy Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wielką So-
botę w zadumie i modlitwie.
Czas Triduum paschalnego jest 
właśnie takim okresem. Po raz 
drugi służyłem z moimi braćmi 
z ministrantury do mszy rezu-
rekcyjnej.

29.7.2012
POŻEGNANIE 
Z KSIĘDZEM 
EUGENIUSZEM

Dzisiaj żegnaliśmy ojca naszej 
ministrantury stowarzyszenio-
wej, a zarazem proboszcza pa-
rafi i Matki Bożej Miłosierdzia w 
Swarzędzu, księdza Eugeniusza 
Guździoła. Dzisiaj mogę też już 
napisać, że na 630 moich służb 
ministranckich 328 razy służy-
łem Bogu razem z księdzem Eu-
geniuszem, za co bardzo mu 
dziękuję.

30.7.2012
Katastrofa kolejowa w Brato-

szewicach. Na miejscu ginie 8 
osób, jedna umiera w szpitalu. I 
tylko jedna przeżyła. W ciężkim 
stanie przebywa w szpitalu. 

2.8.2012 
RADOSNE 632 

Dziś po raz pierwszy służy-
łem do mszy celebrowanej przez 
księdza Dariusza Salskiego, no-
wego proboszcza mojej para-
fi i. Była to moja 632 msza mini-
strancka.
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W środku autor bloga ministrant Michał Ogoniak. Za nim ksiądz 
Robert Klemens, z lewej ministrant Dariusz Bugajski.

Autor bloga przed bazyliką w Gostyniu z pielęgniarką 
Elżbietą Rekowską.
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Kapryśna pogoda nie prze-
szkodziła uczestnikom tan-

demowego przejazdu rowe-
rowego, który zorganizowała 
Fundacja „Szansa dla Niewido-
mych” 11 sierpnia w Poznaniu. 
Okazało się że jazda na rowe-
rze we dwoje sprawiła wszyst-
kim ogromną frajdę. Przejazd 
zakończył się nad Rusałką, 
gdzie czekały pieczone kiełba-
ski, kaszanka i ciepła herbata. 

Przejazd rozpoczął się od 
zbiórki uczestników przed po-
łudniem przy ulicy Czarna Rola. 
Zebrani szybko utworzyli pary. 
Jedna osoba niewidoma lub sła-
bowidząca wsiadła na tandem z 
widzącym przewodnikiem. Za-
nim grupa wyruszyła w trasę, 
wykonano kilka okrążeń, by zła-
pać rytm. Nie było to wcale trud-
ne. Tras wiodła ścieżkami rowe-
rowymi, między innymi przez 
Park Sołacki, na metę nad Ru-
sałką. W rowerowej przejażdż-
ce udział wzięli Zofi a Rutkowska 
z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, Aleksandra Klaus z 
Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia, Wawrzyn Jackowski, prezes 
TKKF przy MPK, Adam Borowski 
z Teatru Ósmego Dnia, Wojciech 
Soda z Kliniki Okulistycznej Uni-
wersytetu Medycznego, Anna 
Wachowiak, wiceprzewodni-
cząca Komisji Dialogu Obywa-
telskiego przy Wydziale Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania. 

– Zależało nam na tym, aby na 
tandemie jechała osoba widząca 
ze środowiska samorządowego 
lub z organizacji pozarządowej 
wraz z osobą niedowidzącą lub 
niewidomą – mówi Iwona Dola-
ta z Fundacji „Szansa dla Niewi-
domych”. – Na kilka godzin so-
botniego przedpołudnia osoby 
z władz naszego miasta wcieliły 
się w role pilotów. Przejazd miał 
na celu integrację, a także pod-
niesienie świadomości związa-
nej z uczestnictwem osób z nie-
pełnosprawnością wzroku w co-
dziennym życiu.

Sylwia Chojan i Iwona Dola-
ta zadbały o wszystkie szczegó-

Niewidomi 
z urzędnikami 
na rowerach 
ły. Iwona brała udział w przejeź-
dzie, natomiast Sylwia nadzo-
rowała część dokumentacyjną i 
wspólne grillowanie. 

Eugeniusz Taczkowski, pre-
zes Klubu Niewidomych „Ra-
zem” zachęcał zebranych do 
częstych wycieczek na rowe-
rach, bowiem ma to ogrom-
ny wpływ na stan ducha i cia-
ła. Okazuje się, że osoby niedo-
widzące i niewidome potrafi ą 
dziennie przejechać kilkadzie-
siąt kilometrów, zwiedzając oko-
licę. Pod warunkiem, że pilotują 
je osoby widzące. To doskonała 
forma aktywności fi zycznej. Po-
wstaje coraz więcej ścieżek ro-
werowych, poszerzają się możli-
wości bezpiecznej jazdy na jed-
nośladach. 

– W planach mamy kolejne 
– dodaje Iwona Dolata. – Zale-
ży nam, by wykorzystać każdą 
okazję prowadzącą do zbliże-
nia osób sprawnych i niepełno-
sprawnych. Wrażenia z dzisiej-
szej imprezy przekonują, że war-
to się integrować i miło spędzać 
czas. Aktywność się opłaca, bo 
pokonujemy strach przed czymś 
nowym. Podczas wspólnej jaz-
dy na rowerach uczymy się sie-
bie nawzajem. 

– Fundację założyli w 1992 
roku niewidomi i ich widzą-
cy przyjaciele – wyjaśnia Iwona 
Dolata. – W Poznania działa do-
piero od kilku miesięcy. Prowa-
dzimy projekt związany z kom-
pleksowym doradztwem, które 
polega na doborze właściwego 

specjalistycznego sprzętu i opro-
gramowania komputerowego. 
Zamierzamy korzystać z wiedzy 
psychologów, doradców zawo-
dowych i rehabilitanta. Wspiera-
my osoby, które straciły lub tra-
cą wzrok. W Europie i Ameryce 
Północnej niewidomi i niedowi-
dzący są zrehabilitowani i oprzy-
rządowani na taką skalę, że do-
równują widzącym. Fundacja 
„Szansa dla Niewidomych” sta-
ra się, by w Polsce było podob-
nie. Doradzamy niewidomym 
i słabowidzącym, jak aktywnie 
żyć i odnosić sukcesy. Wspiera-
my także ich rodziny, znajomych 
i bliskich, zapewniamy udział w 
szkoleniach i warsztatach, po-
magamy funkcjonować w życiu 
codziennym, w szkole i w pracy. 

Fundacja uruchomiła sieć ty-
fl opunktów konsultacyjnych. Za-
trudnieni tam specjaliści służą 
pomocą w doborze sprzętu re-
habilitacyjnego, uzyskaniu dota-
cji na taki sprzęt i szkolenia, wy-
borze odpowiedniej szkoły czy 
miejsca pracy. Z usług punktów 
korzystają też opiekunowie osób 
niewidomych, nauczyciele, wo-
lontariusze, przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji pomagają-
cych osobom niepełnospraw-
nym. Obecnie na terenie kraju 
działa 10 tyfl opunktów: w Gdań-
sku, Kielcach, Krakowie, Lubli-
nie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Po-
znaniu, Rzeszowie, Warszawie i 
Zielonej Górze. 

– Mamy wiele nowych po-
mysłów – mówi Iwona Dolata. 

– Raz w miesiącu zamierzamy 
organizować spotkania integra-
cyjne z otoczeniem osób niewi-
domych i słabowidzących. Mam 
na myśli rodziców, rodzeństwo, 
małżonków. W planach jest rejs 
statkiem na jeziorze w Kórniku. 
Zorganizowana zostanie grupa, 
która wybierze się na przedsta-
wienie w Teatrze Ósmego Dnia. 

Sobotnia wycieczka tande-
mowa stała się początkiem 
współpracy Fundacji „Szansa dla 
Niewidomych” z przedstawicie-
lami różnych środowisk Pozna-
nia. Był to również przykład jak 
można stworzyć szansę, by oso-
by niepełnosprawne zyskały ak-
ceptację społeczną. 

AURELIA PAWLAK 
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Nad Bałtykiem leży mała 
miejscowość Sianożę-

ty. Sąsiaduje bezpośrednio z 
Ustroniem Morskim. To wła-
śnie tutaj wakacje spędzili 
podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Kamyk” 
w Poznaniu.

To wspaniałe miejsce dla 
osób, które lubią ciszę i spokój. 
Największą atrakcją jest czysta 
i szeroka plaża. W Sianożętach 
są dwa mola spacerowe, któ-
re wybiegają w morze na oko-
ło 100 metrów. Powietrze z dużą 
zawartością jodu sprzyja lecze-
niu chorób dróg oddechowych. 
Można też wybrać się na wę-
drówkę tak zwanym „błękitnym 
szlakiem” wzdłuż wybrzeża Bał-
tyku: od Ustronia Morskiego do 
Gąsek, w których znajduje się la-
tarnia morska. Sianożęty są wio-
ską rolniczą. Jednak w minio-
nych latach napływ wczasowi-
czów uczynił z tej miejscowości 
popularne miejsce wypoczynku. 

– Jest w roku jeden tydzień, na 
który rodzice uczestników Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy „Kamyk” czekają z wyjąt-
kową niecierpliwością – mówi 
Natalia Marciniak-Madejska, 
kierownik „Kamyka”. – Ośmio-
dniowy obóz rehabilitacyjno-
wypoczynkowy dla ich wielo-
rako niepełnosprawnych dzieci 
jest dla nich tygodniem, w któ-
rym mogą pomyśleć tylko o so-
bie. Gdy wracamy z obozu, wi-
dzimy, że są wypoczęci, ale i stę-
sknieni za swoimi pociechami, 
ciekawi, „jak było”.

Dla osób z „Kamyka” to też 
wyjątkowy czas. Uczestnicy ze 
swoimi indywidualnymi asy-
stentami spędzają ten tydzień 
zupełnie inaczej niż całą resztę 

roku, wspólnie doświadczając 
codziennych i niezwykłych mo-
mentów, które zarówno dla oso-
by wielorako niepełnosprawnej, 
jak i dla jej terapeuty, są bardzo 
ważne w perspektywie dalszej 
współpracy w ośrodku. 

– W tym roku, podobnie jak w 
zeszłym, na przełomie czerwca i 
lipca pojechaliśmy do sprawdzo-
nego już miejsca, czyli do Siano-
żęt – informuje Natalia Marci-
niak-Madejska. – Trzydziestego 
czerwca sprzed „Kamyka” wyje-
chały dwa busy zapakowane po 
brzegi walizkami, sprzętem te-
rapeutycznym i innym, niezbęd-
nym, kiedy jest się tak daleko od 
domu.

Czas nad morzem płynie bar-
dzo szybko. Starano się spędzić 
ten krótki czas nad morzem z 
jak największą korzyścią dla 
uczestników „Kamyka”. Indywi-
dualni asystenci umożliwiali im 
wspólne zajęcia z kolegami, ale 
zarazem każdy mógł robić to, co 
lubi najbardziej. Sprzymierzeń-
cem okazała się słoneczna aura, 
która pozwoliła na morskie ką-
piele (w pontonie), plażowanie i 
pełny kontakt z nadmorskim kli-
matem.

W fi nałową niedzielę uczest-
nicy „Kamyka” wybierali fl agę 
kraju, któremu kibicowali pod-
czas wspólnie oglądanych Mi-
strzostw Europy. W barwy swo-
ich wybrańców pomalowali po-
liczki. Wybrali się też do mia-
sta, by wspólnie z innymi tury-
stami pobawić się przy muzyce 
„na żywo” w pobliskiej karczmie. 
Wieczorem puszczono w niebo 
lampiony, życząc sobie powrotu 
do Sianożęt w przyszłym roku. 

AURELIA PAWLAK 

Większość pacjentów mo-
głaby żyć normalnie, pod 

warunkiem, że choroba zosta-
łaby wcześnie zdiagnozowa-
na i podjęte zostałoby odpo-
wiednie leczenie. Dlatego tak 
ważna jest wczesna diagno-
styka. W krajach rozwiniętych 
u około 70% osób z padaczką 
choroba ta jest dobrze kontro-
lowana, a pacjenci mimo cho-
roby, dobrze funkcjonują, pra-
cują, uczą się, cieszą się ży-
ciem. 

Oczywiście, chorzy na pa-
daczkę powinni przestrzegać 
pewnych zasad, głównie spo-
kojnego, regularnego trybu życia. 
Wskazane jest unikanie czyn-
ników mogących wywołać na-
pad. Należą do nich: brak snu, 
kolorowe błyski świateł w dys-
kotece, gry komputerowe, ha-
łas, przegrzanie, stres, nadmier-
ny wysiłek fi zyczny. Kobiety cho-
re na padaczkę przed i w trakcie 
miesiączki powinny ograniczać 
ilość przyjmowanych napojów. 
Nie wolno używać do przyrzą-
dzania potraw zbyt dużej ilości 
ostrych przypraw oraz soli, któ-
ra powodując zatrzymanie wody 
w organizmie, obniża próg po-
budliwości drgawkowej. Chorzy 
nie powinni pić zbyt dużych ilo-
ści kawy, alkoholu, ani palić pa-
pierosów. 

Wielu chorych, mimo obiek-
tywnych trudności powodowa-
nych przez padaczkę, stara się 
żyć normalnie i swoją choro-
bę przekuć w coś pozytywne-
go. Choroba nie uniemożliwia im 
rozwijania pasji, zainteresowań. 
Często mimo choroby uczą się, 
pracują, są ambitni, dążą do za-
mierzonych celów, cieszą się ze 
swoich osiągnięć, zakładają ro-
dziny. Nie oczekują współczucia. 
Wielu chorym doświadczenie tej 
choroby pozwoliło inaczej spoj-
rzeć na świat, na innych ludzi, za-
akceptować ich słabości. Choro-
bę traktują w pewnym sensie jako 
coś, co czyni ich mocniejszymi.

ASPEKTY 
SPOŁECZNE 
PADACZKI

Niewiedza i przesądy na te-
mat padaczki sprawiają tak-
że dzisiaj wielu osobom kłopo-
ty. Niektóre z nich mają charak-
ter dramatów osobistych i ro-
dzinnych. W odczuciu większo-
ści ludzi padaczka to choroba 
wciąż tajemnicza, budząca lęk i 
obawę. Mimo postępów w me-

Nadal 
aktywni 
Wielkopolskie Centrum Re-

habilitacji realizuje pro-
gram „Nadal aktywni i potrzeb-
ni BIS”, który jest skierowany 
do seniorów będących miesz-
kańcami Poznania. 

Obejmuje on rehabilitację ru-
chową w zakresie fi zykotera-
pii, kinezyterapii i hydroterapii, 
wykłady z zakresu komunika-
cji doskonałej: „Jak rozumieć sie-
bie i innych i jak być rozumia-
nym”, wykłady z zakresu fi zjo-
terapii: „Zdrowi 60-letni”. Prze-
widziano także seanse kinowe 
połączone z dyskusją i prelekcją, 
warsztaty aktorskie, dziennikar-
skie, komputerowe i dietetycz-
ne. Będą spotkania z psycho-
logiem i pracownikiem socjal-
nym. Nie zabraknie zajęć plene-
rowych, a wśród nich marszu z 
kijkami. awa

Spotkania
Na tak
Stowarzyszenie Na Tak i 

Zakład Psychopatologii 
Dziecka Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu zapraszają na dru-
gą z cyklu „Spotkania Na Tak” 
międzynarodową konferencję 
dedykowaną podmiotowości 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Debata pod hasłem: „Władza 
w rękach specjalisty” z udzia-
łem polskich i zagranicznych 
znawców problematyki pla-
nowana jest na 26 październi-
ka 2012 roku w Collegium im. 
F. Znanieckiego przy ulicy Sza-
marzewskiego 89, budynek E. 
Głos zabiorą między innymi: 
prof. Małgorzata Kościelska, 
dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, 
mgr Ewa Kuliga, mgr Jacek Kie-
lin, Alain Salque (Francja), Fre-
derike Kolster i Sonja Bernatz 
(Niemcy). 

Konferencja adresowana jest 
do pedagogów specjalnych, te-
rapeutów zajęciowych, psycho-
logów, rehabilitantów, studen-
tów oraz wszystkich, którzy na 
co dzień zajmują się wspoma-
ganiem osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Zapisy na 
stronie internetowej www.sto-
warzyszenienatak.pl.

KAROLINA KASPRZAK

Tadeusz
Zarębski
BIAŁYSTOK
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„Kamyk” 
nad morzem 
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Życie z padaczką(2)

Z PADACZKĄ ZA PAN BRAT

dycynie nadal pozostaje choro-
bą tajemniczą i zagadkową. Po-
między dzisiejszą wiedzą me-
dyczną o tej chorobie, jej diagno-
zowaniu i leczeniu, a związany-
mi jeszcze ze średniowiecznym 
sposobem myślenia wyobraże-
niami wielu ludzi, istnieje wiel-
ka przepaść. Podczas konsultacji 
lekarskiej nie zawsze wystarcza 
czasu na wnikliwe przeanalizo-
wanie wszystkich kwestii. Nie-
które pytania nasuwają się cho-
remu lub jego krewnym dopie-
ro w domu. Na przestrzeni wie-
ków wykształcił się swego ro-
dzaju stereotyp chorego na pa-
daczkę, stworzony przez błędne 
opinie, poglądy fi lozofi czne i re-
ligijne, którego negatywne skutki 
odczuwamy po dzień dzisiejszy. 

Problemy chorych na padacz-
kę to nie tylko problemy natu-
ry medycznej, sięgające isto-
ty schorzenia i jego długotrwa-
łych następstw, ale także proble-
my natury psychicznej i trudno-
ści społeczne. Biorąc pod uwa-
gę aspekty społeczne padacz-
ki, konieczne stało się utworze-
nie organizacji społecznej, poza-
rządowej, będącej rzecznikiem 
praw i interesów środowiska 
chorych w Polsce. W 1985 roku 
osobowość prawną uzysku-
je Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę. Nale-
ży zaznaczyć, że powstanie or-
ganizacji w czasach poprzednie-
go ustroju, w innych warunkach 
prawnych, wymagało od zało-
życieli pokonania oporu władz 
centralnych i biurokratycznej 
niechęci, szczególnie ze stro-
ny osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska w służbie zdro-
wia. Od 1991 roku Stowarzysze-
nie zostało przyjęte na pełno-
prawnego członka International 
Bureau for Epilepsy, tym samym 
Polska została pierwszym pań-
stwem z byłego bloku wschod-
niego w składzie IBE.

W wyniku 27-letniej działal-
ności Stowarzyszenie zebrało 
bogaty materiał z obszaru ca-
łego kraju na temat zagadnień i 
problemów chorych na padacz-
kę w Polsce. Status chorego na 
padaczkę w Polsce należy roz-
patrywać w ramach zagadnienia 
statusu społecznego osób nie-
pełnosprawnych.

Dokumenty organizacji mię-
dzynarodowych przedstawiają 
zagadnienia dyskryminacji oraz 

płynące z tego wnioski dla pol-
skiego prawodawstwa i polity-
ki społecznej. Takimi dokumen-
tami są:

Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka,
2.  Światowy Program Dzia-

łań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych,

3.  Standardowe Zasady Wyrów-
nywania Szans Osób Niepeł-
nosprawnych,

4.  Europejska Deklaracja Prze-
ciwpadaczkowa,

5.  Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych z dnia 13 
grudnia 2006 roku (w trakcie 
ratyfi kacji przez Polskę),

6.  Deklaracja Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie padaczki 
z dnia 15 września 2011 roku.
Dla środowiska chorych na 

padaczkę w Polsce ważne są 
dwa ostatnie dokumenty. Dys-
kryminacja i nietolerancja wo-
bec chorych na padaczkę jest 
spotykana we wszystkich dzie-
dzinach życia publicznego, naj-
częściej jednak skutki tej dyskry-
minacji chorzy, a w konsekwen-
cji ich rodziny, odczuwają w ta-
kich obszarach jak: zatrudnienie 
i rehabilitacja zawodowa, kształ-
cenie i prawidłowy dobór zawo-
du, jakość usług medycznych i 
udział w życiu publicznym.

Obecnie główne problemy 
stojące przed środowiskiem 
chorych na padaczkę w naszym 
kraju to:
1.  Stworzenie systemu opie-

ki zdrowotnej chorych z pa-
daczką poprzez powoła-
nie Krajowego Konsultan-
ta d/s Padaczki, opracowa-
nie i wdrożenie standardów 
leczenia tego schorzenia, or-
ganizację ośrodków (cen-
trów) diagnozowania i lecze-
nia padaczek w powiązaniu z 
nowym podziałem terytorial-
nym państwa (16 regionów), 
zmiana zasad uzyskiwania 
specjalizacji z neurologii po-
przez uprzednie zdobycie 
umiejętności leczenia pada-
czek wraz z licencją EEG itd.

2.  Stworzenie dogodnych wa-
runków nauki i prawidłowe-
go wyboru zawodu dzieciom 
i młodzieży z padaczką.

3.  Uregulowanie leczenia sana-
toryjnego osób z padaczką, 
jako chorobą współistniejącą.

4.  Uregulowanie prawne wy-

padków w pracy u chorych z 
padaczką.

5.  Rehabilitacja społeczna, ko-
lonie zdrowotne, turnusy re-
habilitacyjne.

6.  Rozszerzenie możliwości 
podjęcia pracy zarobkowej 
przez chorych z padaczką na 
stanowiskach odpowiadają-
cych ich kwalifi kacjom i pre-
dyspozycjom psychofi zycz-
nym.

7.  Działania na rzecz oświa-
ty zdrowotnej w zakresie pa-
daczki poprzez prasę, radio i 
telewizję, mające na celu li-
kwidację dyskryminujących, 
błędnych postaw zdrowej 
części społeczeństwa wobec 
chorych z tym schorzeniem,

8.  Inicjowanie prac badawczych 
i legislacyjnych dotyczących 
warunków życia osób z pa-
daczką i innych grup osób 
niepełnosprawnych,

9.  Umożliwienie nabywania le-
ków przeciwpadaczkowych 
nowej generacji na zasadach 
obowiązujących dla leków 
starszej generacji,

10.  Powołanie ministra-człon-
ka Rady Ministrów do spraw 
osób niepełnosprawnych i 
jego pełnomocników w 16 
nowych regionach.

Środowisko chorych na pa-
daczkę w Polsce to 400-tysięcz-
na zbiorowość. Problemy tego 
środowiska zwykło się postrze-
gać jako problem medyczny, 
związany z pomocą społeczną i 
działalnością charytatywną. Na-
dal jednak jesteśmy daleko od 
zrozumienia, że osoby chore na 
padaczkę, w tym dzieci i mło-
dzież, są przede wszystkim oby-
watelami, mającymi takie same 
jak inni prawa i obowiązki.

Polityka wobec chorych na 
padaczkę i innych grup niepeł-
nosprawnych oparta na kon-
cepcjach pomocy społecznej i 
dobroczynności, nie daje nam 
poczucia bycia samodzielnym 
podmiotem, wręcz przeciwnie 
– uprzedmiotawia nas. Chorych 
na padaczkę opatruje się etykiet-
ką „nieproduktywnych człon-
ków społeczeństwa”, co w kon-
sekwencji prowadzi do ciągłe-
go wykluczania z głównego nur-
tu życia publicznego, społeczne-
go i politycznego. Pozbawieni je-
steśmy czynnego udziału w ży-
ciu publicznym. 

Stąd bardzo ważna jest tutaj 

instytucja samopomocy – grupy 
samopomocowe i organizacje 
pozarządowe, do których nale-
ży Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę – Za-
rząd Główny, oddziały terenowe 
i kluby, gdzie kładziemy nacisk 
na stworzenie poczucia pod-
miotowości. Jest to swego ro-
dzaju alternatywa dla medycz-
nego paradygmatu – podejście 
społeczne, gdzie w kontaktach 
bezpośrednich i niewielkich gru-
pach, chory na padaczkę odnaj-
duje więzi społeczne niezbęd-
ne dla poczucia podmiotowości 
i samoorganizowania się. Cho-
dzi o wsparcie emocjonalne i 
wsparcie społeczne dla konkret-
nej osoby chorej na padaczkę.

Chorzy na padaczkę, działając 
w grupach, przełamują negatyw-
ne aspekty towarzyszące choro-
bie, takie jak: społeczna izola-
cja, zależność oraz stygmatyza-
cja, czyli piętnowanie. Nasza or-
ganizacja stała się komplemen-
tarną propozycją w świadczeniu 
usług społecznych. Przykładem 
takich usług są organizowane w 
nowych warunkach prawnych 
od 1990 roku turnusy leczniczo-
rehabilitacyjno-szkoleniowe, bę-
dące formą rehabilitacji leczni-
czo-społecznej i integracji śro-
dowiska. Wielkie zasługi w tym 
zakresie ma Stanisława Siedlec-
ka – wolontariusz, krajowy koor-
dynator do spraw turnusów re-
habilitacyjnych i sekretarz Za-
rządu Głównego.

Od 1990 roku Zarząd Głów-
ny, oddziały terenowe i kluby na-
szej organizacji zorganizowa-
ły aż 100 turnusów, w których 
udział wzięło 5 tysięcy osób. Pro-
gram turnusów obejmował opie-
kę medyczną, badania poziomu 
leku przeciwpadaczkowego w 
surowicy krwi, badania EEG, wy-
kłady medyczne na temat metod 
leczenia padaczek u dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz nowych 
leków przeciwpadaczkowych.

Omawiając w kolejnych od-
cinkach problemy środowiska 
chorych na padaczkę, w niniej-
szym opracowaniu skupię się na 
następujących tematach:
1.  Jakość usług medycznych w 

zakresie padaczki.
2.  Zatrudnienie i rehabilitacja 

zawodowa.
3.  Edukacja i wybór zawodu.
4.  Udział w życiu publicznym.

cdn.



STRONA12 WRZESIEŃ 2012

Sobota 18 sierpnia była 
ważnym dniem dla spo-

łeczności lokalnej dzielni-
cy Jeżyce. Ulicami dowodzi-
li żołnierze, galopowały ko-
nie, strzelano z armat. Ser-
ca tkwiły w gardłach, a cisza 
była marzeniem. Tego dnia 
na wspomnienia sprzed 100 
lat zaprosili Poznaniaków or-
ganizatorzy Targu Jeżyckie-
go.

Z inicjatywy Fundacji SIC! 
oraz partnerów: Stowarzysze-
nia „Jeżyczanie”, Klubu Senio-
ra „Jeżyce”, Targowisk sp. z.o.o.
i Świetlicy Jezusa Miłosierne-
go „Promyczki” uczestnicy mo-
gli dokonać wymiany rzeczy, 
odzieży, książek oraz innych 
artykułów codziennego użyt-
ku. 

„Handel bez pieniędzy, ciuch 
za ciuch, rzecz za rzecz i co 
tylko chcesz!” – to hasło, które 
przyciągnęło na Rynek Jeżycki 
wielu zwolenników. Akcja zo-
stała przeprowadzona w ra-
mach III Dzielnicjady „Tropem 
tradycji. Odkrywanie i ożywie-
nie zwyczajów dzielnicy”. 

INICJATYWA FUNDACJI SIC! „TROPEM TRADYCJI. ODKRYWANIE 
I OŻYWIENIE ZWYCZAJÓW DZIELNICY”

Sto lat temu 
na Jeżycach 

Zadanie było realizowa-
ne przez Fundację SIC! oraz 
Oddział Rewitalizacji Urzę-
du Miasta Poznania w ramach 
Programu Rewitalizacji Spo-
łecznej „Rewitalizacja w bu-
dowie. Tworzymy zręby rewi-
talizacji w Polsce”, fi nansowa-
nym ze środków Unii Europej-
skiej – Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Punktualnie o 17.00 przyby-
ła liczna grupa rodzin zainte-
resowanych ideą. Na straga-
nach rozkładano ubrania, to-
rebki, biżuterię, książki, za-

bawki: przedmioty nieużywa-
ne, które wymieniano na inne. 
W ten sposób tworzyła się nić 
współpracy. 

Przyszli zarówno młodsi jak 
i starsi mieszkańcy. Dziewczy-
ny i kobiety przymierzały spód-
niczki, buty, torebki, zaś chłop-
cy i mężczyźni spodnie, krawa-
ty, czapki. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

Wymianie towarzyszyły 
atrakcje artystyczne, anima-

cje dla dzieci, tańce, bezpłatne 
przejazdy na kucyku, poczę-
stunek. Największym powo-
dzeniem cieszył się baner Ryn-
ku Jeżyckiego z 1919 roku. Pa-
nie ochoczo pozowały do zdjęć 
na jego tle w kapeluszach i z 
uśmiechem na ustach. Pod-
czas akcji można było również 
przekazać odzież męską, obu-
wie i bieliznę pościelową jako 
dar dla bezdomnych.

KAROLINA KASPRZAK

Animacje dla dzieci. 

Jagoda Podleśna – wolontariuszka Fundacji SIC! ( z prawej) 
wraz ze współpracownikami prezentuje odzież na wymianę.

Pamiątkowe zdjęcie na tle baneru Rynku Jeżyckiego. 

O powstaniu wielkopolskim i losach Polski opowiadają żołnierze. 
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Osoby słabowidzące i nie-
widome napotykają na 

wiele przeszkód i ograniczeń. 
Często nie wychodzą z domu, 
bo nie wiedzą, jak dojść na 
przystanek autobusowy lub 
tramwajowy. Nie zauważa-
ją szklanych szyb, nie potra-
fi ą wejść na schody, przejść 
przez przejście dla pieszych, 
gubią się w urzędach i skle-
pach. 

Dlatego lęki towarzyszą im 
codziennie, gdy tylko poja-
wia się konieczność wyjścia z 
domu. Wielu z nich świadomie 
rezygnuje z aktywnego życia, a 
to często prowadzi do depre-
sji. Widząc osobę niewidomą 
na ulicy możemy odnieść wra-
żenie, że poruszając się wyko-
rzystuje głównie zmysł doty-
ku, a biała laska zapewnia jej 
bezpieczny kontakt z obiekta-
mi oraz informuje o wszelkich 
przeszkodach. W rzeczywisto-
ści osoby niewidome w zna-
czącej części opierają się na 
bodźcach słuchowych. Prze-
mieszczanie się wzdłuż kra-
wężnika związane jest z na-
słuchiwaniem kierunku poru-
szania się samochodów i roz-
poznawaniem na przykład 
przystanku autobusowego lub 
tramwajowego. 

Stąd tak ważne jest wpro-
wadzenie oraz ujednolicenie 
oznaczeń dźwiękowych. Dzię-
ki temu osoby niewidome i sła-
bo widzące łatwiej zobaczą 
numer zbliżającego się auto-
busu lub tramwaju, wyraźnie 
usłyszą informację ostrzegaw-
czą o dojeżdżaniu do skrzyżo-
wania, poszczególnych przy-
stanków, a przede wszystkim 
docelowego punktu podróży. 
To zwiększy ich swobodę i sa-
modzielność, a także sprawi, 
że nie będą musiały prosić o 
pomoc przygodnych osób. 

Odpowiedni sygnał dźwię-
kowy podpowie, jak samo-
dzielnie wejść do autobusu 
lub tramwaju. Bardzo ważne 
jest również udźwiękowienie 
przejścia dla pieszych. Dźwięk 
sygnalizacyjny przeprowadzi 
niewidomego przez całą jezd-
nię w danym kierunku, będzie 
słyszalny z kierunku przej-
ścia z przodu lub z tyłu, a nie 

Niewidomy na pasach 
i w urzędzie 

z boku. Będzie na tyle głośny, 
aby rozpoznanie i prowadze-
nie nie stanowiło problemu. 
System powinien objąć cały 
kraj, zaś dźwięk będzie przy-
pominać „klekot bociana”. W 
przeciwnym razie osoby nie-
widome skazane będą na roz-
poznawanie wciąż nowych 
systemów sygnalizacyjnych. 

Z badań Anny Furman z In-
stytutu Akustyki Uniwersyte-
tu imienia Adama Mickiewicza 
w Poznaniu wynika, że sygna-
ły akustyczne emitowane pod-
czas wyświetlania światła zie-
lonego powinny być genero-
wane z sygnalizatorów aku-
stycznych zamontowanych na 
wysokości co najmniej 2,2 me-
tra. Sygnały akustyczne emi-
towane podczas wyświetlania 
dla pieszych światła czerwo-
nego powinny płynąć z sygna-
lizatora akustycznego zamon-
towanego w puszce z przyci-
skiem na wysokości 1,2–1,35 
metra. Na odcinkach przejścia 
z torowiskiem tramwajowym 
należy zastosować sygnał o in-
nej częstotliwości podstawo-
wej niż na przejściach bez to-
rowiska. 

Osoby z dysfunkcjami wzro-
ku mają problemy z odnaj-
dywaniem w terenie różnych 
miejsc, takich jak sklepy, urzę-
dy, apteki, poradnie lekarskie. 
Może w tym pomóc oznako-
wanie wizualne i dźwiękowe 
drzwi. Wizualne oznakowanie 
polega na użyciu kontrastowej 
kolorystyki, natomiast dźwię-
kowe na umieszczeniu sygna-
lizatora akustycznego nad wej-
ściem. Ważne jest też, by szyld 
był wykonany prostą, dużą 
czcionką, a litery dobrze kon-
trastowały z tłem.

Kolejnym problemem, na 
jaki może się natknąć osoba z 
uszkodzonym wzrokiem, jest 
pokonywanie różnicy pozio-
mów. Informacja o tym może 
być przekazana za pośrednic-
twem wrażeń dotykowych, w 
czym pomoże zastosowanie 
odpowiedniej faktury scho-
dów. Dodatkowo pomocne bę-
dzie odpowiednie zastosowa-
nie kontrastowych kolorów 
na poręczach oraz pierwszym 
i ostatnim stopniu. Osoby sła-

bo widzące, w odróżnieniu od 
niewidomych, mogą w sprzy-
jających warunkach posługi-
wać się wzrokiem. Problemem 
dla nich są jednak duże po-
wierzchnie przeszklone. Dys-
komfort powodować też mogą 
bardzo połyskliwe, powodują-
ce odblaski powierzchnie pod-
łóg i ścian. 

Dla osób niewidomych po-
mocne mogą okazać się „szla-
ki komunikacyjne” utworzone 
przez zastosowanie innego ro-
dzaju faktury, a także takie za-
aranżowanie przestrzeni, by w 
ciągu komunikacyjnym nie było 
żadnych przeszkód typu: kar-
tonowe reklamy, doniczki z ro-
ślinami, stojaki, gablotki. Wie-
le osób, rozmawiając z oso-
bą niewidomą, zaczyna mówić 
głośniej lub zwraca się do jej 
przewodnika. Należy tego uni-
kać. Osoba niewidoma może 
mieć kłopoty z oceną sytuacji 
w urzędzie, sklepie czy na po-
czcie. Nie wie, że teraz jest jej 
kolej. Należy wtedy pomóc, 
mówiąc „Słucham teraz panią 
lub pana w płaszczu” lub mó-
wiąc „Słucham” i, jeśli jest moż-
liwość, lekko tę osobę dotknąć. 

Niewidomemu załatwiają-
cemu sprawę często towarzy-
szy osoba widząca. Nie powin-
no się jej wykorzystywać jako 
tłumacza. Lepiej zwracać się 
bezpośrednio do niewidome-
go, który sam zdecyduje, czy 

poprosić osobę towarzyszącą 
o pomoc. Komunikując się z 
osobą niewidomą, należy za-
chowywać się naturalnie. Je-
śli wystąpią jakiekolwiek trud-
ności, warto zapytać, jak w 
określonej sytuacji można po-
móc. Liczyć się trzeba z tym, 
że obsługując osobę niewido-
mą trzeba jej poświęcić więcej 
czasu. Zdarzają się sytuacje, 
zwłaszcza w placówkach han-
dlowych, że pyta ona płacąc o 
wartość nominału, bo nie wi-
dzi jaki pieniądz ma w ręku. 
Wówczas należy udzielić od-
powiedzi. Wydając resztę nie 
powinno się dawać wyłącznie 
drobnych pieniędzy. Najlepiej 
podawać banknoty lub mone-
ty po kolei, jeśli to możliwe, 
bezpośrednio do ręki, mówiąc, 
jaki to nominał.

Pomagając przy przejściu 
przez drzwi przewodnik po-
winien chronić niewidome-
go przed zderzeniem z futry-
ną. Osoby niedowidzące i nie-
widome nie lubią prosić o po-
moc, bo zależy im na jak naj-
większej samodzielności. Stąd 
wprowadzanie rozmaitych 
udogodnień jest konieczne. 
Dzięki nim ich życie stanie się 
prostsze i bezpieczniejsze. Po-
zwoli nabrać pewności siebie 
i lepiej funkcjonować w spo-
łeczeństwie, a wyjście z domu 
przestanie budzić lęk. 

AURELIA PAWLAK
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Po 15 miesiącach pracy w 
końcu ruszyła nowa linia 

tramwajowa na Franowo. Po-
wstał 2,5 kilometrowy odci-
nek trasy biegnący z osiedla 
Lecha do nowo budowanej 
zajezdni na Franowie, miesz-
czącej się na tyłach Centrum 
Handlowego M1. Ponad kilo-
metrowy odcinek trasy bie-
gnie pod ziemią, więc pozna-
niacy okrzyknęli tą trasę jako 
poznańskie metro.

Dla członków Stowarzy-
szenia Osób Niepełnospraw-
nych Ich Rodzin i Przyjaciół 
ZAWSZE RAZEM była to bar-
dzo istotna inwestycja, jako że 
przebiega ona tuż obok siedzi-
by tej organizacji i w znacz-
nym stopniu miała ułatwić do-
jazd osób poruszających się 
na wózkach, o czym pisaliśmy 
w kwietniowym numerze „Fi-
lantropa” w artykule „ZAWSZE 
RAZEM czuwa”.

Inwestycja nieco się prze-
ciągnęła, miała być gotowa na 
EURO 2012, ale się nie udało. 
Kolejnego terminu też nie do-
trzymano. Aż w końcu 11 sierp-
nia punktualnie o godzinie 
17.00 na podziemny przysta-
nek Piaśnicka-Rynek wjechał 

Poznańskie
metro już działa

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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je tylko linia 16 ale od września 
dołączą do niej linie 1 i 18.

Trasa ułatwi dojazd do Sto-
warzyszenia członkom poru-
szającym się na wózkach, co 
bardzo cieszy. Czekaliśmy na 
to wiele lat.

We wspomnianym artyku-
le pisaliśmy, że budowa nowej 
trasy była dla fotoamatorów ze 
Stowarzyszenia poligonem do-
świadczalnym. Powstały set-
ki zdjęć dokumentujących od 
samego początku tę inwesty-
cję, są też oczywiście zdjęcia 
z uroczystego otwarcia. Te-
raz planujemy wybrać najlep-
sze fotografi e na wystawę, na 
którą już wkrótce zaprosimy 
wszystkich czytelników „Filan-
tropa”.

pierwszy tramwaj. Wjazdowi 
towarzyszyła burza oklasków 
setek poznaniaków, którzy 
przybyli na uroczyste otwar-
cie trasy.

Członków Stowarzyszenia 
najbardziej interesuje wspo-
mniany przystanek, to właśnie 
tutaj mogą dojechać osoby na 
wózkach. Położony 5 metrów 
poniżej poziomu przystanek 
sprawia wrażenie, że to już na-
prawdę XXI wiek. Na obszer-
ne perony prowadzą schody, 
a w centralnych miejscach pe-
ronów znajdują się przeszklo-
ne windy dla niepełnospraw-
nych. Sprawdziliśmy, działają i 
są bardzo wygodne. Łatwo się 
do nich dostać zarówno z pe-
ronu jak i na powierzchni, choć 
właśnie na powierzchni przy-
dałoby się jakieś oznakowanie 
do nich prowadzące. Niestety, 
w razie awarii windy osoba na 
wózku zostanie uwięziona na 
peronie i pozostanie jej czekać 
na kolejny tramwaj. Może jed-
nak windy będą niezawodne? 

Perony dostosowane są też 
dla osób niewidomych i słabo-
widzących. O zbliżaniu się do 
krawędzi informuje specjal-
na mata z wypustkami oraz 
świecące, niebieskie diody za-
montowane w peronie. Nie-
stety, brakuje takich ostrzeżeń 
przy schodach, a być tam po-
winny.

Mankamentem jest brak 
możliwości zakupienia bile-
tów na tym odcinku trasy. Po-
noć trwają procedury przetar-
gowe i na początku przyszłe-
go roku mają pojawić się bile-
tomaty oraz elektroniczne ta-
blice informujące o rozkładzie. 
Póki co, należy pamiętać o za-
pasie biletów udając się w po-
dróż poznańskim metrem. Do 
końca sierpnia trasę obsługu-
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Senacka Komisja Rodziny 
i Polityki Społecznej, któ-

rej przewodniczącym jest se-
nator Mieczysław Augustyn z 
Piły, stworzyła Koalicję „Na po-
moc niesamodzielnym”. Popar-
ły ją instytucje i środowiska za-
interesowane rozwojem usług 
opieki długoterminowej. 

Celem koalicji jest przekona-
nie władz państwowych, samo-
rządowych oraz opinii publicz-
nej, aby pilnie zajęły się budo-
wą w Polsce nowoczesnego sys-
temu wsparcia dla osób niesa-
modzielnych. Senator Mieczy-
sław Augustyn, współautor pro-
jektu przygotowanego przez 
ekspertów i przedstawicieli re-
sortów zdrowia, pracy i polity-
ki społecznej oraz pełnomoc-
nika rządu do spraw osób nie-
pełnosprawnych, podkreśla, że 
problem ten wymaga szybkich 
i skutecznych rozwiązań. Pro-
jekt zakłada wprowadzenie cze-
ku od państwa na usługi opie-
kuńcze, a także opłacanie z bu-
dżetu składek na ubezpieczenie 
społeczne osób, które nie pracu-
ją, ponieważ opiekują się niesa-
modzielnymi członkami swoich 
rodzin. 

W Polsce w osiemdziesięciu 
procentach opiekę nad takimi 
osobami sprawują właśnie naj-
bliżsi. Podczas prac nad zało-
żeniami nowego systemu opie-
ki długoterminowej przyjęto, że 
jest około 800.000 osób niesa-
modzielnych. Projekt ma tak-
że określić usługi, jakie będzie 
można fi nansować ze środków 
budżetowych. Zakłada się, że 
nowy system będzie wprowa-
dzany stopniowo. Na początku 
objąłby osoby najmniej samo-
dzielne. Autorzy projektu chcą, 
by wszedł on w życie już w przy-
szłym roku.

Czek na pomoc 
niesamodzielnym 

Koalicja zamierza informować 
decydentów, media i opinię pu-
bliczną o sytuacji osób niesamo-
dzielnych, o funkcjonowaniu sys-
temów wsparcia w innych kra-
jach oraz o rozwiązaniach przy-
gotowanych przez Grupę Robo-
czą. Zamierza wywierać wpływ 
na władze publiczne, by jak naj-
szybciej zakończyć prace nad 
budową systemu pomocy oso-
bom niesamodzielnym oraz roz-
począć jego wprowadzanie. Ko-
alicja będzie monitorować i na-
głaśniać przypadki zaniedbań w 
opiece nad osobami niesamo-
dzielnymi w Polsce. Pragnie tak-
że organizować kampanie spo-
łeczne na rzecz jak najpełniejszej 
realizacji potrzeb osób niesamo-
dzielnych. 

W planach ma organizowa-
nie akcji społecznego nacisku 
na rzecz poprawy dostępno-
ści i jakości usług opiekuńczych 
dla osób niesamodzielnych.
Chce propagować działania dla 
rozwoju usług opieki długoter-
minowej w Polsce. Planuje or-
ganizowanie konferencji doty-
czących projektowanych zmian 
w systemie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. Zamierza 
aktywnie uczestniczyć w kon-
sultacjach społecznych na te-
mat ustawy. 

Do tej pory do koalicji przy-
stąpili między innymi: Krajo-
wy Związek Pracodawców Nie-

publicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej – Porozumie-
nie Śląskie, Starostwo Powia-
towe w Wołowie, Rodzinny 
Dom Pomocy dla Osób Star-
szych i Niepełnosprawnych Le-
oniszki, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wągrow-
cu, Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wadowicach,
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Czersku, 
Stowarzyszenie Agencji Zatrud-
nienia, Stowarzyszenie Dyrek-
torów i Menedżerów Pomocy 
Społecznej i Ochrony Zdrowia, 
Małgorzata Szulczyńska – Opie-
ka długoterminowa i Hospicjum 
Domowe, Zofi a Boeske – Pielę-
gniarska Opieka Środowiskowa 
i Długoterminowa, DPS Dobie-
gniew i DPS Chumiętki. 

Pod koniec czerwca tego 
roku odbyło się kolejne posie-
dzenie grupy roboczej, pod-
czas którego dyskutowano 
o warunkach prawidłowego 
orzekania i o zapisach w usta-
wie. Postanowiono, że dla wy-
chwycenia ewentualnych luk 
w ustawie przygotowany zo-
stanie opis postępowania na 
wszystkich etapach procedu-
ry orzekania, przyznawania i 
realizacji świadczeń. Kończą 
się również prace zespołu eks-
pertów nad oceną skutków fi -
nansowych regulacji. Eksper-
tyza ta umożliwi podjęcie osta-
tecznych rozstrzygnięć co do 
tempa wdrażania ustawy, przy-
puszczalnej wartości czeków 
oraz innych świadczeń, kosz-
tów, a także wpływów budżetu 
państwa i samorządów. Odby-
ły się rozmowy w Centrali ZUS, 
który przeprowadza analizę 
nad zakresem możliwego za-
angażowania w realizację za-
dań przewidzianych w usta-
wie, w szczególności w proces 
orzekania o stopniu niesamo-
dzielności.

Opracowano założenia do 
ustawy o pomocy osobom nie-
pełnosprawnym, która zawie-
ra wiele ważnych postulatów. 
Określa ona zadania dotyczące 
pomocy osobom niesamodziel-
nym, zasady orzekania o niesa-
modzielności, rodzaje świad-
czeń przysługujących osobom 
niesamodzielnym i ich bliskim 
oraz zasady i tryb ich udziela-

nia, organizację pomocy oraz 
zasady fi nansowania tej pomocy. 

Pomoc osobom niesamo-
dzielnym wiąże się z polityką 
społeczną państwa, mającą na 
celu wsparcie osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji, ich 
rodzin i bliskich. Pomoc ta ma 
się opierać na kilku zasadach. 
Chodzi między innymi o cią-
głość, wzmacnianie autonomii i 
samodzielności osób niesamo-
dzielnych oraz poszanowania 
ich godności i intymności. 

Kto będzie mógł korzystać z 
pomocy? Z projektu ustawy wy-
nika, że takie prawo otrzyma-
ją osoby, które ukończyły osiem-
naście lat, są obywatelami pol-
skimi i mieszkają w Polsce, oby-
watele państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu mają-
cy prawo pobytu lub prawo sta-
łego pobytu w Polsce oraz cu-
dzoziemcy spełniający określo-
ne wymogi. Aby skorzystać z 
pomocy potrzebne jest orzecze-
nia o niesamodzielności. O jego 
przyznanie występuje osoba za-
interesowana otrzymaniem po-
mocy lub ośrodek pomocy spo-
łecznej. Wniosek trzeba będzie 
złożyć w powiatowym zespole 
do spraw orzekania o niepełno-
sprawności lub w ośrodku po-
mocy społecznej. 

W projekcie ustawy wyróżnio-
no trzy stopnie niesamodzielno-
ści: pierwszy wobec osób, któ-
re wymagają opieki ze względu 
na konieczność pielęgnacji cia-
ła, odżywiania i przemieszcza-
nia się codziennie przez całą 
dobę, drugi stopień ustalono wo-
bec osób, które wymagają opieki 
ze względu na konieczność pie-
lęgnacji ciała, odżywiania i prze-
mieszczania się trzy razy dzien-
nie w różnych porach, trzeci sto-
pień wobec osób, które wymaga-
ją opieki ze względu na koniecz-
ność pielęgnacji ciała, odżywia-
nia i przemieszczania się przy-
najmniej raz dziennie w dwóch 
rodzajach czynności. Jeśli pra-
ce nad ustawą będą przebiegać 
w takim tempie jak dotychczas, 
to jest szansa, że czeki będą do-
stępne zgodnie z przewidywa-
niami. 
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W  Polsce żyje blisko 5,5 
miliona osób niepełno-

sprawnych. Każda potrzebuje 
szans na godne, samodzielne 
i niezależne życie. Zwraca na 
to uwagę ratyfi kowana przez 
Prezydenta Polski w dniu 26 
lipca Konwencja o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych. 

W informacji zamieszczo-
nej na stronie internetowej 
www.rynekzdrowia.pl czyta-
my, że „Konwencja jest pierw-
szym międzynarodowym ak-
tem prawnym ujmującym ca-
łościowo prawa osób niepeł-
nosprawnych. Została przy-
jęta w grudniu 2006 r. na sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
i weszła w życie 3 maja 2008 
roku. Do połowy marca 2012 
roku podpisały ją 153 państwa, 
a jej stronami jest 112 krajów. 
Polska podpisała akt w marcu 
2007 roku”. 

Ratyfi kowany dokument ma 
ważne znaczenie, gdyż zawie-
ra przepisy zakazujące dys-
kryminowania osób niepełno-
sprawnych, a ponadto naka-

zuje tworzenie warunków do 
korzystania przez nie z praw 
na równi z innymi osobami i 
wprowadzenie rozwiązań spe-
cjalnie do nich adresowanych. 

Konwencja zwraca również 
uwagę na potrzebę podejmo-
wania decyzji przez osoby z 
ograniczeniami sprawności 
w różnych sferach życia: pra-
cy, nauce czy realizacji wła-
snych planów. Kładzie nacisk 
na pokonywanie barier spo-
łecznych, dostępu do edukacji 
oraz świadczeń zdrowotnych. 
Na wspomnianej stronie czyta-
my też, że „Polska ratyfi kuje do-
kument z zastrzeżeniami, któ-
re dotyczą spraw związanych 
z przerywaniem ciąży i zawie-
raniem małżeństw przez osoby 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną”. Przewidziane są zmia-
ny mające dostosować polskie 
przepisy o ubezwłasnowolnie-
niu oraz zawieraniu małżeństw 
do zapisów Konwencji. Noweli-
zacje w tych obszarach plano-
wane są na rok 2014 lub 2015. 

KAROLINA KASPRZAK

W trosce 
o dzieci
Fundacja na Rzecz Zdro-

wia Psychicznego Ma-
łych Dzieci „ZERO-PIĘĆ” w 
ramach projektu dofi nanso-
wanego ze środków Urzędu 
Miasta Poznania prowadzi 
Klubik Terapeutyczny „Pozy-
tywka”: program warsztato-
wo-konsultacyjny dla dzieci 
w wieku od 1,5 do 5 lat i ro-
dziców. 

Celem inicjatywy jest stwo-
rzenie miejsca przyjaznego 
najmłodszym z trudnościa-
mi rozwojowymi, wynikają-
cymi ze spektrum autyzmu 
oraz opiekunom. Ideą reali-
zowaną podczas spotkań 
jest wspieranie pozytywnych 
relacji między rodzicami a 
dziećmi. Zajęcia prowadzone 
przez wykwalifi kowaną ka-
drę terapeutyczną odbywa-
ją się zarówno w grupach ro-
dziców z dziećmi jak i indy-
widualnie. Szczegółowe in-
formacje na stronie interne-
towej: www.fundacja05.pl lub 
pod adresem: kontakt@fun-
dacja05.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Tworzyć
miejsca 
pracy
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie, po-
wiat Gryfi ce, Województwo 
Zachodniopomorskie, zapra-
sza na konferencję na temat 
tworzenia nowych miejsc pra-
cy w spółdzielniach socjalnych 
dla osób wykluczonych spo-
łecznie. 

Konferencja, która odbędzie 
się w dniach od 24 do 26 wrze-
śnia w pensjonacie „Pisz” w Po-
bierowie, ulica Piastowska 5, 
jest adresowana do organiza-
cji pozarządowych, dyrektorów 
i kierowników jednostek samo-
rządu terytorialnego, przedsta-
wicieli miast, gmin i powiatów, 
kierowników warsztatów tera-
pii zajęciowej. 

Szkolenie jest bezpłatne, 
uczestnicy konferencji otrzyma-
ją zakwaterowanie i całodzien-
ne wyżywienie, materiały szko-
leniowe i 20 godzin zajęć mery-
torycznych. Organizatorzy nie 
zwracają kosztów dojazdu do 
miejsca szkolenia. Bliższe infor-
macje pod telefonem 91-4140-
960. na

Kobiety uważane są za istoty 
słabe, wrażliwe, które po-

winny zajmować się domem i 
dziećmi. To stereotypowe my-
ślenie zwiększa prawdopodo-
bieństwo wystąpienia przemo-
cy wobec kobiet i sprawia, że 
takie zachowania stają się spo-
łecznie akceptowalne. Na pol-
skiej arenie politycznej trwają 
rozmowy, mające przekonać 
Polskę do podpisania Konwen-
cji Rady Europy w sprawie za-
pobiegania i zwalczania prze-
mocy wobec kobiet.

Na zwołanej 23 lipca przez 
Pełnomocnik Rządu ds. Rów-
nego Traktowania Agnieszkę 
Kozłowską-Rajewicz i Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Si-
donię Jędrzejewską konferen-
cji prasowej w biurze Platformy 
Obywatelskiej w Poznaniu po-
ruszono dwa tematy. Pierwszym 
była trzecia edycja konkursu „Je-
stem szefową”, organizowane-

Przeciw 
dyskryminacji

Katarzyna
Dobicka
POZNAŃ
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Przeciw przemocy 
wobec kobiet

nierówności kobiet wobec męż-
czyzn, które stają się przyczy-
ną dyskryminacji i wzmagają 
przemoc. Konwencja Rady Eu-
ropy w sprawie zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec 
kobiet ma eliminować pogląd o 
nierówności i promować równe 
szanse kobiet i mężczyzn.

Agnieszka Kozłowska-Raje-
wicz zwróciła uwagę na mię-
dzynarodowe standardy ochro-
ny ofi ar przemocy, które znacz-
nie przewyższają polskie realia, 
a których wprowadzenie w Pol-
sce gwarantowałaby Konwen-
cja. Mimo że Konwencja doty-
czy przede wszystkim przemo-
cy wobec kobiet, ofi arami czę-
sto są także osoby niepełno-
sprawne, starsze oraz dzieci. 
Aby móc chronić także ich, po-
wstawać będą dodatkowe pro-
tokoły.

Konwencja nie zawiera osob-
nego działu poświęconego oso-
bom niepełnosprawnym, jed-
nak istnieje możliwość stwo-
rzenia dodatkowego protoko-
łu. Warto jednak przypomnieć, 
że 26 lipca Prezydent Bronisław 
Komorowski podpisał ustawę z 
dnia 15 czerwca 2012 roku o ra-
tyfi kacji Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych Zgro-
madzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych. „W dokumen-
cie tym zmieniona jest cała fi -
lozofi a traktowania niepełno-
sprawności, myślenia o prze-
strzeni publicznej w kontekście 
niepełnosprawności, projekto-
wania uniwersalnego a także 
tego, czym jest niepełnospraw-
ność” – mówiła Kozłowska-Ra-
jewicz. Konwencja ONZ przyję-
ta została do polskiego prawa 
po 6 latach.

go przez biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowa-
nia we współpracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej, któ-
ry wspiera marzenia młodych 
kobiet o wielkiej karierze. 

Następnie podjęto kwestię 
społecznego przekonania o 

Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz (z lewej)

i Sidonia Jędrzejewska. 
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Igrzyska Olimpijskie w Lon-
dynie przeszły już do hi-

storii, nasz dorobek medalo-
wy nie był imponujący. Więc 
podopieczni Stowarzyszenia 
„ZAWSZE RAZEM” postano-
wili wziąć sprawy we własne 
ręce, a ściślej mięśnie i rozpo-
częli ostre treningi.

Odkrywanie sportowych ta-
lentów rozpoczęli na napo-
wietrznej siłowni, jaką Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Osie-
dle Młodych” w Poznaniu wraz 
z Radą Osiedla Chartowo ufun-
dowała mieszkańcom osiedla 
Czecha. Wśród zieleni stoi kil-
ka urządzeń, na których przy-
szli Olimpijczycy mogą sobie 
potrenować. Dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia to do-
skonałe miejsce, gdzie mogą 
pozbyć się nadmiaru energii. 
Chłopcy mogą zadbać o swo-
je mięśnie, a dziewczyny o 
zgrabne fi gury. Jeśli tylko aura 
pozwala, z zapałem ćwiczą na 
atlasie, ławeczce do wyciska-
nia, wioślarzu, czy stacjonar-
nym rowerku. 

Na własnej skórze mogli się 
przekonać, że takie treningi to 
nie taka prosta sprawa, bóle 
mięśni i zakwasy trochę znie-
chęcały do treningów, dowie-
dzieli się, że trzeba wiele wy-
siłku i samozaparcia, aby dojść 
do zadowalających wyników. 
Wielu przekonało się, że z ich 
kondycją nie jest najlepiej i że 
sytuację mogą poprawić tylko 
systematyczne ćwiczenia. Po-
stanowili jak najczęściej ko-
rzystać z napowietrznej siłow-
ni, a w razie niepogody wyko-

W zdrowym ciele...
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rzystywać sprzęt sportowy w 
siedzibie Stowarzyszenia. 

Pewnie na kolejnych Igrzy-
skach Olimpijskich ich nie zo-
baczymy… Ale każdy trening 
to przecież wspaniała zabawa, 
niezastąpiona dla zdrowia i sa-
mopoczucia.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Aż 82% osób niepełnospraw-
nych nie jest gotowych do 

podjęcia zatrudnienia – wska-
zują dane Głównego Urzędu 
Statystycznego z końca 2011 
roku. Bariery dotyczące aktyw-
ności zawodowej może przeła-
mać rehabilitacja społeczna. 

W poniedziałek 23 lipca Ko-
alicja na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością zorganizowa-
ła w Warszawie konferencję z 
udziałem pełnomocnika rządu 
ds. osób niepełnosprawnych Ja-
rosława Dudy oraz profesjonali-
stów z dziedziny rehabilitacji. 

Podczas debaty Duda powie-
dział, że tylko skutecznie pro-
wadzona rehabilitacja społeczna 
osób z ograniczeniami sprawno-
ści może przyczynić się do zmi-
nimalizowania oporów związa-
nych z podejmowaniem pracy. 

Szefowa Koalicji Anna Woź-
niak-Szymańska zwróciła na-
tomiast uwagę na brak odpo-
wiednich programów do re-
habilitacji społecznej i specja-
listów, którzy mogliby ją pro-
wadzić. Uczestnicy spotka-
nia jednogłośnie przyznali, że 
pomoc powinna docierać do 
każdej osoby indywidualnie, z 
uwzględnieniem potrzeb. 

Jarosław Duda wspomniał 
również o konieczności przy-
gotowania nowej ustawy o re-
habilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. 
Przyznał, że będzie to trudne 
zadanie, bo wymagające po-
godzenia interesów pracodaw-
ców, samorządowców oraz or-
ganizacji pozarządowych. 

KAROLINA KASPRZAK

Chwile pełne emocji i roz-
rywki czekały na gości 

kawiarni literacko-artystycz-
nej PoemaCafe przy ulicy 
Langiewicza w Poznaniu w 
poniedziałek 23 lipca. Tego 
wieczoru zaśpiewał duet pol-
sko-włoski Halina Benedyk i 
Marco Antonelli. Spotkanie 
prowadzili Agata Wawrzy-
niak i Robert Stępiński. 

Wstęp był bezpłatny. W kon-
cercie wzięły udział osoby nie-
pełnosprawne i sprawne, ich 
przyjaciele, miłośnicy sztuki, a 
także stali bywalcy tego miej-
sca. Była rozmowa z artysta-
mi na temat ich twórczości ar-
tystycznej i dalszych planów, 
autografy i pamiątkowe zdję-
cia. Patronat medialny nad wy-
darzeniem sprawował Filan-

Przychylność władz gmin-
nych i powiatowych 

umożliwiła Obornickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej budo-
wę dwóch nowych bloków na 
nowej części Osiedla Leśne-
go, do których dojazd będzie 
bezpośrednio z ulicy Obrzyc-
kiej. Pierwsza część zjazdu 
została wykonana i to wła-
śnie ona budzi z wielu wzglę-
dów mój sprzeciw. 

Od głównego chodnika o 
szerokości 2,2 metra odchodzi 
zdecydowanie zwężony odci-
nek do przejścia dla pieszych, 
które usytuowane jest na po-
chyłości terenu. Uważam, że 
chodnik do przejścia dla pie-
szych jest integralną częścią 
traktu pieszego wzdłuż uli-
cy Obrzyckiej. Powinien więc 

Boją się
pracować?

Autografy
w PoemaCafe

trop Naszych Czasów, Radio 
Emaus, Nasz Głos Poznański 
i Gazeta Mosińsko-Puszczy-
kowska. 

KAROLINA KASPRZAK

Marek
Lemański
OBORNIKI

Ten błąd można 
jeszcze naprawić!

mieć taką samą szerokość. 
Moją wątpliwość budzi jed-
nak nachylenie tego chod-
nika, które w znaczący spo-
sób utrudnia drogę pieszym, 
a w szczególności poruszają-
cym się na wózkach inwalidz-
kich. Z tego szerokiego chod-
nika na ulicy Obrzyckiej ko-
rzystają często rowerzyści, co 
przy intensywnym ruchu na 
tej ulicy jest zgodne z przepi-
sami. Samo wyprofi lowanie 
przejścia dla pieszych, obni-
żenie krawędzi oraz ich wie-
lość nie jest najlepszym spo-
sobem wykonania tego przej-
ścia. Brak pasa zieleni mię-
dzy skrajem jezdni a chodni-
kiem lub specjalnych barie-
rek, stwarza niebezpieczeń-
stwo dla osób z dysfunkcją na-
rządu wzroku, którzy, pozba-
wieni tych naturalnych sygna-
lizatorów, mogą wejść bezpo-
średnio pod pojazd wjeżdżają-
cy na osiedle lub z niego wy-
jeżdżający. 

Kto więc zawinił, że w miej-
scu, w którym jest dużo wolne-

go terenu, wybrano aż tak nie-
fortunne rozwiązanie?  Z pew-
nością nie uczyniły tego wła-
dze Spółdzielni, lecz urzęd-
nicy, którzy powinni określić 
szczegółowe warunki wyko-
nania zjazdu, chodników oraz 
przejścia dla pieszych. Pro-
jektujący zjazd mógł zapro-
ponować rozwiązanie bar-
dziej komfortowe i bezpiecz-
ne, zwłaszcza dla osób niepeł-
nosprawnych. Dziwię się, że 
tego nie uczynił. Kiedy wędru-
ję przez osiedle, które wybu-
dowała fi rma Lepiko, przy ulicy 
Mikołajczaka wysokie krawęż-
niki chodników i parkujące na 
chodnikach pojazdy uniemoż-
liwiają właściwe funkcjono-
wanie osób niepełnospraw-
nych, stwarzają dyskomfort 
dla matek z dziecięcymi wóz-
kami. Nie lepsza jest sytuacja 
na nowym osiedlu OSM przy 
Drodze Leśnej. Brak obniżeń 
krawężników, utrudnia funk-
cjonowanie osób niepełno-
sprawnych. Na szczęście do-
stateczna ilość miejsc parkin-

gowych zmniejsza ilość ama-
torów parkujących na chodni-
kach. 

Przy staroście funkcjonuje 
Powiatowa Komisja do spraw 
Osób Niepełnosprawnych. To 
właśnie członkowie tej Komi-
sji w głównej mierze powinni 
walczyć o likwidację barier ar-
chitektonicznych w przestrze-
ni publicznej. Nie ma nama-
calnych śladów, by to czynili. 
Moja samotna walka na tym 
polu niewiele zmieni. Jeżeli 
nie będę miał wsparcia środo-
wisk osób niepełnosprawnych 
czy wspomnianej Komisji oraz 
zrozumienia wśród sprawują-
cych władzę w gminie i powie-
cie, to będzie to zwykła walka 
z wiatrakami. 

Droga zjazdowa wraz z in-
frastrukturą, o której pisa-
łem powyżej, jest wykonana w 
niewielkim procencie. Można 
jeszcze to wszystko zmienić. 
Dla decydentów będzie to test, 
czy chcą i potrafi ą dojść do po-
rozumienia. 
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Uśmiechnięte twarze, pre-
zentowane z dumą zamie-

rzenia, sympatyczne rozmo-
wy i wypowiedzi profesjonali-
stów na temat aktywizacji za-
wodowej osób niepełnospraw-
nych. W poniedziałek 30 lipca 
w Restauracji „Pod Platanem” 
w Koninie Fundacja im. Dokto-
ra Piotra Janaszka „Podaj dalej”, 
osoby niepełnosprawne i za-
proszeni goście podsumowa-
li trwający blisko dwa lata pro-
jekt „Żyjesz aktywnie, myślisz 
pozytywnie”. 

W ramach tej inicjatywy 
współfi nansowanej ze środ-
ków Unii Europejskiej – Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go 40 osób z niepełnosprawno-

Znam swoje 
prawa

Fundacja Aktywności Zawo-
dowej w Gdyni w ramach 

projektu „Pracodawco, znam 
swoje prawa – rozwój świa-
domości obywatelskiej wśród 
osób niepełnosprawnych” zre-
alizowała bezpłatne warsztaty 
pn. „Trening samodzielnego ra-
dzenia sobie w procesie docho-
dzenia praw pracowniczych”. 

Zajęcia adresowane do doro-
słych osób z niepełnosprawno-
ścią były prowadzone od kwiet-
nia do września raz w miesiącu 
w każdym z trzech miast: Gdań-
sku, Krakowie i Poznaniu. Jeden 
warsztat trwał dwa dni. Warun-
kiem udziału było dostarczenie 
karty zgłoszeniowej oraz ksero-
kopii orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności. 

Projekt był prowadzony przy 
wsparciu Szwajcarii w ra-
mach szwajcarskiego progra-
mu współpracy z nowymi kraja-
mi członkowskimi Unii Europej-
skiej. Dzięki uczestnictwu w za-
jęciach osoby z niepełnospraw-
nością nabyły cenne umiejętno-
ści i wiedzę z zakresu praw pra-
cowniczych. 

KAROLINA KASPRZAK

Forum 
autyzmu
II Ogólnopolskie Forum Au-

tyzmu odbędzie się w Po-
znaniu 29 września w Domu 
Aukcyjnym Adam’s. Podczas 
jego trwania zaprezentowane 
zostaną współczesne metody 
diagnostyki. Poruszane będą 
takie zagadnienia jak wcze-
sna diagnoza zaburzeń auty-
stycznych, terapia neurobio-
logiczna dzieci z autyzmem i 
zagrożonych autyzmem, zna-
czenie diety i leczenia w tera-
pii autyzmu, organizacja pro-
cesu edukacyjnego dla dzieci 
autystycznych, przedszkola 
i szkoły wobec wyzwań pra-
cy z dzieckiem z autyzmem, 
potrzeby rodzin wychowują-
cych dzieci autystyczne. 

Z wykładów mogą skorzy-
stać nauczyciele, wychowaw-
cy, pedagodzy, terapeuci, logo-
pedzi, lekarze, osoby zajmu-
jące się organizacją kształce-
nia, czyli wizytatorzy, dyrek-
torzy placówek, a także rodzi-
ce. awa

PODSUMOWANIE PROJEKTU FUNDACJI IM. PIOTRA JANASZKA 
W KONINIE „ŻYJESZ AKTYWNIE, MYŚLISZ POZYTYWNIE” 

Znaleźli pracę 
i są szczęśliwi

ścią ruchową z terenu subregio-
nu konińskiego otrzymało inter-
dyscyplinarne wsparcie mające 
na celu przygotowanie do pod-
jęcia pracy. 

– Uczestnicy projektu prze-
szli cykl profesjonalnych szko-
leń komputerowych zakończo-
nych egzaminem państwowym, 
brali udział w zajęciach aktyw-
nej rehabilitacji i warsztatach 
umiejętności społecznych, a po-
nadto mogli skorzystać z porad 
doradcy zawodowego i psycho-
loga. To wszystko pozwoliło im 
podnieść kwalifi kacje zawodo-
we oraz uwierzyć w siebie – mó-
wił wiceprezes Fundacji Karol 
Włodarczyk. 

Spotkanie rozpoczęło się pre-
zentacją multimedialną obra-
zującą idee projektu. Następ-
nie głos zabrały osoby niepeł-
nosprawne, dla których udział w 
przedsięwzięciu był szansą na-
bycia umiejętności pożądanych 
na rynku pracy. Z satysfakcją 
opowiadali o planach na przy-
szłość. 

Projekt „Żyjesz aktywnie, my-
ślisz pozytywnie” przyniósł bar-
dzo dobre rezultaty, gdyż pięć 
osób, już w trakcie jego trwania, 
znalazło pracę, a kilkoro innych 
przygotowuje się do założenia 
własnej działalności gospodar-
czej. 

„Udział w projekcie pozwo-
lił mi poczuć się pewniej na ryn-
ku pracy”. „Udział w projekcie 
otworzył mi szersze spojrzenie 
na świat”. „Aktywna rehabilitacja 
była świetnym pomysłem, nie 
lubię ćwiczyć sama” – to wypo-
wiedzi uczestników zawarte w 
barwnie zilustrowanej broszu-
rze na temat projektu.

Podczas spotkania głos za-
brała przedstawicielka Stowa-
rzyszenia na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych Alla Kukolenko, któ-
ra omówiła zasady funkcjono-
wania spółdzielni socjalnych i 
reprezentantka Agencji Rozwoju 
Regionalnego z Konina Graży-
na Twardowska. O działaniach 
Spółdzielni Socjalnej „Otwarci” z 
Konina opowiedział wiceprezes 
Dawid Martynowicz. 

Uwieńczeniem konferencji 
był panel dyskusyjny z udzia-
łem specjalistów i uczestników 
projektu. Tu po raz kolejny oso-
by z niepełnosprawnością dały 
się poznać jako chętne do pra-
cy, otwarte na nowe wyzwa-
nia, przedsiębiorcze i niezależ-
ne. Przez cały czas trwania pro-
jektu zgodnie współdziałały ze 
sobą, uczyły się pracy w zespo-
le. Inicjatywa Fundacji im. Dok-
tora Piotra Janaszka dowiodła, 
że widzą potrzebę dokonywa-
nia zmian w swoim życiu. Śmia-
ło kroczą do przodu i nie podda-
ją się stereotypom. 

KAROLINA KASPRZAK

Panel dyskusyjny. 

Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Otwarci” z Konina 
mówi o idei jej powstania. 
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– Fundacja im. Doktora Pio-
tra Janaszka „Podaj dalej” pro-
wadzi bezpłatne warsztaty ar-
teterapeutyczne dla osób pra-
cujących z niepełnosprawny-
mi. W ramach czego są one re-
alizowane i dla jakiej grupy te-
rapeutów?

– Zajęcia prowadzone są od 
końca czerwca do końca grud-
nia w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Arteterapia drogą do 
integracji” współfi nansowanego 
ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych łącznie dla 200 
uczestników: terapeutów, opie-
kunów i wolontariuszy z całej 
Polski, którzy na co dzień pra-
cują z osobami niepełnospraw-
nymi w organizacjach pozarzą-
dowych, domach pomocy spo-
łecznej, warsztatach terapii za-
jęciowej, środowiskowych do-
mach samopomocy czy świetli-
cach socjoterapeutycznych.

– Jakie metody pracy mogą 
poznać uczestnicy zajęć i gdzie 
się one odbywają? 

– W Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Wąsoszach. W 
spokojnym i przyjaznym klima-
cie, w otoczeniu zieleni, uczest-
nicy mogą nabyć cenne umiejęt-
ności do pracy z podopieczny-
mi. W ramach projektu „Artete-
rapia drogą do integracji” zosta-
nie zrealizowanych 10 trzydnio-
wych warsztatów. Do tej pory 
osiem już zrealizowaliśmy. Każ-
dy jest prowadzony w 20-oso-
bowej grupie. Podczas zajęć 
uczestnicy doskonalą następu-
jące metody pracy: plastykote-
rapię, muzykoterapię, choreote-
rapię, biblioterapię oraz dramę 
stosowaną. Każdy może wybrać 

W  ramach akcji WAKA-
CJE ZA 1 PROCENT pod-

opieczni Fundacji PODAJ DA-
LEJ z Goliny oraz ich rodziny 
mieli okazję bawić się na pik-
niku zorganizowanym w parku 
w Golinie 31 lipca 2012.

Podczas pikniku zorganizo-
waliśmy grillowe przysmaki i 
zabawy ruchowe z chustą ani-
macyjną. W czasie zabaw pod-
opieczni wraz z rodzicami mie-
li okazję spędzić miło czas 
oraz oderwać się od codzien-
nych problemów i obowiązków. 

Za nami dwa kolejne warsz-
taty twórcze zrealizowane 

w ramach projektu „Artetera-
pia drogą do integracji”, zorga-
nizowane, jako jedno z dziesię-
ciu szkoleń zaplanowanych na 
ten rok dla uczestników z róż-
nych stron Polski, przez Fun-
dację im. Doktora Piotra Ja-
naszka PODAJ DALEJ w Wąso-
szach koło Konina w dniach od 
20 do 22 lipca i od 22 do 24 lip-
ca. Warsztaty prowadziła pro-
fesjonalistka w dziedzinie dra-
my stosowanej, prezes Stowa-
rzyszenia Praktyków Dramy 
„STOP-KLATKA” Aleksandra 
Chodasz . 

Celem głównym warsztatów 
było poznanie wybranych ćwi-

Z IWONĄ CICHOCKĄ z Fundacji 
im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej” 
w Koninie rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 

Wsparcie 
przez sztukę

sobie jedną konkretną meto-
dę, według której pracuje przez 
trzy dni. Staramy się wyposażyć 
uczestników nie tylko w wiedzę 
teoretyczną, ale przede wszyst-
kim w doświadczenia praktycz-
ne. Są zajęcia i zabawy integra-
cyjne związane z pedagogiką 
cyrku, tańce w kręgu i wiele in-
nych atrakcji. Poprzez takie ini-
cjatywy ukazujemy korzyści, ja-
kie daje arteterapia. Jest to sto-
sunkowo młoda dziedzina, nie 
dość rozpowszechniona, a przy-
nosi naprawdę dobre efekty. Dla 
uczestniczących w warsztatach 
ważna jest też możliwość wy-
miany doświadczeń i pomysłów 
w zakresie pracy z osobami z 
niepełnosprawnością. 

– Kto prowadził warsztaty? 

– Specjaliści z całej Polski 
dysponujący wiedzą i doświad-
czeniem w danej metodzie tera-
peutycznej. Warsztaty z muzy-
koterapii prowadził prof. dr Ma-
ciej Kierył, z plastykoterapii ani-
matorki z Polskiego Stowarzy-
szenia Pedagogów i Animato-
rów „Klanza”: Monika Nizińska 
oraz Urszula Żyżyńska, z dramy 
stosowanej prezes Stowarzy-
szenia Praktyków Dramy „Stop 
– Klatka” Aleksandra Chodasz, z 
biblioterapii i choreoterapii rów-
nież byli to profesjonaliści bez-
błędnie znający te dziedziny. 

– Czy chętni nadal mogą de-
klarować chęć udziału w szko-
leniu? 

– Niestety, nabór już się za-
kończył. Mamy komplet uczest-
ników. Rekrutacja trwała od 8 
do 21 czerwca. Zainteresowa-
nie ofertą było spore, bo oso-
by zatrudnione w placówkach 
pomocy społecznej zazwyczaj 
nie mają możliwości kształce-
nia oraz podnoszenia kompe-
tencji zawodowych, gdyż szko-
lenia oferowane przez prywat-
ne fi rmy szkoleniowe są drogie 
i po prostu je na nie nie stać, a 
pracodawca z reguły nie ma pie-
niędzy, by je sfi nansować. Wi-
dzimy ogromne zainteresowa-
nie szkoleniami z zakresu arte-
terapii, dlatego staramy się po-
zyskać środki na kolejne.

– Dziękuję za rozmowę. 

czeń i technik dramowych oraz 
podstawowych zasad wykorzy-
stania metody dramy w pracy z 
ludźmi o mniejszych szansach, 
czyli zarówno niepełnospraw-
nych ruchowo, jak i intelektual-
nie. Drama polega gównie na 
wykorzystywaniu elementów te-
atru w pracy twórczej. 

Dwudziestoosobowa grupa 
uczestników tych warsztatów 
okazała się niezwykle interesu-
jącą grupą ludzi, dla których pra-
ca zawodowa z osobami niepeł-
nosprawnymi nie jest codzien-
nym szarym obowiązkiem, ale 
pasją i wyzwaniem! 

Zespół warsztatowy składał 
się z ludzi z różnych miejsco-

W zabawach oraz w grillowa-
niu pomagali nam wolontariu-
sze: Michalina , Małgosia, Karol, 
Kamil oraz Krzyś. Dziękujemy 
Wam bardzo za pomoc!

Na koniec przed wszystkimi 
zgromadzonymi w parku wy-
stąpił młody iluzjonista Mate-
usz. Był to jego debiut przed 
tak dużą publicznością. Rodzi-
ce oraz ich dzieci byli zachwy-
ceni pokazem, a jednocześnie 
nie dowierzali, że można tak 
czarować. Jedynie Olę było trud-
no przekonać, że magia istnie-
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Drama – drogą 
do integracji

Wakacje za 1%
w Golinie

Warsztatów arteterapeu-
tyczne w ramach projektu „Ar-
teterapia drogą do integracji” 
minęły w niezwykle przyjaznej 
atmosferze, pełnej śmiechu i 
radości, ale również dużego 

skupienia, zaangażowania i 
zaufania. Projekt dofi nansował 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

MARGARETA
 DORABIALSKA-MUŚ 

dy magik wyciągał pieniążki 
naszym uczestnikom zza ucha 
oraz z ust. Były także latające 
chusteczki oraz apaszki zmie-
niające kolor z czerwonego na 
czarny. Prawdziwa magia mia-
ła miejsce w golińskim parku. A 
Mateusz obiecał nam, że jesz-
cze nas odwiedzi, na co bardzo 
liczymy, ponieważ lubimy ludzi 
z pasją, którzy umieją się dzielić 
tym, co potrafi ą robić najlepiej!

Piknik zorganizowano dzię-
ki pieniądzom uzyskanym z 1% 
podatku.

JULA

wości i organizacji pozarządo-
wych: fundacji, stowarzyszeń, 
domów pomocy społecznej, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
domów samopomocy, świetlic 

socjoterapeutycznych i innych. 
Uczestnicy bardzo szybko się 
zintegrowali, zaprzyjaźnili i 
chętnie dzielili się doświadcze-
niami. 

je, ale za to chętnie zgodziła 
się być asystentką iluzjonisty, a 
Agnieszka dowiedziała się, że 
jej pierścionek kryje w sobie ta-
jemnicę. Podczas pokazu mło-
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Stylowe kreacje, stroje kąpie-
lowe, torebki, biżuterię ar-

tystyczną oraz inne szykowne 
dodatki prezentowały na cha-
rytatywnym pokazie mody pod 
hasłem: „Kobiety kobietom” 
podopieczne Fundacji Pomoc-
na Mama. 28 lipca na terenie 
Pasażu Różowego przy ul. Św. 
Marcin 47 w Poznaniu modelki 
udowodniły, że warto wierzyć 

W  czerwcu tego roku Boh-
dan Smoleń skończył 

sześćdziesiąt pięć lat. Wie-
lu ludziom kojarzy się przede 
wszystkim z kabaretami Pod 
Budą i Tey, których był współ-
twórcą. Ostatnio brał udział 
w Projekcie Poznaniak „Po-
znaj tej Poznań”, który na You 
Tube obejrzało już ponad 166 
tysięcy osób. Ma ogromny do-
robek artystyczny, ale przede 
wszystkim jest to człowiek 
wielkiego serca. Za swo-
ją charytatywną działalność 
otrzymał wiele nagród i wy-
różnień, a założona przez 
niego Fundacja „Stworzenia 
Pana Smolenia” kończy wła-
śnie pięć lat. Już trwają przy-
gotowania do koncertu cha-
rytatywnego.

Fundacja zmierza nie tylko 
w kierunku utrzymania wyso-
kiej jakości zajęć, ale stałego 
jej podnoszenia. W dniach od 
24 do 27 lipca odbyły się czte-
rodniowe dniowe warsztaty fi -
zjoterapeutyczne prowadzo-
ne przez znakomitego specja-
listę w dziedzinie hipoterapii 
Jana Krupińskiego. Fundacja 
Bohdana Smolenia jest jedy-
nym ośrodkiem w Polsce, który 
posiada licencję metody Spirit 
Horse – amerykańskiej szkoły 
hipoterapii. Prowadzenie zajęć 
hipoterapeutycznych, zgodnie 
z założeniami tej metody, obej-
muje nie tylko jazdę, ale tak-
że przygotowanie i pielęgna-
cję konia. 

Twórca i pracownicy Funda-
cji mają wiele marzeń, od cał-
kiem malutkich, takich przy-
ziemnych, do naprawdę wiel-
kich. Chcieliby utworzyć wła-
sne sekcje jeździeckie Olim-
piad Specjalnych i Paraolimiad, 
ale przedtem trzeba zmoder-
nizować teren Fundacji, od-
dzielając część gospodarczą 
od części jeździeckiej. Nale-
ży przygotować plac jeździec-
ki, tak zwany czworobok, za-
równo do codziennej pracy jak 
i profesjonalnego rozgrywania 
zawodów, zaadaptować salę 
dla potrzeb wykładowo-reha-
bilitacyjnych, wybudować wia-
ty i przygotować parking. Dofi -
nansowania pozwalają na bo-
gatsze plany zarówno pod ką-
tem przygotowania do imprez, 
jak i zakupów, które często od-
kładane są na później. 

Nie na wszystko starcza 
środków, dlatego tak ważni 
dla Fundacji są sponsorzy. Pan 
Bohdan Smoleń przez długi 
czas sam o wszystko dbał. Te-
raz jego stan zdrowia nie po-
zwala mu już na takie zaanga-
żowanie, a dla wielu osób hi-
poterapia jest bardzo istotnym 

sposobem na poprawę funk-
cjonowania w sferze fi zycznej, 
emocjonalnej, poznawczej i 
społecznej. Uczestnicy zajęć to 
dzieci i dorośli – chorzy, z róż-
norakimi niepełnosprawno-
ściami. Hipoterapii poddawane 
są najczęściej osoby z nastę-
pującymi schorzeniami i zabu-
rzeniami rozwoju:

DZIECI 
Z ZESPOŁAMI 
NEUROLOGICZNYMI
1.  Mózgowe porażenie dzie-

cięce, konieczna samodziel-
na kontrola głowy i czynna 
pozycja siedząca pacjenta. 

2.  Stany po urazach czaszko-
wo-mózgowych.

3.  Minimalne uszkodzenia mó-
zgu.

4.  Choroby mięśni (przy sile 
mięśni ocenianej w skali Lo-
vetta na minimum 3 punkty), 
konieczna indywidualizacja 
intensywności i czasu zajęć. 

5.  Dzieci niedowidzące i niewi-
dome. 

6.  Choroby i zaburzenia psy-
chiczne. 

DZIECI
Z ZESPOŁAMI 
ORTOPEDYCZNYMI
1.  Wady postawy.
2.  Skoliozy do 20° wg Coba z 

wyjątkiem progresujących 
skolioz idiopatycznych. 

3.  Stany po amputacji i wady 
rozwojowe kończyn.

INNE
1.  Zespoły genetyczne, np. Ze-

spół Downa (z obowiązko-
wym zdjęciem rtg – bocznym 
i czynnościowym – odcinka 
szyjnego kręgosłupa). 

2.  Przepukliny oponowo-
rdzeniowe, w zależności od 
wysokości uszkodzenia, ob-
razu klinicznego, współwy-
stępowania wodogłowia.

3.  Zespoły psychologiczne: za-
burzenia emocjonalne, upo-
śledzenia umysłowe, niedo-
stosowanie społeczne. 

4.  Opóźnienie psychoruchowe 
o nieustalonej etiologii.

OSOBY DOROSŁE
1.  Stwardnienie rozsiane. 
2.  Stany po udarze mózgu. 
3.  Stany po urazach czaszko-

wo-mózgowych.
4.  Inne choroby narządu ruchu 

na tle neurologicznym i orto-
pedycznym. 

5.  Choroby i zaburzenia psy-
chiczne. 

6.  Uzależnienia. 
7.  Patologie społeczne. 

W lipcu 2012 roku zakończy-
ła się roczna umowa sponso-

CHARYTATYWNY POKAZ MODY FUNDACJI 
POMOCNA MAMA

Udowodniły,
że warto…

Panie z dumą prezentowały 
kreacje. 

w siebie i otwierać się na ludzi. 
Całkowity dochód z inicjatywy 
został przekazany na cele sta-
tutowe Fundacji.

Pokaz zorganizowali: Fabryka 
Mody, Salon Bielizny Wika Styl 
i Execellent Nails&Body. Part-
nerem była Fundacja Pomocna 
Mama, a sponsorami Lumina-
vintage shop, Big-Shop, Fashion 
School, Krzysztof Fagas, Dada 
Cafe i Wika. Medialnie akcję 
wspierał Filantrop Naszych Cza-
sów, Telewizja ONTV i magazyn 
„O mamo”. Nad wizażem i sty-
lizacją czuwały Agnieszka Ga-
jewska i Paulina Maciejewska. 

Sobotnie popołudnie było 
ważne nie tylko dla pasjona-
tek nowych trendów w ubiorze, 
ale przede wszystkim mode-
lek: podopiecznych Fundacji Po-
mocna Mama, które na co dzień 
zmagają się z trudną sytuacją 
materialną. Na spotkaniu kobie-
ty przekonały się, że za niewiel-
ką sumę można sprawić sobie 
naprawdę ekstrawagancką kre-
ację, a prócz tego poznać cieka-
wych ludzi. 

Publiczność z zainteresowa-
niem przyglądała się prezento-
wanym strojom. Były oklaski i 
podziw dla odważnych mam. 
Pokaz prowadził Marcin Wojcie-
szak. Muzycznie uświetniła go 
Agnieszka Szymańska z Duetu 
Magnus oraz Maciej Elvis Kry-
szak. 

KAROLINA KASPRZAK
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Śpiewa 
Agnieszka 
Szymańska. 
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Serce dla chorych 
i niepełnosprawnych
ringowa ze Spółką FAMILY HO-
USE. 

Zaangażowanie ze strony 
sponsora było ogromne. Wspie-
rał Fundację nie tylko fi nanso-
wo, ale angażował się w or-
ganizację pikników, festynów 
i imprez takich jak andrzejki i 
bal karnawałowy. Pomoc jed-
nak nie ograniczała się tylko do 
zapewnienia poczęstunku, sło-
dyczy, balonów czy gadżetów 
na sponsorowanych wydarze-
niach. Pani Izabella Łukomska-
Pyżalska – wiceprezes Zarządu 
Spółki Family House wkładała 
w działania na rzecz Fundacji 
wiele serca. Olbrzymią sympa-
tię zyskała między innymi dzię-
ki osobistym kontaktom z pod-
opiecznymi Fundacji i ich ro-
dzinami. Jak mówią, szczegól-
nie ujął ich Jej szczery uśmiech 
i wspólny taniec. 

Family House jest sponso-
rem strategicznym Klubu Spor-
towego Warta S.A, a Pani Iza-
bella Łukomska-Pyżalska pia-
stuje jednocześnie funkcję jego 
prezesa. Dzięki temu piłka-
rze Warty niejednokrotnie brali 
udział w spotkaniach z korzy-
stającymi z hipoterapii, zarów-
no w Baranówku – uczestni-
cząc w zabawach, konkursach 
i piknikach, jak i w Mosińskim 
Ośrodku Kultury czy na Stadio-
nie Miejskim w Poznaniu. Du-
żym przeżyciem było dla pod-
opiecznych Fundacji i ich ro-
dzin zwiedzenie tegoż sta-
dionu jeszcze przed Mistrzo-
stwami Europy w Piłce Noż-
nej EURO 2012. Dla wielu był 
to pierwszy w ich życiu mecz 
oglądany na żywo. To właśnie 
piłkarze Warty rozbudzili w 
nich pierwsze piłkarskie emo-
cje. Dobrze znane są dzieciom 
maskotki klubu – Dinusie. Dzia-
łania sponsora miały ogromne 
znaczenie dla poczucia stabil-
ności w funkcjonowaniu Fun-
dacji. Nieocenione były comie-
sięczne wpływy, bez których 
pod dużym znakiem zapytania 
stałaby kondycja Fundacji. 

W ostatnim roku wspar-
li Fundację również inni spon-
sorzy. Pracownicy poznańskie-
go oddziału GlaxoSmithKline-

Pharmaceuticals SA w ramach 
wolontariatu pracowniczego, 
przyjechali z farbami i pędzla-
mi i odmalowali ogrodzenia, 
a kadra kierownicza przepro-
wadziła zbiórkę funduszy na 
roczną adopcję dwóch koni. 
Prace z ogrodzeniem dokoń-
czyło Siedmiu Wspaniałych z 
fi rmy „Windpoldźwig” z Zielo-
nej Góry, a Pan Kurek z Bulo-
wic przywiózł schody do sali 
szkoleniowej. Fundacja PKO 
BP dofi nansowała zajęcia hipo-
terapeutyczne i przygotowują-
ce do zawodów olimpiad spe-
cjalnych. Telewizja Polska S.A. 
Oddział w Poznaniu przekaza-
ła czek, który pozwolił dofi nan-
sować zajęcia z hipoterapii. 
Znaczące było również wspar-
cie ze strony fi rmy Enea S.A., 
pozwalające na przeszkole-
nie zawodników, koni, opłace-
nie kosztów organizacyjnych i 
przejazdów. 

Nieoceniona jest pomoc Biu-
ra Rachunkowego „EXACTUS” 
z Mosiny oraz kancelarii praw-
nej „SWS Skoczyński Wacho-
wiak Strykowski” z Poznania. 
Oprócz wymienionych Firm 
swoje wsparcie w formie prac 
na rzecz Fundacji lub przeka-
zanych wyrobów okazało wie-
lu darczyńców, których nie spo-
sób przy tej okazji wymienić. 
Na stronie internetowej Funda-
cji jest specjalna zakładka „Po-
mogli nam”, w której znajdu-
ją się podziękowania dla więk-
szości z nich. I Państwo może-
cie wesprzeć działania fundacji 
przekazując 1% od swojego po-
datku lub przesyłając na konto 
fundacji dobrowolna wpłatę:

Fundacja Stworzenia Pana 
Smolenia 62-050 Mosina, Ba-
ranówko 21 KRS: 0000 290 988 
KONTO PRZELEWÓW KRAJO-
WYCH: GBS/o.Mosina 92 9048 
0007 0000 5412 2000 0001 
KONTO PRZELEWÓW ZAGRA-
NICZNYCH: Gospodarczy Bank 
Wielkopolski S.A. PL92 9048 
0007 0000 5412 2000 0001 
SWIFT/IBAN: GBWCPLPP

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Stworzenia przyjazne dzieciom.

Rysunek Agnieszki Słodzinki, uczestniczki zajęć 
hipoterapeutycznych w Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”.
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Kiedy na świat przycho-
dzi dziecko, rodzice stara-

ją się zapewnić mu jak najlep-
szą opiekę. Troszczą się o pra-
widłowy rozwój, uczą pozna-
wać otaczającą rzeczywistość, 
a w szczególności przekazu-
ją najważniejsze wartości: mi-
łość, dobro, troskę o drugiego 
człowieka. 

Tak właśnie czynił doktor 
Piotr Janaszek, lekarz specjalista 
ortopedii i rehabilitacji, twórca 
nowatorskiego Ośrodka Rehabi-
litacji Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej w Mielnicy nad Go-
płem, którego nadrzędnym ce-
lem była integracja osób nie-
pełnosprawnych ze społeczeń-
stwem. Po jego tragicznej śmier-
ci w 1998 roku córki Zuzanna i 

WIELKOPOLANIE W SŁUŻBIE 

„Tato nauczył mnie 

Olga postanowiły kontynuować 
działania na rzecz i dla osób z 
ograniczeniami sprawności.

W publikacji autorstwa Euge-
nii R. Dabertowej „Doktor Piotr. 
Pasje życia Piotra Janaszka” wy-
danej w 2009 roku przez Funda-
cję im. Doktora Piotra Janaszka 
„Podaj dalej” czytamy, że „Dok-
tor Piotr Janaszek to uczeń świa-
towej sławy lekarza, profesora 
Wiktora Degi, twórcy koncep-
cji rehabilitacji globalnej, który 
wcielał w życie program swo-
jego mistrza. Podczas studiów 
na Akademii Medycznej w Po-
znaniu (1965 – 1971) Janaszek 
współtworzył Drużyny „Nieprze-
tartego szlaku” przy Klinice Or-
topedycznej w Poznaniu, re-
alizując formę rehabilitacji po-

przez obozy harcerskie. Po uzy-
skaniu dyplomu lekarza podjął 
pracę w Szpitalu Powiatowym 
(później Wojewódzkim) w Ko-
ninie. Stworzył Oddział Rehabili-
tacji Dziecięcej (pierwszy w Pol-
sce w szpitalu wojewódzkim), 
Poradnię Zaopatrzenia Ortope-
dycznego, Oddział Wojewódz-
ki Polskiego Towarzystwa Wal-
ki z Kalectwem (od 1993 roku 
był prezesem Zarządu Główne-
go TWK) i jeden z pierwszych w 
Polsce Warsztatów Terapii Za-
jęciowej dla osób z ciężką nie-
sprawnością (…). Pomagał mło-
dzieży niepełnosprawnej w pod-
jęciu studiów i pracy. Całe życie 
poświęcił przywracaniu niepeł-
nosprawnym wiary w sens re-
habilitacji i walce o ich pełno-
prawność społeczną. Dzieci od-
znaczyły go Orderem Uśmiechu. 
Był dla nich „Doktorem Mielni-
cą”, człowiekiem, który „leczył je 
uśmiechem” i zarażał radością 
życia”.

W sali konferencyjnej siedzę 
obok jego córki Zuzanny Jana-
szek-Maciaszek. Po zapowie-
dzi prowadzącego podchodzi 
do mównicy, wita gości, a na-
stępnie zaczyna miłą rozmowę 

z uczestnikami projektu. Po za-
kończeniu spotkania każdy pra-
gnie podzielić się z nią wraże-
niami, sukcesami, planami na 
przyszłość. Nie brakuje chwyta-
jących za serce pożegnań i upo-
minków na pamiątkę. Zuzan-
na Janaszek-Maciaszek, prezes 
Fundacji im. Doktora Piotra Ja-
naszka „Podaj dalej” w Koninie 
dla każdego znajdzie czas, do-
bre słowo i uśmiech.

Urodziła się 17 czerwca 1975 
roku. Jest absolwentką Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Szkoły Policealnej Pracowników 
Służb Społecznych oraz Szko-
ły Liderów Społeczeństwa Oby-
watelskiego. Od najmłodszych 
lat brała udział w obozach reha-
bilitacyjnych, które organizował 
Doktor Piotr. Gdy w 1998 roku 
zginął w wypadku samocho-
dowym, wraz z siostrą przeży-
ły ogromny szok. Śmierć najbliż-
szej osoby i zarazem tak wiel-
kiego autorytetu była nieopisa-
ną stratą. 

– Przez blisko pięć lat po 
śmierci taty rozwijałyśmy i 
wzbogacałyśmy działalność 
Fundacji „Mielnica”, która rów-
nież była jego dziełem. To wła-

Córka Zuzanna podjęła dzieło ojca w Fundacji „Podaj Dalej”.

Drzwi otwarte w Centrum Południowa. Pani Zuzanna z jedną 
z podopiecznych. 

Wręczenie certyfi katów ECDL (Europejski Certyfi kat 
Umiejętności Komputerowych) uczestnikom projektu 

„Żyjesz aktywnie – myślisz pozytywnie”. 
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OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

kochać ludzi…”

tora Piotra Janaszka „Podaj da-
lej” mieści się w pięknym Cen-
trum Południowa. Mamy więcej 
miejsca do pracy terapeutycznej 
i rehabilitacji, a co za tym idzie, 
komfort i wygodę działania – 
mówi pani Zuzanna. 

Organizacja realizuje szereg 
inicjatyw zmierzających ku po-
prawie warunków życia osób 
z ograniczeniami sprawności: 
projekty, zajęcia aktywizujące, 
spotkania dla rodziców, warsz-
taty, konsultacje. Prowadzi Cen-
trum Wolontariatu i przygoto-
wuje zarówno sprawnych jak i 
niepełnosprawnych wolontariu-
szy do podjęcia współpracy, po-
kazuje, czego można się spo-
dziewać i jak reagować w róż-
nych sytuacjach. Marzeniem 
Zuzanny Janaszek-Maciaszek 
jest dalszy rozwój Fundacji oraz 
służba ludziom. 

Prywatnie jest szczęśliwą 
mamą dwóch dziewczynek: Ga-
brysi i Jagódki. Przyznaje, że sta-
ra się rozpoczynać pracę bar-
dzo wcześnie i pracować tylko 
do godziny 16.00, jednak nie za-
wsze się to udaje. Po pracy po-
święca czas wyłącznie rodzinie. 
Nigdy jednak nie zapomina, że 
dobro wyświadczone drugiemu 
człowiekowi wraca do darczyń-
cy przynajmniej podwojone.

KAROLINA KASPRZAK

roku bez siedziby i zaplecza fi -
nansowego. Z czasem przyby-
wało osób niepełnosprawnych, 
wolontariuszy i wszystkich lu-
dzi, którym nie jest obojętny los 
drugiego człowieka. „Podaj da-
lej”, bo dobro, które ktoś otrzy-
mał w darze od drugiego, prze-
kazuje dalej, a obdarowany 
jeszcze dalej. W ten sposób re-
alizowana jest idea wzajemnej 
pomocy, współpracy i integracji 
międzyludzkiej. 

– Najpierw skupiliśmy się na 
szkoleniu wolontariuszy i kon-
kretnych inicjatywach adreso-
wanych do osób z niepełno-
sprawnością. Szkolenia prowa-
dziliśmy w różnych zaprzyjaź-
nionych miejscach, głównie w II 
Liceum im. K. K. Baczyńskiego 
w Koninie. Dyrektor wygospo-
darował dla nas pomieszczenie 
po małym szkolnym magazy-
nie, które dzięki pomocy wielu 
osób i fi rm udało się wyremon-
tować i przystosować na biuro. 
W 2009 roku złożyliśmy wnio-
sek o dofi nansowanie w kon-
kursie Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego i dzięki otrzymanej dota-
cji mogliśmy na potrzeby reha-
bilitacji społecznej i zawodowej 
przeprowadzić modernizację 
budynku przy ulicy Południo-
wej, użyczonym przez Miasto 
Konin. Dziś Fundacja im. Dok-
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Nauka jazdy na rowerze.

Doktor Piotr Janaszek.

Harcerskie lata.

Z niepełnosprawnymi dziećmi.

Doktor Piotr ze swoimi podopiecznymi.

śnie tato nauczył mnie kochać lu-
dzi i zaszczepił chęć bezintere-
sownych działań na ich rzecz. We 
wrześniu 2003 roku, nie mogąc 
dalej realizować swoich pomy-
słów, zakończyłyśmy współpracę 
z organizacją. Po długich miesią-
cach starań wraz z wolontariu-
szami, którzy podążyli naszym 
śladem, powołałyśmy do istnie-
nia Fundację im. Doktora Piotra 
Janaszka „Podaj dalej” – opowia-
da Zuzanna. 

Tak dzień po dniu rozwijały się 
założenia Fundacji. Swoją dzia-
łalność rozpoczęła w lutym 2004 
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W  Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym w Po-

znaniu 23 lipca odbył się 
koncert w wykonaniu jego 

Start przy Akademii Wy-
chowania Fizycznego przy 

ulicy Królowej Jadwigi, meta 
w leśniczówce na Dębinie. 
Tak była trasa przechadzki 11 
sierpnia dla osób niepełno-
sprawnych brzegiem Warty. 
Po drodze były opowieści o 
tych zapomnianych dziś miej-
scach nad rzeką, którymi nie-
gdyś szczycił się Poznań.

Nie była to pierwsza tego typu 
inicjatywa. Wycieczki dla osób 
niepełnosprawnych po Pozna-
niu i okolicach mają już kilku-
letnią tradycję. Stanowią one 
okazję dla niepełnosprawnych 
i ich opiekunów do wyjścia z 
domu, aktywnego spędzenia 
czasu wśród życzliwych ludzi. 
Wycieczki mają walor poznaw-
czy, ponieważ każdej z nich to-
warzyszy przewodnik Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego mający w zana-
drzu mnóstwo ciekawostek na 
temat odwiedzanych miejsc.

Uczestnicy poznali historię 
dziś już niszczejących willi przy 
Drodze Dębińskiej, wśród zaro-
śli dojrzeli dawne alejki giełdy 
ogrodniczej, odwiedzili dzie-
ciniec miejski, w którym na-
dal licznie spotykają się dzie-
ci i młodzież. Mowa o Młodzie-

Ja – Olga Twardowska ze 
Stowarzyszenia Osób Nie-

pełnosprawnych, Ich Rodzin 
i Przyjaciół ”Zawsze Razem” 
oraz moja serdeczna przy-
jaciółka Zuzanna Majda ze 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Młodzieży Sprawnej Inaczej 
„Śmiałek” postanowiłyśmy 
odwiedzić Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie. 

Wielkie wrażenie wywarły 
na nas wierne kopie rzeźb: po-
sągi Buddy, brama słońca, ka-
mienny kalendarz Azteków w 
kształcie dysku, rzeźba głowy 
Olmecka z Meksyku, postać z 
naczyniem ofi arnym, pomnik 
boga pierzastego węża, po-
mnik Siedzącego Byka, głowa 
z Wyspy Wielkanocnej. We-
szłyśmy też do piramidy, która 
skrywa takie eksponaty jak fre-
ski przedstawiające życie Egip-
cjan, na przykład mumifi kację 
zwłok, popiersie Bogini Nefre-
tete i wiele innych. 

Pawilon pod nazwą Tajem-
niczy Świat Indian pozwolił 
nam poznać przerażające bó-
stwa czczone przez Indian i 
ciekawostki z ich życia, a także 
postacie z załogi statku San-
ta Maria, na którym Krzysz-
tof Kolumb odkrył Amerykę. 
Mogłyśmy beztrosko buszo-
wać w wiernej kopii tego okrę-
tu. Podziwiałyśmy zbudowany 
w skali 1:1 brytyjski myśliwiec 
Hawker Hurricane MK1, na 
którym w czasie drugiej wojny 
światowej polscy lotnicy wal-
czyli w legendarnym Dywizjo-
nie 303, co Arkady Fiedler opi-
sał w jednej ze swoich książek. 

To była wspaniała wyprawa. 
Siedzimy już z Zuzią nad mapą 
i planujemy kolejną wycieczkę. 

OLGA TWARDOWSKA

Brzegiem Warty

żowym Domu Kultury nr 1. Da-
lej trasa wiodła obok Łazienek, 
niegdysiejszego kąpieliska nad 
Wartą.

Trasa przechadzki biegła 
też wzdłuż dawnej trasy kolej-
ki wąskotorowej na Dębinę, po 
której nie ma już śladu. Wy-
cieczka zakończyła się w dę-

bińskiej leśniczówce. Tutaj ci 
nieliczni, którzy zdecydowa-
li się pójść na spacer (pogoda 
wiele osób zniechęciła udzia-
łu), zregenerowali siły przy ka-
wie i rozmawiali o planach na 
kolejne piesze wycieczki.

KATARZYNA DOBICKA

Koncert „Wspólnoty”
podopiecznych. Organiza-
torem było Stowarzyszenie 
Rodzin, Opiekunów i Przyja-
ciół Osób Psychicznie Cho-
rych „Wspólnota”. 

W trakcie koncertu miesz-
kańcy placówki zaprezento-
wali swoje umiejętności mu-
zyczne, wokalne i recytator-
skie. Głównym punktem pro-
gramu był koncert muzycz-
ny, którego wykonawcą był 
mieszkaniec Zakładu. Kon-
cert zawierał elementy mu-
zyki klasycznej, ludowej i 
rozrywkowej. Był przeplata-
ny występami artystycznymi 
mieszkańców placówki, któ-
re przeniosły publiczność w 
krainę wierszy Juliana Tuwi-
ma oraz baśni. 

W wydarzeniu wzięli 
udział podopieczni i człon-
kowie Stowarzyszenia, ro-
dziny pacjentów oraz perso-
nel. Po zakończeniu części 
artystycznej wszyscy wzię-
li udział w zabawie integra-
cyjnej. na

Ten to miał głowę.
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W Ogrodzie Tolerancji

Fotka z naszym przodkiem.
Przystojny gość.

W piramidzie. 

Może polecimy?

Płyniemy statkiem Santa Maria.
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„Nowe fundusze unijne 
w latach 2014–2020. 

Ostatnie zmiany w zakresie 
realizacji projektów dofi nan-
sowanych z Funduszy Unij-
nych w latach 2007–2013” – to 
temat prezentacji zorganizo-
wanej przez warszawską fi r-
mę szkoleniową ATR w środę 
5 września w Centrum Konfe-
rencyjnym Adam’s przy ulicy 
Matejki 62 w Poznaniu. 

Celem było zapoznanie 
uczestników z tematyką no-
wego okresu programowania 

Unii Europejskiej na lata 2014– 
2020 i aktualnymi zmianami w 
realizacji projektów dofi nanso-
wanych w latach 2007–2013. 
Szkolenie prowadził Piotr Cha-
berski, prawnik, doświadczo-
ny trener, konsultant oraz wy-
kładowca na uczelniach wyż-
szych, wieloletni pracownik 
fi rm doradczych. Szkolenie 
miało formę wykładów ilustro-
wanych prezentacją i doświad-
czeniami praktycznymi. 

KAROLINA KASPRZAK

Mateusz urodził się z wro-
dzoną złożoną wadą ser-

ca polegającą na przełożeniu 
wielkich naczyń, przetrwa-
łym przewodem tętniczym 
Botalla, ubytkiem przegrody 
międzyprzedsionkowej. Tuż 
po urodzeniu został zakwali-
fi kowany do wieloetapowego 
leczenia operacyjnego. 

W drugiej dobie życia prze-
szedł zabieg balonowej septo-
stomii przedsionkowej, pole-
gającej na powiększeniu ubyt-
ku międzyprzedsionkowego. 
Tydzień później miał operację 
metodą Jatene, podczas której 
przegroda międzyprzedsion-
kowa została zszyta, a prze-
trwały przewód Botalla pod-
wiązany.

– Patrzymy na naszego Anioł-
ka i zastanawiamy się, skąd w 
nim tyle radości, miłości, siły i 
walki o życie. Tyle wycierpiał, 
dwa razy wyrwał się śmier-
ci. On na nowo uczy nas żyć i 
cieszyć się życiem. Uwielbiamy 
patrzeć jak śpi, jak się śmieje, 
siedzi zamyślony, mówi, że nas 
kocha. To on daje nam siłę do 
dalszej walki o uratowanie jego 
małego serduszka – mówią ro-
dzice chłopca.

Po chwilowej poprawie chło-
piec został ponownie zakwa-
lifi kowany do plastyki aorty i 
pnia płucnego przy użyciu łaty 
z Gore-Texu. W przebiegu po-
operacyjnym doszło do niewy-
dolności oddechowej i chło-
piec wymagał wspomagania 
respiratorem. Potem przeszedł 

jeszcze jeden zabieg korygują-
cy, podczas którego w tętnicy 
płucnej założono stenty (nie-
wielkie „sprężynki”), aby przy-
wrócić jej drożność. Rok póź-
niej ponownie poszerzano je 
w Klinice w Monachium. W 
marcu tego roku Mateusz mu-
siał znieść kolejny zabieg, czy-
li balonową angioplastykę pnia 
płucnego. 

Mimo tak wielu operacji stan 
chłopca pogarsza się, tętnice i 
aorta nadal nie rozwijają się 
prawidłowo. Dysfunkcja węzła 
zatokowego, który pełni rolę 
naturalnego rozrusznika ser-
ca oraz występujące dodatko-
we skurcze mięśnia sercowe-
go powodują zaburzenia ryt-
mu serca i jego niewydolność. 
Chłopiec coraz bardziej męczy 
się, a wada serca zagraża jego 
życiu. Zabieg ma się odbyć w 
Monachium. Jego koszt wy-
nosi 30.000 euro. Rodzina nie 
jest w stanie zgromadzić takiej 
kwoty. Każda wpłata od ludzi o 
wielkich sercach jest więc bar-
dzo ważna. Wada serca zagra-
ża życiu chłopca. 

Oto dane do przelewu: Fun-
dacja „Mam serce”, ulica Wita 
Stwosza 12, 02-661 Warsza-
wa, nazwa banku: Millennium 
Bank, numer konta: 24 1160 
2202 0000 0002 0936 3911, ty-
tuł przelewu: Mateusz Chro-
bak. Wszystkie darowizny z ty-
tułem „Mateusz Chrobak” są w 
100 procentach wpłacane na 
jego konto. Fundacja nie po-
biera żadnych opłat. awa

M am na imię Piotr, urodziłem 
się 1 czerwca 1993 roku, je-

stem osobą niepełnosprawną fi -
zycznie, bez rąk i nóg. Obecnie 
mam 19 lat, w zeszłym roku za-
kończyłem naukę z wynikiem 
bardzo dobrym, wraz z maturą. 
Od podstawówki zajęcia eduka-
cyjne odbywały się w moim ro-
dzinnym domu. Liceum wybra-
łem o profi lu informatycznym. 
Teraz chciałbym kontynuować 
naukę i studiować informatykę 
w trybie stacjonarnym, na Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. 

Piszę do państwa z uprzejmą 
prośbą o wsparcie fi nansowe ce-
lem zakupienia niezbędnych dla 
mnie urządzeń medycznych. Są 
to: pulsoksymetr, kapele i fl ut-
ter. Obecnie dzięki pomocy osób 
dobrej woli, udało mi się zaku-
pić akapele i fl atter. Cena tych 
dwóch urządzeń wynosiła 1320 
zł. Ze względu na mój stan zdro-
wia wskazane są dla mnie tak-
że wyjazdy rehabilitacyjne. Lecz 
koszty urządzeń i wyjazdów 
przekraczają możliwości fi nan-
sowe moje i mojej rodziny. Ja co 
miesiąc otrzymuję rentę socjal-
ną w wysokości 597.23 zł, na-
tomiast moja mama około 620 

N azywam się Małgorzata Per-
lińska. Byłam pasażerką sa-

mochodu, któremu 22 lipca 2007 
roku zajechał drogę pirat dro-
gowy. Miałam wtedy 20 lat. Kie-
rowca prawidłowo jadącego sa-
mochodu, w którym się znajdo-
wałam, aby ratować moje życie 
i swoje, próbował uniknąć zde-
rzenia. Niestety, nagły manewr 
obronny spowodował utratę pa-
nowania nad pojazdem i samo-
chód uderzył w drzewo. Sprawca 
wypadku uciekł z miejsca zda-
rzenia. 

W stanie bardzo ciężkim tra-
fi łam do szpitala, bezpośrednio 
na Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii w Chojnicach. 
Wielonarządowy uraz, niewy-
dolność krążeniowo-oddecho-
wa, złamanie wybuchowe krę-
gosłupa w odcinku szyjnym C1/
C2, złamanie obojczyka prawe-
go, otwarte zwichnięcie stawu 
skokowego górnego lewego ze 

Pomoc
dla Mateusza

Fundusze z Unii

zmiażdżeniem podudzia, stłu-
czenie płuca prawego i niedo-
wład czterokończynowy z ko-
niecznością amputacji lewej 
nogi – spowodowały moją cięż-
ką niepełnosprawność. 

Wskutek wypadku stałam się 
osobą niepełnosprawną, cał-
kowicie zależną od pomocy in-
nych osób. Mama opiekuje się 
mną przez 24 godziny na dobę. 
Samodzielnie nie potrafi ę wyko-
nać nawet najprostszych czyn-
ności: potrzebuję pomocy przy 
ubieraniu, myciu, jedzeniu, 
zmianie pozycji czy asekuracji 
przy poruszaniu się na wózku 
inwalidzkim. Lekarze nie dawa-
li mi szans na przeżycie i trud-
no było znaleźć klinikę, która 
podjęłaby się tak bardzo poważ-
nej operacji kręgosłupa, bo mo-
gła ona zakończyć się dla mnie 
śmiercią. 

Mimo to nie poddałam się i je-
stem pełna nadziei i wiary we 
własne siły i możliwości. Posta-
nowiłam udowodnić nawet sa-
mej sobie, że nie będę roślinką. 
Przyrzekłam sobie, że bez wal-
ki się nie poddam. Choć minę-
ło zaledwie kilkanaście miesię-

zł. Koszt wspomnianego pul-
soksymetru wynosi około 6000 
zł. Cena jest aż taka, ponieważ 
czujnik urządzenia musi być na 
czoło lub ucho, gdyż nie posia-
dam kończyn. Oprócz wskaza-
nych urządzeń i turnusów po-
szukuję, również osób o dobrym 
sercu, którzy zechcieli by mnie 
objąć stałą pomocą fi nansową. 

Od kilku lat zaczął pogorszać 
się mój stan zdrowia. W związku 
z niepełnosprawnością powstała 
u mnie skolioza prawostronna. 
Na początku było to niewielkie 
skrzywienie i lekarze ortopedzi 
zalecili rehabilitację. Odbywa-
ne ćwiczenia częściowo zaha-
mowały skoliozę, jednak z cza-
sem choroba kręgosłupa postę-
powała.

Jak każdy młody człowiek 
mam plany i marzenia. Pomi-
mo swoich chorób staram się żyć 
jak każdy zdrowy chłopak, lecz 
bez pomocy innych będzie to dla 
mnie bardzo trudne. Jakość mo-
jego życia zależy w dużym stop-
niu od pomocy innych. Chciał-
bym również podjąć studia na 
kierunku informatycznym (w try-
bie dziennym), jednak to wiąże 
się z kolejnymi poważnymi wy-
datkami. Moja rodzina nie jest w 
stanie zapewnić mi podczas stu-
diów mieszkania przystosowa-
nego do moich potrzeb. A bar-
dzo bym chciał to osiągnąć i wie-
rzę, że dzięki Państwa pomocy 
uda mi się osiągnąć te cele. Nie-
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cy od tego tra-
gicznego zda-
rzenia, po-
s tanowi łam 
wznowić w 
roku 2008, 
po roku urlo-
pu dziekań-
skiego, prze-
rwane studia 
i udowodnić, 

że jeżeli tylko się chce, to moż-
na zrobić dużo. W czerwcu 2012 
roku obroniłam tytuł magistra ze 
stosunków międzynarodowych 
z oceną na dyplomie dobry plus 
na Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Moje optymi-
styczne podejście do darowa-
nego życia i systematyczna re-
habilitacja dają z dnia na dzień 
wspaniałe rezultaty. Początkowo 
byłam całkowicie pozbawiona 
czucia w rękach i nogach. Ak-
tualnie odzyskałam je na tyle, że 
mimo niewładnych palców po-
trafi ę pisać na komputerze. 

Jednak aby żyć w miarę god-
nie i utrzymać to, co udało mi się 
osiągnąć, muszę być ciągle re-
habilitowana. Złożyłam doku-
menty i wnioski o przyjęcie w 

stety leczenie i studia wymaga-
ją ogromnych nakładów fi nanso-
wych. Roczny koszt przeznaczo-
ny tylko na leki wynosi około 35 
tys. zł. Obecnie kręgosłup uciska 
na narządy wewnętrzne, między 
innymi płuco, przez co oddycham 
gorzej, a przy dużych infekcjach 
zapalnych mam niewydolność 
oddechową. Niska odporność, 
częste infekcje oraz postępujące 
choroby zwiększyły ilość i często-
tliwość przyjmowania lekarstw, 
które wraz z kosztami niezbęd-
nej w moim przypadku rehabili-
tacji przekraczają możliwości fi -
nansowe mojej rodziny. 

Zgodnie z opinią ortopedów 
wymagam operacji zmniejszenia 
skoliozy, jednak sami, ze wzglę-
du na złożone nieprawidłowo-
ści w budowie ciała, nie podejmą 
się leczenia. Operację można 
wykonać w amerykańskich lub 
europejskich szpitalach, jednak 
koszty z nią związane są bar-
dzo wysoki. Cena jednego za-
biegu to około 200.000 zł. Obec-
nie priorytetem dla mnie (rów-

nież największym moim marze-
niem) jest ta operacja kręgosłu-
pa, gdyż bardzo tego potrzebuję. 
Ten zabieg zwiększy moją wy-
dolność oddechową, a jednocze-
śnie zmniejszy ilość dokuczli-
wych i negatywnych dla mojego 
zdrowia infekcji, co będzie rów-
noważne z rzadszym przebywa-
niem w szpitalach. Oprócz ope-
racji są mi również bardzo po-
trzebne fundusze na wspomnia-
ne lekarstwa i urządzenia me-
dyczne, zwłaszcza na wymienio-
ny wyżej pulsoksymetr.

Można mi pomóc, dokonując 
wpłaty na konto: Kredyt Bank 
S.A. Oddział w Tarnowie 46 1500 
1748 1017 4031 2045 0000 z dopi-
skiem „Piotr Radoń”.

Linki: 

http://www.gazetakrakow-
ska.pl/artykul/626215,taki-juz-
sie-urodzilem-ale-chce-z-tym-
normalnie-zyc,id,t.html

http://www.facebook.com/
piotr.radon.9 

PIOTR RADOŃ

P.RADON@INTERIA.PL

Od redakcji:

W naszym posiadaniu znajdu-
ją się skany orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności Piotra 
Radonia, jego kart medycznych, 
zaświadczenia lekarskiego doty-
czącego pulsoksymetru i innych 
dokumentów. 

różnych szpitalach, ale kolejka 
na niektóre oddziały wynosi od 
dwóch do pięciu lat, poza tym 
część szpitali nie wyraża zgo-
dy na przyjęcie ze względu wy-

Samochód uderzył w drzewo…

Chcę żyć jak każdy 
zdrowy chłopak

sokie uszkodzenie kręgosłupa. 
Dlatego pozostaje codzienna, 
prywatna rehabilitacja w domu, 
której miesięczny koszt wynosi 
około 2.500 zł. lub w prywatnym 
ośrodku, gdzie dwutygodniowy 
pobyt kosztuje 4000 zł.

Każda złotówka ma dla mnie 
wielkie znaczenie. Będę ogrom-
nie wdzięczna za pomoc na 
konto: mBank 03 1140 2004 0000 
3002 4574 4183. 

MAŁGORZATA PERLIŃSKA

TEL. 785-211-595

Od redakcji:

Kopie orzeczenia o niepełno-
sprawności Małgorzaty Perliń-
skiej, wyroku Sądu Rejonowe-
go w Człuchowie, zaświadcze-
nia Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Pozna-
niu, wypisów szpitalnych i in-
nych dokumentów znajdują się 
w naszym posiadaniu.

To ja przed 
wypadkiem.
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Po wypadku straciłam włosy. 
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Alkohol niszczy ludziom 
życie, przyczynia się do 

rozpadu rodziny, utraty pra-
cy, często do życia na margi-
nesie. Osoby mające problem 
z piciem alkoholu mogą wziąć 
udział w zajęciach na Oddzia-
le Dziennym Terapii Uzależ-
nienia od Alkoholu w Pozna-
niu. Świadczenia fi nansowa-
ne są przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Poradnia Katharsis rozszerzy-
ła zakres świadczonych usług 
właśnie o Oddział Dzienny Te-
rapii Uzależnienia od Alkoho-
lu. Ta nowa forma leczenia jest 
dobrym rozwiązaniem dla tych 
osób, które mają trudności z 
utrzymaniem abstynencji i któ-
rym zależy na jak najszybszym 
podjęciu leczenia i uniknięciu 
długiego czekania na miejsce w 
ośrodku stacjonarnym. Zgłosić 
się mogą także ci, którzy mają 
nawrót choroby. 

Aby skorzystać z tej możliwo-
ści, należy najpierw umówić się 
na spotkanie z psychologiem, 
specjalistą psychoterapii uzależ-
nień. Termin można ustalić tele-
fonicznie lub osobiście albo po-
prosić kogoś z rodziny lub zna-
jomego. Spotkanie z psycho-
logiem jest bardzo ważne, po-
nieważ ma ono na celu zbada-
nie potrzeb osoby zgłaszającej 
się do poradni oraz rozpoczę-
cie procesu diagnostycznego. 
Po tym spotkaniu wspólnie wy-
znaczany jest termin rozpoczę-
cia uczestnictwa w programie 
psychoterapeutycznym oddzia-
łu dziennego. Warunkiem przy-
jęcia jest skierowanie wystawio-
ne przez lekarza poradni Kathar-
sis albo lekarza rodzinnego. 

Pacjenci realizujący program 
terapeutyczny mają zapewnioną 
opiekę i możliwość konsultacji 
z prowadzącym specjalistą psy-
choterapii uzależnień. Mogą się 
także skonsultować z lekarzem 
psychiatrą. O godzinie 13.00 cze-
ka na nich obiad. Organizatorzy 
zadbali o to, by podczas trwania 
leczenia na Oddziale Dziennym 
mogli otrzymać zwolnienie le-
karskie. 

– Gdy rozpoczyna się nową 
działalność, potrzeba czasu, by 
informacja trafi ła do zaintereso-

wanych osób – mówi doktor An-
drzej Mackiewicz z poradni Ka-
tharsis. – Oddział psychiatryczny 
wystartował w lutym tego roku 
i od tej pory mamy komplet pa-
cjentów. Pacjenci, którzy koń-
czą terapię, są zdziwieni, że tak 
mało wiadomo o tych formach 
leczenia. W Poznaniu mamy 
tylko dwa tego typu oddzia-
ły umożliwiające terapię gru-
pową. Niestety, trudno się prze-
bić z rozpropagowaniem naszej 
działalności. Nie wystarczy tyl-
ko raz zamieścić wiadomość na 
stronie internetowej i oczekiwać 
dobrych efektów. Z naszych do-
świadczeń związanych z uru-
chamianiem innych poradni wy-
nika, że trzeba ciągle docierać 
do określonych środowisk. 

Program terapeutyczny od-
działu dziennego obejmuje lecze-
nie psychoedukacyjne, psychote-
rapeutyczne, wykłady oraz pro-
jekcje i analizę fi lmów o tematy-
ce związanej z uzależnieniem i 
współuzależnieniem. To pierw-
szy w Poznaniu oddział dzienny, 
którego program zawiera w so-
bie nie tylko treści ściśle związa-
ne z chorobą, jaką jest uzależnie-
nie, ale jest również skoncentro-
wany na zachęcaniu pacjentów 
do poznawania i rozwijania wie-
lu ciekawych i prozdrowotnych 
form spędzania wolnego czasu. 

Program terapeutyczny od-
działu dziennego zawiera w so-
bie także zajęcia fi lmowe, spor-
towe, ćwiczenia relaksacyjne, a 
także zajęcia, w czasie których 
pacjenci będą mogli tworzyć au-
torski blog oddziału dziennego. 
W ten sposób powstanie pewne-
go rodzaju dziennik, który przy-
da się następnym uczestnikom 
i terapeutom. Zajęcia odbywają 
się od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8 do 14, a program 
realizowany jest w ciągu ośmiu 
tygodni. 

– Organizując nabór pacjen-
tów na Oddział Leczenia Uza-
leżnień informujemy, że grupa 
ma charakter otwarty – doda-
je doktor Andrzej Mackiewicz. 
W praktyce oznacza to, że oso-
ba, która pije i nie potrafi  tego 
przerwać, w każdym momencie 
może wejść do grupy – o ile są 
wolne miejsca. Nie przeprowa-
dza się szczegółowych konsul-
tacji, tak jak w przypadku osób 
cierpiących na choroby psy-
chiczne. Wystarczy, że pacjent 
spełnia kryteria uzależnienia od 
alkoholu i ma motywację do le-
czenia. 

Pacjenci opuszczający od-
dział wypełniają ankiety, doty-
czące warunków socjalno-by-
towych i organizacyjnych na od-
dziale oraz kwestii merytorycz-

nych. Jedno z pytań brzmi „w ja-
kim stopniu pobyt na oddziale 
spełnił państwa oczekiwania” (w 
skali od jeden do pięć). Sto pro-
cent respondentów wystawiło 
czwórkę. W ankietach jest miej-
sce na wpisanie konkretnych 
zmian, jakie udaje się pacjentom 
wprowadzać w relacjach inter-
personalnych i rodzinnych. Zda-
rza się, że niektóre osoby wraca-
ją do terapeuty i kontynuują tera-
pię indywidualną. 

Poradnia udziela pomocy w 
sposób profesjonalny osobom 
uzależnionym od alkoholu i le-
ków oraz członkom ich rodzin 
i bliskim. To bardzo ważne, bo-
wiem uzależnienie stanowi pro-
blem nie tylko dla bezpośrednio 
go doświadczających, ale także 
dla jego otoczenia, dlatego też 
osobom tym proponuje szcze-
gólne wsparcie i pomoc terapeu-
tyczną. Kolejny turnus będzie 
pod koniec października tego 
roku. Poradnia czeka na zainte-
resowanych.

Szczegółowe informacje doty-
czące świadczeń uzyskać moż-
na w rejestracji Poradni Kathar-
sis przy ul. Kórnickiej 24 (I piętro, 
gabinet 105) lub pod numerem 
telefonu: 61 875 24 59 lub 881 
551 771 oraz na stronie interne-
towej: www.katharsis.poznan.pl 

AURELIA PAWLAK 

Alkoholizm 
można pokonać

 F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M



STRONA 31WRZESIEŃ 2012

„Jak mnie to wkurza”, powie-
działa Aneta. „Oni mi wciąż 

mówią o jakichś tam niebie-
skich migdałach, a ja się tylko 
zamyślam. Nie wiem, dlaczego 
to ich tak denerwuje”.

O co chodzi Anecie oraz jej 
rodzicom? Oczywiście o marze-
nia na jawie, nazywane też ma-
rzeniami dziennymi. 

Marzenie na jawie jest to mi-
mowolne myślowe błądzenie, 
snucie różnych fantazji, prze-
suwanie się w wyobraźni róż-
nych obrazów. W czasie rozma-
rzenia człowiek psychicznie od-
rywa się od tego, co wokół nie-
go, wycisza się, spogląda w głąb 
siebie, a nie na zewnątrz. Wszy-
scy znamy taki stan, bowiem 
marzenia na jawie występują w 
każdym wieku, są jednak szcze-
gólnie intensywne oraz częste 
w okresie młodości. 

Od marzeń sennych marze-
nia na jawie różnią się nie tyl-
ko tym, że w czasie ich wystę-
powania jesteśmy ich świado-
mi, ale są one także jawnym 
wyrażaniem naszych pragnień, 
bez ich maskowania i ukrywa-
nia pod postacią różnych obra-
zów, których znaczenia najczę-
ściej nie rozumiemy, jakkolwiek 
go poszukujemy. W marzeniach 
dziennych niczego nie szukamy, 
tworzą się wizje upragnionych 
przez nas zdarzeń, upiększamy 
świat, uszczęśliwiamy siebie.

Marzenia młodości są zazwy-
czaj skierowane ku przyszłości, 
tylko niewielka ich część wyra-
ża tęsknotę za tym, co minęło. 
Przeciwnie dzieje się w marze-
niach ludzi starych: oni powra-

Przez cały sierpień osoby 
cierpiące na nietrzymanie 

moczu mogły korzystać z te-
lefonicznej konsultacji specja-
listów prof. Piotra Radziszew-
skiego z Kliniki Urologii Szpi-
tala Klinicznego im. Dzieciątka 
Jezus w Warszawie i doktora 
Piotra Dobrońskiego z oddzia-
łu urologii Szpitala Bielańskie-
go w Warszawie. 

Konsultacje te były związane 
z kampanią informacyjno-edu-
kacyjną o problemie nietrzy-
mania moczu, którą zainicjo-
wano w styczniu 2002 roku pod 
hasłem „NTM-Normalnie Żyć”. 
Jest to pierwsza polska kam-
pania społeczna poświęcona 

tej tematyce. Program powstał 
po to, by podnieść świadomość 
problemu nietrzymania moczu 
oraz możliwości jego leczenia, 
a także przełamania bariery 
wstydu jaka istnieje wokół tego 
tematu. 

NTM jest jednym z bardziej 
powszechnych problemów 
współczesnego społeczeństwa. 
Przypadłość ta dotyka większej 
grupy osób niż niejedna choro-
ba przewlekła. Szacuje się, że 
w Polsce na NTM cierpią około 
4 miliony osób. Grupy szczegól-
nie narażone to kobiety po po-
rodach i w okresie menopauzal-
nym oraz osoby w podeszłym 
wieku. awa

Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego Oddział 

Wielkopolska zaprasza wszyst-
kie zainteresowane osoby na 
dyżury do swojej siedziby przy 
al. Solidarności 36 w Poznaniu, 
pokój 101. 

Odbywają się one we wtor-
ki od godziny 10.15 do godzi-
ny 13.15 oraz w środy i czwartki 
w godzinach od 15.30 do 17.30. 
Można także przyjść w pozo-
stałe dni, ale po telefonicznym 
uzgodnieniu. Wystarczy zate-
lefonować pod numer 605 030 
389. Przewodnicząca oddziału 
dyżuruje w poniedziałki w go-
dzinach od 16 do 18. Można się 
z nią skontaktować także telefo-
nicznie w czasie dyżuru pod nu-

merami telefonów 61-64-777-20 
i 508 200 254.

W czasie dyżurów członko-
wie towarzystwa udzielają in-
formacji o możliwości leczenia 
i rehabilitacji oraz o turnusach i 
ośrodkach. Sporo można się do-
wiedzieć o rehabilitacji domo-
wej, osobistym asystencie osoby 
chorej na stwardnienie rozsiane, 
o różnych formach terapii gru-
powej, psychoterapii, terapii ru-
chem i muzyką. Można zapłacić 
składki, załatwić sprawy admini-
stracyjne, zapoznać się z książ-
kami, broszurami, ulotkami na 
temat stwardnienia rozsianego, 
podzielić się doświadczeniami, 
jak żyć z tą chorobą. awa

cają w marzeniach do barw-
nych chwil w swoim życiu, a 
niekiedy w ich marzeniach re-
alizuje się to, co w rzeczywisto-
ści się nie ziściło. W ten sposób 
w marzeniach spełnia się nie-
jedna niespełniona miłość, trwa 
zerwana przyjaźń, niektóre klę-
ski z perspektywy czasu nabie-
rają wartości sukcesu.

Marzenia młodych ludzi za-
wierają wiele wątków niereal-
nych, zapełnione są fantazjami, 
ale także tym, co może być do 
zdobycia: upragniony zawód, 
bogactwo, popularność, wielka 
miłość, szczęśliwa rodzina. Ma-
rzenia młodości nie są zawsze 
egoistyczne, jest w nich miej-
sce dla ideałów, dla poświęce-
nia siebie dla innych, miejsce 
na ocieranie cudzych łez. Cechą 
charakterystyczną młodzień-
czych marzeń na jawie jest tak-
że częste występowanie treści 
erotycznych. Pod tym wzglę-
dem dziewczęta wyraźnie róż-
nią się od chłopców: one za-
zwyczaj marzą o uczuciach, 
o romantycznych okoliczno-
ściach miłości, takich jak po-
całunek pod rozgwieżdżonym 
niebem, o tym, że się kochają 
wśród kwiatów na łące. Często 
marzą też o prezentach i nie-

mal czują zapach perfum oraz 
widzą siebie w jakiejś szałowej 
kreacji. Chłopcy marzą bardziej 
przyziemnie, realnie, ich fanta-
zje są mocno osadzone w pra-
gnieniach seksualnych. Bardzo 
często fantazje erotyczne towa-
rzyszą masturbacji.

Młodzieńcze marzenia mają 
swoje dobre i złe strony, jakkol-
wiek przeważają te dobre. Bo-
wiem w marzeniach młodzi lu-
dzie ćwiczą w wyobraźni swo-
je funkcjonowanie w przyszłych 
rolach społecznych, stawiają 
sobie cele, rozwiązują konfl ik-
ty, ujmują życie od jego lepszej 
strony. Niezwykle interesujące 
jest to, że wiele badań psycho-
logicznych sugeruje, że marze-
nia na jawie są pozytywnie po-
wiązane ze zdrowiem psychicz-
nym, świadczą o wewnętrznej 
harmonii i optymistycznym na-
stawieniu do życia.

Jednak jak każde zjawisko 
psychologiczne, tak również 
marzenia na jawie mogą być 
nadmiernie częste i nadmier-
nie intensywne. Zdarza się to u 
osób dotkniętych złym losem, 
psychicznie zranionych i wów-
czas marzenie na jawie staje 
się dla nich ucieczką od świata. 

Nie chwilową, jak to zazwyczaj 
bywa, ale długotrwałą i ograni-
czającą realizację różnych za-
dań i obowiązków. I prawdo-
podobnie o to chodzi rodzi-
com Anety, aby nie pogrążała 
się przez długi czas w swoich 
marzeniach. „Nie myśl o niebie-
skich migdałach” – mówią wte-
dy, a więc nie myśl o tym, co 
nierealne. 

A dla Anety, jak i innych mło-
dych ludzi, migdały mogą być 
zarówno niebieskie jak i zie-
lone, bo to oni nadają im bar-
wę oraz smak. Pozwólmy im 
więc marzyć w ciągu dnia, je-
żeli spełniają swoje codzien-
ne obowiązki. Tym bardziej, że 
na ogół nie dostrzegamy, kiedy 
marzą. Jeżeli jednak widzimy, 
że nadmiernie uciekają od co-
dzienności w marzenia na ja-
wie, to powinniśmy się dobrze 
zastanowić, dlaczego tak jest. I 
szukać przyczyn najpierw w ro-
dzaju obowiązków, w atmosfe-
rze w domu i poza nim, w nie-
zaspokojonych potrzebach, a 
dopiero na końcu w pragnieniu 
pogrążania się w marzeniach 
na jawie. 

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

Upiększanie 
świata

Czekają na chorych 
z SM

Konsultacje
lekarskie 
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Tym razem Komisja Dialo-
gu Obywatelskiego, któ-

ra spotkała się wakacyjnie 
w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Miasta Po-
znania, dyskutowała między 
innymi o analizie Rocznego 
Programu Współpracy Urzędu 
Miasta Poznania z Organiza-
cjami Pozarządowymi. Oma-
wiała sprawy związane z Ty-
godniem Organizacji Poza-
rządowych oraz wybrała no-
wych wiceprzewodniczących.

Gości powitała Justyna Ochę-
dzan, przewodnicząca Komisji 
Dialogu Obywatelskiego dzia-
łającej przy Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. Przedstawi-
ła nową organizację, która we-
szła w poczet KDO, czyli Sto-
warzyszenie Kamienica Oby-
watelska Bukowska 27, które 
powstało w celu zagospodaro-
wani, fi nansowania i zarządza-
nia Centrum Organizacji Poza-
rządowych i Wolontariatu. Jego 
przedstawicielem jest Wojciech 
Sańko. Komitet założycielski 
tworzy czternaście osób z róż-
nych organizacji społecznych. 

– Naszym celem jest dopro-
wadzenie do powstania cen-
trum inicjatyw obywatelskich 
w Poznaniu, przeprowadze-
nie konsultacji w środowiskach 
pozarządowych, aby wypra-
cować wizję funkcjonowania 
tego miejsca oraz doprowa-
dzenie do partycypacji fi nan-
sowej i pozafi nansowej władz 
miasta i regionu – mówi Justy-
na Ochędzan. – Chcemy dora-
dzać, jak zakładać stowarzy-
szenia, jak pisać statuty, pro-
wadzić księgowość, zdobywać 
granty i dofi nansowania na 
różne projekty. 

Urzędnicy ogłosili kon-
kurs na prowadzenie centrum, 
na który wpłynęła tylko jed-
na oferta przygotowana przez 
koalicję kilku organizacji po-
zarządowych. Jednak komisja 
konkursowa oceniła ją nega-
tywnie, dlatego ogłoszono ko-
lejny termin. Justyna Ochędzan 
zapowiedziała, że koalicja po-
prawi ofertę i zgłosi ją ponow-
nie. Koszt funkcjonowania ta-
kiej placówki wynosi około sto 
tysięcy złotych miesięcznie. 

Chcemy pomagać
i doradzać 

Jednym z punktów spotkania 
było omówienie Dnia Organi-
zacji Pozarządowych, który za-
planowano na Placu Wolności 
w Poznaniu. Zdaniem Agniesz-
ki Gentsch-Piasek, organiza-
torki tej imprezy, chodziło o 
przybliżenie oraz zwrócenie 
uwagi mieszkańców Pozna-
nia na działalność lokalnych 
organizacji pozarządowych. 
Założenie było takie, by każ-
dy mieszkaniec poznał możli-
wości lokalnych organizacji, a 
Plac Wolności tętnił życiem. 

Podczas obrad Justyna 
Ochędzan zaproponowała wy-
bór wiceprzewodniczących 
Komisji Dialogu Obywatelskie-
go działającej przy Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania. Zo-
stali nimi Anna Wachowska-
Kucharska i Wojciech Sań-
ko. Uwzględniono także wnio-
sek złożony przez Marię Re-
miezowicz, dyrektora Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Poznania, 
która poprosiła o zmianę w re-
gulaminie polegającą na tym, 
by programy kolejnych spo-
tkań ustalać w trakcie posie-
dzeń. Dzięki temu członkowie 
komisji oraz zaproszeni gości 
będą mogli się dobrze przygo-
tować do dyskusji. Sporo emo-
cji wzbudziła analiza spra-
wozdania z Rocznego Progra-
mu Współpracy Urzędu Mia-
sta Poznania z Organizacja-
mi Pozarządowymi. Wszyscy 
byli zgodni, że za dużo w niej 
liczb i wskaźników, a za mało 
danych jakościowych. Wska-
zywano także na brak wiedzy, 
na co i dla kogo zostały wydat-
kowane pieniądze. W związku 

z tym trudno ocenić, jaka jest 
efektywność projektu. Zwró-
cono uwagę na brak równości 
płci. Ze sprawozdania, przy-
kładowo, nie wynika, w jakim 
stopniu przemoc w rodzinie 
dotyka kobiet.

Anna Wachowska-Kuchar-
ska ze Stowarzyszenia „My-
Poznaniacy” omówiła sprawę 
mieszkańców kamienicy przy 
ulicy Stolarskiej. Stowarzy-
szenie postanowiło ofi cjalnie 
zwrócić się do władz, by zaję-
ły się tą sprawą. 

– Od kilku miesięcy obser-
wujemy w naszym mieście po-
wtarzające się przypadki szy-
kanowania mieszkańców oraz 
niszczenia ich mienia – mówi 
Anna Wachowska-Kucharska. 
– Wiąże się to ze sprawą ka-
mienic, które zmieniły właści-
ciela. Jednym z działań było za-
straszanie lokatorów przy uli-
cach Niegolewskich, Strusia i 
Piaskowej. Teraz w podobnej 
sytuacji znaleźli się lokatorzy 
kamienic przy ulicy Małeckie-
go i Stolarskiej.

Losy mieszkańców śledzą 
różne organizacje, stowarzy-
szenia, media, a za ich pośred-
nictwem mieszkańcy nie tyl-
ko Poznania. W liście zamiesz-
czonym na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia „My-Po-
znaniacy” z 24 lipca czytamy:

„Z dużym niepokojem odno-
simy się do sytuacji polegającej 
na tym, że władze miasta nie 
podejmują żadnych kroków w 
celu ochrony praw mieszkań-
ców. Z racji, iż praktyki polega-
jące na „oczyszczaniu” kamie-
nic z lokatorów mają miejsce 
w Poznaniu kolejny raz, ocze-

kujemy od władz miasta przy-
jęcia konkretnych, systemo-
wych rozwiązań, przeciwdzia-
łających temu procederowi. Z 
relacji medialnych oraz roz-
mów z mieszkańcami wyłania 
się obraz najgorszych praktyk 
gentryfi kacyjnych. Akceptacja 
łamania elementarnych praw 
lokatorskich jest nie do przy-
jęcia w państwie prawa, dla-
tego liczymy na zdecydowa-
ną odpowiedź ze strony orga-
nów władzy publicznej. Wnosi-
my również o zbadanie kwestii 
fi nansowania przedmiotowych 
przedsięwzięć. Powtarzalny 
wzorzec nie dotyczy jedynie 
zachowań konkretnych osób 
nękających lokatorów, lecz 
również źródeł kredytowania 
rzeczonych przedsięwzięć biz-
nesowych. Warto także zwró-
cić uwagę na fakt, że nękający 
mieszkańców administratorzy 
nie byli właścicielami przejmo-
wanych kamienic. W związku 
z powyższym należy również 
poddać analizie udział osób, na 
rzecz których działali, oraz w 
przypadku kamienic przy uli-
cach Stolarskiej i Małeckiego-
Rynek Łazarski działają, Piotr 
Śruba oraz Paweł Żukowski.
Jako mieszkańcy miasta Po-
znania solidaryzujemy się z lo-
katorami kamienic przy ulicach 
Stolarskiej i Małeckiego-Rynek 
Łazarski oraz kategorycznie 
wzywamy prezydenta, urzęd-
ników, właściwe służby, a tak-
że radnych do podjęcia kroków 
zmierzających do ukrócenia 
wyżej opisanych praktyk oraz, 
co bardzo ważne, stworzenia 
mechanizmów przeciwdzia-
łających takim sytuacjom w 
przyszłości. Rolą władz miasta 
jest przede wszystkim dbanie 
o przestrzeganie prawa oraz 
tworzenie przestrzeni zapew-
niającej podstawowe warun-
ki bytowe jego mieszkańcom. 
Władza publiczna winna być 
rzecznikiem potrzeb miesz-
kańców, zwłaszcza w sytuacji 
zagrożenia ich praw podstawo-
wych – bezpieczeństwa i dachu 
nad głową” 

Pismo otrzymali: prezydent 
Miasta Poznania Ryszard Gro-
belny, przewodniczący Rady 
Miasta Poznania Grzegorz 
Ganowicz, Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego Paweł Łuka-
szewski, Wielkopolski Komen-
dant Wojewódzki Policji insp. 
Krzysztof Jarosz, Komendant 
Straży Miejskiej Miasta Po-
znania Wojciech Ratman, Na-
czelnik Wydziału Koordyna-
cji Służb Straży Miejskiej Mia-
sta Poznania Waldemar Matu-
szewski.
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Lubi się śmiać i żartować. 
Wszystko przyjmuje z hu-

morem, bo to podtrzymuje go 
na duchu. Niczego i nikogo 
nie udaje. Nic nie robi na po-
kaz. Jest pogodzony z choro-
bą, dlatego teraz czerpie z ży-
cia garściami. Jak każdy, ma 
lepsze i gorsze dni. Zawsze 
stara się myśleć pozytywnie, 
bo od zmartwień niczego się 
nie zmieni. Wojciech Zieliń-
ski, chory na stwardnienie 
rozsiane, jest człowiekiem, 
który cieszy się każdą chwilą. 

Na jednym z poznańskich 
osiedli jest zielono i spokojnie. 
Niektóre klatki wejściowe ob-
rasta bluszcz, wszędzie pełno 
kwiatów, ozdobnych krzewów 
i drzew. Mieszkanie Wojciecha 
Zielińskiego znajduje się nisko. 
Gdy je otrzymywali z żoną, nie 
spodziewali się, że kiedyś bę-
dzie to dla nich wielkie uła-
twienie. Dodatkowo admini-
stracja osiedla poszła rodzinie 
Zielińskich na rękę i zamonto-
wała metalowe poręcze, któ-
re ułatwiają panu Wojciecho-
wi zejście na dół. A to bardzo 
ważne rozwiązanie, bo pan 
Wojciech to zapalony podróż-
nik, turysta i pływak. 

– Niedaleko naszego bloku 
jest pływalnia, którą odwie-
dzam z żoną – mówi Wojciech 
Zieliński. – Początkowo oba-
wiałam się reakcji otoczenia, 
gdy zobaczą mnie na wózku. 
Teraz negatywne emocje znik-
nęły, a pływanie jest dla mnie 
źródłem radości. Wózkiem 
podjeżdżam do basenu, z wóz-
ka przesiadam się na podno-
śnik, ratownik opuszcza mnie 
do wody i swobodnie pływam 
tylko przy pomocy rąk. Aseku-
ruje mnie żona, więc w wodzie 
czuję się bezpiecznie.

To nie jedyna pasja Wojcie-
cha Zielińskiego. Od lat uwiel-
bia podróże. Nie opuszcza 
żadnej wycieczki organizo-
wanej przez Polskie Towarzy-
stwo Stwardnienia Rozsiane-
go Oddział Wielkopolska. Naj-
milej wspomina wyprawy nad 
morze oraz do Nowej Róży. Za-
wsze jest duszą towarzystwa, 
bo każdego potrafi  rozweselić. 
Z łatwością buduje dobry na-
strój, dlatego wokół niego za-
wsze jest pełno ludzi. W wol-
nych chwilach Wojciech Zie-
liński lubi pisać. Jego felieto-
ny „Z przymrużeniem oka” po-
trafi ą rozbawić do łez. Ale na 
jego koncie są także poważne 
pozycje, do których należy za-
liczyć fachowe artykuły o zio-
łach zamieszczane w maga-
zynie „Sami sobie”. Na pyta-
nie czy na ten temat wie już 
wszystko, odpowiada, że uczy 

Nie dać się 
chorobie

się całe życie. Zdobyta wiedza 
to bogactwo, którym chętnie 
dzieli się z innymi. 

– Leku na SM nie ma i dla-
tego szukałem niekonwencjo-
nalnych metod walki z cho-
robą jak akupresura czyli ma-
saż receptorów – mówi Woj-
ciech Zieliński. – Jednak naj-
bardziej zafascynowały mnie 
zioła. Szybko przekonałem się, 
że ziołowe zestawy są niemal 
na wszystkie schorzenia, które 
współistnieją w stwardnieniu 
rozsianym. Ziołolecznictwo 
tak mnie pochłonęło, że napi-
sałem cykl osiemnastu artyku-
łów pod hasłem „Zioła i SM”, 
które zostały opublikowane w 
kwartalniku „Sami Sobie”. 

Życie Wojciecha Zielińskie-
go można podzielić na dwa 
etapy. Na ten przed chorobą i 
po chorobie. Każdy nauczył go 
pokory, siły, wytrwałości, zro-
zumienia. Ale nie pozbawił ra-
dości. I to Wojciech Zieliński 
uważa za swoje zwycięstwo. 

– Przed chorobą wiodłem 
normalne życie – wspomina 
Wojciech Zieliński. Byłem krót-
ko po ślubie, pracowałem w Za-
kładach Hipolita Cegielskiego, 

dobrze zarabiałem. Moją spe-
cjalnością stały się silniki. Po-
trafi łem je zmontować, urucho-
mić i obsłużyć. Dzięki tej pracy 
zetknąłem się ze statkami. Kil-
kakrotnie miałem okazję po-
znać statek od podszewki. Cią-
gnęło mnie nad morze, ale tu-
taj miałem rodzinę, marze-
nia się nie spełniły. Urodził się 
nam syn. Wszystko zaczęło to-
czyć się normalnym torem aż 
do chwili, gdy pewnego dnia za-
cząłem mieć problemy ze wzro-
kiem. Nie miałem pojęcia, co się 
ze mną dzieje. Pewnego dnia, 
jak zawsze, wstałem do pracy i 
nagle ogarnęła mnie ciemność, 
straciłem równowagę, świat wi-
rował wokół mnie i w dodatku 
wszystko widziałem podwój-
nie. Potem wszystko potoczy-
ło się błyskawicznie. Pogotowie 
i szpital. Lekarze nie chcieli po-
wiedzieć, co mi dolega. W wypi-
sie szpitalnym napisano: sclero-
sis multipleks. Co to za tajemni-
cza choroba dopadła mnie w tak 
młodym wieku? Czy tak ma wy-
glądać moje dalsze życie? Byłem 
w szoku. Wówczas nie mogłem 
się niczego dowiedzieć, wszyst-
ko owiane było tajemnicą. Mu-
siałem zmienić pracę na lżejszą.

Minęły cztery lata. Wojciech 
Zieliński chodził coraz gorzej, 
tracił równowagę, poruszał się 
jak pijany. Ponownie do szpi-
tala trafi ł 13 grudnia. Tam do-
wiedział się, na czym polega 
jego choroba. Wkrótce prze-
stał chodzić, Nie mógł się po-
godzić z wizją leżenia w łóż-
ku, wszystko widział w czar-
nych barwach, do głowy przy-
chodziły mu złe myśli. Po raz 
pierwszy się załamał. Nie było 
przy nim psychologa, ale była 
żona, której słowa podtrzymy-
wały go na duchu. Pogodna, 
radosna, uśmiechnięta, silna i 
oddana. Taka pozostała do tej 
pory. 

– Gdy dostaliśmy przydział 
na mieszkanie, zdecydowa-
liśmy się na drugie dziecko 
– dodaje Wojciech Zieliński. – 
Przedtem upewniliśmy się, czy 
stwardnienie rozsiane nie jest 
dziedziczne. Wówczas stan 
mojego zdrowia spowodował, 
że musiałem przejść na ren-
tę, ale szybko znalazłem pra-
cę na pół etatu w innym zakła-
dzie pracy. Dzisiaj już nie pra-
cuję zawodowo.

Wojciech Zieliński często 
żoną wychodzi na spacery do 
pobliskiego lasu i na stawy na 
Morasku. Najwięcej przyjem-
ności sprawia mu obserwo-
wanie kaczek i łabędzi. Kocha 
piękne krajobrazy, bo dobrze 
wpływają na jego psychikę. Na 
zimowe miesiące także znalazł 
sposób. Gdy za oknem śnieg, 
deszcz i hula wiatr, zajmu-
je się sklejaniem modeli stat-
ków. Znajdują się one w domu 
prawie na każdej półce i szaf-
ce. Bardzo dobrze poznał kom-
puter i dzięki programowi fo-
tografi cznemu nauczył się ro-
bić piękne albumy. Z dumą po-
kazuje zdjęcia ze ślubu syna. 
Na weselu, choć na wózku, był 
najbardziej aktywnym tance-
rzem.

Dzieci wprawdzie założyły 
już swoje rodziny, ale zawsze 
z chęcią pomagają i można na 
nie liczyć. Przez 34 lata zma-
gań z SM Wojciech Zieliński 
nauczył się jednego: nigdy nie 
wolno pogodzić się z choro-
bą, ona nie ma prawa wygrać. 
Swoje codzienne życie należy 
odpowiednio dostosować do 
okoliczności. A osobom poma-
gającym nam należy się szcze-
ry uśmiech i miłe słowa. To jest 
najlepsza nagroda. Jak każ-
dy chory, ma swoje marzenie. 
Chciałby, aby znalazł się sku-
teczny lek na SM. Wówczas ra-
zem z żoną wsiądzie do kajaka 
i popłynie w daleki rejs. 

AURELIA PAWLAK 
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Wielu rodziców marzyło, 
by wysłać swoje dzieci 

na wakacje. Dzieki temu zy-
skali trochę czasu dla siebie, 
uwolnili się od codziennych 
obowiązków, porannych po-
budek, przygotowywania 
kanapek, pilnowania lekcji. 
Z wakacji cieszyli się szcze-
gólnie rodzice dzieci niepeł-
nosprawnych. 

– Dla nich codzienność jest 
znacznie trudniejsza niż ro-
dziców dzieci pełnospraw-
nych – mówi Renata Pudeł-
ko, dyrektor Stowarzysze-
nia Na Tak. – Sama pielę-
gnacja wymaga wielokrotnie 
więcej czasu, wysiłku i uwa-
gi. Brakuje zwyczajnego ryt-
mu dnia, gdzie praca prze-
plata się z wypoczynkiem. 
Często rodzice nie odpoczy-

Lato niepełnosprawnych 
dzieci 

wają nawet w nocy, zmienia-
jąc dziecku pozycję, podając 
leki, wyciszając ataki epilep-
sji. Bywa, że dzieckiem opie-
kuje się tylko mama, czasem 
w rodzinach jest dwoje nie-
pełnosprawnych dzieci. Czas, 
który spędzają w przedszko-
lu, szkole czy ośrodku, to dla 
ich rodzin kilka godzin wy-
tchnienia. Ale to za mało, 
żeby nabrać sił i wyjechać 
choć na krótko ze zdrowym 
dzieckiem, którego codzien-
ne życie jest zdominowane 
niepełnosprawnością siostry 
czy brata. W tegoroczne let-
nie wakacje Stowarzyszenie 
Na Tak zorganizowało dzie-
więć obozów dla 150 osób, 
począwszy od małych dzieci 
z zespołem Downa, a skoń-
czywszy na dorosłych oso-

bach z głębszą, złożoną nie-
pełnosprawnością.

Szesnaścioro dzieci z „Za-
kątka” wraz z opiekuna-
mi spędziło ostatni tydzień 
czerwca w sosnowym lesie 
nad brzegiem jeziora w Woj-
nowie w województwie lubu-
skim. Cisza, spokój i miła at-
mosfera w połączeniu z wie-
loma zajęciami pozwoliły na 
wypoczynek pełen miłych 
emocji i wrażeń. 

– Wyruszyliśmy tam z sa-
mego rana, by po rozpakowa-
niu bagaży skorzystać jeszcze 
tego dnia z atrakcji zaprzy-
jaźnionego ośrodka – mówi 
Marta Jaranowska ze szko-
ły „Zakątek”. – Pogoda była 
piękna więc zaraz po przyjeź-
dzie wybraliśmy się na spa-
cer, by przywitać „stare kąty”. 
Czas po obiedzie spędziliśmy 
na błogim leniuchowaniu: 
huśtaniu się na hamakach, 
drzemce, śpiewie, grze na gi-
tarze. Nasz pobyt w ośrodku 
zaowocował wieloma atrak-
cjami, które uczestnicy sami 
wymyślali i organizowa-
li. Drugiego dnia był quiz ze 
śmiechem i zabawą, później 
zajęcia plastyczne polegające 
na tworzeniu świecących w 
nocy lampionów, które wie-
czorem zawisły na sznur-
kach rozciągniętych od drze-
wa do drzewa, tworząc na-
strój bajkowej tajemniczości. 
Kolejny dzień upłynął pod ha-
słem salonu tatuaży i pełne-
go emocji meczu piłki siatko-
wej. Następngo dnia pięcio-
ro uczniów „Zakątka” obcho-
dziło urodziny. Były eleganc-
ko nakryte stoły, pyszne cia-
sta, świeże owoce, urodzi-
nowe świeczki i „sto lat” dla 
wszystkich jubilatów. A po-
tem tańce i dobra zabawa w 
rytmie najnowszych przebo-
jów. Piątego dnia był turniej 
japoński. Podziwialiśmy wo-
jowników ninja, zawodni-
ków sumo, samurajów, japoń-
skie gejsze w tradycyjnych 
strojach. Dzieci były pod du-
żym wrażeniem niecodzien-
nego wyglądu swojego i opie-
kunów. Ostatniego dnia po-
dziwialiśmy krajobrazy okoli-
cy. Wybraliśmy się na spacer 
do pobliskiej wsi, przez pola 
i lasy. Pływaliśmy kajakami i 

rowerami wodnymi po uro-
kliwym wojnowskim jeziorze. 
Wieczorem było ognisko, bie-
siadne piosenki, kiełbaski. 

Tydzień w Wojnowie był 
pełen aktywności i atrakcji, a 
zarazem odpoczynku od co-
dzienności.

AURELIA PAWLAK F
O

T.
 (

4
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M



STRONA35WRZESIEŃ 2012

W  naszym kąciku kulinar-
nym publikujemy przepisy 

osób niepełnosprawnych, które 
lubią gotować. Tym razem pra-
cownia gospodarstwa domo-
wego Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Przyjaciele” w Poznaniu 
proponuje: 

ŚNIADANIE:
Sałatka piękności
1 szklanka płatków owsia-

nych, 600 gramów naturalne-
go jogurtu, 2 małe jabłka gru-
bo utarte, 2 łyżki miodu, 1/4 łyż-
ki mielonego cynamonu, 1 łyż-
ka grubo posiekanych orzechów 
włoskich, 250 gramów truska-
wek pokrojonych na ćwiartki.

Do salaterki wsypać płatki i 
zalać jogurtem. Dodać jabłko, 
miód, cynamon i orzechy. Wy-
mieszać i wstawić do lodów-
ki na noc. Przed podaniem do-
dać truskawki i wymieszać. Tru-
skawki można zastąpić innymi 
owocami jagodowymi, a jogurt 
mlekiem.

OBIAD:
Bigos bez wkładki
1 szklanka oleju rzepakowe-

go, 4 cebule, 3 czerwone papryki, 
4 średnie cukinie, 1 kg pomido-
rów, 1 koncentrat pomidorowy, 3 

Korzystając z wakacji i sło-
necznej pogody podopiecz-

ni Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych Ich Rodzin i 
Przyjaciół „Zawsze Razem” wy-
brali się do lasu, by poprzytulać 
się do drzew.

Trochę dziwnie to zabrzmia-
ło, ale uczestnicy wyprawy po-
stanowili skorzystać z dobro-
dziejstw sylwoterapii zwanej 
też drzewoterapią, jednej z tera-

kg kwaszonej kapusty. Przypra-
wy: sól, cukier, pieprz, zioła pro-
wansalskie, ziele angielskie, liść 
laurowy, papryka słodka, papry-
ka ostra do smaku.

Cebulę siekamy na piórka i 
wrzucamy na rozgrzany olej z li-
śćmi laurowymi i zielem angiel-
skim. Dusimy dodając szczyp-
tę soli i cukru oraz ziół prowan-
salskich. Do cebuli dorzuca-
my paprykę pokrojoną w słup-
ki, a następnie cukinię pokrojo-
ną w kostkę. Cukinię należy po-
zbawić nasion, ale jeśli jest mło-
da, to nie trzeba obierać ze skór-
ki. Następnie dodajemy rozdrob-
nione pomidory, wcześniej zapa-
rzone wrzątkiem i pozbawione 
skórek. Dokładamy koncentrat 
pomidorowy i dusimy do mięk-
kości. Do garnka z uduszony-
mi warzywami dodajemy kwa-
szoną młoda kapustę. Dopra-

wiamy do smaku przyprawami: 
solą, cukrem, pieprzem, papryką 
słodką i ostrą. Podajemy z ziem-
niakami lub żytnim chlebem ra-
zowym ( najlepiej upieczonym 
samodzielnie).

DESER: 
Ucierane ciastko z papierów-

ką
3/4 kg papierówek, 1i 1/2 

szklanki maki pszennej, 200 gra-
mów masła, 2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia, 3 jajka, 2 
łyżki cukru waniliowego, szczyp-
ta soli, cukier puder, cynamon i 
sok z cytryny, okrągła forma o 
średnicy 26 centymetrów.

Piekarnik rozgrzewamy na 
początku do temperatury 180 
stopni, a formę natłuszczamy 
masłem i wysypujemy bułka tar-
tą. Masło roztapiamy i odsta-
wiamy do ostygnięcia Obieramy 

papierówki i kroimy, a następ-
nie skrapiamy sokiem z cytryny. 
Do miski wbijamy jajka, dodaje-
my cukier waniliowy i miesza-
my. Dodajemy przesianą mąkę 
z proszkiem do pieczenia oraz 
szczyptą soli. Do wymieszanych 
składników dorzucamy jabłka 
i stopniowo wlewamy stopione 
masło. Masę wykładamy do for-
my. Pieczemy około 60 minut, aż 
ciasto będzie odstawać od brze-
gów. Posypujemy cukrem pu-
drem i cynamonem.

KOLACJA: 
Koktajl dla pasibrzuchów
1 mleko ukwaszone, 1 duży 

jogurt naturalny, 3 dojrzałe ba-
nany, natka pietruszki.

Wszystkie składniki miksuje-
my i – kolacja gotowa. 

AURELIA PAWLAK 

Dania na każdą 
porę dnia 

pii naturalnych, polegających na 
pobudzeniu witalnych sił orga-
nizmu poprzez kontakt z drze-
wami.

Terapia ta znana była już w 
czasach starożytnego Rzymu, a 
współczesne badania naukowe 
potwierdzają leczniczy wpływ 
drzew na nasz organizm. Sub-
stancje zawarte w liściach, 
kwiatach i korze wielu drzew 
mają właściwości bakteriobój-

cze, przeciwbólowe i przeciwza-
palne, a soki i olejki poprawiają 
samopoczucie i dodają sił.

Najprostszą metodą terapii 
jest bezpośredni kontakt z rośli-
ną, tak więc uczestnicy wyprawy 
dotykali rękami drzew, przytulali 
do nich swoje twarze, by dobro-
czynne substancje mogły wnik-
nąć do organizmu. Musieli jedy-
nie uważać na wędrujące po ko-
rze mrówki i inne żyjątka.

Taki kontakt z przyrodą to 
sama przyjemność. Już sam spa-
cer wśród drzew, szmeru wiatru 
i śpiewu ptaków koi nerwy i do-
skonale relaksuje.

W czasie wyprawy uczestnicy 
uczyli się również rozpoznawać 
poszczególne gatunki drzew na 
podstawie ich wyglądu oraz liści.

Wszystkim bardzo spodoba-
ła się taka forma zajęć i terapii, 
tym bardziej, że jest ona ogól-
nie dostępna, nie wymaga żad-
nych nakładów, jest bezbolesna 
i nie ma skutków ubocznych. 
Co prawda, jeden z uczestników 
zaczął dziwnie się zachowywać. 
Przyczyną była mrówka, która 
postanowiła skorzystać z dar-  F
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Przytulić się do drzewa 
mowego transportu i wlazła de-
likwentowi za koszulę.

Wszyscy uczestnicy wypra-
wy obiecali sobie, że z takiej te-
rapii będą korzystać tak często, 
jak to tylko będzie możliwe, do 
czego i wszystkich czytelników 
serdecznie namawiają. Wszy-
scy zainteresowani drzewotera-
pią i oddziaływaniem poszcze-
gólnych gatunków drzew na or-
ganizm ludzki wiele informa-
cji znajdą na ten temat w Inter-
necie, my jednak zalecamy odej-
ście od monitora i zapraszamy 
na spacer do najbliższego lasu.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Zespół Śpiewaczy „Szarot-
ki” w Luboniu jest coraz 

częściej zapraszany na im-
prezy do różnych miejsco-
wości. Otrzymał m. in. wy-
różnienie w kategorii zespół 
biesiadny na „VIII Pomorskim 
Przeglądzie Zespołów Folk-
lorystycznych, Biesiadnych 
i Kapel Podwórkowych im. 
Świętego Andrzeja w listopa-
dzie 2011 roku w Debrznie. 

W tym roku w maja „Szarot-
ki” uczestniczyły w imprezie 
„III Komornickie Bedki” (spo-
tkania z gwarą wielkopolską) 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Komornikach. Z kolei w in-
nych Komornikach w gminie 
Kleszczewo prezentowały się 
26 maja na II Przeglądzie Pie-
śni Biesiadnych. 7 lipca „Sza-
rotki” udały się na II Święto 
Ziemniaka w Słonowie gmina 
Dobiegniew, a 21 lipca były na 
Przeglądzie Zespołów Śpiewa-
cych w Stęszewie „Pieśń nad 
Samicą” w Domu Kultury w 
Stęszewie. 29 lipca brały udział 
w Przeglądzie Zespołów Se-
nioralnych w XI Wojewódzkim 
Festynie „Emeryci się bawią” w 
Krzykosach. Imponujący doro-
bek i aktywność! 

Inicjatorką założenia dzie-
więć lat temu „Szarotek” tego 
była Irena Podżerek. Zespół 
powstał w jej domu w Lubo-
niu. Zaczęło się od wspólnych 
śpiewów podczas pielgrzym-
ki do Rzymu. Wśród nich był 
pan z Kórnika, Antoni Przybyl-
ski, którego panie zaprosiły do 
wspólnego kolędowania. On to 
właśnie był współzałożycielem 
„Szarotek”. Dzięki niemu próby 
odbywały się w pomieszczeniu 
Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Lubonia w Ośrodku Kultury 
w tym mieście.

Pani Irena przed laty śpiewa-
ła w zespole „Głos z nad War-
ty” w Rogalinku. Słuchając w 
radio audycji „Mijają lata, zo-
stają piosenki”, zapisała teksty 
co najmniej 300 utworów bie-
siadnych, z tego w repertuarze 

IWONA WIERZBA

Poczęcie

czas 
zadrży nami
gdy
w urodzajnej ciszy
wypełniona
blaskiem
wygasłym
w tobie

pełna
jak księżyc
nami brzemienny
zagarnę
ciebie całego
i mlekiem popłynę

nie do wiary 

Wszyscy 
równi 
Wielkopolska Rada Koor-

dynacyjna Związek Or-
ganizacji Pozarządowych pro-
wadzi kampanię promocyjną 
w Internecie, mającą wypro-
mować pozytywne postawy 
wobec osób niepełnospraw-
nych. 

Kampania realizowana jest 
w ramach projektu „Każdy 
Inny! Wszyscy Równi! – Pro-
mocja pozytywnych postaw 
wobec osób niepełnospraw-
nych”. Projekt współfi nansowa-
ny jest ze środków Samorzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego.

Zdaniem Justyny Ochędzan, 
przewodniczącej WRKO, oso-
by niepełnosprawne bardzo 
często kojarzone są w naszym 
społeczeństwie ze złymi, ne-
gatywnymi stereotypami, że są 
niezaradne i nie potrafi ą od-
naleźć się w społeczeństwie. 
Tymczasem wiele z tych osób 
dobrze sobie radzi. Jednym z 
zadań kampanii jest promowa-
nie ich, aby Wielkopolanie mo-
gli się przekonać, jak warto-
ściowymi ludźmi bywają nie-
pełnosprawni. Często realizują 
się jako artyści, przedsiębiorcy, 
sportowcy, społecznicy, aktyw-
ni działacze w wielu sferach ży-
cia codziennego. WRKO zamie-
rza pokazać, że z losem można 
walczyć i wygrać. I że nigdy nie 
należy się poddawać. awa

Śpiewające „Szarotki” 
z Lubonia

„Szarotek jest około 100 utwo-
rów. Wśród śpiewaczek są byłe 
członkinie lubońskich chórów 
„Bard” i „Harmonia”. A skąd na-
zwa zespołu? Szarotki są pod 
ochroną, która należy się także 
ludziom starszym.

„Szarotkom” akompaniu-
je muzyk Krzysztof Brych z 
Ośrodka Kultury w Luboniu, 
gdzie zespół ma swoją siedzi-
bę. Występuje dla lubońskiej 
publiczności zwłaszcza pod-
czas corocznych „Dni Lubo-
nia” i „Biby w Lasku”. Śpiewał 
dla członków Koła Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Luboniu i Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wirach. 

16-osobowy obecnie ze-
spół zbliża i zaprzyjaźnia śpie-
waczki i ich rodziny. Wszyscy 
czekają na doroczne spotkania 
opłatkowe, wielkanocne i wie-
le innych. 

Robert
Wrzesiński
RRR
WWW
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Irena Podżerek ze swoimi 
śpiewnikami.

Zespół Śpiewaczy „Szarotki” na Przeglądzie 
Zespołów Śpiewaczych w Stęszewie „Pieśń nad Samicą”.

Jeden z dypolmów dla „Szarotek”.
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Rozwój psychiczny dziecka 
w wieku od 3 do 9 lat wy-

maga zaangażowania rodzi-
ców, opiekunów oraz nauczy-
cieli w prawidłowy jego prze-
bieg. Na psychikę pociechy wy-
wierają wpływ sytuacje, jakich 
doświadcza lub jest obserwa-
torem. Kiedy są nimi zdarze-
nia negatywne, dziecko odczu-
wa lęk, niepokój, ma problemy 
z zasypianiem, jest niespokoj-
ne. Do tego rodzaju sytuacji za-
liczyć można pobyt w szpitalu, 
śmierć bliskiej osoby, trudności 
w funkcjonowaniu w grupie ró-
wieśniczej. 

W celu wykluczenia lub ogra-
niczenia u dzieci reakcji lęko-
wych na trudne, a zarazem nie-
przewidziane sytuacje, specjali-
ści terapii dziecięcej wprowadzi-
li do pracy terapeutycznej bajko-
terapię czyli metodę opisywania 
rzeczywistości za pomocą ba-
jek. Bajka jest niedługim utwo-
rem o charakterze satyrycznym 
bądź dydaktycznym. Opowiada 
zazwyczaj o przygodach zwie-
rząt, leśnych ludzików, owadów 
żyjących w przyrodzie albo pe-
rypetiach osób, które spotykają 
skomplikowane zdarzenia. Koń-
czy się morałem ukazującym 
sposób rozwiązania trudnej sy-
tuacji albo jej uniknięcia. 

Świat bajek jest umowny, nie-
realny. Ma za zadanie uspokoić 
dziecko, ułatwić sen oraz uwol-
nić myśli od przykrych spraw. 
W bajkach w ich rozwiązywa-
niu pomaga magia, czary, wy-
powiadane zaklęcia. Dzieci bar-
dzo często identyfi kują się z bo-
haterami czytanych bajek. To 
pozwala im zrozumieć świat, a 
także zmiany zachodzące do-
okoła. 

Bajki cechują najczęściej dwie 
warstwy: poznawcza i emocjo-
nalna. Nie sposób nie zauwa-
żyć, że bajki dostarczają wzor-
ców moralnych. Uczą tego, co 
dobre, a z drugiej strony uwraż-
liwiają na wszystko, co złe. Dzię-
ki bajkom dziecko odkrywa wła-
sną tożsamość, pobudza wy-
obraźnię i kształtuje osobowość. 
Nie bez znaczenia są również 
ilustracje do bajek, gdyż poprzez 
odpowiednią kolorystykę i obraz 
pomagają dziecku przenieść się 
do świata bajkowych bohaterów. 

Jedną z profesjonalistek zaj-
mujących się bajką terapeutycz-
ną jest doktor psychologii kli-
nicznej Maria Molicka, członki-
ni Europejskiego Towarzystwa 
Psychologii Zdrowia, autor-
ka „Bajek terapeutycznych” dla 
dzieci, wydanych nakładem Wy-
dawnictwa „Media i Rodzina”. W 
materiałach informacyjnych pro-
jektu „Bajkowe Spotkania” Pol-
skiego Stowarzyszenia Studen-

tów i Absolwentów Psycholo-
gii i Uniwersytetu imienia Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
kierowanego do małych pacjen-
tów chorujących onkologicznie, 
Molicka wspomina, że „wspiera-
nie w bajkach terapeutycznych 
to pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczna za pośrednictwem 
dostarczania dziecku korzyst-
nego, zastępczego doświadcze-
nia, którego celem jest wypraco-
wanie strategii radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, co w rezul-
tacie sprzyja redukcji napięcia 
emocjonalnego”. 

Zdaniem autorki najważniej-
szym zadaniem bajek terapeu-
tycznych jest redukcja lęku. Da-
lej czytamy, że „literatura za-
pewnia zastępcze doświadcze-
nie poprzez opis, dialog, refl eksję 
dotyczącą wydarzeń, a tym sa-
mym umożliwia wsparcie emo-
cjonalne, informacyjne, instru-
mentalne i duchowe”. W „Baj-
kach terapeutycznych” Molic-
ka porusza ważne zagadnienia 
dotyczące genezy lęku u dzieci, 
strategii wegetatywnej uciecz-
ki w chorobę, kształtowania się 
poczucia mniejszej wartości. 

Bajki terapeutyczne poma-
gają dziecku oswoić się z nową 
sytuacją, na przykład pobytem 

w szpitalu, utratą ukochanego 
zwierzęcia czy zabawki. Nie na-
leży jednak zapominać o tym, 
jak ważne jest dostosowanie 
bajki do indywidualnych cech 
osobowości dziecka, trudności, 
potrzeb rozwojowych i wieku. 

Wyróżnia się trzy rodza-
je bajek terapeutycznych: re-
laksacyjne, których celem jest 
uspokojenie, psychoedukacyj-
ne i psychoterapeutyczne, któ-
rych celem jest redukcja lęku 
powstałego w wyniku trudne-
go doświadczenia lub na sku-
tek niewłaściwej stymulacji wy-
obraźni i niezaspokojonych po-
trzeb. Bajki są pomocne nie tyl-
ko w niwelowaniu negatyw-
nych reakcji, ale również w 
profi laktyce, gdy chcemy oswo-
ić pociechę z trudną sytuacją, 
dać wzór do naśladowania i 
wzmocnić psychicznie. 

Szczególnym adresatem ba-
jek są dzieci wychowujące się w 
rodzinach dysfunkcyjnych, do-
świadczające przemocy. W przy-
padku tej grupy wychowawcy 
czy terapeuci niejednokrotnie 
spotykają się ze zjawiskiem stra-
szenia dzieci. Praca psychote-
rapeutyczna wymaga wówczas 
dużej dozy cierpliwości, empatii, 
a przede wszystkim umiejętno-

ści nastawienia na powolne po-
stępy terapeutyczne. 

Rodzice i opiekunowie po-
winni pamiętać również o tym, 
że prócz bajek o wysokich wa-
lorach wychowawczo-terapeu-
tycznych, na rynku wydawni-
czym spotkać można także i te 
negatywne, wywierające nieko-
rzystny wpływ na rozwój dziec-
ka. Wiele osób z pewnością ko-
jarzy „Pinokia”, któremu wydłu-
żał się nos, gdy kłamał i inne. 
W latach 60, 70 i 80 minione-
go stulecia nieświadomi konse-
kwencji dorośli często opowia-
dali dzieciom historie wywołu-
jące strach i lęk: o dziewczynce, 
która była niegrzeczna, więc za-
mieniła się w kamień, chłopcu, 
który za karę nie mógł bawić się 
z innymi dziećmi. Takie opowie-
ści zostawiają trwały ślad w psy-
chice dziecka, dlatego pod żad-
nym pozorem nie należy ich sto-
sować. 

Bajki dopasowane do indywi-
dualnych zainteresowań, ocze-
kiwań oraz potrzeb dziecka z 
pewnością przyczynią się do 
złagodzenia napięcia emocjo-
nalnego, obniżenia lęku i popra-
wy samopoczucia dziecka.

KAROLINA KASPRZAK

Magiczny świat 
bajek
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W   ramach kontynuacji 
projektu fi nansowane-

go przez UE Lifelong Lear-
ning Programme noszącego 
tytuł „Transition to audultho-
od for pepole with learning 
disabilities”, realizowanego 
przez organizację z Londy-
nu Bridge Research and De-
velopment i The Rix Centre, 
w partnerstwie z organiza-
cją z Grecji Estia i Stowarzy-
szeniem Na Rzecz Młodzieży 
Sprawnej Inaczej „Śmiałek” z 
Poznania, odbyła się wspól-
na konferencja. Jej miejscem 
były Ateny w Grecji, gdzie ko-
ordynatorzy i uczestnicy pro-
jektu spotkali się 31 maja i 1 
czerwca. 

Pierwszego dnia miejscem 
spotkania był Ośrodek Estii – 
organizatora konferencji. Or-
ganizacja ta zapewnia wspar-
cie dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w celu 
poprawy jakości życia i inte-
gracji społecznej. Uczestni-
czyli przedstawiciele organi-
zacji z Londynu: Bridge Rese-
arch and Development, zajmu-
jącej się prowadzeniem pro-
jektów międzynarodowych 
oraz przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Młodzie-
ży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” 
w Poznaniu. 

Spotkanie służyło wzajem-
nej wymianie praktycznej wie-
dzy na temat autonomii osób 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w relacjach społecz-
nych, w niezależnym lub nad-
zorowanym życiu osób niepeł-
nosprawnych oraz ich dostępu 
do pracy i zatrudnienia, a tak-
że zaangażowania w działal-
ność kulturalną. Uczestniczka 
Emilia Bridge, zaproszona do 
udziału w projekcie przez stro-
nę angielską wraz z opiekunką 

Samanthą Churchill, przedsta-
wiła historię i etapy swojej do-
tychczasowej drogi do samo-
dzielności. 

Kolejnym punktem progra-
mu było zwiedzanie ośrod-
ka dziennej opieki (odpowied-
nik polskich warsztatów tera-
pii zajęciowej). Goście obej-
rzeli pracownię gospodarstwa 
domowego, gdzie podopieczni 
uczą się gotować i obsługiwać 
sprzęt kuchenny, pracownię 
rękodzieła, tkacko-krawiecką 
i wyrobu makaronu. Wszystkie 
wytwory można kupić w skle-
piku na terenie ośrodka. Jest 
tu też kapliczka, gdzie pod-
opieczni Estii mogą uczestni-
czyć w nabożeństwach. 

Przedstawiono mieszkanie 
w budynku ośrodka dla troj-
ga podopiecznych Estii. Każda 
osoba ma tu swój pokój oraz 
do wspólnej dyspozycji kuch-
nię i pokój dzienny, gdzie ra-
zem mogą spędzać wolny 
czas.

Zaproszono uczestników na 
wspólnie budowanie strony in-
ternetowej projektu. Zadaniem 
było wykonanie produktu fi -
nalnego w postaci witryny in-
ternetowej, na której zawarte 
zostaną treści i przekazy jaki-
mi chcemy podzielić się z oso-
bami trzecimi, nie zaintereso-
wanymi bezpośrednio projek-
tem ale posiadającymi podob-
ną pracę i problemy, jak pra-
cownicy organizacji partner-
skich. Ważnym aspektem pra-
cy nad stroną było zwrócenie 
uwagi na istotną rolę wykorzy-
stania środków multimedial-
nych w pracy z osobami nie-

„Śmiałek” 
w Atenach
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pełnosprawnymi, oraz korzy-
ściami jakie dają one przy wy-
rażaniu swoich myśli, pragnień 
i potrzeb. Doświadczenie po-
kazało, że osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną 
dzięki korzystaniu takich urzą-
dzeń jak aparaty fotografi czne, 
kamery, telefony, stają się bar-
dziej otwarte, łatwiej przeła-
mują blokady psychiczne, wy-
rażają swoje potrzeby, oczeki-
wania, zainteresowania.

1 czerwca od rana uczest-
nicy projektu rozmawiali w 
Ośrodku Estii w małych gru-
pach na temat edukacji, samo-
dzielności oraz wsparcia doro-
słych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, dzieląc 
się swoimi doświadczeniami. 
Debaty miały na celu podsu-
mowanie pracy, jaka wykona-
na została przez 2 lata trwania 
projektu. Rozmawiano też o 
wykorzystywaniu technik mul-
timedialnych w edukacji i ży-
ciu codziennym osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną.

W godzinach popołudnio-
wych cała grupa udała się z 
wizytą do domu Carmen, pro-
wadzonego przez Organiza-
cję Estia. Przedstawiciele opo-
wiedzieli o historii domu oraz 
o problemach i przeciwno-
ściach, z jakimi musieli się 
zmierzyć, traktując to jako 
rady dla osób, które w innych 
miejscach na świecie planują 
podjęcie podobnego wyzwa-
nia. Na zakończenie d zięko-
wanie gościom za uczestnic-
two i wymieniano pomysły na 
kontynuowanie współpracy po 
zakończeniu projektu partner-
skiego Grundtviga.

Kolejny dzień poświęcono 
na zwiedzanie skąpanych w 
słońcu Aten, w których niemal 
na każdym kroku czuło się du-
cha starożytnej Grecji.

WOJCIECH DUŻEWSKI
MAGDALENA

MOLENDA-SŁOMIŃSKA
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Zarząd Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych „Na 

Wzgórzach” w Suchym Lesie 
zorganizował 4 sierpnia fe-
styn z okazji Dnia Działkowi-
cza. Wśród zaproszonych go-
ści była kadra i uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Śmiałek” z Poznania. 

Prezes Zarządu ROD Jacek 
Probański życzył wszystkim 
wspaniałej zabawy i był bardzo 
rad, że spotykamy się już po raz 
kolejny. Organizatorzy zadba-
li o wszelkie atrakcje dla ducha 
i podniebienia. Przywitała nas 
radosna muzyka. Człowiek na 
szczudłach i clown zapraszali 
wszystkich do tańca. Sierpnio-
we słonko grzało mocno. Chęt-
ni mogli wziąć udział w kon-
kursach sportowych. Można 
było grać w piłkę nożną, tenisa 
stołowego, skakać na skakance. 
Był też konkurs gry w chińczy-
ka i plastyczny. Salwy śmiechu 
wzbudziło przeciąganie liny. Z 
jednej strony ciągnęli uczestni-
cy „Śmiałka”, z drugiej – dzieci 
z rodzicami z Ogrodów. Kon-
kurencje były tak pomyślane, 
aby każdy mógł wybrać coś dla 
siebie. Uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody. 

Na działki przyjechała też 
prawdziwa straż pożarna 
prawdziwym, strażackim wo-
zem, ale nie po to, by gasić po-
żar, choć emocje sięgały zeni-
tu; strażacy po prostu pokaza-
li ciekawym dzieciom i mło-
dzieży swoje akcesoria i strój 
strażacki, a także opowiedzie-
li, czym jest zawód strażaka. 
Można było założyć kombine-
zon strażacki, usiąść w strażac-
kim wozie i poczuć się przez 
chwilę strażakiem. Gościem 
specjalnym był labrador „Nero” 

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

Na Wzgórzach 
ze „Śmiałkiem”

i jego właścicielka, która zapro-
siła dzieci i młodzież do wspól-
nej zabawy, prezentując tresu-
rę psa i dogoterapię. Były też 
przejażdżki na kucykach. Miłą 
atrakcją przygotowaną przez 
„Śmiałka” był udział w karaoke. 
Nie było ważne, jak kto śpiewa. 
Liczyła się radość samego śpie-
wania i bycia razem.

Spotkanie zakończyło się za-
bawą taneczną z nagrodami i 
pamiątkową fotografi ą, by każ-
dy mógł wspominać z radością 
w sercu i łezką w oku słonecz-
ne chwile „Na Wzgórzach” w 
Suchym Lesie. 
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P rzy szkole funkcjonowa-
ło też Koło Ligi Obrony 

Kraju, które nie przejawiało 
większej aktywności. W dru-
gim roku mojej pracy dyrek-
tor zlecił mi jego prowadze-
nie, dając do zrozumienia, 
że nie oczekuje zbyt wielkiej 
działalności tej organizacji na 
terenie szkoły. 

Działalność LOK polega-
ła na wybraniu zarządu szkol-
nego, napisaniu rocznego pla-
nu pracy i redagowaniu ga-
zetki szkolnej. Problem funk-
cjonowania koła rozwiąza-
łem w sposób następujący. Za-
rząd wybraliśmy na lekcji wy-
chowawczej w klasie, w któ-
rej byłem wychowawcą, spo-
śród uczennic, które były naj-
mniej obarczone pracą spo-
łeczną – aby też mogły się wy-
kazać. Plan pracy co roku za-
rząd przepisywał, nanosząc 
w minimalne poprawki w za-
leżności od potrzeb i zmienia-
jąc datę. Gazetkę w gablocie z 
dwutygodniową częstotliwo-
ścią wykonywały dwie kolejne 
osoby według dziennika, za co 
otrzymywały ocenę z przyspo-
sobienia obronnego.

W 1974 roku przystąpiono 
do wdrażania nowej formy po-
pularyzacji szkoły w środowi-
sku pod nazwą „Dni otwartych 
drzwi”. Miało to na celu przy-
ciągnięcie i zainteresowanie 
szkołą młodzieży szkół pod-
stawowych. Za jedno z naj-
ważniejszych zadań uznano 
pracę z uczniem zdolnym. W 
kontaktach z rodzicami uru-
chomiono uniwersytet dla ro-
dziców, którego zadaniem 
było udzielanie im konsulta-
cji rzeczowych i metodycz-
nych. Przez szereg lat organi-
zowano na terenie szkoły im-
prezę rozrywkową pod nazwą 
„Wielki turniej klas”, w którym 
klasy uczestniczyły wspólnie z 
wybranymi zakładami pracy z 
terenu gminy. Prawie zawsze 
można było uzyskać z zakładu 
jakieś środki na dofi nansowa-
nie takiego turnieju. Za zdo-
bycie pierwszego miejsca była 
nagroda pieniężna ufundowa-
na przez komitet rodzicielski z 
przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie wycieczki. 

Duży nacisk kładziono w 
owym czasie na szeroko ro-
zumiane prace społeczne, pre-
ferowane przez władze poli-

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Zawarto umowę miedzy 
Samorządem Powiato-

wym – Miasto Poznań, który 
reprezentuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu, a Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w sprawie 
realizacji pilotażowego pro-
gramu „Aktywny Samorząd”, 
fi nansowanego ze środków 
PFRON. 

Celem programu jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie ba-
rier ograniczających uczestnic-
two benefi cjentów w życiu spo-
łecznym, zawodowym i dostępie 
do edukacji. Realizatorem pro-
gramu będzie Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu z 
siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 
18. Przyjmowanie wniosków bę-
dzie następowało w trybie cią-
głym, jednak nie później niż do 
30 września 2012 r. 

W ramach programu będą re-
alizowane następujące zadania:

Obszar A – pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu.

Obszar B-1 – pomoc w za-
kupie specjalistycznego sprzę-
tu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem.

Obszar B-2 – pomoc w zaku-
pie urządzeń lektorskich. 

Obszar B-3 – pomoc w zaku-
pie urządzeń brajlowskich.

Obszar B-4 – dofi nansowa-
nie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu 
sprzętu komputerowego i opro-
gramowania lub urządzeń lek-
torskich albo brajlowskich, moż-
liwe przyjęcie wniosku, do roz-
patrzenia w roku 2013 zgodnie z 
wytycznymi PFRON. 

Obszar C – pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym.

Obszar D – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym.

Obszar E – pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy kategorii B.

Obszar F– pomoc w utrzyma-
niu aktywności zawodowej po-
przez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej. 

Druki wniosków wraz z za-
łącznikami w zakresie realizacji 
programu można uzyskać oso-
biście w siedzibie MOPR przy ul. 
Cześnikowskiej 18, pokój 11, tel. 
61-8609-932 oraz na stronie in-
ternetowej www.mopr.poznan.
pl, zakładka Zadania Sekcji Re-
habilitacji, AKTYWNY SAMO-
RZAD. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące programu są zamiesz-
czone na stronie www.pfron.org.
pl na

DRODZY PAŃSTWO!
Sklep medyczny ERGO-

MED uprzejmie informuje o 
rozpoczęciu kolejnej edycji 
programu, mającego na celu 
pomoc w fi nansowaniu za-
kupu wózków inwalidzkich o 
napędzie elektrycznym, pod 
nazwą AKTYWNY SAMO-
RZĄD (dawniej PEGAZ).

Firma nasza od kilku już lat 
zapewnia fachową i profesjo-
nalną obsługę oraz doradztwo 
w zakresie doboru sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego 

do indywidualnych potrzeb pa-
cjenta. 

Działając w ramach progra-
mu AKTYWNY SAMORZĄD, 
udzielamy naszym pacjentom 
następującego wsparcia:
�  fachowe doradztwo w za-

kresie doboru wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elek-
trycznym do indywidual-
nych potrzeb,

�  pomoc w zgromadzeniu 
niezbędnej dokumentacji i 
wypełnieniu wniosku,

�  dostarczenie wymaganych 
dokumentów wraz z wnio-
skiem do siedziby MOPR-u 
w imieniu pacjenta.
Dlaczego nasza oferta jest 

najlepsza?
�  oferujemy wózki o najlep-

szych parametrach tech-
nicznych,

�  gwarantujemy profesjonal-
ny serwis,

�  zapewniamy bezpłatną do-
stawę do domu pacjenta.

Aby uzyskać więcej informa-
cji, odwiedź nas lub zadzwoń:

Sklep Medyczny ERGO-MED
Al. Solidarności 36
(dawna Serbska)
61-696 Poznań

Tel. (61) 647 77 14
Tel. Kom. 601 401 301

ul. Kraszewskiego 8
60-518 Poznań

Tel. 602 551 900
Nie zwlekaj! Czas przyjmo-

wania wniosków jest ograni-
czony!

Program 
„Aktywny Samorząd” 

Elektryczne 
wózki 
inwalidzkie
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WSPOMNIENIA NAUCZYCIELA(4)

Byłem za mało 
upolityczniony…
ku z powstaniem wojewódz-
twa gorzowskiego znacznemu 
zmniejszeniu uległy odległości 
wyjazdów na mecze. Zatrud-
niona została nowa nauczy-
cielka wychowania fi zycznego, 
a nauczyciel przysposobienia 
obronnego poszedł na urlop 
zdrowotny, więc większość 
prowadziłem z przysposobie-
nia obronnego. Były one mniej 
męczące i absorbujące niż lek-
cje wychowania fi zycznego. 
Mogłem znacznie więcej cza-
su poświęcić małemu synkowi 
i młodej żonie. Pragnąłem rów-
nież jak najszybciej ponownie 
podjąć przerwane studia. 

Od roku 1974 w szkolnictwie 
stopnia średniego rozwinęła 
działalność Harcerska Służba 
Polsce Socjalistycznej (HSPS). 
Zrezygnowano z funkcjono-
wania na terenie szkół orga-
nizacji młodzieżowych ZMS 
i ZMW. Organizacje te mia-
ły działać w zakładach pra-
cy. Według wytycznych praca 
szczepu powinna być kiero-
wana przez nauczyciela, opie-
kuna, komendanta ośrodka 
harcerskiego. Każdy nauczy-
ciel – wychowawca został zo-

bowiązany do zapoznania się 
z programem działania tej or-
ganizacji. Klasa stanowiła dru-
żynę, a opiekował się nią wy-
chowawca klasy. W taki to spo-
sób harcerstwo stało się na te-
renie szkoły jedyną organiza-
cją ideowo–polityczną. Z tej 
racji każdy nauczyciel odpo-
wiadał za działalność tej or-
ganizacji. Problematyka har-
cerstwa znalazła odpowiednie 
miejsce w planach wychowa-
nia obywatelskiego. Plany pra-
cy zharmonizowane były z pla-
nami szczepu, a ten z kolei z 
planem pracy szkoły. 

Raz na tydzień rada szczepu 
odbywała spotkania, dokonu-
jąc podsumowania działalno-
ści, opracowując plany na naj-
bliższy czas oraz rozpatrując 
aktualne problemy szczepu. 
Postanowiliśmy poniedziałek 
uznać za dzień mundurowy, 
co znaczyło, że w każdy po-
niedziałek wszyscy uczniowie 
na lekcjach byli ubrani w mun-
durki harcerskie (głupota dziś 
nie do pomyślenia i wyobra-
żenia). Wszyscy też harcerze 
(uczniowie) musieli obowiąz-
kowo uczestniczyć w olimpia-

dach wiedzy o Polsce i świe-
cie współczesnym. Szczep 
brał udział w Alercie Naczelni-
ka ZHP. Szczepowy i drużyno-
wi uzyskali mianowanie przez 
władze na stopnie harcerskie. 

Do tradycji szkolnej w li-
ceum wszedł dzień samorząd-
ności harcerskiej. Uznano, że 
HSPS powinna być organizacją 
opartą na spontanicznej dzia-
łalności członków, powiąza-
ną z istniejącą w mieście Ko-
mendą Hufca. Podczas pracy 
komendanta robiłem wszyst-
ko, co do mnie należało, cho-
ciaż bardzo często wszelkie-
go rodzaju wytyczne kłóciły się 
z moimi przekonaniami. Dla-
tego do planów pracy szcze-
pu, a tym samym działalno-
ści, starałem się wprowadzać 
rekreację, turystykę i sport. 
Często na wszelkiego rodzaju 
spotkaniach sekretarz szkolny 
PZPR wytykał mi, że plany pra-
cy szczepu są za mało upoli-
tycznione. Najbardziej drażni-
ła mnie konieczność zakłada-
nia munduru harcerskiego na 
niektóre uroczystości. 

W okresie tym założyłem 
w szkole harcerski klub tury-
styki rowerowej „Szprychy”, 
który powstał spontanicznie 
przez przypadek i skupiał gru-
pę uczennic (harcerek) szkoły i 
chłopców z miasta, będących 
uczniami innych szkół, lubią-
cych turystykę i jazdę rowero-
wą. Wielu zapewne do dzisiaj 
pamięta niedzielne wyciecz-
ki, kiedy to wężyk rowerów su-
nął przez ostępy Puszczy Rze-
pińskiej. Przemierzaliśmy wie-
le leśnych dróg i bezdroży, by 
dotrzeć do najciekawszych jej 
zakątków. Poznaliśmy wiele 
okolicznych jezior i tajemni-
ce trzęsawisk, podziwialiśmy 
ukryte źródła leśne, strumie-
nie, słuchaliśmy grania wiatru 
na igłach sosen i szeptu liści 
pod zielonym dachem Pusz-
czy. Eskapady te budziły w nas 
dusze leśnych ludzi, które czu-
ły piękno przyrody. 

cdn.

tyczne i administracyjne. Mło-
dzież zadrzewiała miasto, pro-
wadziła prace porządkowe w 
miejscowych ośrodkach wy-
poczynkowo-turystycznych, 
szkółkach leśnych, uczestni-
czyła w pracach polowych w 
okolicznych Państwowych Go-
spodarstwach Rolnych, zbiera-
jąc ziemniaki, buraki, kukury-
dzę i kamienie. Za zarobione 
pieniądze organizowano wy-
jazdy do teatru, opery, operet-
ki, na wycieczki i obozy wę-
drowne. 

W tym okresie liceum znane 
było w powiecie i wojewódz-
twie z bogatego życia sporto-
wego i sukcesów, których auto-
rami byli, wspólnie z młodzie-
żą, nauczyciele wychowania fi -
zycznego, zdając sobie sprawę 
z wychowawczej roli sportu i 
kultury fi zycznej. W roku 1975, 
chcąc poprawić bazę do zajęć 
wychowania fi zycznego, prze-
prowadzono gruntowny remont 
sali gimnastycznej (wymiana 
oświetlenia ,budowa szatni i 
sanitariatów), oraz boisko as-
faltowe do małych gier. 

Jednak po czterech latach 
nastąpił pewien kryzys. Za-
częło mi brakować zapału do 
pracy, którą przecież lubiłem. 
Pierwszą przyczyną była zmia-
na dyrektora w szkole. Dotych-
czasowy, wspaniały dyrektor, 
który mnie tak dużo nauczył, 
odszedł do pracy w powiecie. 
Nowy, dotychczasowy zastęp-
ca, miły kolega, nie potrafi ł jed-
nak już tak kierować szkołą. 
Dochodziło do zatargów, kłót-
ni i nieporozumień pomiędzy 
nauczycielami. 

W szkole prawie już nie było 
chłopców, a praca z dziewczę-
tami była trudna, wymagała 
dużej cierpliwości. Na uczelni 
zawaliłem drugi rok studiów i 
zmuszony byłem wziąć urlop 
dziekański. Za namową kole-
gi od września 1975 roku prze-
jąłem obowiązki komendan-
ta ośrodka harcerskiego w li-
ceum. Chociaż o tej pracy nie 
miałem zielonego pojęcia, to 
po wakacyjnym kursie w Cen-
tralnej Szkole Instruktorów 
Harcerstwa w Oleśnicy przy-
stąpiłem do niej pełen zapału.  
Na te decyzję złożyło się kilka 
przyczyn. Przede wszystkim 
większe pobory (było to kie-
rownicze stanowisko). A tak-
że zniżka godzin. Moje tygo-
dniowe pensum wynosiło 12 
godzin, jednak znacznie wię-
cej płacono mi za nie jako za 
nadgodziny. Prowadziłem tyl-
ko sekcję koszykówki, dwa 
razy w tygodniu po półtorej 
godziny, i na zawody tylko jeź-
dziłem z tą drużyną. W związ-  F
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*
Tę chwilę ulotną,
gdy staję się 
zalotną 
– przebacz.
To muśnięcie ręki,
uniesiony rąbek
sukienki 
– przeocz.
Lecz muśnięcie
warg od święta
to zarzucona
przynęta 
– zapamiętaj.
Moje oddanie
bez granic
i tak masz za nic. 

*
Tli się we mnie
ogarek,
ledwie blaskiem
swoim ogarnia
niszę mego wnętrza.
Lecz to wystarcza
by kochać
i być kochaną.
Póki jest we mnie
światło,
z tobą pozostanę.

*
Moje jestestwo
w lustrze,
w łóżku,
przy sztaludze…
Moja jaźń
to moja
największa kaźń.
Z pamięci
wyrzucić pragnę
wszystko,
co składa się
na mnie.
W meandrach 
Osobowości
błądzę strapiona.

Wiersze Aldony 
Wiśniewskiej
Zagubiona
w ludzkiej podłości
rozkładam bezradnie
ramiona. 

*
Chodzi o to,
by wulkany 
wyobraźni
pobudzić
do tworzenia
nowych wysp tam,
gdzie jeszcze
nic nie ma.

*
Opowiem ci
o moich snach.
Opowiem ci
o moich łzach.
Opowiem,
co niedopowiedziane,
co dawno
zapomniane.
Przyklasnę 
twoim pomysłom
na moją przyszłość.

*
Co tu pisać?
Co na papier
przelać?
Co by tu wklepać
do komputera?
Nic się nie klei,
nic nie zazębia,
liter dżungla
nie do przebrnięcia.

*
Nic, co dzisiaj
się stało,
nie doczeka jutra.
Furtką,
a może bramą,
wychodzę na światło.
Poplątane gałęzie
i splątane losy
sieką mnie 
po twarzy
pełnej wzruszenia.
Jestem bezradna

dzisiaj,
będę bezradna
wobec jutra.

*
Poślizgnęłam się
na słowie
i spadam.
Już widać mnie
mniej niż pół,
z głębi jestestwa
wystają tylko dłonie.
Na dno wyobraźni
opadam powoli.
Ni to ból,
ni przenikliwość.
Co się stanie,
gdy dosięgnę
tego dna?
Czy to będę
jeszcze ja?

*
Figurę jasną
na szachownicy
życia stawiam
drżącą ręka
wśród słów
bez pokrycia.
Potem czekam
spięta
na twój ruch.
Chwyciłeś za konika 
i szach mat.
Strapiona 
Przegrywam z bólem
i kulę się w sobie.

*
Stoję naga
przed lustrem.
Bez sukni zdrady.
Bez płaszcza obłudy.
Moje dłonie
są puste.
Moje oczy
szeroko otwarte.
Stopami dotykam
piekła.

*
Zabierz mnie tam

skąd się nie wraca.
Tam, gdzie
nie ma dróg,
gdzie zatraca się 
czas złotowłosy.
Złotousty dzień
powie nam,
gdzie iść do celu.
Świetlista
zjawa losu
pokaże nam 
wrota raju
utraconego,
gdzie bez ciebie
czas płynął 
leniwie.

*
Gorejący
płomień liścia
nie dymi
i pachnie jesienią.
W krużgankach,
na przyzbach
siedzi chłód
i trzęsie nami.
Ręką mocarną 
Bóg przekręcił 
sklepienie 
niebieskie.

*
Wszędzie złoto!
Na chodnikach,
na drzewach.
W złocistych
odcieniach
jesień brodzi.
Królestwo złocieni
świetlistych 
pośród poranków 
mglistych. 
Aster kolorem
wzbogaca,
chryzantema 
puszy się 
w dzbanie.
Zadzwonię
do ciebie wieczorem,
za wcześnie jeszcze
na spanie. 

Aldona Wiśniewska – Tancerki.
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Koło Radłowa Niemcy bu-
dowali na przyległych Bło-

niach lotnisko wojskowe. Bar-
tek był tam delegowany na ro-
boty do niwelacji terenu. Za-
uważył, że to już były niedobit-
ki z wielkiej „Luftwafy” grube-
go Goeringa. Lotnicy byli bar-
dzo młodzi. To już nie ci sami, 
których oglądał w 1941 roku 
na Wołyniu, kiedy to bezkarnie 
bombardowali miasta i osiedla 
na terenie Związku Radzieckie-
go, a ich wojska zbliżały się do 
Moskwy.

Ze względu na duży przepływ 
wojsk i potrzebę ich zakwatero-
wania Niemcy zaczęli ewaku-
ować część ludności. Dało się 
jednak zauważyć, że to już nie 
byli ci sami Niemcy. W jednej z 
dzielnic Radłowa, na tak zwanej 
Hyclówce, stacjonowała kom-
pania artyleryjska. Wśród żoł-
nierzy był niejaki Ryszard, któ-
ry mówił dobrze po polsku. Otóż 
ten przystojny Ślązak poderwał 
jedną z miejscowych mężatek. 
Mąż, gdy się o tym dowiedział, 
nie czekał, aż partyzanci zgolą 
jej głowę do goła, takie sprawił 
jej manto w domu, że wybiegła 
na ulicę i zaczęła wołać ratun-
ku, przywołując Ryszarda. Ten, 
też widać zakochany w kobiecie, 
chciał ją ratować, ponieważ mąż 
wybiegł za żoną i kijem wymie-
rzał po swojemu karę za grzech 
niewierności, ale przytrzyma-
li go inni. 

Bartka w tej sytuacji zacieka-
wiły słowa, które ów Ryszard 
wtedy powiedział: pierona, gdy-
by nie to, że nam teraz nie ka-
zano do Polaków się wtrącać, to 
bym mu…

A więc był jakiś wyraźny zwrot 
w polityce Niemców, jakaś nowa 
gra polityczna, mimo że tam 
Warszawa walczyła bohater-
sko ze znienawidzonym wro-
giem. Bartek wyrzucał sobie, że 
tam walczy Warszawa, a on tutaj 
buduje rowy przeciwczołgowe, z 
których wprawdzie wszyscy się 
śmiali, że się przydadzą może na 
hodowlę ryb, ale jednak… 

Zaprzyjaźnił się z Bronkiem 
Partyką, który również miał 
ochotę dostać się do Warsza-
wy. Niewiele się namyślali. Tyl-
ko dziadkowi Bartek przyznał 
się, że ma zamiar dostać się do 
„Jędrusiów”, a potem dotrzeć 
do walczącej Warszawy. Dzia-
dek pokiwał głową i powiedział 
smutnym głosem: 

– To tak jak z motyką na słoń-
ce. Wyłapią was po drodze, wy-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie
tysiącleci(31)

strzelają jak te kaczki… Mój oj-
ciec, jak był w Twoim wieku, to 
też szedł za Wisłę do Kongre-
sówki, jak wybuchło powstanie 
styczniowe. Widać świat się nie 
zmienił. Szalona młodość… No, 
szczęść wam Boże. 

Do Szczucina poszło im gład-
ko. Bronek miał tam wujka, u 
którego przespali się, pojedli, 
przygotowali żarcie na drogę. 
Kiedy przechodzili Wisłę, Bar-
tek przypomniał sobie swego 
pradziadka, który gdzieś może 
tu, gdzie oni są teraz, przepra-
wiał się przez rzekę. Jak na ra-
zie szło im gładko. Wyglądali 
na chłopskich pastuchów, toteż 
Niemcy nie zwracali jak na razie 
na nich większej uwagi. Zresz-
tą unikali głównych dróg i kłu-
sowali bokami, szczególnie kie-
dy znaleźli się za Wisłą. Po kil-
ku dniach byli już w rejonie gór 
Świętokrzyskich. Jesienne chło-
dy zaczęły dawać im się we zna-
ki, szczególnie po noclegach w 
kopkach słomy, w leśnym chru-
ście, w opuszczonych stodo-
łach. Jakoś na żadnych party-
zantów nie natrafi li. 

– Na pewno już nasi zdoby-
li Warszawę – biadolił Bronek. 
– Przecież front już dawno do-
szedł do Wisły. 

– No to i dobrze. Do Berlina 
jeszcze daleko, jeszcze powal-
czysz. Nie byłeś. Bracie, w tara-
patach, to na pewno nie wiesz, 
jak to jest naprawdę – próbował 
perswadować Bartek. 

– Byłeś w tym obozie, naja-
dłeś się strachu, dlatego pewno 
tak mówisz. Ja też widziałem, co 
Niemcy potrafi ą. Dlatego jest we 
mnie nienawiść do nich. Za to, 
co robią te… 

– Widzieć, co potrafi ą, a czuć, 
co potrafi ą, to nie to samo. A 
zresztą… 

– No właśnie, po co to ga-
danie. Wiem, że dużo przeżyć 
masz już za sobą. A ja… co ja… 
właściwie nic.

Tak sobie nieraz pogadywali 
przy ognisku, które często roz-
palali, aby ogrzać zmarznięte 
kości. Któregoś dnia o mało jed-
nak nie wpadli. Właśnie siedzie-
li sobie przy ognisku, po nocy 
spędzonej w kopce słomy pod 
lasem. Nagle Bartka zaniepoko-
ił podejrzany szmer. Wtedy za-

uważył, że od strony wsi biegną 
uzbrojeni żołnierze. 

– W las – zakomenderował 
Bartek, który złapał swój tłu-
moczek i ile tylko miał sił w no-
gach, biegł ku ciemnej stronie 
lasu. Naturalnie Bronek uczynił 
to samo, z tym, że nie zdążył już 
ze strachu zabrać swojego wo-
reczka. 

Usłyszeli za sobą głośne krzy-
ki: halt! halt! A potem pojedyn-
cze i seryjne strzały. Nie wiado-
mo, jak by się to dla nich skoń-
czyło, gdyby las nie odpowie-
dział podobną muzyką. Bartek 
czuł, że coś go dźgnęło w ramię, 
ale nie zważając na nic rwał do 
przodu. Widać strach dodał im 
sił, bo gnali niczym sprinterzy, 
przeskakując z zadziwiającą 
lekkością różne przeszkody.

Kiedy znaleźli się w lesie, zro-
zumieli, że to partyzanci ukryci 
za drzewami kontrują Niemców. 
Jeden z nich, widocznie dowód-
ca oddziału, wrzasnął do nich 
na powitanie: 

– Gówniarze zatracone! Pad-
nij jeden z drugim, bo was wy-
strzelają jak kwiatuszki w we-
sołym miasteczku! Cofamy się, 
chłopcy, bo szwabów cała kom-
pania! A wy, gówniarze zatraco-
ne, na razie z nami.

Partyzanci postrzelali jesz-
cze trochę, dwóch zostawili „na 
stracha”, aby Niemców zatrzy-
mać i wycofali się w głąb lasu. 
Gdy znaleźli się w bezpiecznym 
miejscu, szpakowaty dowódca 
wziął ich w obroty. 

– Powiedzcie mi teraz, gów-
niarze zatracone, coście za jedni 
i jaki cudem mama was z domu 
puściła. 

– My… – Bartek zaczął się nie-
co jąkać – my do… Warszawy, 
panie dowódco. 

– Co? – mianowany dowódcą 
zrobił zdziwioną minę, by na-
stępnie zarechotać śmiechem. 
Partyzanci zawtórowali mu. 

– A ile wy macie lat? – zapytał 
jeden z nich, który się nie śmiał. 

– Siedemnaście – odpowie-
dział Bronek. 

– Chyba razem macie te sie-
demna… – podpowiedział ktoś 
inny, co pozostali skwitowali 
śmiechem. 

– Nie ma się z czego śmiać – 
przerwał Bartek poważnie. – Jak 

byś bracie posiedział tak jak ja 
rok w Brześciu, w ostlagrze, to 
byś spoważniał. 

– Patrzcie, patrzcie – dzi-
wił się ten najbardziej rechocą-
cy, do którego Bartek się zwró-
cił – z ostlagru… czy ty aby nie 
cyganisz? 

– To się potem okaże – wtrą-
cił ten partyzant, który się nie 
śmiał. – Ale, ale… czyś ty cza-
sem nie oberwał?

Teraz dopiero okazało się, że 
Bartek ma przestrzelone ramię. 
Na szczęście kula go tylko dra-
snęła i kości były całe. Ten nie 
śmiejący się szybko opatrzył mu 
ranę.

Gdy wróciło tych dwóch 
z asekuracji, okazało się, że 
Niemcy nie mieli ochoty pchać 
się w las i wrócili na wieś. Wi-
dać było, że nie puścili płazem 
swojego odwrotu, bo na wsi pa-
liły się domy. 

– No i co z wami mam teraz 
zrobić? – biadolił dowódca. – 
Gówniarze, przez was Niemcy 
palą teraz wieś. 

– Nie przez nich, nie przez 
nich – usprawiedliwiał ich ten, 
co bandażował Bartkowi ranę. 
– Niemców kto nie zna… Bo to 
pierwszy raz palą. Ja bym propo-
nował zrobić na nich zasadzkę 
w drodze powrotnej. 

– To jest myśl. Tylko jest nas 
trochę za mało – dowódca po-
drapał się w głowę. 

– W jastrzębim jarze widocz-
ność jest idealna, będziemy ich 
mieli jak na dłoni – zapropono-
wał jeden z partyzantów. 

– Za te domy wyprawimy kil-
ku na tamten brzeg. Niech wie-
dzą psubraty, ze im to nie uj-
dzie bezkarnie – dorzucił weso-
ły blondynek, ten sam, który tak 
rechotał. 

– A niech was… – dowódca 
machnął ręką. – Stary mnie za 
to pogłaszcze, mieliśmy prze-
cież tylko wybadać teren. Ale 
pamiętajcie, nie dłużej ma to 
trwać jak dwie minuty. Na mój 
znak rzucamy granaty, a po-
tem każdy swego i odwrót. Ale… 
co zrobimy z tymi zatraconymi 
gówniarzami? 

– Panie dowódco – Bartek 
stanął w pozycji na baczność. – 
Proszę nas ze sobą zabrać, my… 

cdn.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA Fraszki

Lech
Konopiński Jerzy

Szulc
WARSZAWA

Fraszki

NIESTETY
Nawet przepowiednie
Nam się nie sprawdzają:
U nas tłuste krowy
Te chude zjadają.

URZĄD NASZ PAN
Bieda temu,
Kto się upiera,
Że to dla nosa
Winna być tabakiera.

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

W TŁOKU
Na przeludnionej
nad miarę Ziemi
często samotni
w tłumie żyjemy.

NIE DOGRZANA
Dostała kocica
Aż tak wielkiej chcicy,
Że kot drugie futro
Kupił tej zmarzlicy.

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

DZIAŁACZ
Zawsze broni idei,
Gotów za nią dać szyję. 
– Taki patriota? 
– Nie, on z tego żyje. 

WZROST
Wzrastają, i to znacznie,
Jeśli mam być szczery,
Bezrobocie, nędza,
Korupcja i afery.

NIEWIADOMA
Czy to się zmieni?
Tego nikt nie wie:
Bogaci zwiększą dochody,
A biedni znów biedę.

FRAZES
Pojęcie „demokracja”
Swój sens wciąż zmienia.
Dziś to tylko frazes
Już bez znaczenia. 

PRZYSZŁOŚĆ
Zmian nie będzie,
Porzućcie nadzieję.
Wiadomo, że z pustego
I Salomon nie naleje. 

TWARDZIEL
Czasem jest tak czuły
Na kobiece wdzięki,
Że kapituluje
I robi się miękki.

W RESTAURACJI
Znaleźli włos w zupie,
Nieprzyjemnie było,
No bo kucharzowi
Łyso się zrobiło.

BRAWURA
Dał nura 
W Otwocku,
A wypłynął
W Płocku.

PROWINCJUSZ
Staje się ważny,
W piórka obrasta,
Bo przyłączyli
Wiochę do miasta.

PROWOKACJA
Potraktowała
Teściowa zięcia
Tak, jakby była
Również do wzięcia. 

INTELIGENCJA
I wśród tych, co mają
Wyższe wykształcenie
Jest chamstwo, 
złodziejstwo
I wszelkie zboczenie. 

MŁODZIEŻ
Tam, gdzie dobra praca
I godziwa płaca,
Zdradza swą ojczyznę
I do niej nie wraca.

WZIĘCIE
I lichota miewa
Również powodzenie,
Gdy po promocyjnej
Wciskana jest cenie. 

Fraszki
O ŚMIECHU
Wyznam wam szczerze,
że śmiech mnie bierze,
kiedy nieszczerzy
chcą zęby szczerzyć.

ŚMIEJMY SIĘ!
Śmiało się śmiejmy,
radujmy, cieszmy!
Śmieszności lęka się
człowiek śmieszny.

PRZEŚMIEWCA
Nie oszczędza gęby:
śmieje się jak hiena!
Chce pokazać zęby,
chociaż ich już nie ma.

ISTOTA PISARSTWA
To rys istotny,
nie żadna rysa: 
– Po to się pisze,
by się popisać.

IDEA
Wielka idea 
– tak jak kapelusz,
nie chce pasować
do głów zbyt wielu. 

DROGA ŻYCIOWA
Wybrałem już swoją 
drogę,
więc nie zrozumcie
mnie źle,
gdy robię wszystko,
co mogę,
by robić wszystko,
co chcę.

CO LUBIĘ
Wszystko, co lubię,
wszystko, co cenię – 
wiedzie ku zgubie
moje sumienie. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Co z tą kozą?
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

– Panie Edku, co pana podkusi-
ło, żeby do restauracji iść z kozą? 
– zapytał kierownik przędzalni 
ślusarza oddziałowego Edwarda 
Gąsiorka. – Nie lepiej było iść, jak 
to wy mówicie, nad Dunaj? A po 
drugie, po co mi sprawa kozy, czy 
ja nie mam problemów związa-
nych z produkcją?! 

– Jakie „iść”? Panie kierowni-
ku – Gąsiorek udawał, że nic nie 
wie – co pan, ktoś musiał nas 
mnie jakichś bzdur naopowia-
dać. 

– Pan naprawdę nie wie, o co 
chodzi?! A milicja to twórcy lite-
ratury fantastycznej?! 

– Nie, panie kierowniku, nie 
wiem, niech skonam! 

– No to przypomnę panu – 
Pawlikowski zapalił papierosa i 
starał się zachować spokój. – A 
kto z kozą wszedł do „Barkare-
su”? Może ja, co?! 

– A, o to biega – Gąsiorek 
udał, że wreszcie zrozumiał, o 
co kierownikowi chodzi. – My-
ślałem, że ktoś coś gorszego 
na mnie naklepał. Tak kupiłem 
ją pół roku temu na bazarach, 
taka ozdobna, miniaturka. Lu-
bię zwierzątka, sam mieszkam. 
Mam też pieska Azorka, pin-
czerka. Pan nie uwierzy, we trój-
kę śpimy, razem. Azorek przy 
głowie, a koza w nogach…

– Panie, przestań pan pieprzyć 
o spaniu, mów pan, po co pan 
poszedł do „Barkaresu” z kozą?! 

Pytam, bo o to jest cała afera. Z 
jakiegoś powodu nie mogli pana 
tam ukarać, tylko sprawę skiero-
wali do zakładu i teraz ja mam 
zdecydować, co z panem. No, to 
co z tą kozą?! 

– Dobrze, powiem, jak było 
naprawdę. 

– Mam nadzieję – burknął 
spokojniejszym głosem Pawli-
kowski. 

– Byłem z moim Azorkiem na 
spacerze, zaszedłem aż do sta-
wów „Stefańskiego”, to i wsze-
dłem do „Barkaresu” na piwo. Za-
wsze mają tam „Grodziskie”, któ-
re osobiście uwielbiam. Szczęśli-
wy, że było, kupiłem duże i usia-
dłem przy stoliku. Wypiłem może 
ze trzy łyki, gdy nagle pojawił się 
kelner i z pyskiem na mnie, że je-
stem z psem, a z psami nie wol-
no tam wchodzić. Chciałem pro-
testować, ale ten frajer wska-
zał na przeciwną ścianę. Jest 
tam tabliczka z napisem „Z psa-
mi wstęp wzbroniony”. Cóż, ka-
zał mi spadać. Tylko on to bar-
dziej brzydko wyraził, zagroził 
mi mętownią. Więc nie dopiłem 
mojego piwa i wyszedłem. By-
łem wkurzony jak szewc w po-
niedziałek, bo zapłaciłem, a wy-
piłem tylko kilka łyków… 

– I to był ten powód? – zapy-
tał tłumiąc śmiech Pawlikowski. 

– Tak, panie kierowniku! Ale 
może dalej opowiem. Przysię-
gam, jak na spowiedzi – wi-
dać było, że Gąsiorkowi zebra-
ło się na szczerość. – Po powro-
cie do domu zapaliłem szluga i 
gdy Azorek z Kasią, to znaczy z 
tą kózką, położyli mi się no nóg, 
coś mnie za serce ścisnęło i za-
raz ta myśl się zrodziła. Myślę 
sobie, czekaj frajerze, piesek ci 
nie pasuje, to zobaczymy, co zro-
bisz, gdy przyjdę z moją Kasień-
ką. I poszedłem zaraz następne-
go dnia! Żeby pan widział, jakie 
ślepia zrobili! A ja, jak panisko, 
kazałem sobie podać do stolika 
dwa duże piwa… 

– I co, przynieśli? – zaciekawił 
się Pawlikowski. 

– Przyniósł ten sam, co mnie 
z Azorkiem wygonił. Dziwnie 
grzecznym i cichym głosem po-
wiedział, że z kozą też nie moż-
na, bo to też zwierzę. To ja go 
pytam, gdzie ma taki napis. Na 
to on zawołał pozostałych kelne-
rów, chcieli mnie wyprowadzić, 
ale moja Kasia, choć ma małe 
różki, świetnie pokazała, jak ko-
cha swojego pana! Jednego kel-
nera ubodła w kolano, drugiego 
w jajka, a trzeci poszedł dzwonić 
po mętownię. Dali mi chwilowy 
spokój, to bez przeszkód wypi-
łem swoje piwa. 

– No i co dalej? – niecierpliwił 
się Pawlikowski. 

– Co dalej – z ulgą powtórzył 
Gąsiorek. – Mętownia przyje-
chała, a koza jakby wpadła w 
szał, zaczęła beczeć jak opęta-
na. Milicjanci do mnie, a ona do 
nich. Widocznie nie mogli ina-
czej, bo mnie poprosili o do-
wód, oddali i powiedzieli, że 
powiadomią zakład i kazali iść 
do domu. To tyle. 

– Dobrze – Pawlikowski za-
palił następnego papierosa. – 
Niech pan idzie. Ale mam wąt-
pliwości. Patrzę na całą waszą 
brygadę Kowalskiego i zaczy-
nam podejrzewać, że wy meta-
lowcy żyjecie chyba pod wpły-
wem jakichś promieni czy in-
nych czynników z metali, któ-
re wywołują w was dziwny pęd 
do żartów. Muszę spowodować 
badania lekarskie, czy moje po-
dejrzenia są uzasadnione. W 
brygadach remontowych też. A 
teraz niech pan wraca do pra-
cy. 

– Jeżeli ten naród się nie zmie-
ni, to czarno widzę jego przy-
szłość – powiedział Pawlikowski 
po wyjściu Gąsiorka. – Mam pro-
dukcję! I żebym się musiał kozą 
Gąsiorka zajmować! A poza 
tym, czy koza lepsza od psa?

Tojtnył, a korzystoł 
zes Funduszu Zdrowia
Lechu Paciorek jestta na po-

mostówce i rano poszlim 
po numerki do likorza. Wia-
ruchny stało już zadość, tak, 
że od piuntyj rano bylim pięt-
naste. Kożdyn musioł sie oko-
zać papiórami, że mo ubez-
pieczynie czy gdzieś robi abo 
jest na kuroniówce i mo ce-
telek zes Dziadostwa (Urzę-
du Pracy).

Roz kiedyś była Kasa Chorych, 
to i leczyli zdechloków. Tero 
momy Fundusz Zdrowia, winc 
majom do przychodni przycho-
dzić zdrowe.

Lechu chcioł sobie zbadać 
krew, ale likorz nie doł mu nic, 
bo godo, że wglundo jak póń-
czek wew maśle. Zaś tyż przepi-
soł mu recept na amedynki i sta-
jało napisane, że niech płaci Fun-
dusz, bo był protest.

Wew telewizorni godajom, 
że likorz mo wiedzieć, ile trzeb-
no za lek płacić, ile tabletów 
jest wew opakowaniu, chocioż 
to wszystko majom aptykorze. 
Zaś likorz szuko po ksiunżkach, 
co i jak i na tyn przykład Lechu 
nie załapoł sie, żeby gó łapiduch 
zbadoł. 

A że Fundusz mo zdrowych, a 
nawet kto tojtnie (umrze), wró-
ci do życia, to nom opowiedzioł 
emenryt zes starego portfi ela 
Chrząszczyk.

Roz kiedyś na rejon przyjachoł 
Fundusz na kontrol i godo, że Ja-
chu Kowalski dawno nie żyje, a 
korzysto zes receptów. Likorz 
na to, że nieboszczyk był u nie-
gó zes wizytom wczoraj i mo sie 
dobrze.

Na drugi dziyń nieboszczyk 
tyż przytośtoł się do likorza i 
godo, że Fundusz gó uśmiercił, 
bo mu bez pomyłke zmienił PE-

SEL i ni może pobrać ryntki wew 
banku, bo cheba nie żyje.

Zaś likorz napisoł do Fundu-
szu Zdrowia, a te poprawili PE-
SEL, co gó przerobili i tom dro-
gom Jachu znowej żyje.

I nie zaczynejta sie z Fundu-
szem. Bo wos ani nie pochowają, 
ani nie dostanieta cztery tysiun-
ce pogrzebowygó, ani ecie pecie 
nie dadzom wom wew banku, 
ino bydzieta przepadniynte.

Choroby niech idom precz!

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIENGÓW 
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Wczesną jesienią w ogro-
dzie nie tylko zbiera-

my plony, ale także wykonuje-
my różne prace pielęgnacyjne. 
Przygotowujemy glebę do zimy 
i kolejnego sezonu. Sprzątamy 
liście z grządek i rabat. 

Jesienne owoce z drzew zbie-
ramy korzystając z drabiny lub 
używając teleskopowego trzon-
ka ze specjalnym uchwytem. Te-
leskopowe trzonki są lekkie i po-
zwalają na swobodną pracę na 
wysokości do około pięciu me-
trów. Możliwość zmiany końcó-
wek czyni z tego przedłużanego 
ramienia narzędzie wielofunk-
cyjne, przeznaczone między in-
nymi do przycinania wyżej po-
łożonych gałęzi. Regulacja dłu-
gości trzonka odbywa się w pro-
sty sposób. Można kupić kilka-
dziesiąt końcówek przeznaczo-
nych do różnych prac w ogro-
dzie, dzięki czemu ten sam trzo-
nek posłuży nam do zamiata-
nia tarasu, zagrabienia grządek, 
a także równomiernego rozpro-
wadzenia nawozu za pomocą 
wózka do nawozów.

Jesienne prace to również 
przygotowanie gruntu pod ko-
lejne uprawy. Przede wszystkim 
ziemię należy starannie oczyścić 
z chwastów. Następnie możemy 
zasilić ją nawozami potasowy-
mi i fosforowymi. Do pielęgna-
cji podłoża oraz prac porządko-
wych przydadzą się grabie, mo-

Z   wakacji wracamy opaleni,  
wypoczęci i pełni energii. 

Co zrobić, by jak najdłużej za-
chować dobry nastrój i piękny 
wygląd? Upiększające zabie-
gi można przy odrobinie dobrej 
woli pogodzić z codziennymi 
obowiązkami. Dobrą formę fi -
zyczną utrzymamy, poświęca-
jąc trochę czasu na sport. 

W miarę możliwości mogą to 
być spacery, pływanie, ćwicze-
nia, gimnastyka. Oczywiście, 
wysiłek fi zyczny dostosowuje-
my do swoich możliwości. Naj-
większym marzeniem osób po-
wracających z urlopu jest jak 
najdłuższe zachowanie pięk-
nej opalenizny. Podtrzymać ją 
możemy na wiele sposobów. 
Przede wszystkim należy jeść 
dużo owoców bogatych w wi-
taminy. Codziennie rano dobrze 
jest wypić szklankę soku z mar-
chwi. Zamiast solarium lepiej 
zastosować mleczko przedłuża-
jące opaleniznę. Pogłębić odcień 

Piękny wygląd jesienią

cery można również odrobiną 
fl uidu transparentnego o stono-
wanym odcieniu. 

Warto także utrzymać ładny 
wygląd stóp. Pięty wygładzamy 
pumeksem, a paznokcie malu-
jemy lakierem. Raz w tygodniu 
trzeba zrobić pedikiur i masaż 
stóp. Dbałość o stopy jest bar-
dzo ważna nie tylko ze wzglę-
du na urodę, ale także z powodu 
higieny. Zaniedbywanie podsta-
wowych zasad pielęgnacyjnych 
może przyczynić się do różnych 

dolegliwości. Letnie słońce daje 
się we znaki włosom. Aby przy-
wrócić im połysk i piękny wy-
gląd, trzeba zastosować różnego 
rodzaju odżywki i balsamy. Wło-
sy mniej ucierpią, gdy przed wyj-
ściem posmarujemy je środkiem 
ochronnym. 

Sporo osób ma problemy z 
tak zwaną pomarańczową skó-
rą, która jest szorstka i nieprzy-
jemna w dotyku. Ma nierówną 
powierzchnię i niejednolity ko-
lor. Pojawia się na udach, brzu-
chu oraz pośladkach. Cellulitis, 
bo tak dermatolodzy nazywają 
tę „pomarańczową” dolegliwość, 
jest bardzo trudny do zwalcze-
nia. Powody jego powstawania 
to nerwowy tryb życia oraz błę-
dy żywieniowe. 

Pozytywne rezultaty osiągnie-
my, stosują odpowiednie prepa-
raty, dietę i ćwiczenia. Gdy tylko 
zobaczymy pierwsze symptomy 
cellulitisu, najlepiej zastosować 
domowe sposoby zwalczania. 

Masowanie, wygładzanie oraz 
peeling zaowocują pod warun-
kiem, że będziemy je wykony-
wać systematycznie. Skóra nóg 
ma bardzo mało gruczołów łojo-
wych. Należy więc często ją na-
wilżać, a także natłuszczać. Po 
kąpieli nogi smarujemy balsa-
mami nawilżającymi, zawierają-
cymi witaminy i wyciągi ziołowe, 
zapobiegające podrażnieniom. 
Podobne działanie mają balsa-
my zawierające wyciągi z kola-
genu. Szorstkość na kolanach i 
piętach pomogą zwalczyć pre-
paraty złuszczające zrogowa-
ciały naskórek. Dużej ostrożno-
ści i delikatności wymaga skó-
ra z popękanymi naczyńkami 
krwionośnymi. W takim przy-
padku należy używać peelingów 
enzymatycznych, zawierających 
łagodne substancje rozpuszcza-
jące martwe komórki naskórka. 
W drogeriach można kupić rów-
nież peelingi do stóp. Działają 
one przede wszystkim antybak-
teryjnie. awa

Jesienne prace 
w ogrodzie 
tyczki, szczotki, a także szpa-
dle, łopaty, widły. Jesienią trawę 
kosimy rzadziej, ale ważne jest, 
by robić to regularnie i nie po-
zostawiać na powierzchni sko-
szonych resztek ani opadłych li-
ści. W ten sposób zapobiegamy 
gniciu przygniecionej trawy i za-
pewniamy źdźbłom odpowied-
nią ilość powietrza. Do prac po-
rządkowych nadaje się specjal-
ny, elektryczny odkurzacz, za-
sysający i rozdrabniający liście. 
Do worka możemy w ten spo-
sób zebrać cenny materiał kom-
postowy, przydatny do wzboga-
cania gruntu. 

Na trawniku najpierw należy 
wygrabić liście i usunąć mech. 
Potrzebne będą również zabiegi 
pielęgnacyjne takie jak zasilanie 
i napowietrzanie. W miarę upły-
wu lat resztki skoszonej trawy, li-
ści oraz innych śmieci tworzą 
warstwę ograniczającą wzrost 
trawy. Warstwę tę należy jak naj-
szybciej usunąć. Napowietrza-

nie gleby wykonujemy wbija-
jąc widły na głębokość piętnastu 
centymetrów. W ten sposób po-
wstaną dziury, dzięki którym zie-
mia zacznie „oddychać”. Zebra-
ne liście należy wrzucić do kom-
postownika. 

Do ochrony delikatnych krze-
wów najbardziej nadają się ekra-
ny z gęstej siatki lub plastikowe-
go worka. Wystarczy wokół ro-
śliny wbić paliki i przymocować 
do nich ochronny materiał. Na-

tomiast iglaki najlepiej delikatnie 
okryć sznurkiem. Wówczas nie 
zaszkodzi im ani wiatr ani śnieg. 
Niektóre odmiany chryzantem 
przed nadejściem mrozów trze-
ba wykopać z ziemi, oczyszczo-
ne korzenie pociąć na małe pędy 
i posadzić w skrzynce, którą sta-
wiamy w oświetlonym, suchym 
i chłodnym miejscu. Chryzante-
mom szkodzi połączenie wilgoci 
z zimnem. Wiosną znów sadzi-
my je w gruncie. 

Dla drzew przygotowujemy 
otulinę dla ochroni przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Z tarasu zbieramy do-
niczki z delikatną roślinnością i 
chowamy je w ciepłym miejscu. 
Choroby często przenoszą się na 
rośliny z doniczek. Zanim posa-
dzimy w nich nowe rozsady, na-
leży je wymyć środkiem odkaża-
jącym. Szorowanie jest zaleca-
ne zarówno wewnątrz jak i ze-
wnątrz doniczek.

AURELIA PAWLAK 
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Członkowie Klubu Seniora 
„Brzozy” przy Placówkach 

Kulturalno-Oświatowych os. 
Rusa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle Młodych” w Po-
znaniu przebywali w dniach od 
19 do 24 czerwca na wyjeździe 
rekreacyjno-wypoczynkowym 
w Mielnie.

Były marsze nordic walking, 
czyli chodzenie z kijkami, wspól-
na zabawa pod hasłem „poznaj-
my się”, olimpiada, na którą zło-

żyły się m.in. rzut lotką, łowienie 
rybek i rzut do kosza. Zwycięzcy 
zdobyli medale, a wszyscy otrzy-
mali breloczki związane z Euro 
2012. Były też konkursy na temat 
morza, Euro 2012, zdrowia, po-
byt nad Jeziorem Jamno w Unie-
ściu. ognisko ze wspólnym śpie-
wem, wycieczka do Kołobrzegu 
stateczkiem „Anka”. Opiekunem 
była Małgorzata Olejniczak, pro-
wadząca Klub „Brzozy”. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Firma „Bodo” zajmująca 
się sprzedażą zamków, 

wkładek oraz innych arty-
kułów technicznego zabez-
pieczenia mienia, przygo-
towała dla ludzi z niepeł-

Bezpiecznie 
w domu

Zdjęcia i fi lmy są zapisy-
wane na karcie pamięci. In-
stalacja urządzenia jest bar-
dzo łatwa. Nie wymaga inge-
rencji w drzwi ani dodatko-
wych narzędzi. Wizjer elek-
troniczny z powodzeniem 
zastępuje tradycyjny wizjer. 

Bliższe informacje uzy-
skać można pod numerem 
telefonu: (61) 662 51 30, 601 
724 679, majlowo: bodo@
bodo.net.pl, na stronach in-
ternetowych www.bodo.net.
pl, www.bodo-sklep.pl lub 
w siedzibie fi rmy przy uli-
cy Brzask 21 lok. 112 w Po-
znaniu. 

nosprawnością, starszych i 
samotnych wizjery elektro-
niczne – urządzenia do cy-
frowej identyfi kacji odwie-
dzających. 

W przypadku tradycyjnych 
wizjerów, aby zobaczyć ob-
raz, trzeba przyłożyć oko 
blisko wizjera, co powoduje 
jego zaciemnienie i informu-
je o obecności domownika.

Ponadto wizjer jest za-
mocowany zbyt wy-
soko. Jest to szcze-
gólnie niekorzystne 
dla osoby poruszają-
cej się na wózku in-
walidzkim czy o ku-
lach. Również osoby 
z dysfunkcją wzroku 
mogą mieć problemy 
z dokładnym ujrze-
niem obrazu. 

Wizjery elektroniczne fi r-
my „Bodo” są łatwe w obsłu-
dze. Obraz może być oglą-
dany z dowolnej odległości 
i wysokości. Duży, wyraźny 
wizjer jest dostosowany do 
potrzeb osób starszych i z 
niepełnosprawnością. Auto-
matycznie robi zdjęcie oso-
by, która dzwoni do drzwi. 
Posiada dzwonek wbudowa-
ny w urządzenie oraz możli-
wość nagrywania fi lmów. 
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„Brzozy”
nad Bałtykiem
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W  Warsztacie Terapii Za-
jęciowej „Pawełek” w 

Owińskach z okazji zakoń-
czenia roku warsztatowe-
go 20 lipca odbyła się dys-
koteka z wieloma atrakcja-
mi. Bawiliśmy się przy ryt-
mach naszych ulubionych hi-
tów i śpiewaliśmy biesiadne 
piosenki. Wspaniałą zabawę 
przy gitarowych rytmach zor-
ganizował dla nas pan An-
drzej – pracownik społecz-
ny. Było nie tylko śpiewanie 
ale również tworzenie wła-
snej piosenki o „Pawełku”. Po 
wspaniałej zabawie zmęcze-
ni ale uśmiechnięci zajadali-
śmy pyszną grillowaną kieł-
baskę.

Wyśmienite słodkości i 
zdrowe, pyszne sałatki tego 
dnia przygotowali dla nas so-
lenizanci, dla których oczywi-
ście odśpiewaliśmy gromkie 
sto lat i złożyliśmy serdeczne 
życzenia. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkową płytę 
z pokazem zdjęć z wydarzeń 
w WTZ od stycznia do czerw-
ca 2012 roku. Dla wszystkich 
uczestników i pracowników 
były też słodkie podziękowa-
nie za uczestnictwo w zaję-

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Nasza dyskoteka
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ciach i pracę. Wspaniałą nie-
spodziankę dla pracowników 
przygotowali uczestnicy: każ-
demu wręczyli własnoręcznie 
wykonane karty z życzeniami 
udanych wakacji, wraz z pięk-
nymi kwiatami prymulkami, 
na zakup których sami się zło-
żyli. I po pamiątkowych zdję-
ciach trzeba było się pożegnać 
– przed wyjazdem na waka-
cyjne „ładowanie akumula-
torów”. Bo po urlopie czekać 
będą na nas nowe zadania.

JOANNA WOJCIECHOWSKA


