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Słyszą muzykę
sercem
Z PAWŁEM GOGOŁKIEM – producentem projektu „5 zmysłów. Pauza”
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
jest współﬁnansowany ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego. Inicjatywę wsparli też: Bank
Zachodni WBK, Enea S.A i Dalkia Poznań.

– Skąd zrodził się pomysł
projektu „5 zmysłów. Pauza” i
jakie jest jego podstawowe założenie?
– Głównym celem projektu „5
zmysłów. Pauza” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. W październiku ubiegłego roku Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Agencja More
Than One Production zrealizowały projekt edukacyjny „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” – pierwszą w Polsce wystawę sztuk wizualnych połączoną z szeregiem
wydarzeń o charakterze edukacyjnym adresowaną do środowiska osób niewidomych. Projekt
otrzymał przyznawaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nagrodę „Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011”
oraz nagrodę Grand Prix „Izabella” przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji
muzealnej, marketingu i promocji. Jego kontynuacją jest „5 zmysłów. Pauza”. W ten sposób aktywizujemy środowisko osób niesłyszących i upowszechniamy
obecność osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych kraju.
– Staracie się to czynić za pomocą muzyki?
– Poprzez bogatą ofertę spotkań z muzyką rozbudzamy zainteresowanie tą sztuką. Ważną rolą jest przełamywanie stereotypów. Brak wzroku nie wyklucza wycieczki do muzeum,
a dysfunkcja słuchu nie przeszkadza w tym, by wybrać się na
koncert. Organizujemy warsztaty muzyczne dla niesłyszących
prowadzone z udziałem muzyków, muzykologów i specjalistów języka migowego. Mają
one formę spotkań, podczas
których uczestnicy poznają teorię muzyki oraz ćwiczenia samodzielnej gry na wybranym in-

– W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w piątek
21 września w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w
Poznaniu padło stwierdzenie,
że osoby z dysfunkcją narządu
słuchu odbierają dźwięki. Jak to
możliwe?
strumencie. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych
z realizacją projektu „5 zmysłów.
Pauza” były warsztaty muzyczne
polegające na przeprowadzeniu
prób, gdzie Orkiestra Kameralna
Polskiego Radia „Amadeus” pod
dyrygenturą Agnieszki Duczmal wraz z grupą niesłyszących
przygotowała utwór wykonany na koncercie ﬁnałowym podsumowującym projekt. Bogata oferta edukacyjna to również
warsztaty wokalne z dyrektorem
Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jackiem Sykulskim, spotkanie z instrumentami etnicznymi
i seminaria naukowe dotyczące
dźwięku.
– Kto prócz Agnieszki Duczmal i Jacka Sykulskiego jest zaangażowany w to przedsięwzięcie?
– Organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA,
More Than One Production,
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” i Towarzystwo Osób
Niesłyszących „TON”. Wyjątkowo ważne jest zaangażowanie
w ten projekt tak wielu partnerów, ponieważ jego efektem
jest propagowanie idei integracji osób niesłyszących i słyszących. Nieoceniona jest też rola
darczyńców i instytucji. Projekt

– Osoby niesłyszące są wyjątkowo wrażliwe na dźwięki,
jednak odbierają je w inny sposób niż osoby słyszące. Muzyka
może być odbierana przez całe
ciało, co dla osób słyszących
może wydawać się pojęciem
abstrakcyjnym. Jednak osoby
niesłyszące poprzez wyostrzenie pozostałych zmysłów są doskonałymi odbiorcami. Chciałbym, żeby nie byli grupą marginalizowaną w tej dziedzinie.
– Projekt „5 zmysłów. Pauza” cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród
osób niesłyszących jak i pełnosprawnych mieszkańców Wielkopolski. Czy w przyszłym roku
te działania będą kontynuowane?
– Projekt „5 zmysłów” stał się
cyklem i w 2013 roku na pewno znajdzie swoją kontynuację.
W tym momencie nie chcę jeszcze mówić o szczegółach, ale
cały czas zapraszam na stronę
internetową www.5zmyslow.pl,
gdzie można znaleźć aktualne
informacje na temat realizowanego projektu „5 zmysłów. Pauza”. Znajdą się tam również informacje na temat kolejnego
projektu.
– Dziękuję za rozmowę.

Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ
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o magicznego świata bajek zaprosili gości uczestnicy VII już pikniku integracyjnego pod hasłem: „Wspierajmy się – Świat bajek” zrealizowanego w ramach projektu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu „Pokonać wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. W piątek
21 września na terenie Domu
Dziecka w Kórniku-Bninie
przy ulicy Błażejewskiej 63
było kolorowo, tanecznie i
wesoło.
W spotkaniu uczestniczył
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska,
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przyjaciele dzieci i środowiska osób niepełnosprawnych.
Piknik rozpoczął się uroczystym powitaniem, odczytaniem listu Czarnoksiężnika, zabawą taneczną i wspólnym odśpiewaniem „Bajkowego hymnu” z książki Jana Brzechwy „Przygody Pana Kleksa”.
Osoby niepełnosprawne z
dumą prezentowały przygotowane na tę okoliczność bajkowe stroje. Była Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, wilk i
wiele innych. Po prezentacjach
artystycznych przyszedł czas
na konkurencje w bajkowych
światach: świat Alicji w Krainie Czarów, czarodziejski las,
wyspa piratów, bajkowy zamek oraz konkurencje sportowe: slalom w worku, rzut piłką
do tarczy, łowienie rybek, bieg
z koszem owoców, rzut kostką.
Nie brakowało również konkursów. Był konkurs kulinarny,
rękodzielniczy, muzyczno-taneczny i krawiecki. Nagrody
i puchary wręczała dyrektor
PCPR Elżbieta Bijaczewska i
dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie Dorota Pielichowska-Borysiewicz.
I tak: w konkursie krawieckim zwyciężył Warsztat Terapii
Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca, w muzyczno-tanecznym
najlepsza okazała się drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” z Owińsk, ręko-

STRONA

LISTOPAD 2012

3

„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU-BNINIE

Nie tylko dla maluchów
– miejsce Środowiskowy Dom
Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Klaudynka” z Kórnika, a III – Warsztat Terapii Zajęciowej z Drzązgowa. W bajkowych konkurencjach zwyciężył Dom Dziecka w Kórniku-Bninie. Wyłoniono najlepszą drużynę: była to drużyna
z Zespołu Caritas przy Paraﬁi Rzymsko-Katolickiej pw. św.
Mikołaja w Wierzenicy.

Puchar dla Środowiskowego Domu Samopomocy z Kórnika.

Grupa uczestników
Domu Pomocy Maltańskiej
z Puszczykowa z dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Elżbietą Bijaczewską
i Małgorzatą Czuchrowską
z Radia Planeta FM.

Na zakończenie wystąpił Sebastian Rutkowski, zwycięzca
konkursu „Mam talent”. Uzdolniony wokalnie młody człowiek zyskał ogromną sympatię
wychowanków Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie i osób niepełnosprawnych.
Spotkanie
dowiodło, że bajki naprawdę
mają terapeutyczną moc.

KAROLINA KASPRZAK

Slalom w worku.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Bajkowa grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Pawełek” z Owińsk.

O zaletach owoców i warzyw mówią wychowankowie
Domu Dziecka w Kórniku–Bninie.
dzielniczym – Warsztat Terapii
Zajęciowej ze Swarzędza, a w
kulinarnym – Warsztat Terapii
Zajęciowej z Dopiewa. Puchar

Radia Planeta FM z rąk dyrektora Janusza Lipińskiego za I
miejsce otrzymał Dom Pomocy
Maltańskiej z Puszczykowa, II

Historię „Czerwonego Kapturka” opowiedzieli uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca.
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DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO” W WIELKOPOLSCE
Aurelia
A
PPawlak

Pomagać – razem
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Z inicjatywy Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wielkopolskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Osób i Rodzin na
Rzecz Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc” w piątkowe przedpołudnie poruszono sprawy dotyczące interdyscyplinarnej pomocy tej grupie społecznej.
Konferencję przeprowadzono w ramach projektu „Partnerstwo dla zdrowia psychicznego”, który zrodził się z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i
jest skierowany do środowiska medycznego, przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej, organizacji
pozarządowych, kościoła oraz
mediów.
W debacie uczestniczyli reprezentanci środowiska nauki, instytucji samorządowych, powiatowych centrów
pomocy rodzinie, miejskich
ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz chorzy, którzy
dzielili się własnymi doświadczeniami.
Wykład inauguracyjny „Arteterapia, nowoczesny model pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Robert Bartel z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Pracowni Terapii Przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w
Gnieźnie.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

ak ważne jest dostrzeganie ludzi z problemami
zdrowia psychicznego, psychoedukacja, wsparcie oraz
współpraca na drodze do samodzielnego życia, mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej 5 października
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
Uniwersytetu
Medycznego imienia Karola
Marcinkowskiego przy ulicy
Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

Podpisanie dokumentu „Partnerstwo dla zdrowia psychicznego”.
Od lewej: wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia,
marszałek Leszek Wojtasiak i prof. dr hab. rektor
Uniwersytetu Medycznego Jacek Wysocki.
Istotnym elementem było
podpisanie dokumentu „Partnerstwo dla zdrowia psychicznego”, połączone z konferencją prasową w Sali Senackiej. Dokument podpisywali:
dr hab. n. med. Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego UM Krystyna Górna, przedstawiciel
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Paweł Kowzan, wicewojewoda
wielkopolski Przemysław Pacia, marszałek województwa
wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, prof. dr hab. Jacek Wysocki i prof. dr hab. Janusz Rybakowski.
Zainteresowanie
uczestników wzbudziła wystawa
prac artystycznych pacjentów ośrodków opieki psychiatrycznej z województwa wielkopolskiego. Dzieła w różny
sposób ukazywały emocje, z
którymi twórcy zmagają się
na co dzień. Cały czas podkreślano, jak ważne jest dostrzeganie osób z problemami zdrowia psychicznego w
społeczeństwie oraz dawanie im szansy na pełnoprawne uczestnictwo we wszystkich sferach życia.
– Choroba psychiczna to nie
to samo, co złamana noga. W
tym przypadku proces powrotu do zdrowia może trwać latami, ale może też nigdy się
nie zakończyć. Dlatego nie-

zwykle istotne jest wsparcie środowiska, zrozumienie
i empatia – apelowali prelegenci.
Omówiono działania podejmowane przez samorząd
w zakresie wdrażania założeń Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce, idee
kampanii „Co czwarty z nas”,
ośrodki wsparcia w odniesieniu do Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz model usług opiekuńczych jako narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
25 listopada 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwalił Regionalny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego Województwa
Wielkopolskiego na lata 20112015. Realizacja programu odbywa się w oparciu o roczne harmonogramy. W harmonogramie na rok 2012 zapisano między innymi realizację projektu „Partnerstwo na
rzecz zdrowia psychicznego”, którego celem jest przede
wszystkim promocja zdrowia
psychicznego, zapobieganie
zaburzeniom
psychicznym
wśród mieszkańców Wielkopolski, zapewnienie chorym
pomocy i opieki niezbędnej do
pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym i rodzinnym.

KAROLINA KASPRZAK

odczas gali w Karpaczu
przedstawiciele 15 samorządów odebrali statuetki, a
25 wyróżnienia za działania
na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs organizowała Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Podwójnie uhonorowano Poznań, wręczając
statuetkę laureata „Samorządu Równych Szans 2012” oraz
nagrodę specjalną za projekt
„Emocje dla wszystkich – przygotowanie Miasta Poznania do
EURO 2012” w dziedzinie „Dostępny sport”.
Konkurs polegał na wyłonieniu najlepszych projektów realizowanych w terenie oraz zaprezentowanie ich opinii publicznej. Do miana Samorządu Równych Szans 2012 aspirowało w czwartej edycji konkursu 125 samorządów z całej Polski. Oprócz 40 nagród w głównym konkursie wręczone zostały również nagrody specjalne. Własne statuetki ufundował Polski Związek Głuchych,
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz Urzędy Marszałkowskie z trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Uroczystość poprzedziły dwudniowe
warsztaty, podczas których goście z urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych rozmawiali na temat dostępności wyborów, ustawy o języku migowym, wczesnego wspomagania oraz dostępności informacji.
– Było to dla nas bardzo miłe
wyróżnienie, bo doceniono naszą pracę – mówi Dorota Potejko, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych. – Cieszę się bardzo, że nasze działania zostały dostrzeżone. To bardzo sympatyczny akcent w codziennych zmaganiach. Oceniała nas kapituła składająca się z bardzo szacownych osób. I to one doceniły
zaangażowanie na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Tylko dwa miasta spośród
organizatorów turnieju UEFA
EURO 2012 otrzymały nagrodę.
W trakcie warsztatów laureaci
mieli okazję zaprezentować innym miastom nagrodzone projekty.
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Statuetka
dla Poznania
strefę kibica. Wszystko po to,
by osoby niepełnosprawne poczuły się w pełni uczestnikami
wydarzenia. Do tego potrzebowaliśmy zarówno infrastruktury, ale i zwykłych, serdecznych
ludzkich odruchów – mówi Michał Prymas. – Dziś największą
wartością jest to, że zarówno
infrastruktura, jak i dobre praktyki są trwałym dorobkiem turnieju.

Makieta stadionu dla niewidzących.

– Taka możliwość wymiany doświadczeń jest inspirująca – mówi Michał Prymas, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw EURO 2012. – Przy
okazji takich wydarzeń jak organizacja EURO, pojawia się
możliwość sﬁnansowania pomysłów, które dotychczas nie
miały szans na wdrożenie. Cieszy nas, że działania zostały docenione przez ludzi, którzy na
co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi i znają ich potrzeby.
Statuetka przyznana została
Poznaniowi za działania skierowane dla osób niepełnosprawnych, w tym: dostosowanie Stadionu Miejskiego do potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, makietę Sta-

Osoby niewidzące poznają makietę.
dionu Miejskiego dla osób niewidzących, dostosowanie strefy
kibica, szkolenie wolontariuszy,
przeszkolenie
pracowników
Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, dostosowanie miejskich
stron internetowych do potrzeb
osób niesłyszących.

promocji miasta – dodaje Dorota Potejko. – Powstała w związku z EURO 2012 infrastruktura
techniczna, tabor komunikacyjny zwiększony o niskopodłogowe autobusy i tramwaje dostęp-

ne dla osób z niepełnosprawnością będą wykorzystywane przy
okazji innych wydarzeń masowych miejskich i ogólnopolskich, przede wszystkim jednak
w codziennym życiu.
Konkurs „Samorząd Równych Szans” odbył się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych i był adresowany do wszystkich samorządów, które realizują bądź zrealizowały ciekawy projekt, zwiększający udział osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej
społeczności. Podczas meczów
EURO 2012 w Poznaniu kibice z niepełnosprawnością mogli korzystać z udogodnień takich jak windy z poręczami dostosowanymi do osób poruszających się na wózkach, rampy
dla wózków, miejsca dla osób
na wózkach inwalidzkich przy
płycie boiska i na trybunach
z uwzględnieniem miejsc dla
opiekunów. Zarówno dostęp do
kas biletowych, jak i przestrzeń
gastronomiczna oraz parkingi
zostały zaprojektowane w taki
sposób, by osoby z dysfunkcją
mogły skorzystać z infrastruktury w jak najbardziej komfortowy sposób. W trakcie turnieju
kibicom niepełnosprawnym zapewniono również wiele udogodnień w streﬁe kibica.
Od redakcji:
Podczas Gali w Karpaczu w
dniach 4 i 5 października statuetkę „Samorząd Równych Szans”
otrzymał również projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób
Niepełnosprawnych CESON, realizowany przez Fundację im.
Królowej Polski św. Jadwigi
wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Więcej na ten temat na
stronie 21.

FOT. (4X) JOANNA JANOWICZ-STRZYŻEWSKA

Michał Prymas – pełnomocnik
prezydenta Poznania do spraw
EURO 2012, realizator
nagrodzonych projektów:
budowy stadionu i organizacji
strefy kibica, pomysłodawca
makiety stadionu dla osób
niewidzących, organizator
pracy wolontariatu.

– Inwestycja w zasoby ludzkie, a także w zasoby i kanały informacyjne będzie nieoceniona w kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi i ważna w

Nagroda specjalna za projekt
„Emocje dla wszystkich – przygotowania Miasta Poznania
do EURO 2012” to docenienie
wkładu i zaangażowania miasta, zarówno w zakresie dedykowanej osobom niepełnosprawnym infrastruktury, jak i
atmosfery podczas turnieju.
– Podczas przygotowań do
EURO pracowaliśmy nad tym,
by zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, komfortowy transport, atrakcyjną

5

Statuetka i dyplomy dla Miasta Poznania: „Dostępny sport”
i „Samorząd Równych Szans”.
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Dziesiąte urodziny
„Klaudynki”

W

sobotę 29 września w
hali Centrum Sportu i rekreacji „Oaza” w Kórniku Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” obchodziło dziesiąte urodziny. Byli goście, tort,
kwiaty, prezenty, podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspaniałego rozwoju „Klaudynki”.
Wśród gości był burmistrz
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miasta Maciej Marciniak, Elżbieta Mazur z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Byli wieloletni przyjaciele „Klaudynki” z
Holandii: Afke Bonstra, Minke
De Boer, Remelt Bonstra i Hiltsje Bonstra oraz Państwo Alina i Jerzy Wilczakowie, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z Murowanej Gośliny i Dopiewca. Nie
sposób tu wymienić wszystkich gości, którzy od lat współpracują z „Klaudynką”, znają i
rozumieją potrzeby i problemy
jej podopiecznych i wielokrotnie okazywali swoją pomoc.
Uroczystość poprzedziło oﬁcjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Funkcjonuje on już od siedmiu miesięcy, ale połączono to wydarzenie z jubileuszem „Klaudynki”, bowiem Dom jest zwieńczeniem wieloletniej pracy „Stowarzyszenia”. Jest też najlepszym
dowodem na to, że marzenia się
spełniają. Siedzibę ŚDS znalazł
w budynku Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a

Paulo przy ul. 20 Października
69 w Kórniku. Jego funkcjonowanie możliwe jest dzięki środkom ﬁnansowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i samorządu kórnickiego. Odbywają się w nim zajęcia kulinarne,
plastyczne, techniczne, ogrodnicze, krawieckie, sportowe i muzyczne. Mają one na celu zwiększenie samodzielności uczestników, których obecnie jest piętnaścioro. Już teraz pojawia się potrzeba zwiększenia tej liczby.
Otwarcia
Środowiskowego
Domu Samopomocy dokonali: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Monika Donke-Cieślewicz, kierownik ŚDS Anita Wachowiak, prezes Stowarzyszenia „Klaudynka” Anetta Szarzyńska i podopieczna Daria Gołębiewska.
Na wstępie prezes Anetta Szarzyńska w formie ilustrowanej
zdjęciami prezentacji ukazała
historię i szeroki zakres działań
„Klaudynki” na przestrzeni minionych lat. Następnie skierowała słowa podziękowań do zgromadzonych na hali wolontariuszy, którzy stanowią nieocenioną pomoc Stowarzyszenia. Wyrazy uznania i wdzięczności w
formie cytowanego poniżej listu usłyszeli wszyscy pomagający, a osobiście odebrali je przedstawiciele: TFP Sp. z o.o., Banku
Spółdzielczego w Kórniku, Firmy Grześkowiak, Firmy Eurovia

MAGDALENA ŻYMAŃCZYK

FOT. (2X) EWA STACHOWIAK

W szczęśliwym ogrodzie.

S.A, Kancelarii Notarialnej J. Jaśkowiak, Firmy Jagrol Sp. z o.o.,
Gospodarstwa Rolnego Karolew
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa P.H.U.
Hedan s.c., Restauracji Biała
Dama, Firmy PRODUKCJA ETYKIET J&M WARDEŃSCY Sp.j.,
Fundacji Zakłady Kórnickie, a
także państwo Alina i Jerzy Wilczak oraz przyjaciele z Holandii.
„Państwa postawa pozwoliła organizacji na zrealizowanie
wielu zadań pomocowych kierowanych do osób niepełnosprawnych. Państwa otwarte serca,
chęć niesienia pomocy i rozumienie potrzeb innych sprawiły, że „Klaudynka” mogła swoim podopiecznym zaoferować
znacznie więcej.
Nasze stowarzyszenie wdzięczne jest za każde wsparcie: od
ﬁnansowego przez organizacyjne, rzeczowe, po inicjatywę i dobry pomysł na realizację działania. Pomoc zawsze cieszy, napawa optymizmem i daje nadzieję na lepsze jutro.
Życie Stowarzyszenia jest
możliwe dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli i serca. Jesteście
Państwo w gronie tych osób (…).”
Formą podziękowania były
również kwiaty oraz koncert
w wykonaniu podopiecznych
„Klaudynki”: Frycka Zygmanowskiego, który grał na ﬂażolecie i
Mirelki Rozmiarek, która grała
na cymbałkach i śpiewała. Osobliwym podziękowaniem był
także list wręczony przez Bartka Wesołka, pozostającego pod
opieką „Klaudynki” od początku
jej istnienia.

Scenograﬁa, która towarzyszyła uroczystości urodzinowej,
nawiązywała do tematyki inscenizacji przygotowanej przez
podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy. W
„Szczęśliwym Ogrodzie” świeciło słońce, kwitły kwiaty, zieleniły
się drzewa, śpiewały ptaki, słychać było szmer strumyka, szum
wiatru i brzęczenie owadów. Pośród tych obrazów i dźwięków
pojawili się bajecznie przebrani
podopieczni pod wodzą siostryogrodniczki, wspierani przez
opiekunów. Przesłanie przedstawienia było czytelne: ciepło,
opieka, zrozumienie, pomoc i
cierpliwe wsparcie owocują rozwojem, otwarciem na świat, poczuciem bezpieczeństwa, dzięki którym nawet nieśmiały, małomówny i smutny kaktus poczuł się na tyle szczęśliwie, że
zakwitł i nie bał się już mówić,
śpiewać i tańczyć.
Miałam okazję uczestniczyć
również w uroczystości zorganizowanej z okazji pięciolecia
„Klaudynki” i oglądać bajkę o
słoniku prezentowaną wówczas
przez podopiecznych. Każdy z
nich korzystał wtedy z pomocy
wolontariusza. Pięć lat później
poruszali się, mówili i śpiewali niemalże samodzielnie i choćby w tym miejscu można zaobserwować ogromny postęp, jaki
poczynili wszyscy razem i każdy z osobna. A wynika on bez
wątpienia z wielkiej i wspaniałej pracy, jaką na ich rzecz wykonują wszyscy członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze.
Pełnię człowieczeństwa można poczuć dopiero wtedy, gdy
pomaga się innym. W zgodzie z
tą myślą żyją i funkcjonują wszyscy ci, którzy wspierając Stowarzyszenie „Klaudynka” działają
na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki nim, jak w bajce przedstawionej przez podopiecznych, niejeden „kaktus”
ma szansę zakwitnąć.

Urodzinowy tort.
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Cel: zaspokajać
oczekiwania osób
niepełnosprawnych
– Od niedawna na portalu
Urzędu Miasta Poznania można zauważyć małą ikonkę z
wózeczkiem. Co ona oznacza?
– Faktycznie, na stronie www.
poznan.pl po prawej znajduje się taki znaczek. Klikając na
niego zainteresowani wejdą na
specjalną stronę z wyselekcjonowanymi informacjami dla
osób niepełnosprawnych. Staraliśmy się, by portal po różnych
ewolucjach osiągnął wysoki poziom przydatności, w pełni spełniając oczekiwania zainteresowanych. Oczywiście będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które pomogą
jeszcze bardziej go udoskonalić.
Zależy nam na tym, by jak najlepiej spełniał swoją rolę.
– Czym ten portal różni się
od propozycji oferowanych
przez inne miasta?
– Różnica polega na tym, że
nasza strona ma charakter aktywny. W praktyce oznacza to,
że na bieżąco zamieszczane
są na nim różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia, zadania i pomysły realizowane
na terenie Poznania przez organizacje pozarządowe, urzędy oraz podmioty prywatne.
Oprócz zmian legislacyjnych
informujemy o ciekawych wydarzeniach, kampaniach, happeningach, programach dedykowanych niepełnosprawnym
mieszkańcom miasta. Stworzono również stałą rubrykę informacyjno-poradniczą, w skład
której wchodzi m.in. opis oferty rozmaitych instytucji, klubów sportowych, warsztatów
terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, a także zagadnienia związane z zatrudnieniem, rehabilitacją, orzekaniem, a także kwestie związane z Komisją Dialogu Obywatelskiego. Informacje
te są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Udało się nam
stworzyć spektrum informacyj-

Z DOROTĄ POTEJKO, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnikiem Prezydenta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozmawia AURELIA PAWLAK.
ne, które powinno zainteresować środowisko osób niepełnosprawnych. Liczymy na to, że
mieszkańcy znajdą w tym miejscu informacje, które ich zainteresują.
– Czy zamieszczane informacje podlegają selekcji?
– Rynek informacyjny jest tak
bogaty, że selekcja jest konieczna. Chodzi nam o to, by osoby
niepełnosprawne nie były zarzucane niepotrzebnymi wiadomościami. Wybieramy więc
to, co ważne i wartościowe. Zachęcam do korzystania z tego
źródła informacji. Warto podkreślić, że z informacji w miejskim portalu mogą skorzystać również osoby z dysfunkcją słuchu. Najważniejsze informacje Biuletynu Informacji
Publicznej zostały przygotowane w formie krótkich ﬁlmików,
na których tłumacz języka migowego opowiada na przykład,
czym zajmuje się urząd. Nie zapomnieliśmy o osobach niewidomych i niedowidzących. Odpowiednie dostosowanie treści jest dużym wyzwaniem, ale
wprowadzono już wiele udogodnień.
– Na jednej z wrześniowych
sesji Rada Miasta Poznania
przyjęła dokument „Kierunki
i zadania Miasta Poznania na
rzecz integracji osób niepełnosprawnych”. Jakie są jego założenia?
– W Poznaniu dzieje się wiele
rzeczy, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Zajmują się
nimi różne instytucje, dlatego
brakuje spójności. Postanowiliśmy więc zebrać je i uporządkować w jednym dokumencie.
Oczywiście możemy to zrobić
wyłącznie na poziomie Urzędu Miasta, bowiem pozostałe instytucje są niezależne od
nas i działają na własny rachunek. Ten dokument jest interdyscyplinarnym i wielopłaszczyznowym spojrzeniem na oso-

by niepełnosprawne w kontekście uczestnictwa w życiu społecznym. W jego powstanie od
początku zaangażowani byli
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych, radni, urząd
Pełnomocnika Prezydenta do
Spraw Osób Niepełnosprawnych. Staraliśmy się uwzględnić wszystkie wątki wynikające
z wcześniej przeprowadzonej
diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych, przełożyć je na
zadania i przyporządkować do
realizacji konkretnym wydziałom i jednostkom miasta.
– Osoby niepełnosprawne
zgłaszają wiele potrzeb, które
należałoby zaspokoić. Niestety, wszystkiego nie da się zrobić od razu. W jakim kierunku
będą przeprowadzone najbardziej intensywne prace?
– Jeden z nich wiąże się z niwelowaniem barier architektonicznych. W te sprawy zaangażowanych jest dużo jednostek miejskich stykających się z
problemem dostępności. Ważne jest, aby zapobiegać powstawaniu barier architektonicznych
już na etapie projektowania. Nie
wszyscy projektanci i inwestorzy wiedzą, jakie udogodnienia stosować, brakuje szczegółowych wytycznych, co często powoduje problemy i wprowadzanie nieadekwatnych rozwiązań. Ale przykładowo projekty drogowe przechodzące
przez procedurę przetargową w
Zarządzie Dróg Miejskich muszą uwzględniać potrzeby osób
niepełnosprawnych, a podmioty przeprowadzające inwestycje zobligowane są do konsultacji z Miejską Społeczną Radą
do Spraw osób Niepełnosprawnych. W taki sposób sprawdza
się, czy to, co zaplanowali, jest
zgodne z dostępnością dla osób
niepełnosprawnych. Zamierzamy te procedury kontynuować,
doskonalić i ulepszać. Gdybyśmy chcieli objąć tymi wymaganiami wszystkie podmio-

ty, konieczne byłyby zmiany legislacyjne na poziomie ustaw.
Wprawdzie od lat toczą się dyskusje dotyczące zmiany prawa
budowlanego, by uwzględniało
ono zasady projektowania uniwersalnego, ale na razie brak
skutecznych rozwiązań.
– A jak wygląda sytuacja niwelowania barier w obiektach
nadzorowanych przez Urząd
Miasta Poznania?
– Budynki Urzędu miasta są
dostępne dla niepełnosprawnych klientów, jeśli nie było
możliwe
zagwarantowanie
pełnej dostępności ze względu na ich konstrukcję, wprowadzono zmiany organizacyjne. Urząd został poddany audytowi dostępności i zdał egzamin na szóstkę, co niezmiernie
cieszy, bo tym samym podniosła się jakość obsługi klientów.
Staramy się wzmocnić działania dotyczące likwidacji barier
i zwiększenia dostępności w
obiektach kultury, placówkach
oświatowych, sportowych. Zdajemy sobie sprawę, że te działania wymagają czasu, ale w końcu zaowocują konkretnymi, namacalnymi efektami. Na pewno
przy kompleksowych przebudowach szkół czy teatrów będą
uwzględniane potrzeby osób
niepełnosprawnych.
Dobrym
przykładem jest Kaponiera, przy
modernizacji której wzięto pod
uwagę wszelkie udogodnienia
związane z niepełnosprawnością. Cieszy mnie coraz większa
otwartość na problem niepełnosprawności. Mam nadzieję, że
funkcjonujące jeszcze w społeczeństwie stereotypy wkrótce
znikną. Aby im przeciwdziałać,
poznańscy urzędnicy w bieżącym roku zostali przeszkoleni w
zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, co z pewnością poszerzyło ich kompetencje
i wiedzę oraz podwyższyło jakość obsługi. Im więcej wiemy o
niepełnosprawności, tym łatwiej
ją zrozumieć.
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Pięć zwycięskich
projektów
O

d 29 września do 10 października trwało głosowanie do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy
Poznania mogli sami zdecydować, na co przeznaczyć 10 milionów złotych. Głosowano na
20 ﬁnałowych projektów, z których wybrano 5. W poniedziałek 15 października dowiedzieliśmy się, kto zwyciężył.
Decyzja nie była łatwa, bo
każda z inicjatyw zasługiwała na poparcie. Wśród ﬁnałowej
20 znalazł się między innymi
projekt mieszkań chronionych
dla osób niepełnosprawnych
(uzyskał 3,96% głosów), ekspozycja na Ostrowie Tumskim
(6,43%), budowa mieszkań socjalnych (4,45%), muzeum Enigmy (2,99%) i inne.
Pierwsze miejsce zajął projekt rozbudowy poznańskiego Hospicjum Palium (12,2%).
Hospicjum otrzymało z budżetu 1,5 miliona złotych na rozbudowę jedynego w Poznaniu od-

działu opieki paliatywnej. Drugą inicjatywą, na którą głosowali Poznaniacy, był projekt budowy Wartostrady (9,42%), trzecią
projekt Ośrodka Krótkiego Pobytu dla osób niepełnosprawnych (8,68%). Na ten cel Stowarzyszenie Na Tak dostało z budżetu obywatelskiego 2,5 miliona złotych.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Poznania w poparcie
inicjatywy zniszczony budynek
przy ulicy Płowieckiej do końca
przyszłego roku zostanie przystosowany na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Na czwartym miejscu uplasował się projekt ścieżki rowerowej od ulicy
Juraszów przez Biskupińską do
Strzeszynka (6,78%) i otrzymał
3 miliony złotych. Ostatnie miejsce zdobył projekt stworzenia
rodzinnego placu zabaw na Malcie, który został wsparty kwotą
1,87 miliona złotych.

Przewodniczący Zarządu Fundacji „Filantrop” Marcin Bajerowicz
odbiera złotą odznakę „Ambasador SM”
z rąk przedstawicieli Biura Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

KAROLINA KASPRZAK

Wycieczka
do Biskupina
N

ców Biskupina z różnych okresów historycznych. Ponadto zobaczyli wytwarzanie narzędzi,
naczyń glinianych, wyrób tkanin i ozdób. Ciekawe były eksponaty służące w tamtych czasach do przyrządzania pożywienia i budowania domów. Obejrzeliśmy zrekonstruowaną wioskę wczesnopiastowską. Melomani posłuchali koncertu zespołów „Ostrovia” i „Lutaś”. Na
zakończenie zjedliśmy obiad w
Karczmie Biskupińskiej. Czas
szybko minął. Wszystkim Seniorom dziękuję za udział w tej
eskapadzie.

KATARZYNA MĄDEREK
FOT. ARCHIWUM

W

ramach projektu Klub
Trzeciego Wieku – „Senior Wiedzy”, Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie
22 września zorganizowało
50-osobowej grupie seniorów
wyjazd na XVIII Festyn Archeologiczny „Polska Piastów” do
Biskupina. Został on doﬁnansowany kwotą 3000 złotych z
budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Uczestnicy zapoznali się z
historią czasów piastowskich,
obejrzeli koronację Bolesława
Chrobrego, pokaz mody wczesnośredniowiecznej, zobaczyli zajęcia i obrzędy mieszkań-

Śpiewa Halina Kunicka.
ie sposób w kilku zdaniach oddać niezwykle uroczystej atmosfery,
jaka panowała w niedzielę 7 października w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Tego właśnie dnia Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprosiło na uroczyste podsumowanie kampanii informacyjnej „SyMfonia
serc” przedstawicieli instytucji publicznych, kościelnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przede wszystkim ludzi z niepełnosprawnością wraz z osobami towarzyszącymi.
Kilkanaście minut przed
17.00 zapełniały się miejsca,
strojono instrumenty muzyczne, słychać było sympatyczne rozmowy przyjaciół,
przybyłych z różnych stron
Polski. Po przywitaniu omówiono cele i efekty kampanii społecznej, którą two-

rzy cykl różnorodnych wydarzeń zwracających uwagę na
problemy osób ze stwardnieniem rozsianym (SM). Cierpi
nie tylko chory, ale i rodzina,
dlatego niezbędne jest kompleksowe wsparcie.
Nie zabrakło podziękowań
dla prof. dr hab. lek med. Zbigniewa Stelmasiaka, wybitnego neurologa, oddanego
chorym z SM. Po nich nastąpiła wyjątkowa chwila: wręczenie złotych odznak PTSR
„Ambasador SM” 19 osobom i
instytucjom zaangażowanym
w podnoszenie świadomości
społecznej na temat choroby.
„Ambasadora SM” za liczne
publikacje na łamach „Filantropa”, przybliżające problematykę SM, a przede wszystkim życie ludzi chorych,
otrzymał
przewodniczący
Zarządu Fundacji „Filantrop”
i redaktor naczelny naszego
miesięcznika Marcin Bajerowicz. Tak zaszczytne wyróżnienie to także zasługa licz-
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ZAKOŃCZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ „SYMFONIA SERC” W ZAMKU KRÓLEWSKIM
W WARSZAWIE

Za pomoc dla chorych
nego grona osób niepełnosprawnych i całego ich środowiska, dzięki któremu – i
dla którego – poznański miesięcznik istnieje. Zaszczytny tytuł „Ambasadora SM”
jest zobowiązaniem, aby w
przyszłości jeszcze skuteczniej popularyzować twórcze
działania chorych i wiedzę
na temat SM.
Wśród
uhonorowanych
znalazło się wiele wybitnych osób: Rzecznik Praw
Obywatelskich Irena Lipowicz, marszałek województwa mazowieckiego Adam
Struzik, polski duchowny katolicki, dziennikarz, publicysta i poeta Wacław Oszajca, poseł na Sejm RP Czesław Jan Czehyra, artystka i

piosenkarka Halina Młynkowa, założyciel i były dyrektor
Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla
Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Antoni Nowicki, artysta i pedagog Robert Mojsa, aktor i reżyser Szymon Szurmiej, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Zbigniew Banaszkiewicz, artystka Aleksandra
Bubicz, posłanka na Sejm RP
Alicja Dąbrowska, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie Ewa KaweckaWłodarczak, artysta i kompozytor Mariusz Kowalski,
naczelnik Urzędu Dzielnicy
Śródmieście w Warszawie
Krzysztof Przybysławski, aktor i twórca radia ALEX Piotr

SKRZYWDZONYM PRZEZ LOS
Od pierwszych numerów miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” Marcin Bajerowicz kontaktował się z poznańskim
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Interesowali go ludzie chorzy na SM i ich organizacja. W ciągu
blisko dwudziestu już lat wydawania „Filantropa” dzięki jego
staraniom nagromadziła się spora ilość artykułów o stwardnieniu rozsianym, zapowiedzi i sprawozdań z wydarzeń organizowanych przez Oddział PTSR. Czasopismo wielokrotnie
publikowało nasze ulotki i ogłoszenia zapraszające chorych
na SM do zgłaszania się po pomoc do Stowarzyszenia i prezentowało naszą działalność.
Marcin Bajerowicz posiada dar wyszukiwania talentów
twórczych, szczególnie tych skrywanych, nieśmiałych i niekrzykliwych, u osób niepełnosprawnych – również z SM. Zaprasza i przekonuje do publikacji swoich dzieł literackich czy
plastycznych, także autobiograﬁi. W redakcyjnym archiwum
znajdziemy zbiory niezwykle wartościowych tekstów i innych
prac.
Od kilku miesięcy ukazuje się cykl sylwetek ludzi z SM,
prezentujący ich własne widzenie swego losu naznaczonego przez chorobę, ich codzienne życie, sukcesy i dramaty. Są
w tych tekstach cenne wskazówki i nadzieja dla innych, szczególnie nowo zdiagnozowanych. Pismo jest dostępne, znane
i cenione w całej Polsce, szczególnie w kręgach organizacji
pozarządowych, w obszarze zdrowia i pomocy społecznej.
Można je też czytać w wersji elektronicznej w Internecie i na
Facebooku.
Marcin Bajerowicz jest szczerze oddany ludziom skrzywdzonym przez los. Z całego serca gratulujemy mu odznaczenia PTSR „Ambasador SM”.

DANUTA ŁAWNICZAK
CZŁONEK RADY ODDZIAŁU
PTSR W WIELKOPOLSCE

Sambor oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i
Zdrowia dla Dzielnicy Wola
Urzędu miasta stołecznego
Warszawy Mirosław Starzyński.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Głos zabiera Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Uczestnicy spotkania.

Wręczono też podziękowania „Serca Serc” 11 ﬁrmom
i osobom ﬁzycznym, które włączyły się w działania i
umożliwiły realizację „SyMfonii Serc” oraz nagrody laureatom konkursu medialnego
„1000 twarzy SM”. W kategorii materiał prasowy nagrodę
otrzymała Katarzyna Królak,
w kategorii materiał internetowy Zuzanna Konarska, a
w kategorii materiał radiowy
Elżbieta Korczyńska.
„1000 twarzy SM”, bo każdy człowiek choruje inaczej.
Stwardnienie rozsiane to
choroba różnorodna i wielowymiarowa. Żeby chorzy

mogli na miarę możliwości
aktywnie funkcjonować, potrzebna jest pomoc innych.
Ludzi gotowych nieść taką
pomoc nie brakuje, czego dowodem było niedzielne spotkanie w Zamku Królewskim
w Warszawie. Działalność
na rzecz chorych nie byłaby
możliwa, gdyby nie wsparcie
organizacji, instytucji i osób
w nią zaangażowanych.
W podziękowaniu za dobroczynny gest zaśpiewała dla nich znana polska piosenkarka Halina Kunicka, a
akompaniował kompozytor
i pianista Jerzy Derfel. Recital pod hasłem „Świat nie jest
taki zły” przypomniał obecnym, że warto kierować pomocną dłoń w stronę potrzebujących i w ten sposób rozjaśniać szarą codzienność.

KAROLINA KASPRZAK
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Taksówki
czekają

Pojazdy są w pełni przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Kierowców
zaś odpowiednio przygotowano do obsługi niepełnosprawnych klientów. Zgodnie z umową ﬁrma została zobowiązana
do wyposażenia samochodów
i przeprowadzania niezbędnych napraw. Władze miasta natomiast ponoszą koszty
ubezpieczenia pojazdów, mają
także prawo przeprowadzania
kontroli jakości świadczonych
usług. Taksówkę mogą zamówić osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Poznania, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich
wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu.
Niepełnosprawni skorzystają z taksówek na terenie miasta oraz w odległości nie większej niż 30 kilometrów od niego. Usługa jest realizowana w
systemie „od drzwi do drzwi”,
co oznacza, iż klient ma prawo do korzystania z pomocy
ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczeniu się
z miejsca pobytu do auta i odwrotnie. Kierowca jednak nie
będzie pomagał w załatwianiu
formalności w urzędach czy
innych instytucjach użyteczności publicznej.
Osobie
niepełnosprawnej
może towarzyszyć ktoś bliski, który podróżować będzie
bezpłatnie. Można także przewieźć bagaż. Ze względu na
brak możliwości ewentualnego oddzwonienia nie będą
przyjmowane zgłoszenia numerów zastrzeżonych. W sprawach spornych pasażerowie
mają prawo wniesienia pisemnej skargi do Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw
Osób Niepełnosprawnych lub
zadzwonić pod numery telefonów: 61-878-54-75, 61-87852-22. awa

W GIMNAZJUM
IM. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO
W SKÓRZEWIE

Zachęciliśmy młodzież do działań charytatywnych.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

W

ładze miasta przekazały trzy samochody marki
Fiat Ducato ﬁrmie LKW „SERWIS”, która oferuje osobom
niepełnosprawnym „taksówki
na telefon”. Aby skorzystać z
tego udogodnienia wystarczy
wykręcić numery 791 630 488,
883 401 205.

SPOTKANIA

Przewodniczący Fundacji
Marcin Bajerowicz mówi o idei
„Filantropa”. Obok autorka
tomiku wierszy
„Teraz zaśpiewa słońce”
Magdalena
Molenda-Słomińska.

S

potkanie z twórczością
niepełnosprawnych autorów „Filantropa” przeprowadziliśmy w środę 10 października w Gimnazjum imienia
Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie. Dzięki życzliwości dyrekcji i grona pedagogicznego mogliśmy zaprezentować młodzieży nasz dorobek oraz zachęcić do działań charytatywnych.
Uczniowie poznali pełne odkrywczych metafor wiersze

obecnej na spotkaniu Magdaleny Molendy-Słomińskiej,
zbiór dwunastu autobiograﬁi osób niepełnosprawnych
„Moje Kilimandżaro”, historię
Euniki Lech walczącej o życie
syna chorego na serce przedstawioną w książce „W życiu
liczy się życie”, autobiograﬁę stypendystki Stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami „AMUN” Marioli
Wower „Dwie sekundy” i zbiór
fraszek Jerzego Szulca „Gdyby
człowiek był człowiekiem”.
Młodzi ludzie dowiedzieli
się, jak można pomagać osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu oraz wspierać
je w dążeniu do samodzielności. Opowiedzieliśmy o autorach publikujących na łamach
„Filantropa” i apelach o pomoc
nadsyłanych do redakcji. Dzięki temu uczniowie przekonali się, że warto promować pozytywne postawy społeczne, a
osoby niepełnosprawne w pełni zasługują na powszechne
uznanie i szacunek. Dziękujemy za możliwość odwiedzenia
skórzewskiego gimnazjum i
pomoc w zorganizowaniu spotkania dyrekcji, nauczycielce
mgr Izabeli Hołody oraz pracownikom szkoły.

KAROLINA KASPRZAK

Z

ainteresowanie słuchaczy,
pytania dotyczące osób
niepełnosprawnych skupionych wokół „Filantropa”, prezentacja tekstów i dzieł artystycznych Aldony Wiśniewskiej, uczestniczki Środowiskowego Domu Samopomocy
„Zielone Centrum” – to klimat
kolejnego spotkania z młodzieżą. Tym razem twórczość
naszych autorów i ich dokonania przybliżyliśmy słuchaczom Medycznego Studium
Zawodowego przy ulicy Szamarzewskiego 99 w Poznaniu.
W czwartek 11 października idee Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, wydawnictwa książkowe,
a przede wszystkim wiersze i
przepiękny obraz autorstwa Aldony Wiśniewskiej przedstawiający tańczące kobiety poznali uczniowie kierunku „terapeuta zajęciowy” i „technik
elektroradiolog”.
Przewodniczący
Fundacji Marcin Bajerowicz opowiedział o początkach „Filantro-

N

a kolejne spotkanie z
twórczością osób niepełnosprawnych wybraliśmy się
w środę 19 września do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku przy ulicy Dworcowej 44. Dzięki życzliwości dyrektora szkoły Karoliny
Wawrzyniak mogliśmy opowiedzieć uczniom o idei „Filantropa” i działaniach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tym razem towarzyszył
nam Bartłomiej Walkowiak,
który systematycznie publikuje na łamach „Filantropa” i jest
uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum” w Poznaniu. Liczna grupa uczniów z zainteresowaniem słuchała czytanej
przez Bartka autobiograﬁi, w
której opisał swoje życie i drogę do zdrowia. W ten sposób
młodzież mogła się przekonać,
że osoby niepełnosprawne posiadają zdolności twórcze i zasługują na powszechny szacunek.
Przewodniczący
Fundacji
„Filantrop” Marcin Bajerowicz
zaprezentował wydane dotychczas publikacje książkowe: zbiór 12 autobiograﬁi osób
niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, przejmującą histo-
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Z „FILANTROPEM”

pa”, którego wydawanie zaczęło się od utworzenia domu dla
bezdomnych w Nowym Mieście
nad Wartą. Prezentowany zbiór
12 autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, przejmująca biograﬁa Euniki Lech „W życiu liczy się życie”,
„Dwie sekundy” Marioli Wower, tomik wierszy „Teraz zaśpiewa słońce” Magdaleny Molendy – Słomińskiej i zbiór fraszek „Gdyby człowiek był człowiekiem” Jerzego Szulca wzbudziły podziw słuchaczy.
Mówiliśmy też o „Poczcie Filantropa” – rubryce, w której
systematycznie zamieszczane są apele o pomoc nadsyłane
przez osoby niepełnosprawne i
ich rodziny z całej Polski. W ten
sposób realizowana jest wzajemna samopomoc.

Słuchacze II roku kierunku
„terapeuta zajęciowy” byli ciekawi tekstów publikowanych w
„Filantropie”. Zaprosiliśmy ich
do współpracy. Opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach z praktyk zawodowych,
jakie odbywają w środowiskowych domach samopomocy i
warsztatach terapii zajęciowej.
Kontakt z osobami z niepełnosprawnością i z nami pozwolił przekonać się, że osoby te w
pełni zasługują na powszechne
uznanie i szacunek.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego oraz nauczycielce
mgr Lucynie Kasprzyk za możliwość spotkania ze słuchaczami.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM
W POZNANIU

Wspólna fotograﬁa na zakończenie.
W środku Aldona Wiśniewska z jednym ze swoich obrazów.

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BUKU
Szkół i gronu pedagogicznemu
za możliwość spotkania. Wierzymy, że dla uczniów stało
się ono niezapomnianą lekcją
oraz otworzyło serca i umy-

sły na specyﬁkę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie.

KAROLINA KASPRZAK

rię Euniki Lech walczącej o życie syna z ciężką wadą serca
zawartą w publikacji „W życiu
liczy się życie”, autobiograﬁę
„Dwie sekundy” Marioli Wower
ze Stęszewa, tomik wierszy
„Teraz zaśpiewa słońce” Magdaleny Molendy-Słomińskiej i
zbiór fraszek „Gdyby człowiek
był człowiekiem” Jerzego Szulca z Warszawy. Ostatnia z wy-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Zasłuchani uczniowie.
mienionych wzbudziła salwy
śmiechu i prośby o odczytanie
kolejnych fragmentów.
Młodzi ludzie dowiedzieli się też, w jaki sposób można pomagać osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu, dostępie do rehabilitacji i integracji społecznej.
Składamy serdeczne wyrazy
wdzięczności dyrekcji Zespołu

Bartłomiej Walkowiak czyta swoją autobiograﬁę.
Obok Marcin Bajerowicz.
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Urodziny
Paraﬁalnej Rodziny
L

wowej nr 4, przedszkolaków z
Przedszkola „Zielona Półnutka”
i uczestników naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej, który podczas festynu prowadził
także warsztaty otwarte dla
wszystkich zainteresowanych.

iczne grono mieszkańców
Swarzędza i gminy, a także
wielu gości z powiatu poznańskiego, zgromadził 16 września festyn pod nazwą „Urodziny Paraﬁalnej Rodziny”.

MICHAŁ OGONIAK

FOT. (3X) ARCHIWUM PDST

Była to pierwsza taka impreza, pełna zabawy, śmiechu i radości, zorganizowana pod kierunkiem nowego proboszcza
swarzędzkiej paraﬁi księdza

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

Centrum
będzie
działać
C

ztery organizacje pozarządowe podpisały z władzami Poznania umowy na
prowadzenie Poznańskiego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Należą do nich:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Wielkopolskie
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON),
Stowarzyszenie Na Tak.
Zajmą one odnowione pomieszczenia przy ulicy Bukowskiej 27/29. Będą tam realizowane działania związane z aktywizacją obywateli, rozwojem
organizacji pozarządowych i
wolontariatu. W październiku
trwała przeprowadzka do poszczególnych lokali. awa

dycznej, a nawet szachy z księdzem wikarym Przemysławem
Góreckim i konkurs wiedzy o
paraﬁi.
Wielu wzruszeń dostarczyły słuchaczom występy wokalne uczniów Szkoły Podsta-

A to ja w towarzystwie
pana strażaka.

Specjalne Wakacje
koperty
jednego dnia
O
D
soby niepełnosprawne mogą pozostawiać swoje pojazdy na specjalnych kopertach.
Są one wyznaczone przed marketami, centrami handlowymi, urzędami, placówkami kulturalnymi, sportowymi oraz w
streﬁe parkowania.
Niestety, bywa, że pełnosprawni kierowcy łamiąc przepisy zostawiają w tych miejscach swoje pojazdy. Co ich za
to czeka? Parkowanie pojazdu nieuprawnionego na miejscu postojowym zastrzeżonym
dla osoby niepełnosprawnej jest
wykroczeniem, za które grozi
grzywna w wysokości 500 złotych.
Zgodnie z prawem o ruchu
drogowym, pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą
parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej powoduje jego
usunięcie (odholowanie na parking strzeżony) na koszt właściciela. awa

nia 11 września odbyła się
edukacyjna wycieczka do
Młodzikowa koło Zaniemyśla,
w której udział wzięli mieszkańcy Zakładu OpiekuńczoLeczniczego z Poznania.
Celem
było
zapoznanie
mieszkańców z funkcjonowaniem gospodarstwa agroturystycznego. Podczas pobytu nie
zabrakło również atrakcji takich

jak zwiedzanie gospodarstwa,
przejażdżka wozami, zabawa
przy grillu. Wyjazd został całkowicie sﬁnansowany z pieniędzy, które pozyskało w ramach
1% podatku działające przy Zakładzie Stowarzyszenie „Wspólnota”.
Dziękujemy wszystkim, którzy
okazali swoją solidarność z osobami chorymi psychicznie. na

FOT. ARCHIWUM

Tańczą „Zielone Półnutki”.

Dariusza Salskiego. Miał całkowitą rację, gdy powiedział,
że przez 170 minut nikomu z
uczestników festynu nie będzie nudno. Była straż pożarna i pokazy strażackich sprawności, pokazy pomocy me-
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„U

leczyła mnie pani z
mojej niewiary w siebie. Gdzie ja bym kiedyś pomyślał, że będę malował…”.
Było to najwspanialsze podziękowanie, jakie usłyszałam, odkąd pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu.
Michał Ogoniak jest jego
uczestnikiem. Śpiewa, maluje, pisze. Pomimo ograniczeń
ruchowych z dużą chęcią podejmuje się każdego zadania. Nie boi się pędzla, wałka,
gąbki. Maluje także dłońmi.
Świetnie radzi sobie z projektowaniem plakatów. Bez problemu zapamiętuje ciekawe
historie z życia artystów.
Poprzez potocznie nazywaną w warsztacie technikę kakograﬁi dokonuje interpretacji obrazów, które go w
pewien sposób intrygują. Na-
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„Nie myślałem,
że będę malował…”
stępnie za pomocą farby mydlanej, temperowej lub akrylowej wypełnia obraz kolorami. Podczas pracy poznaje historię obrazu lub artysty, który
jest jego autorem.
Aby wykonać plakat, Michał wybiera temat, który jest
dla niego bardzo ważny. Następnie opracowuje projekt
poprzez słowną „burzę mózgów”, wymyślanie haseł oraz
graﬁki, którą ja przygotowuję
mu w postaci szablonu.

FOT. (3X) ARCHIWUM SPDST

Interpretacja Vincenta van Gogha.
Głównym celem pracy plastycznej jest ogólne usprawnienie przez czynności manualne. Jednak uważam, że
równie ważne jest pozytywne wzmacnianie, budowanie wiary w siebie, umiejętność świadomego podejmowania decyzji i rozwój zainteresowań.

JUSTYNA GRYGIEL

Interpretacja Claude Moneta.
Michał Ogoniak przy pracy.

Z MOJEGO BLOGA(17)
Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

P

owiem wam, moi kochani, że była to moja osobista
rozmowa z Bogiem i jego słowa skierowane do mnie trzy
lata temu: „Od dziś będziemy
razem, ty ze mną, a ja z tobą.
Wspólnie poniesiemy nasze
krzyże. Dziś przybądź do mnie”.

Powiem wam
ków, tylko cieszmy się z tego, co
mamy.
Zawsze mogło być gorzej.

13. 8. 2012
MSZA FATIMSKA

Kilka godzin później rozpocząłem ministranturę – czyli to,
o czym mówił mi nasz miłosierny Bóg.

Dziś na mojej 26 mszy fatimskiej po raz trzeci służyłem z
naszym byłym wikarym Janem
Schellerem. Bogu dziękuje za to.

12. 8. 2012
PRZEWIDYWAŁEM

20. 8. 2012
JEDEN OGIEŃ
NA NIEBIE

Przewidywałem, że w Londynie zdobędziemy 12 medali dla
Polski. A jest ich dziesięć 10. I
tak dobrze. Nie krytykujmy roda-

Dziś po raz pierwszy w moim
życiu widziałem jeden ogień na
niebie. Czerwone niebo to nie-

zwykły i piękny widok, ale w
czasie
dwudziestominutowej
burzy w Swarzędzu bardzo niebezpieczne zjawisko. Towarzyszyła mu groźna wichura, która może doprowadzić do tragedii. Wystrzegajmy się takich zjawisk. Nie wychodźmy na dwór
ani na nasze domowe balkony.

KTO WAŻNIEJSZY?
Po wczorajszych wiadomościach zadaję sobie pytanie: kto
ważniejszy jest dla lotniczego
pogotowia ratunkowego: pięciolatek z zagrożeniem życia
czy szesnastolatek ze złamaną nogą? Wciąż nie znam odpo-

wiedzi na moje pytanie. Ale nie
bądźmy sędziami życia ludzkiego. Jeśli to możliwe, to do dwóch
poszkodowanych
wysyłajmy
dwa helikoptery. Reagujmy na
każde wezwanie potrzebujących
pomocy. My także możemy jej
kiedyś potrzebować.
Sprostowanie
Pierwsze zdanie wpisu „W kościele” we fragmencie mojego bloga, opublikowanego w październikowym wydaniu „Filantropa”, powinno brzmieć: „W Boże Ciało po
raz trzydziesty służyłem do mszy z
wikariuszem Przemysławem Góreckim”. Za błąd wszystkich czytelników i księdza wikariusza bardzo przepraszam.
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POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W TENISIE ZIEMNYM

Przyjacielska
walka sportowa
J

uż po raz VII 20 września odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Ziemnym. W
tym roku miejscem naszego
spotkania były korty tenisowe

FOT. (3X) ARCHIWUM „PAWEŁKA”

Za chwilę – as serwisowy…

w Bolechowie. Jest to bardzo
piękny, niedawno wybudowany obiekt, z którego mogliśmy
korzystać dzięki życzliwości
Gminy Czerwonak.
W turnieju rywalizowało pięć
drużyn z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Owińskach. Wspaniała rywalizacja wyłoniła zwycięską drużynę

Medale i dyplomy dla wszystkich.

Zwycięski „Pawełek”.

WTZ „Pawełek”. Nie wygrana jest
tu jednak najważniejsza, lecz to,
że mogliśmy razem się spotkać
i współzawodniczyć w atmosferze przyjacielskiej walki sportowej. Nie zawiedli kibice, którzy skandowali hasła specjalnie
przygotowane na tę okazję.
Nasz turniej odwiedziła także
Pani Beata Gryska – radna Gminy Czerwonak. W przerwie między meczami dla wszystkich gości przygotowano wspaniały poczęstunek: tradycyjny chlebek ze

smalcem pyszną zupę fasolową
oraz słodkie drożdżówki. Zgodnie z tradycją turnieju drużynom,
które zajęły najlepsze miejsca,
wręczono puchary i upominki, a
wszystkich uczestników turnieju udekorowano pamiątkowymi
medalami. Wyłoniono także najlepszego kibica, a raczej „kibickę”, którą została mama jednego
z naszych podopiecznych. Bawiliśmy się wspaniale. Już czekamy
na kolejne mistrzostwa – do zobaczenia za rok. J.W.

ołtarz srebrny z XVII wieku.
Trudno to wszystko opisać, lepiej zobaczyć na własne oczy.
W pewnej odległości od zamku jest powozownia, a w niej
m.in. trzy powozy zakupione przez Jana Działyńskiego w
Paryżu w 1865 roku. Są wspaniałe, ale o przejażdżce nimi
można tylko pomarzyć.

Wyprawa do Kórnika
o my – Olga Twardowska
i Dorota Eicke, dziewczyny ze Stowarzyszenia „Zawsze Razem”. Jeszcze raz
przekonałyśmy się, że niepełnosprawnych stać na własne,
samodzielne wycieczki. Tym
razem byłyśmy w Kórniku
pełnym zabytków i pamiątek.
Zwiedziłyśmy rynek i ratusz – siedzibę władz Kórnika. Oglądałyśmy dom, w którym urodziła się nasza noblistka Wisława Szymborska.
Jest przytulny i ciepły, jak poezje pani Wisławy. Perłą Kórnika jest jednak zamek, otoczony fosą, zbudowany w XIV
wieku. Jego właścicielami byli
wówczas Górkowie, możnowładcy wielkopolscy. Później
stał się własnością Działyń-

skich. Zaciekawił nas w nim
przede wszystkim ogromny
obraz przedstawiający Teoﬁlię
z Działyńskich Szołdrską-Potulicką zwaną Białą Damą. Ponoć po dziś dzień nocą przechadza się po komnatach. Dobrze że nas tam o tej porze nie
było. W kąciku myśliwskim zainteresowała nas okrągła kanapa, na której kiedyś siadali myśliwi w taki sposób, żeby
nikomu nie spoglądać w oczy.
Łatwiej wtedy było pochwalić się sukcesami, koloryzując
wielkość zdobytych trofeów.
W sali mauretańskiej znajdują się zbroje polskiej husarii
z XVII wieku, przyłbice, kusze,
działa. Poza tą salą do cennych eksponatów należą szafy
gdańskie, pokój Marii Zamoy-

FOT. ARCHIWUM „ZAWSZE RAZEM”

T

U Białej Damy.
skiej, buduarek, jadalnia, czarna sala, pokój generałowej, pokój Władysława Zamoyskiego i

W Arboretum Kórnickim
widziałyśmy
najprawdziwsze gruszki na wierzbie. Drzewo złamała wichura, ale młode obok niego owocuje i ma
się dobrze. Skorzystałyśmy taż
z rejsu statkiem Anna Maria
po jeziorze Bnin. Z głośników
rozlegały się piosenki żeglarskie czyli szanty, a lektor opowiadał historię Kórnika i jeziora Bnin.
Już marzymy o kolejnej wyprawie.

OLGA TWARDOWSKA
DOROTA EICKE
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mieszkaniu w bloku wita mnie sympatyczny
człowiek. Zaprasza do środka. Po chwili poznaję jego rodzinę. Przy herbacie i ciastkach
mówią o codziennych sprawach, zainteresowaniach, czasie wolnym. Marek Lemański
z Obornik i jego najbliżsi okazują niezwykłą gościnność,
otwartość i ciepło.
Marek Lemański jest niewidomy. Dysfunkcja wzroku
nie przeszkadza mu jednak
w aktywnym życiu. Jest radnym gminy, który całym sercem walczy o prawa osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. Dzięki
jego zaangażowaniu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
imienia Antoniego Małeckiego w Obornikach wyposażona jest w czytaki, audiolektory
i inne urządzenia, umożliwiające niewidomym korzystanie z książek. Zauważa niedogodności architektoniczne, interweniuje, załatwia. Nie umie
przejść obojętnie obok osób
potrzebujących pomocy.
Słuchając jego historii ma
się wrażenie, jakby czas się
zatrzymał. Z energią w głosie
opowiada o tym, jak w 1979
roku ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był bardzo
dobrym studentem, co dawało możliwość kontynuowania
kariery naukowej, ale kłopoty
ze wzrokiem w tym przeszkodziły. Podjął pracę małej wiejskiej szkole w Maniewie, która
była wówczas ﬁlią Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach.
– W 1981 roku wraz z koleżanką Urszulą Stoińską
oraz mieszkańcami Maniewa, podjęliśmy walkę o przekształcenie ﬁlialnej szkoły w
pełnoprawną szkołę podstawową. Nasze starania zakończyły się sukcesem. Od 1981
roku w Maniewie zaczęła
działać samodzielna ośmioklasowa Szkoła Podstawowa,
w której uczyłem geograﬁi,
historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Od początku mojej
pracy w Maniewie opiekowałem się 47 Drużyną Harcerską
imienia „Zawiszy Czarnego” –
opowiada Lemański. – Komfortem dla mnie stało się to,
że w klasach było kilkunastu
uczniów, a więc klasy stosunkowo nieliczne, a dyskomfortem fakt, że jako mała szkółka, z przyczyn oszczędnościowych, mogliśmy być zlikwidowani. Kiedy po 1987
roku mój wzrok zaczął zdecydowanie się pogarszać, to

WIELKOPOLANIE W SŁUŻBIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zawsze gotowy
pomóc
te mało liczne klasy były dla
mnie zbawieniem. Mogłem
pracować dzięki życzliwości
moich wspaniałych koleżanek i kolegów.
Lemański o wychowankach wyraża się z podziwem i
uznaniem.
– Chociaż nic nie widziałem, nigdy nie ściągali na klasówkach – uśmiecha się.
Wspomina również jedno
szczególne zdarzenie, które na zawsze zostało w sercu. Było to podczas jednego ze zlotów chorągwianych
w Biedrusku. Wraz z harcerzami szedł wiele kilometrów
przez Puszczę Zielonkę. Trasa była długa, a na dworze robiło się ciemno. Podopieczni
zauważyli, że przy zapadającym zmroku trudno mu iść po
rozjechanych drogach biedruskiego poligonu. Po paru potknięciach podbiegły do niego
harcerki i powiedziały: „Robi
się trochę ciemno, a my się
boimy. Czy możemy się pana
chwycić i iść razem?”. Wiedział, że niczego się nie boją,
bo wielokrotnie wstawały
do nocnego alertu. Po prostu
chciały mu pomóc.
Mój rozmówca spotkał na
swojej drodze wielu mądrych
i wrażliwych ludzi. To pomogło mu uwierzyć, że warto wyciągać pomocną dłoń. Po kilku
słowach wstępu proponuje, że
pokaże mi Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, która mieści się przy ulicy Kopernika
10. Ponieważ jestem w Obornikach po raz pierwszy, nie
mam pojęcia, jak tam traﬁć.
Co robić? Pełnosprawny przewodnik winien przecież bezbłędnie znać topograﬁę miasta, by bezpiecznie i na czas
dotrzeć do celu.
Tu spotyka mnie zaskoczenie: nie tylko wie, którędy
dojść do na Kopernika, ale i po
drodze pokazuje najważniejsze miejsca, jakie mijamy. Tak
perfekcyjnej orientacji w terenie niejeden widzący mógłby
pozazdrościć!

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W
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Marek Lemański prezentuje urządzenia umożliwiające osobom
z dysfunkcjami wzroku korzystanie z książek
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach.
– Proszę spojrzeć: tu po prawej jest Kościół, a tam Urząd
Miasta i Gminy – tłumaczy.
Kiedy docieramy na miejsce, naprzeciwko nas stoi wyremontowany budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz drzwiami umożliwiającymi wjazd. W środku
są toalety dla niepełnosprawnych, zaś na korytarzu pełna
barw i emocji wystawa prac
plastycznych dzieci z gminy
Oborniki. Dowiaduję się, że w
bibliotece planowana jest też
przebudowa góry, pomieszczeń piwnicznych na potrzeby izby muzealnej i wybudowanie windy.
Dyrektor Biblioteki Krystyna Eichler zaznacza, że rozwój placówki to w dużej mierze zasługa Marka Lemańskiego, który jest zawsze gotowy pomóc i „zapukać do
odpowiednich drzwi”. Sekcja książki mówionej powstała w 2009 roku dzięki współpracy z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Główną ideą jej utworzenia było
umożliwienie aktywnego czytania osobom po 70 roku życia oraz niepełnosprawnym,
legitymującym się znacznym
i umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności narządu wzroku, osobom posiadającym zaświadczenie okulistyczne o dysfunkcji narządu
wzroku lub zaświadczenie o
dysleksji.
Fakt, że sekcja książki mówionej cieszy się dużym zainteresowaniem, potwierdza
ilość wypożyczeń: w tym roku
przez 8 miesięcy odnotowano 909 wypożyczeń, a w ubiegłym 659. Biblioteka obecnie
dysponuje 15 czytakami, które
są wypożyczane do domu. Ponadto istnieje możliwość dokonywania nagrań interesujących pozycji na sprzęt przyniesiony przez czytelnika.
Można też korzystać z audiolektorów.
Marek Lemański nieustająco walczy też o przystosowania architektoniczne dla
osób
niepełnosprawnych.
Kiedy zauważy jakiś krawężnik bądź chodnikową nierówność, natychmiast interweniuje u władz prosząc o pilne załatwienie sprawy. Mieszkańcy
gminy Oborniki zawsze mogą
na niego liczyć. Praca pochłania mu większość czasu, ale
bez tego, co robi, nie wyobraża sobie życia.

KAROLINA KASPRZAK
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W DPS W PSARSKIEM

ODSŁONIĘTO MAKIETĘ DLA NIEWIDOMYCH NA OSTROWIE TUMSKIM

Wszystko W
dla
seniorów 15

Dzień Białej Laski

października był ważnym
dniem dla środowiska
osób niewidomych. W słoneczny poniedziałek obchodzono
nie tylko Dzień Białej Laski, ale
też odsłonięto trzecią makietę
przestrzenną zaprojektowaną
przez artystę plastyka Romana
Kosmalę. Autor w październiku
2010 roku przygotował makietę Starego Rynku, później Stadionu Miejskiego, a następnie
tę najnowszą – Ostrowa Tumskiego. Na wiosnę 2013 roku
planowane jest wyeksponowanie kolejnej – Placu Mickiewicza.

ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych już po raz 19
Dom Pomocy Społecznej w
Psarskiem koło Śremu zorganizował 3 października spotkanie dla seniorów. Było ono
okazją do wspomnień, odpoczynku i integracji.
W imprezie pod hasłem
„Wszystko dla seniorów”
wzięli udział mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej
w Psarskiem, Domu Pomocy
Społecznej przy ulicy Farnej
w Śremie, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – Koło
w Śremie, Związku Emerytów i Rencistów oraz Klubu
Seniora.

Do udziału w wydarzeniu
zaprosiło Stowarzyszenie na
Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, a fundatorem był Urząd Miasta Poznania. Kwadrans przed 12.00
w pobliżu pomnika Jana Pawła
II przy poznańskiej katedrze zebrała się grupa osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Przyjechały media oraz reprezentanci
organizacji pozarządowych.

Prezentacjom artystycznym w sali Jana Pawła II przy
Paraﬁi Najświętszego Serca
Jezusa na Jezioranach przyglądał się dyrektor DPS w
Psarskiem Hieronim Bartkowiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Hieronim Urbanek i burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Głos zabrała Pełnomocnik
Prezydenta Miasta do spraw
osób niepełnosprawnych Dorota Potejko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Hanna Pracharczyk, autor makiety
Roman Kosmala i ksiądz Henryk Nowak z poznańskiej katedry. Uroczystość uświetnili minirecitalem Alina i Krzysztof Galasowie. Po nim nastąpiło uroczyste odsłonięcie makiety: chwila,
której z niecierpliwością wyczekiwała każda z obecnych osób.

Wystąpił chór „Senior” z
DPS w Psarskiem, zespół
wokalny „Gioelli” działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Przemęcie i zespół
„Sax Trio”. Wykonano utwory z lat 20 i 30, przy których
seniorzy wspominali z sentymentem minione chwile.

FOT. ARCHWIUM DPS W PSARSKIEM

KAROLINA KASPRZAK

Na makiecie znalazła się Bazylika Archikatedralna św. Piotra i Pawła wybudowana w 968
roku, plan katedry: groby (w
podziemiach) Mieszka i Bolesława Chrobrego, kaplica królewska, złota kaplica, kaplica Górków i prezbiterium, Kościół Najświętszej Marii Panny „In Summo” wniesiony w latach 1431–1444, relikty palatium
Mieszka I oraz wiele innych historycznych miejsc. Przygotowanie makiety Ostrowa Tumskiego
zajęło Kosmali ponad rok. Teksty w brajlu i graﬁkę opracowała Dagmara Szymkowiak. Inicjatywa nie doszłaby do skutku,
gdyby nie konsultacje osób niewidomych, życzliwość instytucji
i władz miasta.

KAROLINA KASPRZAK

Uroczystego odsłonięcia makiety dokonują
ksiądz Henryk Nowak, Joanna Jastrzębska i Dorota Potejko.

Pierwsze wrażenia uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

W

Koncertują Alina i Krzysztof Galasowie. Obok autor makiety
Roman Kosmala i Hanna Pracharczyk.
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POŻEGNANIE LATA W RYBOJEDZKU

Kolorowo, wesoło,
tanecznie

Nordic
walking
dla...
O

W „Pożegnaniu lata” wzięły
udział osoby niepełnosprawne z gminy Kuślin, Duszniki, Buk, Dopiewo, Stęszew i
Opalenica, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca, członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Niepełnosprawnej „Nadzieja” z Pniew oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
imienia Praksedy Lemańskiej
z Dopiewa.

d niedawna osoby niepełnosprawne mogą korzystać z nowej oferty rekreacji ruchowej, bowiem w lasach nad
Jeziorem Maltańskim Zakład
Lasów Poznańskich wytyczył
dla nich trasę do nordic walking. Pomysłodawcą tej ścieżki
było Stowarzyszenia Osób Niewidomych Razem Na Szlaku.
Na leśnych duktach pojawiły
się tablice z mapami wytyczonej trasy oraz oznaczenia szlaku. Trasa rozpoczyna się i kończy przy stawie Olszak.

Czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, tańce, ognisko, przejażdżka bryczką,

Smerfy w lesie.

T

radycyjnie jak co roku, w
sobotę 22 września na pikniku integracyjnym „Pożegnanie lata” w Rybojedzku – miejscowości malowniczo położonej nad jeziorem, przy trasie z
Buku do Stęszewa, w tamtejszej Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej Ośrodka ZHP w
Buku spotkało się środowisko osób niepełnosprawnych
z powiatu poznańskiego.

Warsztaty plastyczne.

Modelina dla każdego.

rzut bingo, dla najmłodszych
lepienie z plasteliny i modeliny, dmuchanie balonów,
trampolina oraz zabawy na
świeżym powietrzu. Na saksofonie przygrywał Aleksander Florczak. Do lasu przywędrowały również smerfy, w których role wcielili się
wolontariusze. Było kolorowo, wesoło i tanecznie, a dobry nastrój przyniósł dużo
słońca.
Takie spotkania dają osobom niepełnosprawnym szansę na aktywny udział w życiu
społecznym, rozwój talentów,
umiejętności i artystycznych
pasji. Integrują społeczność
lokalną i umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) ARCHIWUM

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Organizatorem
wydarzenia był ten właśnie Ośrodek
skupiający szczepy w Stęszewie i Dopiewie oraz drużynę w
Grzebienisku, przy współpracy
ośrodków pomocy społecznej
w Buku, Dopiewie, Stęszewie i
Opalenicy.

Tablice mają na celu informowanie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności z
uwagi na obecność osób niepełnosprawnych. Do korzystania
z wytyczonej trasy zapraszamy
nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszystkich miłośników
nordic walking, w tym również
osoby starsze. Ścieżka ułożona
jest w pięciokilometrową pętlę o
łagodnym przebiegu, a jej wielkim atutem są zróżnicowane i
piękne widoki.
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SPARTANIE – DZIECIOM Z PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO „ORZESZEK”

Sport z potrzeby
serca
Z

o 16 latach posuchy dostaliśmy coś niezmiernie
pięknego. Wydawało się, że o
Dead Can Dance już wszyscy
zapomnieli. I nagle w połowie
sierpnia ukazała się skromna płytka z napisem Dead Can
Dance. Powstali z popiołu bez
nachalnej reklamy. Tak, jakby
nigdy nie schodzili ze sceny.
Dźwięki, które na nowym
krążku umieścili Lisa Gerrald i
Brendan Perry nie są gorsze od
ich najsłynniejszych albumów,
o ile nie lepsze. To tak jakby
czas się zatrzymał w końcówce
lat 90-tych. Muzyka wypełniająca ten piękny album jest kontynuacją kultowego „Spirritchaser”. Jak wszystkie albumy tej
grupy, tak i najnowszy o tytule „Anastasis”, wydała kultowa
wytwórnia 4AD. Oprócz znanej
nam już mieszanki elektroniki ze spokojnym rockiem i muzyką świata pojawiają się w kilku miejscach motywy arabskie
i egipskie. Tak się zdarza, kiedy przy mikrofonie króluje Lisa.
Dla mnie największym zaskoczeniem był utwór „Return of
the She king”, w którym słychać
dźwięki muzyki rodem ze średniowiecza.
Głosy wspomnianych ﬁlarów grupy: Brendana Perry’ego i Lisy Gerrald są jak wino:
im starsze, tym lepsze. Z czystym sumieniem polecam także utwór „Amnesia” – jedną z
najpiękniejszych i najbardziej
nostalgicznych ballad świata.
Okresowe zapomnienie przyczyniło się, paradoksalnie, do
odrodzenie sławy zespołu. Tym
bardziej, że wielu wykonawców grających podobną muzykę zniknęło na zawsze ze sceny. A oni lśnią jak najpiękniejszy diament. Ten album ogrzewa swoim pięknem duszę i serce człowieka.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Charytatywna grupa biegowa „Spartanie – Dzieciom”, bo
o niej mowa, zrzesza pasjonatów biegania reprezentujących
różne poziomy sportowe. W jej
skład wchodzą inżynierowie,
lekarze, prawnicy, nauczyciele i emeryci. Kilka razy w roku
grupa przebiera się w stroje
starożytnych Spartan, by biec

w maratonie, półmaratonie lub
biegu na dystansie 10 kilometrów i w ten sposób zbierać
środki na leczenie niepełnosprawnych dzieci. Pasja wspierania połączyła biegaczy i pomogła nawiązać trwałe przyjaźnie.
Niedzielny bieg wzbudził zainteresowanie wielu Poznaniaków. Wiernie kibicowali zarówno młodsi jak i starsi.
Emocje udzieliły się wszystkim
obecnym. Zbiórka była prowadzona za pomocą wpłat internetowych na portalu domore.pl/spartanie, wpłat do puszek na stoisku Spartan na targach Poznań Sport Fair w hali
nr 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich i u wolontariuszy na trasie maratonu. Na
dzień 17 października zebrana

Przed startem.

FOT. (2X) ARCHIWUM STOWARZYSZENIA NA TAK

P

hełmami na głowach i
włóczniami w rękach
przebiegli w niedzielę 14
października 42 kilometry,
by pomóc zebrać pieniądze
na sprzęt rehabilitacyjny dla
dzieci z działającego od ponad 20 lat Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” na poznańskim Osiedlu Bolesława
Chrobrego – placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie
Na Tak.

„Spartanie – Dzieciom” biegną ulicą Hetmańską.

kwota wynosiła 5296 złotych z
wpłat internetowych i 2875,53
złotych z puszek wolontariuszy.
Przedszkole Specjalne „Orzeszek” to placówka obejmująca wsparciem najciężej upośledzone dzieci. Brakuje w niej nie
tylko specjalistów, lecz przede
wszystkim pionizatorów pomagających w ułożeniu dzieci,
które same nie potraﬁą utrzymać właściwej pozycji. Bliższe
informacje o „Orzeszku” i działalności Stowarzyszenia Na Tak
na stronie www.stowarzyszenienatak.pl

KAROLINA KASPRZAK

Szansa na rozwój
S

towarzyszenie „Wszyscy
ludzie dobrej woli”, które wspiera osoby po kryzysach psychicznych realizuje projekt: „Przedsiębiorczość
społeczna dla osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych”, którego celem
jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zakładania spółdzielni socjalnych.
Projekt jest w całości opracowany i przygotowany przez oso-

by niepełnosprawne. Ma przybliżyć założenia ekonomii społecznej, rolę zakładów aktywności
zawodowej i spółdzielni socjalnych oraz zachęcić osoby nieaktywne zawodowo do zaangażowania się we wspólne działania na rzecz utworzenia spółdzielni socjalnej.
Stowarzyszenie
założyło internetowe forum projektu, gdzie osoby po kryzysach
psychicznych mogą dzielić się

doświadczeniami i wymieniać
poglądy, nawiązywać znajomości, zadawać pytania. Forum można znaleźć pod adresem:
http://forum.wldw.
info/portal.php
Szczegółowych informacji na temat inicjatywy udziela prezes Stowarzyszenia Bogdan Nowicki:
tel. 501 695 330, stow.wldw@
gmail.com, stowarzyszenie@
wldw.info

KAROLINA KASPRZAK
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SPOTKANIE Z DR JOANNĄ WOYCIECHOWSKĄ W POZNANIU

CUD –
Ciało Umysł Duch
ciechowska postanawia publikować, podaje ich nazwiska, tworząc w ten sposób
cenną, nie anonimową grupę wsparcia wzajemnego.

DANUTA ŁAWNICZAK

Sobie Moc

Z Panem Świata
Podpisz zgodę,
CUD – ny wymiar
Nadaj dniom,
Zewsząd plusy
Czerp na zdrowie
A zbudujesz
Sobie Moc

P

olskie
Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska po
raz kolejny miał zaszczyt
gościć w Poznaniu dr Joannę Wojciechowską.
Wśród
zgromadzonych
w sobotę 29 września 2012
w Domu Kultury „Pod Lipami” – widzieliśmy zarówno
chorych, ich rodziny, przyjaciół, jak i innych zainteresowanych tematyką najnowszych światowych metod w
dziedzinie leczenia i rehabilitacji stwardnienia rozsianego. Tradycyjnie już - spodziewaliśmy się omówienia
najnowszych odkryć oraz
oceny reklamowanych coraz częściej „cudownych” leków, dających nadzieję na
powstrzymanie, a nawet cofnięcie zniszczeń w organizmie, poczynionych przez tę
chorobę.
Po powitaniu i wspomnieniach ze spotkania zeszłorocznego Pani Doktor przedstawiła w formie przystępnego wykładu swoją wiedzę na
temat tego, co obecnie stanowi najnowsze trendy w
klinicznym i naukowym postrzeganiu przyczyn choroby oraz kierunki jej leczenia
i rehabilitacji chorych na SM.

FOT. ARCHIWUM

Nie utopisz płaczem,
Nie zadusisz lekiem,
Nie przeminie z czasem
I samo nie pęknie...
Dr Joanna Wojciechowska
(z lewej),
organizatorka spotkania
Danuta Ławniczak (w środku)
i wiceprzewodnicząca
Rady Oddziału Wielkopolska
PTSR Hanna Bernard.
Wykład szybko zamienił
się w twórczą dyskusję na
temat niekonwencjonalnego
i wielowymiarowego prowadzenia choroby i życia z SM
pod hasłami: SOBIE MOC;
CUD – Ciało Umysł Duch;
WOW...
Większość tej wiedzy, a
przede wszystkim porady, jak żyć z SM, zawierają książki z serii SOBIE MOC
– poradniki, których aktualizowane wydania lub tematyczne dodatki ukazują się
w Polsce niemal co rok. Na
spotkaniu odbyła się prezentacja świeżo wydanej części
pt. „Epigenetyka dla osób z
SM”. Warto dodać, że książki zawierają sporo wypowiedzi samych chorych, których
doświadczenia Pani dr Woy-

Przerwę wypełniła degustacja okolicznościowego tortu, przygotowanego i
oﬁarowanego po raz kolejny
przez ﬁrmę GLUTENEX z Sadów koło Poznania.
Po przerwie dr Woyciechowska rozmawiała indywidualnie z każdym chętnym i podpisywała książki.
Kolejna książka dr Joanny
Woyciechowskiej, jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednich pozycji. Zawiera
przegląd najnowszych badań naukowych, jak i terapii naturalnych stosowanych
przy SM, krytyczną analizę
wielu z nich, ale jednocześnie wskazanie na ogromne
możliwości, jakie kryją się
w psychice. Dzięki uruchomieniu tych potężnych i nie
docenianych mechanizmów,
często dochodzi do zdrowej
regulacji organizmu i – tym
samym – do zatrzymania
choroby.
Spotkanie zakończyło się
jednomyślną konkluzją, najważniejszą i aktualną do
czasu wynalezienia skutecznego leku: znajdź w SOBIE
MOC!

DANUTA ŁAWNICZAK

Dr Joanna Wojciechowska jest absolwentką Warszawskiej Akademii Medycznej – specjalistą I i II stopnia z neurologii. Posiada
doktorat z neuroimmunologii. Jest współzałożycielką Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Od 1974 roku przebywa w USA, gdzie pracowała naukowo w
Narodowych Instytutach Zdrowia. Rezydenturę neurologiczną powtórzyła w Georgetown University w Waszyngtonie. W 1987 roku
założyła Wielodyscyplinarny Program dla Osób z SM, którego była
dyrektorem. Od 1996 roku opiekuje się chorymi i jednocześnie studiuje oraz praktykuje Medycynę Integracyjną w Północnej Karolinie.
Pozostaje w stałym kontakcie z osobami z SM w Polsce, przyjeżdża na otwarte spotkania, bezinteresownie dzieląc się swoją
wiedzą i doświadczeniem.
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Wsparcie
na starcie
P

olski Związek Niewidomych
Okręg Wielkopolski zaprasza wszystkich chętnych poszukujących pracy, którzy mają
problemy ze wzrokiem, na
bezpłatne warsztaty. Projekt
„Wsparcie na starcie” ma za zadanie przygotować osoby do
poruszania się po rynku pracy,
rozmowy kwaliﬁkacyjnej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Program warsztatów jest bardzo bogaty, rozłożony na 7 dni zajęć. Uczestnikom gwarantujemy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.
Liczba miejsc jest ograniczona
– chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny 61 847 46 16.
Projekt realizowany będzie
według wstępnych założeń od
19 listopada ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

MAGDALENA ORZESZKO
SPCJALISTA DS. REHABILITACJI
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 29
61-714 POZNAŃ
TEL./FAX 061 847 46 16

Sfera
tabu?
O

seksualności osób niepełnosprawnych i potrzebie wyrażania emocji w sztuce rozmawiano podczas konferencji prasowej w piątek 19
października z udziałem historyka sztuki doktor Elizabeth
Telsnig, która prowadzi pracownię terapii przez sztukę w
Lebenshilfe w Austrii.
W Galerii „Tak” przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu
można było zobaczyć prace Josefa Hofera, o których obszernie
pisaliśmy w październikowym
wydaniu „Filantropa” (s. 51). Telsnig powiedziała, że sztuka Hofera, twórcy o światowym rozgłosie, jest swego rodzaju pamiętnikiem, w którym odkładane są wrażenia związane z seksualnością. Niestety, problematyka ta w twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością
pozostaje chyba poza obszarem
zainteresowań dziennikarzy. Bo
jak wytłumaczyć brak obecności
mediów na wspomnianej konferencji prasowej?

KAROLINA KASPRZAK
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Ekonomia społeczna
na deskach
Teatru Słowackiego
W

krakowskim Teatrze Słowackiego odbyła się już
druga Gala „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. W tym roku Kapituła
wyróżniła nie tylko najlepsze
przedsiębiorstwa
społeczne, ale także najaktywniejszy
w dziedzinie ekonomii społecznej samorząd i współpracujący z przedsiębiorczością społeczną biznes. Galę
uświetnił swoim recitalem
Grzegorz Turnau z towarzyszeniem wirtuoza Jacka Królika.
Galę otworzyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie Wio-

Tuż przed wręczeniem pierwszego w Małopolsce certyﬁkatu
Zakup Prospołeczny.

łecznej 2012” nagrodę w kategorii jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej otrzymało miasto Jordanów, a w kategorii przedsiębiorstwo komercyjne wspierające rozwój ekonomii społecznej – Treko Laser sp. z o.o. Nagrodę publiczności – czytelników „Dziennika Polskiego”
otrzymało przedsiębiorstwo
społeczne „Ognisko” sp. z o.o.
W kategorii głównej jury po
burzliwych obradach przyznało dwie nagrody. Wyróżnienie
otrzymała Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel,
a nagrodę główną i tytuł Lidera
Przedsiębiorczości Społecznej
otrzymało Laboratorium Cogito sp. z o.o. Tytułowi towarzyszył czek o wartości 15 000 zł.
ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Bohaterowie krakowskiej Gali na deskach Teatru Słowackiego.
letta Wilimska, witając licznie zaproszonych gości, wśród
których nie zabrakło ikony polskiej ekonomii społecznej –
Henryka Wujca, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztofa Więckiewicza czy Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy.
Ekonomia społeczna w Małopolsce rozwija się dynamicznie. Przekonywali o tym wicedyrektor ROPS Rafał Barański
i koordynator małopolskiej
Akademii Rozwoju Ekonomii
Społecznej Michał Góra. Projekt ARES jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród nowych inicjatyw
Akademii i krakowskiego ROPS
znalazła się znana dobrze czytelnikom „Filantropa” kampania
„Zakup Prospołeczny”. Na mocy
umowy ROPS z twórcą kampanii – Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi – to ważne dla
rozwoju ekonomii społecznej
wyróżnienie traﬁło z Wielkopolski do Małopolski (wkrótce akcja ta obejmie także województwo łódzkie). Pierwszym przedsiębiorstwem, które w Małopolsce może posługiwać się znakiem „Zakup Prospołeczny” została Krakowska Spółdzielnia
Niewidomych Sanel. Certyﬁkat
z rąk Romana Ciepieli (wicemarszałka województwa małopolskiego), Wioletty Wilimskiej
(dyrektor ROPS w Krakowie)
oraz Tomasza Miki (wicepre-

Prezes zarządu Sanelu Jadwiga Chećko
odbiera z rąk wicemarszałka Romana Ciepieli
certyﬁkat Zakup Prospołeczny.
zesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi) odebrała prezes
zarządu Sanelu Jadwiga Chećko. Wkrótce znak „Zakup Prospołeczny” pojawi się na produktach Sanelu – szczotkach
różnego typu.
W konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Spo-

Gala w Krakowie kolejny raz
udowodniła, że przedsiębiorstwo społeczne doskonale łączy wymiar społeczny z ekonomicznym – zatrudniając osoby
np. niepełnosprawne, oferuje
z powodzeniem produkty
i usługi najwyższej jakości.

KATARZYNA DOBICKA
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Samorządowa nagroda
dla CESON
„S

amorząd
równych
szans” to tytuł, który mogą zdobyć najbardziej
przyjazne dla osób niepełnosprawnych samorządy.
Ten ogólnopolski konkurs
organizowany jest przez
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, a o werdykcie decyduje Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W tegorocznej,
czwartej już, edycji udział
wzięło aż 125 samorządów.
Konkurencja była spora,
a wybór najlepszych praktyk w zakresie polityki na
rzecz osób niepełnosprawnych nie należał do najłatwiejszych. Ostatecznie
przyznano piętnaście nagród i dwadzieścia pięć
wyróżnień. Statuetki i pamiątkowe dyplomy po raz
pierwszy wręczono na uroczystej gali w Karpaczu.

Działania podjęte w Centrum Ekonomii Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
przyczyniają się do wzrostu profesjonalizacji działań w obrębie ekonomii społecznej. Uczestnicy szkoleń, którzy nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości społecznej, są
przygotowani do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Powstałe w ramach
projektu partnerstwa lokalne
złożone z osób reprezentujących samorząd, organizacje pozarządowe pracujące
z osobami niepełnosprawnymi oraz przedsiębiorców
tworzą lokalne otoczenie
grup inicjatywnych (uczestnicy szkoleń). Partnerstwa
stanowią istotny element
lokalnego rynku pobudzający różnorakie mechanizmy zarówno społeczne, jak
i biznesowe, wspomagające
przedsiębiorczość społeczną osób niepełnosprawnych.

W dniach 4 i 5 października odbywały się w „Hotelu Gołębiewski” w Karpaczu
warsztaty dla przedstawicieli nagrodzonych samorządów na temat dostępności stron internetowych
i dokumentów elektronicznych, ustawy o języku migowym, dostępnych wyborów i wczesnego wspomagania. Dodatkowo laureaci
mieli szansę zaprezentować realizowane przez siebie projekty i, co najważniejsze, podzielić się własnymi
doświadczeniami
z pozostałymi uczestnikami
warsztatów. W piątek wieczorem, podczas uroczystej gali, wręczono nagrody
i wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Do jej organizatorów i uczestników list
otwarty wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Gospodarzem wydarzenia był Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany przez
wicemarszałka
Radosława Mołonia. Wśród piętnastu laureatów nagrody znalazł się po raz pierwszy sa-

Warto podkreślić, że projekt CESON realizuje w praktycznej formie aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych, propagując zakładanie spółdzielni socjalnych. W ten sposób wspiera
rozwój ekonomii społecznej,
na co szczególnie kładziono nacisk podczas warsztatów oraz rozmów po oﬁcjalnym wręczeniu nagród „Samorząd równych szans”.

morząd województwa wielkopolskiego. Statuetkę „Samorząd Równych Szans” za
realizowany z Fundacją im.
Królowej Polski św. Jadwigi projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych odebrał Maciej
Patulak, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje przy Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi w ramach partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej od 1 marca 2011 roku i jest
współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CESON ma

solidny fundament – jest bowiem kontynuacją i efektem
zbieranych przez wiele lat
doświadczeń i podjętych już
wcześniej licznych działań
zarówno Fundacji, jak i ROPS
w tym zakresie. CESON zajmuje się dostosowaniem instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach
projektu w całej Wielkopolsce
powstaje wiele grup inicjatywnych, złożonych przede
wszystkim z osób niepełnosprawnych mogących i chcących działać w sferze ekonomii społecznej. Odbywają
się liczne szkolenia, indywidualne i grupowe doradztwo,
a powstające i istniejące
podmioty otrzymują pomoc
w prowadzeniu księgowości,
a także wsparcie marketingowe oraz prawne.

WERONIKA JANASZEK
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Grupa staje się
Z psychologiem MARIUSZEM NOWICKIM, posiadającym duże doświadczenie w pracy
– Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych to projekt realizowany
przez Fundację im. Królowej
Polski św. Jadwigi w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Poznaniu, w ramach którego powstają grupy inicjatywne złożone głównie z osób
niepełnosprawnych
chcących tworzyć podmioty ekonomii społecznej, najczęściej
spółdzielnie socjalne. Istotnym etapem projektu jest praca grupy z psychologiem. Dlaczego jest to tak ważne?
– W zarządzaniu zasobami ludzkimi przeplatają się
dwa sposoby podejścia do pracownika. Pierwszy ma charakter ekonomiczny, kalkulacyjny
i ilościowy – pracownik traktowany jest tu jako typowy zasób materialny, który powinien
przynieść korzyści odpowiednio wyższe od nakładów. Drugi natomiast zwraca uwagę na
człowieka, stawia na komunikację, motywację i przywództwo, szuka metod zwiększenia
zaangażowania pracowników.
Podmioty ekonomii społecznej,
ze względu na wartości, które realizują, a także ze względu na konstrukcję i organizację
ich funkcjonowania, korzystają z podejścia drugiego. Celem
pracy z grupą jest utworzenie
grupy zadaniowej, to znaczy
grupy osób współzależnych
i będących ze sobą w interakcji, które pracują razem w celu
zrealizowania konkretnego zadania. Podstawą ich współpracy jest dzielenie się wiedzą
i wspieranie w podejmowaniu decyzji. Efekt pracy grupy
zadaniowej jest sumą indywidualnego wysiłku i pracy każdego z członków grupy oraz
współzależności rozwijającej
się podczas wspólnej aktywności. W grupie ważne są relacje
pomiędzy jej członkami, związane z poczuciem komfortu
oraz satysfakcji z przebywania
i działania z innymi osobami.
Efektywność działania prowadzi do realizacji potrzeb osób
wprost zainteresowanych i podejmujących działanie oraz innych, jeśli grupa o tym zadecyduje. W efekcie działanie grupy
prowadzi do zwiększenia jako-

ści życia tworzących ją osób,
a także ich otoczenia.
– Jak niepełnosprawność
uczestników wpływa na pana
pracę z grupą?
– Niepełnosprawność nie
jest głównym elementem pracy
z grupą. Praca koncentruje się
na dążeniu do wzrostu satysfakcji uczestników z życia. Niepełnosprawność uczestników
jest traktowana jako cecha indywidualna, zostaje wpisana
w portret danej osoby, w zestaw jej zasobów, ograniczeń,
możliwości. Takie podejście
jest zasadne i skuteczne przy
pracy z każdą grupą. Ekonomia społeczna jest obszarem
realizacji swoich potrzeb, dążenia do samostanowienia, decydowania o sobie, współdziałania z innymi osobami. I umożliwia tę realizację bez względu
na rodzaj sprawności lub zakres jej braku. W pracy z osobami
niepełnosprawnymi,
tak samo jak w pracy z innymi grupami, ważna jest odpowiedzialność, która wyraża się
w poznawaniu i wyzwalaniu potencjału grupy, służącego analizie decyzji grupowych w kontekście podzielanych w grupie wartości i norm
oraz planowaniu i realizowaniu działania. Nie ma tu miejsca na budzenie nieadekwatnych aspiracji, fałszywe motywowanie lub „docinanie” grupy
do niedopasowanych dla niej
celów i czynności. Trzeba mieć
na uwadze specyﬁkę funkcjonowania osób, których intelektualne możliwości są poniżej
normy. Zapewne najefektywniej pracować będą pod kierownictwem i kontrolą – podobnie jak miało to miejsce do
tej pory w warsztatach terapii
zajęciowej – dzięki którym czują się pewniej i bezpieczniej.
Z kolei uczestnicy z chorobą
nowotworową cenią swój czas
i wiedzą, że trzeba wykorzystywać każdy moment w taki sposób, by służył przeżywaniu życia w pełni i dawał satysfakcję.
Podobnie angażują się osoby,
które przebyły ciężką chorobę
lub miały wypadek i w efekcie
leczenia powróciły do niepełnej sprawności.

– Jak przebiega praca z grupą?
– Jest rzeczą oczywistą, że
grupy rozpoczynające szkolenie bywają niejednolite. Są
w nich małe stronnictwa towarzyskie lub składają się
z członków dwóch organizacji. Członkowie grupy w wielu przypadkach mają małe doświadczenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
opartych o prawdziwe zaufanie dające poczucie bezpieczeństwa i swobody w interakcjach. Często raz zawiedzione zaufanie powoduje duży lęk
i utrudnia tworzenie służących
wsparciu relacji. Pierwszym
i najważniejszym celem pracy z grupą jest zbudowanie
zaufania i ukształtowanie poczucia bezpieczeństwa każdej osoby w grupie. Uczestnicy deklarują chęć bycia w grupie, w której można polegać na
innych. Mają wizję relacji bezpiecznych, opartych na zaufaniu. W trakcie procesu wcześniejszy opór, najczęściej wynikający z doświadczeń oraz
braku umiejętności zmiany
sytuacji, słabnie. Rosnące zaufanie napędza i intensyﬁkuje
proces grupowy.
– Grupa powstaje w warunkach szkoleniowych, nie
w zderzeniu z realnym rynkiem...
– Tak, ale stwarzane sytuacje ćwiczeniowe, choć są symulacjami, wywołują prawdziwe odczucia i zjawiska.
Doświadczanie ich pozwala uczestnikom dokonywać

zmiany opinii, sądów, a nawet
postaw. Pracujemy nad kształtowaniem i wzmacnianiem relacji w grupie oraz wykształcaniem i ujawnianiem ról grupowych. Relacje pomiędzy
członkami grupy stają się coraz bardziej efektywne. Jednocześnie uczestnicy uzyskują
wiedzę o mechanizmach i zjawiskach zachodzących w grupie, dzięki czemu mogą reﬂeksyjnie obserwować przebiegający proces. Grupa powstaje i uczy się poprzez doświadczenia i przeżycia zdobywane w sytuacjach ćwiczeń. Trener stwarza ku temu warunki,
a doświadczenie staje się
udziałem uczestników. Rodzaj
niepełnosprawności uczestników nie ma decydującego znaczenia dla efektywności procesu. Doświadczenia
i przeżycia zdobywają uczestnicy w możliwy dla siebie sposób i tak samo się uczą. Grupa,
która powstaje, jest wyjątkowa ze względu na swój skład,
zdobytą w trakcie procesu
wiedzę i doświadczenia oraz
umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Formuje się
w swoim, innym od pozostałych, kształcie i funkcjonuje w swoisty sposób. Nie można przy tym porównywać grup.
Każda jest inna. Praca odbywa
się z wykorzystaniem potencjału grupy (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przeżyć, zasobów, ograniczeń,
uczuć). Trener je wydobywa, pokazuje uczestnikom,
porządkuje, nazywa, stwarza okazję do ich wykorzystania. Nie przynosi treści arbitralnych, które są niedostosowane do potrzeb i możliwości
uczestników.
– Jaka jest najważniejsza
umiejętność, którą ćwiczy pan
z grupą?
– Aby proces grupowy mógł
zachodzić i przynosić grupie
korzyści, doskonalona jest komunikacja. Porozumiewanie
się jest podstawową umiejętnością społeczną. Prawidłowo
komunikując się ze sobą, osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać siebie, wywierać wpływ, rozwią-
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zespołem
z grupami inicjatywnymi podmiotów ekonomii społecznej, rozmawia KATARZYNA DOBICKA.
zywać problemy. Sprawne komunikowanie jest przydatne
w zaspokajaniu potrzeb, bo jasno wyrażone potrzeby mają
większą szansę spotkać się
z odpowiedzią. Komunikacja
wymaga świadomej kontroli tego, co i w jaki sposób przekazujemy oraz jak nasz komunikat rozumie odbiorca. Jest
więc skuteczna, gdy nasz rozmówca odbiera treść zgodnie
z naszą intencją. Komunikację
uczestnicy poznają począwszy
od zrozumienia jej sensu. Doświadczenia wskazują, że stosowanie samych, nawet najbardziej ﬁnezyjnych technik
bez znajomości ich sensu, próbując ukrywać prawdziwy motyw, przynosi odwrotne od zamierzonych efekty. Może zatem zaburzyć proces formowania grupy lub doprowadzić do
rozpadu już istniejącej. Nie pomoże także w efektywnym nawiązywaniu kontaktów.
– Czy w grupach dochodzi
do sytuacji trudnych, konﬂiktowych?
– Oczywiście. Konﬂiktów
w grupie należy się spodziewać. Choć bywają czasem
nieprzyjemne, są wskaźnikiem procesu tworzenia i rozwoju grupy. Konﬂikt to materiał do pracy. Po jego rozwiązaniu pozostaje w grupie wiedza, poczucie skuteczności,
wzmacnia się poczucie bezpieczeństwa i więzi. Poprzez
konﬂikty i ich rozwiązywanie
formuje się grupa, która będzie gotowa podjąć wspólne działania. Osoby weryﬁkują i ustalają swoje oczekiwania, plany, relacje, swoje zaangażowanie i chęć uczestnictwa we wspólnej działalności. Konﬂikty są szansą podnoszenia jakości funkcjonowania grupy. Każdy rozwiązany w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony konﬂikt
zwiększa kapitał grupy i pozwala traktować każdy kolejny spór jako mniej groźny.
– Wiadomo, że w grupie
każdy odgrywa określoną
rolę. Jak przebiega proces zajmowania miejsc w grupie?

– W trakcie spotkań pojawiają się zaskoczenia. Zmianie ulega część ról, w których uczestnicy rozpoczynają udział. Część osób dopiero
w trakcie obejmuje swoje role.
Interesujące są chwile, gdy
osoby, które na początku zajmowały miejsca na marginesie, nie odzywały się, sprawiały
wrażenie niezbyt zaciekawionych, nagle stają się aktywne:
zaczynają dzielić się pomysłami, opiniami, umiejętnościami.
Okazują się być bardzo ciekawymi i cennymi dla zadań realizowanych przez grupę. Obserwowany proces kształtowania się nowego układu sił,
nowej konstrukcji ról i relacji
między członkami grupy jest
celem, do którego dąży praca psychologa. Przechodzące przemianę osoby stają się
dzięki własnym przeżyciom
i informacjom zwrotnym bardziej pewne siebie i ujawniają coraz więcej zalet, które
wzbogacają tworzącą się grupę. Osoby, które przystępują
do spotkań w roli liderów, napotykają kłopot o charakterze rozwojowym – w ten sposób cenny dla powstającej grupy. Część obowiązków i odpowiedzialności lidera jest przejmowana spontanicznie przez
aktywizujących się uczestników. Początkowo wywołuje to
jego niepokój. Podczas rozwoju grupy, gdy atmosfera wypełnia się coraz bardziej poczuciem bezpieczeństwa, lider zyskuje większą swobodę
w ramach swojej roli i radość
z przewodzenia zespołowi,
którego wartość wzrasta. Pojawia się w trakcie pracy moment, gdy sytuacje ćwiczeniowe odnoszą się wprost do rzeczywistości członków grupy,
gdy symulacja zyskuje realny
kontekst. Uczestnicy są wtedy
wyraźnie zaskoczeni. Po chwili zaskoczenie ustępuje zadowoleniu i wzrasta jeszcze zaangażowanie. Opór przed zaufaniem i bariery w kontakcie wyraźnie słabną. W takiej
chwili pojawiają się pomysły,
w jaki sposób rozwiązać wcześniejsze, nie zawsze ujawnione konﬂikty.
– Co jest zapewne elementem spajającym grupę…

– W każdej grupie inna jest
mapa wartości, które uczestnicy podzielają i które wyznaczają ich wybory. W zdecydowanej większości na szczycie znajdują się wartości odnoszące się do dobrych relacji
z innymi ludźmi, praca pojawia się jako wartość w kontekście samorealizacji, nie tylko źródła zarobku. Podzielane wartości są spójne z tym,
co poszczególne osoby pragną
zaoferować grupie oraz z tym,
co w grupie odnajdują. Nie widać konﬂiktów pomiędzy indywidualnymi wartościami a decyzjami i celami, które uczestnicy podejmują jako grupa.
Praca z grupą uruchamia aktywność poszczególnych jej
członków. Każdy uczestnik
wkłada cząstkę swojej wiedzy,
nawet osobowości, w tożsamość grupy. Wzbogaca ją i czyni na swój sposób wyjątkową.
Dzięki tej aktywności następuje indywidualne uczenie się
przez doświadczanie. Uczestnicy zyskują świadomość, że
grupa jako całość i swojego rodzaju organizacja, osiąga lepsze wyniki niż jej poszczególni
członkowie. Wzrost ten odnosi się także do zysków indywidualnych. Ludzie poznają lepiej siebie i swoje możliwości
podczas kontaktów z innymi.
Każdy z uczestników ma szansę pokazać, co wartościowego może dać grupie. Powstaje
dzięki temu większa spójność
i grupa staje się zespołem. Zespół ten tworzy własne normy i dzięki temu kolejne zadania, których będzie się podejmował, będą wykonywane
z
większą
skutecznością
i efektywnością.
– W jaki sposób miejsce i czas zajęć wpływają na
kształtowanie się grupy?
– Szkolenia w ramach projektu CESON odbywają się
w
miejscach
oddalonych
od codziennego otoczenia
uczestników. Miejsce sprzyja tworzeniu grupy inicjatywnej, zespołu. Uczestnicy przez
pięć dni ciągle przebywają razem. Nie ma tam innych grup,
z którymi mogliby się kontaktować. W czasie wolnym,

w przerwach, proces grupowy
trwa. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami, przeżyciami,
reﬂeksjami. Poza tym nabywane umiejętności ćwiczone są
wtedy w rzeczywistych sytuacjach. Stworzenie warunków
„wyspy” powoduje, że uwaga,
potrzeby i ich realizacja, uczucia i energia uczestników są
kierowane do wewnątrz grupy.
Obecność osób prowadzących
zajęcia w tym samym miejscu
także po zakończeniu formalnych spotkań daje możliwość
stałego kontaktu i oddziaływania również w nieformalnych
rozmowach.
– Jaka jest rola psychologa
w procesie kształtowania się
grupy?
– Trener-psycholog jest przewodnikiem, inicjatorem, moderatorem. Nie staje się członkiem grupy, choć zdarza się,
że grupa w początkowej fazie formowania dąży do tego,
aby ustawić go w pozycji lidera, a czasem arbitra. Kończy
swój udział w pierwszym cyklu
spotkań CESON, w chwili, gdy
uczestnicy są zwróceni mocno
ku sobie.
– Jaką wiedzę uczestnicy
wynoszą z warsztatów z psychologiem?
– Po zakończeniu pracy uczestnicy znają specyﬁkę
swojej roli, jednocześnie znają cel działania. Zespoły, które przeszły trening, są także lepiej przygotowane do wszelkich kryzysów, które naturalnie
występują przy realizacji założonych zadań. Trening to czas
budowania organizacji grupy
i tworzenia głównych elementów nowej konstrukcji, którą
może być spółdzielnia czy inny
podmiot ekonomii społecznej.
Kończyć tę konstrukcję będą
sami uczestnicy, wykorzystując
nabyte umiejętności. Po psychologu do pracy wkraczają
doradcy prawni, ekonomiczni,
biznesowi. Pracują już z ludźmi, którzy są grupą i potraﬁą
działać jako grupa.
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obaczyć, jak funkcjonuje
zakład aktywności zawodowej, przekonać się, że budowanie partnerstwa z władzami
samorządowymi przynosi wiele korzyści, usłyszeć od uczestników klubu integracji społecznej, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa klub – to tylko niektóre bezcenne doświadczenia oraz wiedza, które stały się
udziałem przyszłych animatorów ekonomii społecznej. Spotkanie z osobami na co dzień
działającymi w tej dziedzinie
stanowiło uzupełnienie wiedzy teoretycznej, którą uczestnicy Szkoły Animatorów Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej Fundacji im. Królowej
Polski św. Jadwigi zdobywają
podczas szkoleń. Piętnaścioro
przyszłych animatorów wzięło udział w trzydniowej wizycie
studyjnej w dniach od 8 do 10
października.
Pierwszym
przystankiem
był Warsztat Terapii Zajęciowej
w Kole. Poza odwiedzeniem pracowni rękodzieła, gastronomicznej i stolarskiej, animatorzy spotkali się z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kole Urszulą Polewską. Niejednokrotnie podkreśliła, że ekonomia społeczna skupia się na
człowieku, dla którego możliwość podjęcia pracy jest niezwykle istotna – daje poczucie samodzielności, pozwala wrócić w
nurt życia społecznego. „W ekonomii społecznej najważniejszy
jest człowiek. Gdy przestaje się
o nim myśleć, gdy schodzi on na
drugi plan, ekonomia społeczna
traci sens” – mówiła Polewska.
Zwróciła też uwagę, że w swoich działaniach na rzecz ekonomii społecznej animatorzy muszą skupić się na tworzeniu partnerstw – z samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi, dzięki którym podmioty
ekonomii społecznej mogą lepiej
funkcjonować.
Klub Integracji Społecznej
w Kłodawie był kolejnym miejscem, które odwiedzili animatorzy. Odbywało się tam właśnie spotkanie uczestników, powstała zatem okazja do rozmowy. „Na początku było trudno, nikt się nie odzywał. Teraz lubimy przychodzić do klubu i spędzać razem czas. Jesteśmy przyjaciółmi, jeden za drugiego w ogień by skoczył. Polegamy na sobie, odwiedzamy się
w swoich domach, rozmawiamy
o naszych problemach” – mówili uczestnicy KIS. Klub jest miejscem, w którym odbywają się
nie tylko spotkania towarzyskie.
Można tu porozmawiać z psychologiem, doradcą zawodo-
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wym, dowiedzieć się, jak aktywnie szukać pracy. Dzięki klubowi
uczestnicy otwierają się na życie społeczne, wychodzą z domów, których często od dłuższego czasu nie opuszczali. „Przekonali mnie, że działalność klubów integracji społecznej ma
sens. Widzę, jak ważną społecznie funkcję odgrywa to miejsce
w życiu tych ludzi” – stwierdziła jedna z animatorek po wizycie
w kłodawskim klubie.
O tym, jak działa przedsiębiorstwo społeczne, animatorom opowiedział kierownik
Ośrodka Szkoleniowego „Kłos”
w Jedliczach w województwie
łódzkim. Odbywają się tu staże i praktyki zawodowe dla osób
chorych psychicznie, które pozwalają im zdobyć doświadczenie przydatne podczas poszukiwania zatrudnienia na otwartym
rynku pracy. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, które stworzyło ośrodek, w ramach
projektu testującego, przygotowuje do działania dwa zakłady
aktywności zawodowej – „Zdrowa kuchnia”, w którym uczestnicy zdobywają doświadczenie
w branży gastronomicznej (ten
zakład przygotował posiłki dla
uczestników wizyty studyjnej)
oraz „Dobry start”, który stworzył miejsce pracy dla trzydziestu osób w pracowni rękodzieła,
malarskiej, stolarskiej, komputerowej i w sklepiku. Zadaniem
obu zakładów jest aktywizowanie osób chorujących psychicznie poprzez rehabilitację zawodową i społeczną oraz kształcenie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na otwartym ryku pracy.
Drugi dzień wizyty studyjnej zdominowały spółdzielnie socjalne – odwiedzono ich
aż trzy. W Brzezinach animatorzy spotkali się z Tomaszem
Musielskim – prezesem Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” (organizacji od
lat skutecznie stymulującej rozwój ekonomii społecznej), które pomagało tworzyć spółdzielnię socjalną Communal Service. Początkowo funkcjonowała ona jako spółdzielnia socjalna osób ﬁzycznych, jednak różne problemy jej członków (społeczne, zdrowotne) oraz brak lidera sprawiły, że spółdzielnia
zmierzała ku upadkowi. Wtedy postanowiono przekształcić ją w spółdzielnię społeczną osób prawnych – założycielami są Miasto Brzeziny
oraz Gmina Rogów. Communal Service otrzymuje zlecenia bez konieczności udziału
w przetargach. Zajmuje się przycinką drzew, pielęgnacją tere-

Z wizytą
ekonomii

W pracowni poligraﬁcznej ZAZ w Posadzie.

Tomasz Musielski opowiada o początkach Communal Service.

Spółdzielnia Socjalna „W te pędy”.
nów zielonych, pracami remontowymi, utrzymywaniem dróg,
pracami porządkowymi. Burmistrz Brzezin Marcin Pluta stara się, aby spółdzielnia pozyskiwała kolejne zlecenia, dostrzega bowiem, jak wiele korzyści
gmina czerpie z obecności spółdzielni, a ponadto utrzymywana
jest równowaga na rynku zamówień w gminie. Animatorzy mieli okazję zobaczenia pracowników spółdzielni przy pracy. „Byłem bezrobotny, w spółdzielni

znalazłem zatrudnienie. Teraz
udało mi się wypracować lata,
niezbędne do otrzymania emerytury” – mówił pan Marek, pracownik Communal Service. Zaangażowanie Burmistrza Marcina Pluty docenili przyszli animatorzy: „Takiego burmistrza mieć
to skarb. Nieczęsto zdarza się,
by władze samorządowe w takim stopniu dostrzegały i rozumiały problemy społeczne, które rozwiązywać mogą podmioty ekonomii społecznej”.
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w podmiotach
społecznej

Podziwiając prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kole.

Monika Hoﬀman-Grabowska mówi o pracy ZAZ.

(kartki okolicznościowe, usługi
poligraﬁczne) wzrosła. Z dumą
mówiła o pracownikach, którzy
znaleźli zatrudnienie na otwartym rynku pracy – około czterdziestu osób w ciągu jedenastu lat. Trzeba podkreślić, że jest
to liczba imponująca. Przybliżyła również swoim gościom zakres działalności Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
i Innych Przedsiębiorstw Społecznych (o którym pisaliśmy
w poprzednim „Filantropie”).
Ostatnim postojem tego dnia
była restauracja „Raz na Wozie”, specjalizująca się w tradycyjnych daniach polskiej kuchni, znajdująca się w Parku Kulturowym Miasta Tkaczy w Zgierzu. Restaurację prowadzi Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna DELA. Między spółdzielnią a siecią restauracji „Raz na
Wozie” podpisana została umowa franczyzowa, dzięki której lokal w Zgierzu dysponuje
dobrą marką. Taka też jest ich
kuchnia. Członkowie spółdzielni z pasją opowiadali o miejscu,
w którym znajduje się restauracja, odbywających się tu imprezach, powracających gościach
oraz o planach na przyszłość,
do których zalicza się otwarcie hostelu w sąsiadującym budynku.
Ostatnim podmiotem ekonomii społecznej odwiedzanym

Czym zajmuje się ZAZ w Posadzie
– opowiada Anna Bednarz-Śliwowska.
Kolejnym przystankiem był
łódzki Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez
łódzką Caritas. Tu uczestnicy wizyty studyjnej zostali przyjęci obiadem przygotowanym
przez spółdzielnię socjalną
„W te pędy”, założoną przez młode mamy. Spółdzielnia oferu-

je dania wegetariańskie i ekologiczne – przygotowywane bez
użycia ulepszaczy smaku. Po
ZAZ animatorów oprowadziła Monika Hoﬀman-Grabowska,
kierownik ZAZ. Opowiedziała
o nawiązanej współpracy z biznesem, dzięki której liczba zamówień na produkty zakładu

Kolacja w restauracji
w Mieście Tkaczy.

Burmistrz Marcin Pluta
prezentuje działalność
Communal Service.
trzeciego dnia przez uczestników wyjazdu studyjnego był Zakład Aktywności Zawodowej
w Posadzie. Dyrektor Anna Bednarz-Śliwowska pokazała animatorom zakład, opowiedziała o sposobach pozyskiwania
klientów. Podobnie jak wcześniej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
Bednarz-Śliwowska
położyła
w swej wypowiedzi nacisk na
konieczność budowania sieci partnerstw, mówiła o planach
założenia spółdzielni socjalnych
we współpracy z Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy wizyty
studyjnej zostali tu również poczęstowani obiadem przygotowanym przez pracowników zakładu.
W opinii uczestników wyjazdu studyjnego te trzy dni były
bezcenne. Odwiedzenie tylu
różnych podmiotów ekonomii społecznej pozwoliło im poznać praktyczny wymiar działalności tych podmiotów, zdecydować, który z nich warto założyć w swoim środowisku. Przyszli animatorzy utwierdzili się
także w przekonaniu, że partnerstwa z samorządem czy biznesem są niezbędne do pozyskiwania zleceń. Należy jednak zacząć od przekonania władz samorządowych i biznesu o obustronnych korzyściach – społecznych i ekonomicznych – płynących ze współpracy. Wizyta
studyjna odbyła się w ramach
projektu innowacyjnego Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności, współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KATARZYNA DOBICKA
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Z

espół Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, w ramach projektu ponadnarodowego pt. „Można inaczej. Nowe
metody pracy z rodzinami osób
niepełnosprawnych” realizowanego we współpracy z Consorzio SiR – Solidarietà in Rete
(Solidarność w Sieci), uczestniczył w wizycie studyjnej na
terenie północnych Włoch
w terminie od 24 do 30 września 2012 roku.
Celem wizyty było poznanie
struktury i organizacji włoskiego systemu przedsiębiorczości
społecznej, a szczególnie rozwiązań stosowanych w miastach: Mediolan, Brescia i Werona, związanych z modelem
tworzenia rodzinnych przedsiębiorstw społecznych, w których
zatrudniane są osoby niepełnosprawne.
Partner projektu Consorzio
SiR z Mediolanu zrzesza dwanaście spółdzielni socjalnych.
Konsorcjum zostało założone
w 2000 roku z inicjatywy sześciu spółdzielni powstałych
w ramach projektu opracowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Anﬀas Mediolan. Spółdzielcy odziedziczyli bogate doświadczenie w zarządzaniu
usługami edukacyjnymi, opiece społecznej oraz zatrudnieniu
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Włoskie Konsorcjum wyznaczyło sobie liczne cele. Jest
wśród nich pomoc członkom
w planowaniu i świadczeniu
usług poprzez promowanie integracji działań i inicjatyw szkoleniowych mających na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizowanie i utrzymanie procesów organizacyjnych skupionych na zasadach skuteczności i efektywności produkcji i usług, rozwijanie współpracy z władzami lokalnymi i innymi podmiotami publicznymi
i prywatnymi w zakresie działań
społecznych, dzielenie się know-how i doświadczeniem uzyskanym dzięki analizie działalności innych spółdzielni, promowanie działalności zawodowej,
rekreacji i czasu wolnego. Konsorcjum prowadzi też szkolenia
skierowane do przedsiębiorców.
Konsorcjum nawiązało wiele kontaktów z różnymi podmiotami instytucjonalnymi, społecznymi i ekonomicznymi, działającymi na obszarze Mediolanu i całego regionu Lombardia. To pozwoliło na przeprowadzenie wielu ważnych inicjatyw
społecznych na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
a także na czynny udział w pro-

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Włoski model

Terapia Zajęciowa jak w naszych WTZ.
cesie planowania i monitorowania lokalnej polityki społecznej.
Konsorcjum uruchomiło bardzo
skuteczne działania synergiczne z przedsiębiorstwami działającymi dla zysku i organizacjami non-proﬁt, promując kulturę
i różne formy aktywnej integracji społecznej i zawodowej, integrację polityki równych szans
oraz godzenie pracy zawodowej
z życiem rodzinnym w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
We Włoszech można wyodrębnić dwie kategorie spółdzielni socjalnych – typ A oraz typ
B. Spółdzielnie typu A świadczą
usługi społeczne o charakterze
środowiskowym (a więc usługi nisko zinstytucjonalizowane),
edukacyjnym, zdrowotnym. Natomiast socjalny charakter spółdzielni typu B nie jest związany
z zakresem aktywności na rynku (usługi społeczne), ale z oferowaniem miejsc pracy dla osób
słabszych. Ponadto we Włoszech funkcjonują spółdzielnie
socjalne typu A/B, łączące w sobie oferowanie miejsc pracy osobom słabszym ze świadczeniem
usług społecznych.
Nasza Fundacja była zainteresowana głównie poznaniem
mechanizmu zakładania spółdzielni typu B oraz A/B. Podczas
wizyty zapoznaliśmy się z szeregiem spółdzielni socjalnych,
które wprowadziły innowacyjne
rozwiązania w dziedzinie usług
dla osób niepełnosprawnych
i przy tworzeniu dla nich miejsc
pracy. Na każdym etapie naszej
wizyty podkreślano istotną rolę

Znaczną część obiektu zarządzanego przez Konsorcjum
zajmują sale lekcyjne, w których młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności uczy
się na poziomie podstawowym
oraz gimnazjalnym. Dla osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewidziano
tu zajęcia zbliżone organizacją do funkcjonujących w Polsce warsztatów terapii zajęciowej. Prowadzone są przede
wszystkim zajęcia manualne
oraz muzyczne. Do dyspozycji
podopiecznych oddano również komputery z oprogramowaniem graﬁcznym.

Pralnia w Spółdzielni Socjalnej La Bottega Informatica.
rodziny w aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Aby dokładnie zapoznać się
z działalnością spółdzielni typu
B, staraliśmy się podczas wizyty jak najczęściej korzystać z ich
usług, w szczególności związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
W ramach Konsorcjum utworzono centrum spółdzielczoedukacyjne, którego głównym
celem jest dokształcenie uczestników zajęć w zakresie specjalistycznych umiejętności zawodowych. Polega to przede wszystkim na zajęciach praktycznych.
Uczestnicy zajęć nabywają wiedzę i doświadczenie przy realizacji zleceń zewnętrznych. Konsorcjum kładzie silny akcent na
doświadczenie pracy podczas
staży i praktyk zawodowych.

Consorzio SiR prowadzi również Agencję Pracy dla osób
niepełnosprawnych umysłowo.
Włoski system prawny nakłada
na pracodawców obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jego założeniami co piętnasta osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie powinna
posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli przedsiębiorca odstąpi od realizacji regulacji prawnej, ustawodawca nakłada na niego wysokie kary dzienne. By ustrzec się przed kosztami
karnymi, pracodawcy zwracają
się do Agencji Pracy prowadzonej przez Consorzio SiR, gdzie
otrzymują pełną informację na
temat osób niepełnosprawnych
poszukujących zatrudnienia.
Konsorcjum zajmuje się również bieżącym wsparciem zrze-
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ekonomii społecznej

Spotkanie na temat digitalizacji danych w spółdzielni w Brescii.
szanych przez siebie podmiotów. Dotyczy ono zarówno zagadnień specjalistycznych, jak
i wdrażania skomplikowanych
procedur czy tworzenia nowych
miejsc pracy.
Atmosfera panująca w siedzibie Konsorcjum pozwoliła uczestnikom wizyty odnieść
wrażenie, że wszyscy są rodziną. W takim przekonaniu utwierdzać może także fakt, że część
podopiecznych zamieszkuje na
terenie ośrodka w mieszkaniach
socjalnych, prowadzonych i ﬁnansowanych ze środków organizacji zrzeszających rodziców
w połączeniu ze środkami samorządu.
Większość z podopiecznych
Konsorcjum zatrudniona jest
w spółdzielniach socjalnych
znajdujących się na obszarze
ośrodka. Jedna ze spółdzielni –
Viridalia zajmuje się pielęgnacją
terenów zielonych. Ze względu
na niepełnosprawność ﬁzyczną pracujących tu osób część
urządzeń i maszyn jest specjalnie dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, tak, aby efektywność wykonywanych działań
była jak najlepsza. Funkcjonuje
jako spółdzielnia socjalna typu B.
Kolejnym miejscem odwiedzonym podczas wizyty studyjnej była siedziba Fundacji UniCredit. Fundacja ta jest podmiotem utworzonym w 2003 roku
przez UniCredit jako dowód zaangażowania grupy bankowej
w realizację misji społecznej.
UniCredit Foundation jest niezależnym podmiotem gospodarczym, ﬁnansowanym całkowi-

cie przez grupę bankową. Prowadzi projekty w dwudziestu dwóch
krajach, w szczególności w Europie Wschodniej i Środkowej (m.in.
w Polsce) oraz w Afryce Północnej, we współpracy z lokalnymi
organizacjami non-proﬁt.
Projekty UniCredit Foundation
oferują kompleksowe podejście
integrujące działania mające na
celu poprawę zdrowia i rozszerzanie zakresu podstawowych
usług zdrowotnych, przyczyniających się do poprawy warunków społecznych i ekonomicznych miejscowej ludności.
Fundacja ta jest zaangażowana
w promowanie kultury nowoczesnej ﬁlantropii korporacyjnej
oraz obywatelskiego zaangażowania, darowizny i wolontariatu.
W godzinach popołudniowych
odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Królowej Polski
św. Jadwigi z Samorządem Miasta Mediolan. Podczas burzliwej dyskusji o doświadczeniach
przedstawiono rozwiązania stosowane w Polsce i we Włoszech.
Kolejnego dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili dwie
spółdzielnie socjalne: La Bottega Informatica oraz Ecopolis
w Bresci. Spółdzielnie te zaliczane są do spółdzielni typu B
– działają na rzecz włączenia
w rynek pracy osób ze środowisk
dyskryminowanych, w tym osób
niepełnosprawnych czy uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Spółdzielnie te mają status organizacji non-proﬁt.
Pierwsza z nich – La Bottega
Informatica, stale rozwija dzia-

łalność innowacyjną dostosowaną do potrzeb rynku. Jest nastawiona na działalność technologii informacyjnych, oferuje swoje usługi głównie szpitalowi miejskiemu oraz innym
zakładom opieki zdrowotnej.
Spółdzielnia prowadzi elektroniczną bazę danych pacjentów,
dostępną dla personelu medycznego. Ponadto w spółdzielni znajduje się dział odpowiedzialny za katalogowanie dokumentów, w tym podatków
i mandatów. Zadaniem pracowników jest prawidłowe i terminowe przekazanie mandatu osobie, która popełniła wykroczenie. Spółdzielnia daje
też możliwość odpracowania
kary pieniężnej osobom, które nie mają możliwości zapłacenia nałożonego mandatu, co
w istotny sposób wpływa na integrację społeczności. Pod koniec 2012 roku spółdzielnia
planuje rozszerzyć działalność
związaną z archiwizacją dokumentów. W tym celu wyremontowała pomieszczenie biurowe,
dostosowując je całkowicie do
wymaganych norm przechowywania dokumentacji. Spółdzielnia większość zleceń pozyskuje dzięki przetargom, a tylko
nieliczne oferty są realizowane
dzięki zleceniom z samorządu.
Druga spółdzielnia – Ecopolis, powstała w dawnym szpitalu psychiatrycznym w Bresci. Świadczy usługi pralnicze
głównie dla szpitali (pranie pościeli, odzieży pacjentów i uniformów dla personelu medycznego) oraz czyszczenie odzieży roboczej dla zakładów prywatnych. Spółdzielnia posiada nowoczesny i funkcjonalny sprzęt, umożliwiający efektywną pracę. Od 2001 roku posiada certyﬁkat systemu jakości
w branży usług pralni przemysłowych. Dzięki temu wprowadzono komputerowy system
zarządzania kodem kreskowym, umożliwiający identyﬁkację odzieży znajdującej się na
terenie pralni.
Podczas wizyty we włoskich
przedsiębiorstwach społecznych uczestnicy zapoznali się
również z proﬁlem działalności spółdzielni socjalnej Azalea
w Pedemonte. Spółdzielnia
działa w branży hotelarskiej

i gastronomicznej. Pełni również funkcję integracyjno-opiekuńczą dla osób niepełnosprawnych, które mogą zostać
zakwaterowane przez rodzinę
na dłuższy czas. Część z nich
produkuje dobra, które hotel
oferuje w sprzedaży. Są to m.in.
poduszki oraz ręcznie ozdabiane guzikami klosze – stąd nazwa prowadzonego hotelu RistorArteHotel GranCan.
Wizyta we włoskich spółdzielniach socjalnych dała
uczestnikom szeroki obraz
współpracy samorządu z konsorcjami i podmiotami przedsiębiorczości społecznej. Istotnym zagadnieniem w aspekcie ﬁnansowania spółdzielczości socjalnej jest wyraźne uzależnienie spółdzielni od ﬁnansowania ze środków publicznych. We włoskim systemie ﬁnansowania aktywnej polityki społecznej rząd ustala sumę
środków, jakie w danym roku
może przeznaczyć na ﬁnansowanie działań społecznych.
O środki te, dzielone pomiędzy
regiony, prowincje i wspólnoty (gminy), aplikują właśnie takie podmioty jak opisane wyżej spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie socjalne korzystają
z licznych ulg podatkowych.
Samorządy lokalne mogą ponadto bezprzetargowo zlecać
im wiele zadań do wykonania.
Tworzenie
konsorcjów
(związków) spółdzielni przyczynia się do podnoszenia ich
efektywności i wiarygodności
gospodarczo-ﬁnansowej, a tym
samym do zwiększania zdolności otrzymania środków ﬁnansowych z sektora prywatnego – kredytów bankowych.
Wizyta studyjna realizowana
w ramach projektu „Można inaczej” pokazała szerokie możliwości wynikające ze współpracy z samorządem. Choć rozwój ekonomii społecznej w Polsce umocowany jest w innych
ramach legislacyjnych, obserwacja praktyk włoskich z pewnością przyczyni się do nowych inicjatyw podejmowanych przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

ZESPÓŁ FUNDACJI
IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
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rezentacja idei mieszkań chronionych, Ośrodka Krótkiego Pobytu, projektów realizowanych na rzecz
osób z niepełnosprawnością
oraz wymiana doświadczeń
między organizacjami pozarządowymi była efektem kolejnego już posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych.
Spotkanie w dniu 4 października w Sali Białej Urzędu
Miasta przy Placu Kolegiackim
poprowadził przewodniczący
Komisji Marcin Halicki z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
(WIFOON).
Prezes Stowarzyszenia Na
Tak Halina Słowińska przypomniała o projekcie Ośrodka Krótkiego Pobytu dla osób
z niepełnosprawnością w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, na który
mieszkańcy Poznania mogli
głosować do 10 października.
Projekt też zwyciężył zresztą w
głosowaniu, o czym piszemy z
satysfakcją w informacji „Pięć
zwycięskich projektów” (str. 8).
Ośrodek to miejsce dla osób,
których opiekunowie traﬁli do
szpitala z powodu nagłej choroby bądź potrzebują czasu na
uregulowanie ważnych spraw.
Takiego miejsca w Poznaniu
nie ma. Słowińska wspomniała również o idei mieszkań
chronionych, które dają szansę na samodzielność i niezależne życie.
Przedstawiciele
Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i
Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży omówili projekt „Razem
sprawniej” – kompleksowy program rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a reprezentanci Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej projekt „Każdy inny
– wszyscy równi”, który kładzie
nacisk na równe traktowanie i
promocję pozytywnych postaw
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Spotkanie zakończyły wolne wnioski i głosy.

KAROLINA KASPRZAK
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statnia sobota września,
hol Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pomieszczenie
wypełniają zupełnie nietypowe dla tego wnętrza dźwięki:
odgłos terkoczących maszyn
do szycia, radosny gwar i dziecięcy śmiech. Wszędzie można dostrzec szmatki, gałganki,
kolorowe nitki i włóczki, barwne guziki oraz kokardki. Dzieci,
młodzież i dorośli pilnie szyją.

Lalki

PRZY JEDNYM
STOLE
Jaka idea zgromadziła ich tutaj i spowodowała, że przy jednym stole, nad stertą kolorowych
tkanin, siedzą i zgodnie szyją Wicewojewoda Wielkopolski
Przemysław Pacia oraz wokalistka Kasia Wilk? Zapytani, dlaczego przyszli w wolny dzień do
Urzędu, odpowiadają: „dla Elizy”.
I bynajmniej nie chodzi im o jedną z najbardziej znanych miniatur fortepianowych Ludwiga van
Beethovena.
Eliza Banicka to roześmiana dwunastolatka. Ma mnóstwo
marzeń i zainteresowań. Niestety, nie może, jak inne dzieciaki, chodzić do szkoły, biegać jak
jej rówieśnicy na podwórku, czy
beztrosko się bawić. Jest chora
na bardzko rzadką i podstępną
chorobę genetyczną NiemannaPicka typ C, zwaną dziecięcym
Alzheimerem.
W tej chorobie, na skutek defektu genetycznego, organizm
nie produkuje żadnego, bądź jedynie nieznaczne ilości enzymów potrzebnych do prawidłowej gospodarki lipidowej. Tłuszcze gromadzą się w śledzionie,
wątrobie, płucach, szpiku kostnym i mózgu, który wyłącza kolejno wszystkie procesy życiowe.
W Polsce dzieci takich jak Eliza
jest około dwadzieścioro. Dzieci, bo jak dotąd żaden z chorujących nie dożył dorosłego wieku. Na tę chorobę cierpiał też Michał, starszy brat Elizy. Przestał
najpierw chodzić, potem mówić

Jolanta Maćkowiak-Piasecka – współorganizatorka szycia lalek
w Urzędzie Wojewódzkim, Joanna Krzyżanek i wicewojewoda
Przemysław Pacia.
i przełykać, w końcu pojawiły się
problemy z oddychaniem…
Dla Michała nie było ratunku. Zmarł, kiedy Eliza miała
osiem lat. Na uratowanie Elizy
jest szansa. Ona sama i jej bliscy mają nadzieję, że uda się powstrzymać chorobę.

CENA NADZIEI:
12.000 ZŁOTYCH
TYGODNIOWO
Paradoksalnie, wśród osób
cierpiących na choroby rzadkie,
chorzy na Niemanna-Picka typ C

roku 2011 Agencja Oceny Technologii Medycznych zarekomendowała doﬁnansowanie terapii
dla chorych na Niemanna-Picka typ C ze środków publicznych.
Od trzech lat rodzice robią
wszystko, by Eliza mogła przyjmować Zavescę. Pomaga im
wielu ludzi dobrej woli Co tydzień na lekarstwo trzeba wydać
około 12.000 złotych. Rocznie –
ponad 600.000. Kwota, której samodzielnie nie sposób zgromadzić.
Dla Elizy organizowano koncerty i mecze oraz kwesty. Zbierane są wpłaty na konto w Fundacji Bread of Life oraz środki z
odpisu jednego procenta z podatku. Na znanym portalu aukcyjnym (allegro.pl) trwają aukcje charytatywne, z których
dochód w całości przeznaczany jest na zakup lekarstwa. Nieprzerwanie bliscy i przyjaciele Elizy robią wszystko, by zgromadzić środki na ratowanie Elizy
– bo liczy się każdy grosz i każda minuta.

LALKI

Tata Elizy Dariusz Banicki.
Przyjechał z Gniezna
podziękować za pomoc
dla córki.

Pierwsza lalka dla Elizy, uszyta
przez Joannę Krzyżanek.

mają szczęście. Istnieje bowiem
lek, który potraﬁ spowolnić czy
nawet zatrzymać rozwój choroby. Jest to preparat Zavesca, którego stosowanie w wielu krajach jest refundowane. W Polsce
– wciąż niestety nie, mimo że w

Życie Elizy ratują też niewielkie gałgankowe lalki, szyte przez
dzieci i dorosłych, a następnie
sprzedawane na aukcjach internetowych. Szmaciane przytulanki powstają w prywatnych domach, w szkołach i w bibliotekach. W kawiarniach, księgarni,
w Urzędzie Wojewódzkim, a nawet w areszcie śledczym w Nisku. W wielu polskich miastach
i miasteczkach. Lalki szyte są
w Anglii, Irlandii, Włoszech czy
Stanach Zjednoczonych, Nowej
Zelandii. Wśród szyjących są też
znani ilustratorzy książek, pisarze, blogerzy i muzycy.
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ratują życie Elizy
tatywne. a następne są przesyłane i czekają w kolejce na wystawienie.

JEŚLI CHCESZ SIĘ
PRZYŁĄCZYĆ
Jeśli chcesz przyłączyć się do
akcji pomocy Elizie, możesz kupić lalkę-cegiełkę albo wpłacić
dowolną kwotę na konto:
Fundacja Bread of Life
długa Goślina 1
62-095 Murowana Goślina
12-1940-1076-3023-50960001-0000 tytułem
pomoc dla Elizy Banickiej”.

Możesz też uszyć lalkę i wysłać na adres:
Lalki dla Elizy, Młodzieżowy
Dom Kultury „Muranów”
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa.
Razem możemy bardzo wiele.
Strony Elizy:
www.elizabanicka.pl
www.facebook.com/ElizaBanicka
www.facebook.com/LalkiDlaElizy
link do aukcji lalek:
www. elizabanicka.pl/lalki

KATARZYNA ROZALA

Eliza z gitarą podarowaną i podpisaną przez Raya Wilsona,
byłego wokalistę zespołu „Genesis”. Gitara została już
zlicytowana.

Piosenkarka Kasia Wilk ze swoją lalką Oksaną.

Aktor Teatru Animacji w Poznaniu. Po spektaklu aktorzy
przyłączyli się do szycia lalek.
za, ale wyobraźnia twórców nie
zna granic – oprócz tradycyjnych lalek-dziewczynek powstały lalki-chłopcy, zajączki, misie i
kotki. Oraz niezwykłe arcydzieła, jak lalka Smoczyca, Tarzan,
Supermen i Napoleon oraz wiele innych. Były też rockowe lalki, które miały na sobie koszulki polskich zespołów. Od marca
do połowy października przeszło
600 lalek traﬁło na aukcje chary-

Dzieci z zapałem szyły lalki.

FOT. (8X) KATARZYNA BAJEROWICZ

Pracownia krawiecka w Urzędzie Wojewódzkim.
Pomysł szycia lalek, wymyślony przez przyjaciół Elizy, wsparła Joanna Krzyżanek, autorka
książek dla dzieci. To ona uszyła pierwszą lalkę dla Elizy oraz
stworzyła obrazkową instrukcję
(udostępnioną przez stronę Elizy), według której nawet początkujący poradzi sobie z uszyciem
szmacianki.
Pierwotnie lalki miały być rudowłose i uśmiechnięte jak Eli-
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LATO UCZESTNIKÓW WTZ FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE” W KALISZU

Z Pisarzowic – nad Wełtawę

P

odopieczni Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”w Kaliszu,
uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Pisarzowicach, w
dniach 4 do 7 września zwiedzali urokliwe strony Kudowy
Zdroju i Czech.
W Kudowie zwiedziliśmy położony u stóp Góry Parkowej

Park Zdrojowy, założony w XVII
wieku na wzór parków angielskich. Do dziś jest doskonałym
miejscem wypoczynku, enklawą ciszy i spokoju. Ozdobą Kudowskiego Parku są okazałe
palmy wzdłuż głównej alei prowadzącej do Stawu Zdrojowego. Spacerując parkowymi alejkami, słuchając ciekawych opo-

Karaoke
nad morzem
W

dniach od 10 do 14 września osoby z Warsztatu
Terapii Zajęciowej przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu udali się na pięciodniowy wypoczynek do Ustronia
Morskiego, połączony z programem kulturalno-sportowym
i integracyjnym.

FOT. ARCHIWUM

Oprócz zwiedzania Ustronia i
Kołobrzegu, rejsu statkiem, spacerów i plażowania – gdyż pogoda dopisywała, w pozostałym czasie uczestniczyliśmy w
zajęciach organizowanych dla
nas przez instruktorki w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczyn-

kowym. Ośrodek ten jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych i komfortowo
wyposażony. Był wieczorek zapoznawczy, ognisko integracyjne, karaoke, zabawa przy zespole muzycznym i przejazd kolejką
po Ustroniu Morskim. Integracja
była tym pełniejsza, że w ośrodku było również wielu innych
kuracjuszy, którzy spoglądali na
nas z sympatią i chętnie przyłączali się do naszych poczynań.
Pięciodniowy, aktywny wypoczynek, zabawa i relaks znakomicie naładowały nasze „akumulatory” przed nadchodzącą
zimą.

MARIUSZ PATYSIAK

Niemało wysiłku kosztowało
nas pokonanie Błędnych Skał –
niepowtarzalnego, skalnego labiryntu, który obejmuje grzbiet
Skalnika ( 915 m n.p.m). Powstałe bloki skalne na powierzchni 21,14 ha tworzą kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku. Często dosłownie przeciskaliśmy się pomiędzy skałami. Wysokość korytarzy waha się w granicach 6 do
8 metrów, szerokość miejscami
wynosi tylko kilkadziesiąt centymetrów, znaczny odcinek drogi przechodziliśmy pod skalnymi
parasolami.
Największe wrażenie wywarło na nas zwiedzanie stoli-

cy Czech – Pragi. Z uwagą i ciekawością słuchaliśmy legend i
opowieści przewodnika. Zobaczyliśmy najważniejsze zabytki miasta: Most Karola na Wełtawie, łączący dzielnice Mala Strana i Stare Mesto, będący jedną
z najsłynniejszych atrakcji turystycznych miasta. Odwiedziliśmy „królewską” dzielnicę na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy – Hradczany. W jej skład
wchodzi kompleks Zamku Królewskiego, Bazylika Św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, Ogrody Królewskie z Belwederem
oraz budowana przez 6 stuleci
Katedra św. Wita. Zawiera cenne dzieła sztuki, rzeźby i malarstwa od XIV do XX wieku. Jest
historycznym panteonem narodu czeskiego, spoczywają tam
władcy Czech i przechowywane są insygnia koronacyjne królów czeskich, w tym korona Św.
Wacława.

MARIUSZ PATYSIAK

Statkiem i pieszo

FOT. ARCHIWUM

FOT. MARIUSZ PATYSIAK

wiadań przewodnika, cieszyliśmy się otoczeniem pięknej
przyrody i krajobrazem. Kolejnym punktem programu była
Kaplica Czaszek – jedna z największych osobliwości regionu
i jedyny tego rodzaju zabytek w
Polsce.

U

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu, jako cel tegorocznego
wyjazdu obrali morze – w Świnoujściu. Przebywali tu od 17
do 21 września.
Program pobytu był wypełniony atrakcjami. Uczestnicy zwiedzali wioski Słowian i Wikingów
w Wolinie, podziwiali najpiękniejsze miejsca w Międzyzdrojach, odbyli rejs statkiem do He-

ringsdorfu, skąd pieszo, w towarzystwie przewodnika, pokonali
drogę do miasta Ahlbeck.
Sporą część czasu przeznaczyli na podziwianie Bałtyku,
spacery po promenadzie w Świnoujściu. Miasto zwiedzali także
kolejką turystyczną, dzięki czemu mogli usłyszeć wiele ciekawostek. Po całodniowych wyprawach bawili się na wieczorkach tanecznych. Przez cały pobyt dopisywała słoneczna pogoda i świetne humory.

AGNIESZKA KEMPA

STRONA

LISTOPAD 2012

JUBILEUSZ FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE” W KALISZU

20 lat dla
niepełnosprawnych

Bezpieczny
senior
ak chronić się przed kieszonJczym
kowcami i oszustami, na
polega sąsiedzka współ-

stronną działalność na rzecz
poprawy bytu środowiska osób
niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los.

zasłużeni dla tej potrzebującej wsparcia grupy społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, ubogie i chore.

Na obchody jubileuszu
przybyło około 300 osób: par-

Fundacja rekomendowała
również osoby zasłużone dla
dzieci do nadania im odznak
„Przyjaciel Dziecka”, wręczenia których dokonał Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD Krzysztof Majchrzak. Obchody urozmaicił występ artystyczny w
wykonaniu
podopiecznych
fundacji. Patronat nad jubileuszem objęli: Jarosław Duda
– Pełnomocnik Rządu do
spraw Osób Niepełnosprawnych, Piotr Florek – Wojewoda
Wielkopolski, Marek Woźniak
– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego i Janusz Pęcherz – Prezydent Miasta Kalisza, który z tej okazji przekazał w Fundacji w darze przenośny komputer.

praca, jak zachować się wobec
agresji – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych na zajęciach pod nazwą „Seniorzy –
bezpieczeństwo osobiste”.
Już od sześciu lat w ramach
programu „Senior” Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania organizuje zajęcia dla
osób starszych. Celem szkolenia jest m.in. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów, poprawa ochrony seniorów przed zagrożeniami wynikającymi z niedostosowania społecznego oraz rozwijanie umiejętności, które umożliwiają radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia.
Podczas półtoragodzinnego
spotkania omawiane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych
(w sklepach, przy bankomatach)
oraz w domach (ochrona przed
oszustami i naciągaczami). Seniorom są przedstawiane schematy działania kieszonkowców
i oszustów, np. fałszywych akwizytorów czy pracowników administracji, co wskazuje na źródła niebezpieczeństwa i pozwala chronić się przed złodziejem.
Uczestnicy zajęć otrzymują
broszurę informacyjną, w której zamieszczone są numery
alarmowe, wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
oraz omawiane na zajęciach zagadnienia. Ponadto seniorzy dostają gwizdki alarmowe, którymi
sygnalizuje się sytuację zagrożenia lub potrzebę pomocy (zarówno policja, jak i straż miejska
reagują na ten sygnał), elementy
odblaskowe oraz kartę pierwszej
pomocy.
W ubiegłym roku odbyło się
sześćdziesiąt szkoleń, w których wzięło udział około tysiąca ośmiuset Poznaniaków. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zaprasza
rady osiedli, różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, kluby seniorów i paraﬁe do zgłoszenia chęci zorganizowania takich zajęć dla seniorów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztofem Kapitaniukiem z Urzędu Miasta Poznania
na adres e-mail: krzysztof_kapitaniuk@ump.poznan.pl lub pod
numerem telefonu: 61 878 50 79.

MARIUSZ PATYSIAK

KATARZYNA DOBICKA

lamentarzystów, władz samorządów, na których terenie działa organizacja, radnych, przedstawicieli stowarzyszeń i podopiecznych fundacji oraz ich rodzin. Wszyscy
złożyli na ręce prezesa zarządu Stanisława Bronza gratulacje i wyrazy uznania za całokształt i efekty 20-letniej działalności. 19 spośród zaproszonych osób zostało odznaczonych przez prezesa medalem
„Za serce – sercem”. Medal
ten, ustanowiony 10 lat temu,
otrzymują ludzie szczególnie

W

FOT. (3X) MARIUSZ PATYSIAK

dniu 24 września w nowej
auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia działalności Fundacji Inwalidów i
osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Fundacja
„Miłosierdzie” jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą na terenie południowej Wielkopolski 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej. W placówkach tych prowadzona jest
rehabilitacja społeczna i zawodowa dla blisko 250 osób niepełnosprawnych.
Fundacja „Miłosierdzie” jest
jedną z niewielu organizacji w
Polsce, którym udało się utworzyć i do dnia dzisiejszego prowadzić tak wiele placówek rehabilitacyjnych. Oprócz tego
Fundacja prowadzi wszech-
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JESIENNA METAMORFOZA FUNDACJI „POMOCNA MAMA”

Z serca
dla potrzebujących
S

dnie wystąpili również mężczyźni. Moda męska również zyskała aplauz widowni. Pokaz uświetnił artystycznie Duet Magnus. Całkowity dochód z zakupu cegiełek
został przekazany na wsparcie podopiecznych „Pomocnej
Mamy”.
FOT. KAROLINA KASPRZAK

obota 29 września była
niezapomnianym dniem
dla wielu kobiet. Stało się tak
za sprawą drugiego już pokazu mody „Kobiety kobietom”
Fabryki Mody i Fundacji „Pomocna Mama”. Tym razem
zaprezentowano kolekcję jesienną, bieliznę odchudzająco-wyszczuplającą oraz fotograﬁe kobiet w ciąży w ramach ogólnopolskiego projektu 9M.
Spotkanie z inicjatywy Pauliny Maciejewskiej w Pasażu
Różowym przy ulicy Św. Marcin prowadził Marcin Wojcieszak. W pokazie brały udział
panie w różnym wieku – podopieczne Fundacji „Pomocna Mama” i klientki sklepu Fabryka Mody. W klimacie utworów „To Funky” George Michaela czy „Flames of love” Fan-

Sukienka na każdą okazję.
cy można było przenieść się
na chwilę w świat szyku i elegancji. W sobotnie popołu-

Zorganizowanie pokazu nie
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc Agencji Targowej MLEXPO, Biura Ochrony Magielski
Patrol, Bartosza Nowaczewskiego, Ślubnego Stylu, Meblosfery, JBL ART Factory, Himiko, Cosmofotodesign, Bananowsky, Pierogarki, producenta wina Barefoot, Krzysztofa Fagasa, wizażystek, makijażystek, fryzjerek i wolontariuszy.

KAROLINA KASPRZAK

W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „STARÓWKA”

Śladami czasu

FOT. KAROLINA KASPRZAK

w szkicach zaprosił publiczność Antoni Rzemyszkiewicz,
mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Tego dnia w Galerii Sztuki Współczesnej „Starówka”
przy Filii nr 4 Zespołu Dziennych Domów Pomocy przy
Wielkiej 1 w Poznaniu zorganizowano wernisaż wystawy
„Nasiadówki”.

Antoni Rzemyszkiewicz
opowiada o swoich pracach.

W

piękne jesienne popołudnie 3 października
na wycieczkę śladami czasu oraz chwil zatrzymanych

Na to wyjątkowe spotkanie
artysta plastyk przyjechał wraz
z dyrektorem DPS Ryszardem
Bartoszakiem i przyjaciółmi.
O pracach i ich walorach artystycznych mówiła kierownik Filii Zespołu Dziennych Domów
Pomocy Aneta Kustal-Toporek.
„Nasiadówki” to szkicowany ołówkiem nieuchronny proces przemijania. Prace powstały na spotkaniach, konferencjach i zebraniach. W dziełach
Rzemyszkiewicza pojawia się
często motyw drogi i zegara –
symbolu czasu. Nie ma w nich
uderzających zestawień ko-

K
Katarzyna
Dobicka
D
PPOZNAŃ

C

horoba Alzheimera radykalnie zmienia życie tak
samego chorego, jak i jego rodziny i najbliższego otoczenia.
Osoby cierpiące na tę chorobę
wymagają szczególnej opieki,
nieustannie powinny trenować
umysł, by możliwie najdłużej
wstrzymywać rozwój choroby.
W trudnej walce z Alzheimerem od marca 2004 roku chorym i rodzinom pomaga Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.
Stowarzyszenie
prowadzi
obecnie dwa ośrodki dzienne, w
których cierpiący na chorobę Alzheimera uczestniczą w terapii
funkcji poznawczych, poddawani są rehabilitacji i leczeniu farmakologicznemu. Dysponowanie dwoma ośrodkami pozwala
Stowarzyszeniu na stworzenie
bardziej komfortowych warunków dla chorych. Do pierwszego z nich, Ośrodka AdaptacyjnoRehabilitacyjnego na Zagórzu,
przyjmowani są pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium
Alzheimera, do drugiego, Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Owsianej – osoby w początkowym stadium choroby.

J

lorów, ale zawierają prawdę o
człowieku, jego dążeniach, planach i czekaniu na to, co najcenniejsze.
Antoni Rzemyszkiewicz urodził się 11 lutego 1917 roku. Jest
autorem licznych prac plastycznych i literackich. Był przewodniczącym Rady Klubu Kultury Pamiętnikarskiej w Poznaniu, autorem „małych form literackich”, które ukazywały się
w „Tygodniku Zachodnim”. W
latach 1963-1980 organizował
plenery malarskie, a jego prace znajdują się między innymi
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Związku Wyznaniowym
Gmin Żydowskich, Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki
w Poznaniu oraz licznych domach kultury. Mimo upływu lat
wciąż systematycznie tworzy.

KAROLINA KASPRZAK

est w Poznaniu takie miejsce,
w którym można schronić się
przed nudą jesiennych wieczorów (i nie tylko), gdzie wśród
znajomych twarzy i ścian zapełnionych obrazami można
wysłuchać koncertu czy wziąć
udział w spotkaniu z pisarzem,
artystą, podróżnikiem. Tym
miejscem jest Schron Kultury
Europa.
„Mimo wszystko w Przystani”
to cykl koncertów i spotkań artystycznych, których organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”. W
sobotę 13 października odbyło się 46 spotkanie pod tytułem
„Choć na świecie jesień to w sercach i piosenkach wiosna”. Inicjatorką koncertu była Barbara Gutaj – prowadząca edukację wokalną Władysława Kaczmarka, jednego z artystów wieczoru. Bernadeta Pasiciel czytała wiersze Wandy Kaczor – poetki, porucznik Armii Krajowej,
sanitariuszki w powstaniu warszawskim, posiadającej wytatuowany w obozie koncentracyjnym numer. Na sali nie zabrakło też samej poetki. O czym
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Wspólnie przeciw
chorobie Alzheimera
Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego,
podkreśla:
„Nie jest to separowanie czy segregowanie chorych. Zależy
nam na tym, aby pacjent podczas zajęć terapeutycznych czuł
się dobrze”. Budowanie grupy terapeutycznej z osób w skrajnych
stadiach choroby Alzheimera
nie przyniosłoby oczekiwanych
efektów – praca z cierpiącymi na
tę chorobę wymaga dostosowania terapii do postępów choroby.
Ograniczona liczba pacjentów –
po dwudziestu pięciu chorych w
każdym ośrodku – również ma
wpływ na jakość terapii, ale też
sprawia, że pacjenci nie są anonimowi ani wobec siebie nawzajem, ani wobec terapeutów.
W obu ośrodkach pacjenci
uczestniczą w różnych formach
terapii: terapii funkcji poznawczych, kognitywnej, walidacyjnej, której celem jest m.in. pobudzanie prawidłowych zachowań
społecznych, zmniejszanie poczucia lęku i niepewności. Terapia zajęciowa wpływa na samo-

skują nie tylko chorzy, ale też ich
rodziny. Organizowane są dla
nich szkolenia, na których dowiadują się, jak postępować z
chorym, jak uczyć, jak ćwiczyć
pamięć. Ponadto każdej pierwszej środy miesiąca odbywają się spotkania grupy wsparcia
dla rodzin i bliskich chorych, ale
też osób, które chcą się dowiedzieć czym jest choroba Alzheimera. Moderowane przez psychologa spotkania są zatem źródłem wiedzy o chorobie. Także
Centrum Informacji Alzheimerowskiej prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną
zarówno o możliwościach uzyskania pomocy od Stowarzyszenia, jak i z innych źródeł. Można
tu zasięgnąć rady u psychologa,
psychiatry, pracownika socjalnego, prawnika czy ﬁzjoterapeuty.
Działająca przy Stowarzyszeniu
Poradnia Geriatryczno-Gerontologiczna oferuje konsultacje
z psychiatrą, terapeutą pedagogicznym, diagnostykę w kierunku zaburzeń poznawczych, ruchowych i zaburzeń zachowa-

poczucie pacjentów, podtrzymuje zdolność manualną, a tym samym – samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności. Rehabilitacja ruchowa pozwala utrzymać sprawność ﬁzyczną, jej uzupełnieniem jest
fototerapia czy zajęcia Tai Chi.
Niezwykle ważna jest terapia
reminiscencyjna, polegająca na
wywoływaniu wspomnień za
pomocą stymulujących pamięć
przedmiotów, fotograﬁi itp.
Andrzej Rossa wspomina, jak
podczas ostatniej wspólnej z wigilii z chorującymi na Alzheimera i ich rodzinami jedna z pacjentek w zaawansowanym stadium choroby przypomniała sobie i opowiedziała swoją historię
wigilijną. Wtedy też postanowiono, że zorganizowany zostanie
wspólny piknik. Miał on miejsce
niedawno – 29 września. Chorzy wraz z rodzinami spotkali się nad Rusałką, gdzie spacerowali oraz spędzili czas na rozmowach.
Pomoc Stowarzyszenia uzy-

nia. W przyszłym roku Stowarzyszenie planuje rozszerzenie
działalności edukacyjnej, warsztatowej, terapeutycznej oraz diagnostycznej.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie prowadzi
wiele dodatkowych programów.
Wśród tych najbardziej znanych
wymienić można: „Wobec sztuki jesteśmy tacy sami”, „Moja
wnuczka, mój dziadek”, „Zrozumieć Alzheimera”. Prezes Rossa jako niezwykle ważny wskazuje projekt reminiscencyjny, w
ramach którego terapeuci z domów środowiskowych odwiedzają podobne palcówki w Europie, gdzie wymieniają się doświadczeniami,
zdobywają
nową wiedzę na temat sposobów walki z chorobą Alzheimera.
Zachęcam do odwiedzenia
strony internetowej www.alzheimer-poznan.pl, gdzie można
szerzej zapoznać się z działalnością i oferowaną pomocą Stowarzyszenia.

FOT. KATARZYNA DOBICKA

Wiosenny koncert jesienną porą

Finałowe wykonanie.
są jej wiersze? O wszystkim, co
ją wzrusza, o radości i smutku,
o Warszawie i o Poznaniu. Wydała dwa tomiki swojej poezji.
Sama o sobie mówi: „Nie jestem
ani poetką, ani pisarką. Pisanie
to moje hobby”. Hobby, które zajmuje ją od ponad sześćdziesięciu lat.
Na scenie Schronu Kultury Eu-

ropa wystąpił Władysław Kaczmarek, student pedagogiki specjalnej. Uprawia pływanie, kolekcjonuje kolejki elektryczne,
pasjonuje się maszynami szynowymi. Zaprezentował piosenki z repertuaru m.in. Bułata Okudżawy, Ryszarda Rynkowskiego
i Wojciecha Młynarskiego. Drugim wykonawcą był Łukasz Ba-

ruch, który po utracie wzroku
odnalazł w sobie pasję muzyczną. Jest trzykrotnym ﬁnalistą festiwalu „Zaczarowana piosenka”
organizowanego przez Fundację
„Mimo wszystko” Anny Dymnej.
Założył własną Fundację „Wygrajmy razem” (współpracuje z
nią kolejny artysta – Przemysław
Cackowski). Baruch zaśpiewał
takie piosenki jak „Niebo do wynajęcia”, „Cud niepamięci”, „Bądź
moim natchnieniem”.
Jako trzecia na scenie pojawiła się Julia Kopczyk-Balde – zdobywczyni wielu nagród na festiwalach muzycznych w Polsce, we Włoszech, Estonii, na
Węgrzech. Dwukrotnie uczestniczyła w programie „Szansa na sukces”, prowadziła program „Talent za talent”. Wykonała m.in. utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” oraz
Kayah „Supermanka”. Na koniec śpiewał i grał na keyboardzie Przemysław Cackowski. Do

dwóch spośród prezentowanych
przez siebie utworów sam napisał muzykę. Jest samoukiem.
– Zaczęło się od pieniędzy, które
dostałem z okazji pierwszej komunii. Kupiłem za nie małe organki. Dużo później pojawiła się
chęć gry na gitarze – wspomina
Cackowski. Do tej pory współpracował z takimi gwiazdami
polskiej sceny muzycznej jak
Patrycja Markowska czy Renata Przemyk. Jest laureatem kilkunastu festiwali muzycznych artystów niepełnosprawnych. Brał
udział w „Szansie na sukces” i
„The voice of Poland”.
Koncert zakończył wspólny występ wszystkich artystów.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna” Roman Kawecki wraz z kierownikiem Schronu Jerzym Łuczakiem wręczyli uczestnikom pamiątkowe wiatraczki.

KATARZYNA DOBICKA
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W TROSCE O POZNAŃSKIE DZIELNICE

Tańce, warsztaty,
gawęda…

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Koncertuje zespół „Wielkopolanie”.

Wystawa prac „Za co kocham
moją dzielnicę”.

P

rezentacja organizacji i instytucji, warsztaty artystyczne, gawęda poznańska,
nauka tańców tradycyjnych
oraz szereg innych atrakcji wpisało się w biesiadę sąsiedzką zorganizowaną 30
września z inicjatywy Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania i Fundacji SIC!
w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Rewitalizacja w budowie. Tworzymy
zręby rewitalizacji w Polsce”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej – Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego.
Niedzielne spotkanie było
okazją do wymiany doświadczeń i integracji mieszkańców
trzech poznańskich dzielnic:
Jeżyc, Śródki i Chwaliszewa.
Od godziny 17 do 20 na terenie
Pawilonu Nowej Gazowni przy
ulicy Ewangelickiej 1 czekało
wiele niespodzianek przygotowanych przez organizatorów.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się przejażdżki po
dzielnicach z przewodnikiem,
gawęda poznańska prowadzona przez Jacka Hałasika z Radia Merkury, występ zespołu
„Wielkopolanie”, który zaprezentował obyczaje bamberskie
i potańcówka. Były też warsztaty scrapbookingu, wystawa fotograﬁi, makieta dawnego mostu, portrety malowane
przez karykaturzystkę, warsztaty „Zrób sobie Śródkę”, wystawa „Śródka dawniej, Śródka dziś”, inscenizacja Targu Jeżyckiego i inne. W holu czekała wystawa prac dzieci „Za co
kocham moją dzielnicę. Biesiadę zakończyło ognisko i poczęstunek.
Inicjatywa zyskała wielu
zwolenników, co pokazuje, że
tego rodzaju działania przynoszą korzyść. Dają szansę nie
tylko na integrację i wzajemną
współpracę, ale także są przyczynkiem do aktywnego spędzenia czasu wolnego, wypoczynku i promocji talentów,
które drzemią w każdym z nas.

KAROLINA KASPRZAK

W

jeżyckim Domu Tramwajarza w Poznaniu przy
stolikach trwała grupowa narada. Było rysowanie, wyklejanie,
lepienie plasteliny, rysowanie
na kalce. W ten sposób mieszkańcy tej dzielnicy, zainteresowani zmianą wyglądu swoich
podwórek, pracowali nad ich
koncepcją.
Akcja „Odmień swoje podwórko” jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Urzędu Miasta Poznania i Fundacji SIC! dotyczącego rewitalizacji miasta, a
ten pomysł wiąże się konkretnie
ze zmianą wizerunku zaniedbanych, szarych podwórek. Pisaliśmy o tym w październikowym
wydaniu „Filantropa”. Kolejnym
etapem tego przedsięwzięcia
były warsztaty, które miały na
celu wypracowanie konkretnych
propozycji zmian. Plany i wyobrażenia nabrały więc realnych
kształtów.
– Chcemy zaktywizować
mieszkańców, by zmienili swoje otoczenie – mówi Magdalena Urbańska z Fundacji SIC! –
Gdy pojawią się zieleń i kwiaty, teren zostanie uporządkowany, a brzydkie ściany ozdobią malowidła zwane muralami, na pewno miło będzie na
takim podwórku wypić kawę,
poplotkować z sąsiadami, pograć w piłkę, a nawet pospacerować latem boso po trawie. Uważam, że jest to jeden
ze sposobów, by zacieśnić sąsiedzkie relacje, wyjść na świe-

że powietrze, zamiast godzinami siedzieć przed telewizorem.
W krajach zachodnich forma
podwórkowej integracji jest znana od wielu lat. Lokatorzy kamienic w dużych miastach ze
swoich podwórek zrobili prawdziwe perełki. Niektóre z nich
przypominają małe kawiarenki, a jeszcze inne ukwiecone tarasy. Przy okazji sąsiedzi dobrze
się znają i wiedzą, ze w razie
potrzeby mogą na siebie liczyć.
Przestali być anonimowi. Takie wzorce zaczynają wkraczać
na polskie podwórka. W zupełnie innej sytuacji są osoby mające działki za miastem. Mogą
tam swobodnie wypoczywać,
bowiem stworzyli sobie zielony świat. Natomiast mieszkańcy starych, ciemnych kamienic,
w których podwórze najczęściej
jest wykorzystywane jako parking takiego zielonego skrawka
bardzo potrzebują.
– Najpierw odbyły się warsztaty „Zielono mi”, a następnie
specjalistka Anna Komorowska
przeprowadziła wykład na temat
placów zabaw dla dzieci – dodaje Magdalena Urbańska. – Zaczęliśmy od spotkania na Jeżycach, w którym udział wzięli goście z Warszawy i Gdyni, dzieląc się swoimi doświadczeniami w dziedzinie rewitalizacji. Te
wiadomości bardzo się przydały
podczas spotkania przedstawicieli z konkretnych jeżyckich podwórek ze specjalistami, którzy

T

tkania bardzo nas zbliżają. Przez
kilka godzin przebywamy wśród
życzliwych, radosnych ludzi,
którzy często się uśmiechają. To
swoisty rodzaj terapii.
Rozmowę przerywają głośne
konsultacje w kuchence. Kajetan
kroi śliwki na połówki, Weronika zagniata kruszonkę. Trwają narady, jak poradzić sobie z
czekoladą. Wszyscy angażują
się w przygotowanie deseru. Nie
mogą się doczekać, gdy forma z
deserem znajdzie się w piekarniku, a w pomieszczeniu zacznie
się rozchodzić zapach pieczonych śliwek.
– Dla naszych podopiecznych to wspaniałą forma integracji – dodaje Agnieszka Haremska. – Wspierają nas wolontariuszki, które zamiast spędzać
piątkowe popołudnie w pubach
lub w kinach wybierają zajęcia
w naszym klubie. Inspirują różne
działania, wczuwają się w oczekiwania naszych podopiecznych. Dzięki temu klub tętni życiem.
Kajetan rozgrzewa piekarnik,
Weronika układa śliwki i posy-

o miejsce ma specyﬁczny klimat, który wprawia w
dobry nastrój. Tutaj można się
wyciszyć, zapomnieć o kłopotach, porozmawiać o wszystkim i nauczyć się czegoś ciekawego. Trudno się dziwić, że
dzieci oraz ich rodzice ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu lubią zaglądać do swojego klubu „Kuźnia talentów”
przy ulicy Kościuszki.
Można się tutaj spotykać na
różnego rodzaju zajęciach. W
piątkowe, październikowe popołudnie, Daria, Maja, Kajetan,
Ewa i Weronika zabrali się za
wypieki. Ewa przyniosła produkty, ustalono wspólnie plan działania, przeanalizowano przepis
i zabrano się do pracy. Szefem
kuchni został Kajetan.
– Nasi podopieczni bardzo lubią tutaj przychodzić – mówi
Agnieszka Haremska ze Stowarzyszenia ProFUTURO. – Oprócz
warsztatów kulinarnych planujemy wieczór poezji, odbywają
się „osiemnastki”, imieniny, urodziny i inne uroczystości. Spo-
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Odmienić podwórko
– i Jeżyce

FOT. ARCHIWUM

doradzali i pomagali stworzyć
najciekawszy projekt. Dyskutowano o roślinach, kolorach, pomalowaniu przestrzeni.
Do akcji zgłosiło się sześć podwórek, z czego zakwaliﬁkowało się pięć – z ulicy Długosza 1119, Wawrzyniaka 21, Staszica 16,
Poznańskiej 52 oraz przestrzeń
przy kamienicy Dąbrowskiego
17. Znalezienie chętnych było
trudne. Mieszkańców niełatwo
było namówić, by zaangażowali się w prace dla samych siebie.
Mieli niepowtarzalną szansę, by
zmieć swoje otoczenie, wystarczyła odrobina dobrej woli i poświęcenia wolnego czasu.
– Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską w
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego grzechem byłoby z niego nie skorzystać - mówi Magdalena Urbańska. – Uczestnicy nie będą musieli brać udziału w skomplikowanych unijnych rozliczeniach.
Niestety, w ciągu kilku dni nie
da się zmienić sposobu myślenia i działania. Trzeba czasu i
dobrych przykładów, by obudzić
aktywność społeczną.

Bajecznie kolorowy mural na ścianie budynku
przy ulicy Kościelnej 4 w Poznaniu, w pobliżu kościoła
pw. Najświętszego Serca Jezusa.
Uczestnicy warsztatów byli
jednomyślni co do tego, że na
podwórkach jest za ciemno. Kolejna uwaga dotyczyła bałaganu
i brudu. Narzekano, że z powodu braku miejsc do parkowania
zamieniają się one w przydomowe parkingi. Postulowano obsadzenie podwórek zielenią, kwiatami, ustawienie kwietników i ła-

weczek. Organizatorzy projektu przygotowali konkurs, w ramach którego najlepszy projekt,
wyłoniony w drodze losowania,
otrzyma zwiększone fundusze
na realizację. Zgodnie z założeniami projekt zakończy się do listopada, by zdążyć przed nadejściem zimy. Odnowione podwórka będą na bieżąco monitoro-
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wane. Oddział Rewitalizacji Miasta Poznania sprawdzi, czy praca nie poszła na marne, a zamierzone efekty nie zostały zniszczone. Chodzi o to, by podwórka
wyróżniały się w otaczającej je
architekturze. Z przeprowadzonych wizytacji wynika, że wcześniej urządzone podwórka nadal
cieszą oczy. Są zadbane i ładnie
utrzymane. Zapewne dlatego, że
mieszkańcy sami je zaplanowali i teraz o nie dbają.
Podczas warsztatów ważną
rolę odgrywali eksperci, których
zadaniem było przede wszystkim zbadanie oczekiwań przedstawicieli podwórek. Stąd pytania o zainteresowania, potrzeby, walory danego terenu, jego
znaczenie. Nie chodziło tylko o
rośliny, ale przede wszystkim o
to, by mieszkańcy wyrazili, co
tak naprawdę jest dla nich wartością. Trzeba było przełamać
wiele barier, by grupa się skonsolidowała a jej członkowie potraﬁli pokonać wewnętrzne opory. Kolejnym celem pracy w grupie było wzbudzenie aktywności
i zaangażowania. Wystarczył jeden przykład osoby, która hoduje na balkonie pomidory lub poziomki, a następni postanowili
ich naśladować.
Projekt był przeznaczony
głównie dla osób pozostających
bez pracy, ale mogli wziąć w
nim udział także osoby niepełnosprawne i zdrowe, którym zależy na swoim otoczeniu.

AURELIA PAWLAK

FOT. AURELIA PAWLAK

Śliwki z kruszonką i decoupage

puje je kruszonką. Daria niecierpliwi się, bo jej zadaniem
jest rozłożenie deseru na talerze. Czas oczekiwania wypełnia
pomagając kolegom. Ewa podpowiada jak zachować proporcje, by wszystko się udało. Śliwki
z kruszonką i kawałkami czekolady zaczynają pachnieć. Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy skosztują smakowitego wypieku.
Następnego dnia, w sobotę
przed południem, do klubu przyszli rodzice. Spotykają się w tym

gronie co trzy tygodnie na zajęciach decoupage, które prowadzi
instruktorka Ewa Stanisławska.
Nie tylko „dekupażują”, ale przygotowują różne przysmaki. Tym
razem były również śliwki z kruszonką i pieczone jabłka z marmoladą zrobioną przez mamę
Agnieszki. Ktoś donosi smakołyki do stołu, przy którym odbywa
się radosna twórczość.
– Nawet jak ktoś po raz pierwszy zabiera się za decoupage, nie
może niczego popsuć – zapewnia Ewa Stanisławska. – Wystarczy pomalować przedmiot farbą, potem tak zwanym „sękaczem”, potem kolejną warstwą
farby, ozdobić go wydzierankami z serwetek i całość pomalować lakierem. Tak ozdobione przedmioty mogą być wspaniałymi prezentami dla rodziny,
przyjaciół i znajomych.
Agnieszka przyniosła koszyczek po truskawkach. Te-

raz chciałaby przeznaczyć go
na mandarynki i pomarańcze.
Ozdobiła go delikatnymi różyczkami i posypała złotym brokatem. Ewa ponaklejała na swojej skrzynce czerwone jarzębiny.
Uzyskała piękny, jesienny wzór.
Rodzice mówią, że to są chwile wyłącznie dla nich. Nie muszą myśleć o codziennych problemach. Wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają o
modzie, fryzurach, butach, sukienkach, opowiadają o swoich
dzieciach. Ot, takie babskie pogawędki. Najstarsze uczestniczki przychodzą na decoupage od
dwóch lat, lubią przebywać w
swoim towarzystwie. Agnieszkę
tak wciągnęło, że pojechała do
mamy i przez trzy dni zmieniła
wygląd jej kuchennych mebli.
– Dla mnie to bezcenne chwile – zapewnia Agnieszka. – Dałyśmy sobie szansę na polubienie. Zazwyczaj ludzie mijają się

w biegu i nic o sobie wiedzą.
Wspólne działanie bardzo jednoczy.
– Tutaj w pewnym sensie zatrzymujemy czas – mówi Ewa.
Przed Bożym Narodzeniem
uczestnicy zaplanowali pieczenie pierników. Będzie ich wielka góra. Po upieczeniu pakowane są w piękne torebeczki, potem rozdawane jako prezenty.
Te pierniki są niepowtarzalne,
nie kupi się ich w żadnym sklepie. Najważniejsze, że dają mnóstwo radości. Świąteczna atmosfera bardzo jednoczy i dlatego szczególnie się ją ceni. Dzięki wspólnym spotkaniom klubowicze czują się zjednoczeni, silniejsi, potrzebni. Wiedzą, że zawsze mogą na siebie liczyć.
Wszystkie te działania realizowane są w ramach unijnego
projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”.

AURELIA PAWLAK
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Kręgle
sposobem na życie 6
S

tej pory nie powtórzyłem tego
wyniku, ale nie tracę nadziei.
Poza tym fajnie jest postawić
na półce zdobyty puchar.

Małgorzata Nowak: – Kręglami zainteresowałam się,
gdy traﬁłam do Klubu Sportu i
Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Przedtem dowiedziałam się, że
stwardnienie rozsiane, na które choruję, może spowodować stopniową utratę wzroku. Nie poddałam się i zaczęłam przystosowywać mieszkanie tak, aby było mi łatwiej,
gdy widzenie stanie się dla
mnie problemem. Kręgle bardzo wiele zmieniły w moim życiu. Zaprzyjaźniłam się z wieloma wspaniałymi ludźmi. Jeździmy na zawody, cieszmy się
ze zwycięstw, pocieszamy, gdy
coś się nie uda. Gdy zaczęłam
zdobywać medale, uwierzyłam, że mogę być w tym dobra.
Zdobyłam uprawnienia sędziego. To dla mnie duże osiągnięcie. Nigdy nie przypuszczałam,
że ten sport wyzwala taką adrenalinę. Jak się zacznie, nie
można skończyć, bo może kolejny rzut będzie najlepszy w
życiu. Lubię aktywny tryb życia, wyjazdy, zmianę otoczenia. Dzięki kręglom mogę spełniać część swoich marzeń. Nie
zamykam się w czterech ścianach. Zyskuję siły do walki z
chorobą.
Paweł Stefański: – Kręgielnia nauczyła mnie cierpliwości
i wiary we własne siły. Przekonałem się, że osoba niewidoma może uprawić tę dyscyplinę sportu. Wymaga ona sporego wysiłku ﬁzycznego, dlatego potrzebna jest zgoda lekarza. Moja przygoda z kręglami zaczęła przed wieloma laty.
Do wyboru były szachy, war-

FOT. AURELIA PAWLAK

potykają się na treningach w kręgielni „Czarna Kula” w Poznaniu. Tutaj ćwiczą przed każdymi zawodami. Polubili to miejsce.
Ma ono swój klimat i sprzyja
koncentracji. Znają się od lat
i wiedzą, że mogą na siebie liczyć. Osoby niewidome i słabowidzące z Klubu Sportu i
Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” wybrali sekcję kręglarską, bo mają
tu dużo tak ważnego dla nich
ruchu.

caby, taniec, strzelanie. Mnie
najbardziej spodobały się kręgle. Lubię zmagania turniejowe. W Polsce jest kilkadziesiąt
klubów, które uczestniczą w
różnych zawodach. We wrześniu braliśmy udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski
Osób Niewidomych i Słabowidzących. Uczestników podzielono na trzy grupy. W pierwszej
byli całkowicie niewidzący, w
drugiej – z widzeniem szczątkowym, a w trzeciej – osoby
widzące w miarę dobrze. Taki
podział obowiązuje w całym
świecie. Żałuję, że to nie jest
dyscyplina paraolimpijska, bo
przywieźlibyśmy niejeden medal. W Tarnowie Podgórnym
gramy w trzeciej lidze z osobami zdrowymi, z którymi zdarza
się nam wygrać.
Roman Nowicki: – Należę
do grupy osób niewidomych,
ale to nie przeszkadza w grze
w kręgle. Nigdy nie myślałem,
że wciągnę się w te dyscyplinę sportu. Pewnego dnia kolega zaproponował mi wyjazd w zastępstwie za kręgarza i tak to się zaczęło. Rzucam dopiero trzeci rok, ale
już nie wyobrażam sobie życia bez kręgli. Odrywam się od
fotela. Mam ruch, gimnastykę i wesołe towarzystwo. Inaczej jest z zawodami. W zmaganiach turniejowych, jak każdy, chcę wygrywać, zdobywać
coraz lepszą formę. Drzemie
we mnie duch rywalizacji. Lubię te emocje. Najlepsze rzuty
wychodzą, gdy kulam na luzie.
Raz udało mi się zdobyć set, do

Mieczysław Klimczak: – Z
kręglami zetknąłem się po raz
pierwszy w „Arenie”, gdzie zapamiętałam bardzo wąskie
tory. Trenowałam w każdą środę po dwie godziny. Szybko zorientowałem się, na czym polegają zasady gry i potem było
coraz lepiej. Przedtem pływałem, ale ze względu na problemy z sercem przerzuciłem
się na kręgle. Wkrótce przekonałem się, że profesjonalne kulanie wymaga odpowiedniej techniki, a ja zajmowałem się tym amatorsko. Poszedłem do profesjonalnego, traﬁłem pod skrzydła trenera. Dostałem tak w kość, że potykałem się o własne nogi. Nauczyłem się w kulać jak zawodowiec. Z powodów rodzinnych
musiałem zrobić przerwę, która trwała prawie piętnaście lat.
Wróciłem do klubu „Tęcza” i tutaj kontynuuję kulanie. Na koncie mam kilka poważnych sukcesów. Zdobyłem mistrzostwo
Polski dla niewidomych. W
pozostałych rozgrywkach zawsze „kręciłem się” wokół podium.
Daniel Jarząb: – Lubię patrzeć jak kula toczy się w linii
prostej i uderza w kręgle. Najtrudniej jest strącić dziesiątkę.
Kula musi otrzeć się o środkowy kręgiel i go musnąć z prawej lub lewej strony, wówczas
wszystkie pozostałe się przewrócą. Do tej pory cztery razy
zdobyłem indywidualne Mistrzostwo Polski, a raz drużynowe. Na razie nie odnotowałem sukcesu w zawodach zagranicznych. To chyba przez
tremę, bo za bardzo mi zależy.
Kręgle spodobały mi się dlatego, że jestem cały czas w ruchu. Jest dużo treningów, turniejów, wyjazdów. Żona obliczyła, że w sumie nie ma w
domu dwa miesiące w ciągu
roku. Ale nie wyobrażam sobie
rozstania z kręglami.
NOTOWAŁA

AURELIA PAWLAK

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

października sala w klubie
Angelo przy ul. Roboczej w
Poznaniu wypełniona była po
brzegi osobami niesłyszącymi.
Rozbrzmiewała wesoło muzyka. Tego dnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Głuchego.
Sala taneczna była udekorowana między innymi pracami
znanego w tym środowisku niesłyszącego od urodzenia artysty
plastyka Macieja Janowskiego z
Poznania. Swoje obrazy prezentował na wielu wystawach prawie w całej Polsce. Jedną ze swoich prac przekazał Pani Eunice
Lech w uznaniu jej wieloletniej
działalności na rzecz osób niesłyszących. Na dużym ekranie
przedstawiano ﬁlmy prezentujące twórczość osób niesłyszących oraz piosenki z tłumaczeniem w języku migowym.
Wszyscy bawili się doskonale
przy suto zastawionych stołach.
Tego wieczoru na brak chętnych
do tańca nie można było narzekać. Mimo, że doskonałych tancerzy nie brakowało, panie naj-
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ato dobiegło końca, ale jesienne dni wcale nie muszą być szare i smutne. Przekonały się o tym maluchy z
Towarzystwa Osób Niesłyszących TON w Poznaniu. W
sobotę 29 września w siedzibie TON-u zorganizowano
dla nich Święto Pieczonego
Ziemniaka.
Uczestnicy musieli wykonać
między innymi slalom z ziemniakiem na drewnianej łyżce,
omijać przeszkody podrzucając
go z przyklaśnięciem w ręce,
albo przekładając sobie go na
zmianę, a to pod jednym, a to
pod drugim kolankiem. Inna
konkurencja polegała na rzucaniu i łapaniu ziemniaczków
w parach. Musieli też z pewnej
odległości traﬁć naszą wielkopolską pyrką do pudełka. Dzieci poznały także inne gwarowe określenia: górale mówią
grule, Kaszubi – bulwy, a Lwowiacy – parabole. Nie zabrakło
również zadań dla rodziców.
Wśród mam wybrano mistrzynię w obieraniu ziemniaków na
czas, a wśród Tatusiów mistrza,
któremu udało się ostrugać najdłuższą obierkę.
Atrakcją okazało się robienie ziemniaczanych „cudaków
kartoﬂaków”. Dzięki dziecię-
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OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA GŁUCHEGO W ANGELO

cyjnych, spotkań okolicznościowych dla dorosłych i dla dzieci
niesłyszących ma Eunika Lech,
która jest założycielką i prezesem Fundacji Pomocy Niesłyszącym „TON” i pełni funkcję sekre-

tarza zarządu w Towarzystwie
Osób Niesłyszących „TON”. Eunika jest tłumaczem języka migowego, biegłym sądowym, tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

U MALUCHÓW Z TOWARZYSTWA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH TON

Święto pieczonego
ziemniaka
ich mamy na szarym papierze,
a dzieci udekorowały rysunki pieczątkami maczanymi w
farbie.

cej wyobraźni szybko powstały urocze ludziki i zwierzątka z ziemniaków. Oczka miały
z konfetti, rączki i nóżki z patyczków, a ubranka z gałganków lub bibuły. Wśród dzieci

wybrano królewską parę. Jak
w każdym królestwie, w Krainie Pieczonego Ziemniaka
też muszą być władcy. Po koronacji sylwetki króla i królowej zostały odrysowane przez

i wykładowcą języka migowego. Za swe nadzwyczajne zaangażowanie w życie osób niesłyszących, oddanie i poświęcenie
została zgłoszona do programu
„Zwykły bohater”.
Eunika Lech marzy o wybudowaniu domu rodzinnego dla
osób niesłyszących. Będą mogły
w nim mieszkać osoby głuche w
podeszłym wieku i niezaradne
życiowo. Na razie nie ma takiego domu w Polsce. Eunika prosi o głosy, jeśli wygra wszystkie
środki przeznaczy na realizację
tego marzenia.
http://www.zwyklybohater.pl/w-zyciu-liczy-sie-zycieeunika-lech-bohaterka-dlaosob-nieslyszacych-261

Po wielu zabawach i atrakcjach dzieci z apetytem ruszyły na przepyszne placki
ziemniaczane, szare kluchy z
kwaszoną kapustą, gotowane ziemniaczki z boczkiem i
ziemniaczki pieczone. Wszystko smakowało wyśmienicie.
Święto pieczonego ziemniaka zorganizowano w ramach projektu „Imprezy kulturalne dla dzieci niesłyszących”, ﬁnansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
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chętniej tańczyły z prezesem
TON-u panem Markiem Paterem
i zdarzało się, że jednocześnie
tańczyło z nim kilka pań. Przebojem wieczoru został utwór
zespołu „Weekend” „Ona tańczy
dla mnie”. Pani Dorota Wasilewska i pan Maciej Gleń szybko nauczyli układu tanecznego do tej
piosenki wszystkich przebywający na parkiecie. Nikt nie chciał
wracać do domu. Była okazja i
do tańca, i do pomigania na każdy temat. Zabawę doﬁnansował
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Dzień Głuchego jest jedną z
wielu imprez organizowanych
przez Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”. Duży wkład w
organizowanie imprez andrzejkowych, karnawałowych, sylwestrowych, turnusów rehabilita-

FOT. (2X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Marzenie o domu
dla niesłyszących
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ŻYCIE Z PADACZKĄ

Padaczka widziana
okiem pacjenta
Tadeusz
T
Zarębski
Z
BIAŁYSTOK
B

EDUKACJA
I WYBÓR ZAWODU
Prawidłowy dobór zawodu
oraz zagwarantowanie właściwego poziomu wykształcenia na
jakie stać dziecko z padaczką,
winno być rozpatrywane w kategoriach nie tylko humanistycznych, ale również ekonomicznych. Prawidłowe wykształcenie i prawidłowe ukierunkowanie zawodowe młodzieży z padaczką, winno w maksymalnym
stopniu zapewnić im podstawy
ekonomiczne, a więc przeciwdziałać przechodzeniu na renty, zasiłki, zapomogi. Z drugiej
strony prawidłowo wybrany zawód i praca są czynnikiem terapeutycznym, o czym piszę wyżej. Nadal w wielu jednostkach
szkolnych mamy do czynienia
z przejawami nietolerancji wobec chorych z padaczką. Odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy oraz psycholodzy szkolni. Napad padaczkowy w klasie szkolnej wywołuje niezdrową atmosferę, panikę
i lęk. Otrzymujemy takie sygnały z różnych szkół, internatów i
burs szkolnych.
Często jest powtarzana opinia, że dziecko z padaczką winno uczęszczać do tzw. szkoły
specjalnej lub z indywidualnym
trybem nauczania. Uważamy
sytuację za wielce nieprawidłową, gdyż dzieci i młodzież z padaczką winny uczyć się w normalnych szkołach (chyba, że istnieją zaburzenia intelektu), a
obecność dziecka z padaczką w
środowisku zdrowych uczniów
w klasie powinna być: poważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie stosunku
społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych. Organizowanie
wspólnego nauczania, wspólnego wypoczynku w postaci kolonii i obozów przeciwdziała poczuciu krzywdy, izolacji i wyobcowania.
Szczególną troską winno się

otoczyć dzieci z padaczką oraz
z deﬁcytem intelektu. Dobór odpowiedniego zawodu dla tej grupy młodzieży jest podstawowym
ich problemem życiowym.

UDZIAŁ W ŻYCIU
PUBLICZNYM
Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń, neurologicznych – u prawie 75% chorych przyczyna padaczki pozostaje nieznana. Nie
należy mylić domniemania przyczyny padaczki z rzeczywiście
rozpoznaną przyczyną padaczki. Przyczynę padaczki lekarze
określają często na podstawie
przeprowadzonego wywiadu z
pacjentem i wykonanych badań,
nie jest to równoznaczne z rzeczywistą przyczyną schorzenia.
Z tych też względów padaczka nadal pozostaje tajemnicza
i zagadkowa. co rodzi poważne
konsekwencje społeczne dla samych chorych i ich rodzin.
Mimo rozwoju cywilizacyjnego nadal w polskim społeczeństwie panują mity, przesądy i legendy dotyczące padaczki, pochodzące z okresu średniowiecza. Poziom wiedzy o padaczce wśród zdrowej części społeczeństwa jest zatrważająco niski, także wśród prawników
(sędziowie, prokuratorzy, radcy
prawni), elit politycznych i intelektualnych, nauczycieli i innych
grup zawodowych.
Bardzo często padaczka jest
traktowana jako choroba psychiczna, także przez pracowników różnych urzędów. W Polsce,
w przeciwieństwie do krajów
zachodnich wizyta u psychiatry
traktowana jest przez otoczenie
pejoratywnie. Zmiana mentalności i kultury społeczeństwa trwać
będzie latami. Z tych względów,
chorzy na padaczkę mimo swoich kwaliﬁkacji, pozbawieni są
awansu społecznego i zawodowego oraz możliwości czynnego udziału w życiu publicznym
np. kandydowania w wyborach
samorządowych lub parlamentarnych, pełnienia funkcji i stanowisk z wyboru. Powyższa tematyka jest mi doskonale znana z racji pełnienia w poprzednich kadencjach funkcji członka
Krajowej Rady Konsultacyjnej ds.
Osób Niepełnosprawnych przy

Pełnomocniku Rządu, a obecnie
funkcji przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych przy
Marszałku Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Dlatego dokumenty organizacji międzynarodowych i ONZ – Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, WHO-ILAE-IBE – Europejska Deklaracja Przeciwpadaczkowa, mają ogromne znaczenie prawne i edukacyjne. Chory
na padaczkę nie może być obywatelem drugiej kategorii we
własnym kraju, musi mieć równe szanse rozwoju. Skrajne opinie o padaczce i chorych na tę
chorobę są także udziałem niektórych lekarzy np. neurologów,
psychiatrów, mimo, że mogą być
powiadane w odniesieniu do indywidualnych przypadków, traktowane są jako odnoszące się do
całej populacji. Takie opinie brane pod uwagę przez przedstawicieli innych grup zawodowych
np. prawników, nauczycieli powodują wielkie szkody w świadomości społecznej i zniekształcają prawdziwy obraz choroby i
chorego.
Reasumując, należy stwierdzić, że przed organizacją lekarzy – Polskim Towarzystwem
Epileptologii, organizacją pacjentów – Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę, ośrodkami zajmującymi
się leczeniem i instytucjami powołanymi do obsługi osób niepełnosprawnych np. Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, ośrodki pomocy społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, stoją poważne zadania mające na celu poprawę jakości usług medycznych, zmianę świadomości społeczeństwa
w sprawach padaczki, usprawnienia procesu rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej.
Status chorego na padaczkę wymaga prawnego uregulowania w Polsce, niestety, dotychczasowi ministrowie właściwych resortów pozostają obojętni na ten ważny społecznie i politycznie problem.
cdn.

– Jaki był cel zorganizowania
konferencji pod hasłem „Wolontariat jako element budowania kapitału społecznego Poznania”?
– Organizatorzy konferencji
to Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz ARS – Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki.
Celem było zapoczątkowanie dyskusji na temat kierunków rozwoju wolontariatu w
Poznaniu. Miało to być pierwsze spotkanie, w trakcie którego powstanie grupa robocza pracująca nad stworzeniem strategii rozwoju wolontariatu w Poznaniu. Celem było
też zaprezentowanie dobrych
praktyk na przykładzie działalności Centrum Wolontariatu
w Gdańsku, które podobnie jak
Centrum przy WRK należy do
Ogólnopolskiej Sieci Centrów
Wolontariatu.
– Czy mieszkańcy Poznania
są zaangażowani społecznie?
– Biorąc pod uwagę liczbę
działających w Poznaniu organizacji i osób szukających wolontariackiego zajęcia, na pewno jesteśmy gotowi się zaangażować.
Inna sprawa, na ile ta chęć przekłada się potem na rzeczywiste
działania. Często poznaniacy
nie wiedzą, jak się zaangażować
i gdzie, co moim zdaniem wyni-
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rupa młodych niewidomych z Wielkopolski zwiedziła nasze dwie stolice – obecną i dawną – Warszawę i Kraków. Członków Spółdzielni Socjalnej „Masterpunkt” w Poznaniu chcieli sprawdzić, jak te
dwa duże miasta i nasz Poznań
są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób
dzięki projektowi „Gdzie łatwiej
żyć…” połączyliśmy przyjemne
z pożytecznym i wyruszyliśmy
na trwającą pięć dni wyprawę.
Była ona możliwa dzięki środkom Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W miastach poruszaliśmy
się transportem miejskim,
ponieważ głównie publiczne środki transportu podlegały naszej ocenie. W Warszawie
na fali piłkarskiego Euro 2012
poszliśmy zobaczyć Stadion
Narodowy, następnie Centrum
Nauki „Kopernik”, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Byliśmy tam kilka godzin
i nikt się nie nudził, pomagaliśmy sobie nawzajem w wykonywaniu doświadczeń, któ-
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Wolontariat jest niezbędny
Z EWĄ ZARZYCKĄ z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu przy Wielkopolskiej
Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych rozmawia AURELIA PAWLAK.
ka z niewystarczającej promocji
działań organizacji.
– Czy w innych polskich miastach przyjmują się tak zwane
dobre praktyki?
– Prezentowaliśmy je na przykładzie działalności Centrum
Wolontariatu w Gdańsku, które może służyć jako wzór współpracy między organizacjami oraz
administracją, a także biznesem
i mediami. Centrum w Gdańsku
dzięki współpracy, także w postaci stałego doﬁnansowania ze
strony miasta, pełni rzeczywiście
rolę animatora aktywności społecznej, prowadzi działania na
dużą skalę. Między innymi obsługiwało Euro 2012 i inne miejskie imprezy. Prowadzi biuro pośrednictwa, organizuje szkolenia
dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, prowadzi poświęcony mu portal. Udało się im
zachęcić do współpracy lokalne
organizacje, skutecznie walczą
z wizerunkiem wolontariatu pomocowego, pokazując młodym
ludziom, że wolontariat to aktywność, działanie razem, kreowanie nowych pomysłów. Widać na przykładzie Gdańska, że
warto rozwijać wolontariat.

– Jak przedstawia się sytuacja w Poznaniu?
– W trakcie mojej pracy w
Fundacji „Dobrze że jesteś” byłam pod wrażeniem ilości osób
zainteresowanych zaangażowaniem się w działania wolontarystyczne. Widziałam potrzebę funkcjonowania centrum
wolontariatu – miejsca, w którym zebrane byłyby oferty różnych organizacji, a profesjonalni doradcy pomogliby podjąć
decyzję o zostaniu wolontariuszem. Stąd moje zaangażowanie w tworzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu, które
od stycznia tego roku powstało
przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej. Teraz istotne jest,
aby zapewnić Centrum ciągłość
działania i możliwości rozwoju. Nie do końca wykorzystany
potencjał tkwi w szkolnych kołach wolontariatu. Są tam aktywni młodzi ludzie, warto byłoby ich włączać w działania poznańskich organizacji. Uczestnicy konferencji w części warsztatowej dokonali analizy sytuacji
wolontariatu w Poznaniu. Jego
mocne strony to duża liczba
ochotników (młodzież szkolna,

studenci, seniorzy), duża liczba organizacji pozarządowych,
które mogą wykorzystać potencjał wolontariuszy, doświadczenia zdobyte podczas organizacji EURO 2012. Natomiast do
słabych stron uczestnicy spotkania zaliczyli brak zainteresowania ze strony włodarzy miasta i regionu, niewystarczające środki przeznaczane na rozwój wolontariatu, brak trwałego
doﬁnansowania organizowania
wolontariatu, niewystarczająca ilość szkoleń dla wolontariuszy, brak ciągłości działań, słabo rozwinięty system koordynacji i komunikacji między organizacjami oraz między organizacjami a administracją i mediami, brak uznania pracy wolontariuszy, kreowanie niewłaściwego wizerunku wolontariatu
w mediach, przeświadczenie o
tym, że angażowanie się nie jest
modne, że działanie za darmo to
„frajerstwo”.
– Jakie podjęto decyzje dotyczące stworzenia strategii rozwoju wolontariatu w naszym
mieście?
– Osoby biorące udział w spotkaniu wyraziły chęć dalszej pra-

cy nad rozwojem wolontariatu
w Poznaniu. Wkrótce czeka nas
kolejne spotkanie, w trakcie którego zostaną sformułowane kluczowe cele.
– Czy administracja publiczna jest zainteresowana tym
problemem?
– W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Byli żywo zainteresowani
problemem wolontariatu, widzą
potrzebę podejmowania wspólnych działań na rzecz jego rozwoju, podkreślają jego znaczenie z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego Poznania i Wielkopolski. Są gotowi do
dialogu i współpracy, dzielenia
się doświadczeniami zdobytymi podczas organizacji wolontariatu na Euro 2012. Mamy nadzieję na dalsze zaangażowanie przedstawicieli administracji w prace nad strategią. Byłoby
dobrze, gdyby podobne zaangażowanie wykazywali radni i władze miasta.

PODRÓŻE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „MASTERPUNKT”

Gdzie łatwiej żyć…
ramę Krakowa. Na Kopcu Krakusa panowała cisza, tylko z oddali dochodziły pomruki miasta.
Nazajutrz
rozpoczęliśmy
zwiedzanie od Kazimierza, sennego o poranku. Po ilości ka-

wiarenek i restauracji domyśliliśmy się, że o innej porze dnia
tętni tu życie. Stąd w samo południe udaliśmy się do Smoka
Wawelskiego i na Wzgórze Wawelskie. Odwiedziliśmy Kaplicę

FOT. ARCHIWUM

re są tam dostępne, bawiąc się
wyśmienicie.
Wieczorem wjechaliśmy na
taras widokowy na Pałacu Kultury i Nauki, by podziwiać panoramę miasta w promieniach zachodzącego słońca. Następnego dnia popędziliśmy do Krakowa. Tam na dworcu powitał nas
przewodnik, który pomógł nam
odnaleźć się w mieście pełnym
remontów, wykopów i pozmienianych tras środków transportu publicznego.
Pod wieczór wybraliśmy się
na Kopiec Krakusa. Poprzez
chaszcze przewyższające nas
swoją wysokością, przez kamienie i piaszczyste drogi dotarliśmy na miejsce, które urzekło
nas swoim pięknem. Warto było
się wspinać, by zobaczyć pano-

Zygmuntowską i wspięliśmy się
do Dzwonu Zygmunta.
Na Plantach dotarliśmy pod
Okno Papieskie, a później poszliśmy w kierunku Rynku, gdzie
każdy z nas mógł się oddać
chwili lenistwa. Jednak prawdziwe rozkosze miały nas czekać
podczas rejsu po Wiśle. Spacerowaliśmy długo ulicami Krakowa.
Efektem tego wyjazdu będzie
raport podsumowujący nasz pobyt. Liczymy, że będą kolejne
tego typu działania, bo poza celami które realizowaliśmy w projekcie, nawiązały się przyjaźnie,
ludzie wzajemnie sobie pomagali i wspierali w trudnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że czytelnikami raportu będą nie tylko osoby niepełnosprawne, ale i
osoby, które mają wpływ na dostosowanie środków transportu publicznego, przejść dla pieszych, budynków. Liczymy, że
dobre w innych miastach rozwiązania znajdą uznanie w
Wielkopolsce.

MAGDALENA BAER
MAGDALENA ORZESZKO

40 STRONA

LISTOPAD 2012

KSIĄŻKA

Inny nie znaczy
gorszy
z całą stanowczością powiedzieć, że „Sport w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa ogromną, pozytywną rolę.
Kształtuje moc konieczną do
codziennej walki z przeciwnościami losu….”

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

K

siążka „Cierpienie w milczeniu”, to swoisty apel do
ludzi niepełnosprawnych, jak
i do całego społeczeństwa,
„że inny nie znaczy gorszy, że
chcieć, to często móc, że to,
co dziś wydaje się niemożliwe
– jutro może być wykonalne”.

„Cierpienie w milczeniu” jest
swoistym wołaniem o lepsze
jutro, o normalność i godne życie osób niepełnosprawnych,
jak również apelem do samych
niepełnosprawnych, by w miarę swoich możliwości starali
się uczestniczyć w życiu społecznym, aby wciąż przekraczali linię marginesu, za którą

Książka skłania do reﬂeksji nad sobą i drugim człowiekiem. Dwa pierwsze rozdziały
„Aborcja” i „Czy warto gwałcić
naturę” zapewne u większości czytelników wzbudzą liczne kontrowersje. W rozdziale
„Rehabilitacja” niepełnosprawni czytelnicy pewnie przytakną ze zrozumieniem, a pełnosprawni, choć częściowo pojmą ideę rehabilitacji. Skarupa bez pruderii pisze o seksie
osób niepełnosprawnych. W
„Dziedziczeniu chorób” uświadamia, które z chorób są dziedziczne a które nie. Bo choć
dziś mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, nie zawsze po nią
sięgamy.
Książka daje też obraz dnia
powszedniego osoby z mniejszą lub większą dysfunkcją narządu ruchu. W jednym z rozdziałów znajdziemy też cenne
wskazówki jak pomagać osobom niesprawnym i jak tą pomoc przyjmować. Nie wszyscy mają bezpośredni kontakt z
niepełnosprawnymi i nie wszyscy potraﬁą ocenić, czy osoba tej pomocy oczekuje. Z drugiej strony trzeba się nauczyć
poprosić o pomoc. Eugeniusz
Skarupa, jako zasłużony sportowiec i znakomity trener może

FOT. ARCHIWUM

Autorem publikacji jest Eugeniusz Skarupa, absolwent
AWF we Wrocławiu, wybitny
niepełnosprawny sportowiec,
mistrz świata inwalidów w
podnoszeniu ciężarów (Anglia
1981), wicemistrz Igrzysk Paraolimpijskich (Holandia 1980),
trener II klasy lekkiej atletyki,
działacz społeczny, bioenergoterapeuta… po prostu pasjonat
życia.

osoby chore i niepełnosprawne wciąż są spychane. W końcowym rozdziale znajdujemy trochę ﬁlozoﬁi: mianowicie
rozważania, dlaczego niemal
każdy z nas, a w szczególności
osoby z jakimś deﬁcytem zdrowotnym, zadają sobie pytanie:
„dlaczego ja?”.
Zachęcam do lektury „Cierpienia w milczeniu” w szczególności studentów rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, terapeutów, psychologów, rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami. Znajdują się tu cenne wskazówki do pracy w środowiskach osób niepełnosprawnych. Zapewne nie będzie to czas stracony, lecz zadumy nad własnym zdrowiem
i życiem.
Zainteresowanych nabyciem
siążki z autografem autora prosimy o kontakt pod adresem:
genekstart@interia.pl

– Uprawiane przed laty wioślarstwo wróciło do pani wraz
z Mistrzostwami Świata w Duisburgu. Kto panią namówił do
udziału w zawodach?
– Pewnego dnia zatelefonowała do mnie moja partnerka,
z którą przed laty trenowałam
wioślarstwo, proponując udział
w Mistrzostwach Świata Master
w Duisburgu. W pierwszej chwili byłam zaskoczona, ale szybko podjęłam decyzję, że startujemy. Na przygotowania nie było
zbyt dużo czasu. Zgadzam się
z twierdzeniem, że jak już ktoś
nauczy się jeździć na rowerze
to tej umiejętności nie zapomina. Owszem, to prawda, ale bardzo ważna jest kondycja. Szybko
więc się zmobilizowałam i rozpoczęłam treningi. To był również moment w którym wróciły wspomnienia z przeszłości.
Te piękne, radosne chwile przeżywane w czasie wiosłowania. Gdy zachorowałam na raka
piersi, musiałam porzucić wiosła. Ne brałam ich do rąk przez
czterdzieści lat. Gdy postawiono
diagnozę, lekarz stwierdził, że
mam sobie wybić z głowy wioślarstwo i siatkówkę. Postanowiłam, że w takim razie będę uprawiać narciarstwo. Jestem typem
sportowca i nie lubię się poddawać.

raz więcej można przeczytać,
szczególnie w amerykańskich
periodykach, o dobrym wpływie sportu w chorobach nowotworowych. Myślę, że skoro ja
jestem „zakręcona” sportowo, to
zarażam tym koleżanki. Wprawdzie nie jest to aż tak bardzo potrzebne, bowiem jak tylko są organizowane jakiekolwiek zawody, to Amazonki bardzo chętnie
w nich uczestniczą. Pojechały na
zwody kręglarskie do Krotoszyna, pływackie do Leszna, biorą
udział w różnych spartakiadach.
Przyznaję, że aktywność jest imponująca, zwłaszcza tych Amazonek, które dobiegają siedemdziesiątki. Do tego dochodzą
spartakiady regionalne, odbywające się przykładowo w Olsztynie lub w Koszalinie. Natomiast
koleżanki z Wielkopolski polubiły kręgle, pływanie, nordic walking. Podczas uprawiania sportu wyłącza się myślenie o tym
co przykre, okrutne, co budzi lęk
i niepokój. Sport pozwala zapomnieć o raku. Zauważyłam, że
na warsztatach dla kobiet z nawrotem choroby nowotworowej
sporo się mówi o szansie na powrót do zdrowia. Są to przykłady, że sport w walce z nowotworem jest szalenie ważny. Oczywiście mam na myśli aktywność
ﬁzyczną, a nie sport wyczynowy.

– Co pani czuła po tylu latach, wsiadając do łodzi i
chwytając za wiosła?

– Spodobał się pani pomysł
Kanadyjek, które zaproponowały udział w Mistrzostwach
Łodzi Smoczych?

– To był dla mnie powrót do
przeszłości. Było przy tym wiele
śmiechu, radości i zabawy. Co-

– Bardzo się spodobał. Powiadomił mnie o tej propozycji nieżyjący wiceprezydent Pozna-

W

tetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu do spraw osób niepełnosprawnych Roman Durda,
przedstawiciele instytucji samorządowych, ośrodków pomocy
społecznej, miejskich ośrodków
pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych i mediów.
Celem konferencji była prezentacja projektu „Równe traktowanie standardem dobrego
rządzenia”, realizowanego w latach 2011-2012 w ramach priorytetu V: „Dobre rządzenie, działanie 5.1: Wzmocnienie potencjału
administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w partnerstwie ze Szkołą
Główną Handlową w Warszawie
i Uniwersytetem Jagiellońskim w
Krakowie.
Projekt ma na celu podjęcie
działań zmierzających do przygotowania administracji rządowej do tworzenia i monitorowania prawa oraz opracowywania

jaki sposób zapobiegać
dyskryminacji i kto jest na
nią najbardziej narażony? Jaka
jest skala tego zjawiska w województwie wielkopolskim i co
zakłada projekt „Równe traktowanie standardem dobrego
rządzenia”? – na te pytania odpowiadano podczas konferencji regionalnej „Rząd równych
szans – administracja przeciw
dyskryminacji”, która zorganizowano w poniedziałek 8 października w Hotelu „Ikar” przy
ulicy Kościuszki w Poznaniu.
Gospodarzem spotkania była
sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,
posłanka na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Wzięli w nim udział: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Elżbieta Bijaczewska,
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski,
pełnomocnik Rektora Uniwersy-
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Znowu wzięłam się
za wiosła
Z KRYSTYNĄ WECHMANN, prezesem Federacji Stowarzyszeń Amazonki rozmawia
AURELIA PAWLAK.

nia Maciej Frankiewicz. Zapytał, czy jestem w stanie wystawić załogę. Zgodziłam się, bo
potraktowałam to jako wyzwanie. Wiedziałam, że wiosłowanie jest bardzo siłowe i raczej lekarze je odradzają chorym kobietom. Wiedziałam również to,
że amerykański lekarz przeprowadził program polegający na
tym, aby stwierdzić, czy wiosłowanie pomaga skutecznie obniżyć obrzęk u kobiet po mastektomii. Program się skończył, ale Kanadyjkom tak bar-

dzo się spodobało, że nie pożegnały się z łodziami. Przy okazji mistrzostw zachwycił mnie
pewien zwyczaj, który Kanadyjki mają wpisany w swoje regaty.
Mianowicie przy okazji spływają
na wodę kwiaty za tych, którzy
odeszli oraz wybucha fontanna
radości na cześć tych, które wywalczyły zwycięstwo. Wówczas
nie pokonałyśmy Kanadyjek, ale
zdobyłyśmy brązowy medal. Po
pewnym czasie Kanadyjki zaprosiły nas na mistrzostwa dziesięciolecia ich wiosłowania. Poleciałyśmy do Kanady i wzięłyśmy udział w zawodach, które
dla nas okazały się świetną zabawą. Wśród uczestniczek były
Amerykanki, Japonki, Włoszki, Australijki. Na całym świecie
trwa propagowanie tego sportu
wśród Amazonek. Jednak wiele zależy od możliwości dostępu
do wody. W Poznaniu nie mamy
z tym problemu.
– Do Duisburga pojechała
pani własny koszt.
– Pojechałam tam z wielką

radością. Stanęłam wprawdzie
przed dylematem „coś za coś”.
To był mój wybór: wakacje na leżaku czy zawody. Wybrałam to
drugie i jestem bardzo zadowolona. Zresztą każda uczestniczka musiała zapłacić za udział.
Nie byłam więc wyjątkiem. To
wydarzenie bardzo mnie pozytywnie „podkręciło”. Namówiłam Anię Twardowską, która
jest w Amazonkach od początku
i ze mną wiosłowała, by regularnie trenować. Przygotowujemy się do przyszłorocznych mistrzostwach we Włoszech. Obie
jesteśmy bardzo zmotywowane.
Wzajemnie się mobilizujemy i
wspieramy.
– Stanęłyście na podium w
Duisburgu?
– Nie, ale i tak byłyśmy bardzo szczęśliwe. Wśród startujących były spore duże różnice, bowiem okazało się, że najlepsze
osady trenują dwa razy w tygodniu. Przy okazji trening jest formą aktywności ﬁzycznej. A to
dla chorych na raka jest bardzo

istotne. To wspaniały sposób na
spędzania wolnego czasu w jesieni życia. Najważniejsze, by
nie siedzieć w domu przed telewizorem. Rekreacyjne podejście do sportu, bez presji zwycięstwa i konieczności zdobywania
medali, jest przyjemnością. Coraz więc Amazonek się do tego
przekonuje.
– Czy wyjazd na mistrzostwa
zaowocował nowymi kontaktami i znajomościami przywiezionymi do Polski?
– Oczywiście. To była doskonała okazja, by odświeżyć kontakty, wymienić się numerami
telefonów, adresami. Spotkałam wielu znajomych z dawnych czasów, z którymi chętnie
wspominałam różne wydarzenia z przeszłości. Doszłam do
wniosku, że nauczyłam się dystansu do siebie. Dzięki temu
do wszystkiego podchodzę bez
zbędnych emocji. A to jest istotne w codziennym zmaganiu się
z rzeczywistością i rozwiązywaniem problemów.

Przeciw dyskryminacji
i wdrażania odpowiednich strategii uwzględniających zasadę
równości.
Drugim celem debaty była
wymiana doświadczeń dotycząca sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.
Ciekawym punktem spotkania
była prezentacja wyników badań sondażowych przeprowadzonych na potrzeby projektu,
z których wynikło, że co szósta
osoba posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności doświadczyła nierównego traktowania. Zainteresowanie słuchaczy
wzbudziła też sprawa podejścia
do osób chorych psychicznie: tu
województwu wielkopolskiemu
przyporządkowano średnią wartość wskaźnika dystansu wobec

ludzi z problemami zdrowia psychicznego. Najbardziej skłonni
do akceptacji tych osób okazali się mieszkańcy województwa
lubuskiego i warmińsko-mazurskiego, najgorzej wypadło województwo zachodniopomorskie i
łódzkie.
Przedstawione wyniki badań
pokazały, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia w Polsce, jeśli chodzi o równe traktowanie osób z
niepełnosprawnością, mniejszości narodowych czy ludzi o odmiennej orientacji seksualnej.
Kolejną częścią obrad był panel dyskusyjny z udziałem przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, radnego Miasta Poznania
Michała Tomczaka, posłanki

na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Rzecznika Prasowego Najwyższej Izby Kontroli Pawła Biedziaka, kierownika
Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON Justyny Mingielewicz oraz eksperta do spraw
osób niepełnosprawnych Justyny Lachor.
Kozłowska – Rajewicz zapowiedziała, że w najbliższym czasie Biuro Pełnomocnika Rządu
do spraw osób niepełnosprawnych uruchomi szeroki program
staży zawodowych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Rzecznik Prasowy Najwyższej Izby
Kontroli Paweł Biedziak przyznał, że nie jest zadowolony z
poziomu otwartości swojej in-

stytucji na zatrudnianie osób
niepełnosprawnych. Specjaliści
zwrócili uwagę na niski poziom
aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych. W trakcie
spotkania mówiono też na temat orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Nie trudno się domyślić, że
aby postawione cele dotyczące
wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i równego traktowania zostały osiągnięte, potrzebny jest ogromny wysiłek
całego społeczeństwa, a szczególnie instytucji państwowych,
osób indywidualnych i organizacji zaangażowanych w niesienie
pomocy tej grupie społecznej.

KAROLINA KASPRZAK
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FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Język migowy
i pantomima

Leksykony rozdane.

M

etody i formy kontaktu z
osobą niesłyszącą, alfabet języka migowego, liczebniki, znaki, kalambury, gesty oraz
wizyty w instytucjach skupiających ludzi z dysfunkcją słuchu
czekały na uczestników warsztatów języka migowego i pantomimy, które od września realizuje Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” przy
ulicy Kolejowej 1 - 3 w Poznaniu.
Celem warsztatów jest przybliżenie młodzieży kultury niesłyszących, ich języka i sposobów porozumiewania się. Prowadzone są w dwóch grupach
wiekowych w okresie od września do grudnia 2012. Dzięki nim
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych mają możliwość przekonać się, że niepełnosprawności nie trzeba się bać.
Prócz udziału w zajęciach prowadzonych przez tłumaczy języka migowego nawiązują też
kontakt z niesłyszącymi, co jest
ogromnie istotne w nauce języka migowego.
Prezentowane są ﬁlmy dokumentalne, piosenki nagrane
w języku migowym, animacje.
Podczas warsztatów.

Zdobyta na kursie wiedza pozwala młodym ludziom przezwyciężyć lęk, który zazwyczaj
towarzyszy w pierwszym kontakcie z niesłyszącym. Uczestnicy otrzymują leksykony języka
migowego i zaświadczenia potwierdzające udział.
– Moi rodzice i brat nie słyszą,
więc zjawisko głuchoty nie jest
mi obce – mówi 13-letnia Iza. –
Przychodzę tutaj, aby lepiej poznać formy porozumiewania się
z niesłyszącymi i dowiedzieć, jak
można pomagać im w codziennym życiu. Nauka języka migowego i odczytywania mowy ciała daje dużo satysfakcji.
Z warsztatów korzyść czerpie
również 17-letnia Hania i 13-letnia Natalia. Nastolatki z dumą
opowiadają o wrażeniach z
pierwszej lekcji, kontakcie z niesłyszącymi i współpracy. Wypowiedzi dowodzą, ile pozytywnych cech drzemie w młodych
ludziach. Zamiast chodzić na
koncerty czy spotkania towarzyskie, poświęcają czas wolny osobom niesłyszącym. Dając im siebie otrzymują dwukrotnie więcej.

KAROLINA KASPRZAK

ak co roku po wakacjach
Łódź na kilka dni staje się stolicą polskiej rehabilitacji. Ponad
250 ﬁrm z kraju i z zagranicy
zgłosiło swój udział w XX Międzynarodowych Targach „Rehabilitacja”. Uroczyste otwarcie
Targów to świetny moment do
podsumowań i podziękowań,
szczególnie, że jest co wspominać.
Pierwsze targi „Rehabilitacja”
odbyły się w 1993 roku z 25 wystawcami. Ogromna determinacja i zaangażowanie organizatorów wspierane były między
innymi przez Doktora Piotra Janaszka, o czym każdego roku
przypomina Paweł Babij - Prezes
Spółki „Interservis”, organizator
targów. W tym roku wśród wyróżnionych piękną statuetką „Interservisu” znalazła się Fundacja
im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, która kontynuuje pracę swego Patrona. Nagroda wręczona była z dedykacją „Każdy,
kto pracuje nad wielkim i szlachetnym przedsięwzięciem, najpierw jest w swoich wysiłkach
wspierany przez nadzieję, a potem nagradzany radością”.
Międzynarodowe Targi Sprzę-

tu Rehabilitacyjnego „Rehabilitacja” to targi z misją. Organizowane od dwudziestu lat stały się
unikatowym miejscem nie tylko
do prezentacji nowych produktów i technologii, spotkań handlowych i zdobywania kontrahentów. To także istotne wydarzenie o charakterze społecznym. Targi „Rehabilitacja” przybliżają problemy osób z niepełnosprawnością, są okazją do
wymiany doświadczeń i przyczyniają się do szerzenia idei integracji.

„A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły?

niczyć, zawsze chociaż przez telefon śpiewał z nami na otwarcie
zlotu nasz hymn – pieśń Mariana Raszewskiego. Szczególnie
rozrzewnia mnie wpis, jakiego
dokonał w 2002 roku. Świebodzin obchodził wówczas 700-lecie istnienia. Na nasz wniosek
poparty przez inne lokalne organizacje Rada Miasta i Gminy
przyznała naszemu kochanemu
wychowawcy Janowi Sobocińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Oto słowa jakie
wpisał do kroniki po tym wydarzeniu nasz profesor:

P

rzytoczony fragment „Pieśni
o ziemi naszej” Wincentego
Pola doskonale obrazuje sens
spotkań sympatyków i członków Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza w Świebodzinie,
krótko zwanych „Grupą Opty”.
Już dwukrotnie prezentowaliśmy się na łamach „Filantropa”
(numery 182 i 203). Dla przypomnienia: jesteśmy wychowankami i byłymi pacjentami Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie.
Tę wspaniałą więź trwającą
już 38 lat zaszczepił w nas nieżyjący już mentor i opiekun z czasów pobytu w ośrodku nauczyciel z przysanatoryjnego liceum
mgr Jan Sobociński.
Do końca uczestniczył w naszych spotkaniach zlotowych,
jeszcze podczas XXX Zlotu w
Przełazach w 2004 roku, jak zapisaliśmy w kronice, podczas
wspaniałego wieczornego spotkania mając już 89 lat „stanął do
Mazura”. Polecam naszą stronę www.opty.info, gdzie można
prześledzić całą naszą historię.
Gdy coroczne zlotowe spotkania odbywały się dalej od Świebodzina i z uwagi na podeszły
wiek nie mógł już w nich uczest-

Na targach można zobaczyć
produkty światowej klasy i najnowsze technologie dotyczące
proﬁlaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. W tym roku
swoje premiery będzie miało
wiele prezentowanych rozwiązań i urządzeń, m.in.:

• nowoczesne

urządzenia
wspierające pracę rehabilitantów, służące do diagnostyki narządów ruchu, kontroli postępów w rehabilitacji
i oceny sprawności ﬁzycznej
– z użyciem zaawansowanego oprogramowania, bluetooth, graﬁki w 3D,

1 CZERWCA 2002 R.
Dzień dzisiejszy zaliczam do
najszczęśliwszych w moim długim życiu. Spotkał mnie zaszczyt, o jakim nawet myśleć
nie mogłem. Nie to jest dla mnie
najważniejsze, że Rada Miasta
Świebodzin nadała mi tytuł Honorowego Obywatela, ale to, że
wymusili to na niej moi dawni
uczniowie, z których większość
mieszka z dala od tego miasta.
Do sumiennej pracy wdrażali mnie moi Rodzice, rozwinęła te skłonności i nawyki szkoła,
zwłaszcza Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie, mój ksiądz prefekt Jan Krystosik.
Więc starałem się obrany zawód nauczyciela uprawiać nienagannie. Uczyłem, starałem się
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XX MIĘDZYNARODOWE TARGI „REHABILITACJA” W ŁODZI

Wśród wyróżnionych –
„Podaj Dalej” z Konina
• innowacyjne urządzenia do

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI „PODAJ DALEJ”

całkowitej rehabilitacji dłoni, które mobilizują ruch w
stawach palców, sprzężone
z graﬁcznym i dźwiękowym
biofeedbackiem,

Janusz i Daniel byli na Targach w Łodzi po raz pierwszy.
Reprezentowali Fundację „Podaj Dalej” podczas uroczystego
otwarcia. Rozmawiali z producentami i importerami,
chętnie testowali prezentowane sprzęty.

• protezy ramion i dłoni stero-

wane przez człowieka za pomocą biosygnałów generowanych przez mięśnie,

• innowacyjne

urządzenia
umożliwiające obsługę komputera za pomocą ust i oczu,

• unikatowa metoda leczenia

zmian
zwyrodnieniowych
stawów, wykorzystująca komórki macierzyste.
To, co jeszcze niedawno było
niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością.
Różnorodna
oferta
tar-
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gów „Rehabilitacja” sprawia, że
wzbudzają ogromne zainteresowanie specjalistów. Targi odwiedza co roku ponad osiem tysięcy osób. Specjaliści z zakresu ortopedii, rehabilitacji, ﬁzjoterapii,
menedżerowie zarządzający publicznymi i prywatnymi ośrodkami rehabilitacji, sanatoriami i
uzdrowiskami spa poznają najnowszą ofertę rynkową i nawiązują kontakty handlowe.
Na targi co roku przyjeżdża
kilka tysięcy osób z niepełnosprawnością. Mogą wybrać i wypróbować sprzęt, porozmawiać
ze specjalistami i uczestniczyć w
ciekawych pokazach. Targi odwiedzają także przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, terapeuci, pedagodzy i opiekunowie, którzy na co dzień pomagają osobom z niepełnosprawnością. Przybywają po wiedzę oraz
zawodowe inspiracje.
Targi w Łodzi trwały do soboty 22 września. Wstęp dla osób
niepełnosprawnych był bezpłatny.
http://www.rehabilitacja.interservis.pl/index.php?mod=page&id=1473
www.podajdalej.org.pl

ZETJOT

XXXVIII ZLOT „GRUPY OPTY” W OPOLU

„A czy znasz ty, bracie młody…”
Ale ze wspomnień wracam do XXXVIII Zlotu „Grupy
Opty” w Opolu w dniach od 13
do 16 września. Jego komandorem była koleżanka Roma Łoza,
mieszkanka Opola, która popisała się wspaniałą organizacją i
doskonałym prowadzeniem grupy. Jak zwykle pierwszy wieczór,
czwartkowy, to wspomnienia i
piosenki. Kolega Tomek, prowadzący swój zespół muzyczny, akompaniował na gitarze naszym śpiewom. Natomiast piątek i sobota to zlotowe dni „robocze”. Wynajęliśmy autokar i
razem, całą grupą zwiedzaliśmy piastowskie Opole i Brzeg
z wieloma zabytkami – szczególnie ważne dla naszej historii
największe nekropolie Piastów.
Podczas wędrówki uliczkami
Opolskiej Starówki zwiedziliśmy
m.in. Katedrę pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego,
Kaplicę świętej Anny, w kościele o.o. franciszkanów – mauzoleum Piastów opolskich, Galerię
„Studzienna” – miejsce pracy naszej komandor zlotu.
Nie ominęliśmy słynnego Amﬁteatru. Tu nawet kilku uczestni-

ków miało swój debiut na scenie.
Szkoda, że nie było nagłośnienia
i TV... Oczarowało nas również
„Muzeum Wsi Opolskiej”. Szczególnie mile wspominamy opowieści kustoszy w poszczególnych obiektach, na przykład we
młynie, u kowala, w szkole. Byliśmy w ﬁrmowym sklepie Zakła-

dów Cukierniczych „Odra”. Na
zakończenie zwiedzania odbyliśmy rejs gondolą po starorzeczu
Odry – Młynówce.
W przyszłym roku planujemy spotkanie „Opty-mistów” w
Bieszczadach i wycieczkę do
Lwowa.

ANDRZEJ MEDYŃSKI
PREZES „GRUPY OPTY”

FOT. ARCHIWUM „OPTY”

jakoś wpływać na kształtowanie
charakterów, ostrożnie przeciwstawiałem się ateizacji i sowietyzacji wychowanków. I nie rozpieszczałem ich, nie chciałem
być dobrym wujkiem, nie oczekiwałem wdzięczności. Czasem
nawet celowo im dokuczałem.
Pamiętam, jak na wycieczkach
nie tylko zmuszałem ich do notowania spostrzeżeń i wrażeń,
ale zabraniałem zabierać aparaty radiowe lub kupować lody.
A dziś ci dawni wychowankowie wysuwają moją kandydaturę do wyróżnień, pokonują setki
kilometrów, aby uczestniczyć w
moim ważnym dniu.
Patrzę na nich – może to
ostatnie nasze spotkanie? – powstrzymuję łzy szczęścia. Myślę, że warto być nauczycielem.
Przecież Ci uczniowie to obecnie mężowie, żony, rodzice dorastających dzieci, to dobrzy, mądrzy ludzie, którzy zajmują ważne stanowiska w społeczeństwie
i dobrze się z nich wywiązują.
A jednak pamiętają o swoim
starym nauczycielu.
Bóg Wam za to zapłać.
Jan K. Sobociński”

Pamiątkowa zbiórka podczas zwiedzania Opola.
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rzez dwa dni w poznańskim
kinie Muza można było
obejrzeć ﬁlmy w ramach IV
Festiwalu Filmowego „Wyścig
Jaszczurów”. Piętnaście obrazów dokumentalnych zrealizowanych przez niezależnych autorów, którzy ukończyli 50 lat,
walczyło o laur „Złotego Jaszczura”.
Organizatorem festiwalu było
Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. Zaprosiło ono do
udziału wszystkich niezależnych twórców ﬁlmowych, którzy ukończyli 50 lat, do nadsyłania swoich prac. Zaznaczono, że ﬁlmy nie mogły być realizacjami komercyjnymi. Dopuszczono jednak obrazy zrealizowane przez niezależnych producentów, które ﬁnansowane lub
współﬁnansowane były ze środków publicznych, takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Regionalne Fundusze Filmowe, Samorządy Gmin, Miast i Województw, organy administracji
publicznej, a także TVP S.A. Seanse odbywały się bezpłatnie 17
i 18 października w poznańskim
kinie „Muza”.
Do konkursu zgłoszono 15 ﬁlmów, także dwa zagraniczne z
Rosji i Niemiec. Pokazom festiwalowym towarzyszyła prezentacja fotograﬁi seniorów. „Wyścig Jaszczurów” jest jedną z nielicznych ogólnopolskich imprez
uświetniających Europejski Rok
Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej. Honorowy patronat nad Festiwalem objęła profesor Irena
Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Najstarszym uczestnikiem był 79-letni Bohdan Kezik. Pokazał dokument „Żądza
pieniądza”. Jego talent w ubiegłych latach nagrodzono za obrazy „Ludmiła” oraz „Wielka
woda”. Tradycyjnie nie zabrakło
ﬁlmów autorstwa Janusza Kłosińskiego, znanego wszystkim z
roli Józia Śpiewaka z ﬁlmu „Rejs”
Marka Piwowskiego. W tym roku
wszystkie obrazy konkursowe
miały charakter dokumentalny.
Dodatkowo podczas festiwalu
zaprezentowano poza konkursem pięć ﬁlmów autorstwa osób
dojrzałych.
Zdaniem organizatorów festiwalu w Polsce nasiliła się „dyktatura młodych”. Większość decy-

dentów unika współpracy z osobami dojrzałymi, po pięćdziesiątym roku życia. Dzieje tak dlatego, że uważa się ich często za
niezdolnych do efektywnej pracy. „Wyścig Jaszczurów” to przewrotne odniesienie do „wyścigu
szczurów”. Festiwal ma uzmysłowić „młodym wilkom”, że ludzie dojrzali potraﬁą tworzyć i
efektywnie pracować
Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK jest nie tylko organizatorem Festiwalu Filmowego „Wyścig Jaszczurów”. Od kilku lat produkuje również ﬁlmy
dokumentalne. Zaczęło się kilka lat temu od współpracy przy
realizacji ﬁlmu Jerzego Jernasa
„KSU – legenda Bieszczad, legenda rocka”. W kolejnych latach już samodzielnie Towarzystwo PTAAAK wyprodukowało
trzy ﬁlmy dokumentalne. Współﬁnansowane one były przez
Wielkopolski Fundusz Filmowy
i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jedną z produkcji są
„Narodziny Wolności”, opowieść
o narodzinach wolnych mediów
w wolnej Polsce na przykładzie
poznańskiej TV-ES. W ﬁlmie
oprócz twórców i pracowników
telewizji wypowiadają się tak
znane osoby jak Tadeusz Zwiefka, Krystyna Łybacka, Marek Siwiec, Janusz Pałubicki i Wojciech
Kruk. Autorem scenariusza i reżyserem ﬁlmu jest Jerzy Jernas.
Operatorem obrazu oraz montażystą są także członkowie PTAAAK-a Janusz Piwowarski i Eryk
Skotarczak. Film został zakupiony do emisji w TVP Polonia.
Na uwagę zasługuje także ﬁlm
„Bohaterowie z Wapna”, dokument o przemilczanej największej katastroﬁe górniczej w Polsce. W 1977 roku wody podskórne zalały kopalnię soli w Wapnie. W wyniku tego zapadło
się pod ziemię pół miejscowości. Zdjęcia do ﬁlmu realizowane były w opuszczonych obiektach stuletniej kopalni, a także w
podziemiach kopalni soli w Kłodawie. O dramatycznych przeżyciach sprzed lat opowiadają byli
górnicy największej polskiej kopalni soli oraz przedstawiciele ówczesnej władzy, którzy organizowali gigantyczną ewakuację ludności. Autorem scenariusza i reżyserem ﬁlmu jest Jerzy
Jernas. Operatorem obrazu oraz

dźwiękowcem i montażystą są
również członkowie PTAAAK-a
Janusz Piwowarski i Eryk Skotarczak. Film także został zakupiony do emisji w TVP Polonia.
Dwa kolejne obrazy to „Królestwo Czardasza”, czyli opowieść
o życiu romskiej rodziny muzyków i tradycyjnych wartościach
przekazywanych przez Romów z pokolenia na pokolenie
oraz „Widzę więcej”, dokument
przedstawiający sylwetkę niewidomego muzyka. Jest nim Daniel
Rupiński, który wsławił się tym,
że od kilku lat codziennie w południe gra hejnał z wieży rausza
w Olsztynie.
Podczas
październikowego festiwalu w bloku konkursowym zaprezentowano środę między innymi: „Dymsza i
dymszolodzy” w reżyserii Bohdana Kezika, „Hobby” w reżyserii Bogdana Lęcznara, „Jak Kargul z Pawlakiem” w reżyserii Aliny Suworow, „Widzę moje Siedlce” w reżyserii Andrzeja Jastrzębowskiego, „Emigranci” w reżyserii Arkadija Tołczyńskiego
(Niemcy), „Dwa wspomnienia”
w reżyserii Janusza Kłosińskiego, „Inna strona miasta” w reżyserii Krzysztofa Kownasa. Natomiast w czwartek można było
obejrzeć ﬁlmy” „Silvana” w reżyserii Jerzego Jernasa, „Tchnienie
Tamani ” w reżyserii Alexandra
Zimina (Rosja), „Wydrzeć ziemi tajemnicę” w reżyserii Aliny
Suworow, „Ludmiła” w reżyserii Bohdana Kezika, „Kamienica
widmo” w reżyserii Aliny Suworow, „W cieniu krzyża” w reżyserii Janusza Kłosińskiego, „Narodziny Wolności” w reżyserii Jerzego Jernasa .
Bardzo interesujący był ﬁrm
„Ludmiła” o znanej piosenkarce, żonie Jerzego Abratowskiego,
która zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. W znakomicie zrobionym dokumencie wspominają ją między innymi Irena Kantor, Halina Kunicka, Adrianna Godlewska, Jerzy
Janicki. Nakreślili oni obraz osoby niezwykle utalentowanej, pogodnej, szczęśliwej, zadowolonej z życia. Wspomnienia pozwoliły przypomnieć sylwetkę
artystki, która wylansowała między innymi przebój „Gdy mi Ciebie zabraknie”.

AURELIA PAWLAK

Pomóżmy
Jasiowi
chodzić
Z

wracam się do Państwa z prośbą o pomoc w uzyskaniu środków na rehabilitację mojego synka Jasia. Ma 7 lat, uczęszcza do
pierwszej klasy szkoły podstawowej. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Rozwój intelektualny
przebiega prawidłowo, ale rozwój
ruchowy jest znacznie opóźniony.
Porusza się pełzając po podłodze.
Narastają też objawy neurogennego skrzywienia kręgosłupa. Dziecko bezwzględnie wymaga dalszej,
intensywnej i ciągłej rehabilitacji neurokinezjologicznej (metodą
NDT – Bobath, Vojty, PNF).

FOT. ARCHIWUM

Filmowy wyścig
jaszczurów

Dwa lata temu Jaś uczestniczył
w pokazie urządzenia NF – WALKER, dzięki któremu mógł sam
stać i chodzić. Od tej chwili ciągle
o nie pyta, bo
zależy mu na ponownym chodzeniu. Cena tego urządzenia to
24 tysiące złotych. Jest to suma
dla nas nieosiągalna. W związku z
tym prosimy o pomoc. Nawet najmniejsza wpłata może spełnić marzenie Jasia. Za okazane wsparcie
z całego serca DZIĘKUJĘ!
Wpłaty prosimy kierować na
konto Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”: BZ
WBK S.A. VI O/Poznań 28-1090-1362-0000-0001-0665-8259.

KATARZYNA BRYSIAK
UL. NIEMCEWICZA 6/5
50-238 WROCŁAW

Od redakcji: Dokumenty poświadczające stan zdrowia
chłopca znajdują się w posiadaniu redakcji.
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wracam się do Państwa z
prośbą o pomoc na leczenie mojego syna Fabiana Nogalskiego. Fabian urodził się
19 kwietnia 2008 roku. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce – postać czterokończynową, padaczkę oraz
schorzenie nerek – tubulopatię. Jest pod stałą opieką specjalistów: neurologa, nefrologa, kardiologa, hematologa, poradni chorób metabolicznych, logopedy, psychologa i pedagoga. Mimo ukończonych 4 lat nie siedzi samodzielnie, nie chodzi, nie mówi.
Jest bardzo żywym i kontaktowym dzieckiem. Pomimo choroby często się uśmiecha.

Fabian
potrzebuje terapii
Jest rehabilitowany w warunkach domowych. 4-5 razy
w tygodniu przychodzi rehabilitant z Ośrodka Pomocy Społecznej. Przynajmniej raz w tygodniu uczęszczamy na zajęcia do Stowarzyszenia „Przyjaciel” w Obornikach i na zajęcia wczesnego wspomagania
rozwoju do Poradni Zdrowia
w Obornikach. Wszystkie zajęcia, które syn ma zapewnione na miejscu, są jednak niewystarczające.

FOT. (2X) ARCHIWUM

Z

Chcielibyśmy podjąć rehabilitację na koniach (hipoterapię), ale niestety nas na
nią nie stać. Fabian potrzebuje też specjalistycznej terapii
w ośrodku rehabilitacyjnym.
Trudna sytuacja materialna nie pozwala nam na prywatną rehabilitację, ponieważ
mój mąż pracuje jedynie dorywczo, a ja nie mogę podjąć
pracy z uwagi na konieczność
opieki nad dzieckiem. Otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny,
rodzinny z dodatkiem – łącznie jest to kwota 800 złotych.
Po uregulowaniu opłat i zaku-

P

iszę ten list z prośbą o pomoc dla naszego synka Mateusza, który urodził się 20
czerwca 2011 roku. Był bardzo
wyczekiwanym dzieckiem. Kiedy się urodził byliśmy ogromnie
szczęśliwi. Ważył 4280, dostał 9
punktów w skali Apgar. Po czterech miesiącach pojawiła się
dziwna wysypka i kolka. Gdy
traﬁliśmy do szpitala, okazało
się, że jest to alergia. Po kilku
dniach pobytu w szpitalu krostki zaczęły znikać. Nie przypuszczaliśmy, że najgorsze dopiero
przed nami.
Po dokładnych badaniach
okazało się, że nasze dziecko jest chore. Ma dystroﬁę mię-
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pie podstawowych rzeczy nie
jestem w stanie opłacić już rehabilitacji, dlatego zwracam
się do Państwa z prośbą o pomoc. Będę wdzięczna za każdą wpłatę na konto: Bank Pekao 56 1020 4128 0000 1502
0084 4381. Za okazane wsparcie serdecznie dziękuję!

MILENA NOGALSKA
UL. MŁYŃSKA 12/2
64 – 600 OBORNIKI
TEL. 721 679 113

Od redakcji: Dokumenty poświadczające stan zdrowia Fabiana znajdują się w posiadaniu redakcji.

Choroba synka
była szokiem
śniową Duchana – zanik mięśni. To choroba dotykająca tylko
chłopców. Dzieci cierpiące na
to schorzenie żyją od 15 do 20
lat, a między 6 a 9 rokiem życia
przestają chodzić. Wiadomość
o chorobie Mateuszka była dla
nas nieopisanym szokiem. Cały
czas zastanawiam się, jak żyć
ze świadomością, że w każdej
chwili możemy go stracić.
Obecnie nasz syn jest reha-

bilitowany w szpitalu. Aby rehabilitować go w domu, potrzebuje specjalnych butów i rehabilitanta, który będzie przychodził i ćwiczył z nim. Prócz tego
niezbędny jest sprzęt do koordynacji ruchowej, a w przyszłości wózek inwalidzki. Nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów
rehabilitacji, dlatego zwracamy
się do Państwa z prośbą o pomoc. Wpłat można dokonywać

na numer konta: 43904 80007
00 355 083 3000 0001.

MAGDALENA I TOMASZ
WOŹNIAK
UL. WCZASOWA 20
DYMACZEWO NOWE
62–050 MOSINA

Od redakcji: Dokumenty poświadczające stan zdrowia
chłopca znajdują się w posiadaniu redakcji.
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arka Siwka poznałam
jako ucznia Policealnego Studium Piosenkarskiego
im. Czesława Niemena, mieszczącego się w tym samym budynku razem z kilkoma różnymi szkołami muzycznymi.
Była też w tym gmachu Szkoła Muzyczna II stopnia, do której i ja uczęszczałam. Rozpiętość wieku ze względu na istnienie różnych rodzajów szkół
młodych adeptów muzyki była
bardzo duża: od 6 do chyba
wtedy 38 lat. Jednak ze względu na wspólne miejsce nauki
prawie wszyscy uczniowie się
znali, do czego przyczyniały
się oczekiwania na lekcje na
korytarzach.
Nauczyciele często uczyli w
różnych w tym gmachu szkołach, więc nie było wśród nich
wyraźnego podziału. Ponieważ
Marek dość często czekał na
tym samym korytarzu – na lekcje fortepianu, rytmiki czy teorii
– rozmawialiśmy sobie na różne tematy. Pamiętam doskonale, gdy zobaczyłam Go w szkole
pierwszy raz: bardzo przystojny
chłopak stał przed drzwiami sali
i dzierżył w dłoni nuty „Dawne
tańce i melodie”. Gdy przechodziłam obok niego, młody słuchacz Studium Piosenkarskiego powiedział, że czeka na lekcje fortepianu. A to Bourée z tegoż albumu „jest takie trudne...”.
Wzbudził wtedy moją wesołość, ponieważ ten utwór grałam w... przedszkolu. Ale cóż,
Marek przecież dopiero zaczynał naukę gry na fortepianie,
więc nie powinnam była się z
Niego śmiać. Lecz szesnastoletnia wówczas dziewczyna,
młodsza o cztery lata od swego rozmówcy, zapewne chciała pokazać w ten sposób swoją wyższość nad starszym kolegą. Podziw i zazdrość wzbudzała we mnie, i nie tylko we
mnie, Jego wysportowana sylwetka i płynne ruchy. Przyszły
piosenkarz, a wtedy uczeń Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena
powiedział mi w czasie korytarzowych rozmów, że skończył
Liceum Sportowe w Puszczykowie. Ten przystojny młodzieniec sprawiał wówczas wrażenie swoją urodą na dziewczętach, uczęszczających do szkół
muzycznych.
Potem Marek ukończył Studium Piosenkarskie, a ja Średnią Muzyczną i na jakiś czas
drogi nasze rozeszły się. Jednakże może po kilku latach zaczęłam Go spotykać ponownie
w pracowni artystycznej u Jurka Pietrzykowskiego. Marek był
częstym gościem u tego pla-
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WSPOMNIENIE O MARKU SIWKU

Siła ducha
styka, więc nasza znajomość
szkolna odnowiła się. Spotykałam Go też w okolicach Starego Rynku. Podobnie jak niegdyś
ucinaliśmy sobie pogawędki.
Marek był jak zwykle uśmiechnięty, sypał dowcipami, emanował młodzieńczą werwą.
Również w tym samym czasie poznałam w tejże pracowni
plastycznej starszego już wtedy
pana – Eugeniusza Siwka, należącego do znanych w tych czasach postaci z okolic Starego
Rynku. Był plastykiem, wystawiał swoje prace w podcieniach
domków budniczych. Pewnego dnia, gdy spotkałam Marka
w czasie którejś z wizyt u Jurka, powiedział mi, że jest chory na SM i wkrótce będzie jeździł na wózku. Nie chciałam w
to wierzyć, ponieważ nie było
u niego żadnych widocznych
problemów z poruszaniem się.
Stwierdziłam, że chyba przesadza! Nie miał wówczas nawet
30 lat i wręcz biegał, a nie chodził.
Marek, gdy usłyszał, co powiedziałam, trochę się skrzywił. Widać było, że jest urażony. Przychodził jeszcze wiele
razy do pracowni przy alejach
Marcinkowskiego, czasem widywałam Go w okolicach staromiejskich. Spotkania były coraz
rzadsze. Ale na Jego twarzy zawsze gościł uśmiech. Kiedyś w
czasie tych spotkań zauważyłam, że Marek utyka lekko na
jedną nogę. Zrobiło mi się nieprzyjemnie, że kiedyś wraziłam
wątpliwość co do jego choroby. Zrozumiałam, że moje uwagi lekceważące wyznanie Marka były nie na miejscu. Było mi
wstyd. Niestety, wkrótce przestałam Marka widywać...
I dopiero wtedy, mimo że zarówno Marka , jak i Genia Siwka znałam od wielu lat, dowiedziałam się od starszego już Eugeniusza, że to on właśnie jest
ojcem Marka! Był bardzo zdziwiony, że tego nie wiem. Byłam
bardzo zaskoczona, ponieważ
znałam obu Siwków, lecz nigdy ich razem u malarza Jurka
nie zastałam. Nazwisko „Siwek”
uznawałam po prostu za przypadkową zbieżność.
Niestety, podczas tej rozmowy ojciec Eugeniusz dodał, że

dlatego Marka tak dawno nie
widziałam, ponieważ jest On
już poważnie chory i cierpi nie
tylko na SM. Przyplątała Mu się
nowa choroba – nowotwór. Pan
Eugeniusz podał mi do swego syna numer telefonu i adres.
Od tego momentu czasami rozmawiałam z Markiem przez telefon.
Pewnego razu spotkałam
Marka na przystanku autobusowym. Było to na krótko przed
śmiercią jego ojca. Marek siedział na wózku pchanym przez
Jego żonę, jak zwykle uśmiechnięty. Gdy tak razem czekaliśmy na autobus, każdy na swój,
ucięliśmy sobie, jak przed laty,
pogawędkę. Marek wyglądał
młodo mimo upływu lat i choroby. Był pogodny, pełen optymizmu. Byłam pełna podziwu,
że przez tyle lat z uśmiechem
znosi swoje choroby i niepełnosprawność. Wiedziałam o
Jego sukcesach muzycznych i
wokalnych. Dowiadywałam się
o nich od naszych wspólnych
znajomych i z mediów.
Marek, gdy ze mną wtedy
rozmawiał, był pełen planów
na przyszłość. Nadjechał autobus, Marek wjechał do niego
na wózku i na pożegnanie pomachał mi ręką. Wtedy widziałam Go prywatnie po raz ostatni. Z upływem lat zaczynam sobie zdawać sprawę, jak wielkim wysiłkiem musiało być dla
niego życie. A przecież śpiewał
i występował z taką lekkością i
siłą. Było takie naturalne, że Marek się stale uśmiecha. Nie myśleliśmy, że może źle się czuje i
cierpi. Swoim zachowaniem nie
dawał podstaw do takich przypuszczeń.
Niedawno dopiero zrozumiałam, że ten piosenkarz przez
cały czas starał się nie poddawać chorobom. Był czynny zawodowo, śpiewał, tworzył, działał w różnych organizacjach.
Swoim przykładem mobilizował innych chorych poważnie
muzyków do pracy i przeciwstawiania się losowi. Rozmawiając z naszymi wspólnymi
kolegami szkolnymi: Włodkiem,
poważnie chorym saksofonistą
tracącym wzrok, ś.p. Krzysiem,
niewidomym pianistą, organistą i gitarzystą, który odszedł

w młodym wieku na nowotwór,
słyszałam często takie słowa:
„jeśli Marek może występować,
śpiewać, tworzyć, pisać, to dlaczego nie mogę ja?”
W końcu kiedy i mnie dopadł
zespół poważnych schorzeń,
Marek stanowi dla mnie wzór
walki z niesprawnością. Cały
czas przypominam sobie, natraﬁając na jakieś trudności związane z problemami zdrowotnymi, słowa Włodka czy Krzysia.
No właśnie! Marek może... Więc
dlaczego ja nie? Po tym spotkaniu na przystanku jeszcze kilkanaście razy rozmawiałam z
Markiem przez telefon i domofon. A On mimo choroby i niesprawności ciągle coś robił: pisał, śpiewał, jeździł na koncerty. Nauczył się też obsługiwać
komputer i w ten sposób kontaktował się z całym światem.
Jego ostatni wpis w Facebooku
pochodzi z 2 września br. To z
Jego wpisów internetowych dowiedziałam się, że ostatnio miał
plany uczestnictwa w koncertach w Warszawie i Zaniemyślu.
Niestety, nie było mu to dane.
9 września musiał być hospitalizowany. Odszedł w szpitalu 13
września br. na wieczną muzyczną wartę.
Pożegnaliśmy Go na poznańskim cmentarzu przy ul. Nowina, gdzie grając na gitarach odprowadzili Go na miejsce spoczynku koledzy muzycy. Natomiast 30 września została odprawiona w kościele p.w.
Wszystkich Świętych w intencji Jego Duszy msza zamówiona przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Grą na organach towarzyszył w czasie
niedzielnego nabożeństwa jeden z najstarszych organistów
poznańskich, do niedawna długoletni nauczyciel organów i
fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej
w Poznaniu. Ten sam, na którego lekcję instrumentu czekał
przed trzydziestu kilku laty Marek narzekając, że „to Bourée
jest takie trudne...”
A ja ciągle mam w oczach obraz Marka wsiadającego wraz z
wózkiem inwalidzkim do autobusu, uśmiechniętego radośnie,
machającego mi ręką na pożegnanie... B.M.
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– Mamusiu, mamusiu! Przecież to Zbyszek…
Nim zdołał cokolwiek powiedzieć, jakaś dziewczynka podbiegła do niego i ucałowała serdecznie w policzek. Potem patrzyła mu w oczy z jakąś wielką
radością, świętością niemal.
– Żyjesz, żyjesz… a ja głupia
myślałam… a ja głupia myślałam, że modlę się na Twoim grobie.
I znowu zaczęło go to dziecko całować po policzkach, po
oczach, po włosach.
Bartek kompletnie zbaraniał.
Nie wiedział, jak ma powiedzieć,
że to nie on, aczkolwiek był wojennym „Zbyszkiem Besendowskim”, które to imię i nazwisko już raz sobie przywłaszczył.
Nadbiegła matka dziewczynki z
małym synkiem na rękach i w
pierwszej chwili również podobnie zareagowała. Ale jej wyciągnięte ramiona, do których Bartek nie zbliżył się, zaczęły pomału opadać. Wtedy zauważył, jak
ucieka szczęście z oczu tej może
dziesięcioletniej dziewczynki.
Jak olbrzymia radość przechodzi w bolesny smutek, jak patrzy
ciągle w niego z wciąż nie zgaszoną nadzieją, jak wielkie, ciężkie łzy zatrzymują się na małych wargach. Chcąc rozładować przykrą sytuację powiedział
ni stąd, ni z owąd:
– Tak, ja też jestem Zbyszek,
tylko...
Czuł się winny, że sprawił małej taki wielki zawód.
– Jaki pan podobny – powiedziała matka dziewczynki –
jaki…
Nie zdążyła nic więcej powiedzieć, ponieważ dziewczynka
wpadła w jej ramiona i cichutko
popłakiwała.
I tak Bartek zaprzyjaźnił się z
panią Piłową i jej dziećmi. Zresztą Beatka szybko doszła do siebie, a nawet opowiedziała Bartkowi, kto to był ten tak bardzo
do niego podobny Zbyszek. Dowiedział się, że miał szesnaście
lat i mieszkał w tej samej klatce schodowej, że był bardzo odważny, że uratował jej życie, i że
w końcu zginął podczas ataku
czołgów. Został pochowany na
ich podwórku, tam, gdzie nieraz
grali w dwa ognie, siatkówkę czy
też w piłkę nożną. Ale tyle już
było w Warszawie różnych „cudów”! Sądziła, że może w tym
wypadku cud też się ziści.
Przegadali tak do nocy. Naturalnie Bartek pozostał Zbysz-
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Na przełomie
(33)
tysiącleci
kiem. Nie mógł zatem powiedzieć całej prawdy. Do Krakowa przyjechali po północy. Warszawiacy nie wierzyli Niemcom,
dlatego wyglądali na zewnątrz,
czy aby zamiast w krakowskie
nie wywieźli ich do Rzeszy. Na
stacji wisiały znienawidzone hitlerowskie ﬂagi. Po wagonach
zaczęli buszować Niemcy. Kiedy weszli do wagonu, w którym
był Bartek, zaczęli wyłuskiwać
mężczyzn. Znowu płacz i krzyk.
Podeszli także do Bartka. Kazali
wyjść z wagonu.
Wtedy stało się coś, czego się
nikt nie spodziewał. Beatka podbiegła do Bartka, objęła go rączkami za szyję, zaczęła płakać,
krzyczeć, coś do Niemców mówić, prosić, że to jej bruder, że go
nie odda. Niemcy, zaskoczeni, z
początku grozili, w końcu jeden
z nich machnął ręką, widocznie wzruszony rozpaczą dziewczynki i zostawili Bartka w wagonie.
Kiedy wreszcie pociąg ruszył
dalej, w kierunku Kocmyrzowa, wszyscy odetchnęli z ulgą.
Bartek serdecznie wycałował
dziewczynkę, bo przecież dzięki niej…
– Kto wie, czy nie uratowałaś
mi życia, Beatko – powiedział.
– Jaka jestem szczęśliwa, że
jesteś z nami, Zbyszku – cieszyła
się dziewczynka.
– Niemcy byli pewni, że jestem
twoim bratem.
– Od dzisiaj nim jesteś, prawda Zbyszku?
– Prawda – powiedział, całując ją w policzki.
Jakoś dziwnie zareagowało
Bartka serce, jakaś słodkość zawładnęła nim przez chwilę, nieznane dotąd wzruszenie zwilżyło mu oczy. A oczy dziewczynki
gorzały radością i miłością, jakby on był nie Bartkiem, a tym
nie znanym mu Zbyszkiem, który został na zawsze w martwych
ramionach Warszawy.

BEATKA
Dopiero nad ranem pod stację
kolejową w Kocmyrzowie podjechały furmanki. Przy rozdziale,
gdzie kto ma jechać, Beatka cały
czas trzymała Bartka za rękę.
– Żeby nas tylko nie rozdzielili – mówiła jakby sama do siebie.
Była szczęśliwa, kiedy wresz-

cie załadowali się razem na jedną furmankę. Jak się okazało,
warszawiaków przydzielono do
różnych wsi. Jedni pojechali do
Ruszcy, inni do Mogiły, jeszcze
inni gdzieś dalej, w stronę Igołomii. Bartka z jego nową rodziną
przywieziono do wsi Wywiąże.
Furman wysadził ich przy jakiejś dużej stodole, gdzie mieli
czekać na sołtysa. Ponieważ sołtys się nie pokazywał, gospodyni zaprosiła ich do domu. Poczęstowała mlekiem i chlebem. Co
to był za chleb! Biały, pszenny,
pachnący. Jakby wojny nie było.
Śniadanie wszystkim bardzo
smakowało.
Okazało się, że w tym domu
są młodzi ludzie. Brat i trzy siostry. Rodzice, widać, już im pomarli. Ale jakaś bardzo kłótliwa
była ta rodzina. Sprzeczali się
o byle co. Nawet nie bardzo ich
interesowało, skąd są, co przeżyli. Ponieważ siostry zrobiły w
domu pranie, trzeba było nanosić dużo wody ze studni na środku podwórka. Nosił ją Bartek,
aby odwdzięczyć się za jadło.
Chciała to robić też mama Beatki
i sama Beatka, ale Bartek im na
to nie pozwolił. Potem zaczął rąbać drzewo na pniaku przy stodole, ponieważ brat, wyraźnie
cuchnący samogonem, mimo
nalegań sióstr prysnął gdzieś na
wieś.
Beatka stale była przy Bartku, pomagała układać porąbane drewno pod ścianą stodoły.
Część polan zanieśli wprost do
kuchni. Tam najmłodsza z sióstr
podkładała je do pieca. Było
przyjemnie i ciepło. Najmłodsza wyraźnie zainteresowała się
Bartkiem. To mu chciała nalać
mleka, to znowu poczęstować
smacznym pieczywem. Ale Bartek odmawiał. Niby to miało być
za wykonaną robotę, ale Bartek
nie mógł zrozumieć, jak może
częstować tylko jego.
Kiedy przyszła pora obiadu,
brat powrócił do domu spity dokumentnie. Gospodynie poczęstowały wszystkich zupą, przy
czym Bartek zauważył, że otrzymał duży kawał mięsa. Po zupie goście podziękowali i odeszli
od stołu. Tymczasem w rodzinie
doszło do kłótni, kto ma dostać
jaki kawał mięsa na drugie. Padały nawet wulgarne słowa.

– Ty zatracony pijanico –
wrzeszczała na brata jedna z
sióstr. – Idź do swoich dziwek,
niech dadzą ci żryć!
– Jak mi tu zaraz nie dacie najlepszego kawałka, to was zatracone kwoki z piórek poobdzieram!
I zaczął widocznie lać siostry, bo z kuchni doleciał głośny
krzyk sióstr. Potem chyba się pogodzili, ponieważ zrobiło się cicho. Najmłodsza nawet wyleciała przed dom, zapraszając Bartka na drugie danie, jakby się nic
nie stało. Naturalnie odmówił,
chociaż ślinka pchała mu się do
ust.
– Dziękuję, ale ja już naprawdę nie jestem głodny. – Ależ,
Bartku, idź… nie krępuj się nami,
przecież…
– Cichutko, siostrzyczko… cichutko… – przyłożył palec do
ust. – A swoją drogą w głowie mi
się nie mieści, jak ci ludzie przy
nas mogą się tak ordynarnie kłócić. Przecież ta najmłodsza, wydawało mi się, jest jakaś…
– Zauważyłam, że jej się
spodobałeś – rzuciła jakby z
przekąsem Beatka. – Może
Barteczek napije się mleczka,
może…
– Beatko! – przerwał jej Bartek. – Czybyś była zazdrosna?
– Czyż nie jesteś moim bratem? – spytała nagle.
– Naturalnie, że jestem.
– No, to każda siostra powinna być o swego brata zazdrosna,
czy nie?
– Ależ naturalnie – potwierdził.
Tymczasem zjawił się sołtys i
oświadczył, że są kłopoty z lokalizacją i że chyba do rana trzeba
będzie poczekać. Na to najstarsza z sióstr skoczyła na niego z
furią:
– Przecie myśmy mieli tylko
wypożyczyć stodołę! W domu
nie mamy miejsca, inni, co mają
po kilka izb, to się wymigują.
– Ale chodzi tylko o jedną noc,
jutro rano Szarek ma zwolnić
komorę z różnych gratów – tłumaczył sołtys rozsierdzonej siostrze.
– Do jutra może być – wtrąciła się młodsza, patrząc wyraźnie
na Bartka.
cdn.
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rt brut to sztuka wypływająca z serca, z potrzeby wyrażenia swoich emocji i uczuć. Tworzą ją najczęściej pacjenci klinik psychiatrycznych, więźniowie, osoby z niepełnosprawnością
intelektualną. Profesor Alain
Bouillet z Pro Université de
Paris-X-Nanterre i Université de Paul Valery, który wziął
udział w konferencji w Poznaniu, wie o tym najlepiej.
W sali PAN przy ulicy Mielżyńskiego w Poznaniu zebrały
się osoby, którym nazwa oraz
istota art brut nie są obce. Z
zaciekawieniem słuchali opinii profesora i zadawali pytania. Kim jest profesor Alain
Bouillet? To znany autor wielu prac dotyczących wrażliwości emocjonalnej oraz estetyki.
Specjalista z zakresu badania,
ochrony i promocji art brut,
zajmujący się tą dziedziną od
trzydziestu lat. Jest współtwórcą otwartego w 2010 roku Muzeum Art Brut, Muzeum Sztuki Współczesnej w Villeneuve D’Ascq. Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia L’Aracine, które przez kilkanaście lat
gromadziło „II kolekcję Dubuffeta”.
Profesor sporo miejsca poświęcił twórcy sztuki art brut
Jeanowi Dubuﬀetowi, francuskiemu malarzowi, rzeźbiarzowi, pisarzowi, ﬁlozofowi. Uważał on, że prawdziwa
sztuka jest zawsze tam, gdzie
się jej nie oczekuje. Tam, gdzie
nikt o niej nie myśli i nie nazywa jej po imieniu. Skoncentrował się na sztuce art brut, pracach ludzi żyjących na marginesie społecznym lub w zakładach zamkniętych, samouków. Zafascynowały go ich
często szokujące wizje. Wykluczeni ze społeczeństwa,
uciekali od szarej, beznadziejnej egzystencji, tworząc kolorowy artystyczny świat. I jemu
ten świat się podobał.
Jean Dubuﬀet urodził się 31
lipca 1901 roku w Le Havre.
Po maturze wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia na
renomowanej Academie Julian. Porzucił studia, bowiem
stał się przeciwnikiem akademickiego podejścia do sztuki. W 1942 roku, po wydzierżawieniu pozostawionej mu
w spadku przez ojca hurtowni win, stał się ﬁnansowo niezależny i mógł zacząć żyć i
pracować jako wolny od układów, eksperymentujący artysta. Tworzył z piasku, smoły,
okruchów chleba, nici do szycia i skrzydeł motyla. Na początku kariery niezrozumiany

Sztuka płynąca
z serca
podczas których wyjaśniane
są wszystkie sprawy związane z tą dziedziną sztuki. Można zobaczyć tylko wybrane
dzieła. Jeśli twórca przekazuje
swój obraz mówiąc do profesora: „to dla ciebie, nikogo innego”, ten nikomu go nie pokazuje.

FOT. AURELIA PAWLAK

A

49

Profesor Alain Bouillet.
i niedoceniany, pod koniec życia był artystą o światowej renomie. Rok przed samobójczą śmiercią reprezentował
Francję na Biennale w Wenecji. Jean Dubuﬀet odebrał sobie życie 12 maja 1985 roku w
Paryżu.
– Spotkałem się z twórcami sztuki art brut, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie – powiedział profesor Alain Bouillet. – W tej twórczości
jest pewna konsekwencja, a
mianowicie nie obchodzi ich,
co o ich dziełach myślą inni.
Często nie chcą rozstawać się
ze swoimi pracami. Chowają
je w szuﬂadach, szafach. Niechętnie się ich pozbywają.
Profesor przytoczył historię
osiemdziesięcioletniego, francuskiego artysty art brut, który
przez dziesięć lat był pacjentem szpitala psychiatrycznego,
a potem został jego pracownikiem w charakterze rzemieślnika. Teraz tworzy karabiny,
wykorzystując do tego celu
różne niepotrzebne przedmioty z terenu szpitala. Aby kupić od niego karabin, należy
zatelefonować dwa miesiące wcześniej. On zapyta tylko:
duży czy mały? Po dwóch miesiącach karabin może być zrobiony albo nie. Można otrzymać także model zamówiony
przez kogoś innego.
– Prace art brut należy
oglądać bez pośpiechu, po-

woli, w taki sposób, aby nie
była to wizualna przechadzka – dodaje profesor Alain
Bouillet. – Nie powinny one
być oświetlone, najlepiej, gdy
znajdują się w zamkniętych
pomieszczeniach, bo to od
nich bije światło, które trzeba
dostrzec. Można operować
cieniami i półcieniami, ponieważ podkreślają one głębię przekazu. Trzeba wytworzyć klimat cienia, a nawet
więzienia. Półcienie i czarne ściany to sposób odizolowania autora od otoczenia.
Wchodząc w ten świat zrywamy kurtynę oddzielającą
nas od autora. Wchodzimy
w jego intymny świat i dotykamy jego wrażliwości. Stąd
podczas zetknięcia ze sztuką art brut potrzebny jest
spokój. Zaczyna działać nasza wyobraźnia i pojawia się
chęć spotkania z autorem,
jeśli jeszcze żyje. W art brut
bardzo ważny jest tak zwany nakaz etyczny. Te wszystkie dziwne, skomplikowane
dzieła przemawiają do odbiorców innym językiem, dlatego mamy prawo do oglądania tylko tych dzieł, do których artysta nas upoważnił.
Profesor Alain Bouillet tworzy galerię prac art brut. Ma
już tysiąc obrazów składających się na kolekcję, która krąży po świecie. Towarzyszą jej wykłady i konferencje,

– Wchodząc do galerii z obrazami art brut nie wolno mówić, że to nie jest prawdziwa sztuka – zaznacza profesor Alain Bouillet. – Warto zastanowić się, co ona przedstawia, jakie wywołuje emocje, po co jest tworzona. To
również próba przejścia przez
gruba skorupę, dzieląca artystę od rzeczywistego świata. Ciągle odkrywamy nowe
działania art brut, między innymi w Chinach i Japonii. Jedni artyści umierają, a w ich
miejsce pojawiają się nowi.
Popyt jest większy niż podaż,
bo zapotrzebowanie na tego
rodzaju sztukę wzrasta.
W sztuce art brut bardzo
ważna jest intuicja. Nie zawsze potraﬁmy odgadnąć, czy
to jest właśnie ten rodzaj twórczości. Na dowód profesor pokazał kartkę papieru, na której
z jednej strony jest pieczątka
i znaczek, a więc osoba, która to zrobiła, poszła na pocztę.
To mogłaby sugerować, że autor zapisków na kartce należy do art brut. Ale czy na pewno? Pewna kobieta wykonuje
niesamowite rysunki od 1965
roku i chowa je do szuﬂady. Na
pytanie, czy chciałaby je sprzedać do galerii, odpowiedziała,
że może zaoferować skany, bo
przecież to jest to samo. Nie
rozumiała, że skany nie przedstawiają takiej samej wartości
jak oryginały. Ona była przywiązana do swoich prac tak
bardzo, że nie chciała się z
nimi rozstawać.
Artyści z nurtu art brut często nie patrzą na to, co wymyślą. Dla nich najważniejsze
jest zaspokojenie potrzeby
tworzenia. Realny świat ich
nie obchodzi. Mają własny, w
którym zamykają się i żyją. I
tak jest im dobrze.

AURELIA PAWLAK
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Kącik kulinarny Zielone wzgórza
nad Soliną…
W
naszym kąciku kulinarnym dla osób niepełnosprawnych, które lubią gotować, tym razem Sylwia Chojan – tyﬂospecjalistka Fundacji Szansa dla Niewidomych,
Punkt w Poznaniu, poleca:

KLOPSIKI
KASZUBSKIE
Torebka ryżu z kartonika,
opakowanie szpinaku, bułka,
żółty tarty ser, bułka tarta, około
10 sztuk pieczarek, olej roślinny,
sól, pieprz.
Moczymy bułkę w mleku. Gotujemy ryż. Rozmrażamy szpinak. Trzemy pieczarki na tarce. Następnie mieszamy ugotowany i ostudzony ryż ze szpinakiem, odciśniętą bułką, żółtym
serem, pieczarkami. Masę przyprawiamy solą i pieprzem. Robimy okrągłe klopsiki i otaczamy
w tartej bułce. Smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor.

ZUPA RYBNA

DZWONKA ŁOSOSIA
Dzwonka łososia (ilość według uznania), słodka śmietana,
pieczarki, olej.
Dzwonka łososia posypujemy
solą, pieprzem, skrapiamy cytryną wedle upodobania. Smażymy na złoto. W osobnym garnku
smażymy pieczarki (może być z
cebulą lub bez), doprawiamy do
smaku. Dodajemy słodką śmietanę, chwilę dusimy. Następnie
zalewamy znajdujące się na patelni lub w naczyniu żaroodpornym dzwonka łososia. Chwilę
dusimy.

SZYBKI DESER
Woda, mąka, banany, olej,
lody, miód, sezam.
Z wody i mąki robimy ciasto
o konsystencji ciasta na naleśniki, zamaczamy w nim banany. Smażymy na gorącym oleju i
jeszcze gorące dodajemy do lodów. Zestaw polewamy miodem
i posypujemy sezamem.
OPRACOWAŁA

AURELIA PAWLAK

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Święto w „Tęczy”

C

zternasty rok istnienia rozpoczął Klub Seniora „Tęcza” przy Domu Kultury „Jędruś” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Z tej okazji w sobotę 22
września w „Jędrusiu” odbyła
się uroczystość, na której spotkało się 80 osób.

Powitał wszystkich kierownik
„Jędrusia” Mirosław Maj. Wśród
gości był prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” Tadeusz Stachowski, który podziękowania dla klubowiczów i kwiaty złożył na ręce prowadzącej klub Danuty Gacy. Życzył „Tęczy” dalszych lat prężnej
działalności.Jadwiga Zaporowska i Sabina Hoﬀmann recytowały wiersze. Chór „Tęczy”, prezentując piosenki, zachęcił zebranych do wspólnego śpiewu.
Przy okazji obchodzono imieniny Tomasza Urbackiego, którego
ﬁrma przygotowała posiłek. Uroczystość zakończyła się zabawą,
do której przygrywał i śpiewał
zespół „Dwie plus jeden”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Przed zamkiem w Krasiczynie.

K

tóż nie zna tej piosenki, tak pięknie opisującej uroki Zalewu Solińskiego.
Ile w niej prawdy postanowili sprawdzić członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
w Komornikach i wybrali się
na kilkudniową wyprawę w
Bieszczady.
Zamieszkali w ośrodku „Wisan” w wiosce Bystre koło Baligrodu, malowniczo położonej
wśród wzgórz porośniętych lasami. Jako pierwszą postanowili zwiedzić zaporę solińską.
Tama solińska o długości 664 i
wysokości 82 m. jest największą w Polsce zaporą betonową. Powstała w celu ujarzmienia groźnego ongiś Sanu.
Byli też w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach, w
którym powstało Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana
Pawła II. Jest to park miniatur
kościołów i cerkwi. Pokazano
różnorodność stylów bogatej,
sakralnej architektury drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
Niestrudzeni wędrowcy dotarli też do Sanoka, jednego z
najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków
miejskich Polski. Po powrocie
nad Solinę uczestnicy wyruszyli w rejs statkiem po jeziorze. Statek płynął obok Wyspy
Zajęczej, zapory wodnej w Solinie, Martwego Lasu i Wyspy

Skalistej. Podziw budziły cudowne, zielone wzgórza nad
Soliną.
Emocje wywołała podróż
bieszczadzkimi serpentynami z Baligrodu przez Lutowiska, z punktem widokowym na
Bieszczady Wschodnie i Wysokie. Dalej była wieś Równia z
cerkwią greckokatolicką – bojkowską. Wielu wrażeń dostarczyła też piesza wędrówka do
schroniska Pod Małą Rawką.
Ostatniego dnia zwiedzano
zespół zamkowo-parkowy w
Krasiczynie. Zamek to prawdziwy skarb architektury renesansowo-manierystycznej
w Polsce, jeden z najpiękniejszych w Europie, zbudowany
na przełomie XVI i XVII.

PAWEŁ GROCHOWSKI

FOT. MARIA WAJS

Głowy karpia, ikra, warzywa,
śmietana, mąka, sól, ocet, cukier, ziemniaki.
Głowy rybie oraz ikrę gotujemy w wywarze warzywnym,
następnie wyciągamy warzywa
i głowy rybie. Ikra zostaje rozgotowana w wywarze. Powstały wywar zaciągamy śmietaną zmieszaną z mąką, dodajemy sól, ocet, cukier. Podajemy z
ugotowanymi ziemniakami.

Dobry wojak Szwejk
wodzony za nos.
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Wczasorekolekcje

C

złonkowie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych
Ich Rodzin i Przyjaciół „ZAWSZE RAZEM” mają w swych
szeregach zagorzałych miłośników fotograﬁi. Ci dalej doskonalą swój warsztat, ale też
postanowili wspiąć się o szczebel wyżej i obserwować świat
okiem kamery ﬁlmowej. Swoje
marzenia realizują w powstałym niedawno studio Telewizji
„Zawsze Razem”.
Długie godziny przyszli ﬁlmowcy spędzili na nauce obsługi cyfrowej kamery. Uczyli się odpowiedniego trzymania kamery,
poznali różne techniki kadrowania i oświetlenia ﬁlmowanej
sceny, ustawienia balansu bieli i wielu innych niuansów technicznych, a wszystko po ty, by
nagrany materiał nadawał się do
oglądania.
Sama technika to oczywiście
nie wszystko. Aby powstał dobry materiał, potrzebny jest pomysł, uczestnicy zajęć muszą
wiedzieć, gdzie i jak ustawić
kamerę, by pokazać to, co najciekawsze i najważniejsze, zadbać o odpowiednie nagranie
dźwięku. Dobry zmysł obserwacji i kreatywność są w tym fachu
niezbędne. Nad tym też będzie-

FOT. MIROSŁAW JUŚ
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iasto Gostyń jest otoczone
malowniczymi
wzniesieniami. Na jednym
ze wzgórz wznosi się monumentalna Bazylika z kompleksem zabudowań klasztornych. Miejsce to od niepamiętnych czasów nazywane
jest Świętą Górą. Przybywa
tu wielu turystów i pielgrzymów szukających wrażeń artystycznych i kościelnego zacisza do modlitwy.
Co rok Caritas Archidiecezji
Poznańskiej organizuje tu we
wrześniu wczasorekolekcje dla
osób chorych i niepełnosprawnych.
O tym, jak one przebiegały
rozmawiam z jednym z uczestników rekolekcji Mirosławem
Jusiem. Mirek jest podopiecznym Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i
Przyjaciół „Zawsze razem” w
Poznaniu.
– Już od wielu lat jeżdżę na te
spotkania do Gostynia i co rok
chętnie tam wracam – mówi. –
W Tm roku z samego Poznania
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przybyło na rekolekcje ponad 70
osób.
– Jak wyglądał wasz dzień?
– Wstawaliśmy o godzinie
7.30, a o 8.00 było wspólne śniadanie, o 12.00 obiad, o 17.30
mieliśmy różaniec, a o godzinie
18.00 kolację.
– Czyli tylko jedzenie i modlitwa?
– Oczywiście, że nie! Bardzo
ciekawe były wieczory. Odwiedziła nas grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Grabonogu z bardzo ciekawym programem ar-

tystycznym. Ksiądz Michał pokazał nam zdjęcia ze swojej
pieszej wyprawy po Hiszpanii,
oglądaliśmy ﬁlmy o Janie Pawle II. Były też zabawy i konkursy karaoke.
– Czasu na nudę więc nie
było?
– Nie było. Mieliśmy sporo
atrakcji. Odbył się XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny
„Bez Barier” na którym wystąpiły osoby niepełnosprawne,
był festyn z okazji Światowego Dnia Chorego z uroczystą
mszą koncelebrowaną przez

księdza Biskupa Grzegorza
Balcerka, wystąpił też zespół
Mazowsze. Na festyn przybyło
mnóstwo ludzi z całej Polski.
Mieliśmy też wycieczki po Gostyniu, ognisko z kiełbaskami i
festyny sportowo – rekreacyjne. Na jednym z nich nauczyłem się strzelać z wiatrówki. W
tarczy miałem same dziesiątki.
– To musiała być wyjątkowo
duża tarcza?
– Proszę się nie śmiać, ja naprawdę miałem same dychy!
– W takim razie moje gratulacje. Zdradź nam jeszcze, czemu tak chętnie jeździsz na te
spotkania?
– Bo są wspaniałe, można zapomnieć o codziennych
troskach i zmartwieniach, a
życzliwi klerycy i wolontariusze sprawiali, że uśmiech nie
schodził nam z twarzy. Każdy
z nas mógł w razie potrzeby
liczyć na pomoc drugiej osoby, poznajemy nowych przyjaciół, a wszyscy razem tworzymy jedną wielką, wspaniałą wspólnotę.
– Dziękuję za rozmowę.

Telewizja
„Zawsze Razem”
my pracować podczas naszych
zajęć.
Dobry materiał to dopiero połowa sukcesu. Traﬁa on
do komputera, gdzie oglądany jest klatka po klatce, każdy sam musi zdecydować, jakie ujęcia pozostawić, a jakie
usnąć. Końcowy materiał jest
cyfrowo montowany, dodawane są efekty specjalne, napisy i podkład muzyczny. Na tym
etapie można też dodać komentarz lektora, poszukiwani
są więc lektorzy na miarę Krystyny Czubówny czy Jarosława
Łukomskiego.
Montaż ﬁlmu wymaga dużej
precyzji, skupienia, samokrytycyzmu i perfekcyjnego opanowania programu komputerowego. To właśnie montaż odpowiada za końcowy wygląd ﬁlmu, czy
będzie on zgodny z nakreślo-

nym pomysłem i atrakcyjny dla
postronnego widza.
Jeśli powstały ﬁlm odpowiada oczekiwaniom twórcy, można go nagrać na płytę DVD, pokazać całemu światu i czekać
na przyznanie statuetki Oscara
za najlepszy ﬁlm roku. Filmowcy
doskonalą swój warsztat kręcąc
relacje z imprez i wycieczek organizowanych przez stowarzyszenie oraz spotkań na które są
zapraszani. Swoje ﬁlmy publikują na stronie internetowej stowarzyszenia (http://stzr.w.interia.
pl), na stowarzyszeniowym proﬁlu na Facebooku, oraz na własnym kanale założonym na portalu You Tube.
Cieszy duże zainteresowanie
podopiecznych stowarzyszenia
tymi zajęciami i ogromne zaangażowanie w naukę. Z nieukrywaną dumą pokazują swoje ﬁl-

my rodzinie i znajomym, w końcu nie każdy ma okazję obejrzeć
się na ekranie telewizora.
Jeśli i Wy macie ochotę pooglądać się w telewizorze zaproście naszych reporterów
(stzr@interia.pl) i pokażcie światu czym się zajmujecie.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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MÓWCA
To mówca świetny?
– Och, bądźmy ściśli!
Trzy razy powie,
zanim pomyśli.

WYBRANIEC
Na głowie ciernie,
na rekach łańcuch…
Tak idę wiernie
pośród wybrańców.

GLOBALIZACJA
Twoich ﬂag łopot
z masztów znika:
– Czyś ty, Europo,
spadla z byka?!

Fraszki
MĄDRA TAKTYKA

DUSZA

Mędrzec ma również
głupie myśli,
lecz na papierze
ich nie kryśli.

Człek wielkiej duszy?
Wierzę w to święcie!
Ma na ramieniu ją
albo w pięcie.

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

SZMACIARZOM
Choć niejedna banda
zeszmaciła sztandar,
nigdy się nie ważcie
wieszać szmat na
maszcie.

ZORRO
Mądrzy tracą,
głupi biorą
tam, gdzie władza
jest jak Zorro.

NIEDOBRANA PARA
Bardzo rzadko
mniejsze zło
z większym dobrem
w parze szło.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WANDA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Nie chciała Niemca.
Dziś uświadomiona,
Nie skacze do Wisły,
Ino mu w ramiona.

KULTURA

NACHALNY

Kultura ﬁzyczna
Duchową wypiera:
Szkoły się zamyka,
Stadiony otwiera.

Poznała Jagusia
Juhasa spod Tater,
Co dmucha psia jucha
Jak ten halny wiater.

Fraszki
KOBIETA
PRACUJĄCA
Z pracy
Do domu wraca,
A w domu
Znowu praca.

CÓRUCHNA
Randka w ciemno,
No i córa
Przyszła na świat…
Czarnoskóra.

LEŃ
Pracą rąk nie kala,
A kalorie spala.

DYSKUSJE
Mamy wolność słowa,
Więc pieprzą kolesie,
Co im tylko ślina
Na język przyniesie.

MOHERÓWA
Znów nie głosowała.
Jaki tego powód?
Oświecony wnuczek
Schował babci dowód.

MAGISTRALA
Nie ma dojazdu
Autostradą,
Gdzie zamiast asfalt
Lachę kładą.
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Aforyzmy
• Dawniej człowiek z
teczką budził respekt.
Dziś strach budzi sama
teczka.
• Lichy polityk wywołuje
skandale, by zabłysnąć
medialnie.
• Mała władza nie lubi,
kiedy ktoś wyrasta
ponad nią.
• Na świecie jest wielu
władców krzywoustych.
Chrobrych znacznie
mniej.

• Niejeden upił się
władzą. Teraz leczy
kaca.
• Pluralizm po polsku
to różnorodność
wzajemnych zawiści.
• Dzieci płaczą, gdy są
małe. Kiedy dorosną,
płaczą rodzice.
• Świadectwo przodkom
wystawiają potomni.
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

53

TRAGEDIA
SZEFA
Przez pewną
Białogłowę
Szef ma
Białą głowę.

PRZED
I PO WYBORACH

OSZCZERCA

Przed wyborami
Do rany przyłóż.
A po wyborach –
Kijem mu przyłóż.

Nieraz dostał
Po twarzy
Za rzucanie
Potwarzy.

Homonimy
NA ZŁO

LUNATYK

Gdzie się
Zło dzieje,
Tam raj mają
Złodzieje.

Nikt za niego
Nie poręczy,
Kiedy chodzi
Po poręczy.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Panie inżynierze Pawlikowski – rozpoczął tajemniczo inspektor BHP. – Tak nie może być,
trzeba pracownika wysłać na
specjalistyczne badania lekarskie…
– Kogo?! Jakie badania?! –
Pawlikowski sprawiał wrażenie
człowieka wyrwanego ze snu.
Uniósł się z krzesła. – Co się stało?! Ja nic nie wiem. Wypadek?!
– Jeszcze nie, ale może się
stać – odrzekł chłodnym i tajemniczym głosem, jakim posługiwali się inspektorzy BHP, aby
podkreślić powagę swojego zawodu. – Ten człowiek ma jakieś
problemy z chodzeniem. Często
widuję go na terenie zakładu,
zawsze chodzi tak, jakby miał
jeża w kroku. Tak też się zachowuje podczas wychodzenia z
pracy. Może ma coś ze ścięgnami. Albo ma przepuklinę.
– No dobrze – Pawlikowski
odetchnął z ulgą, gdyż po zachowaniu inspektora mógł się
spodziewać czegoś najgorszego, a jako kierownik przędzalni
nie mógł tego wykluczyć. – Kto
to jest? Jak się nazywa? Zaraz
się tym zajmę.
– On się nazywa… – by sobie
przypomnieć, inspektor sięgnął
po notes. – Ach, wiem! Nazy-

Prawo
do pomysłów
wa się Stefan Jurga, młody jeszcze…
– Tak, wiem, to woziciel odpadków z brygady mistrza Nowaka. Ich zmiana właśnie poszła do domów. Jutro, skoro tylko przyjdę do pracy, zaraz o tym
porozmawiam.

*
– Panie Nowak – rozpoczął
nieco nerwowo Pawlikowski. –
Co się dzieje w pańskiej załodze? Doszła do mnie informacja, że wozicie Jurga ma jakieś
kłopoty z chodzeniem. Musi
coś w tym być, bo nasz behapowiec już od pewnego czasu
się tym interesuje.
– Panie inżynierze – Nowak
wyglądał na zaskoczonego. –
Myślałem, że pan wie wszystko
o tym człowieku. Prawdę mówiąc, mnie już do niego brakuje
cierpliwości. Jak nie duchy, które na nocnej zmianie w szatni
mu się pokazują, to żona mu
się źle prowadzi, więc wieszać

się chce. Kiedyś ubzdurał sobie,
że się na niego zawziąłem, bo
pod koniec zmiany poleciłem
mu posprzątać pokój śniadań.
Wtedy akurat sprzątaczka się
pochorowała, więc nie miał kto
tego zrobić. Jeżeli chodzi o niego, to nie ma aż tyle pracy, by
nie mógł czegoś zrobić za nią.
– To prawda – zgodził się
Pawlikowski. – Siedzą później
w palarni i trują się smrodami z
papierosów i ubikacji jednocześnie. No, ale co z jego kłopotami z chodzeniem?
– Cóż, ponieważ wszystko
jest na kartki, buty też, wpadł
na genialny pomysł. Codziennie zamienia buty, w których
przychodzi do pracy, i te, które
nosi w pracy. Jednego dnia lewy
but zakłada na prawą nogę,
a prawy na lewą. Następnego
dnia odwrotnie. I tak to już trwa
od dłuższego czasu. Wypieprzyłbym go z roboty, ale ogólnie to dobry woziciel, zdyscyplinowany…
– Dobrze! – przerwał Pawli-

kowski. – Ale co jest powodem
tego genialnego pomysłu?!
– Panie inżynierze, przecież
większość ludzi, faceci i kobiety, ścinają obcasy albo na jedną, albo na drugą stronę. Jego
genialny pomysł pomoże korzystać z butów dłużej, bo ścierać się będą równo, a będzie to
trwało znacznie dłużej. A to, że
chodzi jak pokraka, to dla niego
nie ma znaczenia.
– No i pomyśl, Nowak – Pawlikowski nerwowo poskrobał się
po głowie. – Może nam daleko
do jakiejś światowej demokracji,
ale prawo do pomysłów to każdy ma. Szkoda tylko, że tego pomysłu nie można włączyć do racjonalizatorskich, do których zachęcają dyrekcje wszystkich zakładów. Coś podobnego!
Tu Pawlikowski roześmiał się
w głos. A gdy się nieco uspokoił, wycedził przez zęby:
– Okazuje się, że jesteśmy narodem, w którym ciągle nie brakuje odkrywców. A nasz Jurga to
prawie jak Kopernik! Boże…
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Gorąca czerwień
cyklamenów

G

dy większość roślin doniczkowych przechodzi w
stan „spoczynku”, w kwiaciarniach pojawiają się gatunki,
które właśnie w sezonie zimowym zachwycają swoim pięknem. Są to między innymi cyklameny.

Zachwycają one różowymi,
purpurowymi, czerwonymi lub
białymi kwiatami na długich i
prostych łodygach, wśród grubych, ozdobnych liści. Rozwijają się od października aż do
wczesnej wiosny. Kupić je można w doniczkach oraz cięte –
jako efektowne, pachnące bukieciki. Jeśli chcemy długo cieszyć się pięknem cyklamenów,
lepiej kupić roślinę w doniczce.
Właściwie pielęgnowana stanie
się ozdobą naszego mieszkania.
Po przekwitnięciu nie należy jej
wyrzucać. W następnym sezonie znów zachwyci nas swoim
pięknem.
Cyklameny przede wszystkim
muszą mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę (około 10
stopni Celsjusza) i rozproszone
światło. Podłoże musi być stale wilgotne, dlatego roślinę podlewamy co najmniej trzy razy w

tygodniu. Nie wolno doprowadzić do przelania, ponieważ roślina szybko zgnije. Wodę wlewamy na podstawek i po pewnym czasie jej nadmiar usuwamy. Choć cyklameny lubią wilgoć w swoim otoczeniu, to nie
znoszą zraszania. Roślinę co
pewien czas nawozimy nawozem zakupionym w sklepie
ogrodniczym. Ważnym zabiegiem jest usuwanie zwiędłych liści i przekwitłych kwiatów. Dzięki temu umożliwiamy rozwój
nowym pędom. Groźną chorobą
jest pleśń. W jej usunięciu pomogą specjalne preparaty chemiczne. Kupując cyklamen doniczkowy należy dokładnie obejrzeć
bulwę, liście i pąki. Gdy zobaczymy na nich drobne plamki i naloty lepiej poszukać zdrowszego
egzemplarza.
Co zrobić, by cyklamen zakwitł w następnym sezonie? W

chwili rozpoczęcia przekwitania ograniczamy podlewanie. Po
usunięciu zwiędłych liści i kwiatów doniczkę z bulwą przenosimy w ciemne i chłodne miejsce.
Gołe podłoże podlewamy raz na
dwa tygodnie, by zapewnić prawidłową wilgotność. Pod koniec
czerwca bulwę przesadzamy do
świeżego podłoża przykrywamy
warstwą mieszanki torfu i ziemi
kompostowej.
Zimą mieszkanie rozweseli też piękna kliwia. Roślina ta
uchodzi za długowieczną. Jej
czerwone kwiaty można podziwiać od lutego do maja. Po przekwitnięciu kwiatostany powinno się usunąć. Kliwia nie należy do roślin szczególnie wymagających. Doskonale czuje się w
każdym zakątku pokoju. Podlewamy ją dwa razy w tygodniu.
Wczesną zimą bardziej odpowiada jej chłód, natomiast w
okresie kwitnienia temperatura
powinna wynosić około 18 stopni Celsjusza. Zimą możemy się
też cieszyć rośliną zwaną kalanchoe. Osiąga wysokość 15 centymetrów. Nie znosi zbyt dużej
wilgotności, dlatego podlewamy
ją tylko wtedy, gdy podłoże jest
suche. Nie lubi zraszania. Dobrze czuje się w suchym powietrzu. Może stać nawet w pobliżu
kaloryferów. awa

Baśń zimowa z kwiatów
ima kojarzy się ze śniegiem,
mrozem i lodem. Często towarzyszy jej deszcz, brzydka
pogoda i zły nastrój. Poprawić
go mogą kompozycje kwiatowe, które nie tylko ożywią wnętrza, ale także sprawią, że będziemy mogli wykorzystać
ukryte talenty ﬂorystyczne.
Zimowe kompozycje z kwiatów przepełnione są przedmiotami nawiązującymi do świata fantazji. Źródłem inspiracji
są romantyczne i pełne symboliki baśniowe motywy. Wśród
dodatków występują dekoracyjne i delikatne materiały, takie jak kryształ, porcelana, koronka i tiul. Romantyczne wzory oraz nietypowe w formie naczynia sprawiają, że można się
poczuć przyjemnie oderwanym od szarej rzeczywistości.
Zarówno we wnętrzach jak i
kwiatowych kompozycjach dominują jasne i delikatne kolory z odcieniem różu, ﬁoletu i
pistacji. Modnym kwiatem tej
zimy jest storczyk Cymbidium,
którego wyjątkowy kształt oraz

kolorystyka sprawiają, że wygląda zjawiskowo.
Kompozycje utrzymane w
stylu nowoczesnym mają na
celu pobudzenie wyobraźni. Są
to często przestrzenne formy, w
których dominuje biel z delikatnym akcentem różu i pistacji.
Naczynia, w których układa się
kwiaty, mają oryginalne kształty. Dla miłośników stylu nastrojowego ﬂoryści proponują bardzo dekoracyjne, bajeczne, pełne
uroku, wręcz zaskakujące aranżacje. Tej zimy obok wspomnianego storczyka królują goździk,
anturium, gipsówka, zatrwian
oraz eustoma.

STORCZYK
CYMBIDIUM
Cymbidium to prawdziwa
królowa zimy, która czaruje
swoim eleganckim wyglądem.
Wokół tego kwiatu roztacza się
magiczna aura, która uwiedzie
wszystkich miłośników prostoty i piękna. Bajkowe Cymbidium
wywodzi się z królewskiej rodziny storczyków.

GOŹDZIK
Goździk jest delikatną mgiełką w zimowym bukiecie, który swoimi pastelowymi płatkami nadaje kompozycjom niezwykle romantyczny charakter. Subtelne płatki kwiatu uroczo kontrastują z majestatycznym Cymbidium.

FOT. BIURO KWIATÓW HOLANDIA

Z

ANTURIUM
Anturium to kwiat z klasą, który swoim ozdobnym liściem uszlachetnia wygląd
kompozycji. Doskonale prezentuje się z Cymbidium, tworząc niezwykłe szykowny duet.
Kwiat ten jest dostępny w różnorodnej kolorystyce, choć tej
zimy najlepiej prezentuje się w
pastelowych odcieniach bieli,
zieleni i różu.

GIPSÓWKA
I ZATRWIAN
Gipsówka i zatrwian to
kwiaty o drobnych, urokliwych
płatkach. Wyrastające z łodyg przypominają płatki śnie-

gu, spadające z nieba. Obydwa
kwiaty nadają kompozycjom
elegancki blask z nutą romantyzmu i tajemniczości.

EUSTOMA
Eustoma ma niezwykle subtelne płatki, które otulają pąk
kwiatu. Możemy podziwiać
ten kwiat w różnorodnej kolorystyce: ﬁolet, róż, czerwień
jak i biel oraz zieleń. awa

Bezpiecznie
w domu
Wizjery elektroniczne ﬁrmy „Bodo” są łatwe w obsłudze. Obraz może być oglądany z dowolnej odległości
i wysokości. Duży, wyraźny
wizjer jest dostosowany do
potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnością. Automatycznie robi zdjęcie osoby, która dzwoni do drzwi.
Posiada dzwonek wbudowany w urządzenie oraz możliwość nagrywania ﬁlmów.

nosprawnością, starszych i
samotnych wizjery elektroniczne – urządzenia do cyfrowej identyﬁkacji odwiedzających.
W przypadku tradycyjnych
wizjerów, aby zobaczyć obraz, trzeba przyłożyć oko
blisko wizjera, co powoduje
jego zaciemnienie i informuje o obecności domownika.

F

irma „Bodo” zajmująca
się sprzedażą zamków,
wkładek oraz innych artykułów technicznego zabezpieczenia mienia, przygotowała dla ludzi z niepeł-

Ponadto wizjer jest zamocowany zbyt wysoko. Jest to szczególnie niekorzystne
dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim czy o kulach. Również osoby
z dysfunkcją wzroku
mogą mieć problemy
z dokładnym ujrzeniem obrazu.

gu wrześniowym solenizantom.
Pozostali seniorzy odśpiewali okolicznościową piosenkę. Na
ten wieczór złożyły się wiersze
recytowane przez Małgorzatę
Andrzejewską i seniorki. Utwory pani Małgorzaty przekonywały, że jesień wcale nie jest smutna, lecz pełna nostalgii i poezji.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

esień za progiem” – pod takim tytułem odbył się w
czwartek 27 września wieczór
poetycki w Klubie Seniora „Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.
Na wstępie, zgodnie z klubowa tradycją, prowadząca „Złotą
Jesień” Małgorzata Andrzejewska złożyła życzenia sześcior-

Podczas recytacji wierszy.

Zdjęcia i ﬁlmy są zapisywane na karcie pamięci. Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Nie wymaga ingerencji w drzwi ani dodatkowych narzędzi. Wizjer elektroniczny z powodzeniem
zastępuje tradycyjny wizjer.
Bliższe informacje uzyskać można pod numerem
telefonu: (61) 662 51 30, 601
724 679, majlowo: bodo@
bodo.net.pl, na stronach internetowych www.bodo.net.
pl, www.bodo-sklep.pl lub
w siedzibie ﬁrmy przy ulicy Brzask 21 lok. 112 w Poznaniu.

Wieczór poezji
o jesieni
„J
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W

arsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie w
dniu 5 września 2012 roku
zorganizował V Święto Latawca, które odbyło się na
placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czeszewie.

Święto Latawca
w Czeszewie
pracy w grupie. Wszystkie te niesamowite samoloty oceniał z satyrycznym zacięciem nasz terapeuta Mariusz.

Przyjechali goście z różnych stron Wielkopolski, z
warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z Gniezna, Jarocina, Środy, Rudy Komorskiej, Wrześni, Pietrzykowa, Chromca i Powiatowego
Ośrodka Wsparcia z Noskowa. Wśród gości był burmistrz
Miłosław Zbigniew Skikiewicz i dyrektor wrzesińskiego
PCPR-u Jerzy Nowaczyk.
Każda grupa musiała wykonać swój model. Trzeba było
się wykazać nie lada umiejętnościami,
pomysłowością i cierpliwością, a przede
wszystkim
umiejętnością

Przybyłych na Święto Latawca przywitała kierownik naszego Warsztatu Urszula Remisz. Po krótkim
wprowadzeniu przez naszego terapeutę Mariusza rozpoczęły się podniebne zma-

gania latawców przywiezionych przez uczestników imprezy. Niektóre latały, inne
nie, lecz zabawa była doskonała! Następnie wszyscy
wzięli udział w konstruowaniu samolotów wojskowych.

A że było to już piąte, jubileuszowe Święto Latawca,
więc był także wielki, wspaniały i przepyszny tort dla
wszystkich, którego upiekł
nasz terapeuta Tomek w pracowni gospodarstwa domowego. Na zakończenie każda placówka otrzymała od
naszego Warsztatu dyplom
uczestnictwa oraz tacę z warzywami i owocami, wykonaną przez naszą pracownię
artystyczną
Mamy nadzieję, że za rok
znowu się spotkamy w Czeszewie z naszymi przyjaciółmi, aby Świętem Latawca powitać rozpoczynającą się jesień.
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