
 

PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 W NUMERZE:

Nr (215) 10 � Poznań � październik 2012 � Nr indeksu 327948 � ISSN 1231-8876

Pierwszy w Europie 
Park Orientacji 
Przestrzennej str. 3

Puchary i radość
zwycięzców str. 5

Najazd 
na Baranówko str. 17

Targi Zakładów 
Aktywności 
Zawodowej str. 22, 23, 24

 PATRONUJĄ

 FINANSUJĄ

Stowarzyszenie „Bioderko” w Chodzieży obchodziło swoje piąte 
urodziny. Na zdjęciu prezes tej organizacji Honorata Pilarczyk
(z prawej) i wolontariuszka Paulina Guzowska. 
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Tydzień wolny od prac w 
Parlamencie Europejskim 

w Brukseli, gdzie zaczę-
ły się już wakacje, postano-
wiłam spędzić w Warszawie 
w Sejmie na posiedzeniach 
sejmowej Komisji do Spraw 
Unii Europejskiej. Poza ty-
powymi działaniami tej Ko-
misji, takimi jak opracowa-
nie stanowisk do zmian pra-
wa unijnego czy relacje mi-
nistrów z prac rządu, prze-
żyłam w tym tygodniu w Sej-
mie RP coś szczególnego. 

26 lipca w holu głównym 
Sejmu otwarta została wysta-
wa fotografi czna „Amazon-
ki 2011”, którą zorganizowa-
ła Federacja Stowarzyszeń 
Amazonki. W Sejmie zdję-
cia zagościły dzięki wielko-
polskim posłom Bożenie Szy-
dłowskiej i Rafałowi Grupiń-
skiemu. Ekspozycja przedsta-
wia cykl aktów ukazujących 
kobiety, które przebyły choro-
bę nowotworową i doświad-
czyły całkowitej lub częścio-
wej amputacji piersi. Autor-
kami tych niezwykłych zdjęć 

są Katarzyna Piwecka i Ewa 
Rzyczniak. 

Wystawa gościła już m.in. 
na Starym Rynku w Poznaniu 
oraz w warszawskim Centrum 
Onkologii. Bohaterki zdjęć po-
zują dając do zrozumienia, że 
mimo przebytej mastektomii 
nie tylko zaakceptowały swój 
wygląd, ale są nadal piękne 
i kobiece, a przede wszyst-
kim pełne życia. Prezentowa-
ne portrety są artystycznym 
apelem do wszystkich kobiet 
o dbanie o profi laktykę cho-
rób nowotworowych. Wcze-
sne rozpoznanie choroby jest 
bowiem kluczowe, by leczenie 
zakończyło się sukcesem. A 
kiedy Ty Czytelniczko ostatni 
raz badałaś swoje piersi? Kie-
dy Ty Czytelniku przypomnia-
łeś o badaniach swojej żonie 
czy mamie? Wystawa woła o 
to, by te pytania potraktować 
poważnie. 

POZDRAWIAM

SIDONIA JĘDRZEJEWSKA 
POSEŁ DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO
WWW.SIDONIA.PL

Marzenia się spełniają i 
warto w nie wierzyć. Prze-

konali się o tym uczniowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach koło 
Poznania. Dla nich i całego 
środowiska osób z dysfunkcja-
mi wzroku otwarto pierwszy w 
Europie Park Orientacji Prze-
strzennej. 

W poniedziałek 3 września w 
Owińskach zamiast przecięcia 
wstęgi puszczono w górę bia-
łe balony podkreślające tę uro-
czystą chwilę. Zaśpiewał zespół 
muzyczny „Dzieci Papy” pod kie-
runkiem Henryka Weredy, były 
gratulacje, wpisy do pamiątko-
wej księgi, kwiaty, koncert ze-
społu „Raz, dwa, trzy”, przemó-
wienia i wyrazy uznania. 

W spotkaniu uczestniczył Po-
seł Parlamentu Europejskie-
go prof. Jerzy Buzek, Marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go Marek Woźniak, Starosta Po-
znański Jan Grabkowski, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu Elż-
bieta Bijaczewska, przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
posłowie, parlamentarzyści, re-
prezentanci uczelni wyższych, 
placówek terapeutycznych i or-
ganizacji pozarządowych. 

Głos zabrała prezes Polskie-
go Związku Niewidomych Anna 
Woźniak-Szymańska. Wręczy-
ła Złote Honorowe Odznaki Pol-
skiego Związku Niewidomych 
na ręce Posła Parlamentu Eu-
ropejskiego prof. Jerzego Buz-
ka i Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego.

Otwarcie Parku Orientacji 
Przestrzennej to jedno z najważ-

„Amazonki 
2011” w Sejmie
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Wystawa Fotografi czna „Amazonki 2011” w Sejmie RP.

Wernisaż wystawy. W środku poseł do Parlamentu Europejskiego 
Sidonia Jędrzejewska.

niejszych wydarzeń w powie-
cie poznańskim i województwie 
wielkopolskim. Nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie zaangażowanie 
wielu osób i instytucji w stwo-
rzenie tego miejsca. 

– W ogrodzie posadzono aż 
280 gatunków roślin, zarów-
no ozdobnych jak i użytecz-
nych. Zastosowano system ście-
żek kontrastujących ze sobą pod 
względem nawierzchni oraz 
długości. Dziesiątki traktów 
edukacyjnych oraz torów prze-
szkód uczą bezpiecznego po-
ruszania się. Są piaskownice o 
różnych kształtach, takich jak 
trójkąt, kwadrat czy koło. Mamy 
edukacyjny plac zabaw, na któ-
rym znalazło się mnóstwo urzą-
dzeń: przeplotnie, trampoli-
ny, pajęczyny, gdzie poza roz-
wijaniem sprawności fi zycznej 
ćwiczący będą mogli uczyć się 
orientacji przestrzennej – mówi-
ła dyrektor SOS-W Maria Toma-
szewska. – Do dyspozycji gości 
został również zbudowany ka-
rylion ziemny czyli system ziem-
nych dzwonów rurowych wyda-
jących dźwięki i wibracje. W Par-
ku Orientacji Przestrzennej nie 
mogło zabraknąć wieży wia-
trów oraz urządzenia sygnalizu-
jącego kierunek wiatru. Pozwa-
la ono niewidomemu odczytać 
z brajlowskich informacji u jej 
podstawy kierunek wiatru i po-
słuchać jego natężenia. Jest też 
zwierzętarnia, molo oraz oświe-
tlony mostek.

Inicjatywa powstała w ramach 
projektu współfi nansowane-
go przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013. Be-
nefi cjentem był Powiat Poznań-
ski. Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła 5.782.765,58 PLN, 
zaś kwota dofi nansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 2.947.291,24 PLN. 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

KK
KK
PP

Pierwsza przechadzka.
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OTWARTO PIERWSZY W EUROPIE PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ 

Przeplotnie, molo, 
zwierzętarnia…
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Prezes Polskiego Związku Niewidomych wręcza Staroście 
Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu Złotą Odznakę.

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek wpisuje się 
do księgi pamiątkowej. Za nim Marszałek Marek Woźniak.

Uroczyste poświęcenie Parku Orientacji.

Jeszcze chwila i balony pofruną w niebo. 

Koncertują „Dzieci Papy”.W Parku Orientacji znajduje się 280 gatunków roślin.
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„Wzbogacam się społecz-
nie-kulturowo-tury-

stycznie” – taki był tytuł pro-
jektu dwudniowego wyjaz-
du do Warszawy w dniach 7 
i 8 września. Organizatorem 
było Stowarzyszenie „Poma-
gam” w Kleszczewie, które w 
większości tworzą pracowni-
cy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kleszczewie. Dotację 
na wojaż przyznało Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu, ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

Dzięki temu niepełnospraw-
ne osoby dorosłe, niektóre z 
opiekunami oraz dzieci nie-
pełnosprawne z mamami mia-
ły możliwość zwiedzić stolicę 
Polski. Byliśmy w TV, przeszli-
śmy przez poszczególne stu-
dia, a oprowadzał nas elo-
kwentny, wyrozumiały dla nas 
przewodnik. W Centrum Na-
uki „Kopernik” doświadczali-
śmy poprzez specjalne urzą-
dzenia takich zjawisk tego 
świata jak na przykład trzę-
sienie ziemi. Było dmucha-
nie olbrzymich baniek mydla-

INICJATYWA STOWARZYSZENIA 
„POMAGAM” W KLESZCZEWIE

Poznawanie stolicy
nych, gra na instrumentach 
muzycznych, rozpoznawanie 
swego głosu w sytuacji streso-
wej. Dzieci świetnie się bawi-
ły. W Bibliotece Uniwersytec-
kiej był posiłek i zwiedzanie 
ogrodu na dachu. 

O zmierzchu pojechaliśmy 
autokarem do hotelu „Aramis”. 
Nazajutrz po śniadaniu cze-
kał na nas przewodnik w Ła-
zienkach, a słoneczna pogo-
da sprzyjała spacerowi i słu-
chaniu opowiadań o historii 
tego miejsca. Potem jeździ-
liśmy autokarem po Warsza-
wie, a pani przewodnik mówi-
ła o ważniejszych budynkach. 
Pokazano nam dzielnicę naj-
większych wieżowców w Cen-
trum Warszawy. Byliśmy pie-
szo przy zmianie warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Zobaczyliśmy budynek Metro-
politan. Szliśmy skwerem J. Pił-
sudskiego, Krakowskim Przed-
mieściem, Placem Zamkowym, 
przyglądając się znajdującym 
się tam pomnikom, aby do-
trzeć do Starego Rynku, a tam 
do Katedry Jana Chrzciciela 
„koronowanych głów” (jednej 
z trzech w Polsce). Pożegnali-
śmy się z przewodniczką przy 
pomniku Syrenki. 

O godzinie 16 wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Klesz-
czewa. Eskapada do Warsza-
wy była okazją poznawanie 
siebie w niecodziennych sytu-
acjach, pomaganie sobie na-
wzajem, zobaczenia stoli-
cy, pokonywania barier prze-
strzennych. Wszystkim, którzy 
wzięli udział w tym wyjeździe, 
pięknie dziękuję. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Turniej piłkarski, konkur-
sy, prezentacja transpa-

rentów związanych z Euro 
2012, zabawa integracyjna, 
wręczanie pucharów i mnó-
stwo emocji. W piątek 31 
sierpnia na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w Lisów-
kach odbył się piknik pod ha-
słem „Wspierajmy się. Na-
sze Euro 2012” zorganizowa-
ny przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
w ramach projektu „Pokonać 
wykluczenie. Wszechstron-
na aktywizacja osób zagro-
żonych wykluczeniem spo-
łecznym z powiatu poznań-
skiego” współfi nansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej – Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Do Lisówek tego dnia przy-

Sportowy „wagon” integracyjny. 

Były również tańce…

„Grupa z Niemiec to ekipa! Nie ma dla niej przeciwnika!” 
– czyli „Pawełek” z Owińsk. 
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PIKNIK „WSPIERAJMY SIĘ. NASZE EURO 2012” W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH 

Puchary i radość 
zwycięzców
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jęciowej z Baranowa, Niem-
cy – Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” z Owińsk, Gre-
cję – Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” z Dopiewca, Ir-
landię – Warsztat Terapii Za-
jęciowej ze Swarzędza, a Hisz-
panię – Goślińskie Stowarzy-
szenie Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Grupy przedstawiały tańce 
narodowe, hasła i przyśpiewki 
dopingujące. Na zakończenie 
rozstrzygnięto konkursy i wrę-
czono puchary zwycięzcom. W 
konkursie kulinarnym najlep-
sza okazała się Rosja, w kra-
wieckim – Niemcy, rękodziel-

niczym – Holandia, a muzycz-
no-tanecznym – Grecja. Z kolei 
w sportowej rywalizacji pierw-
sze miejsce zajął Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Swarzędzu, 
a drugie Mosińskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełnospraw-
nych. Puchar Radia Planeta 
otrzymało Goślińskie Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Przypomnijmy, że realiza-
cja projektu „Pokonać wyklu-
czenie. Wszechstronna akty-
wizacja osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym z po-
wiatu poznańskiego” rozpo-
częła się w 2008 roku i po-
trwa do 2013. Przedsięwzię-

cie jest adresowane do osób 
zamieszkałych na terenie po-
wiatu poznańskiego, w tym do 
osób z niepełnosprawnościa-
mi w wieku produkcyjnym (18 
– 55 lat), bezrobotnych, opusz-
czających placówki opiekuń-
czo-wychowawcze, rodziny 
zastępcze, a także do uczest-
ników warsztatów terapii za-
jęciowej wraz z osobami z oto-
czenia. Bliższe informacje na 
temat projektu można uzy-
skać w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ulicy Słowackiego 8, tel. 
(61)841-07-10. 

KAROLINA KASPRZAK

były grupy uczestników z 
warsztatów terapii zajęciowej 
i organizacji pozarządowych 
z powiatu poznańskiego wraz 
z opiekunami, którzy dzielnie 
wspierali zawodników. W spo-
tkaniu uczestniczył członek 
Zarządu Powiatu Poznańskie-
go Zygmunt Jeżewski, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Elżbieta Bija-
czewska i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu Włodzimierz Kałek.

Osoby niepełnosprawne po-
dzielono na drużyny. Rosję re-
prezentował Warsztat Tera-
pii Zajęciowej z Dopiewa, Ho-
landię – Warsztat Terapii Za-

Zygmunt Jeżewski uroczyście otwiera piknik „Wspierajmy się. 
Nasze Euro 2012”. Z prawej Elżbieta Bijaczewska.

Koszulki są, buty są, można zaczynać! Rozgrywki zespołowe. 

Radość zwycięzców.
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– Komisja podczas wa-
kacji pracowała nad dwo-
ma ważnymi dokumentami. 
Czego one dotyczyły? 

– Pierwszy nosił nazwę 
„Kierunki działań i zadania 
miasta Poznania na rzecz 
integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych na lata 
2012-2020. Jego zadaniem 
jest ustabilizowanie długo-
letnich działań na rzecz ca-
łego środowiska osób niepeł-
nosprawnych. Chodzi mię-
dzy innymi o wsparcie spo-
łeczne, medyczne i zawodo-
we oraz określenie kierun-
ków działania i priorytetów, 
które powinny być realizo-
wane. Z przeprowadzone-
go spisu powszechnego lud-
ności Poznania wyniknęło, 
że około osiemdziesiąt tysię-
cy to osoby niepełnospraw-
ne. To bardzo duża grupa po-
znaniaków, która potrzebuje 
opieki i wsparcia. W tworze-
niu projektu programu bra-
ła udział grupa specjalistów 
pod kierunkiem Doroty Po-
tejko, Pełnomocnika Prezy-
denta do Spraw osób Niepeł-
nosprawnych oraz Józefa So-
leckiego z Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. Do udziału 
zaproszono przedstawicie-
li środowisk osób niepełno-
sprawnych, a o konsultacje 
poproszono poznańską Radę 
Działalności Pożytku Publicz-
nego. Projekt trafi ł do Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia Rady Miasta Pozna-
nia, a następnie został przed-
stawiony na wrześniowej se-
sji radnym. Drugi dokument 
to „Rodzina pro”, dotyczą-
cy rodzin posiadających wię-
cej niż dwoje dzieci. Pomysł 
jego stworzenia pojawił się 
wiosną tego roku z inicjaty-
wy prezydenta Ryszarda Gro-
belnego. 

– Jednym z pomysłów jest 
dostosowywanie systemu 
informacji miejskiej do po-
trzeb osób niepełnospraw-

Czeka nas wiele 
zmian 
Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady 
Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK. 

nych. Co konkretnie się 
zmieni? 

– Projekt zakłada przysto-
sowywanie stron interne-
towych Urzędu Miasta Po-
znania do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, zwłasz-
cza tych z dysfunkcją narzą-
du słuchu i wzroku, w opar-
ciu o najlepsze praktyki i roz-
wiązania techniczne. Chce-
my także wyposażyć Urząd 
Miasta Poznania w sprzęt i 
nośniki informacji, ułatwiają-
ce dostęp do informacji i ko-
munikację osobom niepełno-
sprawnym. 

– Czy w programie 
uwzględniono zapobiega-
nie powstawaniu barier ar-
chitektonicznych na etapie 
projektowania? 

– W tym przypadku obo-
wiązuje konsultowanie pro-
jektów pod względem zgod-
ności ze standardami okre-
ślonymi w zarządzeniu Pre-
zydenta Miasta Poznania z 
dnia 13 maja 2008 roku w 
sprawie wymogów, jakim po-
winny odpowiadać przejścia 
dla pieszych, przejścia pod-
ziemne, przejścia nadziem-
ne, przystanki komunikacji 
publicznej. Będziemy promo-
wać rozwiązania architek-
toniczne przyjazne dla osób 
niepełnosprawnych w bu-
dynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych. W planach 
mamy spotkania i konsul-
tacje na etapie projektowa-

nia obiektów budowlanych i 
przebudowy istniejących, po 
to, by dostosować inwestycje 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zakładamy po-
radnictwo, szkolenia w kwe-
stiach związanych z potrze-
bami osób niepełnospraw-
nych, adresowane do archi-
tektów i inwestorów budow-
lanych. Będą prowadzone 
kampanie społeczne promu-
jące dobre praktyki i rozwią-
zania w dziedzinie likwida-
cji barier architektonicznych 
w mieście. Jednak wszyst-
ko zależy od tego czy projekt 
zostanie przyjęty przez rad-
nych. 

– Program prorodzinny 
jest bardzo ważny i od daw-
na oczekiwany w Poznaniu. 
Jakie są jego założenia? 

– Zamierzamy zaprosić do 
współpracy różnego rodza-
ju fi rmy, które na podstawie 
wydanej tym rodzinom karty 
„Poznań pro” będą udzielać 
rozmaitych zniżek. W kata-
logu udogodnień są przewi-
dziane rabaty w komunikacji 
miejskiej lub wejściu do Term 
Maltańskich. Zastanawiali-
śmy także się nad dofi nanso-
waniem wyprawek szkolnych 
dla dzieci z takich rodzin. Za-
pewne będzie to spore od-
ciążenie domowego budże-
tu, zwłaszcza gdy trzeba wy-
posażyć przykładowo czwór-
kę dzieci. 

– Od września działa pro-
gram Aktywny Samorząd… 

– Za pośrednictwem Miej-
skiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie realizowane są 
wszystkie programy dofi nan-
sowania, które do tej pory 
miały charakter indywidual-
ny i przechodziły przez cen-
trale i oddziały Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Wprawdzie źródło pozosta-

je to samo, czyli PFRON, ale 
zadania te przejęły samorzą-
dy. W praktyce to one bez-
pośrednio będą dzielić pie-
niądze. Wnioskować na no-
wych zasadach można było 
przykładowo na dofi nanso-
wanie zakupu wózka elek-
trycznego lub jego naprawy, 
zwrot kosztów zdobycia pra-
wa jazdy kategorii B i zwią-
zanych z oprzyrządowaniem 
posiadanego samochodu, za-
kupem sprzętu komputero-
wego, urządzeń brajlowskich 
lub programów typu lektor 
dla osób z dysfunkcją wzro-
ku. Termin składania wnio-
sków upłynął ostatniego dnia 
września. 

– Prezydent Bronisław Ko-
morowski podpisał noweli-
zację ustawy o rehabilitacji i 
zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych. Jakie ta decyzja 
przyniesie zmiany? 

– Nowelizacja odmra-
ża podstawę naliczania do-
fi nansowania do wynagro-
dzenia osób niepełnospraw-
nych. Od dawna o tę zmia-
nę wnioskowali pracodawcy 
nie tylko z chronionego, ale 
przede wszystkim z otwar-
tego rynku pracy. To dofi -
nansowanie pełni rolę za-
chęty do zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością. Do 
tej pory podstawa naliczania 
zamrożona była na podsta-
wie najniższego wynagro-
dzenia z grudnia 2009 roku. 
W tej chwili będzie brany 
pod uwagę bieżący poziom 
najniższego dofi nansowa-
nia. To stwarza nadzieję, że 
zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych znacznie wzro-
śnie. Jest to bardzo ważne w 
dobie kryzysu, który praw-
dopodobnie będzie się po-
głębiać. Stąd też każde dzia-
łanie przemawiające na ko-
rzyść osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym jest 
niezwykle cenne, bo może 
im pomóc w odnalezieniu 
się w społeczeństwie.
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„5 zmysłów. Pauza” – to na-
zwa projektu edukacyj-

nego, który realizuje Stowa-
rzyszenie Edukacyjne MCA 
oraz Agencja More Than One 
Production. Projekt potrwa od 
października do 15 listopada 
2012 roku. Jest to pierwsze w 
Polsce wydarzenie tego typu 
adresowane do osób niesły-
szących.

W ramach projektu odbę-
dą się różnorodne wydarze-
nia związane z muzyką, jej 

Mnóstwo emocji, muzy-
ka i okazja do wspólnego 

spotkania reprezentantów śro-
dowisk osób niepełnospraw-
nych – to klimat czwartkowe-
go popołudnia 12 września w 
Pałacu Działyńskich w Pozna-
niu, gdzie już po raz siódmy 
wręczono statuetki laureatom 
konkursu etapu regionalnego 
„Lodołamacze 2012”. 

„Lodołamacze” to ludzie, fi r-
my i instytucje, które angażu-
ją się w rozwiązywanie pro-
blemów osób niepełnospraw-
nych. Ogólnopolski konkurs 
ma na celu przełamywanie ba-
rier, stereotypów i uprzedzeń 
związanych z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych, pro-
mocję przedsiębiorstw otwar-
tych na ich zatrudnianie i za-

Pięć zmysłów 
teorią i praktyką. Wśród nich 
znajdą się warsztaty muzycz-
ne, skierowane do osób niesły-
szących, prowadzone z udzia-
łem muzyków i muzykologów 
oraz specjalistów języka migo-
wego. Przewidziane są spotka-
nia, podczas których muzycy 

prezentować będą wybrane in-
strumenty. 

Zaplanowano warsztaty mu-
zyczne, polegające na prze-
prowadzeniu prób z Orkiestrą 
Kameralną Polskiego Radia 
„Amadeus”. Grupa osób nie-

słyszących przygotowywać bę-
dzie utwór, wykonany na kon-
cercie fi nałowym. W programie 
są również warsztaty wokalne 
z Jackiem Sykulskim, dyrekto-
rem Poznańskiego Chóru Chło-
pięcego oraz spotkanie z in-
strumentami etnicznymi. awa

VII GALA KONKURSU „LODOŁAMACZE 2012”

Serce 
dla niepełnosprawnych

chętę do tworzenia nowych 
miejsc pracy. 

Patronat honorowy nad kon-
kursem etapu regionalnego 
sprawował Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, Prezydent Mia-
sta Poznania Ryszard Grobelny 
i Starosta Poznański Jan Grab-
kowski. 

Na czwartkowej gali spotkali 
się przedstawiciele instytucji sa-
morządowych, środowiska na-
uki, polityki i biznesu oraz or-
ganizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Kapituła konkur-
su nie miała łatwego zadania. 
I tak: w kategorii Zakład Pracy 
Chronionej I miejsce otrzymał 

Hotel „Gracja” Józef Kuczyński z 
Gorzowa Wlkp, II – Z.P.H.U Tom-
Kil Grażyna Tomczak, Krzysztof 
Tomczak z Gniezna, III – Zakład 
Produkcji Pościeli „Świt” Izabe-
la Witoniak z Zielonej Góry. W 
kategorii Otwarty Rynek Pracy 
I miejsce otrzymała fi rma Ro-
smosis – Wawrzyniak sp. z.o.o 
z Perzyc, II – Draft 6 sp. z.o.o ze 
Świebodzina, a III – Delhan Ar-
tur Szyszka z Leszna. W katego-
rii Pracodawca Nieprzedsiębior-
ca I miejsce otrzymało Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Niewido-
mych i Słabowidzących „Ognik” 
z Poznania, II miejsca nie przy-
znano, a III otrzymał Powiatowy 
Urząd Pracy w Gostyniu. 

Ponadto przyznano nagrody 
honorowe: „Lodołamacza Spe-
cjalnego” otrzymała Barbara 
Wrzesińska, prezes Stowarzy-
szenia Kaliskiego Klubu „Ama-

zonki”, od wielu lat zaangażo-
wana w niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym, zaś 
„Super Lodołamacza” – Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu. 
Powiat poznański jest najwięk-
szym powiatem w wojewódz-
twie wielkopolskim i jednym 
z największych w Polsce. Wy-
kazuje szczególną aktywność 
w realizacji programów adre-
sowanych do środowisk osób 
niepełnosprawnych i poprzez 
nie skutecznie przełamuje ba-
riery, uprzedzenia i stereotypy. 

Laureatom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wytrwałości 
w realizowaniu kolejnych ini-
cjatyw zmierzających do po-
prawy warunków życia osób 
niepełnosprawnych. 

KAROLINA KASPRZAK 
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Nagrodę honorową „Super Lodołamacza” 
odebrał Starosta Poznański Jan Grabkowski. 

Pamiątkowe zdjęcie. 
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Pod takim hasłem Urząd 
Miasta Poznania wspól-

nie z ekspertami oraz organi-
zacjami pozarządowymi reali-
zuje część programu rewitali-
zacyjnego. Skierowano go do 
mieszkańców Śródki, Chwali-
szewa, Jeżyc i Wildy. Jeśli uda 
się zaktywizować osoby bez-
robotne i niepełnosprawne, 
w tych dzielnicach mogą po-
wstać tętniące życiem i za-
chwycające zielenią podwór-
ka.

W pierwszej edycji projek-
tu zagospodarowano trzy po-
dwórka na Jeżycach przy uli-
cy Staszica. Zanim do tego do-
szło, przeprowadzono kampa-
nię informacyjną wśród miesz-
kańców, zorganizowano warsz-
taty projektowe, przedstawiono 
rozmaite pomysły na ożywienie 
podwórek i wybrano najlepsze 
koncepcje. W następnym etapie 
podwórka zostały uporządko-
wane i posadzono na nich zie-
leń. Władze miasta zakupiły sa-
dzonki, dostarczyły ziemię oraz 
potrzebne narzędzia. Po zakoń-
czeniu prac spotkano się przy 
kawie, by omówić prace i wy-
mienić się doświadczeniami. 

Projekt udowodnił, że nie-
wielkimi nakładami fi nansowy-
mi i przy zaangażowaniu lo-
kalnej społeczności można od-
mienić swoje otoczenie. Waż-
ne było także zbudowanie wię-
zi sąsiedzkich i przeciwdziała-
nie patologii. Jednak największy 
sukces polegał na tym, że udało 
się mieszkańców wyciągnąć z 
domów. Nie tylko posprzątano i 
ozdobiono kwiatami podwórko-
wą przestrzeń, ale także wyko-
nane zostały tak zwane murale, 
czyli na ścianach namalowano 
farbami kolorowe obrazy. Dzięki 
temu zniknęła brzydota starych, 
odrapanych ścian. A malunki 
zasłoniły miejsca po odpadają-
cym tynku. Mieszkańcy począt-
kowo nieufni, gdy zobaczyli, że 
w ich otoczeniu powstały pięk-
ne miejsca, zapalili się do pracy. 
Uwierzyli, że razem można zro-
bić wiele dobrego. Przy okazji 
lepiej się poznali, zintegrowali i 
w niektórych przypadkach rów-
nież zaprzyjaźnili. 

Celem tegorocznej akcji „Od-
mień swoje podwórko” jest za-
chęcenie mieszkańców do tego, 
by odmienili otoczenie, w któ-
rym żyją. Dzięki ich pomysło-
wości zaśmiecone, zaniedbane 
i zapomniane podwórka mogą 
zmienić swoje oblicze i stać się 
pięknymi zakątkami oraz miej-
scami do odpoczynku. 

Reklama 
w „Muzie”
Spoty wideo, projekty pla-

katów ukazujących dobre 
praktyki i cenne wypowie-
dzi specjalistów wpisały się 
w III Poznański Przegląd Re-
klamy Społecznej zorgani-
zowany przez Wielkopolskie 
Forum Organizacji Osób Nie-
pełnosprawnych (WIFOON) w 
środę 12 września w poznań-
skim Kinie „Muza” w ramach 
Tygodnia Organizacji Poza-
rządowych. 

W trakcie przeglądu zapre-
zentowano spoty, projekty pla-
katów i virali z krajów, w któ-
rych reklama społeczna jest z 
powodzeniem wykorzystywa-
na jako narzędzie komunikacji 
z ludźmi. Uwieńczeniem spo-
tkania był panel dyskusyjny z 
udziałem Przemysława Pluciń-
skiego, socjologa z Uniwersy-
tetu imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Katarzyny Pa-
kuły z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Agniesz-
ki Maciejewskiej, dziennikar-
ki z Radia Merkury oraz Mar-
cina Świejkowskiego z portalu 
kampaniespoleczne.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Seminarium 
w urzędzie 

W Sali Sesyjnej Urzę-
du Miasta Poznania 

11 września odbyło się semi-
narium szkoleniowe poświę-
cone nowelizacji ustawy o re-
habilitacji z 28 czerwca 2012, 
nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie ZFRON oraz prak-
tycznym problemom związa-
nym z utratą statusu zakładu 
pracy chronionej. 

Seminarium prowadziła Mo-
nika Misztal, naczelnik Wy-
działu do spraw Rehabilita-
cji Zawodowej i Pomocy Pu-
blicznej Biura Pełnomocni-
ka Rządu do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecz-
nej, ekspert w dziedzinie sze-
roko rozumianej pomocy pu-
blicznej udzielanej przedsię-
biorcom zatrudniającym oso-
by niepełnosprawne. Spotka-
nie zorganizowała Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Poznania. Udział 
był bezpłatny. awa

Odmień swoje podwórko

Działania te wiążą się pro-
jektem współfi nansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Rewitalizacja w 
budowie – tworzymy zręby re-
witalizacji w Polsce”. W planach 
jest dużo imprez o charakte-
rze kulturalnym i artystycznym, 
promujących konkretną dzielni-
cę. Powstała już koalicja, która 
pracuje nad tym, w jaki sposób 
ściągnąć mieszkańców nie tyl-
ko z dzielnicy, ale z całego Po-
znania, by zaangażowali się w 
prace na rzecz swoich podwó-
rek. Poza tym mieszkańcy kon-
kretnej dzielnicy mogą się zgła-
szać do Oddziału Rewitalizacji 
Urzędu Miasta, oferując swoją 
pracę, zaś w zamian otrzyma-
ją kwiaty do posadzenia na po-
dwórku. Wprawdzie nie są to 
wielkie przedsięwzięcia, ale re-
witalizacja pokazuje, że mały-
mi krokami można coś dobre-
go zrobić.

Najpierw należało poszukać 
trzy osoby, które chciały wziąć 
udział w „Zielonych warszta-
tach”. Polegały one na tym, że 
pod okiem architektów, archi-
tektów krajobrazu, socjologów, 
artystów poszukiwane będą 
ciekawe miejsca i rozwiązania, 
które można wprowadzić w ży-
cie. Po zakończeniu warsztatów 
w drodze głosowania wybrane 
zostaną najlepsze pomysły do 
realizacji. 

Drugą część projektu sta-
nowią warsztaty „Zielono mi”, 
związane z tworzeniem miejsc 
zabaw dla dzieci. Chodzi o 
zgłaszanie przez rodziców po-
trzeb najmłodszych mieszkań-
ców. Jeden z tematów doty-
czył zazieleniania. Zaproszo-
no przedstawicieli wszystkich 
dzielnic objętych programem. 

Na specjalnym szkoleniu fa-
chowcy będą uczyli, jak dobie-
rać rośliny, w jaki sposób je pie-
lęgnować, na co zwracać uwa-
gę przy zakupie. Pracom tym 
towarzyszył „Zielony Targ” na 
którym kupowano rośliny i słu-
chano porad ogrodniczych. Po-
mysłodawcy założyli, że na Wil-
dzie powstanie plac zabaw, na 
Jeżycach będzie więcej zieleni, 
na Śródce, Chwaliszewie i Sta-
rym Mieście zmieni się wygląd 
elewacji. Warsztaty będą odby-
wać się w weekendy we wrze-
śniu i październiku. Poprowa-
dzą je fachowcy i specjaliści, 
którzy nie tylko przekażą wie-
dzę, ale także chętnie odpowie-
dzą na wszystkie pytania. 

Założeniem projektu jest po-
kazanie, w jakim stopniu bez-
robotni mieszkańcy i studen-
ci zaangażowali się za pomocą 
niewielkich nakładów fi nanso-
wych w zmianę wyglądu swo-
jej dzielnicy. Być może będzie 
to pierwszy krok, by zaniedba-
ne podwórka zamieniły się w 
atrakcyjne miejsca wypoczynku 
i rekreacji, gdzie będzie można 
się spotkać, pogawędzić, wypić 
kawę i pobawić się z dziećmi. 

Najtrudniej było zachę-
cić mieszkańców do wyjścia z 
domu. Zajęli się tym koordyna-
torzy projektu i wolontariusze. 
Najłatwiej udawało się zwerbo-
wać seniorów. Stali się przykła-
dem dla innych. Pomysłodaw-
cy zamieścili na Facebooku ko-
munikat, z którego wynikło, że 
Stowarzyszenie „Wędrowni Ar-
chitekci” poszukuje wolontariu-
szy do pomocy przy warszta-
tach związanych z akcją „Od-
mień swoje podwórko”. Chęt-
ni od razu zgłaszali swój akces, 
wpisując się na listę. 

AURELIA PAWLAK 
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Takie podwórka na pewno wymagają zmian. 
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W sobotę, 8 września, Plac 
Wolności w Poznaniu 

rozbrzmiewał muzyką. Na sce-
nie widzów zachwycały nieco-
dzienne występy. Wokół placu 
ustawiono domki w których or-
ganizacje pozarządowe mogły 
zaprezentować swoją ofertę. 
Tak rozpoczął się III Poznań-
ski Dzień Organizacji Pozarzą-
dowych. 

To była bardzo dobra okazja, 
by organizacje pozarządowe 
mogły pokazać, co robią i od-
powiedzieć na pytania miesz-
kańców Poznania. Wokół placu 
ustawiono stoiska wystawienni-
cze, które zajęło 78 wystawców. 
Imprezie towarzyszyła wspania-
ła pogoda, tylko ciepły deszcz na 
chwilę popsuł humory, ale za-
raz na niebie znowu pojawiło się 
słońce. Osoby dyżurujące na sto-
iskach odpowiadały na pytania 
zainteresowanych, rozdawały 
ulotki, zachęcały do współpracy. 

Organizatorzy zadbali rów-
nież o stronę artystyczną. Na 
głównej scenie szaleli kuglarze 
i fruwały nietoperze. Można było 
obejrzeć pokazy judo, psów asy-
stentów, ratownictwa medycz-
nego oraz wiele występów o 
charakterze artystycznym. Dla 
dzieci przygotowano gry i za-
bawy ludowe. Każdy, kto od-
wiedził w tym dniu Plac Wolno-
ści, mógł zagrać w „pozarządo-
wą grę miejską”. Imprezę popro-
wadzili znani poznańscy dzien-
nikarze Adam Górczewski i Piotr 
Świątkowski. 

Organizatorzy zaprosili mie-
szkańców Poznania, by wzięli 
udział w konkursie na najpięk-
niejszy wachlarz. Każdy mógł 
przynieść taką ozdobę zrobio-
ną własnoręcznie, kupioną, 
znalezioną w babcinej szafi e. 
Liczyły się pomysł oraz inwen-
cja. Bez znaczenia była techni-
ka i sposób wykonania. Mogły 
to być wachlarze kolaże, wy-
klejanki, wydzieranki. Wszyst-
ko zależało od wyobraźni i ta-
lentów plastycznych. Najcie-
kawsze propozycje otrzymały 
atrakcyjne nagrody. 

– Do nas najczęściej przycho-
dziły osoby pytając o sprzęt i pie-
niądze – mówi Sylwia Chojan z 
Fundacji „Szansa dla Niewido-
mych”. – Odegrałyśmy z Iwoną 
Dolatą z fundacji scenkę obrazu-
jącą naszą działalność. Ten wy-
stęp spotkał się z dużym zacie-
kawieniem. Okazuje się, że wie-

III POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Święto na Placu 
Wolności

dza o działalności organizacji 
pozarządowych jest mało propa-
gowana. Za mało się o nas mówi 
i za mało o nas słychać. Trzeba 
to zmienić. 

Podobnego zdania jest Ewa 
Zarzycka z Wielkopolskiej Rady 
Koordynacyjnej. Na jej stoisku 
można było zdobyć wiele róż-
nych wydawnictw, ulotek i za-
proszeń. To jeden ze sposobów, 
by przekonać mieszkańców Po-
znania, że warto szukać pomo-
cy. 

– Nasza działalność to mie-
dzy innymi udzielanie porad 
prawnych. To one dzisiaj cieszy-
ły się największą popularnością 
– mówi Ewa Zarzycka. – To dla 
nas ważny sygnał, aby i w tym 

kierunku koncentrować nasze 
wysiłki. Korzystając z okazji za-
praszałam i zachęcałam odwie-
dzających do zaangażowania 
się w wolontariat. To doskonała 
forma aktywności dla osób star-
szych i młodzieży. Tego rodza-
ju spotkania będą nas przybli-
żać do tych, którym trudno wy-
chodzić z domów. Wszystkiego 
nie da się zrobić od razu, dlatego 
działamy małymi krokami, ale 
konsekwentnie i wytrwale. 

III Poznański Dzień Organi-
zacji Pozarządowych zainau-
gurował obchody Tygodnia Or-
ganizacji Pozarządowych, które 
przypadły w okresie od 10 do 14 
września. Poznańskie organiza-
cje pozarządowe przygotowały 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
PPP
PPP

bogatą ofertę dla mieszkańców 
Poznania, którzy mogli skorzy-
stać z różnych propozycji (szko-
lenia, konferencje, przegląd re-
klamy społecznej, debaty, drzwi 
otwarte w siedzibach organiza-
cji i placówkach prowadzonych 
przez organizacje, możliwość 
skorzystania z indywidualnych 
porad doradców zawodowych, 
psychologów i wiele innych). 

– Przygotowaliśmy ulotki oraz 
inne materiały promujące tę im-
prezę, którą staraliśmy się urzą-
dzić w stylu piknikowym – mówi 
Izabela Leśniak z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania. – To 
dobra forma, by zachęcić miesz-
kańcow miasta do zajrzenia na 
Plac Wolności. Wprawdzie dzi-
siaj jest w Poznaniu wiele kon-
kurencyjnych imprez, ale fre-
kwencja nam dopisała. Pomy-
śleliśmy o wielu konkursach. Or-
ganizacje dostarczyły wspaniałe 
przedmioty, które zostaną prze-
znaczone na nagrody. 

Po raz pierwszy w Poznań-
skim Tygodniu Organizacji Po-
zarządowych kalendarz imprez 
ułożono tematycznie. Każdy ob-
szar merytorczny przypisano do 
danego dnia. W poniedziałek 10 
września królowała ekologia, 
wtorek 11 września poświęcono 
zdrowiu, aktywności fi zycnej i 
edukacji, środa 12 września była 
dniem kultury i sztuki, czwar-
tek 13 września dedykowano ak-
tywności obywatelskiej, wolon-
tariatowi i ekonomii społecznej, 
piątek 14 września poświęco-
no wsparciu osobom niepełno-
sprawnym. 
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– Do klubu należą osoby 
niewidome i słabowidzące. 
Jazda na rowerze stała się dla 
nich doskonałą formą aktyw-
ności. Jaka jest jego historia? 

– Klub powstał w 2002 roku 
w Poznaniu. Jego siedziba 
znajduje się przy ulicy Czar-
na Rola. Skupia osoby mają-
ce problemy ze wzrokiem, któ-
rych pasją jest kolarstwo tan-
demowe turystyczne i spor-
towe. W skład grupy sporto-
wej wchodzą zawodnicy, któ-
rzy biorą udział w wyścigach 
na terenie Europy. Dobrą for-
mę zawdzięczają codziennym 
treningom. Doszli już do takich 
umiejętności, że potrafi ą prze-
jechać sto kilometrów w dwie 
godziny. Jeden z kolarzy z tej 
grupy w 2009 roku zdobył mi-
strzostwo świata. Z kolei gru-
pa turystyczna organizuje co 
dwa, trzy tygodnie rajdy rowe-
rowe, wycieczki, obozy. W tym 
roku przejechała w ciągu dnia 
dystans ponad stu kilometrów 
na obóz do Wielenia. Jej człon-
kowie byli także we Włoszech, 
Grecji, zwiedzili Mazury, Po-
jezierze Drawskie, całą Wiel-
kopolskę. Oprócz jazdy na ro-
werze w programie są również 
zajęcia poznawcze. Chodzi o 
to, by osoby niewidome i nie-
dowidzące jak najwięcej do-
wiedziały się o miejscach, któ-
re odwiedzają. Nasz klub nale-
ży do przodujących w Polsce. 
Liczy razem z pilotami sześć-
dziesięciu dwóch członków. 

– Jakie miejsca zwiedzili-
ście podczas wypraw rowe-
rowych? 

– Staramy się urozmaicać 
wypady na rowerach. Byliśmy 
między innymi w Muzeum Po-
żarnictwa. Sporo emocji wzbu-
dziła wyprawa na połów dor-
sza. Na pełnym morzu łowili-
śmy te ryby wędkami. Nie było 
to łatwe zadanie, bowiem dor-
sze żerują na głębokości sie-
demdziesięciu metrów. Praw-
dziwą szkołę życia nasi rowe-
rzyści przeszli na obozie prze-
trwania. Tak jak komando-
si musieli przebrnąć po szyję 
przez bagna, zaliczyć desant 
na środku jeziora, pokonać tor 
przeszkód. Oprócz zajęć spor-
towych organizujemy wyjścia 
na basen i do teatru. 

– Jaki jest przedział wieko-
wy członków klubu? 

– Bardzo zróżnicowany. 
Waha się od osiemnastu do 
sześćdziesięciu czterech lat. 
Osoby młode i starsze żyją ze 
sobą w symbiozie. Przez dwa 
tygodnie potrafi ły nie tylko ze 
sobą wytrzymać, ale także 
wspaniale się bawić. To chy-

Rowerem nie tylko 
przez Polskę 
Z EUGENIUSZEM TACZKOWSKIM, przewodniczącym Wielkopolskiego
Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 
„Razem” rozmawia AURELIA PAWLAK. 

ba najlepsza rekomendacja 
dla naszych członków. Cieszę, 
się że stworzyliśmy atmosferę 
mobilizującą do działania. 

– Czy władze klubu planują 
nowe atrakcje? 

– Staramy się wzbogacać 
naszą ofertę. Oprócz zajęć, 
które wpisały się w nasz kalen-
darz, ciągle dochodzi coś no-
wego. Na pewno byłoby więcej 
pomysłów, ale mamy problem 
z przyciągnięciem widzących 
pilotów. Niestety, czasy są ta-
kie, że ludzie bardzo dużo pra-
cują i nie mają zbyt dużo wol-
nego na dodatkowe zajęcia. W 
planach jest wyjazd do Świno-
ujścia. Chcemy pojeździć ro-
werami po stronie niemieckiej. 
Słyszałem, że jest tam mnó-
stwo doskonałych ścieżek ro-
werowych. Warto więc skorzy-
stać z okazji i zobaczyć jakie 
warunki do jeżdżenia na rowe-
rach mają mieszkańcy innych 
krajów. 

– Jak pan ocenia ścieżki ro-
werowe w Polsce? 

– Nie da się zaprzeczyć, że 
ścieżek w Poznaniu przybywa 
w szybkim tempie. Jednak oso-
by niewidome i słabowidzą-
ce jeżdżą głównie poboczami 
i szosami. Nie zawsze warun-
ki sprzyjają w tych miejscach 
bezpieczeństwu. Właśnie poza 
miastem przydałyby się prace 
związane z budową szlaków 
rowerowych. 

– Czy każdy może przyjść 
do klubu? 

– Czekamy w naszej siedzi-
bie przy ulicy Czarna Rola, ale 
wcześniej lepiej zatelefono-
wać pod numer 501-247-239 i 
zapytać o potrzebne informa-
cje. Zachęcamy nie tylko oso-
by niewidome i słabowidzące, 
ale również osoby widzące. Ci 
ostatni są szczególnie potrzeb-
ni jako piloci. Niepełnosprawni 
bez nich nie wyruszą w żadną 
podróż. Taki to jest urok tan-
demu. 

– Kto fi nansuje waszą dzia-
łalność? 

– Pieniądze na funkcjonowa-
nie klubu otrzymujemy z Urzędu 
Miasta Poznania. Wspomagają 
nas sponsorzy, dokłada Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. W tej 
chwili mamy ponad dwadzie-
ścia rowerów. Wersja sportowa 
kosztuje około trzydzieści tysię-
cy złotych, a turystyczna około 
cztery tysiące. Do tego docho-
dzi kosztowne utrzymanie. Mu-
simy dokupować części, robić 
przeglądy i konserwacje. Stara-
my się jak najlepiej dbać o nasz 
sprzęt. Zdajemy sobie sprawę, 
że musi nam wystarczyć na dłu-
go. Na razie nie planujemy za-
kupu nowych rowerów. Pomyśli-
my o tym gdy przybędzie człon-
ków i pilotów. 

– Takie rowery są bardzo 
drogie. Kupujecie je czy skła-
dacie z części? 

– To nie jest taka prosta spra-
wa. Zamawiamy ramy, potem 
dokupujemy pozostałe części i 
następuje składanie. Zabiera to 
sporo czasu, bo każdy szczegół 
trzeba idealnie dopasować. Ro-
wer musi być bezpieczny, dlate-
go spoczywa na nas szczegól-
na odpowiedzialność. Składu-
jemy je u mojego syna i mojej 
matki. Tam są bezpieczne. Nie 
dajemy ich do domów użyt-
kownikom z kilku powodów. Po 
pierwsze, rower ma dwa i pół 
metra długości, więc są proble-
my ze znalezieniem dla niego 
odpowiedniego lokum. Po dru-
gie, nie chcemy dopuścić do 
tego, by przypadkowo został 
uszkodzony. Natomiast w klu-
bie przy Czarnej Roli na ma tyle 
miejsca, by mogły tam stać. 

– Czy jazda na tandemie z 
osobą niewidomą i niedowi-
dzącą jest trudna?

– Zanim pilot i osoba niedo-
widząca lub niewidoma wsią-
dą na rower powinni trochę 
poćwiczyć. Pilot musi znać 
znaki drogowe, aby nie bał 
się jeździć po jezdni. Wystar-
czy, że przejedzie na tandemie 
pierwsze pięćdziesiąt kilome-
trów i szybko nabierze wpra-
wy. Oczywiście musi sobie 
zdawać sprawę, że odpowiada 
za osobę, z którą jedzie. Z tego 
względu konieczna jest rozwa-
ga i zdrowy rozsądek. 

– Czy pana zdaniem to do-
bra forma wypoczynku dla 
osób niewidomych i niedowi-
dzących? 

– Dla osób niewidomych or-
ganizuje się wiele form aktyw-
ności. Mam na myśli szachy, 
warcaby oraz inne rozrywki o 
charakterze statycznym. Ale 
brakuje w tym wszystkim ru-
chu. W naszym klubie pomi-
mo, że osoby niewidome i nie-
dowidzące mają ogranicze-
nia ruchowe mogą wsiąść na 
rower, przemieszczać się, po-
znawać nowych ludzi, otocze-
nie. Podczas takich wypraw 
rowerowych uczą się podej-
mować decyzje i reagować na 
rozmaite sytuacje. 
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W niewielkiej gminie Kramsk
koło Konina, we wsi WY-

SOKIE, rozgrywano niezwykły 
mecz. Wśród zawodników był 
Andrzej, który stracił nogę w 
wypadku w pracy, Marek, które-
go potrącił pijany kolega na dro-
dze, Waldek, który miał wypa-
dek na maszynie rolniczej, Mar-
cin, który rozbił się na motocy-
klu, Daniel chory na stwardnie-
nie rozsiane i inni, których łą-
czy jedno: zamiłowanie do ko-
szykówki.

Na boisku walczyli jak lwy. 
Nie po to trenowali godzinami, 
żeby ktoś się nad nimi litował. 
Były okrzyki, kozłowanie piłki, 
szczęk zderzających się wóz-
ków i od czasu do czasu komen-
da sędziego „stop”, kiedy trze-
ba było pomóc podnieść się za-
wodnikowi po wywrotce. Każdy 
kto choć jeden raz widział w ak-
cji koszykarzy na wózkach, za-
stanawia się, czy wypada mówić 
o nich „niepełnosprawni”. Szyb-
kość, precyzja, skuteczne bloki, 
celne – rzuty oto ich atuty.

Koszykówka na wózkach 
to tylko jedna z wielu dyscy-
plin sportowych, które uprawia-
ją niepełnosprawni zawodnicy. 
Na niedawnej Paraolimpiadzie 
walczyło 101 polskich sportow-
ców. Z Pekinu nasza 91-osobo-
wa kadra przywiozła 30 meda-
li, w Atenach na 104 biało-czer-
wonych sportowców aż 54 wy-
walczyło paraolimpijskie krążki. 
W Londynie – równie imponują-
ce wyniki! 

Brytyjczycy pokazali świa-
tu, jak wygląda prawdzi-

wy sport. Paraolimpiada mia-
ła większą oprawę medialną 
niż Igrzyska sprawnych spor-
towców. Sprzedano wszystkie 
bilety (80 tysięcy miejsc na sa-
mym stadionie). Entuzjazm i 
wręcz moda na sport niepełno-
sprawnych w mediach udzieli-
ła się wszystkim krajom. Może 
oprócz Polski i Pakistanu...

Coraz więcej wywiadów z na-
szymi paraolimpijczykami po-
jawia się w mediach. Słyszy-
my liczne deklaracje, jakie to 
jest ważne i że rządzący trak-
tują sport sprawnych i niepeł-
nosprawnych w sposób rów-
ny. Niestety, nie wierzą w to 
sami niepełnosprawni sportow-
cy, którzy nie po raz pierwszy 
przywożą worek medali i od-
noszą sukcesy. Największy żal 
mają do mediów (z misją), że 
nie transmitowały Paraolimpia-
dy i do rządzących, że przy wrę-
czaniu powołań nikt się nie po-
jawił, nikt nie życzył im sukce-
sów, nie czuli żadnego wspar-
cia. Na szczęście czuli wsparcie 

PARAOLIMPIADA W LONDYNIE

7 razy więcej 
złotych medali…
internautów – TVP zrobiła wiel-
ką przysługę operatorom me-
diów społecznościowych, które 
huczały i relacjonowały sukcesy 
naszych bohaterów.

Brytyjskie media podczas 
otwarcia Igrzysk podziękowały 
sprawnym sportowcom za „roz-
grzewkę”, dając do zrozumienia, 
że Paraolimpiada to jest praw-
dziwe święto sportu. Nasza te-
lewizja po protestach Polaków 
wysłała tam co prawda kilku 
pracowników, ale w porówna-
niu z Olimpiadą, która miała 750 
godzin na żywo, Paraolimpiada 
miała ZERO.

I o co tyle krzyku? A miano-
wicie o to, że była szansa po-
kazać nasze polskie sukcesy. 
Chyba mamy już dosyć ogląda-
nia porażek piłkarzy, którzy na 
EURO nie wyszli nawet z gru-
py i innych sportowców, którzy 
przed zawodami zapewniają o 
sukcesach, a potem wracają na 
tarczy.

Paraolimpijczycy niczego nie 
obiecywali, a przywieźli 36 me-
dali (9. miejsce w klasyfi kacji 
medalowej), w tym 14 złotych (7 
razy więcej od sprawnych spor-
towców), 13 srebrnych i 9 brązo-
wych.

Warto dodać, że pojecha-
ło ich tylko 101 (sprawnych 218 
zdobyło 10 medali...).

Budżet na Olimpiadę wyniósł 
130 mln, a na Paraolimpiadę, 
8,9 mln złotych. Paraolimpij-
czycy w 5 dyscyplinach pobili 
rekordy świata.

Nie chodzi o to, aby gloryfi ko-
wać niepełnosprawnych spor-
towców, ale docenić ich wysiłki 
i mieć szansę cieszyć się z ich 
sukcesów. Oni nie walczą o za-
szczyty, walczą o normalność, 
równe traktowanie, godność – 
walczą o siebie.

ZETJOT

Kiedy kolega powiedział mi, 
że otwarcie Paraolimpiady oglą-
dał w irańskiej telewizji myśla-
łam, że żartował. Niestety na-
sza publiczna telewizja z misją 
(!) zignorowała londyńską Pa-
raolimpiadę… A były to najbar-
dziej spektakularne Igrzyska Pa-
raolimpijskie w historii, przygo-
towane profesjonalnie pod każ-
dym względem przez kraj, w 
którym sportowcy sprawni i nie-
pełnosprawni traktowani są w 

sposób równy. Igrzyska, które 
rozgrywają się przy trybunach 
wypełnionych po brzegi! 

W Internecie trwała nagon-
ka na telewizję publiczną, któ-
ra nie realizowała swojej mi-
sji. Ministerstwo Sportu umyło 
ręce i ustami Sławomira Krasuc-
kiego, głównego specjalisty Biu-
ra Dyrektora Generalnego odpo-
wiedziało: „Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki nie ma możliwo-
ści wglądu w plany programowe 

poszczególnych nadawców te-
lewizyjnych. Ministerstwo rów-
no traktuje sprawnych i niepeł-
nosprawnych sportowców, jed-
nak decyzje o transmisjach (lub 
o braku transmisji) podejmują 
nadawcy telewizyjni, kierując się 
tzw. oglądalnością”. 

A tymczasem we wspomnia-
nej wsi Wysokie kończył się fan-
tastyczny mecz koszykarzy na 
wózkach. Wspierała ich gmi-
na Kramsk i od kilku miesięcy 
bezpłatnie użyczała salę gim-
nastyczną na regularne trenin-
gi. Na trybunach siedziały wła-
dze gminy, radni i mieszkańcy 
gminy wraz z rodzinami. Wszy-
scy głośno dopingowali. Lokalna 
konińska telewizja zrobiła duży 
materiał z tego pokazowego me-
czu. Nie pierwszy! Bo od począt-
ku istnienia drużyny wspiera ją i 
promuje sport niepełnospraw-
nych, podobnie jak inne lokalne 
media.

Może w Wysokiem telewizja 
publiczna zmieniłaby zdanie na 
temat „oglądalności” sportu osób 
niepełnosprawnych? Zaprasza-
my!

ZETJOT 

Rzuca Daniel Brzeziński, blokowany przez Janusza Sudeckiego.

Wysoka oglądalność 
w Wysokiem
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7 września w Centrum Kom-
pleksowej Rehabilitacji w 

Konstancinie koło Warsza-
wy odbyły się obchody Świa-
towego Dnia Fizjoterapii pod 
hasłem „Fizjoterapia – lepsze 
życie”, w którym, na zapro-
szenie Stowarzyszenia Fizjo-
terapia Polska, wzięło rów-
nież udział Stowarzyszenie 
„Bioderko”. 

Głównym celem polskich 
obchodów było uświadomie-
nie części społeczeństwa, że 
fi zjoterapia to integralna część 
procesu leczenia i że ma ona 
podstawowe znaczenie w te-
rapii wielu jednostek chorobo-
wych. Kilkanaście organizacji 
pacjentów, fi zjoterapeuci z róż-
nych stron kraju, lekarze oraz 
przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, ZUS, Rzecznika Praw 
Obywatelskich, dyskutowali o 
sytuacji fi zjoterapii w Polsce z 
różnych perspektyw. Głos za-
bierali między innymi przed-
stawiciele stowarzyszeń pa-
cjentów, większość prelegen-
tów podkreślała znaczenie fi -

I ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII 

Lepsze życie
z „Bioderkiem”
zjoterapii w procesie leczenia 
i jej wpływ na poprawę jako-
ści życia pacjentów, mówiono 
również o utrudnionym dostę-
pie do rehabilitacji w momen-
cie, kiedy jest ona najbardziej 
potrzebna. 

Podczas dyskusji okrągłe-
go stołu Stowarzyszenie „Bio-
derko” pokazało dobry przy-
kład działań terapeutycznych 
i współpracy z oddziałem ura-
zowo-ortopedycznym Szpita-
la Powiatowego w Chodzieży. 
Uczestnicy konferencji omó-
wili wspólną płaszczyznę dal-

szej współpracy, a także skie-
rowanie postulatów do Mini-
sterstwa Zdrowia. W przerwie 
obrad można było zapoznać 
się z nowoczesnym sprzętem 
medycznym, a także spróbo-
wać poruszania się na wóz-

ku wśród różnych barier tech-
nicznych. Pokazano również 
historię pacjenta po urazie 
kręgosłupa, który w wyniku in-
tensywnej terapii powraca do 
sprawności. 

HONORATA PILARCZYK
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Justyna Ryczek ze Stowarzyszenia Bioderko
– nauka jazdy na wózku.

Aleksander Janiak (na wózku) z Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, z prawej fi zjoterapeuta Aleksander Lizak 

z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
w Konstancinie koło Warszawy.

Fizjoterapeuta Aleksander Lizak i jego pacjent Kuba po urazie 
kręgosłupa – pokaz technik fi zjoterapeutycznych.

Stowarzyszenie „Bioderko” z Chodzieży: 
prezes Honorata Pilarczyk, wiceprezes Karina Tysiączna

oraz członkowie Justyna Ryczek i Łukasz May.
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Badania densytometrycz-
ne w kierunku osteoporo-

zy, promocja dawstwa szpi-
ku, stoiska informacyjne pla-
cówek zajmujących się reha-
bilitacją i doborem sprzętu 
do ćwiczeń, prezentacje arty-
styczne, wielki tort oraz pły-
nące prosto z serca gratula-
cje. W sobotę 1 września z 
inicjatywy Stowarzyszenia 
Osób po Endoprotezoplastyce 
Biodra „Bioderko” w Chodzie-
ży i Chodzieskiego Domu Kul-
tury został zorganizowany fe-
styn rodzinny „Zdrowa So-
bota” połączony z obchoda-
mi zakończenia lata i piątych 
urodzin „Bioderka”.

Zebranych na rynku gości 
powitała prezes Stowarzysze-
nia Honorata Pilarczyk. Wśród 
nich był Senator RP Mieczy-
sław Augustyn, Starosta Po-
wiatu Chodzieskiego Julian 

„Bioderko” ma 5 lat

Hermaszczuk, wiceburmistrz 
Chodzieży Piotr Witkowski, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Mirosława Kutnik i przedsta-
wiciele Rady Powiatu. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w Kościele p.w. 
Najświętszej Marii Panny, któ-
rą odprawił ksiądz kanonik Ire-
neusz Szypura. Piękna przypo-
wieść o talentach przypomnia-
ła wszystkim, że warto je po-
mnażać, a następnie wyko-
rzystywać w służbie ludziom. 
Gdyby nie one, nie byłoby dzia-
łań na rzecz chorych, pokrzyw-
dzonych przez los i niepełno-
sprawnych. Wiedzą o tym naj-
lepiej ci, którzy dzięki inicjaty-
wom Stowarzyszenia „Bioder-
ko” zyskali szansę na rehabili-
tację i kompleksowe wsparcie. 

Dla gości wystąpiła Chodzie-
ska Orkiestra Dęta, Kompania 

Druha Stuligrosza z Poznania 
oraz młodzież z Chodzieskie-
go Domu Kultury. Istotnym ele-
mentem programu były punk-
ty informacyjne, usytuowane 
w specjalnych namiotach. W 
nich można było zarejestro-
wać się jako potencjalny daw-
ca szpiku, dowiedzieć się, w 
jaki sposób zapobiegać za-
chorowaniom na raka piersi, 
uzyskać informacje na temat 
sprzętu rehabilitacyjnego i zro-
bić badania. Zainteresowanie 
tym ostatnim było ogromne, bo 
już po kilkunastu minutach od 
rozpoczęcia imprezy do me-
dycznego busa ustawiała się 
długa kolejka chętnych. 

Nie brakowało również 
atrakcji dla dzieci. Po ulicz-
kach rynku maszerował kolo-
rowy „Pan Pikuś”, z którym mo-
gły zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Przeprowadzono gry i 
zabawy, konkursy z nagroda-
mi, były też smakołyki i upo-
minki dla najmłodszych. Part-
nerem wydarzenia był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Wielkopolski 
Instytut Rozwoju Przedsiębior-
czości i Edukacji, Urząd Mia-
sta, Starostwo Powiatowe w 
Chodzieży oraz Edu Euro Con-
sulting. 

KAROLINA KASPRZAK
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Koncertuje Kompania Druha Stuligrosza. 

Stoiska informacyjne.

Reprezentantki „Bioderka” i promocja dawstwa szpiku. 

Gratulacje i kwiaty. W środku prezes „Bioderka” 
Honorata Pilarczyk. 
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Konkurencje sprawnościo-
we, lekkoatletyczne, za-

bawy, promocja sportu wśród 
osób niepełnosprawnych, 
mnóstwo emocji i satysfakcja 
z odniesionych sukcesów. W 
piątek 31 sierpnia w hali spor-
towej przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ulicy 
Wyszyńskiego 2 w Chodzieży 
już po raz trzeci Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie we 
współpracy z Polskim Związ-
kiem Niewidomych i Centralą 
Młodych zorganizowało po-
wiatową paraspartakiadę. 

Celem była popularyzacja 
sportu wśród osób niepełno-
sprawnych, rehabilitacja oraz 
aktywizacja i integracja spo-
łeczna. W zawodach uczest-
niczyły osoby niepełnospraw-

Ruszyła III edycja konkur-
su „Wielkopolska Otwar-

ta dla Niepełnosprawnych”, 
którego celem jest promo-
cja działań adresowanych 
do osób z niepełnosprawno-
ścią na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

W konkursie mogą brać 
udział wielkopolskie powia-
ty i gminy, które realizują ini-
cjatywy charakteryzujące się 
różnorodnością, innowacyj-
nością, wysoką dostępnością 
usług, inspirują samorządy do 
wdrażania systemowych dzia-
łań na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz są realizowa-
ne w okresie od 2010 do 2012 
roku, w tym także fi nansowane 
z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. 

Warunkiem uczestnictwa 

jest złożenie formularza zgło-
szeniowego wraz z prezen-
tacją multimedialną (maksy-
malnie 20 slajdów) na nośni-
ku CD lub DVD o rozwiąza-
niach na rzecz osób niepełno-
sprawnych powziętych w ra-
mach „dobrej praktyki”, podpi-
sanego przez osoby uprawnio-
ne do reprezentowania gminy 
lub powiatu.

Konkurs „Wielkopolska 
Otwarta dla Niepełnospraw-
nych” rozpoczął się 3 wrze-
śnia, a jego zakończenie na-
stąpi nie później niż 28 czerw-
ca 2013 roku. Bliższych in-
formacji udziela Aleksandra 
Krawczyk tel. (61) 856 73 26, 
e-mail: aleksandra.krawczyk@
rops.poznan.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Mega drwal, dramat bar-
mana, oddech Herkulesa 

– to intrygujące nazwy niektó-
rych konkurencji imprezy Mal-
ta Strong 2012 organizowanej 
od siedmiu lat przez Dom Po-
mocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie dla osób niepełnospraw-
nych z Wielkopolski. 

– Konkurencja „mega drwal” 
wymagała od zawodników du-
żej siły – mówi Jerzy Pelowski, 
kierownik Domu Pomocy Mal-
tańskiej. – Brały w niej udział 
dwie drużyny. Należało wsta-
wić do okręgów zaznaczonych 
na ziemi pnie stojące wzdłuż 
toru, a następnie kolejni uczest-
nicy wystawiali je poza okrę-
gi. W „marszu wodnika” trze-
ba było przejść na czas tor trzy-
mając na barkach belkę z dwo-
ma pięciolitrowymi baniakami z 
wodą. Równie dużej sprawności 
wymagało „budowanie wałów”. 
Uczestnicy „oddechu Herkulesa” 
musieli nadmuchać i zawiązać 
balon w jak najkrótszym czasie. 

Wiele by można mówić o ta-

III POWIATOWA PARASPARTAKIADA 
W CHODZIEŻY 

Aktywni 
i twórczy

Ekipa „Bioderka”. 

ne z Chodzieży i powiatu cho-
dzieskiego, w tym członko-
wie Stowarzyszenia Osób po 
Endoprotezoplastyce Biodra 
„Bioderko”. Był rzut piłką le-
karską, skok w dal, rzut piłecz-
ką palantową, bieg na 50 me-
trów, rzut woreczkiem do celu, 
strzały do bramki, rzut lotkami 
do tarczy i rzut ringiem. Osoby, 
które nie brały udziału w kon-
kurencjach sportowych, mo-
gły aktywnie i twórczo spędzić 
czas przy zabawach pod ha-
słem: „Zapamiętaj swój kolor”, 
„Czarodziejski worek” i innych. 
Zwycięzcom wręczono meda-
le, nagrody i dyplomy. 

KAROLINA KASPRZAK

W oczekiwaniu na konkurencje 
(siedzą od lewej: Justyna 

Ryczek, Łukasz May, Bożena 
Prusak i Jadwiga Hance). 

Najmłodszy medalista trzyletni 
Piotruś May.
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Szansa 
dla gmin

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

kich konkurencjach jak „prze-
rzucanie opony” czy „przecią-
ganie struny” lub o konkuren-
cji pod tajemniczą nazwą „dra-
mat barmana”. Równie intry-
gująca była nazwa konkurencji 
„eko-czytelnik”. Zadaniem jed-
nego zawodnika było zgniatanie 
stron z gazet i podawanie dru-
giemu zawodnikowi, który pa-
kował zgniecione kartki do wor-
ka, kolejny zawodnik zawiązy-
wał worek sznurkiem i wrzucał 
na taczkę, a następny biegł do 
mety, wkładał worek ze śmie-
ciami do wiadra i jak najszybciej 
wracał z pustą taczką. Ileż trze-
ba było wysiłku i współpracy! 
Była też konkurencja „furia ry-
baka”… czyli po prostu rzut kalo-
szem. Słowem, było wiele śmie-
chu, wspaniałej zabawy i spor-
towej rywalizacji. 

W tym roku w Puszczyko-
wie na terenie Parafi i p.w. św. 
Józefa w takich właśnie weso-
łych zmaganiach uczestniczy-
li podopieczni Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Stowarzysze-
nia Kulturalnego im. Praksedy 
Lemańskiej w Dopiewie, „Pa-
wełek” w Owińskach, „Promyk” 
w Dopiewcu, Stowarzyszenia 
„Roktar” w Baranowie, FPKM 
Pomoc Maltańska w Pozna-
niu, podopieczni specjalnych 
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Dla nich 
to wciąż pasja

Harcerski Klub Łączności 
„Wilda” (o znaku wywo-

ławczym SP3ZAC) przy uli-
cy Osinowej w Poznaniu w 
tym roku obchodzi 45 lecie 
swojego istnienia. Powstał 
w 1967 roku z inicjatywy Ko-
mendy Chorągwi Wielkopol-
skiej Związku Harcerstwa 
Polskiego. W Polsce z roku 
na rok takich klubów działa 
coraz mniej. Wszechobecny 
Internet nie sprzyja krótko-
falarstwu. Daje on każdemu 
możliwość kontaktu z całym 
światem i to bez konieczno-
ści zdawania egzaminów i 
zdobywania licencji. 

Dla harcerzy z wymienio-
nego klubu krótkofalarstwo 
pasja. Biorą udział w zawo-
dach ogólnopolskich, a tak-
że ćwiczeniach łączności kry-
zysowej krajowej i międzyna-

rodowej. Uczestniczą w zlo-
tach, festynach i obozach. Co 
roku latem rozbijają namioty 
w Kaplinie w Obozowej Bazie 
Komendy Hufca ZHP Poznań-
Wilda. Nawiązują łączność 
z krótkofalowcami z Polski 
i zagranicy. Starają się swo-
im hobby zainteresować zu-
chów i harcerzy z innych po-
dobozów, organizując „łowy 
na lisa” lub gry terenowe. Opo-
wiadają gawędy przy ognisku, 
uczą piosenek, najciekawsze 
są jednak szkolenia z radiote-
legrafi i. 

Klub jest organizatorem za-
wodów „Hołd Powstańcom 
Wielkopolskim 1918-1919” 
oraz „Dzień Myśli Braterskiej” 
z okazji rocznicy urodzin Ba-
den-Powella. 

Druh harcmistrz Jerzy 
Szkudlarz (znak wywoław-

czy SP3DJS), prezes klubu, 
w tym roku skończył 82 lata. 
Prowadzi klub od momen-
tu jego utworzenia. To czło-
wiek zasłużony dla Poznania, 
a szczególnie dla osiedla Dę-
biec. Jest oddany pracy z mło-
dzieżą, i to nie tylko związaną 
z harcerstwem. Kiedyś przez 
wiele lat druh Jurek prowadził 
kółka fi latelistyczne w dębiec-
kich szkołach, do dziś prowa-
dzi zajęcia szachowe dla dzie-
ci i młodzieży. W 2006 roku 
za upowszechnianie w ete-
rze wiedzy i tradycji o powsta-
niu wielkopolskim, docieranie 
do różnych zakątków świata, 
między innymi środowisk po-
lonijnych, został uhonorowa-
ny tytułem i statuetką Dobosz 
Powstania Wielkopolskiego – 
nagrodą honorową Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919 w Po-
znaniu.

Harcerski Klub Łączno-
ści „Wilda” SP3ZAC zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
krótkofalarstwem do swo-
jej siedziby przy ul. Osinowej 
14/16 w Poznaniu w piątki od 
godz. 18:00. www.sp3zac.repu-
blika.pl, e-mail:sp3zac@op.pl

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Druh harcmistrz 
Jerzy Szkudlarz.
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MALTA STRONG 2012 W PUSZCZYKOWIE

Mega drwale i inni…
Niezależnie od zajętych 

miejsc wszyscy uczestnicy wró-
cili z pięknymi nagrodami. Za-
wodnikom kibicowali mię-
dzy innymi: Zygmunt Jeżew-
ski – Członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego, Elżbieta Bija-
czewska – dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, Burmistrz Puszczy-
kowa Andrzej Balcerek, O. Ma-
rek Smyk i Karol Majewski – kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Puszczykowie. 

Dzięki poznańskiej fi rmie 
AVEX uczestnicy mogli wy-
próbować swoje siły na takim 
sprzęcie jak siłomierz-kopacz, 
siłomierz-bokser, siłomierz-
młot oraz rury-skoczki i Armw-
restling (siłowanie na rękę). 
Poza konkursem można było 
przymierzyć potrójne spodnie. 
W jednych spodniach mogło po-
biec nawet 6 osób. Dużą atrakcją 
cieszyły się również mega-dart i 
bramka-symulator strzałów.

ośrodków szkolno-wycho-
wawczych w Jastrowiu i Mosi-
nie, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy im. Wernera Kenkel 
we Włoszakowicach, Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Kórniku, Dziennego Ośrod-
ka Adaptacyjnego nr 1 w Po-

znaniu, Zespołu Szkół Specjal-
nych w Kowanówku, Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi i Specjalnymi nr 2 w Po-
znaniu oraz gospodarzy: pod-
opiecznych Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie.

Tegoroczne zawody Malta 
Strong odbyły się dzięki wspar-
ciu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Powia-
tu Poznańskiego (ze środków 
PFRON), Miasta Puszczyko-
wo, Związku Polskich Kawale-
rów Maltańskich oraz uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Puszczyko-
wie.
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Otwarci na 
współpracę

W czwartek 6 września w 
Sali Białej Urzędu Mia-

sta Poznania odbyło się dru-
gie posiedzenie Komisji Dia-
logu Obywatelskiego przy 
Pełnomocniku Prezydenta 
Miasta do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Podczas spotkania dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie Włodzimierz Kałek 
omówił pilotażowy program 
„Aktywny samorząd” fi nanso-
wany ze środków PFRON. Roz-
mawiano na temat współpra-
cy MOPR z organizacjami po-
zarządowymi działającymi na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych. Przedstawiciele Oddzia-
łu Koordynacji Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowy-
mi Urzędu Miasta Poznania 
przekazali uczestnikom infor-
macje na temat III Poznańskie-
go Dnia i Tygodnia Organiza-
cji Pozarządowych. Zapropo-
nowano przyjęcie regulami-
nu Komisji Dialogu Obywatel-
skiego. 

Aleksandra Klausa z Wy-
działu Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych przedstawiła stan-
dardy przystosowania wyda-
rzeń do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Specjalista do 
spraw sprzętu i oprogramowa-
nia wspomagającego dla osób 
niepełnosprawnych z uszko-
dzeniem narządu wzroku Hen-
ryk Lubawy, w nawiązaniu do 
tej prezentacji, zwrócił uwa-
gę na kilka podstawowych za-
sad zachowań wobec niewido-
mych zebranych w ulotce „Jak 
zachować się w towarzystwie 
niewidomego”. Jest ona opa-
trzona adnotacją: „Zezwala się 
na kopiowanie, skanowanie i 
rozpowszechnianie dla dobra 
niewidomych” i dostępna pod 
adresem: http://www.staff .
amu.edu.pl/~henrykl/jak.html 

Komisja Dialogu Obywatel-
skiego przy Pełnomocniku Pre-
zydenta Miasta do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych ma cha-
rakter inicjatywno-doradczy, a 
jej członkowie wykonują swo-
ją pracę społecznie. Są otwar-
ci na współpracę. Do Komi-
sji mogą przystępować organi-
zacje pozarządowe działające 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Aby to uczynić, nale-
ży zgłosić przewodniczącemu 
Komisji chęć przystąpienia do 
KDO i dołączyć kopię statutu 
organizacji. 

KAROLINA KASPRZAK

– Fundacja Szansa dla Niewi-
domych ma długą tradycję się-
gającą ponad dwudziestu lat. 
Uruchamiając kolejne punkty 
w różnych miastach w Polsce 
systematycznie rozwija działal-
ność. Jaka jest jej historia? 

– Początkowo nazywała się 
Unia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym, a następnie zmie-
niła nazwę na Fundacja Szan-
sa dla Niewidomych. Jej siedziba 
znajduje się w Warszawie. Sys-
tematycznie buduje sieć punk-
tów w całym kraju. W tym roku 
powstało kolejnych sześć punk-
tów, w tym jeden w Poznaniu. W 
tej chwili jest ich w sumie szes-
naście. Fundacja Szansa dla Nie-
widomych jest organizacją po-
żytku publicznego, która dora-
dza osobom niewidomym i sła-
bowidzącym, jak aktywnie żyć i 
odnosić sukcesy. Prowadzi szko-
lenia, warsztaty, a także sze-
roką działalność wydawniczą. 
Wszystkie książki, poradniki, 
publikacje, przewodniki są wy-
dawane w wersji czarnodruko-
wej zwykłej oraz powiększonej, 
w brajlu i w audio. 

– Często używane jest słowo 
tyfl opunkt. Co ono oznacza? 

– Nazwa ta wiąże się z rolą, 
jaką tyfl opunkty pełnią oraz z 
realizowanymi przez nie pro-
jektami. Słowo „tyfl o” nawiązu-
je do osób niewidomych i sła-
bowidzących. Tyfl opunkt ma na 
celu ułatwić osobom z dysfunk-
cją wzroku między innymi do-
stęp do sprzętu elektronicznego 
i optycznego. 

– Od kiedy działa on w Po-
znaniu? 

– Od stycznia tego roku. Naj-
pierw były sprawy organiza-
cyjne. Od kwietnia zaczęliśmy 

Uczymy życia 
z niepełnosprawnością
Z IWONĄ DOLATĄ, tyfl ospecjalistką Fundacji Szansa dla Niewidomych, 
punkt w Poznaniu, rozmawia AURELIA PAWLAK. 

wdrażać pomysły merytorycz-
ne. W tyfl opunkcie musi praco-
wać jedna osoba widząca i jed-
na niedowidząca. I tak się stało. 
Dla mnie praca w tym miejscu 
jest kontynuacją moich zainte-
resowań. Lubię działać społecz-
nie, od wielu lat jestem związa-
na z organizacjami pozarządo-
wymi. Znam potrzeby i oczeki-
wania osób niewidomych i sła-
bowidzących. Realizując polity-
kę Fundacji Szansa dla Niewi-
domych mam nadzieję, że będę 
mogła pomagać osobom z tego 
środowiska. Nasze biuro znajdu-
je się w budynku, w którym mie-
ści się Państwowy Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Poznaniu. Benefi cjanci 
przy okazji mogą załatwić dwie 
sprawy w jednym miejscu. 

– Co oferujecie osobom, któ-
re przyjdą po radę lub pomoc? 

– Realizujemy projekt ze 
środków PFRON „Tyfl opunk-
ty gwarancją kompleksowej sa-
modzielności osób z dysfunk-
cją wzroku”. Można przyjść do 
nas po poradę, gdzie poszuki-
wać pomocy dla osoby niewido-
mej, w jaki sposób dobrać odpo-
wiedni sprzęt, z jakiego szkole-
nia skorzystać. Niebawem służył 
będzie swoją wiedzą psycholog, 
doradca zawodowy, rehabilitant 
i fachowiec od sprzętu specjali-
stycznego. 

– Czy każdy będzie mógł 
skorzystać z waszej oferty? 

– Porady mogą zasięgać oso-
by niewidome i niedowidzą-
ce oraz wszyscy z ich otocze-
nia: rodzice, rodzeństwo, dziad-
kowie, małżonkowie, przyjacie-
le. Doradzamy instytucjom, mię-
dzy innymi w jaki sposób przy-
stosować przestrzeń publicz-
ną, aby była przyjazna dla na-
szych podopiecznych. Organi-
zujemy spotkania integracyjne, 
od szkoleniowych po aktywizu-
jące fi zycznie. W lipcu odbył się 
tandemowy rajd rowerowy. Było 
szkolenie z ekspertami z Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
na temat uprawnień rentowych, 
szkolenie na temat dofi nanso-
wań dla osób niewidomych, ta-
kich jak Aktywny Samorząd, Li-
kwidacja Barier w Komunikowa-
niu czy Likwidacja Barier Tech-

nicznych. Wspólnie z fi rmą Al-
tix zaplanowaliśmy prezentację 
najnowszych komputerów wy-
posażonych w oprogramowanie 
powiększające i udźwiękowiają-
ce, mówiących wag, zegarków, 
lup, powiększalników i urządzeń 
do odczytu książki mówionej. 
Zamierzamy takie pokazy urzą-
dzać nie tylko w naszym Tyfl o-
punkcie, ale także w terenie. 

– Fundacja może się po-
chwalić ciekawą ofertą wy-
dawniczą. Na swoim koncie 
ma wiele książek, poradników, 
przewodników i ulotek. 

– Dorobek jest imponujący. W 
tę działalność angażuje się pre-
zes fundacji Marek Kalbarczyk. 
Jego staraniem wydany został 
między innymi przewodnik tu-
rystyczny dla niewidomych „Ma-
zowsze to nie tylko Warsza-
wa”, a także publikacje: „Dotrzeć 
do celu – czy niewidomy może 
zostać prezydentem?”, „Świat 
otwarty dla niewidomych”, „Braj-
lowska notacja matematyczna 
– jak to zapisać, a jak przeczy-
tać?”. Wydawniczym rarytasem 
jest „Smak na koniuszkach pal-
ców – książka kucharska dosto-
sowana do potrzeb osób niewi-
domych, napisana przez Piotra 
Adamczewskiego, dziennikarza 
„Polityki” i prezesa fundacji Mar-
ka Kalbarczyka. W naszym tyfl o-
punkcie przygotowaliśmy stano-
wisko umożliwiające czytanie 
za pomocą powiększalnika. Do 
ich dyspozycji jest także skaner. 

– W jakim kierunku będzie 
się rozwijać poznański tyfl o-
punkt? 

– Pomysłów mamy bardzo 
dużo. Zależy nam, aby rozbudzić 
w naszych podopiecznych ak-
tywność fi zyczną. Myślimy o ro-
werach, ping-pongu, nordic wal-
king. Natomiast w ramach oferty 
kulturalnej zamierzamy zorga-
nizować pokaz fi lmów z audio-
deskrypcją. Myślimy także o wyj-
ściu do teatru. Wsłuchujemy się 
w potrzeby benefi cjentów. Bar-
dzo zainteresowało ich szkole-
nie dotyczące rent i prawa po-
datkowego, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele ZUS. Po-
wtórzymy je, bowiem pojawiało 
się wiele nowych pytań dotyczą-
cych ulg i odliczeń. 
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15 września 2012 roku w 
samo południe Fundację 

Stworzenia Pana Smolenia na-
jechali Apacze i żołnierze Kon-
federacji. Pojawiła się też poli-
cja konna, rycerze i tegoroczny 
mistrz gry w POLO oraz krót-
kofalowcy z Piły.

Poranne przebudzenie nie 
było zbyt miłe. Zachmurzo-
ne niebo zwiastowało deszcz. 
Tego dnia w Fundacji w Bara-
nówku miał się odbyć festyn 
„Serce dla Fundacji Pana Smo-
lenia”. Jednak im bliżej było go-
dziny 12 i samego Baranów-
ka, tym pogoda stawała się ład-
niejsza. Kiedy w samo południe 
wchodziłam na polanę, opano-
wana już była przez walecz-
ne plemię Apaczów i żołnie-
rzy Konfederacji. Dzięki Bogu 
nie byli na wojennej ścieżce i 
nie brali skalpów, ale pokazy-
wali szczegóły swoich strojów, 
opowiadali o swojej historii a 
następnie przeprowadzili kon-
kurs strzelania z prawdziwe-
go indiańskiego łuku. Wszystko 
zakończone zostało quizem, w 
którym nagrodami były smycze, 
zestawy pisaków i wielokoloro-
wych długopisów. 

Następnie do boju wkroczy-
li rycerze w pełnym rynsztun-
ku. Ledwie opadły emocje zwią-
zane z walką, a już na zielo-
ną polanę wjechał konny patrol 
policji. Ależ to był widok! Pięk-
ne, dumne konie z ochraniacza-
mi, które wyglądały jak przyłbi-
ce, chroniące ich oczy oraz, jak 
wyjaśnił policjant, najczulsze 
miejsce rumaka, czyli pysk. A 
później było już tylko ciekawiej. 
Czteroosobowa grupa Wydzia-
łu Zabezpieczenia Miasta Ko-
mendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu zaprezentowała elemen-
ty musztry, tworzyła dwójki, ty-
ralierę itp. Zadbano o efekty spe-
cjalne, konie pokazywały swoje 
umiejętności także w kłębach 
dymu. Ale prawdziwy okrzyk 
zachwytu wydobył się z ust du-
żych i małych, kiedy podpalono 
siano, a konie przemaszerowały 
prosto przez ogień. 

Później nadszedł czas na za-
dawanie pytań. Dowiedzieliśmy 
się, że do pracy w policji szko-
li się konie trzylatki. Każdy koń 
ma swojego policjanta opieku-
na. Szkolenie koni trwa około 
trzech lat. Na „emeryturę” prze-
chodzą, gdy mają około 14 lat, 
choć zdarzył się już i 18-latek 
pracujący w policji. Po zakoń-
czeniu służby policjant opie-
kun ma prawo pierwokupu ko-
nia. Taki emerytowany koń ni-
gdy nie trafi a na rzeź. Przekazy-
wany może być fundacjom lub 
innym instytucjom charytatyw-
nym. Dowiedzieliśmy się, że w 

Najazd 
na Baranówko

Poznaniu służy dwanaście koni, 
które głównie patrolują tereny 
zielone oraz zabezpieczają im-
prezy masowe. I kolejne nagrody 
powędrowały do rąk małych cie-
kawskich, którzy uważnie słu-
chali i potrafi li udzielić odpowie-
dzi na pytania zadawane przez 
policjantów. Po pokazie część 
uczestników próbowała jeździć 
konno. 

W pewnej chwili na polanę 
wjechał na koniu tegoroczny 
mistrz Polski w POLO Leszek 
Jurga z SOWINIEC POLO CLUB. 
Przybliżył zasady gry w POLO. 
Wyjaśnił, że w meczu biorą 
udział dwie drużyny po czte-
rech graczy. Mecz ma cztery 
lub osiem czakerów, czyli czę-
ści trwających po siedem i pół 
minuty, a kij wykonany jest z 
bambusa. Piłki są plastikowe. W 
meczu bierze udział 27 koni. Tu 
też był konkurs z nagrodami, 
oprócz tego wszyscy uczest-
nicy otrzymali piłki do gry w 
POLO, które sam mistrz opatry-
wał swoim autografem.

Pan Szymczak opowiadał o 
ptakach drapieżnych: sokołach 
i myszołowach, prezentując 
żywe okazy. Dowiedzieliśmy się 
o „sokolim” wzroku, niezwykłej 
szybkości pikowania i pomocy 
tych ptaków w utrzymaniu bez-
pieczeństwa na poznańskim 
lotnisku. Można było sobie zro-
bić zdjęcia z ptakami siedzący-
mi na specjalnej, skórzanej rę-
kawicy. 

I zanim ostatni zdążyli się sfo-
tografować, już pierwsi ustawia-
li się pod namiotem krótkofa-
lowców z Piły o numerze wywo-
ławczym SP3YAC, działającym 
przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej. 
Łącznościowcy zdradzali tajni-
ki krótkofalarstwa, prezentowali 
sprzęt używany dawniej i obec-
nie oraz pozwalali przymierzyć 
prawdziwy hełm czołgisty. Moż-
na było podziwiać modele sa-
molotów. Impreza dopracowa-
na była w każdym szczególe i 
wypełniona wieloma atrakcja-
mi, które umilił muzycznie ze-
spół KWK z Piły. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA
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Za kierownicą – pan Bohdan Smoleń z sokołem.

Apacze nie brali skalpów…

Na zieloną polanę wjechał konny patrol policji.
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Namiot bezpieczeństwa, 
karuzela, dmuchany 

zamek, wielkie piłki do pły-
wania, pokazy ratownictwa 
medycznego oraz liczne 
atrakcje artystyczne. W nie-
dzielę 26 sierpnia przy Sce-
nie nad Jeziorem tradycyj-
nie, jak co roku, na Pikni-
ku Trzech Pokoleń spotkali 
się mieszkańcy Swarzędza 
i okolic. 

Na imprezę zaprosiła bur-
mistrz Anna Tomicka, a zor-
ganizował ją Ośrodek Po-
mocy Społecznej w ramach 
kampanii „Postaw na rodzi-
nę” oraz projektu systemo-
wego „Fabryka Umiejętno-
ści”, współfi nansowanego ze 

Pisaki i kredki w ustach 
uczniów, popołudnie peł-

ne barw, przejmujące słowa, 
ciekawa inscenizacja i żywe 
zainteresowanie słuchaczy – 
to efekt kolejnego spotkania z 
twórczością „Filantropa”. Tym 
razem zorganizowaliśmy je 
w Zespole Szkół nr 109, który 
mieści się w budynku Szpitala 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
przy ulicy Sanatoryjnej w Po-
znaniu – Kiekrzu. 

W piątek 14 września po raz 
kolejny zaprezentowaliśmy 
młodzieży osoby niepełno-
sprawne jako twórcze w róż-
nych dziedzinach życia i za-
sługujące na powszechny sza-
cunek. Towarzyszyła nam Ma-
riola Wower, autorka książki 
„Dwie sekundy, które zmieni-
ły moje życie” wydanej w 2010 
roku przez Fundację „Filan-
trop”, stypendystka Stowarzy-
szenia Artystów Malujących 
Ustami i Nogami „AMUN”. 

Spotkanie prowadził na-
uczyciel Ireneusz Lesicki. W 
klimacie sceny, barwnie ude-
korowanej na tę okoliczność 
przez szkołę archiwalnymi wy-
daniami „Filantropa” i w cieple 
emanującym z obrazów pani 
Marioli, opowiadaliśmy mło-
dzieży o idei naszego mie-
sięcznika.

Marcin Bajerowicz, prze-
wodniczący Zarządu Fundacji, 
omówił także pozostałe wy-
dawnictwa książkowe: zbiór 
12 autobiografi i „Moje Kiliman-
dżaro”, przejmującą historię 
Euniki Lech walczącej o życie 
syna z wadą serca opisaną w 
autobiografi i „W życiu liczy się 
życie”, tomik wierszy Magda-
leny Molendy-Słomińskiej „Te-
raz zaśpiewa słońce” i zbiór 
fraszek Jerzego Szulca „Gdyby 
człowiek był człowiekiem”. 

Mariola Wower opowiadała 
o momentach przed i po wy-
padku, o rehabilitacji oraz po-
trzebie tworzenia i satysfakcji 
płynącej z wykonywanej pracy. 

Po wzruszającej opowieści 
nadeszła upragniona chwila: 
stypendystka „AMUN – u” po-
kazała, jak maluje, a uczniowie 
mogli wziąć w usta lub stopy 
pisaki, kredki, fl amastry i tak-
że spróbować malować w taki 
sposób. Nie bali się tego czy-
nić. Było to budujące doświad-
czenie, gdyż dzięki temu prze-
konali się, ile trzeba wysiłku, 
by tworzyć bez możliwości po-
sługiwania się rękoma. 

Ważnym elementem spo-
tkania, a jednocześnie oka-
zją do wymiany doświadczeń, 
była prezentacja gazetki szkol-

Trzy pokolenia 
w Swarzędzu

środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Zabaw i niespodzianek 
było co nie miara! Najwięk-
szym powodzeniem cieszy-
ła się ściana wspinaczkowa i 
namiot bezpieczeństwa Ro-
berta Moskwy, aktora popu-
larnego serialu telewizyjne-
go „M jak Miłość”. Panie mo-
gły dowiedzieć się, jak prze-
chytrzyć napastnika, wzy-
wać pomocy, używać gazu, 
paralizatora, telefonu, klu-
czy i szpilek w sytuacji za-
grożenia. Na zakończe-
nie otrzymały test na obec-
ność pigułki gwałtu, bezpłat-
ne próbki preparatów kobie-
cych oraz kupon rabatowy 
na zakupy w sklepie milita-
ria.pl 

Na dzieci czekał dmucha-
ny zamek, zabawy z chus-
tą, żyroskop, trampolina, ka-
ruzela, tańce, malowanie sa-
mochodu marki Mazda 2 fi r-
my Voyager Club i słodkie 
upominki. Spotkanie uświet-
nił występ Grzegorza Wilka 
występującego wraz z ze-
społem w programie „Jaka to 
melodia” i Ady Szulc znanej 
z I edycji programu „X Fac-
tor”. Artyści zachwycili pu-
bliczność żywiołowym wy-
stępem i otwartością. Dla 
wszystkich był to niezapo-
mniany dzień! 

KAROLINA KASPRZAK

Pokazy ratownictwa medycznego.

Malowano nie tylko Mazdę…

Malowanie Mazdy. 
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„FILANTROP” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 109 W POZNANIU – KIEKRZU 

Nie bali się próbować…

nej „Kogel Mogel” ukazującej 
się już od 21 lat. Dzięki temu 
uczniowie Zespołu Szkół nr 
109 mają możliwość publiko-
wania własnej twórczości i in-
formowania o wydarzeniach z 
życia placówki. Otrzymaliśmy 
pierwszy w tym roku szkolnym 
numer „Kogla Mogla”, który od 
tego roku jest dostępny rów-
nież w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej www.
zss109.pl 

Na zakończenie czekały na 

nas wyrazy uznania, upomin-
ki oraz mnóstwo serdecznych 
uśmiechów. Serdecznie dzię-
kujemy dyrekcji i całemu gro-
nu pedagogicznemu za to po-
południe! Relacje z poprzed-
nich spotkań z twórczością 
osób niepełnosprawnych moż-
na przeczytać w archiwalnych 
numerach „Filantropa” oraz na 
stronie internetowej www.fi -
lantrop.org.pl w zakładce „Fi-
lantrop”.

KAROLINA KASPRZAK
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Mariola Wower dedykuje książkę.

Pamiątkowa fotografi a.

Malowanie ustami to wyzwanie!

Artystka przy pracy. 
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IWONA WIERZBA

Dzieci

manna ufności
urodzona w niebie
do szczęścia

tyle w nich ciepła
że chyba wyparują
z siebie 
przez sen

W  kościele Matki Bożej Mi-
łosierdzia już po raz ósmy 

osoby zniepełnosprawnością 
oddały hołd błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II. Diecezjal-
ny Przegląd Piosenki Religij-
nej Osób Niepełnosprawnych 
jak co roku odwiedziło bardzo 
wielu artystów i gości, bo, jak 
mówi Halinka Benedyk, to jest 
najlepszy festiwal . 

Zaprezentowane utwory wy-
raziły naszą głęboką wiarę imi-
łość do Boga i Bliźniego. Pieśń 
Ave Maria w wykonaniu pani 
Urszuli Jankowiak otworzyła 
serca artystów i publiczności. A 
kolejni wykonawcy już tylko w 
nie wlewali całymi strumienia-
mi bożą radość, miłość, szcze-
rość iprostotę. Oprócz uśmie-
chów na twarzach pojawiły się 
też łzy. Jedna z konkursowych 
pieśni inaczej przedstawiła nie-
pełnosprawność. Nie jako trud, 
zmaganie się z problememi czy 
misję życiową, tylko jako czysty 
dar miłości, szczególną wartość 
i radość dla rodziny. To był mo-
ment kulminacyjny, wzruszy-
li się wszyscy, którzy wiedzą, że 
„…Bóg się nie pomylił”.

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anielskie 
Śpiewogranie 

Każdy występujący śpiewał 
jak umiał najlepiej. Wszystkie 
trudności, z jakimi nasi arty-
ści zmagają się na co dzień, w 
dniu Śpiewogrania były niezau-
ważalne, a wręcz potęgowa-
ły siłę uczyć i emocji płynących 
wprost z duszy. Wszystkie wy-
śpiewane radości, prośby i po-
dziękowania wysłaliśmy w ba-
lonach do nieba do umiłowane-
go Ojca Świętego. 

Każde takie spotkanie do-
daje nam sił, dowartościowu-
je, skłania do refl eksji jak i nie-
skrępowanego wyrażania rado-
ści. Mamy nadzieję, że w przy-

szłym roku spotkamy się w jesz-
cze liczniejszym gronie. 

W przeglądzie wystąpili: 
Kuba Zieliński ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4, Anna Woźniak 
z Poznania, zespół ze Zgroma-
dzenia Sióstr Serafi tek z Pozna-
nia, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej z Dopiewca, Stowarzysze-
nie „Klaudynka” z Kórnika, Ze-
spół „Przystań” z Poznania, „Ja-
śminy” ze Swarzędza, Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Pawełek” z 
Owińsk, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej z Dopiewa, Warsztat Te-
rapii Zajęciowej „Pomost” z Po-
znania, Zespół Szkół Specjal-
nych nr 103 z Poznania, Stowa-
rzyszenie z Murowanej Gosliny, 
Warsztat Terapii z Drzązgowa i 

nasze Stowarzyszenie Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka.

Serdecznie dziękujemy ks. 
Arcybiskupowi Stanisławowi 
Gądeckiemu, ks. proboszczowi 
Dariuszowi Salskiemu i naszej 
parafi i, dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 4, władzom samo-
rządowym Gminy Swarzędz, 
władzom samorządowym po-
wiatu za środki fi nansowe na 
organizację przeglądu, Mar-
kowi Lisowi, cukierniom „Mag-
dalenka”, MRK Jankowscy, cu-
kierni Grzeczka. Dziękuje-
my wszystkim za obecność i 
wspólną radość przeżywania 
koncertu. 

AGATA KIEJDROWSKA

Recital muzyczny, orkiestra, 
gry uliczne dla dzieci, bie-

siada przy ognisku oraz wie-
le innych atrakcji towarzyszy-
ło IV Dzielnicjadzie pod ha-
słem: „Magia mojej dzielnicy”, 
którą zorganizowano na po-
znańskich Jeżycach w dniach 
11–13 września z inicjatywy 
Oddziału Rewitalizacji Urzędu 
Miasta Poznania. 

Partnerami byli: Fundacja 
SIC!, Stowarzyszenie „Jeżycza-

nie”, Rada Osiedla Jeżyc, Świe-
tlica „Promyczki Jezusa Miło-
siernego” z Jeżyc, Klub Seniora 
Jeżyce i Teatr „Planeta M”. 

 Na dzieci, dorosłych i se-
niorów czekały niespodzian-
ki artystyczne: otwarcie wysta-
wy „Dom Tramwajarza sprzed 
1939 roku”, recital muzyczny 
zespołu „Takt”, orkiestra Mia-
sta Poznania przy MPK sp. z.o-
.o, miniteatrzyk Klubu Senio-
ra „Druga Młodość”, spektakl 

„Dziadowanie” na podstawie II 
części „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza i inne. 

IV Dzielnicjada została zre-
alizowana w ramach Programu 
Rewitalizacji Społecznej „Rewi-
talizacja w budowie. Tworzymy 
zręby rewitalizacji w Polsce” fi -
nansowanym ze środków Unii 
Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 KAROLINA KASPRZAK

Magia dzielnicy
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Dużą wagę Unia Europejska 
przywiązuje do ekonomii 

społecznej, co widać choćby 
w podziale środków fi nanso-
wych na najbliższe lata. Dla-
tego w każdej gminie czy po-
wiecie potrzebny będzie spe-
cjalista – animator ekono-
mii społecznej. Nabycie kom-
pleksowej wiedzy i niezbęd-
nych umiejętności zagwaran-
tować ma Szkoła Animatorów 
Przedsiębiorczości i Ekonomii 
Społecznej Fundacji im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi.

Szkolenie ma na celu rozpo-
wszechnianie ekonomii spo-
łecznej w regionie poprzez 
wspieranie różnych inicjatyw. 
W ciągu pięciu dwudniowych 
spotkań uczestnicy dowiedzą 
się m.in., jak pracować z gru-
pą ludzi zagrożonych margina-
lizacją, jak zarządzać i prowa-
dzić przedsiębiorstwo społecz-

Szkoła Animatorów 
Przedsiębiorczości 
i Ekonomii Społecznej

podsumować pierwszy zjazd 
Szkoły Animatorów Przedsię-
biorczości i Ekonomii Społecz-
nej. Entuzjazm i zapał utwier-
dziły prowadzących zajęcia 
ekspertów w przekonaniu, że 
do końca tego roku grono ani-
matorów ekonomii społecznej 
poszerzy się o wyśmienitych 
specjalistów.

Dwie dwudziestoosobo-
we grupy odbyły w dniach 5-6 
i 6-7 września pierwsze szko-
lenie w Kiekrzu. Wśród uczest-
ników znaleźli się przedstawi-
ciele różnych organizacji i in-
stytucji z Wielkopolski – miej-
skich i gminnych ośrodków 
pomocy społecznej, organi-
zacji pozarządowych, a tak-
że warsztatów terapii zajęcio-
wej i zakładów aktywności za-
wodowej. Wykazali ogromną 
chęć zdobywania i poszerza-
nia wiedzy z zakresu ekonomii 

nomii społecznej, dowiedzie-
li się, jakie korzyści niesie ze 
sobą partnerstwo, w jaki spo-
sób wykorzystywać w działaniu 
takie dokumenty jak np. Długo-
okresowa Strategia Rozwoju 
Kraju. Podzielili się na dziesięć 
grup warsztatowych i pracowa-
li nad pomysłami własnego au-
torstwa. Przeważały koncep-
cje spółdzielni socjalnej osób 
prawnych i centrum integracji 
społecznej.

Pierwsze z pięciu spotkań 
w ramach Szkoły Animato-
rów Przedsiębiorczości i Eko-
nomii Społecznej okazało się 
bardzo bogate merytorycznie. 
Dzięki precyzyjnemu wskaza-
niu obszarów, które wymagają 

bardziej szczegółowego omó-
wienia, prowadzący będą mo-
gli dopasować tematykę zajęć 
do potrzeb i wymagań uczest-
ników.

Szkoła Animatorów Przed-
siębiorczości i Ekonomii Spo-
łecznej realizowana jest przez 
Fundację im. Królowej Polski 
św. Jadwigi w ramach projek-
tu systemowego „Podnoszenie 
kwalifi kacji kadr pomocy i in-

ne. Absolwent będzie potrafi ł 
wzbudzić zainteresowanie eko-
nomią społeczną w środowi-
sku lokalnym, pracować z ini-
cjatorami podmiotów ekonomii 
społecznej oraz wskazać, gdzie 
i jakiego rodzaju wsparcia mo-
gą szukać, a przede wszystkim 
– tworzyć lokalne partnerstwo 
na rzecz ekonomii społecznej.

PIERWSZY
ZJAZD ZA NAMI

Czterdzieścioro uczestników, 
konkretne oczekiwania i zada-
nia do realizacji – tak można 

społecznej, przedstawili swo-
je oczekiwania związane ze 
szkoleniem. 

Eksperci z Fundacji im. Kró-
lowej Polski św. Jadwigi, An-
drzej Dec i Tomasz Mika, chcąc 
sprostać wymaganiom uczest-
ników, po wprowadzeniu 
w tematykę społecznej przed-
siębiorczości przeprowadzi-
li warsztaty, których tematem 
było budowanie lokalnych part-
nerstw. Uczestnicy otrzymali 
wskazówki, gdzie i u kogo szu-
kać wsparcia przy tworzeniu 
i prowadzeniu podmiotu eko-

tegracji społecznej w Wielko-
polsce” Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Po-
znaniu, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

KATARZYNA DOBICKA
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II  Ogólnopolskie Targi Za-
kładów Aktywności Za-

wodowej bez wątpienia oka-
zały się wielkim sukcesem. 
Zgromadziły ponad trzydzie-
stu wystawców z całego kra-
ju. W ciągu dwudniowych tar-
gów (24-25 sierpnia) do rze-
szowskiej Hali Podpromie 
przybyła liczna grupa zwie-
dzających, którzy mogli za-
poznać się i skorzystać z bo-
gatej oferty produktów i usług 
zakładów aktywności zawo-
dowej.

WŚRÓD 
WYSTAWCÓW

Targi zostały zorganizowa-
ne przez Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Jaro-
sławiu w ramach projektu „In-
kubator Zakładów Aktywności 
Zawodowej Województwa Pod-
karpackiego”. Była to doskona-
ła okazja dla zakładów aktyw-
ności zawodowej do promocji 
swoich produktów i usług. Duża 
liczba wystawców z całego kraju 
sprawiła, że odwiedzający mogli 
poznać szeroki wachlarz ofert 
polskich zakładów – od biżute-
rii, przedmiotów codziennego 
użytku, wyrobów gastronomicz-
nych, po usługi hotelarskie, pro-
dukcję ekologicznej podpałki, 
mebli, sprzętu elektrotechnicz-
nego czy specjalistycznych ki-
jów do wędrówek. Jak podkre-
śla Mariusz Mituś z Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
w Jarosławiu, „oferta zakładów 
jest obecnie ogromnie zróżnico-
wana. Jeszcze nie tak dawno lo-
kowano zakłady aktywności za-
wodowej w większości w dzia-
łalności gastronomicznej i pro-
dukcji rękodzieła. Teraz zakłady 
są centrami pomysłowości i in-
nowacyjności”.

Targi zakładów aktywności 
zawodowej to jednak nie tylko 
bogactwo produktów i usług. To 
również sztuka promocji, zwra-
cania uwagi klienta. Dlatego też 
wśród stoisk wystawienniczych 
znalazły się takie, które zacie-
kawiały aranżacją jak np. sto-
isko Zakładu Aktywności Zawo-
dowej z Branic, które przypomi-
nało wiejskie podwórko, czy Za-
kładu Aktywności Zawodowej 
ze Świerzawy, gdzie można było 
podziwiać sztukę ręcznego ma-
lowania bombek choinkowych.

Poza zakładami aktywności 
zawodowej swoje stoiska miał 
też m.in. Wojewódzki Urząd 
Pracy czy Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Tutaj każdy mógł 
zasięgnąć informacji na intere-
sujące go tematy.

Targi zakładów
zawodowej

Werner Block (GDW Niemcy).

Podczas konferencji.

Nagrody odbierają przedstawiciele ZAZ ze Starych Oleszyc.

Patronat honorowy nad tar-
gami objęli: Pełnomocnik Rzą-
du ds. Osób Niepełnospraw-
nych Jarosław Duda, Marsza-
łek Województwa Podkarpac-
kiego Mirosław Karapyta, Woje-
woda Podkarpacki Małgorzata 
Chomicz-Śmigielska, Prezydent 
Miasta Rzeszowa Tadeusz Fe-
renc oraz Prezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Joanna Janocha.

MIĘDZYNARODOWE 
FORUM

Targom towarzyszyła mię-
dzynarodowa konferencja za-
tytułowana „Wieloaspektowa 
współpraca – droga do rozwoju 
zakładów aktywności zawodo-
wej”. Wśród gości honorowych 
znaleźli się: marszałek podkar-
packi Mirosław Karapyta, wi-
ceminister gospodarki Mieczy-
sław Kasprzak, przewodniczą-
ca sejmiku wojewódzkiego Te-
resa Kubas-Hul oraz poseł Rena-
ta Butryn. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonała Małgorza-
ta Somagalska – pracownik Za-
kładu Aktywności Zawodowej 
w Starych Oleszycach.
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aktywności 
w Rzeszowie

nopolski Związek Pracodaw-
ców Zakładów Aktywności Za-
wodowej i Innych Przedsię-
biorstw Społecznych (ZPZAZ) 
oraz Fundację im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi był wiceprezes 
Fundacji Tomasz Mika. Pod-
czas swojego wystąpienia pt. 
„Współpraca polskich zakładów 
aktywności zawodowej – stan 
obecny, plany i perspektywy 
współdziałania” przedstawił ze-
branym pomysł utworzenia po-
wstałego niedawno Związku. 
Zaprezentował jego kluczowe 
zadania statutowe, podejmo-
wane działania, uczestnictwo 
członków Zarządu w różnych 
inicjatywach (jak choćby Spo-
tkanie Kierowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej Woje-
wództwa Mazowieckiego, na 
którym ZPZAZ reprezentowała 
Małgorzata Paprota). Tomasz 
Mika mówił również o planach 
na najbliższą przyszłość, w któ-
rych zawiera się zorganizowa-
nie pierwszego Walnego Zgro-
madzenia Związku.

Niezwykle istotne z punk-
tu widzenia kierowników pol-
skich zakładów aktywności za-
wodowej było omówienie za-
pisów Rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zakładów aktywno-
ści zawodowej, które weszło 
w życie 24 sierpnia 2012 r. 
Omówienia dokonała drugiego 
dnia targów Alina Wojtowicz-
Pomierna, wicedyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Zaprezen-
towała cele zmian dotychcza-
sowej regulacji (np. ułatwie-
nie zakładom aktywności za-
wodowej realizacji funkcji mo-
dernizacyjnych i rozwojowych, 
wprowadzenie zmian zgodnie 
z zaleceniami pokontrolnymi 
Najwyższej Izby Kontroli), uza-
sadniła wprowadzenie do Roz-
porządzenia pojęć „działanie 
zakładu” oraz „personel zakła-
du”, przedstawiła wzbogacony 
katalog zakładowego funduszu 
rehabilitacyjnego.

dalszy ciąg na str. 24

Zagraniczni prelegenci – 
przedstawiciele organizacji dzia-
łających na rzecz aktywizacji za-
wodowej osób niepełnospraw-
nych z Belgii, Niemiec i Szwaj-
carii – podzielili się z kierowni-
kami polskich zakładów aktyw-
ności zawodowej wiedzą, do-
świadczeniami oraz wypraco-
wanymi i sprawdzonymi rozwią-
zaniami. Kathrin Völker z Bun-
desarbeitsgemeinschaft z Frank-
furtu w swojej wypowiedzi uwa-
gę poświęciła różnicom w kra-
jach Unii Europejskiej w zakre-
sie defi niowania niepełnospraw-
ności oraz organizowania przed-
siębiorstw zatrudniających oso-
by niepełnosprawne (odpowied-
ników polskich zakładów aktyw-
ności zawodowej). Mówiła rów-
nież o odbywających się raz do 
roku w Niemczech podobnych 
targach. Towarzyszy im kon-
gres generalny, podczas które-
go przedstawianych jest około 
dwieście pięćdziesiąt referatów. 
Strukturę organizacyjną Bunde-
sarbeitsgemeinschaft zarysowa-
ła Joanna Bessenich, podkreśla-
jąc, że każdy warsztat skupia co 
najmniej sto dwadzieścia osób 
pracujących, a liczba warszta-
tów w landzie odpowiada licz-
bie jego mieszkańców. Zapre-
zentowała także świadczenia 
warsztatu, do których zalicza-
ją się m.in.: trzy miesiące proce-
su wstępnego czy bezterminowy 
zakres pracy z ubezpieczeniem 
społecznym i chorobowym.

Niezwykle ważnym głosem, 
podkreślającym wagę koope-
racji, było wystąpienie Werne-
ra Blocka, przedstawiciela jed-
nego z największych przedsię-
biorstw społecznych w Niem-
czech (Genossenschaft der We-
rkstätten Süd – GDW). Block 
przedstawił szereg korzyści pły-
nących ze współpracy niemiec-
kich odpowiedników zakładów 
aktywności zawodowej, wśród 
których wskazał m.in. transfer 
zaawansowanych technologii, 
lepsze wykorzystanie zasobów 
technicznych oraz lepszą pozy-
cję zakładów na rynku.

GŁOS Z POLSKI
Na konferencji nie zabrakło 

także polskiego głosu. Prele-
gentem reprezentującym Ogól-Tak powstaje ekologiczna podpałka.

Wśród stoisk wystawienniczych. 

Godło promocyjne.
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Targi zakładów aktywności 
zawodowej w Rzeszowie

ciąg dalszy ze str. 23
Dopełnieniem II Ogólnopol-

skich Targów Zakładów Ak-
tywności Zawodowej były dwa 
panele dyskusyjne: „Zakład 
Aktywności Zawodowej – etap 
w karierze zawodowej osób 
z niepełnosprawnością” i „Za-
kład Aktywności Zawodowej 
– uwarunkowania indywidu-
alnego rozwoju zawodowego 
osób z niepełnosprawnością”. 
W dyskusji wzięli udział za-
równo kierownicy, organizato-
rzy zakładów, jak i ich pracow-
nicy. Podczas rozmów podkre-
ślano, jak ważną rolę pełnią 
zakłady aktywności zawodo-
wej w procesie rehabilitacji za-
wodowej oraz w codziennym 
życiu osób niepełnospraw-
nych.

JAKOŚĆ
NAGRODZONA

Pierwszy dzień targów za-
mknęło w hotelu Grand uro-
czyste rozdanie nagród przy-
znawanych zakładom ak-
tywności zawodowej za naj-
wyższej jakości produkty 
i usługi. Godło marketingo-
we „Godne polecenia”, bo 
o nim mowa, przyznawało 
międzynarodowe jury, w skład 
którego weszli: Mariola Zaj-
del-Ostrowska (dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie), Ma-
ciej Szymański (dyrektor Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych w Rzeszowie), Adam Ha-
dław (przewodniczący Woje-
wódzkiej Społecznej Rady do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych), Dariusz Tracz (dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego) oraz Bernd Con-
rad (dyrektor Lebenshilfe Det-
mold). Kapituła w czasie tar-
gów uważnie przyjrzała się 
i poddała ocenie ofertę wszyst-
kich wystawców. Sześć sta-
tuetek, certyfi katów oraz tzw. 
ksiąg znaków (grafi cznych 
oznakowań nagród, które za-
kłady będą mogły umieścić na 
wyróżnionych przez jury pro-
duktach i usługach) trafi ło do: 
Nowej Sarzyny (za meble i wy-
roby z wikliny), Stanisławowa 
(za produkcję zdrowej żyw-
ności), Świerzawy (za ręcz-

naście wzorów toreb zakupo-
wych, plażowych, na basen czy 
do używania jako torby szkol-
ne. Każda z toreb jest niepo-
wtarzalna i to właśnie stano-
wi o jej oryginalności. Torba 
z użytego banneru reklamowe-
go jest połączeniem idei ochro-
ny środowiska (banner rekla-
mowy biodegradowałby się 
na śmietnisku kilkadziesiąt lat 
– dzięki nam otrzymuje drugie 
życie produktowe) oraz aktywi-
zacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych (w każdym etapie 
produkcji biorą udział pracow-
nicy niepełnosprawni). Obec-
nie nasze torby sprzedawane 
są na rynku polskim, niemiec-
kim, a ostatnio także w Holan-
dii. Na naszej stronie interne-
towej www.zaz.pila.pl dostęp-
ny jest katalog wszystkich to-
reb. Cieszymy się, że nasza Eko 
Torba będzie znana nie tylko 
w województwie wielkopol-
skim (posiadamy wielkopolski 
certyfi kat Zakup prospołeczny), 
ale także na południu kraju”.

Galę rozdania nagród za-
kończył recital poezji śpiewa-
nej Katarzyny Nowak – artyst-
ki z Wrocławia, współautorki 
książki „12 kropel życia”.

KATARZYNA DOBICKAEko torby produkowane przez ZAZ z Piły.

nie malowane bombki choin-
kowe), Woli Rzędzińskiej (za 
produkcję i montaż sprzętu 
elektrotechnicznego) i Starych 
Oleszyc (za produkcję ekolo-
gicznej podpałki i usługi nisz-
czenia dokumentów). 

Szósta nagroda trafi ła do 
wielkopolskiego Zakładu Ak-
tywności Zawodowej w Pile. 
Zakład ten zwrócił uwagę jury 
ekologicznymi torbami z siatki 
bannerowej. Odbierając nagro-
dę, Natasza Cyrulik, dyrektor 
Zakładu, mówiła: „Pomysł szy-
cia toreb z używanych banne-
rów reklamowych wypłynął od 
naszych niemieckich partne-
rów z Osnabrücker Werkstät-
ten (zakłady aktywności zawo-
dowej z Osnabrück). Przy oka-
zji jednej z wizyt partnerskich 
w Pile, zwiedzając miasto, opo-
wiedzieli nam o trendzie wśród 
tamtejszych studentów, którzy 
chętnie noszą kolorowe tor-
by uszyte z winylowych two-
rzyw. Obecnie mamy już kilka-

Ręczne
 malowanie 

bombek.
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– W ocenie licznych pytanych 
gości targowych i wystawców II 
Ogólnopolskie Targi Zakładów 
Aktywności Zawodowej były 
sukcesem. A jaka jest opinia 
Pana jako organizatora? 

– Najważniejsze jest dla nas 
zadowolenie tak wystawców, 
jak i osób odwiedzających tar-
gi. Dla wystawców targi to moż-
liwość zaprezentowania swojej 
oferty, podpatrzenia, co produ-
kują czy też jakie usługi świad-
czą inne zakłady, przedyskuto-
wania najnowszych regulacji 
prawnych lub innych wspólnych 
zagadnień merytorycznych. Dla 
odwiedzających to okazja do 
nabycia wyjątkowych wyrobów 
wysokiej jakości. Targi przyczy-
niają się bez wątpienia do kre-
owania wizerunku osób z nie-
pełnosprawnością jako warto-
ściowych członków społeczeń-
stwa. Klienci nabywali na tar-
gach produkty nie dlatego, że 
wykonane zostały przez osoby 
niepełnosprawne, ale właśnie 
z uwagi na perfekcyjne ich wy-
konanie. Społeczny wydźwięk 
targów wsparły bardzo mocno 
regionalne media. 

– Czym różniła się ta edycja 
targów od poprzedniej? 

– Najbardziej zauważalną 
sprawą było bardzo profesjonal-
ne przygotowanie wystawców 
i bardziej przemyślana aranża-
cja stoisk. Na przykład stoisko 
„Apteki Sztuki” z Warszawy wy-
ścielała prawdziwa trawa two-
rząca atmosferę ogrodu sztu-
ki, ZAZ z Branic dla wyekspono-
wania swoich produktów stwo-
rzył pełną scenografi ę wiejskie-
go podwórka. Inny był również 
główny motyw towarzyszącej 
targom konferencji – chcieliśmy 
pokazać jej uczestnikom korzy-
ści wynikające z podejmowa-
nia współpracy na różnych po-
ziomach: europejskim, krajo-
wym, regionalnym; tak w ob-
szarze działań lobbingowych na 
rzecz zmiany prawa, jak i współ-
działania w sferze gospodarczej. 
Cieszymy się, że udało się pozy-

Targi oczami 
organizatora
Z MARIUSZEM MITUSIEM, przewodniczącym Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Jarosławiu rozmawia KATARZYNA DOBICKA. 

skać prelegentów z tak różnym 
i cennym doświadczeniem. 

– Gdyby mógł Pan przedsta-
wić „targi w liczbach”. 

– W targach uczestniczyło 
trzydziestu ośmiu wystawców 
z całego kraju, którzy na czter-
dziestu stoiskach zaprezento-
wali swoją bogatą ofertę. Łącz-
na powierzchnia stoisk wynio-
sła 800 metrów kwadratowych. 
Obok ZAZ zaprezentowały się 
też instytucje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych m.in.: 
Wojewódzki Urząd Pracy, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, Spółdzielnia Socjalna 
KEPPKA i Spółdzielnia Socjal-
na „Sztuka smaku”. W uroczy-
stości otwarcia targów i w run-
dzie honorowej wśród stoisk 
udział wzięli zaproszeni goście, 
m.in.: wiceminister gospodarki 
Mieczysław Kasprzak, marsza-
łek podkarpacki Mirosław Ka-
rapyta, przewodnicząca sejmi-
ku województwa podkarpackie-
go Teresa Kubas-Hul, parlamen-
tarzyści i przedstawiciele ducho-
wieństwa. Targi podczas dwóch 
dni odwiedziło ponad osiem-
set osób, zaś w samej konferen-
cji udział wzięło stu dwudziestu 
uczestników. 

– Jakie produkty i usługi za-
kładów aktywności zawodowej 

prezentowane na targach moż-
na uznać za wyjątkowe czy in-
nowacyjne? 

– Bardzo trudno jest mi wska-
zać konkretny produkt czy usłu-
gę. Jeszcze nie tak dawno loko-
wano zakłady aktywności zawo-
dowej w większości w działal-
ności gastronomicznej i produk-
cji rękodzieła. Dzisiaj organiza-
torzy i kierownicy poszukują dla 
swoich zakładów takiej aktyw-
ności gospodarczej, która stwo-
rzy osobom z niepełnospraw-
nością sensowną pracę na mia-
rę ich indywidualnych i zespoło-
wych możliwości, a także zaofe-
ruje klientom pożądany, wyso-
kiej jakości produkt lub usługę. 

– Jak ocenia Pan frekwencję 
na tegorocznych targach? 

– Statystyki tegoroczne są 
zbliżone do pierwszej edycji tar-
gów. Nieco mniejsza była liczba 
osób odwiedzających targi, co, 
jak sądzimy, wynikło z terminu 
organizacji imprezy, jednak też 
w tym roku wystawcy zdecydo-
wanie więcej swoich produktów 
sprzedali. To może oznaczać, że 
targi odwiedzają osoby bardziej 
świadome, w celu dokonania 
konkretnych zakupów. 

– Jak ocenia Pan towarzyszą-
cą targom konferencję? 

– Bogactwo merytoryczne, 
klasa prelegentów, poruszona 
tematyka – to walory konferen-
cji. Poprzez doświadczenia eu-
ropejskich partnerów chcieli-
śmy pokazać różne płaszczy-
zny współpracy i korzyści, jakie 
z tego wynikają dla rozwoju za-
kładów oraz sytuacji zawodowej 
samych osób z niepełnospraw-
nością. Dobrze się też złoży-
ło, że praktycznie dzień po wej-
ściu w życie nowego rozporzą-
dzenia regulującego działalność 
zakładów aktywności zawodo-
wej, jego zapisy zostały omó-
wione przez dyrektor Alinę Woj-
towicz-Pomierną z Biura Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych. Nie sposób nie 
wspomnieć też o panelach dys-

kusyjnych pracowników i kie-
rowników zakładów, bardzo wy-
soko ocenionych przez dzienni-
karzy obecnych na konferencji. 

– W czasie targów zostały 
wręczone godła marketingo-
we „Godne polecenia”. Czy miał 
Pan innych faworytów? 

– Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że długo trwała dyskusja, którym 
kandydatom przyznać godło, 
a decyzja nie była jednogłośna. 
Członkowie kapituły podkreślali 
bardzo wysoką jakość oferty za-
kładów aktywności zawodowej 
i jej dużą różnorodność. Jestem 
przekonany, że wyróżnienia tar-
gowe trafi ły w godne ręce i mam 
nadzieję, że zakłady te będą wy-
korzystywać je w swoich dzia-
łaniach marketingowych. Co do 
moich faworytów – byłem pe-
wien, że docenione zostaną pro-
dukowane przez ZAZ z Piły torby 
z bannerów reklamowych. 

– Co dalej z targami? 
– W bieżącym roku zakoń-

czy się projekt „Inkubator Za-
kładów Aktywności Zawodowej 
Województwa Podkarpackiego”, 
w ramach którego targi były or-
ganizowane. Dwie edycje tar-
gów dostarczyły wiedzy, którą 
możemy wykorzystać w kolej-
nych latach. Mamy wstępną de-
klarację władz samorządu wo-
jewódzkiego co do wsparcia 
w tej kwestii. Sami będziemy też 
poszukiwać dodatkowych moż-
liwości fi nansowych, aby targi 
w 2013 r. mogły dojść do skutku. 

– Czego, kończąc już rozmo-
wę, życzyć Panu, zakładom ak-
tywności zawodowej z Podkar-
pacia i z całej Polski? 

– Większej świadomości osób 
decydujących w naszym kraju 
o rozwiązaniach systemowych 
dotyczących rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością – że ZAZ to 
sprawdzone rozwiązanie, dzięki 
któremu osoby z niepełnospraw-
nością mogą zmieniać swoje ży-
cie, włączać się w główny nurt 
życia społecznego i korzystać 
w realny sposób z należnych każ-
demu człowiekowi praw. Także 
tego, że potrzebne i możliwe są 
regulacje prawne, które pozwoli-
łyby zakładom rozwijać się i two-
rzyć nowe miejsca pracy dla osób 
oczekujących na swoją życiową 
szansę. Organizatorom i kierow-
nikom zakładów życzę, żeby po-
wołany naszym wspólnym wysił-
kiem Ogólnopolski Związek Pra-
codawców Zakładów Aktywno-
ści Zawodowej i Innych Przedsię-
biorstw Społecznych rósł w siłę 
i zdobył znaczącą pozycję ko-
nieczną do wprowadzania spo-
łecznych zmian dla dobra osób 
niepełnosprawnych.
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Ogólnopolski Związek Pra-
codawców Zakładów Ak-

tywności Zawodowej i Innych 
Przedsiębiorstw Społecznych, 
w skrócie: Związek Pracodaw-
ców Zakładów Aktywności Za-
wodowej (ZPZAZ) istnieje od 
niedawna – został zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym na początku wrze-
śnia tego roku. Obecnie zrze-
sza czterdzieści jeden spośród 
sześćdziesięciu sześciu za-
kładów aktywności zawodo-
wej z całej Polski. Powstał, aby 
wspomagać rozwój, chronić 
prawa i reprezentować interesy 
członkowskich zakładów.

Pomysł utworzenia ZPZAZ 
w środowisku funkcjonował od 
dawna. Wreszcie wielkopolskie 
zakłady aktywności zawodowej 
zwróciły się do od lat wspierają-
cej rozwój ekonomii społecznej 
Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi i wspólnie wypracowa-
na została formuła, dzięki któ-
rej pod koniec maja odbyło się 
I Ogólnopolskie Spotkanie Sie-
ciujące Zakładów Aktywności 
Zawodowej. Na spotkanie to, 
przygotowane i sfi nansowane 
przez Fundację, przybyli przed-
stawiciele ok. 70% wszystkich 
zakładów aktywności zawo-
dowej z kraju. Reprezentowa-
ne były niemal wszystkie woje-
wództwa. Wysoka frekwencja, 
żywa dyskusja oraz chęć pozo-
stawania w stałym kontakcie 
przekroczyły oczekiwania orga-
nizatorów. 

Gdy omawiano problemy, 
z którymi na co dzień boryka-
ją się zakłady, Marek Jurkie-
wicz, dyrektor Zakładów Aktyw-
ności Zawodowej z Zabrza, za-
proponował, by spotkanie prze-
kształcić w zjazd założycielski 
Związku. Ustalono cele działa-
nia Związku, przedyskutowa-
no i przyjęto statut, wybrano Za-
rząd (Prezesem został kierow-
nik Zakładu Aktywności Zawo-
dowej „Niezapominajka” w Go-
łaszewie, Tadeusz Synoracki) 
oraz członków Komisji Rewizyj-
nej. Ustalono także, kto wejdzie 
w skład grupy roboczej, pra-

Związek Pracodawców 
Zakładów Aktywności 
Zawodowej

cującej nad rejestracją Związ-
ku w KRS. Niespełna trzy tygo-
dnie później grupa robocza do-
pracowała statut i złożyła doku-
menty niezbędne do rejestracji 
Związku.

Wśród kluczowych zadań 
Związku znajduje się m.in. pro-
wadzenie działań na rzecz roz-
woju rynku pracy i przeciwdzia-
łania bezrobociu osób niepełno-
sprawnych, wpływanie na po-
litykę społeczną i ekonomicz-
ną organów władzy publicz-

nej dotyczącą interesów praco-
dawców zrzeszonych w Związ-
ku oraz prowadzenie doradz-
twa i wykonywanie ekspertyz na 
rzecz tych pracodawców.

Związek jest reprezentowa-
ny podczas istotnych dla za-
kładów aktywności zawodo-
wej przedsięwzięć. Pierwszym 
z nich było Spotkanie Kierowni-
ków Zakładów Aktywności Za-
wodowej Województwa Mazo-
wieckiego (17 lipca), podczas 
którego napisano wspólne pi-

smo z prośbą o wykładnię arty-
kułu 6 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zmianie ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. W spotkaniu tym 
przedstawicielem Związku była 
Małgorzata Paprota. Podczas 
II Ogólnopolskich Targów Za-
kładów Aktywności Zawodowej 
w Rzeszowie (24-25 sierpnia) 
i towarzyszącej im konferencji 
Zarząd Związku reprezentował 
Tomasz Mika. Reprezentanci 
Zarządu Związku (Natasza Cy-
rulik i Tomasz Mika) przeprowa-
dzili tam pierwsze rozmowy na 
temat współpracy międzynaro-
dowej powstałej organizacji, co 
spotkało się z dużą życzliwością 
przyszłych partnerów – ogólno-
europejskiej organizacji zrze-
szającej instytucje wspierające 
osoby niepełnosprawne EASPD 
oraz niemieckiego związku za-
kładów (warsztatów) aktywno-
ści zawodowej BAG.

W listopadzie zostanie zwo-
łane pierwsze Walne Zgroma-
dzenie Związku Pracodawców 
Zakładów Aktywności Zawodo-
wej. Podjęte zostaną wtedy de-
cyzje, co do dalszej działalności 
Związku.

Zachęcamy do odwiedze-
nia strony www.zazpolska.pl, 
na której znajdą Państwo wię-
cej informacji o Związku, jego 
działalności, a także o zrze-
szonych zakładach aktywno-
ści zawodowej z całego kraju. 
Zapraszamy!

KATARZYNA DOBICKA

Prezes Związku Tadeusz Synoracki.

Spotkanie sieciujące ZAZ.

Podczas spotkania sieciującego.
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Sytuacja, w której osoba nie-
pełnosprawna i jej opiekun 

znajdują zatrudnienie w obrę-
bie jednego podmiotu gospo-
darczego, nadal w Polsce jest 
rzadkością. Chcąc to zmienić, 
Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi nawiązała współ-
pracę z włoską siecią spółdziel-
ni socjalnych Konsorcjum SiR 
(Solidarietà in Rete), która wy-
pracowała i wdrożyła system 
zintegrowanego wsparcia nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. 
Razem z Konsorcjum Funda-
cja pracuje nad dopasowaniem 
tego modelu do polskich re-
aliów.

PRZYKŁAD Z WŁOCH
Konsorcjum Solidarietà in 

Rete, czyli „Solidarność w Sieci”, 
zostało założone w 2000 roku 
w Mediolanie. Zrzesza dwa-
naście spółdzielni socjalnych, 
udziela osobom niepełnospraw-
nym i ich rodzinom wsparcia 
w sferze projektowania i realiza-
cji działań edukacyjnych, usług 
opieki społecznej oraz pomocy 
w poszukiwaniu pracy i miesz-
kania. Konsorcjum powstało 
w celu promocji spółdzielczości 
socjalnej. W ciągu kilku lat sta-
ło się ważnym elementem ży-
cia społeczności lokalnej. Naj-
ważniejszym obszarem prowa-
dzonej działalności są szkole-
nia, doradztwo zawodowe oraz 
wsparcie dla rodzin osób z nie-
pełnosprawnością. Usługi te 

„Można inaczej” 
z włoskim partnerem

Allemano. Ich pobyt obejmo-
wał wizytę w siedzibie Fundacji 
im. Królowej Polski św. Jadwigi 
w Puszczykowie, spotkanie 
z burmistrzem Puszczykowa 
Andrzejem Balcerkiem oraz 
spotkanie z uczestnikami Klu-
bu Integracji Społecznej, w któ-
rym akurat trwały warsztaty ar-
tystyczno-rzemieślnicze. Na-
stępnie goście i przedstawicie-
le władz Fundacji udali się do 
siedziby Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Pozna-
niu, gdzie odbyła się debata na 
temat modeli i sposobów pra-
cy z osobami niepełnosprawny-
mi i ich rodzinami w kontekście 
możliwości tworzenia w Polsce 
rodzinnych podmiotów ekono-
mii społecznej, które z powodze-
niem funkcjonują we Włoszech. 

Samorząd województwa 
wielkopolskiego reprezentowali 
członek zarządu województwa 
wielkopolskiego Tomasz Bugaj-
ski, dyrektor ROPS Aleksandra 
Kowalska i wicedyrektor ROPS 
Wojciech Zarzycki. Dyskuto-
wano m.in. o wprowadzanym 
obecnie we Włoszech systemie 
voucherów dla osób niepełno-
sprawnych na usługi społeczne. 
Zwiedziwszy Poznań, włoscy 
eksperci przenieśli się do Tle-
nia, gdzie wzięli udział w warsz-
tatach przedsiębiorczości. Zaję-
cia prowadzili zarówno eksperci 
Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi, jak i włoscy partnerzy. 
Opowiedzieli oni rodzicom osób 
niepełnosprawnych o modelach 
przedsiębiorstw społecznych ist-
niejących we Włoszech i wspól-
nie z nimi wypracowali pierwsze 
zarysy przyszłych spółdzielni so-
cjalnych.

PAULINA ZGLIŃSKA
KATARZYNA DOBICKA

świadczone są w systemie zin-
tegrowanym, obejmującym ży-
cie rodzinne i zawodowe, roz-
wój jednostki oraz sferę spo-
łeczno-edukacyjną. Konsorcjum 
SiR uruchomiło bardzo skutecz-
ne działania synergiczne z biz-
nesem i organizacjami non-pro-
fi t, promując kulturę i różne for-
my aktywnej integracji społecz-
nej i zawodowej, integrację po-
lityki równych szans oraz go-
dzenie pracy zawodowej z ży-
ciem rodzinnym w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa.

MOŻNA INACZEJ
Projekt „Można inaczej. Nowe 

metody pracy z rodzinami osób 
niepełnosprawnych” jest współ-
fi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Skierowany jest do osób z nie-
pełnosprawnością i ich opieku-

nów z obszarów Wielkopolski. 
Jego celem jest pobudzanie ak-
tywności zawodowej i społecz-
nej tej grupy w kierunku usamo-
dzielnienia na rynku pracy i bu-
dowania własnej sieci wsparcia. 
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia w Tleniu odbyły się pierw-
sze warsztaty przedsiębiorczo-
ści dla opiekunów osób niepeł-
nosprawnych, w czasie których 
dowiedzieli się, czym jest eko-
nomia społeczna, w jaki spo-
sób można tworzyć i prowadzić 
podmioty ekonomii społecznej. 
W tym samym czasie osoby nie-
pełnosprawne brały udział w za-
jęciach socjoterapeutycznych, 
plastycznych, ruchowych i mu-
zycznych.

28 sierpnia do Polski przyje-
chali włoscy eksperci – prezes 
Konsorcjum SiR Umberto Zan-
drini oraz prezes dwóch spół-
dzielni socjalnych Francesco 

Zajęcia z opiekunami osób 
niepełnosprawnych.

Wizyta w puszczykowskim Klubie Integracji Społecznej.

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami warsztatów 
przedsiębiorczości w Tleniu.
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Z  inicjatywy Fundacji Szan-
sa dla Niewidomych – Od-

dział w Poznaniu w ramach 
projektu „Tyfl opunkty gwa-
rancją kompleksowej samo-
dzielności osób z dysfunkcja-
mi wzroku” dofi nansowanego 
ze środków PFRON w piątek 7 
września w sali „B” na parte-
rze Domu Studenckiego „Jowi-
ta” przy ulicy Zwierzynieckiej 7 
został wyemitowany fi lm z au-
diodeskrypcją.

Przybyły osoby niewidome 
i słabowidzące z przyjaciółmi, 
opiekunami i wolontariusza-
mi oraz wszyscy zainteresowa-
ni taką formą prezentacji. Film w 
reżyserii Jerzego Hoff mana „Bi-
twa Warszawska 1920” pozwo-
lił uczestnikom przenieść się do 
tamtego historycznego zdarze-
nia. 

– W ramach projektu „Tyfl o-

punkty gwarancją komplekso-
wej samodzielności osób z dys-
funkcjami wzroku” zrealizowa-
liśmy między innymi rajd tan-
demowy, gdzie osoby niewido-
me podróżowały na rowerach 
wraz z widzącym przewodni-
kiem, spotkanie informacyj-
no-szkoleniowe na temat do-
fi nansowań dla osób niewido-
mych oraz szereg innych inicja-
tyw. Chcemy w ten sposób zinte-
grować środowisko osób z dys-
funkcjami wzroku i zachęcić do 
współpracy – powiedziała Iwo-
na Dolata. 

Fundacja Szansa dla Niewi-
domych zaprasza do nowe-
go tyfl opunktu w Poznaniu przy 
ulicy Lindego 6, pokój 1 i 2, tel. 
(61) 646 51 11 lub 695 966542, e 
– mail: poznan@szansadlanie-
widomych.org 

KAROLINA KASPRZAK

Wielkopolskie Forum Or-
ganizacji Osób Niepeł-

nosprawnych (WIFOON) we 
współpracy z Wielkopolskim 
Centrum Rehabilitacji i Profi -
laktyki Niepełnosprawności 
Dzieci i Młodzieży prowadzo-
nym przez Polskie Towarzy-
stwo Chorób Nerwowo-Mię-
śniowych zaprasza do udziału 
w projekcie pod nazwą „Razem 
Sprawniej 2012 – komplekso-
wym programie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych”, któ-
ry potrwa do 30 listopada 2012.

W ramach projektu dofi nanso-
wanego ze środków PFRON bę-
dących w dyspozycji Samorzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego realizatorzy przewidują 
interdyscyplinarne wsparcie dla 
35 niepełnosprawnych miesz-
kańców Wielkopolski. Uczest-
nik projektu będzie mógł nieod-
płatnie skorzystać z pomocy do-
radcy zawodowego, psycholo-
ga i trenera pracy. Projekt obej-
muje między innymi stworze-
nie indywidualnego planu dzia-
łania, warsztaty aktywizacji za-
wodowej, praktyczne przygoto-
wanie do wejścia na rynek pra-

cy, trening umiejętności psy-
chospołecznych, warsztaty gru-
powe, spotkania indywidual-
ne, informacyjne, poradnictwo 
oraz inne działania zmierzają-
ce do zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej. Ponadto program 
obejmuje rehabilitację w formie 
kinezyterapii, fi zykoterapii, hy-
droterapii i konsultacje z diete-
tykiem.

Aby wziąć udział w projekcie, 
należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy, dostarczyć kopię orze-
czenia o niepełnosprawności i 
zaświadczenie o braku przeciw-
wskazań do rehabilitacji od le-
karza rodzinnego lub od lekarza 
prowadzącego – specjalisty. Pro-
jekt „Razem Sprawniej 2012” jest 
adresowany do mieszkańców 
województwa wielkopolskiego. 
Bliższe informacje na stronie in-
ternetowej WIFOON www.wifo-
on.pl. Zapisy w biurze WIFOON 
przy ulicy Hetmańskiej 56 w Po-
znaniu, tel. (61) 650 01 27 lub w 
siedzibie Wielkopolskiego Cen-
trum Rehabilitacji Dzieci i Mło-
dzieży przy ulicy Bułgarskiej 17, 
tel. (61) 86 87688. 

KAROLINA KASPRZAK

Film 
dla niewidomych

Praca 
i rehabilitacja

Wiersze o tematyce pirackiej recytowali uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ze Swarzędza.

Slalom z dywanem. 

„Mały głód”.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w jednej z prezentacji.
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Przyśpiewki pirackie, po-
szukiwanie skarbów, 

sprzątanie pokładu, uciecz-
ka z rumem, rzut za bur-
tę, zwinny skok pirata i że-
glarskie pieśni towarzyszy-
ły uczestnikom VIII już festy-
nu integracyjnego, który w so-
botę 8 września zorganizo-
wał Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owińskach 
przy tamtejszym kole Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu. 

W malowniczym parku przy 
siedzibie „Pawełka” spotka-
ły się osoby niepełnosprawne i 
ich rodziny, przedstawiciele sa-
morządów, organizacji poza-
rządowych, placówek terapeu-
tycznych. Wśród gości był czło-

VIII FESTYN INTEGRACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH 

Uśmiechy i serki
na twarzach

dzo dzielnie. Najwięcej emo-
cji wzbudził konkurs pod ha-
słem „Mały głód”, który polegał 
na tym, że jedna osoba z pary 
z zawiązanymi oczami mu-
siała nakarmić serkiem drugą 
w jak najkrótszym czasie. Ja-
kie to trudne, widać na jednym 
ze zdjęć… Były tańce, jazda na 
kucyku dla najmłodszych, pre-
zentacja wyrobów „Pawełka” 
z pracowni świec, plastycz-
nej, tkacko-krawieckiej i sto-
larskiej.

Na koniec drużyny odebra-
ły upominki i dyplomy z rąk 
prezesa Koła WZINR w Owiń-
skach Piotra Dera. Wydarzenie 
wsparli: Powiat Poznański, Re-
gionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Po-
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Grupa piratów gotowa do startu.

nek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego Zygmunt Jeżewski i dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Elżbieta Bijaczewska. Spotka-
nie poprowadził Ireneusz Le-
sicki.

W pirackich zmaganiach 
brali udział uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej w 
Swarzędzu przy Stowarzysze-
niu Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka, w Dopie-
wie przy Stowarzyszeniu im. 
Praksedy Lemańskiej, w Ba-
ranowie przy Stowarzyszeniu 
Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „Roktar” w Rokietni-

cy, w Poznaniu WTZ „Pomost” 
przy Polskim Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, w Drzązgo-
wie przy Stowarzyszeniu Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Razem” w Kostrzynie, a 
także podopieczni Goślińskie-
go Stowarzyszenia Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych, Za-
kładu Opiekuńczo- Lecznicze-
go w Owińskach, Domu Pomo-
cy Maltańskiej w Puszczyko-
wie oraz przedstawiciele Wiel-
kopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu z kół w 
Gnieźnie, Śremie i Wrześni. 

Pirackie, i nie tylko, konku-

Po nagrody…

Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski (z lewej), 
dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i naczelny pirat, 

konferansjer festynu Ireneusz Lesicki. 

rencje: przeciąganie tratwy, 
rzut za burtę czy slalom z dy-
wanem były dla uczestników 
nie lada wyzwaniem! Wszyst-
kie drużyny walczyły bar-

znaniu, Urząd Gminy w Czer-
wonaku, Zakład Karny z Ko-
zichgłów oraz fi rmy Bentom, 
Solaris, Dalpo i Rodan. 

KAROLINA KASPRZAK
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W związku z Mistrzostwa-
mi Europy w piłce nożnej 

EURO 2012 coroczne obcho-
dy Dni Lubonia wyjątkowo za-
miast w czerwcu odbyły się w 
pierwszy weekend września. 
Z tej to okazji w tym właśnie 
okresie Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ruchu, 
wzorem ubiegłego roku, zor-
ganizował Integracyjny Tury-
styczno-Nawigacyjny Rajd Sa-
mochodowy „PANA 2012” o Pu-
char Burmistrza Miasta Lubo-
nia. 

Celem rajdu była populary-
zacja turystyki motorowej oraz 
promowanie aktywnego wypo-
czynku na łonie natury. Impreza, 
której trasa przebiegała ulica-
mi miasta, odbywała się w nor-
malnym ruchu przy zachowaniu 
przepisów o ruchu drogowym, a 

JAKOŚĆ USŁUG
MEDYCZNYCH 

Podstawowym czynnikiem 
w życiu chorego na padaczkę, 
a w konsekwencji jego rodzi-
ny, jest jakość usług medycz-
nych. Jakość świadczonych 
usług w zakresie lecznictwa 
ma bezpośredni wpływ na ja-
kość i poziom życia chorego 
na padaczkę. Niestety, mimo 
osiągnięć światowej medycy-
ny w tym zakresie, w Polsce 
poziom świadczonych usług 
medycznych – diagnozowa-
nie, badania i leczenie, jest 
bardzo niski.

Szczególny problem w do-
stępie do placówek lecznic-
twa przeciwpadaczkowe-
go istnieje na polskiej wsi, w 
gminach i małych miastecz-
kach. Na tak zwanej polskiej 
prowincji chory na padacz-
kę jest leczony przez lekarzy 
o różnych specjalnościach: 
internistę (lekarza medycy-
ny rodzinnej), neurologa, psy-
chiatrę itp.

Bardzo poważnym manka-
mentem jest brak informacji 
w zakresie lecznictwa prze-
ciwpadaczkowego oraz niskie 
zainteresowanie lekarzy tym 
rodzajem lecznictwa. Przy-
czyną tego stanu jest zapew-
ne fakt, że środowisko cho-
rych na padaczkę jest jed-
ną z najuboższych grup spo-
łecznych w Polsce, gdzie jedy-
ne źródło utrzymania to naj-
niższe renty inwalidzkie, rol-
nicze, socjalne. Wielu chorych 
nie posiada żadnego źródła 
dochodu i pozostaje na utrzy-
maniu rodziny i organizacji 
charytatywnych.

Wpływ na jakość usług me-
dycznych ma struktura pla-
cówek medycznych i ich ni-
skie usprzętowienie. Do chwi-
li obecnej, mimo wniosków 
składanych do Ministerstwa 
Zdrowia. nie został powołany 
Krajowy Konsultant do spraw 
Padaczki, brakuje centralnego 
programu w zakresie lecznic-
twa przeciwpadaczkowego 
i opracowanych standardów 
leczenia tego schorzenia. Pil-
nie potrzebne opracowanie i 
wdrożenie programu opieki 
nad chorymi z padaczką, pro-
gramu o charakterze interdy-
scyplinarnym.

Tadeusz
Zarębski
BIAŁYSTOK

TTT
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INTEGRACYJNY RAJD SAMOCHODOWY „PANA 2012”

O Puchar 
Burmistrza Lubonia

objęła sprawdzenie się kierow-
ców na placu manewrowym, 
przejazd samochodem wyzna-
czoną trasą oraz odpowiedź pi-
semną na pytania dotyczące 
bezpiecznego zachowania się w 
drodze, pomocy przedmedycz-
nej oraz wiadomości o Luboniu. 
Rajd był dostępny dla wszystkich 
chętnych. 

Udział w zabawie zgłosiło 
trzynaście załóg z Poznania, Lu-
bonia oraz z okolicznych gmin. 
Składały się one z kierowcy i pi-
lota, ale możliwy był udział osób 
towarzyszących. W niektórych 
przypadkach byli to nasi czwo-
ronożni przyjaciele. Pierwsza 
część rajdu odbyła się na tere-
nie Stadionu Miejskiego, kolejny 
etap rozgrywał się pod halą Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Po przybyciu na miejsce 
zbiórki samochody uczestników 
zostały oklejone numerami star-
towymi. 

Około godziny jedenastej, pod 
czujnym okiem sędziów z Auto-
mobilklubu Wielkopolskiego w 
Mosinie, odbyła się próba spraw-
dzająca umiejętności kierow-
ców. Był to rodzaj slalomu mię-
dzy „pachołkami”. Polegał na po-
prawnym pokonaniu toru prze-
szkód w jak najkrótszym czasie 
według określonego schematu. 
Zaraz po „sprawnościówce” na-
stąpił wyjazd z asfaltowego bo-
iska stadionu miejskiego kolum-
ny samochodów w asyście ra-
diowozu Straży Miejskiej – na 
miejsce startu rajdu przy Hali 
LOSiR. 

Po krótkiej odprawie zało-
gi wypuszczano w odstępach 
dwuminutowych na trasę wio-
dącą ulicami Lubonia. Uczestni-
cy wyjeżdżający z ulicy Wester-
platte otrzymywali opis trasy za-
warty w itinererze strzałkowym, 
zestawy zadań do wykonania 
oraz drobne upominki i napo-
je chłodzące. Długość wyzna-
czonej trasy wynosiła 25 kilo-
metrów. Należało ją przejechać 
w 90 minut. Meta rajdu znajdo-
wała się w bramie wjazdu na 
teren hali przy ulicy Kołłątaja. 
Wszystkie załogi wróciły cało i 
w dobrym humorze. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zaba-
wa i miłe towarzystwo. 

Gdy komisja sędziowska 
sprawdzała poprawność prze-
biegu trasy i wykonania za-
dań regulaminowych, członko-
wie załóg delektowali się pysz-
nymi kiełbaskami z grilla i bigo-
sem. Analizowanie i wspomi-
nanie trasy przejazdu odbywa-
ło się przy dźwiękach rozpoczy-
nającej się imprezy „Z nami bez-
pieczniej i ekologiczniej”. Wkrót-
ce ogłoszono wyniki i wręczono 
nagrody zwycięzcom rajdowej 
rywalizacji. Wszystkim uczest-
nikom szczęśliwego dotarcia 
do mety pogratulowali: prezes 
Wielkopolskiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu Mirosława 
Rynowiecka, Paweł Lewandow-
ski – komandor rajdu i Przewod-
niczący Rady Miasta Marek Sa-
mulczyk. 

Zwycięzcami rajdu „PANA 
2012” zostali Marzena i Adam 
Kubiak, drugie miejsce zdobyła 
Jagienka i Janusz Okoń, a trzecie 
pucharowe miejsce przypadło 
Joannie i Sławomirowi Piasec-
kim. Czwarte miejsce zajęła za-
łoga – w składzie Ilona i Maciej 
Rozwadowscy, a piąte – Michał 
i Artur Patan. Za zajęcie pierw-
szych trzech miejsc Marek Sa-
mulczyk w imieniu Burmistrza 
Miasta Luboń wręczył puchary i 
książki o Luboniu, a załogi, któ-
re zdobyły IV i V miejsca, otrzy-
mały nagrody książkowe. Spon-
sorami rajdu byli: Urząd Miasta 
Luboń, Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Forum Lu-
bońskie” i Straż Miejska w Lu-
boniu. 

PAWEŁ LEWANDOWSKI
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ŻYCIE Z PADACZKĄ 

Padaczka widziana 
okiem pacjenta 

Błędne zdiagnozowanie pa-
daczki pociąga za sobą kosz-
ty zbędnego leczenia, a nie-
prawidłowe ustawienie lecze-
nia w prawidłowo rozpozna-
nym schorzeniu prowadzi do 
politerapii i jest bardzo kosz-
towne. Widoczny wzrost pu-
blikacji naukowych, organi-
zowanych seminariów i kon-
ferencji, w odczuciu chorych 
na padaczkę i ich rodzin ma 
aktualnie niewielki wpływ na 
jakość usług lekarskich i po-
ziom ich świadczenia w pod-
stawowej opiece zdrowot-
nej, poradniach i oddziałach 
szpitalnych. Składają się na 
to nie tylko braki kadrowe, ale 
również niewłaściwy system 
szkolenia lekarzy i studentów 
oraz stare struktury organiza-
cyjne. 

Widząc sytuację placó-
wek publicznej służby zdro-
wia, zajmujących się lecze-
niem padaczek, nasza orga-
nizacja podjęła ogólnopolską 
akcję. Od 1991 roku do chwi-
li obecnej zakupiliśmy aż 24 
aparaty EEG, które przekaza-
liśmy w darze placówkom w 
Warszawie, Krakowie, Czę-
stochowie, Opolu, Pile, Byto-
miu, Kielcach, Zgierzu, Łodzi, 
Kaliszu, Piotrkowie Trybunal-
skim, Olsztynie, Szczecinie, 
Sieradzu, Zamościu, Katowi-
cach, Koszalinie, Bydgoszczy 
i Białymstoku. Wartość zaku-
pionych aparatów EEG i inne-
go sprzętu medycznego wy-
niosła ponad 2 mln zł.

W odczuciu chorych na pa-
daczkę należy zorganizo-
wać sieć sprawnie działają-
cych, wyspecjalizowanych, o 
charakterze interdyscyplinar-
nym poradni przeciwpadacz-
kowych, szpitalnych oddzia-
łów neurologii i leczenia pa-
daczek, gdyż obecne struktu-
ry organizacyjne działają źle 
i są kosztowne. Raz błędnie 
sformułowane rozpoznanie 
jest trudne do sprostowania 
z wszelkiego rodzaju ujem-
nymi następstwami medycz-
nymi oraz społecznymi. Przy-

kładem może być Podlaskie 
Centrum Leczenia Padaczek 
w Białymstoku powstałe z na-
szej inicjatywy i zatwierdzone 
uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego z dnia 27 
września 2001 roku.

ZATRUDNIENIE
I REHABILITACJA
ZAWODOWA

W chwili obecnej brak jest 
prawidłowej i skutecznej re-
habilitacji zmierzającej do 
ograniczenia inwalidztwa 
w populacji chorych na pa-
daczkę. Wiadomo, że cho-
rzy na padaczkę to niejed-
nolita grupa ludzi, o różnym 
stopniu niepełnosprawności 
– od braku cech inwalidztwa 
aż po niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji. Orzeka-
nie grup niezdolności do pra-
cy lub stopnia niepełnospraw-
ności winno być aktem koń-
cowym, poprzedzonym do-
kładnym określeniem stop-
nia ograniczenia możliwości 
zatrudnienia, nauki i wybo-
ru zawodu, z maksymalnym 
dążeniem do zatrudnienia jak 
największej grupy ludzi z pa-
daczką w warunkach normal-
nych, a nie w zakładach pracy 
chronionej, warsztatach tera-
pii zajęciowej, zakładach ak-
tywizacji zawodowej, zgodnie 
z posiadanymi kwalifi kacja-
mi i warunkami psychofi zycz-
nymi, bez dodatkowych kosz-
tów oraz wypłacania zbęd-
nych rent i zasiłków. 

Chorzy na padaczkę chcą i 
mogliby normalnie pracować, 
gdyby nie szereg uprzedzeń, 
ogólnej ignorancji, poniżenia 
i braku właściwych przepisów 
promujących zatrudnienie tej 
grupy. Bolesnym problemem 
dużej grupy ludzi z padacz-
ką są chorzy z orzeczoną czę-
ściową niezdolnością do pra-
cy (dotyczy lll grupy), z przy-
znaną teoretycznie możliwo-
ścią dodatkowej pracy, bez 
praktycznej możliwości za-
robkowania. Sytuacja tej gru-
py ludzi jest poniżej minimum 

socjalnego, a bardzo często i 
biologicznego, wiele osób jest 
niedożywionych, w tym dzie-
ci i młodzież szkolna.

Z naszych obserwacji wyni-
ka. że znaczna grupa chorych 
z padaczką jest pozbawiona 
pracy z przyczyn organizacyj-
nych, co odbija się niekorzyst-
nie na skarbie państwa, jak i 
samych chorych, gdyż pomi-
jając symboliczną wysokość 
rent i zapomóg, jest sprawą 
udowodnioną, że pracę trak-
tować należy jako czynnik te-
rapeutyczny. Bez pracy nie ma 
prawidłowego leczenia pa-
daczki. Analizując środowi-
sko chorych na padaczkę pod 
względem pracy, można po-
dzielić tę populację na 3 grupy: 

Do grupy pierwszej (oko-
ło 1/3 dorosłej populacji cho-
rych z padaczką) należą lu-
dzie z rzadkimi napadami lub 
w tak lekkiej formie, że nie 
wymagają oni rehabilitacji, 
resocjalizacji i w ogóle inge-
rencji w ich życie i pracę, gdyż 
są to ludzie mogący prowa-
dzić normalny tryb życia i być 
zatrudnieni na normalnych 
stanowiskach pracy (z wyjąt-
kiem prac szczególnie zagro-
żonych).

Do grupy drugiej (około 1/3 
dorosłej populacji chorych z 
padaczką) należą ludzie z tak 
zaawansowanymi napadami 
lub na tyle istotnymi innymi za-
burzeniami, że nie kwalifi kują 
się do żadnej pracy i w żadnych 
warunkach, są niezdolni do sa-
modzielnej egzystencji. W sto-
sunku do tych ludzi należy dą-
żyć, by jak najwcześniej uzy-
skali oni prawidłową kwalifi -
kację inwalidzką i rehabilitację 
leczniczo-społeczną.

Do grupy trzeciej (około 1/3 
dorosłej populacji chorych) na-
leży około 60-70 tys. osób, u 
których istnieje w różnym stop-
niu częściowe ograniczenie 
możliwości pracy. W tej gru-
pie ludzi z padaczką występuje 
uzasadnione poczucie krzyw-
dy i niesprawiedliwości, że sta-
nowią niepotrzebne obciążenie 

dla Skarbu Państwa, gdyż ich 
stan zdrowia pozwala na pra-
cę zgodnie z kwalifi kacjami. 
Winny to być prace z wyelimi-
nowaniem istotnych zagrożeń 
pod względem BHP. W tej gru-
pie chorzy wymagają też prze-
kwalifi kowania zawodowego, 
zmiany zawodu, wyuczenia się 
innej umiejętności w ramach 
rehabilitacji zawodowej.

Niezbędna jest tutaj poli-
tyka państwa i umożliwienie 
zatrudniania ludzi z padaczką 
na otwartym rynku pracy, w 
normalnych warunkach. Win-
ny być stworzone preferencje 
podatkowe dla pracodawców. 
Jednakże oprócz tego winna 
ulec zmianie ogólna obawa 
i strach przed zatrudnieniem 
ludzi z padaczką ze strony 
pracodawców. Zdecydowa-
na większość pracodawców 
obawia się niespodziewa-
nych następstw, a w efekcie 
wypadków przy pracy, mogą-
cych powstać przy napadach 
padaczkowych. W związku z 
tym widzimy pilną koniecz-
ność stwierdzenia, że skut-
ków napadu padaczkowe-
go, który wystąpi w normal-
nych warunkach na stanowi-
sku pracy zabezpieczonym 
pod względem BHP, nie nale-
ży traktować jak wypadków 
przy pracy, gdyż wypadkiem 
przy pracy jest takie zadzia-
łanie czynnika zewnętrzne-
go, które prowadzi do uszko-
dzenia ciała, urazu, natomiast 
w padaczce przyczyną ewen-
tualnego upadku i uszkodze-
nia jest czynnik wewnętrzny. 
Naszym zdaniem tylko takie 
wyraźne stwierdzenie będzie 
mogło zapobiec wyolbrzy-
mionym obawom pracodaw-
ców. Poważne nieprawidło-
wości w tej dziedzinie wystę-
pują także po stronie lekarzy 
medycyny pracy, którzy cho-
rych na padaczkę nie kwali-
fi kują na żadne stanowisko 
pracy, mimo pozytywnej opi-
nii neurologa i zalecają skie-
rowanie na rentę inwalidzką.

cdn.
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Nasza 36-osobowa grupa 
osób niepełnosprawnych 

wraz z opiekunami z Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło Lwówek przeby-
wała w Kompleksie Turystycz-
nym „Sudety” Ośrodek „Bande-
roza” w Głuchołazach. 

Grupa 30 młodych ludzi 
przybyła 17 sierpnia na po-

znański dworzec PKP, który był 
miejscem zbiórki, by stamtąd 
wspólnie wyruszyć na weeken-
dowy wypad do Puszczykowa 
i Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Zorganizował tę wy-
cieczkę Polski Związek Niewi-
domych w Poznaniu – dla Klu-
bu Młodych „DO PRZODU” przy 
tej organizacji. 

Celem naszego wyjazdu była 
przede wszystkim integracja i 
aktywny, wakacyjny wypoczy-
nek. Słowem – pełna rehabilita-
cja. Jako, że nordic walking jest 
dla wszystkich, a rekreacja to 
również wspaniała rehabilita-
cja, organizatorka postanowi-
ła pójść z duchem czasu rzu-
cając hasło, by każdy posiadacz 
kijków do nordic walkingu, pa-
kując bagaż, nie zapomniał za-
brać ich ze sobą. Był to znako-
mity pomysł, bo może wkrót-
ce wrócimy do Puszczykowa 
przede wszystkim na spacer z 
kijami. Czekamy z nadzieją na 
taką przygodę. 

Podczas pobytu pogoda była 
wyśmienita, podobnie jak pomy-
sły organizatorki wyjazdu, którą 
była przewodnicząca Klubu Mło-
dych w Poznaniu, Magdalena 
Orzeszko. Magda zadbała, by-
śmy mogli bezpiecznie i w pięk-

INICJATYWA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W POZNANIU

Wypad 
do Puszczykowa

Z Lwówka – w Sudety

nej zieleni zakwaterować się 
w Leśnym Ośrodku Szkolenio-
wym. Potem spacerować, a po 
długich spacerach regenerować 
siły przy wspaniałym ognisku, 

bądź w lokomotywie – restaura-
cji na starym dworcu w Puszczy-
kowie. Wspólnie też i z wielkim 
apetytem maszerowaliśmy kilka 
kilometrów do Puszczykówka 

na słynne, znane na całą okoli-
cę, przepyszne lody, na które za-
prowadziła nas oczywiście Mag-
da. Byliśmy również w Muzeum 
Arkadego Fiedlera – znanego pi-
sarza i podróżnika. 

Podczas pobytu nie było cza-
su na nudę, bo rehabilitacja była 
ciekawa i intensywna, trwa-
ła prawie 24 godziny na dobę, 
oczywiście z uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości 
każdego uczestnika. Nie zabra-
kło czasu na przyjacielskie roz-
mowy. Myślę, że na kolejne wa-
kacje, jak również wyjazdy, cze-
kają już nie tylko dzieci. Ekipa 
poznańskiego Klubu Młodych 
lubi się bawić i rehabilitować. 
Zawsze jest gotowa do wyjaz-
du, wdzięczna organizatorom i 
chętna iść do przodu.

EMILIA MARCINKOWSKA
UCZESTNICZKA WYJAZDU

W Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

cieczkę z przewodnikiem na 
Góry Chrobrego. Sesja w jaski-
ni solnej bardzo dobrze wpły-
nęła na nasze samopoczucie, 
bowiem stężenie wdychanego 
jodu było tak duże, że równa-
ło się trzem dniom pobytu nad 
morzem. Każdą wolną chwi-
lę wykorzystywaliśmy na grę w 
koszykówkę i siatkówkę. Było 
to nam też bardzo potrzebne, 
bowiem często bierzemy udział 
w różnych olimpiadach sporto-

wych, w których są te dyscypli-
ny sportowe.

Po powrocie z letniego wypo-
czynku byliśmy na V Spartakia-
dzie Osób Niepełnosprawnych 
w Kwilczu, a za kilka dni je-
dziemy na Olimpiadę Sportową 
Osób Niepełnosprawnych „VIK-
TORIA”do Głogowa. A po poby-
cie w Głuchołazach pozostały 
już tylko miłe wspomnienia.

BOŻENA ŁOPATA

 F
O

T.
 (

2
X

) 
B

O
Ż

EN
A

 Ł
O

PA
TA

Piękna pogoda pozwoliła na 
świetny wypoczynek wśród zie-
leni i górskiego krajobrazu. Każ-
dy z uczestników znalazł dla 
siebie coś bardzo interesujące-
go. Były seanse w jaskini sol-
nej, płukanie złota, przejażdż-
ki bryczką i piesze wycieczki 
w góry. Miło wspominamy wy-

Pamiątka z „Banderozy”.

Spartakiada 
osób niepełnosprawnych w Kwilczu.
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Moje rodzinne miasto 
Swarzędz zorganizo-

wało zjazd starych samo-
chodów z całego kraju. Wraz 
z moją rodziną i gośćmi wy-
brałem się na swarzędzki ry-
nek, aby podziwiać te nie-
zwykłe pojazdy. A było ich 
aż 58!

Niezwykła była też atmos-
fera panująca wśród pasjona-
tów starodawnej motoryzacji, 
którzy podziwiali kilkudzie-
sięcioletnie maszyny, utrzy-
mane w doskonałym stanie. 
Można było sobie wyobra-
zić – i zobaczyć – jak pięk-
nie wyglądały w latach swo-
jej młodości. Celem zjazdu 
było pokazanie, że te cuda ist-

RADOŚĆ 
I ZDZIWIENIE

Na moim komunikatorze tak 
napisała pewna osoba: „Zna-
lazłam Pana na Pana blogu :). 
Chciałam Panu powiedzieć, że 
jest Pan prawdziwym wzorem 
kulturalnego, miłego i mimo 
przeciwności losu nie poddają-
cego się człowieka :)”. 

Oto słowa tej osoby. Ona jako 
pierwsza napisała do mnie o 
moim blogu.

Serdecznie dziękuje jej za to.

PRZYJAŹŃ
ODNOWIONA 

Dzisiaj wieczorową porą na 
facebooku napisała do mnie 
znajoma, z którą nie kontakto-
wałem się siedem lat. Poznali-
śmy się na wolontariacie w na-
szym stowarzyszeniu, mam na-
dzieję, że odnowiona znajomość 
przetrwa lata.

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

TRZY PAROWOZY 
Dzisiaj w telewizji obejrzałem 

dziewiętnastą Wolsztyńską Pa-
radę Starodawnych Parowozów.

GOL ZA GOL
W niedzielę 3 czerwca na 

hali Unii w Swarzędzu prawie 
setka przedszkolaków stawiała 
swoje pierwsze piłkarskie kroki 
w turnieju przedszkoli. Uczest-
nicy naszego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej też tam byli obecni, 
aby kibicować małym sportow-
com.

Mogliśmy podczas turnie-
ju dzięki organizatorom zapre-
zentować nasze prace, za co im 
dziękujemy.

Ja nawiązałem tam nową 
przyjaźń. 

W KOŚCIELE
W Boże Ciało po raz trzy-

dziesty służyłem do mszy z wi-
kariuszem Przemysławem Gó-

reckim. Dziękuje panu Bogu 
za to. 

Drogi księże Przemku, a ra-
czej – bracie, jak dobrze, że Bóg 
zesłał nam ciebie jako neopre-
zbitera.

SENTYMENTALNIE, 
WSPOMNIENIOWO 

Żegnaj, Mistrzu Dyrygentu-
ry i mój Przyjacielu. Pozwoliłem 
sobie tak nazwać Stefana Stuli-

grosza, bo rzeczywiście miałem 
okazję osobiście sam na sam 
podać przyjacielską dłoń Pro-
fesorowi. Uczyniłem to na kon-
cercie Poznańskich Słowików w 
mojej rodzinnej parafi i. Ponad 
dwie godziny trwała nie tylko ta 
cudowna muzyka, ale także nie-
zwykła pogoda ducha. To był 
najpiękniejszy koncert w moim 
życiu. Niezapomniane wraże-
nia!

KRAKOWSKIE
AKTORKI

Dzisiaj aktorki z krakow-
skiego teatru, w humorystycz-
ny sposób, wspaniałym przed-
stawieniem z wierszami i pio-
senkami, uświadamiały nam, 
jak zachować się bezpiecznie 
na lądzie i morzu. Była to za-
razem wspólna z nami zaba-
wa. Dziękujemy aktorkom za 
piękne, wesołe i mądre przed-
stawienie. 

Z mojego bloga

nieją do tej pory i nadal moż-
na je kochać. Podczas pokazu 
duża liczba osób mogła w mi-
łej atmosferze porozmawiać 
z właścicielami ich starych 
skarbów, będących wciąż „na 
chodzie”. Niektórzy z ogląda-

POKAZ STARYCH SAMOCHODÓW W SWARZĘDZU

Zabytki 
„na chodzie”

jących mogli przejechać się 
zabytkowymi cudami techni-
ki, zrobić pamiątkową foto-
grafi ę, a nawet pożartować z 
właścicielem pojazdu, że od-
kupi od niego ten skarb za 
najwyższą cenę. Gdybym miał 

wybrać i kupić któryś z 58 sa-
mochodów, z których każdy 
był na swój sposób piękny, to 
wybrałbym trzy: Syrenę 105, 
jeepa i traktor Lanz Bulldog. 

MICHAŁ OGONIAK

Wybrałbym Syrenę 105…

Okazały traktor Lanz Buldog.
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Każdego roku, od blisko 
dziesięciu lat, gdy kończy 

się lato, na Wildzie organizo-
wany jest festyn pod nazwą 
„Pożegnanie Lata”. Jednak te-
goroczna edycja imprezy od-
była się w miejscu szczegól-
nym, które nadało jej wyjątko-
wy charakter.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Rolna” zasłynęła dzięki Schro-
nowi Kultury Europa i Stowarzy-
szeniu Społeczno-Kulturalnemu 
„Przystań”. Jest znana także z co-
rocznych festynów kończących 
lato. „Pierwszy festyn był skrom-
nym spotkaniem przy grillu, po 
którym powstał pomysł cyklicz-
nego organizowania wspólnej 
imprezy” – mówi Roman Ka-
wecki, prezes Zarządu SM „Rol-
na”. 8 września miał miejsce fe-
styn zorganizowany przy współ-
udziale Fundacji Sic!, podczas 
którego dzieci i młodzież wzięła 
udział w zawodach sportowych i 
zajęciach plastycznych, m.in. w 
warsztatach decoupage’u, któ-
re w ramach projektu „Inkuba-
tor Talentów” poprowadziła ar-

Nie bez powodu w kilkudzie-
sięciu miastach całej Pol-

ski wybrzmiały niedawno sło-
wa poematu Mickiewicza. W 
tym roku przypada bowiem 
dwusetna rocznica ostatnie-
go zajazdu na Litwie. Z tej oka-
zji Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski zaprosił Polaków do 
wspólnego czytania „Pana Ta-
deusza”. Spotkanie z tym utwo-
rem w Poznaniu nie mogło się 
odbyć w innym miejscu niż na 
Placu Adama Mickiewicza pod 
pomnikiem wieszcza.

Narodowe Czytanie „Pana Ta-
deusza” miało miejsce 8 wrze-
śnia. W Poznaniu uroczy-
stość zainaugurowało obsypa-
nie przez Zosię i Tadeusza po-
mnika Mickiewicza kwiatami 
przy akompaniamencie chó-
ru i orkiestry Poznańskiej Szko-
ły Muzycznej im. Henryka Wie-
niawskiego. Do czytania ulubio-
nych fragmentów poematu za-
proszono przedstawicieli samo-
rządu: wiceprezydenta Pozna-
nia Dariusza Jaworskiego, po-
sła Rafała Grupińskiego, sena-

Katarzyna
Dobicka
POZNAŃ
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Narodowa epopeja 
– wybrzmiała
tor Jadwigę Rotnicką oraz sena-
tora prof. Marka Ziółkowskiego, 
a także mieszkańców Poznania. 
Na koniec aktorzy Teatru Nowe-
go, Daniela Popławska i Michał 
Grudziński, wykonali fragment 
„Pana Tadeusza po poznańsku” 
pióra Lecha Konopińskiego.

Wieczorem w kościele św. 
Marcina odbyła się msza w in-
tencji poległych w kampanii 
1812 roku oraz za spokój duszy 
Adama Mickiewicza. Nie jest to 
miejsce przypadkowe, gdyż, jak 
podkreśla Elżbieta Bednarek z 
Biblioteki Raczyńskich, „przez 
sześć lat przy kościele św. Mar-
cina odbywały się spotkania z 
Mickiewiczem, w trakcie któ-
rych znakomici polscy aktorzy 
z towarzyszeniem wspaniałych 
muzyków interpretowali kolejne 
dzieła Mickiewicza. Przy tym ko-
ściele powstał pierwszy na świe-
cie pomnik Mickiewicza, tu też 
odbyła się zaraz po śmierci Mic-

kiewicza pierwsza msza żałob-
na za jego duszę”. I w tym roku 
nie zabrakło tu artystów czy-
tających najsłynniejsze dzieło 
Mickiewicza – Maja Hirsch i Ja-
cek Braciak zaprezentowali frag-
menty Księgi XII „Pana Tade-
usza”. O związkach wieszcza z 
Poznaniem opowiedział histo-
ryk Janusz Pazder.

Poznańskie Narodowe Czyta-

nie „Pana Tadeusza” zorganizo-
wane zostało pod patronatem 
Prezydenta Miasta Poznania Ry-
szarda Grobelnego przez Biblio-
tekę Raczyńskich. Na Plac Ada-
ma Mickiewicza przybyło wie-
le osób, wśród których można 
było spotkać prawdziwych miło-
śników poematu, trzymających 
w dłoniach własne egzemplarze 
„Pana Tadeusza”.

tystka Dorota Freitag, zajmująca 
się na co dzień rękodziełem. Wy-
darzeniu towarzyszyły koncerty 
i występy taneczne, na wszyst-
kich czekał poczęstunek – woj-
skowa grochówka.

Festyn odbywał się w miej-
scu, którego uroczyste otwar-

cie zaplanowano właśnie na 
dzień festynu – w Topolowym 
Fyrtlu. „Na terenie nieużytków, 
który zrewitalizowaliśmy, zor-
ganizowaliśmy miejski ogród 
dla seniorów – nie tylko, lecz 
przede wszystkim dla nich – by 
mieli trochę miejsca rekreacyj-

W Topolowym Fyrtlu
nego” – opowiada Roman Ka-
wecki. Fyrtel jest przestrzenią, 
gdzie postawiono scenę i ła-
weczki. Jerzy Łuczak, artysta 
działający przy Schronie Kultu-
ry Europa, zaprojektował i wy-
konał na murach należących 
do dawnych Zakładów Cegiel-
skiego, graniczących z blokami 
na Rolnej, własne murale, które 
zdobią teren Topolowego Fyr-
tla oraz sąsiedniego parkingu 
(murale na terenie parkingu po-
wstały w ubiegłym roku). Wio-
sną w Fyrtlu powstanie siłow-
nia dla seniorów.

Roman Kawecki i Jerzy Łu-
czak mają wiele planów na 
przyszłość, które wiążą ze 
Schronem Kultury Europa i To-
polowym Fyrtlem. Jednocześnie 
podkreślają, jak dużo zawdzię-
czają wolontariuszom zaanga-
żowanym we wszystkie dzia-
łania. Urzeczywistnione dzięki 
wsparciu wolontariuszy plany z 
pewnością nieraz dostarczą nie-
zapomnianych wrażeń szero-
kiemu gronu osób.

KATARZYNA DOBICKA
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Codzienne spotkania człon-
ków Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych, Ich Ro-
dzin i Przyjaciół „Zawsze Ra-
zem” to okazja nie tylko do mi-
łego spędzenia czasu we wła-
snym gronie, ale też pogłębia-
nia własnych zainteresowań 
oraz nabywania nowych umie-
jętności przydatnych w co-
dziennym życiu.

Tym razem uczestnicy wybra-
li się do ogródka działkowego, by 
wypróbować swoje ogrodnicze 
umiejętności. Na własnej skórze 
mogli się przekonać, że to nie 
jest łatwa praca.

Zaopatrzeni w graczki, seka-
tory, grabie i ręczną kosiarkę do 
trawy zabrali się ochoczo za po-
rządkowanie ogrodu. Dzielnie 
walczyli z chwastami, oczysz-
czając z nich ścieżki i zagon-
ki. Trochę bolało w krzyżu od 
ciągłego schylania się, ale efekt 
pracy był całkiem zadowalający.

Ciężką walkę adepci ogrod-
nictwa stoczyli z nieco wyro-
śniętą trawą. Ta dość długo sta-
wiała opór i nie poddawała się 

„Wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy. Skoń-

czyły się wakacje. Członkowie 
Klubu dla niepełnosprawnych 
„Tacy Sami” żegnali wakacje 
podczas IX Dni Chartowa.

Festyn odbył się 26 sierpnia w 
parku na osiedlu Tysiąclecia w 

Tacy Sami” 
żegnają wakacje
Poznaniu. Organizatorem im-
prezy była Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Osiedle Młodych” i ra-
tajskie Domy Kultury.

Licznie zgromadzona pu-
bliczność podziwiała prezenta-
cje artystyczne domów kultu-
ry i innych placówek kultural-
no-oświatowych Górnego Tara-
su Rataj, mogła wziąć udział w 
VII Rekreacyjnym Biegu „Charto-
wo”, popróbować sił na ściance 
wspinaczkowej, pojeździć kon-
no, zagrać w szachy i skorzystać 
z wielu innych atrakcji.

Niepełnosprawni podopieczni 
Klubu „Tacy Sami” chętnie z nich 
korzystali. Odwiedzili skansen 
Bambrów Poznańskich, z za-
partym tchem podziwiali poka-
zy militarne grupy 77th SIR pełne 
efektów pirotechnicznych. Mogli 
też wziąć do ręki prezentowaną 
broń, z czego skwapliwie korzy-
stali.

Głównym powodem wizy-
ty klubowiczów na festynie była 
prezentacja ich prac plastycz-
nych. Na swoim stoisku z dumą 
prezentowali swoje prace malar-

skie, fantastyczne obrazki wy-
konane metodą pirografi i, ba-
jecznie kolorowe butelki i tale-
rze i wiele innych prac. Cieszy-
ły się one wielkim zaintereso-
waniem zgromadzonej publicz-
ności. Fakt ten przekonał niepeł-
nosprawnych artystów, że potra-
fi ą wykonać fantastyczne dziełka 
i zachęcił do dalszej pracy i do-
skonalenia swojego warsztatu.

Połączenie prezentacji swoich 
dokonań z miłą zabawą to bar-
dzo dobry pomysł. Klubowicze 
świetnie się bawili, na długo po-
zostanie im w pamięci występ 
Duo akordeonowego „Bayan 
Brothers” – fi nalistów programu 
Mam Talent oraz gwiazdy wie-
czoru, legendarnej grupy Happy 
End z jej wielkim przebojem „Jak 
się masz kochanie”.

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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Wojna z trawą
kosiarzom. Okazało się jednak, 
że przy odpowiednim manew-
rowaniu kosiarką trawa nie mia-
ła żadnych szans. Dziewczyny 
szybko zgrabiły skoszoną trawę 
i umieściły ją w kompostowniku, 
by mogła wrócić na grządki w 
postaci żyznego kompostu.

Na elegancko przystrzyżonym 
trawniku uczestnicy spotkania 
rozstawili stolik, krzesła i leża-
ki, aby odpocząć po wzboga-
ceniu się o nowe umiejętności i 
doświadczenia. Rozpalili grill, a 
sporządzone na nim smakowi-
tości szybko zregenerowały siły.

Wszystkim spodobały się 
ogrodnicze zajęcia. Wszyscy byli 
gotowi do dalszej pracy. Zdali 
sobie sprawę, że zdobyte umie-
jętności się przydadzą i zaowo-
cują w przyszłości.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Wspólne 
dobro
W  czwartek 13 września w 

sali im. Witolda Celichow-
skiego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przy Alei Nie-
podległości w Poznaniu zorga-
nizowano z udziałem Wicewo-
jewody Wielkopolskiego Prze-
mysława Paci posiedzenie ple-
narne Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego. 

W trakcie spotkania zostały 
omówione efekty projektu „Aka-
demia Rozwoju i Współpracy 
Wojewódzkich Komisji Dialo-
gu Społecznego”. Celem przed-
sięwzięcia realizowanego na te-
renie trzech województw: ma-
zowieckiego, świętokrzyskie-
go i kujawsko-pomorskiego jest 
wzmocnienie sił dialogu spo-
łecznego za pośrednictwem wy-
pracowania dobrych praktyk z 
zakresu skutecznych działań 
wojewódzkich komisji dialogu 
społecznego. Zadaniem Komi-
sji jest przede wszystkim dąże-
nie do zgody interesów pracow-
ników, pracodawców oraz dobra 
publicznego. 

KAROLINA KASPRZAK

Nowa Róża to wieś olę-
derska, powstała w 1765 

roku, położona niedaleko 
Nowego Tomyśla. Otaczają ją 
wspaniałe lasy. Tutaj znajdu-
je się przepiękne miejsce, do 
którego chętnie przyjeżdżają 
osoby chore na stwardnienie 
rozsiane. Chwalą gościnność 
gospodyni, smaczne potrawy 
i placek pani Marii. Tutaj nie 
tylko wypoczywają, ale tak-
że ciągle uczą się czegoś no-
wego. 

Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego Oddział 
Wielkopolska trzeci rok z rzędu 
organizuje wyjazdowe warsz-
taty do Nowej Róży. Każde z ta-
kich spotkań odbywało się pod 
innym hasłem. Były już „Zdrowa 
żywność prosto z pola”, „Fascy-
nacje dekoracje”, „Energia z od-
dechu i z uśmiechu”. 

– Uczestniczyłem we wszyst-
kich warsztatach, które dosko-
nale pamiętam, bowiem zrobi-
ły na mnie niesamowite wra-
żenie – mówi Wojciech Zieliń-
ski, chory na stwardnienie roz-
siane. – Co takiego jest w No-
wej Róży, że chętnie tam jadę? 
Odpowiedzieć można krótko: 
las, powietrze, niezapomniana 
atmosfera, grupa wspaniałych 
przyjaciół, osada olenderska w 
samym sercu lasu.

Trudno sobie wyobrazić sta-
re zabudowania gospodarskie 
w lesie, ale one naprawdę tam 
są. Już samo to miejsce jest 
magnesem. Niełatwo rozstrzy-
gnąć, który zakątek tej zagro-
dy jest najpiękniejszy. Czy po-
lana z miejscem na ognisko, 
przy którym tradycyjnie pie-
cze się kiełbaski i śpiewa prze-
boje sprzed lat. Czy zadasze-
nie domu, pod którym uczest-
nicy przygotowywali posiłek z 
warzyw prosto z pola. A może 
zabudowania, w których ma-
lowali i tworzyli fantastyczne 
dekoracje. 

– Nasze dzieła zaprezento-
waliśmy w zabudowaniu go-
spodarczym, przekształconym 
w galerię sztuki – dodaje pan 
Wojtek. – Ten budyneczek stoi 
w cieniu rozłożystej lipy. Każ-
dy może się pod nią schro-
nić. Ludzie, ptaki, czworono-
gi, owady. 

W Nowej Róży niezapo-
mnianą atmosferę tworzą lu-
dzie. Gospodyni tego miej-
sca Zofi a Schroten-Czernie-
jewicz wraz z grupą przyja-
ciół zawsze podejmuje ze sta-
ropolską gościnnością. Każ-
de ze spotkań było uatrakcyj-
nione innym obiadem. Była 
zupa z bukietu warzyw prosto 
z pola, były poznańskie pyry z 

Koło Wielkopolskiego Związ-
 ku Inwalidów Narządu Ru-

chu w Środzie zorganizowało 
25 sierpnia piknik integracyjny 
w Lutyni, w malowniczo poło-
żonym Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym pp. Sierańskich w 
Lutyni, w pobliżu Nowego Mia-
sta nad Wartą. Udział wzię-
li członkowie terenowych kół 
WZINR. 

W obszernej karczmie przy-
witał wszystkich prezes średz-
kiego koła Jerzy Skrobiszewski. 
Przemiła obsługa podała pysz-
ną potrawę o nazwie Świeżon-
ka. Danie było gorące, pachną-
ce i pyszne. Imprezę przygoto-
wano z ogromnym rozmachem. 
Spośród 110 uczestników każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. A 
zwłaszcza wziąć udział w czte-
rech zabawnych konkursach. 

Nasi czytelnicy pamiętają 
na pewno mój artykuł o 

darze dobrych serc, jakim 
było przekazanie czeku na 
kwotę 15.000 złotych przez 
swarzędzką fi rmę Blum dla 
naszego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski. Pieniądze 
te fi rma Blum zgromadziła 
dzięki sprzedaży 700 sztuk 
aniołków, wykonanych w 
naszym WTZ.

Za część tej sumy kupili-
śmy nowego psa do dogo-
terapii. Za jakiś czas zastą-
pi on godnie naszą ukocha-
ną Boogi po jej 9 latach pra-
cy z potrzebującymi pomo-
cy psiego terapeuty. Zastęp-
czyni Boogi wabi się Blumka 
– na cześć fi rmy Blum. Jest to 
wspaniały pies rasy Labra-
dor. Sam doświadczyłem, ja-  F
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kie dobre efekty może przy-
nieść dogoterapia. 

Dzisiaj 3 września po raz 
pierwszy (i nie ostatni) psi 
terapeuta odwiedził prawie 
na cały dzień nasz WTZ.

Załączam fotkę Blumki.

MICHAŁ OGONIAK

Nasza 
Blumka 

I tak w rzucie beretem zwycię-
żył Krzysztof Jankowski ze Środy, 
w rzucie do tarczy – Irena Mań-
czak ze Śremu, w konkursie „kij 
hokejowy” – Urszula Kozłowska, 
również ze Śremu i w łowieniu 
rybek – Józef Bończyk ze Śro-
dy. Po zakończeniu emocjonu-
jących konkurencji zwycięzców 
uhonorowano atrakcyjnymi na-
grodami. 

Imprezie towarzyszyły śmie-
chy, śpiewy i pogawędki. W cu-
downym nastroju, przy dźwię-
kach orkiestry, biesiadnicy ru-
szyli do tańca. Paniom Bożen-

ce i Teresce, obchodzącym w 
tym dniu urodziny, złożono ży-
czenia i odśpiewano „sto lat” 
na sto dziesięć głosów. A kon-
dycji w tańcach można wszyst-
kim pozazdrościć. Moją parą 
numer jeden jest Maria z mę-
żem z koła Śremie. Nie zapo-
minam też o Ludomirze z mał-
żonką, którzy potrafi li porwać 
do tańca nawet najbardziej 
opornych, wszystko jedno, z 
wózkiem czy bez. O zakończe-
niu tej imprezy nie będę pisa-
ła, gdyż w moim sercu ona cią-
gle trwa. 

Grażyna
Kierstan-Weiss
GGG
KKK

PIKNIK INTEGRACYJNY WZINR W LUTYNI

Sto lat na 110 głosów
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gzikiem, a także holenderskie 
danie z parowanymi ziemnia-
kami z marchewką i cebulką, a 
na dodatek kiełbaska. Nikt nie 
wyobraża sobie warsztatów 
bez placka pani Marii Birskiej 
z Koła Gospodyń Wiejskich. 

– Wszystkie warsztaty były 
ciekawe i niepowtarzalne – za-
pewnia pan Wojtek. – Osoby 
prowadzące zajęcia za każdym 
razem wyzwalały we mnie za-
pał i energię. Zawsze uczy-
łem się czegoś nowego. Wiele 
mówi się o zdrowiu ukrytym w 
warzywach, ale jeśli taki posi-
łek szykuje się w gronie przy-
jaciół, smakuje on znacznie le-
piej. Z suszonych polnych ro-
ślin nauczyłem się tworzyć fan-
tastyczne dekoracje, które zimą 
przypominają chwile minione-
go lata. Czy potrafi ę malować 
uśmiech? Na swój sposób tak. 
Z niecierpliwością oczekuję ko-
lejnego spotkania z grupą przy-
jaciół w Nowej Róży. 

To miejsce polubiła również 

się Danuta Ławniczak ze sto-
warzyszenia. Zaczęło się w 
2009 roku, gdy zdecydowała 
się na wyjazdowe zajęcia jogi. 
Organizatorka oznajmiła z za-
chwytem: znalazłam wresz-
cie właściwe miejsce na zie-
mi! Danusiu, jedź z nami, zna-
jąc Ciebie i Zosię, właścicielkę 
tego miejsca wiem, że między 
wami zawiąże się nić porozu-
mienia i wróżę dalsze pięk-
ne działania – powiedziała z 
przekonaniem. Zaciekawio-
na taką promocją, głownie tej 
nieznanej osoby, pani Danuta 
pojechała. I oczywiście wpa-
dła w zachwyt. Za każdym ra-
zem jest pięknie. Nie ma rów-
no przystrzyżonych trawni-
ków, dopieszczonych krze-
wów hortensji czy rododen-
dronów, lecz jest piękno natu-
ry. Wszystko tak zwyczajne, że 
aż nadzwyczajne. Otoczenie i 
ludzie. 

– To idealne miejsce dla od-
poczynku – zapewnia Danuta 

Ławniczak. _ Na wyciągnięcie 
ręki jest las, towarzyszy nam 
gwiaździste niebo i uspoka-
ja cudna cisza, którą przery-
wają odgłosy ptaków, świersz-
czy, „szczekanie” rogaczy. To 
raj dla wrażliwców. Podwórko 
i dom mają wiele zakątków, w 
których można zniknąć. A gdy 
odczuwam potrzebę rozmo-
wy, zawsze znajdę ciekawych 
ludzi, bo Zosia Czerniejewicz-
Schroten to magnes przycią-
gający wartościowych, barw-
nych gości. Swoją łagodnością 
potrafi  natychmiast wydobyć 
z rozmówcy i talenty, i pasje, 
i opowieści. W większym gro-
nie można usiąść przy ogni-
sku, pośpiewać, posłuchać po-
ezji, bajania bajarzy z okolicy, 
z Polski, z Holandii. Zosia nie 
ma wrogów, w ludziach widzi 
tylko pozytywy, kocha poma-
gać. W 2009 roku stowarzy-
szenie otrzymało zaproszenie 
z zapewnieniem: „Podopiecz-
ni PTSR będą się dobrze czu-
li w leśnym klimacie wielko-
polskich lasów, poznają cieka-
wych ludzi, będą mieli możli-
wość aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu pod fa-
chową opieką, a także możli-
wość skorzystania z bogatej 
oferty kulturalnej uwzględnia-
jącej własną kreatywność…”.

Co roku Polskie Towarzy-
stwo Stwardnienia Rozsiane-
go Oddział Wielkopolska or-
ganizuje w Nowej Róży fan-
tastyczne pobyty, każde połą-
czone z programem warszta-
tów twórczych z wykorzysta-
niem dóbr natury. Są plany na 
lata następne. I znów będzie 
pięknie, bo w Nowej Róży ma-
rzenia się spełniają. 

AURELIA PAWLAK 

Pokochali Nową Różę

DANUTA ŁAWNICZAK 

W Nowej Róży 

Jestem tu, wiec myślę
W Nowej Róży

pod Tomyślem
Nowy Tomyśl,

Róża Nowa
Nic – tylko 

komplementować:
Dobroć lipy, 

mig wiewiórki,
Na patelni z lasu kurki,
Dużo tlenu, mało ludzi,
Bosko tutaj się obudzić.
Można trafi ć w dzionek,

w którym
Różą rządzi

duch kultury!
(Jeśli jesteś w sercu Zosi
To na pewno 

cię zaprosi.)
Ja tu jestem i tak myślę
W Nowej Róży

pod Tomyślem.

(Nowa Róża 2010)

Małgorzata Nowak z Polskie-
go Towarzystwa Stwardnie-
nia Rozsianego Oddział Wiel-
kopolska. Uspokaja ją las, ci-
sza i piękne otoczenie. Czu-
je się tutaj jak w domu. Nic 
jej nie krępuje i nic nie ogra-
nicza. Wspólnie z pozostały-
mi uczestnikami świetnie się 
bawi, zapominając o codzien-
nych kłopotach. Pani Małgo-
sia ma talent plastyczny, z za-
wodu jest złotnikiem. Lubi 
wykonywać różne prace pla-
styczne. Z suszonych kwia-
tów stworzyła piękną kompo-
zycję, którą podarowała swo-
jej mamie. 

– Uwielbiam tutejszą kuch-
nię, bo przypomina smaki z 
dzieciństwa – wspomina Mał-
gorzata. – Zupa szczawiowa, 
pyry z gzikiem… Oprócz pysz-
nego jedzenia dba o nas wła-
ścicielka, pani Zofi a. Stara się, 
abyśmy mieli co wspominać. 

Z Nową Różą zaprzyjaźniła  F
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Powiedziano mi, że wiej-
skie dzieci nie mają ma-

rzeń. Że nie wybiegają my-
ślą ku przyszłości, że ich 
pragnienia obracają się wo-
kół tego, co widzą w tele-
wizyjnych reklamach. „Nie 
wyrastają im skrzydła. Są 
jak stonogi: wszystkie nogi 
chodzą mocno po ziemi” – 
usłyszałam.

W rozmowie nie chodzi-
ło ani o marzenia senne, ani 
o zjawisko marzeń dzien-
nych, ale o trzeci rodzaj ro-
zumienia marzeń: jako w 
danej chwili mało realne, ale 
już określone pragnienia. 
Nie znam badań nad tego 
rodzaju marzeniami wiej-
skich, ani miejskich dzie-
ci. W wieku dziecięcym ma-
rzenia nie wybiegają w dal-
szą przyszłość, perspekty-
wa czasu, jaką zdolne jest 
objąć dziecko, jest niezbyt 
odległa. Dziecko w wieku 
przedszkolnym, ale dotyczy 
to starszaków, może wyrazić 
swoje marzenia co do przy-
szłych wakacji, jednak naj-
częściej jego pragnienia nie 
wybiegają poza najbliższe 
tygodnie i miesiące, a od ma-
rzeń nastolatków różnią się 
konkretnością. Czyżby więc 
przez wiek dziecięcy prze-
chodziły same stonogi? 

Z całą pewnością tak nie 
jest, bowiem pragnienia 
dzieci są bardzo zróżnico-
wane. Obracają się one naj-
częściej wokół trzech za-
gadnień: jednym są więzi 
uczuciowe dziecka, drugim 
ulubione czynności, trze-
cim upragnione przedmio-
ty. Zagadnienia te pojawiają 
się w pragnieniach wszyst-
kich dzieci, a różnice mię-
dzy nimi polegają na stopniu 
rozbudowania pragnień oraz 
ich intensywności. 

Pragnienia dotyczące wię-
zi uczuciowych to na przy-
kład wizyta u babci albo po-
wrót taty, który wyjechał na 
dłuższy czas. Także prostsze 
pragnienie, aby tata wziął na 
kolana i przytulił. Albo uniósł 
wysoko do góry, tak jak czy-
nił to w czasie wakacji, a te-
raz jakby zapomniał. A synek 
wstydzi się poprosić, bo nie 
jest już dzidziusiem, jakkol-

„Zwracam się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o po-

moc w leczeniu i rehabilita-
cji mojej córki Patrycji. Uro-
dziła się 31 sierpnia 1999 roku 
jako skrajny wcześniak o wa-
dze 660 gramów w 24 tygo-
dniu ciąży. Po urodzeniu przez 
6 miesięcy przebywała w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w War-
szawie, gdzie walczyła o ży-
cie. Udało się wygrać tę wal-
kę i dziś Patrycja cieszy się 
każdym nowym dniem. Nie 
opuszcza mnie jednak obawa 
o przyszłość córki oraz świa-
domość tego, że każdy dzień 
jest jej darowany.

W wyniku wcześniactwa 
boryka się z różnymi trudno-
ściami. Jest dzieckiem nie-
dowidzącym. Choruje na re-
tinopatię wcześniaczą oraz 
wodogłowie pokrwotoczne 
– stabilne z wszczepieniem 
zastawki. Ponadto stwierdzo-
no u córki mózgowe poraże-
nie dziecięce – zespół móżdż-
kowy. Oznacza to nie w peł-
ni wykształcony móżdżek, 
co wiąże się z zaburzenia-
mi równowagi. Patrycja nie 
chodzi samodzielnie. Ma tak-
że nie w pełni wykształco-
ny pień mózgu, gdzie znajdu-
ją się ośrodki odpowiedzial-
ne za utrzymanie funkcji ży-
ciowych. 

Niemal każdego dnia na świat 
przychodzi niepełnosprawne 

dziecko. Idąc pośpiesznie przez 
życie często nie zdajemy sobie 
sprawy, jak ogromny ciężar nio-
są rodzice. Starają się zapew-
nić mu jak najlepsze warunki do 
rozwoju, terapii i rehabilitacji. 
Niejednokrotnie walczą resztka-
mi sił, by pomimo dramatycznej 
sytuacji materialnej dziecko mo-
gło funkcjonować jak jego ró-
wieśnicy. 

Mikołaj Leśny, podopieczny 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą” ma 5 lat. Urodził się z en-
cefalopatią okołoporodową (wy-
lew krwi do mózgu) i chorobą 
Hirschsprunga, charakteryzują-
cą się niedrożnością układu po-
karmowego. Ma za sobą kilka 
poważnych operacji. 

Stonogi
wiek uwielbia być w ramio-
nach tatusia ponad jego gło-
wą. Takie najprostsze i zara-
zem najtrudniejsze do speł-
nienia są pragnienia dzieci 
z domów dziecka: aby mieć 
swój dom. Pięcioletni Domi-
nik w konkursie zorganizo-
wanym przez Towarzystwo 
Nasz Dom na temat „Mój wy-
marzony dom”, powiedział 
m.in.: „Chciałbym mieć dom 
i mamę i tatę, chodzić z nimi 
na spacer i nigdy nie pła-
kać”. Tak więc różne są ma-
rzenia dzieci obracające się 
wokół uczuciowych więzi. 
Czy ponadto różnią się one 
w zależności od miejsca za-
mieszkania? Wątpię. Nato-
miast z całą pewnością róż-
nią się w zależności od tego, 
jak się dziecku żyje w rodzi-
nie. A żyć się może paskud-
nie albo szczęśliwie zarów-
no w rodzinie mieszkającej 
na wsi, jak i w mieście. 

Pragnienia dzieci, które 
dotyczą ulubionych przez 
nie czynności, są także roz-
maite. Bywają one bardzo 
prozaiczne, czego przykła-
dem może być pragnienie le-
pienia razem z mamą pie-
rogów – dzieci obojga płci 
bardzo to lubią. Ale może 
to też być wskakiwanie w 
kałuże. Wprawdzie mama 
się wówczas gniewa, ale są 
tacy chłopcy, którzy akcep-
tują otrzymanie klapsa w za-
mian za przyjemność speł-
nienia zakazanego pragnie-
nia. Przeciwnym krańcem 
do tak przyziemnych pra-
gnień są pragnienia uskrzy-
dlone wyobraźnią, wybie-
gające w mało jeszcze real-
ną przyszłość. U dzieci do-
tyczą one często wyobra-
żanego dla siebie zawodu, 
a ulubionym zawodem ma-
łych chłopców jest być stra-
żakiem, pilotem, maryna-
rzem, policjantem, kosmo-
nautą. Niekiedy także ochro-
niarzem. Znam też chłop-
ców, którzy chcą być dyrek-
torami, komputerowcami, a 
jeden bardzo chce być cza-
rodziejem. I jest przekonany, 
że pojedzie do szkoły w któ-
rej go tego zawodu nauczą. 
Z kolei dziewczynki chcą 
być nauczycielkami, fryzjer-
kami, modelkami, tancerka-
mi, gwiazdami fi lmowymi. A 

nieraz po prostu mamusia-
mi. Mój synek nie mógł się 
zdecydować na wybór upra-
gnionego zawodu. Kiedy peł-
na nadziei na jego uskrzy-
dlone pragnienie zapytałam, 
czy nie chciałby być pilo-
tem, odpowiedział zdumio-
ny: „tak daleko od mamuni?” 

Co do pragnień odnoszą-
cych się do czynności, to 
między dziećmi wiejskimi i 
miejskimi mogą występować 
różnice. Wiejskie dzieci, któ-
re znam, bardzo lubią swoje 
miejsce na Ziemi i pragną w 
przyszłości „robić to, co ro-
dzice”. Oczywiście, chcą też 
być strażakami, ale to do-
datkowo. One dobrze wie-
dzą, że istnieje Ochotnicza 
Straż Pożarna. Zapewne są 
też takie wiejskie dzieci, któ-
re pragną mieszkać w mie-
ście. Znają miasto ze szkol-
nej wycieczki i zachwyca-
ją je barwne sklepowe wy-
stawy, tramwaje, tłumy ludzi 
na ulicach, ruch i gwar. Ale i 
na odwrót: niektóre miejskie 
dzieci marzą o życiu na wsi, 
idealizują je, tęsknią za bli-
skością łąki i lasu. 

Pragnienia dzieci dotyczą-
ce przedmiotów są szcze-
gólnie liczne i intensywnie 
przeżywane. Czy tego chce-
my, czy nie, żyjemy w świe-
cie natarczywie reklamowa-
nej konsumpcji, a dzieci nie 
żyją poza naszym światem. 
Wątpię, czy dzieci wiejskie 
i miejskie różnią się w za-
kresie przedmiotów, których 
posiadania pragną. Pragnie-
nia jednych i drugich, któ-
re o to zapytałam, dotyczy-
ły nie tylko zabawek, ale tak-
że własnego komputera i no-
wych fi lmów video. Ponadto 
miejskie dzieci chciały mieć 
psa i kota, bo ich nie miały. 
I co ciekawe, jedne i drugie 
pragną mieć swojego konia. 
Kiedyś był to koń na biegu-
nach. Teraz chodzi o żywe-
go konia. 

Warto zapytać nasze 
dziecko, czego pragnie w 
każdej z trzech wyróżnio-
nych dziedzin: uczuć, czyn-
ności i przedmiotów. I wów-
czas przekonamy się, czy 
jest tylko przyziemną, czy 
też skrzydlatą stonogą. Bo 
to, że dziecko chodzi mocno 
po ziemi, nie jest wcale takie 
złe. Byle od czasu do czasu 
unosiło się ku niebu.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”

CZ. III 



STRONA39PAŹDZIERNIK 2012

Nie opuszcza 
mnie obawa…” 

Odważnie znosi chorobę

Jedyną szansą na zdro-
wie, sprawność i lepszą przy-
szłość córki jest systematycz-
na i intensywna rehabilitacja. 
Dzięki niej inne części mózgu 
mogą przejąć funkcję móżdż-
ka, co już częściowo się uda-
ło, ponieważ rozpoczęła na-
ukę chodzenia o kulach i przy 
pomocy balkonika. Rehabili-
tacja w ramach ubezpiecze-
nia jest niewystarczająca, 
dlatego zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o pomoc.

W związku z chorobą Pa-
trycji nie mogę podjąć pracy. 
Wychowuję samotnie dwoje 
dzieci, ponieważ mąż okazał 
się zbyt słabym człowiekiem, 
by walczyć o zdrowie i samo-
dzielność swojego dziecka. 

Córka została objęta spe-
cjalnym programem leczni-
czo-rehabilitacyjnym w for-
mie dwutygodniowych turnu-
sów w Ośrodku Rehabilita-
cji Dzieci „Zabajka 2” w Zło-
towie, gdzie poczyniła duże 
postępy w rozwoju psychoru-
chowym. Wskazana jest kon-
tynuacja leczenia. Koszt dwu-

tygodniowego turnusu reha-
bilitacyjnego wynosi 5 tysięcy 
złotych, na który mnie nieste-
ty nie stać.

Będę wdzięczna Państwu 
za każdą, nawet najdrobniej-
szą pomoc, bo bez niej nie je-
stem w stanie zgromadzić tak 
wysokiej kwoty. Zrealizowa-
nie choć w najmniejszej czę-
ści programu leczniczo-reha-
bilitacyjnego to dla Patrycji 
bardzo wiele. Uczęszcza do 4 
klasy integracyjnej dla dzieci 
niedowidzących. 

Dzięki wsparciu ludzi o do-
brym sercu i włożonej przez 
nią ciężkiej pracy udało się 
sporo osiągnąć. Na pew-
no dzielnie wykorzysta Pań-
stwa dobroć, aby spełnić 
swoje największe marzenie 
i w przyszłości samodziel-
nie chodzić. Wpłat można do-
konywać na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą”: 61 1060 0076 0000 3310 
0018 2660 z dopiskiem: „Na 
leczenie i rehabilitację Patry-
cji Taczkowskiej”.

W dowód wdzięczności 
skromne słowo

dziękuję 

MONIKA TACZKOWSKA 
TEL. 660-172-302

E-MAIL: NIKA0907@WP.PL 

Od redakcji: 

Dokumenty poświadczające 
stan zdrowia Patrycji Taczkow-
skiej znajdują się w naszym po-
siadaniu. 

Prócz wymienionych schorzeń 
chłopiec ma dużą nadwzrocz-
ność +6, astygmatyzm, gotyckie 
podniebienie, wiotkość mięśni i 
dysmorfi ę twarzy. Patrząc na fo-
tografi ę dziecka, widzimy ma-
łego, dzielnego człowieka, który 
odważnie znosi niepełnospraw-
ność. Mikołaj jest obecnie pod 
opieką 9 poradni specjalistycz-
nych, w tym genetycznej. Jest po-
ważnie opóźniony w rozwoju 
psychomotorycznym: nie chodzi 
i nie mówi. Dzięki specjalistycz-
nym turnusom i terapii, jaką ro-
dzice starają się zapewnić Miko-
łajowi, jest szansa, że w przyszło-
ści będzie mógł być samodzielny. 
Na to potrzeba jednak pieniędzy.

Lekarze i terapeuci, którzy pra-
cują z chłopcem, zapewniają, że 

tylko stała i systematyczna reha-
bilitacja jest w stanie doprowa-
dzić do znacznej poprawy stanu 
zdrowia i osiągnięcia optymalnej 
samodzielności. Dlatego rodzi-
ce zwracają się z gorącą prośbą 
o pomoc w pokryciu kosztów te-
rapii. Nie trudno się domyślić, że 
znacznie przekraczają one moż-
liwości fi nansowe rodziców. 

Jeden turnus kosztuje 5 tysię-
cy złotych, a wskazanych jest 6 
w ciągu roku. Niezbędne są też 
codzienne zajęcia terapeutycz-
ne. Chłopiec 3 razy w tygodniu 
uczęszcza na zajęcia z hipote-
rapii, gdzie koszt 1 godziny wy-
nosi 100 złotych. Raz w tygo-
dniu jeździ na zajęcia z integra-
cji sensorycznej – koszt 60 zło-
tych. Do tego dochodzą jeszcze 

koszty wyjazdów do specjali-
stów i leki. 

W listopadzie 2011 roku Miko-
łaj przeszedł zabieg „Fibrotomii 
metodą Ulzibata” celem zlikwido-
wania pogłębiających się przykur-
czy ścięgna Achillesa. Koszt takie-
go zabiegu to 11 tysięcy złotych. 
Opłata za jego przeprowadzenie 
znacznie zmniejszyła środki na 
subkoncie, a rehabilitacja po takim 
zabiegu winna być prowadzona 
intensywnie i systematycznie. 

Nawet najmniejsza wpłata jest 
cenna dla rodziców Mikołaja, 
gdyż daje szansę na samodzielne 
życie chłopca w dorosłym życiu. 
Darowizny można przekazywać 
na konto Fundacji Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”: BP S.A/Warsza-
wa 41124010371111001013219362 

z dopiskiem: „Na pomoc i ochro-
nę zdrowia 6276 Leśny Miko-
łaj Alex”. Bliższe informacje na 
temat chłopca można również 
uzyskać u rodziców pod nume-
rem telefonu: 667-556-262, mej-
lowo: w.psuja@wp.pl albo za po-
średnictwem strony internetowej: 
www.mikolajlesny.cba.pl 

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK

Od redakcji: 

Dokumenty poświadczają-
ce stan zdrowia Mikołaja Leśne-
go: orzeczenie o niepełnospraw-
ności, zaświadczenia lekarskie 
oraz potwierdzające koszty tur-
nusu rehabilitacyjnego znajdują 
się w naszym posiadaniu.
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Prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego Polskiego Komi-

tetu Pomocy Społecznej w Kór-
niku Bogdan Wesołek mówi 
o pomocy udzielanej osobom 
niepełnosprawnym, będącym 
w trudnej sytuacji materialnej.

Wielkopolski Zarząd Woje-
wódzki PKPS przekazuje jego 
organizacji dary holenderskiej 
fundacji: sprzęt rehabilitacyjny, 
kule, używane lecz w dobrym 
stanie łóżka. Z tej formy pomo-
cy korzysta rocznie od 10 do 15 
mieszkańców kórnickiej gminy. 
Na przykład w samym lipcu po-
darowano cztery pary kul. Jeden 
podopiecznych otrzymał łóżko 
szpitalne.

Przy Zarządzie kórnickiego 
PKPS działa Koło Emerytów i 
Rencistów skupiające około sto 
osób. W ciągu roku są dla nich 
organizowane dwa wyjazdy re-
habiltacyjno-rekreacyjne – je-
den nad morze, drugi w góry. Od 
17 do 27 czerwca około 60 se-
niorów uczestniczyło w turnu-
sie rehabilitacyjno-wypoczyn-
kowym w Rewalu nad morzem. 
Byli wtedy na wycieczce w Ko-
łobrzegu, gdzie zwidzili miej-
sce zaślubin Polski z morzem w 
1945 roku. Byli też w Międzyz-
drojach. 24 czerwca uczestni-
czyli w konkursie wianków. 

Od 3 września przebywali na 
sześciodniowych zajęciach re-
habilitacyjnych w Białym Dunaj-
cu. Uczestniczyli w ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych w basenie na 
termach w Szafl arach. Udali się 
też do Zakopanego, gdzie złoży-
li kwiaty pod pomnikiem Włady-
sława Zamoyskiego i zwiedzi-
li zabytkowy cmentarz. Byli na 
Krzeptówkach w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej. 

PKPS w Kórniku tradycyjnie 
zajmuje się dystrybucją żyw-
ności z Banku Żywnościowe-
go, której zakup fi nansuje Unia 
Europejska. Od września oso-
by znajdujące się w trudnej sytu-
acji materialnej otrzymują dże-
my, słoiki z klopsikami, cukier 
i inne produkty. Jesienią człon-
kowie Koła Emerytów i Renci-
stów spotykać się będą na spo-
tkaniach integracyjnych w swo-
ich domach.

Bogdan Wesołek jest preze-
sem PKPS w Kórniku od 25 lat. 
Piątą już kadencję jest radnym 
Rady Miejskiej w Kórniku i ak-
tualnie przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej Rady. Ponadto jest 
członkiem dwóch komisji Rady: 
edukacji, sportu i polityki spo-
łecznej oraz komisji budżetu i fi -
nansów.

ROBERT WRZESIŃSKI

Drzwi do mieszkania w jed-
nym z budynków na po-

znańskich Jeżycach otwie-
ra energiczna blondynka. Jest 
uśmiechnięta i pogodna. Gdyby 
nie wózek inwalidzki stojący w 
pokoju trudno byłoby się domy-
ślić, że zmaga się ona z poważ-
ną chorobą. Na kanapie mię-
dzy nam siada pies nie spusz-
czając swojej pani z oczu. Jest 
o nią zazdrosny, ale po chwili 
daje się obłaskawić. 

Stwardnienie rozsiane to cho-
roba, którą Małgorzata Nowak 
nigdy się nie interesowała. Nie 
miała o niej pojęcia. Nazwa tego 
schorzenia wywoływała u niej 
niemiłe skojarzenia i uczucia. 
Nie przypuszczała, że przyjdzie 
czas, gdy stwardnienie rozsiane 
całkowicie odmieni jej życie. 

– Miałam duże zdolności pla-
styczne i manualne, dlatego ro-
dzice posłali mnie do szkoły 
złotniczej – mówi Małgorzata 
Nowak. – Polubiłam to zajęcie, 

– Biuro Doradztwa Inwesty-
cyjnego „Europejczyk” kieru-
je projekt „Wielostronnej dia-
gnozy kompetencji” do osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Wielkopolski. Jaki jest cel tego 
przedsięwzięcia? 

– Projekt składa się z kilku 
części i potrawa do 2014 roku. 
Pierwsza z nich polega na zre-
alizowaniu badań ankieto-
wych, warsztatów doradczo-ek-
sperckich, w celu opracowa-
nia wstępnej koncepcji narzę-
dzia fi nalnego, którą będziemy 
musieli obronić przed komisją 
kwalifi kacyjną z Wielkopolskie-
go Urzędu Pracy. Musimy nasze 
pomysły i zamierzenia poddać 
takiej transformacji, by wpisa-
ły się w przyjęte na wstępie za-
łożenia. Projekt jest realizowany 
w ramach siódmego priorytetu 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, którego głównym celem 
jest aktywizacja i integracja spo-
łeczności lokalnej. Zadanie pro-
jektu polega na stworzeniu no-
woczesnego narzędzia wspo-
magającego proces rekrutacji 
osób z dysfunkcją układu ruchu, 
wzroku i słuchu. Naszym part-
nerem jest Oddział Wielkopolski 
Polskiego Związku Głuchych. 
Celem jest aktywizacja osób 
niepełnosprawnych do poszu-
kiwania zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy poprzez uświa-
domienie sobie swoich możli-
wości i predyspozycji. Orzecze-
nie o niepełnosprawności nie 
powinno zarówno dla praco-
dawcy jak i samego aplikanta 
być wyznacznikiem wydajno-
ści i jakości pracy. Naszym ce-

25 lat dla chorych 
i niepełnosprawnych

Prezes PKPS w Kórniku Bogdan Wesołek 
przed bnińskim ratuszem. 
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dawało mi dużo satysfakcji. Za-
łożyłam rodzinę, na świat przy-
szła córka. Wszystko toczyło się 
swoim torem, aż pewnego dnia 
wysypał się worek z nieszczę-
ściami. Najpierw mąż zachoro-
wał na nowotwór. Lekarze nie 
dawali szans na wyzdrowienie. 

Śmierć nie przyszła nagle, ale 
mocno odbiła się na zdrowiu 
pani Małgosi. Choć śmierć męża 
była traumatycznym przeży-
ciem, na rozpacz nie mogła so-
bie pozwolić. Musiała wziąć się 
w garść, bo miała dla kogo żyć. 
Córka potrzebowała jej opieki 
i wsparcia. Po pewnym czasie 
zdarzyło się kolejne nieszczę-
ście. Zmarł ojciec pani Małgosi. 
Silny stres i życie w ciągłym na-
pięciu spowodowało, że zaczęły 
się ujawniać pierwsze sympto-
my stwardnienia rozsianego. 

– W pracy z rąk zaczęła mi 
wypadać pęseta, nie potrafi łam 
utrzymać kartki papieru – wspo-
mina. – Lekarze mnie uspokaja-

lem jest obalenie mitu, że osoby 
niepełnosprawne są roszczenio-
we, mają trudności adaptacyjne i 
ograniczone kwalifi kacje. Chce-
my przekonać pracodawców, że 
pracownik z niepełnosprawno-
ścią może mieć tak samo do-
bre przygotowanie do pracy jak 
osoba pełnosprawna i dobrze 
wywiązywać się z obowiązków 
zawodowych. 

– Jakie trzeba spełnić warun-
ki, by wziąć udział w projekcie? 

– Odbiorcami są osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznym 
ze względu na niepełnospraw-
ność fi zyczną pomiędzy 18 a 34 
rokiem życia, bezrobotne, za-
mieszkałe na terenie Wielkopol-
ski. A użytkownikami pośred-
nicy pracy, doradcy zawodowi, 
psychologowie, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, 
podmioty publiczne i komer-
cyjne, zajmujące się aktywiza-
cją osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy. Finalny 
efekt projektu to skonstruowa-
nie kompleksowego modelu dia-
gnozującego w sposób innowa-
cyjny kompetencje i predyspozy-
cje osób niepełnosprawnych. 

– Na razie trwają prace ma-
jące na celu stworzenie najlep-
szego rozwiązania projekto-
wego. Czy już wiadomo jaki bę-
dzie jego ostateczny kształt? 

– Najpierw musimy zwery-
fi kować, jakiego typu narzę-
dzia są wykorzystywane obec-
nie na rynku pracy i jak wyglą-
da na nim sytuacja osób niepeł-
nosprawnych. Dzięki organizo-
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Jestem dobrej myśli

Samodzielnie zdecydują 
o swoim życiu 
Z MAGDALENĄ ADAMSKĄ, asystentką kierownika projektu „PI Model wielostronnej diagnozy
kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową 
w Wielkopolsce” z Biura Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” rozmawia AURELIA PAWLAK. 

li, że to przepracowanie i stres. 
Czułam się coraz gorzej, aż 
pewnego dnia na trzy dni straci-
łam wzrok. To był pierwszy rzut 
choroby, z której nie zdawałam 
sobie sprawy. Lekarze począt-
kowo nie wiedzieli, co mi dole-
ga. Dopiero gdy pewnego dnia 
poszłam do pracy i obudziłam 
się w szpitalu podłączona do re-
spiratora, zrozumiałam, że dzie-
je się coś złego. Tajemnicę moje-
go złego samopoczucia rozwiał 
rezonans. Wynik badania mnie 
przeraził. A więc to stward-
nienie rozsiane. Na pociesze-
nie usłyszałam, że kolejny rzut 
może być dopiero za dziesięć 
lat, więc mam się nie martwić. 
Ale tak się nie stało. Po kolej-
nych trzech miesiącach znowu 
znalazłam się w szpitalu. Trud-

no było uwierzyć, że to wszystko 
dzieje się naprawdę. Ale dolegli-
wości pozbawiły mnie złudzeń. 
Zdałam sobie sprawę, że jestem 
poważnie chora i muszę się na-
uczyć z tym żyć. 

Lekarze poradzili pani Małgo-
si, by zwolniła tempo i bardziej o 
siebie dbała. Nie stresowała się, 
dużo wypoczywała, unikała nie-
potrzebnych napięć. Nie było ła-
two zmienić własną psychikę z 
dnia na dzień. Tym bardziej, że 
rzuty pozostawiły po sobie śla-
dy. Pani Małgosia zaczęła mieć 
problemy ze wzrokiem. Na jed-
no oko przestała widzieć, dlate-
go nosi soczewki. To ułatwia jej 
codzienne funkcjonowanie. Te-
raz pani Małosia porusza się bez 
wózka, Stało się tak dzięki eks-
perymentalnej terapii amerykań-

skim lekiem, który postawił ją na 
nogi. Wprawdzie terapia się już 
skończyła, ale lek jest jeszcze w 
organizmie i działa. Co będzie 
dalej, trudno przewidzieć, ale 
pani Małgosia jest dobrej myśli. 

– To było niesamowite, czu-
łam się jak dziecko, bo musia-
łam się od nowa uczyć chodzić – 

wanym warsztatom możliwe 
staje się natomiast włączenie w 
proces projektowania narzędzia 
grupy docelowej, co daje szan-
se na przepracowywanie i ulep-
szanie dotychczasowych pomy-
słów. Zdecydowaliśmy, że naj-
lepsze będzie narzędzie wyko-
rzystywane przez doradców za-
wodowych oraz instytucje zaj-
mujące się rynkiem pracy. Wie-
rzymy, że spodoba się innowa-
cyjny charakter modelu, polega-
jący na wyeksponowaniu umie-

jętności i fachowości osoby nie-
pełnosprawnej w takim stopniu, 
że przyszły pracodawca nie po-
winien mieć obaw przed jej za-
trudnić. 

– W naszym społeczeństwie 
wciąż pokutują takie stereoty-
powe obawy. Właśnie, czego 
obawiają się pracodawcy? 

– Z dotychczasowych ba-
dań wynika, że lęk ten dotyczy 
przede wszystkim postaw rosz-
czeniowych osób z niepełno-
sprawnością. Pracodawca osoby 
niepełnosprawnej obawia się, że 
niepełnosprawność będzie wy-
korzystywana przez nią w wyra-
chowany sposób. Poza tym ma 
wątpliwości, czy osoba niepeł-
nosprawna da sobie radę z obo-
wiązkami, czy się zaaklimaty-
zuje się w nowym miejscu. Na-
szym zadaniem jest przekonanie 
pracodawców, że osoby niepeł-
nosprawne są dobrymi pracow-
nikami i warto skorzystać z ich 
wiedzy, umiejętności i doświad-
czenia. 

– Czy projekt zakłada znale-
zienie osobom niepełnospraw-
nym zatrudnienia? 

– Naszym założeniem jest 
przygotowanie osób niepełno-
sprawnych w taki sposób, by 
mogli bez kompleksów i zaha-
mowań starać się o pracę. Cho-
dzi nam nie tylko o zmotywo-
wanie, zaktywizowanie, lecz 
również o wzięcie odpowie-
dzialności za swoje życie. Nie 
ukrywamy, że wielokrotnie ze-
tknęliśmy się z protekcjona-
lizmem rodzin, które nie po-
zwoliły swoim bliskim na sa-
modzielne podejmowanie de-
cyzji. Z doświadczeń wynika, 
że wiele osób niepełnospraw-
nych chce przełamywać bariery 
i aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu społecznym. Potwierdza to 
przykład dziewczyny porusza-
jącej się na wózku, która raz w 
tygodniu pokonuje samodziel-
nie osiemdziesiąt pięć kilome-
trów PKS, by wziąć udział w 
jednym z naszych projektów. Ta 
determinacja świadczy o tym, 

że nasze działania projektowe 
są potrzebne. 

– Pierwszy etap projektu po-
lega na przygotowaniu narzę-
dzia. A dalsze kroki? 

– Po przygotowaniu koncepcji 
narzędzia fi nalnego i planu jego 
wdrożenia, zyskaniu akceptacji 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
nastąpi drugi etap, polegający na 
testowaniu wypracowanego mo-
delu. Weźmie w nim udział pięć-
dziesiąt osób niepełnospraw-
nych oraz dwudziestu dwóch 
przedstawicieli otwartego ryn-
ku pracy. Uczestnicy wykorzysta-
ją stworzone narzędzie i na tej 
podstawie ocenimy, czy jest ono 
zrozumiałe, trafne i czytelne nie 
tylko dla osób niepełnospraw-
nych, ale także pośredników, do-
radców zawodowych. Liczymy, 
że na etapie testowania nie za-
braknie uwag, które wzmocnią 
to narzędzie pod względem me-
rytorycznym. Ostatni etap bę-
dzie polegać na upowszechnia-
niu modelu w formie konferencji, 
publikacji, szkoleń i warsztatów. 

wspomina pani Małgosia. – Naj-
pierw robiłam kilka kroków do 
łazienki, potem miałam specjal-
ny trójnóg i balkonik. Zaczęłam 
poruszać się bez wózka, ale ni-
gdy się go nie pozbyłam. Zda-
ję sobie sprawę, że dolegliwości 
mogą wrócić. 

Pomimo codziennych trud-
ności pani Małgosia znalazła 
życiową pasję. Pokochała krę-
gle do tego stopnia, że została 
nawet sędzią w tej dyscyplinie. 
Uczestnictwo sprawiło, że po-
znała mnóstwo fantastycznych 
ludzi i spotkała swoją drugą po-
łówkę. Gdy wszystko się zaczęło 
dobrze układać, Witold zmarł na 
zawał serca. Życie po raz kolej-
ny boleśnie zadrwiło z pani Mał-
gosi. Pomyślała wtedy: Gośka, 
co cię nie zabije, to cię wzmoc-
ni. Postanowiła, że się nie pod-
da. Każdy zdobyty na zwodach 
kręglarskich medal lub puchar 
dedykuje Witoldowi Witoldowi. 

dalszy ciąg na str. 46
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W  jedną z wrześniowych 
sobót wybraliśmy się 

na ulicę Serafi tek w Pozna-
niu, gdzie swą siedzibę ma 
TVP Poznań. Okazją były Dni 
Otwarte TVP, a powodem do 
świętowania 55 rocznica po-
wstania poznańskiego od-
działu TVP, jednego z naj-
starszych ośrodków regional-
nych.

Z samego rana ustawia-
my się w długiej kolejce chęt-
nych do poznania telewizyj-
nych „miejsc tajemnych”, nie-
dostępnych na co dzień. Nieco-
dzienną okazją była też możli-
wość spotkania ze znanymi z 
ekranu telewizora prezentera-
mi oraz autorami popularnych 
programów.

Zwiedzanie rozpoczynamy 
od redakcji „Teleskopu”. To tu 
co rano odbywa się spotkanie 
reporterów z wydawcą dnia, 
ustalane są tematy i ekipy wy-
jeżdżają w teren na realizację 
materiału. Po powrocie mate-
riały fi lmowe oraz komentarze 
uzgadniane są z wydawcą i tra-
fi ają do montażu.

Z dużym zainteresowaniem 
przyglądamy się temu proceso-
wi. Sami też kręcimy relacje z 
naszych imprez i je montujemy, 
więc uwagi fachowców są dla 
nas niezwykle cenne. Na szczę-
ście nie mamy nad sobą żadne-
go wydawcy i możemy kręcić 
co chcemy, a efekty naszych fi l-
mowych poczynań można zo-
baczyć na naszej stronie inter-
netowej (http://stzr.w.interia.
pl) i tylko możemy pozazdro-

ścić sprzętu, na jakim pracują 
nasi koledzy po fachu.

Udajemy się dalej, do naj-
większego studia TVP Poznań. 
To tu powstają popularne pro-
gramy emitowane na ante-
nie lokalnej oraz ogólnokra-
jowej. To tutaj powstawała co 
roku relacja z wręczania statu-
etek w kategoriach „Człowiek 
Roku Wśród Niepełnospraw-
nych” oraz „Człowiek Wielkie-
go Serca” – dla osoby działa-
jącej na rzecz osób niepełno-
sprawnych, plebiscytu organi-
zowanego przez PTV Poznań i 
program „Wyzwanie”.

Zwiedzanie kończymy w 
studiu, w którym powsta-
je sztandarowy program po-
znańskiej telewizji, znany chy-
ba wszystkim „Teleskop”. Za-
skakuje nas niewielki rozmiar 
tego studia. Prezenterzy opo-
wiadają o technicznych niu-
ansach powstawania progra-
mu oraz o swoich przygodach 
i wpadkach antenowych. Wy-
korzystujemy okazję i zasia-
damy w fotelach zarezerwo-
wanych na co dzień tylko dla 
nich. Robimy sobie fotki, które 
będą sympatyczną pamiątką z 
wycieczki.

Na scenie przed siedzibą te-
lewizji przez kilka godzin wy-
stępowali znani wielkopolscy 
artyści, także Marek Gordziej 
z Pierwszą Poznańską Nie-
symfoniczną Orkiestrą Ukule-
le i Piotr Bugzel – polski Elvis 
Presley.

PAWEŁ GROCHOWSKI

DO DOMU!(40)

Wspominam przełom lat 
1957 i 1958, kiedy od 

grudnia do lutego przebywa-
łem w Sanatorium „Na Górce” 
dla chorych dzieci w Busku 
Zdroju w Górach Świętokrzy-
skich ze skierowania dra n. 
med. Bogdana Warpechow-
skiego – neurologa i pediatry 
– u którego wówczas byłem w 
intensywnym leczeniu.

24 lutego miał być dniem 
moich imienin! Wyśmienity był 
więc dla Mamy powód, aby wy-
brać się do Buska w kolejową, 
18-godzinną podróż. Szykowa-
ły się drugie Jej odwiedziny w 
uzdrowisku, malowniczo poło-
żonym na biało w pięknej zimo-
wej i górzystej szacie. Pierwsze 
wypadły w połowie stycznia. 
Zawczasu zaopatrzywszy się w 
prezenty dla solenizanta, sama 
wyjechała znów w nocy po to, 
aby dotrzeć do mnie w połu-
dnie dnia następnego. Skorzy-
stała zapewne z gościny siostry 
Zyty Wyszogrodzkiej, na której 
oddziale już niestety nie prze-
bywałem z racji dokonanych w 
Sanatorium zmian organiza-
cyjnych, lecz z którą Mama na-
wiązała nici głębszej, serdecz-
nej sympatii.

To dzięki listowi siostry Zyty 
wiedziała już Mama o epidemii 
szkarlatyny, której wybuchła 
właśnie w Sanatorium. Dzieci, 
które jeszcze chorobie nie ule-
gły, zostały od chorych oddzie-
lone i poddane rygorystycznej 
dezynfekcji. Dokładnie zgo-
lono im głowy i następnie po-
smarowano wodnym roztwo-
rem środka odkażającego zie-
lonego koloru. Do zdrowych 
zaliczałem również ja. Według 
Mamy wyglądałem, jak gdy-
bym opuścił jakieś ciężkie wię-
zienie lub obóz pracy. Tym ra-
zem z nawiązaniem kontaktu 
z Mamą nie miałem trudności 
podobnych do tych, które wy-
stąpiły u progu odwiedzin mnie 
w Busku po raz pierwszy, kiedy 
to kilku godzin trzeba było, za-
nim wyrzekłem słowo „mama”.

Usiedliśmy z Mamą przy 
końcu sanatoryjnego piętra na 
krzesełkach. Może była to ław-
ka? Nie pamiętam. Rozmawia-
liśmy przy drzwiach wąskich, 
wahadłowych, z okienkami 
umieszczonymi w ich górnych 
partiach. Prowadziły na bocz-
ną, awaryjną klatkę schodo-

„Zawsze Razem” 
w TVP Poznań
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wą. Można stąd było przez owe 
okienka wzrokowo ogarnąć z 
daleka wszystko to, co aktual-
nie dzieje się na korytarzu.

Mama przytuliła mnie moc-
no i serdecznie, złożyła imie-
ninowe życzenia, rozwinę-
ła zawiniątko z przywiezio-
nymi z Poznania prezentami. 
Była tam na pewno ich ilość 
znaczniejsza, lecz dziś z nich 
mogę przypomnieć sobie jedy-
nie dwa: jakaś ilustrowana ko-
lorowo książka oraz błyszczą-
cy, brązowy kowbojski pistolet!

W Sylwestra 31 grudnia 1957 
roku wprowadziła się Mama 
do nowego – pierwszego w Jej 
życiu – samodzielnego miesz-
kania w poznańskich Ogro-
dach na Jeżycach. Odbyło się 
to – chwalić Boga Najwyższe-
go! – bez mojej przy tym obec-
ności. W sanatoryjnym koryta-
rzu w imieninowy dzień Mama 
zdawała mi coś w rodzaju re-
lacji ze stanu już dokonanego 
jego zagospodarowania. „Do-
mek na Maciusia czeka …” – 
mówiła. „Chcesz wracać z sa-
natorium do domu?” – zapyta-
ła, znamiennie mnie ściska-
jąc. „Taaak!” – odpowiedzia-
łem, tuląc się do Mamy. „A czy 
będziesz grzeczny? Usłuchasz 
Mamusi, gdy będzie Ciebie o 
coś prosiła? Nie będziesz Ma-
mie kazał tego samego powta-
rzać drugi i trzeci raz?” – pyta-
ła. „Tak Mamo! Będę grzecz-
ny!” – przyrzekałem. „Musisz 
– nie dawała za wygraną – słu-
chać Mamusi na jedno spoj-
rzenie… Mamusia będzie mia-
ła bardzo trudno… Panie będą 
teraz do Niej przynosić poń-
czoszki do naprawy… Z a to bę-
dziemy mieli pieniążki… Jak 
Mamusia będzie musiała kilka 
razy mówić to samo, to po pro-
stu nie da rady na chlebek za-
robić! Jeżeli Mamusia ma cie-
bie dziś zabrać do domu, to 
musi teraz iść do pani doktor 
załatwić różne sprawy związa-
ne z twoim wyjazdem z sana-
torium. Czekaj tu grzecznie, aż 
Mamusia wróci”.

Zapowiedziała mi jeszcze, 
że gdy wróci, a mnie nie za-
stanie na miejscu, to mnie do 
domu do Poznania nigdy już 
nie weźmie i w sanatorium po 
wsze czasy zostawi! „Siedź 
grzecznie. Mamusia wróci do 
Ciebie na pewno!” – rzekła ści-
skając mnie i obdarzając poca-
łunkiem. Zniknęła w drzwiach 
wahadłowych, zostawiwszy 
mnie samego jak pień w polu.

Wpatrzony nieruchomo w 
drzwi wahadłowe – w szybki 
kwadratowe, nieduże, trochę 
przyciemnione – czekałem na 
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OLŚNIENIE(41) 

Z Sanatorium na „Na Gór-
ce” w Busku Zdroju, w uro-

czej, górskiej i zimowej scene-
rii, sanie jednokonne zawiozły 
nas, Mamę i mnie, z pakunka-
mi w przedzie, na dworzec ko-
lejowy. Z Buska pociągiem lo-
kalnym jechaliśmy do Kielc, by 
z kolei osobowym udać się do 
Warszawy oraz pospiesznym 
pomknąć ku Poznaniowi.

Mieliśmy kilkugodzinną prze-
rwę w podróży, oczekując na 
przesiadkę w stolicy. Mama za-
fundowała nam obiad w dwor-
cowej restauracji. Mogła sobie 
na to sobie pozwolić za wła-
sne, zapracowane już pieniądze. 
Warszawski obiad w restauracji 
dworcowej utkwił mi w pamię-
ci szczególnie mocno. Był to jed-
nocześnie dzień moich imienin 
24 lutego 1958 roku. Nie potrafi ę 
już dziś jednak dokładnie powie-
dzieć, czy w powrotnej drodze z 
Buska do Poznania Mama, po-
ruszając się ze mną, korzystała z 
jakiegoś wózka. Bardziej praw-
dopodobne wydaje mi się, że po 
pobycie w Sanatorium „Na Gór-
ce” potrafi łem już z Mamą iść, 
trzymając się Jej za rękę. Nie-
mniej jednak Mama, udając się 
ze mną na dłuższe spacery czy 
inne wypady, jeszcze przez okrą-
gły rok sadzała mnie w wózku 
zwanym sportką.

Podczas obiadu w dworco-
wej restauracji w Warszawie 
czuliśmy się jak dwóch dobrych 
znajomych, którzy tu ucięli so-
bie pogawędkę, spotkawszy się 
po latach rozłąki. Mama od naj-
mniejszego dużo mi opowiada-
ła o różnych sprawach, często 
w intencjach pedagogicznych. 
Tematem ówczesnej rozmo-
wy było mieszkanie numer 15 w 
bloku nr 5 w poznańskich Ogro-
dach, zasiedlone przez Mamę 
31 grudnia 1957 roku. Analo-
giczne mieszkanie numer 15 w 
sąsiednim bloku nr 1 oglądali-
śmy już jakieś pół roku temu za 
przyzwoleniem jego użytkowni-
ków. Kawalerka – tak nazywa-
ło się mieszkanie, o które Mama 
wystarała się w rezultacie 4 lata 
trwających „odwiedzin” w wy-

Mama, 
jaką pamiętam 
Mamę jakąś godzinę. W moim 
odczuciu owa godzina zmie-
niała się w wieczność! Myśli w 
moim mózgu kotłowały mi się 
niczym zupa w kotle astrono-
micznych rozmiarów: „Mama 
sobie poszła, do domu poje-
chała. Zostawiła mnie…”.

„Dzieci na leczenie przyj-
mujemy na kilka lat … Właści-
wy proces leczniczy pani syn-
ka miał dopiero nabrać roz-
pędu” – mówiła do Mamy le-
karka. Może prowadziła mój 
przypadek, może zawiadywa-
ła oddziałem, może tylko wła-
śnie dyżurowała. „Bez dziec-
ka ja jestem w domu samotna. 
Nocami za nim płaczę. Dziec-
ko w rozłące ze mną od mat-
ki odwyknie” – mówiła lekar-
ce Mama. „No cóż… Na tęsk-
notę matki nie ma lekarstwa!” 
– podsumowała sytuację pani 
doktor. 

Ja tymczasem skoncentro-
wany byłem na obserwowa-
niu okienek w drzwiach. Cicho 
było wokół mnie: żadnej żywej 
duszy nie spostrzegłem. Ale 
wytrwałość została nagrodzo-
na! W jednym z okienek gło-
wa Mamy ukazała się naresz-
cie! Z plikiem dokumentów w 
ręce, uśmiechnięta i rozpro-
mieniona ze szczęścia, stanęła 
przy mnie, tuląc mnie i całując! 
„Maciuś tak dzielnie się spisał, 
ani o centymetr nie z zmienia-
jąc miejsca, jak mu Mama przy-
kazała. Takiego grzecznego 
chłopca zabrać można wszę-
dzie! Idziemy na stołówkę. Da-
dzą nam wcześniej kolację. O 
18.00 saniami odwiozą nas na 
dworzec!” – oznajmiła. 

Siostra Zyta mnie i Mamie 
pomogła zabrać się z bagaża-
mi, towarzysząc nam w chwi-
lach ostatnich w Busku. Sanie 
z konikiem już oczekiwały, by 
te pięć kilometrów podwieźć 
nas na dworzec, skąd podróż 
mieliśmy wpierw do Kielc, 
później do Warszawy i wresz-
cie do Poznania. Zyta poże-
gnała nas wyjątkowo serdecz-
nie. Umawialiśmy się na jej od-
wiedziny w Poznaniu! Do zo-
baczenia! 

dziale kwaterunkowym przy ul. 
Libelta w Poznaniu. Było to Jej 
pierwsze samodzielne miesz-
kanie w życiu. Jego powierzch-
nia to około 20 metrów kwadra-
towych, w tym mieszkalna 15 
metrów. 

Do Poznania dojechaliśmy 
wczesnym rankiem 25 lutego. 
Z dworca taksówką, popielatą 
starą „Warszawą”, zajechaliśmy 
pod dom przy Szpitalnej 9. Na-
sze mieszkanie w bloku 5 znaj-
dowało się na parterze w miej-
scu tym samym, co mieszkanie 
starszego małżeństwa w bloku 
1, które ongiś naszliśmy po dro-
dze. 

– Po której stronie jest na-
sze nowe mieszkanie: po lewej 
czy po prawej? – spytała mnie 
Mama, gdy znaleźliśmy się na 
parterze klatki, której Ona loka-
torem była już dwa miesiące. 

Moja odpowiedź była pioru-
nująca: co sił w nogach popędzi-
łem pod drzwi po stronie lewej, 
pukając w nie energicznie. 

– Masz dobrą pamięć! – 
stwierdziła. – Dobrze to wróży 
twojej przyszłości. 

Otworzyła drzwi kluczami 
wydobytymi z dna swojej torby. 
Od razu rozpoznałem meble za-
brane z pokoju zamieszkałego 
przez nas uprzednio w miesz-
kaniu kilkurodzinnym w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 24.

Kawalerki były wtedy różne… 
I to nawet w jednym z pionów, 
w którym akurat zamieszkali-
śmy. Trudno było pojąć, dlacze-
go w pionie tym tylko jedno ta-
kie mieszkanie, i to na czwar-
tym piętrze, miało wmontowa-
ną wannę z junkersem, a pozo-
stałe – od parteru po trzecie pię-
tro – były jej pozbawione? „Wan-
nowy” problem z siłą ujawnił się 
już w braku możliwości solidne-
go umycia mnie po długiej i mę-
czącej podróży. W pokoju Mama 
ustawiła wanienkę metalową, 
którą od lat używała do prania. 
Udało się Jej mnie do niej jakoś 
wpakować, lecz znaczne połacie 
powierzchni ciała w wodzie się 
nie zanurzyły. Zmarzłem strasz-

liwie, lecz w łóżku rozgrzałem 
się wkrótce i zasnąłem. Chrzest 
bojowy miałem już za sobą.

Zjedliśmy coś na obiad, po 
czym znów trochę pospałem. 
Zbudziwszy się, usłyszałem de-
cyzję Mamy, że oto czas na-
stał na sanki! Ubrawszy wpierw 
mnie, a potem siebie, dała roz-
kaz wymarszu! Biały saneczko-
wy spacer udał się świetnie. Do 
domu wróciliśmy szczęśliwi: na-
tlenieni, rozochoceni i aktywni!

Trudności w nauce repasa-
cji pończoch sprawiły, że Mama 
oczek nie potrafi ła jeszcze pod-
ciągać, a już klientki pukały do 
drzwi… Trzeba było zostawione 
przez klientki pończochy dawać 
do naprawy w innych punktach 
reparacyjnych. Jan Wierzbiński, 
nasz wspólny ongiś przyjaciel, 
bardzo Mamie w tym pomógł.

W inauguracyjnym „kawaler-
kowym” dniu około ósmej wie-
czorem Mama ułożyła mnie do 
snu w łóżeczku dziecinnym. 
Sama zaś potem zasiadła przy 
dużym, okrągłym stole, by z upo-
rem dalej trenować pracę z igłą 
repasacyjną. Zanim zasnąłem, 
mogłem na Mamę jeszcze sobie 
trochę popatrzeć, mimo że Ona 
o tym nie wiedziała…

Jej twarz była skupiona, prze-
niknięta pragnieniem realizacji 
obranej koncepcji zarobkowego 
usamodzielnienia się. Igłę repa-
sacyjną włożyła w pończochę, 
uchwyciła w niej spuszczone 
oczko, zaczęła łapać poprzecz-
nie układające się w nim nit-
ki i przywracać istniejącą mię-
dzy nimi dawną łączność wza-
jemną.

Dostrzegłem błysk na Jej 
twarzy, jakby olśnienie dopa-
dało Ją znienacka. Utrzymując 
chwilowo w jednej ręce tam-
borek z pończochą oraz igłę, 
pociągnęła porcję dymu z pa-
pierosa skrytego pod stołem. 
Mamy palącej nie widziałem 
nigdy dotąd. Starała się o to, 
by jak najmniej dymu wchło-
nąć do płuc.

Zbudziwszy się rankiem, do-
strzegłem Mamę, pochylającą 
się nade mną. Mocno wzruszo-
na czule pogłaskała mnie, mó-
wiąc: 

– Maciuś, moje Ty dziecko 
drogie! Ty nawet nie wiesz, jak 
bardzo jesteś mamie potrzeb-
ny! Mama przez dwa miesiące 
martwiła się, że nie ma Cię w 
domku… Dopiero gdy wróciłeś, 
zaczęłam wreszcie podciągać 
te diabelskie oczka, czego nie 
mogłam się  nauczyć przez ten 
cały czas Twojej nieobecności.

cdn.
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Z inicjatywy Towarzystwa
 Pomocy Głuchoniewido-

mym w Warszawie i dzięki do-
fi nansowaniu PFRON ukazał 
się pierwszy w tym roku numer 
kwartalnika „Dłonie i Słowo”, 
który przybliża tematy zwią-
zane z funkcjonowaniem osób 
głuchoniewidomych w co-
dziennym życiu. 

W 40-stronicowym czasopi-
śmie można znaleźć między in-
nymi artykuł dotyczący pierw-
szej ustawy o tłumaczach-prze-
wodnikach z dnia 19 sierpnia 
2011, która weszła w życie w 
kwietniu tego roku. Autorką jest 
Marta Lempart, prawnik, legi-
slatorka koalicji na rzecz dobrej 
ustawy o języku migowym oraz 
wiceprzewodnicząca Zarządu 
TPG. 

Nie brakuje informacji na te-
mat standardów pracy tłuma-
czy-przewodników, wyjaśnie-
nia, kim jest tłumacz-przewod-

Książka „Spektrum” Krystia-
na Głuszko zmienia w spo-

sób zasadniczy nasze postrze-
ganie świata. Widzimy tu bo-
wiem rzeczywistość z perspek-
tywy człowieka do głębi cier-
piącego. Zapominamy o wła-
snych zmartwieniach. Wsiada-
my do pojazdu pełnego ludzi 
naznaczonych piętnem choro-
by psychicznej. 

Taką właśnie siłę ma ta pu-
blikacja wydana nakładem Wy-
dawnictwa „Dobra Literatura” w 
serii „Z wykrzyknikiem!”. Autor, 
pacjent szpitala psychiatrycz-
nego, opisuje w niej zarówno 
etapy własnej choroby, jak i od-
słania prawdę o stosowanych 
przez lekarzy okrutnych prak-
tykach, nie mających nic wspól-
nego z terapią. „Przyjąć – zale-
czyć – wypuścić – czekać na po-
wrót” – do tego ogranicza się 
personel. Nie ma empatycznej 
rozmowy i rozumiejącej posta-
wy. Brakuje też wsparcia dla bli-
skich, tak bardzo potrzebnego 
w walce z chorobą psychiczną. 
Terminy takie jak: „psychoedu-
kacja” czy „integracja” zostają 
zepchnięte w niepamięć. Są za 
to elektrowstrząsy i śpiączka in-
sulinowa, której fazę ocenia się 

IWONA WIERZBA

Poczęcie

namiętnością
wezbrany
nie mieścisz się
w sobie
i we mnie
przesypujesz życie

by cud się ziścił

Dar życia
Podczas 62. akcji krwio-

dawczej zorganizowanej 
przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Lubonianka” 
im. Błogosławionego Edmun-
da Bojanowskiego w Luboniu 
w niedzielę 16 września w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Luboniu 86 daw-
ców, w tym 36 kobiet, oddało 
38,7 l krwi.

Kierująca poborem lek. med. 
Justyna Ziółek-Wełnic z Regio-
nalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu powiedziała o akcji: 

– Jest bardzo duża frekwen-
cja, krwiodawcy są dobrze przy-
gotowani. Wszystko było zapięte 
na ostatni guzik. Było aż 15 na-
szych pracowników, gdyż akcja 
była duża.

Wśród krwiodawców byli sta-
li uczestnicy poborów krwi. W 
przygotowaniu akcji pomaga-
li: Piotr Chmielewski, Marcin Fo-
judzki, Zbyszko Wojciechow-
ski, Ewa Wojciechowska. Inicja-
tywą wsparli sponsorzy: „Zio-
łolek” Sp. z o.o. Poznań, Pol-Car, 
BZ WBK, Kompania Piwowar-
ska „Lech Browary” Wielkopol-
ski, Selgros Cash & Carry. Trady-
cyjnie podziękowania należą się 
dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Luboniu Zbigniewowi 
Jankowskiemu za udostępnienie 
sali gimnastycznej.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Za zamkniętymi drzwiami

na podstawie dotknięcia stopy 
kluczem.

Jest Beata, niespełna trzydzie-
stoletnia dziewczyna, która się 
śmieje, a po kilku dniach staje 
się kimś zupełnie innym. Dusza 
cierpi niewymownie, zaś krzyk 
obija się o puste ściany. Kobieta, 
która wkrada się do sali konfe-
rencyjnej szpitala i na tablicy pi-
sze: „Nazywam się Beata, jestem 
szalona, ale cieszę się, że Pan 
Bóg mnie stworzył”. 

Lektura szkiców Krystiana 

Głuszko może nasunąć wnio-
sek: „To nie może być prawda!” 
albo: „Przecież to lekarze! Nie 
mogliby zrobić czegoś takiego!”. 
To nie jest jednak fi kcja, to ży-
cie. Do nadużyć dochodzi wszę-
dzie tam, gdzie władza człowie-
ka nad człowiekiem wymyka się 
spod kontroli. Za zamkniętymi 
drzwiami nadmiernie dawku-
je się leki psychotropowe i siłą 
przywiązuje chorych do łóżek, 
usprawiedliwiając to wszystko 
troską o bezpieczeństwo. Kry-
stian nie bez powodu pisze, że 
szpital psychiatryczny w oczach 
rodzin musiał wyglądać inaczej. 
A w to, co widzieli, i czego w za-
mknięciu doświadczyli chorzy, i 
tak nikt nie uwierzy, bo to prze-
cież „wariaci”.

Autor w chorobie zachował 
całkowitą przytomność umysłu 
i dzięki Bogu napotkał na swej 
drodze ludzi, którzy obdarzy-
li go zrozumieniem i miłością. 
Jego „Spektrum” nie jest publi-
kacją, którą po przeczytaniu kil-
ku stron ze znudzeniem odkła-
da się na półkę. Tę książkę czyta 
się jednym tchem. I nie zapomi-
na się, tak jak nie zapomina się 
gorzkiej lekcji życia. 

KAROLINA KASPRZAK

nik, gdzie można 
się o niego ubiegać, 
a także na czym po-
winno być skon-
centrowane wspar-
cie tłumacza. Jo-
anna Celmer-Do-
mańska, instruktor 
rehabilitacji pod-
stawowej i orien-
tacji przestrzen-
nej oraz instruk-
tor szkoleń tłuma-
czy-przewodników 
pisze: „Pomoc tłu-
macza-przewod-
nika powinna być profesjonal-
na, ukierunkowana na konkret-
ne cele, wolna od ingerencji w 
decyzje i działania osób głucho-
niewidomych. Powinna być je-
dynie „poręczą”, o której wiemy, 
że jest obok i której można się w 
danym momencie chwycić, aby 
zrealizować plany”.

Kolejne strony kwartalni-

ka zajmują in-
formacje na te-
mat projektu 
„Wsparcie osób 
głuchoniewido-
mych na rynku 
pracy II – „Weź 
sprawy w swo-
je ręce”, wywiad 
z prezesem TPG 
Grzegorzem Ko-
złowskim, cen-
ne porady prak-
tyczne i wiele 
innych informa-
cji. Kwartalnik 

jest dostępny w wersji elektro-
nicznej w formacie tekstowym, 
dźwiękowym oraz w tłumacze-
niu na język migowy. Można go 
pobrać ze strony internetowej: 
www.tpg.org.pl/dis Pod tym ad-
resem dostępne są też numery 
archiwalne począwszy od 2009 
roku.

KAROLINA KASPRZAK

KWARTALNIK OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH

O dotyku, słowach i…
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Kiedy życie rozczarowuje i 
zawodzą najbliżsi, trudno 

o wiarę w lepsze jutro i nadzie-
ję. Czujemy, że marzenia zo-
stały spisane na straty. Warto 
jednak iść dalej. „Mimo wszyst-
ko”. Taki tytuł nosi książka 
Agnieszki Moniki Polak, która 
opisuje w niej losy swojej przy-
jaciółki Ewy, niepełnospraw-
nej w wyniku choroby Heine-
go Medina. 

„Mimo wszystko” to popularne 
stwierdzenie. Często mówi się: 
„walczyć mimo wszystko”, „zwy-
ciężać mimo wszystko”, „warto 
mimo wszystko”. Nazwę „Mimo 
wszystko” nosi też Fundacja 
Anny Dymnej. „Mimo wszystko” 
to także stosowny tytuł opowie-
ści o niepełnosprawnej, dzielnej 
kobiecie.  

„Jeżeli jesteś pełna komplek-
sów, nie lubisz swojego ciała i 
wydaje Ci się, że Twoje życie 
jest niekończącym się pasmem 

Szansa 
dla 
niewidomych 

Fundacja „Szansa dla Nie-
widomych” od ponad dwu-

dziestu lat pomaga osobom, 
które straciły wzrok lub nie-
dowidzą. Organizuje dla 
nich profesjonalne szkolenia 
i warsztaty, pomaga w pra-
cy i w domu. Co roku orga-
nizuje konferencję Reha For 
The Blind in Poland, w której 
uczestniczą zainteresowani z 
całego świata. 

Kolejny cykliczny konkurs 
to „Idol”, w którym są wybie-
rani najdzielniejsi niewido-
mi oraz ich widzący przyjacie-
le najbardziej im pomagają-
cy. Podopieczni fundacji jeżdżą 
na rowerach, pływają, grają w 
ping-ponga. Bardzo bliska jest 
im także turystyka, która bazu-
je na zapachu, smaku i dotyku. 
Osób niewidomych i słabowi-
dzących nie trzeba namawiać 
do rajdów, pieszych wędrówek 
i zlotów. Z myślą o nich wy-
dano między innymi pierwszy 
w kraju atlas turystyczny oraz 
przewodnik turystyczny. 

Celem fundacji jest zbudo-
wanie ośrodka rehabilitacyj-
nego dla wszystkich mają-
cych problemy ze wzrokiem, 
a szczególnie dla osób, które 
niedawno go straciły. Pomysło-
dawcom chodzi o to, by prze-
konać ich, że mimo niepełno-
sprawności można normalnie 
żyć. W ośrodku prowadzona 
będzie rehabilitacja przez na-
ukę poruszania się w otwar-
tej przestrzeni, ćwiczenia na 
symulatorach skrzyżowań ulic. 

Natomiast w planowanym 
laboratorium umieszczone 
zostaną urządzenia mówią-
ce z wypukłą grafi ką. Dzięki 
temu osoby niewidome i nie-
dowidzące usłyszą to, czego 
nie mogą zobaczyć. W wie-
lu miastach, także w Pozna-
niu, powstały tyfl opunkty, któ-
rych zadaniem jest prowadze-
nie specjalistycznego porad-
nictwa skierowanego do pod-
opiecznych oraz ich rodzin. Do 
ich wyposażenia należą mię-
dzy innymi brajlowskie moni-
tory, syntezatory mowy, elek-
troniczne lupy, udźwiękowione 
zegarki, termometry, wagi i ci-
śnieniomierze. 

Punkt Konsultacyjny w Po-
znaniu znajduje się przy ulicy 
Lindego 4, tel. 61-646-51-11. 
awa 

Niezwykłych wrażeń do-
starczyło słuchaczom 

spotkanie z Agnieszką Mo-
niką Polak, autorką książki 
„Mimo wszystko”, która opo-
wiada o życiu niepełnospraw-

KSIĄŻKA

O kobiecie, która się 
nie poddaje

Spotkanie 
z „Mimo wszystko” 
w PoemaCafe

nej Ewy. W piątek 24 sierp-
nia w kawiarni literacko-arty-
stycznej PoemaCafe przy uli-
cy Langiewicza w Poznaniu 
publiczność przekonała się, 
że pomimo ograniczeń moż-
na żyć aktywnie i cieszyć się 
każdym dniem.

Agnieszka Monika Polak 
przyjechała do Poznania aż 
z Lublina, gdzie się urodziła i 
obecnie mieszka. Dzieciństwo i 
młodość spędziła na Pomorzu. 
Ukończyła studia na Wydzia-
le Pedagogiki i Psychologii Uni-
wersytetu imienia Marii Curie 
– Skłodowskiej w Lublinie oraz 
Państwową Szkołę Muzyczną I 
i II stopnia w klasie altówki. 

Piątkowego wieczoru zagrała 
dla gości na skrzypcach prze-
piękne utwory. Było refl eksyjnie, 

ale i radośnie, bo autorka opo-
wiadała też zabawne anegdoty. 

– Ewa, bohaterka książki, to 
moja przyjaciółka, z którą znam 
się od ponad 20 lat. Jest między 
nami 16 lat różnicy. Ewa mówiła 
mi wiele o sobie. Kiedyś powie-
działam, że jej życie to dobry 
materiał na książkę. Odpowie-
działa: „Tylko jak znaleźć ko-
goś takiego, kto chciałby to opi-
sać?”. Pewnej soboty zadzwo-
niłam do niej informując, że tą 
osobą jestem ja i zapytałam, czy 
zgadza się, bym ją napisała. Po 
uzyskaniu zgody zaczęłam pi-
sać – wspomina autorka. 

Na zakończenie spotkania za-
interesowani otrzymali „Mimo 
wszystko” wraz z dedykacją. 
Więcej o tej książce poniżej.

KAROLINA KASPRZAK

Agnieszka Monika Polak 
i prowadzący spotkanie

Robert Stępiński.

problemów, przeczytaj tę książ-
kę” – zachęca okładka. Zatem o 
czym opowiada publikacja i ja-
kie jest jej najważniejsze prze-
słanie? Mówi o podążaniu ścież-

kami życia z podniesioną głową. 
O nadziei. O sile, jaka tkwi w nas 
samych i drugim człowieku. O 
pokonywaniu barier. 

Agnieszka Monika Polak zna-
ła się z Ewą od ponad dwudzie-
stu lat. Dużo rozmawiały. Pew-
nego dnia zauważyła, że przyja-
ciółka ma sporo doświadczeń, i 
mogłyby one zostać zawarte w 
książce. . 

Książka napawa optymi-
zmem. Nie ma w niej nostal-
gii, smutku i użalania się nad 
niesprawiedliwym losem. Ewa 
pomimo ograniczeń sprawno-
ściowych wychodzi do ludzi. 
Gdy wszystko się wali, odważ-
nie szuka rozwiązania. Publi-
kacja zawiera barwne opisy 
różnych historii, jakie przytra-
fi ły się Ewie i Agnieszce. Poka-
zuje, że we współczesnych cza-
sach wciąż zwycięża miłość i 
przyjaźń. Mimo wszystko. 

KAROLINA KASPRZAK
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W  dniach 13 i 14 września 
2012 roku benefi cjenci 

realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Klesz-
czewie projektu pod nazwą 
„Nie bój się, nie lękaj – wypłyń 
na głębię – daj sobie pomóc”, 
wraz z rodzinami i opiekuna-
mi uczestniczyli w wyciecz-
ce do Wrocławia. Dwudniowy 
wyjazd integracyjny (17 osób) 

Ciepłe schronienie i barw-
ne, pełne silnych emocji 

obrazy i inne prace plastyczne 
czekały na gości w deszczo-
wą środę 12 września w Gale-
rii „Zielona” Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Zielo-
ne Centrum”, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Osób 
i Rodzin z Problemami Zdro-
wia Psychicznego „Zrozumieć 
i pomóc” na ulicy Garbary 47 
w Poznaniu. W niewielkim, 
ale przytulnym pomieszcze-
niu każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Były tryptyki, dypty-
ki, witraże, obrazy, kolaże, bi-
żuteria artystyczna oraz… ce-
ramiczne pieczywo.

Wszystkie prace powsta-
wały przez cały rok. Tworzy-
li je uczestnicy zajęć artetera-
peutycznych w „Zielonym Cen-
trum” pod okiem wykwalifi ko-
wanych instruktorów. Inwencji 
nie brakowało. Każdy pragnął 
za pomocą sztuki wyrazić swo-
je odczucia i pokazać, że mimo 
trudności zdrowotnych można 
osiągać sukcesy twórcze. Trze-
ba tylko bardzo chcieć. Prezen-
towane prace ukazywały kli-

Wśród nas żyją niezwykli 
ludzie. Często nic o nich 

nie wiemy. Miałam szczęście 
poznać takiego człowieka. To 
Ludwik Kamiński, urodzony w 
1925 roku w Słoninie na Zie-
mi Nowogrodzkiej. Jako chło-
piec wyróżniał się bystrością 
i błyskotliwością wypowiedzi. 
W okresie szkolnym zachoro-
wał na szkarlatynę. W skutek 
powikłań stracił całkowicie 
słuch, co uniemożliwiło mu 
dalszą naukę. 

W tym okresie ojciec listo-
nosz nauczył go grać w sza-
chy. W klubie pocztowym grali 
niemal wszyscy listonosze. Już 
przed wojną jako dziecko ogry-
wał dorosłych. Jednego dnia 
aresztowano ojca i wywiezio-
no za krąg polarny, a Ludwika z 
siostrą i matką deportowano na 
Syberię. Tam w dramatycznych 
okolicznościach zdołał prze-
żyć sześć i pół roku. Wystru-
gał z drewna fi gurki szachowe, 
zrobił szachownicę i dzielił się 
swoją pasją z innymi młodymi 
ludźmi, organizując rozgrywki 
szachowe.

Po wyzwoleniu osiadł z ro-
dziną w Chorzowie. Odnalazł 
się w środowisku osób głu-
chych. Wspólnie utworzyli klub 
szachowy. Umiał dobrze pisać i 
czytać, więc wybrano go sekre-
tarzem klubu, a następnie pre-
zesem. Założył w klubie pierw-
szą w Polsce Sekcję Szachową 

Z Kleszczewa 
do Wrocławia

Po noclegu w Domu Tury-
stycznym „Trio” przyszedł czas 
na zwiedzanie najstarszego 
ZOO w Polsce – przepięknego 
ogrodu, który jest również naj-
większy pod względem liczby 
pokazywanych zwierząt. Tu-
taj zarówno dla dzieci małych 
i dużych, jak i dla osób doro-
słych, znalazły się atrakcje, któ-
re długo będziemy wspominać. 
Uczestniczyliśmy w rejsie stat-
kiem pasażerskim po Odrze, z 
którego zobaczyliśmy panora-
mę miasta. Zmęczeni i zado-
woleni wróciliśmy do autokaru, 
by udać się w powrotną drogę 
do domu. 

ANNA GOŁKOWSKA

współfi nansowany był ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
wspomnianego projektu. 

W eskapadzie udział wzię-
ły zarówno osoby sprawne 
jak i niepełnosprawne. Z pa-
nią przewodnik zwiedziliśmy 
uroki Starego Miasta, pozna-
jąc jego historię i podziwiając 
zabytkowe budowle, słucha-
jąc przy tym historii każdej z 
nich, przeplatanej legendami. 
Starsze dzieci miały okazję po-
chwalić się swoją wiedzą oraz 
uczestniczyć w poszukiwa-
niach krasnali, które są nie-
odłączną częścią zwiedzane-
go miasta. 

Jestem dobrej myśli
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Ciąg dalszy ze str. 41
Klub stał się dla pani Małgosi 

drugim domem. Ma tam przy-
jaciół, chętnie angażuje się w 
organizacje różnych przedsię-
wzięć. Działa także w Polskim 
Towarzystwie Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Wielkopol-
ska. Żartuje, że teraz, gdy jest 
chora, o wiele więcej zwiedzi-
ła miejsc, niż gdy była zdrowa. 

– Choroba wiele zmieniła w 
moim życiu – mówi. – Stałam 
się bardziej odporna, nie straci-
łam optymizmu i nauczyłam się 
walki. Nigdy nie chowałam gło-

wy w piasek, lecz zawsze wal-
czyłam, by życie stało się jak 
najmniej uciążliwe. Cieszę się 
ogromnie, że znajduję oparcie 
w córce i zięciu, którzy miesz-
kają ze mną i zawsze są goto-
wi do pomocy. Dzięki temu czu-
ję się bezpieczna. Wiem, że bli-
scy są bardzo ważni i nie tylko 
dlatego, że podtrzymują na du-
chu, ale sprawiają, że nie czuję 
się samotna. 

Małgorzata Nowak zdaje so-
bie sprawę, że może stracić 
wzrok. Zamiast rozpaczać po-
stanowiła przystosować miesz-

kanie do nowej sytuacji. W 
domu został przeprowadzo-
ny remont. Obniżono progi, za-
montowano klamki i kontak-
ty na odpowiedniej wysokości, 
by pani Małgosi było łatwiej. Na 
razie cieszy się życiem, czerpie 
z niego garściami i wykorzystu-
je każdą chwilę. Ma wiele pla-
nów i marzeń. Chciałaby jesz-
cze wiele zrobić dla innych. Jej 
siłą jest mocna psychika, która 
pozwala przezwyciężać trud-
ności. Wie, że nigdy się nie pod-
da. 

AURELIA PAWLAK
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Szachy – pasja życia

CHWILE ZE SZTUKĄ W GALERII „ZIELONA”

Wszystkie barwy emocji 
mat pór roku, martwą naturę, 
ludzi. Jeden z twórców zaczy-
nał od najprostszych szkiców, a 
dziś maluje transformacje z ilu-
stracji książkowych, omawiają-
ce przeróżne zagadnienia bli-
skie człowiekowi. 

Instruktorzy podkreślali, że 
przedstawiane dzieła nigdy by 
nie powstały, gdyby nie moty-
wacja i zaangażowanie auto-
rów, którzy inicjowali pomy-
sły oraz dopracowywali szcze-
góły. Ich dokonania podziwia-
li uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Fountain 
House” przy ulicy Rawickiej, Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego 
przy ulicy Grobla, Poznańskie-
go Ośrodka Zdrowia Psychicz-
nego przy osiedlu Kosmonau-
tów oraz zaproszeni goście, 
wśród których był Adam No-
wak, sponsor poczęstunku. 

Po otwarciu wystawy cze-
kała niespodzianka: etiu-
da „Prawdziwe kolory”, przy-
gotowana przez Aldonę Wi-
śniewską, Ewę Adamiak i Ka-
tarzynę Stempin pod kierun-
kiem Pawła Nygi. Taneczne 
trio ukazało emocje, jakich 
doświadczamy, gdy ktoś pró-
buje obniżyć naszą wartość. 
Siłę do działania daje nam 
wówczas przyjaciel, który 
poda dłoń, podniesie z upad-
ku i pomoże stawić czoła 
trudnościom. O tym mówiły 
również prace zawieszone na 
ścianach Galerii „Zielona”. To 
sztuka płynąca prosto z ser-
ca, dająca do myślenia, wy-
dobyta z głębi. Warto zatrzy-
mać na niej wzrok. Wystawa 
potrwa do 19 października. 

KAROLINA KASPRZAK

Głuchoniemych. Wiceprezesa 
Polskiego Związku Szachowe-
go Roman Bąk był bardzo przy-
chylny jego działalności. Brał 
udział w organizowanych w la-
tach pięćdziesiątych Szacho-
wych Mistrzostwach Śląska w 
Wiśle na Kozińcu lub w Ustro-
niu. Był to trudny okres dla głu-
choniemych pasjonatów sza-
chistów. 

Jednak dzięki staraniom Lu-
dwika Kamińskiego, wspiera-
nym przez Romana Bąka, uda-
ło się przełamać złą passę i w 
1954 roku zorganizować w Pa-

łacu Młodzieży w Katowicach I 
Drużynowe Szachowe Mistrzo-
stwa Polski Głuchoniemych. 
Udział wzięło dwanaście trzy-
osobowych drużyn z całego 
kraju, w tym dwa zespoły ze 
Śląska. Zwyciężyła reprezenta-
cja Warszawy, w której debiu-
tował Janusz Żak, późniejszy 
wielokrotny mistrz Polskiego 
Związku Głuchoniemych. Sza-
chiści ze Śląska drugie miejsce, 
a trzecie – drużyna z Poznania. 

Ludwik Kamiński przejął ini-
cjatywę i kierownictwo w PZG 
tej dziedzinie sportu szacho-
wego. Grał prawie we wszyst-
kich Indywidualnych Szacho-
wych Mistrzostwach Polski 
Głuchych. Dwukrotnie był wi-
cemistrzem, zawsze zwykle 
plasował się w czołówce. Ze 
śląska drużyną aż 16 razy zdo-
bywał tytuł Drużynowego Sza-
chowego Mistrza Polski Głu-
chych. Uczestniczył też w wielu 
innych turniejach szachowych 
organizowanych przez niepeł-
nosprawnych oraz w turniejach 
Integracyjnych w Obrze, Przeła-
zach, Sokółce, Węgierskiej Gór-
ce i Boszkowie. W 2002 roku w 
Festiwalu Szachowym Niepeł-

nosprawnych właśnie w Bosz-
kowie zajął I miejsce. 

W Pszczynie gdzie od lat 
mieszka, długie lata był instruk-
torem szachowym w miejsco-
wym Domu Kultury. Jako osiem-
dziesięciolatek w 2005 roku 
wspólnie z Tadeuszem Kapu-
stą zorganizował I Międzynaro-
dowy Integracyjny Turniej Sza-
chowy, kontynuowany i rozwi-
jany przez Pawła Więcka – pre-
zesa Pszczyńskiego Stowarzy-
szenia Szachowego. W 2009 
roku miał ponad 120 uczestni-
ków. Grają w nim nawet junio-
rzy ze Lwowa. 

A pan Ludwik nadal popu-
laryzuje szachy wśród głucho-
niemych w całym kraju, opra-
cowuje i wydaje Biuletyny Sza-
chowe Niesłyszących. Na ze-
słaniu nauczył się języka ro-
syjskiego. W działalności szko-
leniowej korzystał z opraco-
wań wybitnych teoretyków ro-
syjskich. Między innymi przeło-
żył na język polski artykuł Pio-
tra Romanowskiego „O realiza-
cji przewagi materialnej”, który 
w 1955 roku był drukowany w 
„Szachach” i powtórzony w Nr 
6/2008 „Panoramy Szachowej”, 

Kilka jego partii szachowych 
ukazało się w różnych czasopi-
smach szachowych, między in-
nymi w Nr IV/2002 „Szachisty” 
partia J.Czakon – L.Kamiński, 
zakończona remisem. Również 
miesięcznik „Szachy-Chess” w 
Nr 6/2008 zamieścił artykuły i 
zdjęcia L. Kamińskiego.

Ludwik Kamiński jest in-
struktorem i sędzią szacho-
wym II klasy. W wieku 85 lat na-
dal propaguje szachy jako sport 
długoletnich. Jest człowiekiem 
otwartym i serdecznym, ma 
wielu przyjaciół i współpra-
cowników zarówno wśród głu-
chych jak i słyszących. Utrzy-
muje kontakty z krewnymi w 
rodzinnym Słonimie, Moskwie, 
Kazaniu, Szwecji i USA. Jest ho-
norowym członkiem Polskie-
go Związku Głuchych, Polskie-
go Związku Sportowego Głu-
chych, Pszczyńskiego Stowa-
rzyszenia Szachowego i Ślą-
skiego Klubu Sportowego Nie-
słyszących. Posiada wiele od-
znaczeń i medali, między inny-
mi Złoty Krzyż Zasługi, Order 
Odrodzenia Polski, Złote Ser-
duszko „Deus Caritas Est”. 

GRAŻYNA KIERSTAN-WEISS

Biżuteria artystyczna i ręcznie robione kartki cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. 
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Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Cze-

szewie wybrali się 1 września 
wraz z opiekunami na jedno-
dniową wycieczkę do Torunia 
i Inowrocławia. 

Wyjechaliśmy wcześnie rano 
i po trzech godzinach jazdy au-
tokarem przybyliśmy do Toru-
nia. Najpierw poszliśmy zoba-
czyć krzywą wieżę z XII wieku, 
która pełniła rolę baszty w mu-
rach obronnych Torunia. Pod 
wpływem potężnego jej cięża-
ru wieża przechyliła się już w 
kilka lat po wybudowaniu i tak 
trwa do dzisiaj. Robiliśmy przy 
niej pamiątkowe zdjęcia. Byli-
śmy w domu Mikołaja Koper-
nika, w którym zwiedziliśmy 
też muzeum toruńskiego pier-
nika. Przyjęli nas pracownicy 
w historycznych strojach. Każ-
dy z nas własnoręcznie zrobił 
sobie piernika przy małej po-
mocy pracujących tam pań. Ja 
wybrałem foremkę z wizerun-
kiem Mikołaja Kopernika. Pa-
nie włożyły nasze pierniki do 
starodawnego piekarnika, a 
my międzyczasie zwiedzali-
śmy ekspozycje związane z hi-
storią toruńskiego rzemiosła 
piernikarskiego. Pani przewod-
nik opowiedziała nam legendy 
związane z toruńskim pierni-
karstwem. 

Niezwykłe były tu zabytko-
we sklepienia, przytulne wnę-
trza, tajemnicze zakamarki, a 
wszystko z czerwonej cegły, 
pachnącej dawnymi wiekami. 
Na górne piętro, gdzie znaj-
duje się muzeum Kopernika, 
osoby na wózkach inwalidz-
kich nie były wstanie wejść ze 
względu na schody i brak win-
dy.

W muzeum znajdują się po-
mieszczenia i eksponaty zwią-

Zbigniew
Strugała
ZZ
SS Wyprawa do Torunia 

i Inowrocławia 

zane z życiem pracą Koperni-
ka, są także rękopisy jego dzieł 
i stare mapy oraz wiele innych 
rzeczy z nim związanych. 

Mikołaj Kopernik urodził się 
19 lutego 1473 roku w Toruniu 
przy dzisiejszej ulicy Koperni-
ka. Był człowiekiem wszech-
stronnie uzdolnionym i dzia-
łał w wielu dziedzinach na-
uki. Światową sławę zyskał 
jako astronom. Mówi się, że 
„wstrzymał słońce i poruszył 
ziemię”. Jego największe dzie-
ło „O obrotach ciał niebieskich” 
pokazywało Słońce jako cen-
trum Układu Słonecznego. Wo-

kół Słońca miały poruszać się 
wszystkie planety, w tym tak-
że Ziemia. Większość swoje-
go życia Kopernik spędził poza 
Toruniem, na polskich i zagra-
nicznych uczelniach. Poszli-
śmy też pod jego pomnik. 

Atrakcją były przejażdżki 
rykszami po uliczkach Toru-
nia. Dzięki temu mogłem zo-
baczyć ruiny zamku krzyżac-
kiego, mury obronne, ratusz, 
ulicę Podmurną i rynek głów-
ny. Toruń to piękne, zabyt-
kowe miasto leżące nad Wi-
słą. Szkoda jednak, że nie jest 
przygotowane dla osób nie-
pełnosprawnych poruszają-
cych się na wózkach inwa-
lidzkich. 

W drodze powrotnej wstą-
piliśmy do Inowrocławia. Tu 
zwiedziliśmy ośrodek w Parku 
Solankowym, gdzie mogliśmy 
oddychać solankowo-jodo-
wym powietrzem. Po relaksie 
i odpoczynku w tym uroczym 
miejscu ruszyliśmy w drogę po-
wrotną do domu. 
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– A co ty smarkaczu sobie my-
ślisz, że to podwórkowa zaba-
wa? – dowódca wyraźnie nie 
był w humorze. – Żebym dzie-
ciaki wysyłał na akcję. Jeszczem 
nie zwariował. A po drugie, nie 
bardzo wiem, coście za jedni, a 
po trzecie, nawet gdybyś umiał 
synku strzelać, to przecież z kija 
strzelać pewnie nie potrafi sz. A 
po czwarte… 

– Pan nas obraża, chociaż nic 
o nas nie wie. Chyba nie sądzi 
pan, że Niemcy postrzelili mnie 
tak na niby. A po piąte, chcemy 
walczyć z wrogiem. 

– Patrzcie go… masz szczę-
ście, że ciebie Niemiec dziab-
nął, bo bym ci pokazał, co zna-
czy dyscyplina. Ale o tym potem. 
A teraz słuchać i ani pary z gęby, 
zrozumiano? 

– Tak jest – odpowiedzieli 
zgodnie, zadowoleni, że dowód-
ca chyba ich weźmie.  
Ruszyli wszyscy w stronę ja-
strzębskiego jaru. Partyzanci, 
widać, znali dobrze teren, bo szli 
sobie tylko znanymi ścieżkami. 
Bartkiem zaopiekował się blon-
dynek, który wydawał się być 
najmłodszy z całej grupy. 

– Nic się nie bój, z naszego do-
wódcy to klawy chłop. Tylko nie 
lubi, jak mu się ktoś sprzeciwia. 
Niemcy zabili mu żonę, dlatego 
pcha się w najbardziej niebez-
pieczne sytuacje. Jakby mu na 
życiu już wcale nie zależało. A ty 
z tym lagrem… nie bujałeś? 

– Jak bym śmiał. Byłem tam 
prawie rok. Kilku z nas uciekło 
z robót, jak tylko trafi ła się oka-
zja. Ale nas nakryli. Tylko mnie 
się udało prysnąć… przez przy-
padek. Jak sobie pomyślę, że ja 
żyję, a oni… 

– E… to taki zielony nie jesteś, 
jak myślałem. 

– Nie gadać mi tam! – stro-
fował ich dowódca, który szedł 
przodem. 

Kiedy się znaleźli w pobliżu 
miejsca zasadzki, każdy otrzy-
mał swoje zadanie do wykona-
nia. Bronek z Bartkiem mieli ob-
serwować ze skraju górzyste-
go lasu, czy aby od strony mia-
sta nie zbliżają się jacyś Niemcy. 
Jeśli tak, natychmiast mieli alar-
mować. 

– Jak na początek, dobre i to – 
zawyrokował Bronek. 

Niebawem oddział hitlerow-
ców, który pacyfi kował wieś, zo-
stał zaatakowany przez party-
zantów. Chłopcy tylko z daleka 
obserwowali przebieg walki. Po 
wybuchach granatów rozpęta-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie

tysiącleci(32) 
ła się strzelanina. Trwała plano-
wane dwie minuty. Po tym czasie 
partyzanci wycofali się do lasu, z 
wyjątkiem jednego rannego, któ-
ry został w tyle. Chłopcy dobiegli 
do niego i pomogli mu skryć się 
za drzewami gęstego lasu. Za-
skoczeni Niemcy długo jeszcze 
ostrzeliwali się, nie bardzo wie-
dząc, jaką siłą dysponują par-
tyzanci. Ci natomiast szybkim 
marszem zmierzali do miejsca 
zakwaterowania. Kiedy się tam 
znaleźli, chłopców zaprowadzo-
no do „Starego”. 

„Stary” w randze kapitana 
okazał się starszym panem, któ-
ry bardziej przypominał profe-
sora gimnazjum, niż dowódcę 
jednostki partyzanckiej. Musieli 
mu wszystko opowiedzieć z naj-
drobniejszymi szczegółami. Po-
tem dopiero otrzymali pochwa-
łę za pomoc i odwagę, z jaką po-
spieszyli ratować pod lasem ran-
nego partyzanta. 

– No i co ja mam teraz z wami 
zrobić? – pytał sam siebie ka-
pitan. – Chcecie dostać się do 
Warszawy. Właśnie wczoraj po-
wstańcy skapitulowali. 

– To niemożliwe – Bartek po-
wiedział to z takim przekona-
niem, że sam kapitan popatrzył 
na niego zaskoczony. – Przecież 
już we wrześniu Praga była zdo-
byta przez nasze wojska. Prze-
cież byli już tak blisko siebie, 
może to tylko niemiecka propa-
ganda…. 

– To tragiczna prawda – kapi-
tan również był wyraźnie zała-
many tą wiadomością. – I nic tu 
już nikt nie zmieni. Nie ty pierw-
szy chciałeś iść na pomoc War-
szawie. Ale okazałó się to nie-
możliwe. Na razie chłopcy od-
pocznijcie, a potem namyślimy 
się, co z wami zrobić.

Przez kilka pierwszych dni 
chłopcy, ku ich rozczarowaniu, 
obierali ziemniaki, prali bieliznę, 
kopali umocnienia, podczas gdy 
partyzanci, wysyłani byli na róż-
ne akcje.

Tymczasem rana Bartka nie 
chciała się goić. Ropiała. Chło-
piec gorączkował. Warunki sa-
nitarne w obozie partyzanckim 
były bardzo prymitywne. Do tego 
doszły wieści, że Niemcy skon-
centrowali znaczne siły i pod-
chodzą od strony wschodniej. 

Zapewne przygotowują manewr 
okrążający. 

Kapitan zarządził alarm. Na-
kazał marsz na zachód. Kiedy 
kolumna posuwała się gęsiego 
znanymi sobie szlakami, kilka 
razy pojawiły się samoloty z nie-
mieckim krzyżem. Zrzucili kilka 
bomb, przejechali ileś tam razy 
seriami po Bogu ducha winnych 
drzewach. Olbrzymi, święto-
krzyski las zbyt dobrze masko-
wał leśnych, aby piloci Lufwaf-
fe zdołali kogokolwiek dostrzec. 

Bartek czuł się coraz gorzej. 
Starał się jednak tego po sobie 
nie pokazywać. Dopiero po kilku 
dniach zaszli do jakiejś wsi. Po 
wystawieniu posterunków moż-
na było sobie wreszcie odpo-
cząć, wymyć się, ogrzać. Pojawił 
się już pierwszy śnieg. Znalazł 
się również jakiś lekarz, który 
zbadał rannych i chorych. Bart-
kowi opatrzył ranę i kazał poło-
żyć się do łóżka.

W tej sytuacji kapitan zdecy-
dował, że Bartek i jeden z ran-
nych zostaną we wsi aż do wy-
zdrowienia. Przed odjazdem 
przyszedł do chłopca, usiadł 
przy nim i uśmiechając się po-
klepał po policzkach. 

– Nic się nie martw. Wyzdro-
wiejesz, nabierzesz siły i jesz-
cze szkopom pokażesz, gdzie 
raki zimują. Na razie mam dla 
ciebie inne zadanie. Traktuję cię 
jak członka naszego oddziału, 
dlatego zlecam tobie wykona-
nie rozkazu, naturalnie, jak bę-
dziesz już zdrowy. W czapce za-
szytą będziesz miał bibułę, któ-
rą doręczysz naszemu człowie-
kowi. Znajduje się on w rejo-
nie Krakowa. To bardzo ważna 
sprawa. Adres i nazwisko otrzy-
masz przed wyjściem w teren. 
Również hasło i odzew. Sądzę, 
że pobyt w Ostlagrze, ucieczka 
z niego, także pobyt u nas – na-
uczył cię roztropności, rozwagi, 
odwagi i sprytu. Myślę, że może-
my na Tobie polegać. 

– Tak jest, panie kapitanie – 
Bartek starał się unieść głowę 
do góry. 

– Dobra, dobra, chłopcze. A… 
jeszcze jedno. Najlepiej, jak do-
łączysz do któregoś transpor-
tu z warszawiakami. Z tego, co 
wiem, są oni wysyłani w rejon 
Krakowa. Jako nasz człowiek 

masz się nimi zaopiekować, gdy 
znajdziesz się na miejscu. Cho-
dzi nam o to, czy przez wszyst-
kich mieszkańców są należy-
cie przyjmowani. Sam dosta-
niesz lewe papiery. I wszystkie-
go masz nauczyć się na pamięć. 
Zresztą przed wyjściem otrzy-
masz jeszcze dokładne instruk-
cje. A my musimy iść dalej, aby 
zebrać się do kupy i szkopom 
dać łupnia. Tylko patrzeć, jak 
front wschodni ruszy, a wtedy na 
pewno się zobaczymy.

Kiedy kapitan odszedł, wpadł 
jeszcze Bronek z wesołym blon-
dasem, podowcipkowali trochę i 
szybko się pożegnali, jako że od-
dział szykował się do wymarszu. 
Bartek rozbeczał się jak szcze-
niak, zazdroszcząc Bronkowi, 
że ten będzie walczył z wro-
giem, podczas gdy on musi leżeć 
pod pierzyną.

Dwa tygodnie jeszcze wylegi-
wał się pod tą pierzyną, zanim 
pozwolono mu wykonać polece-
nie kapitana. Gospodarz, u któ-
rego mieszkał, zaprowadził go 
do innego człowieka, od które-
go otrzymał ścisłą instrukcję. Co, 
jak, z kim do kogo… Następnie 
zawieziono go na stację kolejo-
wą, gdzie znajdowały się zatrzy-
mane czasowo wagony z war-
szawiakami. Wsiadł do jedne-
go z nich na trasie Radom-Kiel-
ce i niebawem jechał już w stro-
ną Krakowa. 

Dopiero teraz, tutaj, w tym 
wagonie dowiedział się o War-
szawie. O gwałtach i okrucień-
stwie, o zdradach i poświęce-
niach, o małości i nienawiści. O 
tysiącach zamordowanych, za-
bitych, spalonych. O przepięk-
nych ulicach, które teraz stra-
szyły pustymi oczodołami. O 
małych obrońcach idących z bu-
telkami benzyny pod czołgi. O 
grobach na podwórkach daw-
nych zabaw. O całej tragedii mia-
sta – bohatera. Miasta męczen-
nika, miasta opuszczonego. 

Dlatego w duszy szydził te-
raz z siebie, że nie doszedł do tej 
Warszawy, że nie był tam razem 
z nimi, że żyje… Tkwiło w nim 
jakieś utopijne, dziecinne prze-
konanie, że gdyby tam był, to… 
miasto by nie padło, nie umarło.

cdn.



STRONA50 PAŹDZIERNIK 2012

Kolorowe 
doniczki

Rośliny możemy przesadzać 
do nowych doniczek tak-

że jesienią. Dzięki temu zabie-
gowi będą się lepiej rozwijać. 
Ogrodnicy radzą, by wybierać 
doniczki zawsze o jeden roz-
miar większe. Handlowa oferta 
doniczkowa jest tak bogata, że 
na pewno z wyborem nie po-
winno być problemu. 

Decydując się na pojemnik na 
roślinę należy pamiętać, że do-
niczki ceramiczne dłużej utrzy-
mują wilgoć i gleba w nich wol-
niej ulega wysuszeniu. Są one 
zatem odpowiedniejsze dla ro-
ślin, których nie powinno się 
przesuszać. Natomiast doniczki 
ceramiczne o porowatych ścian-
kach pozwalają glebie swobod-
nie parować i doskonale nada-
ją się roślin pochodzących z su-
chego klimatu. 

Bardzo modne są donicz-
ki z kolorowego tworzywa. Pod 
względem estetycznym nie 
ustępują ceramicznym, są od 
nich trwalsze i tańsze. Są też 
wskazane do pomieszczeń, w 
których są dzieci, gdyż są lek-
kie i nie będą zagrożeniem, gdy 
spadną na ziemię. Do tych doni-
czek można wsadzać kwiaty tra-
dycyjnie, umieszczając na dnie 
drenaż, można też wykorzysty-
wać je jako osłonki. 

Doniczki ceramiczne, nie 
emaliowane, powinniśmy przed 
użyciem namoczyć przez oko-
ło 24 godziny tak, by mocno na-
siąkły wodą. W przeciwnym wy-
padku naczynie podczas pod-
lewania rośliny „wypiłoby” całą 
wodę i utrudniło jej ukorzenienie 
się. Draceny, juki i fi kusy najlepiej 
będą się czuły w bardzo wyso-
kich donicach z naturalnej glinki. 
W szerokich misach dobrze wy-
glądają rośliny płaskie oraz pa-
procie. Wiele gatunków dobrze 
prezentuje się w doniczkach ob-
łych, o kulistym kształcie. Do-
niczki te jednak źle się spraw-
dzają w przypadku roślin wielo-
letnich, ponieważ utrudniają ich 
przesadzanie. awa

Stowarzyszenie „Środowi-
sko dla Niepełnosprawnych 

EKO SALUS” realizuje autorski 
projekt„KOZA – Kreatywne Or-
ganizowanie Zawodowej Ak-
tywności”. Benefi cjentami pro-
jektu są osoby niepełnospraw-
ne z regionu Wielkopolski, ma-
jące aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności z powodu 
schorzenia psychicznego. 

Projekt zakłada przeszkolenie 
30 osób. Założeniem jest zdoby-
cie przez uczestników umiejęt-
ności praktycznego poruszania 

się na rynku pracy, zwiększe-
nie ich motywacji i aktywności, 
wiary we własne siły, podniesie-
nie poczucia odpowiedzialności 
i poziomu samooceny, wzbudze-
nie aspiracji zawodowych i chę-
ci samokształcenia. Organizato-
rzy chcą przygotować uczestni-
ków do powrotu na rynek pra-
cy, podnieść ich kwalifi kacje, na-
uczyć radzenia sobie ze stresem 
oraz organizacją i planowaniem 
czasu, zapoznać z obowiązkami 
i prawami osoby niepełnospraw-
nej, a także pracodawcy. 

Zajęcia będą realizowane w 
formach warsztatowych. Do 
określenia predyspozycji zawo-
dowych będą użyte kwestiona-
riusze zainteresowań zawodo-
wych. Przewidziano też ćwi-
czenia i gry integracyjne, mają-
ce na celu zapoznanie uczestni-
ków ze sobą. Pod koniec warsz-
tatów zrealizowane zostaną an-
kiety ewaluacyjne podsumowu-
jące efekty szkoleń. Projekt jest 
współfi nansowany przez Samo-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego. awa

Kwiaty w doniczkach upięk-
szają i ocieplają wnętrza. W 

ofercie ogrodniczej nie brakuje 
gatunków, których uprawa jest 
łatwa i nie zabiera dużo czasu. 
Pielęgnacja roślin doniczko-
wych może stać się pasją osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów. 

Do najmniej wymagających 
roślin należą kaktusy. Ich upra-
wa jest bardzo prosta. Podstawą 
jest odpowiednia ziemia i do-
brze wybrane miejsce, w którym 
będą stać. Kaktusy pochodzą z 
Ameryki. Rosną na preriach sa-
wannach i bardzo lubią słońce. 
Sadzimy je w przewiewnej zie-
mi, w doniczkach, podlewamy 
miękką wodą w zależności od 
potrzeb. Wbrew panującym opi-
niom, że kaktusy nie lubią wilgo-
ci, trzeba pamiętać, by nie dopu-
ścić do ich przesuszenia. Wiosną 
i jesienią podlewamy je rano, la-
tem wieczorem, a zimą zaprze-
stajemy tej czynności. 

Inne rośliny łatwe w uprawie 
to między innymi dracena, sze-
fl era, sansewiera, zielistka. Pod-
lewamy je przeciętnie raz w ty-
godniu, gdy ziemia w doniczce 
jest sucha. Raz w roku koniecz-
ne jest nawożenie. Czynność tę 
najlepiej wykonać wiosną, gdy 
roślina budzi się ze snu. Od cza-
su do czasu z liści warto usu-
nąć kurz. Najbardziej wytrzyma-
łe są tak zwane sukulenty, które 
magazynują wodę. Dzięki temu 
zimą nie wymagają podlewania. 
Czynność tę wykonujemy dopie-
ro wiosną, gdy podłoże jest prze-
suszone. Najważniejsze dla wy-
trzymałych roślin jest światło. 
Większości gatunkom wystar-
cza rozproszone. Dlatego nale-

„KOZA” kreuje aktywnych

Pięknie na parapecie 
Jeśli lubimy rośliny zwisają-

ce, to warto zdecydować się na 
„welon panny młodej”. Przypo-
mina bluszcz o gęstych listkach. 
Nie wymaga szczególnej uwa-
gi. Podlewamy ją raz na 10 dni. 
Po trzech latach uprawy osiąga 
metr długości. Do długowiecz-
nych ogrodnicy zaliczają popu-
larną szefl erę. Nie potrzebuje 
dużo światła i wody. Przelana za-
cznie gubić liście i usychać. Nie 
trzeba jej często przesadzać ani 
przycinać. Szefl era może mieć li-
ście zielone lub zielone z żółtym 
nalotem. Jej przeciwieństwem 
jest popularny papirus, który po-
trzebuje bardzo dużo wody. Do-
piero wtedy szybko rośnie i roz-
krzewia się. 

Wytrzymała jest też zielistka o 
długich do 50 centymetrów, wą-
skich, często pasiastych liściach. 
Szybko się rozrasta i ma małe 
wymagania względem światła 
i podłoża. Przez wiele lat może 
rosnąc w tej samej ziemi. Lubi 
zasilanie nawozami uniwersal-
nymi do roślin doniczkowych. 
Przesadzamy ją wiosną, dopie-
ro gdy bryła korzeniowa przesta-
je mieścić się w doniczce. Roz-
mnażanie następuje przez po-
dział lub odcięcie młodych pę-
dów.

Niewiele potrzebuje sanse-
wieria, zwana językiem teścio-
wej. Ma ona najczęściej dłu-
gie, mieczowate i twarde liście, 
ale są też odmiany niskie. Jej li-
ście są zielone, żółte lub w paski 
i prążki. Sansewieria wytrzymu-
je bez podlewania nawet trzy ty-
godnie. Szybko rośnie i bardzo 
rzadko choruje. Ze względu na 
jej wytrzymałość często nazy-
wana jest „żelazną rośliną”. awa

ży unikać miejsc nasłonecznio-
nych. Rośliny cieniolubne trze-
ba postawić w miejsca oddalo-
ne od okna. 

Ważną rolę odgrywa odpo-
wiednia temperatura. Nie po-
winna przekraczać 18 stop-
ni Celsjusza. Zimą powietrze w 
mieszkaniach przesuszone ka-
loryferami nie służy kwiatom, 
dlatego nie wolno ich stawiać w 
sąsiedztwie grzejników. Rośliny 
nie mogą żyć bez wody. Podle-
wamy je w małych dawkach raz 
lub dwa razy w tygodniu. Przed 
nawadnianiem zawsze war-
to sprawdzić stan ziemi w do-
niczce. Decydując się na nie-
zbyt wymagającą w uprawie ro-
ślinę warto wybrać dracenę. Ma 
piękne, soczyście zielone liście, 
osiąga wysokość dochodzącą 
do dwóch metrów. Nie lubi prze-
ciągów i bezpośredniego nasło-
necznienia. 
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– To było moje wielkie 
marzenie, by poka-

zać twórczość Josefa Hofe-
ra, wybitnego artysty art brut 
– mówi Małgorzata Szaefer, 
kurator wystawy w poznań-
skiej Galerii tak – Jego prace 
były prezentowane nie tylko 
w Polsce, ale także w Europie 
i na świecie. Promuje go dok-
tor Elizabeth Telsnig. 

Wystawa doszła do skutku 
dzięki staraniom Austriackie-
go Forum Kultury i dofi nan-
sowaniu z Urzędu Miasta Po-
znania. Wiele osób przyczyni-
ło się także do wydania pięk-
nego katalogu poświęconemu 
artyście. 

– Gdy zobaczyłam po raz 
pierwszy prace Hofera, zrobi-
ły one na mnie ogromne wra-
żenie – dodaje Małgorzta Sza-
efer. Ujrzałam niesamowi-
te postacie w kolorowych ra-
mach. Podstawą jest lustro, z 
którym artysta mierzy się na 
co dzień. Widząc w nim swoje 
odbicie, uruchamia wyobraź-
nię. Jego prace są głównie ak-
tem patrzenia i odzwierciedle-
nia. Są widzeniem i podgląda-
niem. W prezentowanych na 
wystawie rysunkach ciało gra 
z lustrem i ramą. 

Josef Hofer urodził się 17 
marca 1945 roku. Ponieważ 
miasto Linz w Austrii zostało 
zbombardowane, matka po-
jechała rodzić do szpitala do 
sąsiedniej Bawarii. Chłopiec 
urodził się umysłowo i fi zycz-
nie niepełnosprawny. Dorastał 
na małej farmie z rodzicami i 
starszym bratem. Obawiając 
się drwin sąsiadów rodzina 
Hoferów żyła w odosobnieniu. 
Josef z powodu swojej niepeł-
nosprawności nie chodził do 
szkoły, nie uczył się także ję-
zyka migowego. Za to bar-
dzo lubił rysować. Szczegól-
nie interesowały go traktory, 
maszyny rolnicze i zwierzęta. 
Był to czas, gdy w pewien spo-
sób ukrywał nagość. Nawet, 
gdy przejawiała się ona w jego 
pracach to stopniowo zakry-
wał ją warstwa po warstwie 
ołówkiem, tworząc pewnego 
rodzaju skorupę. 

Jego przygoda z lustrem za-
częła się przed dziesięcioma 

Artystyczne 
odbicie w lustrze 

laty, gdy zobaczył je w sklepie 
z meblami. Jego opiekun znał 
napady złości i upór swojego 
podopiecznego, dlatego lustro 
kupił. Do tej pory Josef Hofer 
miał do czynienia z małymi 
lusterkami, w których widział 
odbicie swojej twarzy. Teraz 
w nowym lustrze mógł zo-
baczyć całego siebie. Zaczął 
się w nim oglądać nago. Ni-
gdy nie pozwolił powiesić lu-
stra na ścianie. Zostało posta-
wione naprzeciwko jego łóż-
ka, oparte o szafę i ustawione 
na ziemi. Od tego momentu 
stało się ono najważniejszym 
przedmiotem w jego życiu. 

Znawcy sztuki art brut sto-
sunek Hofera do lustra nazy-
wają „relacją z obiektem”. Lu-
stro bowiem pełni rolę obiek-
tu przejściowego pomię-
dzy światem wewnętrznym, 
a jego odbiciem lustrzanym. 
Hofer otacza swoje nagie po-
stacie ramami, które pełnią 
role ochrony. Początkowo nie-
śmiałe kreski przeobrażają się 
w coraz bardziej wyraziste 
obrazy. Artysta rysuje siebie 
z genitaliami, zaznaczonymi 
czerwoną kreską. 

Elizabeth Telsing tak na-
pisała o Josefi e Hoferze: gdy 
go spotkałam, nikt nie wy-
obrażał sobie takiego rozwo-
ju jego kariery i sukcesu, jaki 
miał nadejść. Josef był bar-
dzo trudnym podopiecznym, 
często miewał napady złości. 
Szczególnie, gdy ktoś naru-
szał jego przestrzeń osobistą. 

Od pewnego czasu pracował 
w grupie przy tworzeniu wy-
robów z wikliny. Ze względu 
na to, że lubił rysować, otrzy-
mywał papier, kawałki tape-
ty. Niestety, potem jego rysun-
ki były wyrzucane. Gdy prze-
jęłam grupę warsztatową ry-
sunku, Josef Hofer początko-
wo nie budził mojego zainte-
resowania. Był cichy, spokoj-
ny, wycofany, ale jego rysun-
ki od początku uważałam za 
wyjątkowe. Dopiero gdy po-
znałam Jozefa, zaczęłam się 
angażować w sztukę art burt. 
Zbierałam wszystkie rysun-
ki Hofera i pokazywałam eks-
pertom. 

Eksperci i specjaliści art 
burt uważają, że Josef Ho-
fer skupił się w swojej twór-
czości na kilku zasadniczych 
elementach. Przede wszyst-
kim uwięził postać ludzką w 
ramach, zastosował technikę 
lustrzanego odbicia. Upośle-
dzenie umysłowe sprawia, że 
artysta widzi świat zupełnie 
inaczej. Teraz sześćdziesię-
ciokilkuletni Hofer tworzy w 
domu pomocy społecznej, w 
ciszy i spokoju. Na swój spo-
sób jest szczęśliwy. Otoczony 
cierpliwością i zrozumieniem 
odnalazł swój sposób na ży-
cie. W przypadku jego twór-
czości upośledzenie umysło-
we stało się źródłem niezwy-
kłej wrażliwości i dostrzega-
nia tego, co zdrowemu czło-
wiekowi mogłoby sprawić 
trudność. awa
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ALDONA WIŚNIEWSKA

*
Z chmur oczu
wylewa się
potok łez.
Nie odchodź,
zrobię wszystko,
co chcesz.
Śledzić będę
każde twoje słowo.
Uczynię mieszkanie
tęczą kolorową. 
Będę malować, 
co tylko zapragniesz.
Tylko zostań.

*
Idę przed siebie.
Nie rozglądam się.
Trzymam przy sobie
kilka zdań
najpotrzebniejszych.
Gwiżdże mi wiatr
w uszach.
Mijam
ludzi smutnych.
To mój marsz
o przetrwanie.
To mój marsz
pokutny.

*
Wyjdź i wejdź
tymi samymi 
drzwiami.
Gdy mnie opuścisz,
po niebie popłyną
chmury z piorunami.
Słońce zajdzie
za górą, za rzeka.
Ale ty wrócisz
i dni jasne przyjdą
przekornie,
na przestrzał.
I już nikt
nie odbierze mi
powietrza.

*
Napił się wiatr
szaleju
i po łąkach goni.
A nam tak daleko
do naszych dłoni.
Schylamy się nisko,
łapiemy okruchy.
Ciągle zmienia się
wszystko.
Przeminie dzień,
ptak zaśpiewa wesoło.
I on też przeminie,
jak wszystko
wokoło. 
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA Aforyzmy

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

FraszkiLepiej

•  Najtrudniej dostrzec wła-
sną głupotę.

•  Twórcy bzdur są mistrza-
mi w ich uzasadnianiu.

•  Rzeczywistość sugeru-
je, że ziemia jest sześcia-
nem i stoi na kancie.

•  Wspólna droga wcale nie 
oznacza wspólnego celu.

•  Najbardziej bolesna jest 
krzywda doznana od naj-
bliższych.

•  Sztukę niszczenia czło-
wiek opanował do per-
fekcji.

•  Polityka to wyższa szkoła 
pływania.

*
Lepiej gdzieś
zdobywać góry,
niż w ruderach
łapać szczury.

SINGIELKA
Wybredna laska,
Która nie czuje,
Że jej do szczęścia
Chłopa brakuje.

Tadeusz
Maryniak
WARSZAWA

T
M
W

BIZNESMEN
Ukradł pierwszy milion
I takie ma chody,
Że wciąż na wolności
Może kręcić lody.

PRZEMIJANIE
Przyjdzie taki czas,
Że nie będzie nas
I ciebie nie będzie
Chamie na urzędzie.

KAC
Wczoraj byłeś
W siódmym niebie,
Dziś nie możesz
Przyjść do siebie.

DEWOTKA
W każdą niedzielę
Gna do spowiedzi,
Bo w dni powszednie
Diabeł w niej siedzi.

KRAJOBRAZ
Marne są widoki,
Gdy wśród polityków
Dominuje grono
Post-nueudaczników. 

CUDAKI
Bogu ducha winnych
Udają w tej chwili
Ci, co się majątków
Cudem dorobili.

NASZ DOM
Wolność z demokracją
Po pokojach bryka,
A to, co najlepsze,
W rękach komornika. 

PRZEOBRAŻENIE
Wczoraj był facet
Wielką świnią, 
A dzisiaj orła 
Z niego czynią. 

•  Żaden kataklizm nie spo-
woduje takich zniszczeń, 
jak nieudacznik przy 
władzy.

•  Nie każdy musi piąć się 
po szczeblach kariery, 
niektórych wnoszą na rę-
kach.

•  Zbyt często zapominamy, 
że żyje się tylko raz.

•  Proste drogi życia istnieją 
tylko w teorii.

•  Prawda to luksus, na któ-
ry stać niewielu.

•  Najchętniej porządkuje-
my cudze życie.

•  Dla wielu każdy nurt do-
bry, byle do koryta.

•  Początek lawiny zawsze 
na górze, skutki na dole.

•  Najchętniej wierzymy w 
to, co dla nas korzystne.

•  Często lepszy gram szczę-
ścia, niż tona rozumu.

•  Wspomnienia nie wrócą 
minionego czasu.

•  Za różnice zdań tych na 
górze życiem płacą ci na 
dole.

•  Pomiędzy bielą a czernią 
jest wiele odcieni, o któ-
rych nikt nie pamięta.

•  Gdy przybywa kłopotów, 
ubywa przyjaciół.

•  Nie każda aureola jest 
dowodem świętości.

*
Lepiej pisać
aforyzmy,
niźli życia styl
mieć Dyzmy.

*
Lepiej już nosić
buty niemodne,
niż opowiadać
kawały głodne.

*
Lepiej z bułkami
zajadać zraza,
niźli wierszami
dręczyć Pegaza. 

*
Lepiej na gardle
zacisnąć stryczek,
niźli utracić
swoje oblicze. 

*
Lepiej stołować się
w mlecznym barze,
niż nieuczciwie
pobierać gażę. 

*
Lepiej kupić
kota w worku,
niźli nie doczekać
wtorku.

*
Lepiej żyć
w kraju Wałęsy,
niż zarabiać 
w Anglii pensy.

*
Lepiej być w życiu
nagim i bosym,
niż na kolegów 
pisać donosy. 
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GNIEW I SPOKÓJ
Człowiek sam nie wie,
co czyni w gniewie;
gdy spokój przy nim,
to – nic nie czyni.

BUTNY
Umie szyć buty
z buty wyzutym;
dzięki donosom
nie chodzi boso.

KUSZENIE 
– NA GÓRZE 
Ku szczytom władzy
czart nas prowadzi!

– Panie Kowalski – odezwał 
się pierwszy kierownik przę-
dzalni Pawlikowski. – Montaż 
radzieckich maszyn się zakoń-
czył, zamierzam dla monte-
rów radzieckich i dla nas zor-
ganizować coś w rodzaju ko-
lacji pożegnalnej. Ale cóż, nasi 
przyjaciele nie chcą przyjść, 
jakby się czegoś obawiali. Nie 
wiesz, no, tak przypadkiem, co 
może być tego powodem? 

– Nie wiem. Ale żeby Rosja-
nie unikali gorzały, to jakoś mi 
nie pasuje – Kowalski był wy-
raźnie zdziwiony. – Ale dla-
czego? 

– Nie wiem… – Pawlikow-
skiego był zakłopotany, zaraz 
też wyjął z paczki „klubowego” 
i zapalił. – Słyszałem, że coś 
zawinił Tolek Urbański, no, ten 
smarownik od Dzikowskiego. 
Ale co zrobił, tego nie wiem. 

– Niech się pan nie martwi 
– widać było, że Kowalskiemu 
coś zaświtało w głowie. – Pój-
dę i postaram się wyjaśnić ten 
problem, czy jak to nazwać. 

– Dobrze, biegnij! – wyraź-
nie było widać, że Pawlikow-
ski ucieszył się propozycją.

*

Nie upłynęło pół godziny, 
gdy Kowalski zameldował się 
u Pawlikowskiego. 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

PAŹDZIERNIK 2012

Lech
Konopiński Fraszki

MEMENTO
Najtrudniej rzec:
„– Memento!”,
gdy język
nam obcięto.

DOŚWIADCZENIE
ŻYCIOWE
Z doświadczeń starców
w kułak się śmiej!
Kto przeżył więcej,
ten czyni mniej.

PRZESZKODY
Świat się potyka
na złych językach.

KATON
Był dla bogaczy
srogim Katonem.
Zarobił na tym
większą mamonę.

O NIEJEDNYM
Zawsze się przyklei,
nie stępi oręża.
Wyznawca idei – 
tej, która zwycięża.

TWÓRCZOŚĆ
KRYTYCZNA
Krytyk też tworzy
jako pasożyt. 

LOS GENIUSZY
Niejeden debil
geniuszy trzebi.

PTASZEK
Umie gniazdko uwić
(teraz jak i drzewiej);
wie, czego nie mówić;
mówi, czego nie wie. 

NA PRZEMÓWIENIA
Co ma mówić satyr
na te referaty?!
Ktoś już pogląd ukuł:
tere-fere-kuku. 

SZAMOTANINA
Człowiek się szamoce
w sieci ludzkich ocen. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Pokonał Ruskich 
– Już wiem! – odezwał się 

wesoło. – Tolek nie na żarty 
przestraszył naszych przyja-
ciół! 

– Czym on ich przestraszył? 
Przecież to konus, a oni chłopy 
jak dęby! A po drugie, po ope-
racji serca wódki nie pije. W 
każdym razie ja o tym nic nie 
wiem… 

– No właśnie – przerwał ta-
jemniczo Kowalski. – Tolek 
pije. Co prawda, od przypadku, 
ale jak już się napije, to niczym 
beczka bez dna. Przedwczoraj 
coś takiego właśnie się stało. 

– Jak to? – nie wytrzymał 
Pawlikowski. 

– Byli na wódce z naszy-
mi, Tolek też był. U Jagielskie-
go w domu. Tam na poddaszu 
duszno i wielu nie wytrzymuje. 
Tym razem też było im gorą-
co, pozdejmowali koszule. Ru-
skie zobaczyli, jaką ma bliznę 
po operacji. Zapytali, skąd ta 
blizna. Powiedział im prawdę 
o operacji wymiany zastaw-
ki w sercu. Współczuli mu, co 
chwila pili jego zdrowie, on 
dotrzymywał im pola. Wresz-
cie, gdy wydawało się, że za-
czynają mieć dość, a Tolek pił 
po równo, zaproponował ich 
zdrowie, później narodu ra-

dzieckiego i tak w koło, aż Ru-
skie mieli już dość. Poszedł po 
taksówkę i odwiózł ich do ho-
telu. Później pojechał do domu 
i tam dopiero padł. 

– Aż mi się wierzyć nie chce 
– powątpiewał Kowalski. – Jak 
to możliwe po takiej operacji? 
Ale co to ma wspólnego z tym, 
że Ruskie nie chcą być na po-
żegnaniu? 

– Rozmawiałem z nimi… 

– I co?! 

– Powiedzieli, że skoro cho-
ry na serce Polak może tyle 
wypić, to oni nie chcą, bo 
mogą wstyd innym Rosjanom 
przynieść. Z chorym nie wy-
trzymali, to ze zdrowymi nie 
mogą się równać. A podobno 
ich na całym świecie ich uzna-
je się za rekordzistów. 

– To prawda – zgodził się 
Pawlikowski. – A z Tolkiem to 
bardzo dziwny przpadek. 

– Na pewno. Ale oni już są 
prawie spakowani! 

– Musimy coś wymyślić. 

Pawlikowski zapalił papie-
rosa. Widać było, że jest to dla 
niego nie lada problem. 

Nagle zadzwonił telefon. 
Pawlikowski podniósł słu-

chawkę. Przez jakiś czas słu-
chał z dziwnym wyrazem twa-
rzy. 

– Nie! Ja chyba śnię! – krzyk-
nął odkładając słuchawkę. 

– Coś się stało? – zaintere-
sował się Kowalski, widząc 
dziwne zachowanie kierow-
nika. 

– Tak, stało się! Dzwonili z 
Komitetu – Pawlikowski od-
dychał ciężko jak ryba wyję-
ta z wody. – Powiedzieli ła-
skawie, że załatwili obecność 
monterów radzieckich na po-
żegnaniu, ale pod warunkiem, 
że nie będzie tam Urbańskie-
go. Z jednej strony gratulowa-
li, że choć w ten sposób mogli-
śmy pokonać zwyciężających 
we wszystkim Rosjan, a na-
stępnie ochrzanili za to, że te-
raz będzie się mówić na świe-
cie, że największymi pijaka-
mi są Polacy! Czy ty to rozu-
miesz? To chory pije jak smok, 
Ruskie się go boją, a towarzy-
sze raz cieszą się, a drugi raz 
mają pretensje, że wstyd przy-
nosimy. Wiesz? Światem rzą-
dzą cuda, bo skoro jeszcze ist-
niejemy jako naród, to cud. 
A tak naprawdę to piękne, że 
choć w tym Ruskie zostali po-
konani… 
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Rodzinny 
„Azyl” 
Klub Integracyjny dla Dzieci 

i Młodzieży Sprawnej Ina-
czej „Azyl” przy Domu Kultu-
ry „Na Pięterku” na osiedlu Orła 
Białego w Poznaniu zaprasza 
chętne osoby do skorzystania z 
jego oferty. Niedawno remon-
towane były sale główna i re-
habilitacyjna. 

„Azyl” jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 16 do 20. W poniedziałki, śro-
dy, piątki jest tu prowadzona re-
habilitacja pod okiem dwóch 
magistrów fi zjoterapii. Korzysta-
ją z niej osoby niepełnosprawne. 
wymagające ciągłych ćwiczeń, 
a także osoby po operacjach, z 
chorobami stawów, zespołami 
bólowymi.

We wtorki są spotkania gru-
py wsparcia dla mam osób nie-
pełnosprawnych. Oni natomiast 
uczą się w te dni języka angiel-
skiego. 

W czwartki „Azyl” zaprasza 
na zajęcia plastyczne dla osób 
z niepełnsprawnością intelek-
tualną. Mogą w nich uczestni-
czyć dzieci zdrowe, co sprzyja 
integracji. Dostępna dla wszyst-
kich jest siłownia. Jest tu atlas, 
rowerk, a la steper. Niepełno-
sprawni intelektualnie mają uło-
żony specjalny program ćwi-
czeń, które wzmacniają kondy-
cję. Pobyt niepełnosprawnych w 
„Azylu” to szansa na odpoczynek 
dla ich rodziców.

W klubie nie ma podziału wie-
kowego, atmosfera jest prawdzi-
wie rodzinna. Są spotkania uro-
dzinowe i imieninowe, poże-
gnanie lata, halloween. Uroczy-
ście i rodzinnie organizowana 
jest Wigilia. W przygotowaniach 
uczestniczą mamy podopiecz-
nych.

Także z myślą o nich Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Osie-
dle Młodych” organizuje Spor-
tową Olimpiadę Osób Niepełno-
sprawnych. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Do niedawna zachwycała 
pięknym kolorem. Opalona 

i wypielęgnowana, nie sprawiła 
żadnych kłopotów. Teraz bled-
nie i pojawiają się na niej różne 
mankamenty. Gdy zacznie się 
łuszczyć, to znak, że czas roz-
począć intensywne nawilżanie. 

Zewnętrzna warstwa naskór-
ka składa się z kilku warstw mar-
twych komórek rogowych. Po-
między nimi są lipidy naskórko-
we. Dzięki lipidom warstwa ro-
gowa tworzy skuteczną ochro-
nę, zapobiegając utracie wody. 
Jej przerwanie sprawia, że skó-
ra robi się sucha. Pęka, łuszczy 
się i zaczyna swędzić. Szczegól-
nej troski wymaga twarz, któ-
ra jest narażona na działanie je-
siennych i zimowych tempera-
tur. Nie wolno zapomnieć o łok-
ciach, piętach i kolanach, gdzie 
nie ma gruczołów łojowych. Te 
miejsca również należy regular-
nie nawilżać. 

Promienie słoneczne nie dają 
się zbyt mocno we znaki skórze 
tłustej. Przechowywanie wody w 
komórkach ułatwia gromadzą-
ca się na powierzchni warstew-
ka łoju. Pod wpływem działania 
słońca jego wydzielanie się na-
sila. Z tego względu przed i po 
urlopie należy skórę dokładnie 
oczyścić. Kosmetyczki radzą, by 
przynajmniej dwa razy w tygo-
dniu stosować peeling. 

Zupełnie inaczej traktujemy 
skórę suchą. Dla niej słońce jest 
bardziej okrutne. Sprawia, że 
szybciej pojawiają się zmarszcz-

MAREK SIWEK 
nie żyje

„Jestem niepełnosprawny, ale nie jak śpiewam” – to stwierdzenie zamieścił autor tekstów i wokali-

sta Marek Siwek na swojej stronie internetowej. Urodził się 13 czerwca 1958 roku, a zmarł 13 wrze-

śnia 2012. Chorował na stwardnienie rozsiane i nowotwór. Przeszedł chemioterapię, radioterapię, był 

poddany opiece paliatywnej. Początkowo choroba znacznie ograniczyła jego możliwości zawodowe. 

Za namową lidera zespołu „Lombard” Grzegorza Stróżniaka i swojego przyjaciela pisał teksty piosenek, 

czego uwieńczeniem była wspólna płyta „Białe sale” wydana przy okazji koncertu „Symbioza” w 1998 

roku. Dzięki temu znów mógł na nowo śpiewać. Nigdy nie poddał się chorobie. Jako utalentowany wo-

kalista przez wiele lat występował w licznych koncertach charytatywnych i festiwalach, dzięki czemu 

stał się artystą znanym w środowisku nie tylko osób niepełnosprawnych. 

W 2000 roku był nominowany do tytułu „Człowieka Roku” programu „Wyzwanie”, a w 2009 do nagro-

dy Jamesa D. Wolfensohna. W lutym tego roku ukazała się najnowsza płyta „Lombardu” „Show time”, 

na której zaśpiewał gościnnie jedną z piosenek. Był otwarty na współpracę z ludźmi i bezinteresow-

ne działania. Przyjaciele i całe środowisko osób niepełnosprawnych pożegnało się z nim 18 września 

w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przy ulicy Nowiny 1 w Poznaniu, a następnie na zabytko-

wym cmentarzu parafi alnym. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
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W sali rehabilitacyjnej.

ki i tak zwane kurze łapki pod 
oczami. Aby spowolnić te reak-
cje, należy zadbać o odpowied-
nie nawilżanie. Wykonywanie 
tego zabiegu rano i wieczorem 
może okazać się niewystarcza-
jące. Z tego względu warto w to-
rebce nosić buteleczkę ze spe-
cjalną wodą nawilżającą i stoso-
wać ją w ciągu dnia. Najbardziej 
skuteczne są maseczki nawilża-
jące. To najszybsza i najskutecz-
niejsza dawka energii dla od-
wodnionej skóry. W drogeriach 
nie brakuje gotowych prepara-
tów uzupełniających niedobór 
wilgoci, ale również działają-
cych odprężająco. Niektóre ma-

seczki można zrobić w domu. 
Tym bardziej, że jesienią jest 
sporo owoców i warzyw. 

Na wysuszoną skórę zba-
wiennie działają różnego ro-
dzaju mleczka, olejki, żele i 
balsamy. Preparaty te pomagają 
zachować odpowiedni poziom 
nawilżania. Mleczko przywra-
ca skórze jej naturalną barie-
rę ochronną i pomaga ją utrzy-
mać. Z kolei balsamy do cia-
ła zmniejszają napięcie skóry i 
sprawiają, że staje się ona ela-
styczna i gładka. Dzieje się tak 
dzięki zawartym w nich natu-
ralnym ekstraktom nagietka, 
rumianku, melisy. awa

Skóra jesienią
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BADAM SIĘ 
WIĘC MAM PEWNOŚĆ!

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkie Panie 

w wieku 50-69 lat, 

które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanej 
mammografi i (tj. prześwietlenia piersi) i nie były leczone

z powodu raka piersi na 
bezpłatną mammografi ę profi laktyczną. 

Do wykonania badania nie potrzeba skierowania ani zaproszenia 
– Pracownia Badań Przesiewowych Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii dostosowana jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu 
i poruszających się na wózkach inwalidzkich!

Chętne Panie
prosimy o rejestrację telefoniczną 61 8850 945 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.

Badania fi nansowane przez NFZ wykonywane są 
w Wielkopolskim Centrum Onkologii,

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

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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Koniec wakacji do dla człon-
ków i sympatyków Sto-

warzyszenia „Zawsze Razem” 
okres, w którym wybierają się 
na ciekawą wyprawę. Tym ra-
zem wybrali się w podróż do-
okoła świata na tratwie.

Podróż rozpoczęli u stup wiel-
kiej fi gury Chrystusa w Brazy-
lii, skąd udali się do tajemnicze-
go świata Indian w Ameryce Pół-
nocnej, parę machnięć wiosłem 
i już byli we Francji. Dalej szlak 
powiódł ich na Wyspy Wielka-
nocne z tajemniczymi olbrzy-
mami i pod egipskie piramidy, 
odwiedzili też tajemniczą, za-
laną wodą Atlantydę. W drodze 
powrotnej zahaczyli jeszcze o 
Anglię, a podróż zakończyli na 
przystani Nenufar Clubu w… Ko-
ścianie. Na całą wyprawę nie po-
trzebowali wcale 80 dni, wystar-
czyły im dwie godziny. I kto teraz 
pobije ich rekord ?

Chętnym podpowiemy, że 
można tego dokonać właśnie 
we wspomnianym Nenufar Clu-
bie w Kościanie. To fantastyczny 
park rozrywki ze sporym akwe-
nem i miniaturami najbardziej 
znanych budowli świata. To 
miejsce, gdzie można świetnie 
się bawić i doskonale wypocząć. 

To właśnie tam członkowie 
poznańskiego Stowarzyszenia 
„Zawsze Razem” spędzili jed-
ną z ostatnich sobót wakacji. Ci 
którym było mało podróży tra-
twą, mogli powtórzyć wyprawę 
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Tratwą dookoła 
świata
samodzielnie, płynąc kajakiem 
lub wędrując pieszo przez roz-
legły, atrakcyjny teren. Były eks-
tremalne zjazdy na linie i błogie 
leniuchowanie na leżakach i ko-
cach.

Był też grill z kiełbaskami, 
smalec i kiszone ogórki wypro-
dukowane własnoręcznie przez 
członków Stowarzyszenia pod-
czas zajęć kulinarnych. Po raz 
pierwszy mogli pochwalić się 
też własnoręcznie wypieczo-
nym, znakomitym chlebem. 

Szkoda, że jeszcze nikt nie 
wymyślił jak zatrzymać czas, 
który, póki co, szybko płynie. Z 
żalem więc przyszło opuścić 
wspaniałe miejsce. Obiecaliśmy 
sobie, że spotkamy się tu po-
nownie w przyszłym roku.

Uczestnicy zabawy dzięku-
ją serdecznie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu i kierownictwu Domu 
Kultury „Orle Gniazdo” za pomoc 
w zorganizowaniu imprezy.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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