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ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH

K
Karolina
Kasprzak
K

Lektura
zamiast skręta

PPOZNAŃ

R

ówne szanse, integracja
ludzi z różnych środowisk, wspólna zabawa oraz
niezapomniane chwile – tak
można podsumować zorganizowany po raz drugi przez

Na scenie zespół taneczny „Impuls” w utworze „Bailando” Loony.

O książkach rozmawia z młodymi ludźmi posłanka
Krystyna Łybacka.

23

Pierwsi chętni pojawili się na
kilka minut przed dostarczeniem
kosza z publikacjami. Kiedy dotarł, było w czym wybierać. Czekały książki historyczne, fantastyka, literatura piękna i wiele
innych, atrakcyjnych pozycji. Do
czytania zachęcali przedstawiciele Federacji Młodych Socjaldemokratów – Piotr Pałczyński i
Łukasz Nowicki.
Miłym zaskoczeniem dla
posłanki Krystyny Łybackiej i
Wiesława Szczepańskiego były
prośby o dedykacje, a szczególnie budujące rozmowy z
czytelnikami. Książki traﬁły do
dzieci, młodzieży, dziennikarzy
oraz pokolenia „50+”. Niektóre
były tak interesujące, że lektura rozpoczynała się tuż pod ratuszem.

Liczyły się chęci i cel.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

kwietnia na poznańskim Starym Rynku ludzi było coraz więcej. Punktem zainteresowania stał się
koszyk z książkami oraz możliwość otrzymania jednej bezpłatnie w ramach ogólnopolskiej akcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej „Książka zamiast
marihuany”, zorganizowanej z
okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W całym
kraju rozdano ponad sto tysięcy książek.
O idei czytelnictwa i jego
wpływie na osobowość człowieka mówiła podczas brieﬁngu prasowego pod ratuszem Poseł na Sejm RP Krystyna Łybacka i Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Wiesław Szczepański. To oczywiste: książki człowieka budują, narkotyki – niweczą.

Książki traﬁły do rąk poznaniaków.

W „Run of Spirit” udział wziął popularny aktor serialu „Klan” Piotr
Swend (w środku).
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RUN OF SPIRIT – BIEG NA TAK

Radość i łzy wzruszenia

Ruszyła pierwsza tura biegu bez barier.

Zawodników wspierał prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Osoby z niepełnosprawnością i pełnosprawni poznaniacy
spotkali się w sobotę 20 kwietnia o 9.30 nad poznańską Maltą niedaleko hangarów. O godzinie 10 wystartował bieg dla
dzieci do lat 5 na dystansie 200
metrów, po nim bieg dla dzie-

belny i młody aktor z zespołem
Downa, gwiazda serialu „Klan”,
Piotr Swend. Na linii startu stanęli dorośli, dzieci, amatorzy i
sportowcy, pełnosprawni i zawodnicy z niepełnosprawnością. Nie liczyły się umiejętności
czy kondycja, ale chęci i cel. Dopingowali bliscy, znajomi i grupa sympatycznych bębniarzy.

Zawodników
tegorocznego „Run of Spirit” wspierał prezydent Poznania Ryszard Gro-

Spragnieni emocji wyczekiwali pod sceną, gdzie wręczano
medale. W dwóch turach biegu
bez barier łącznie wystartowało 136 osób. Wśród kobiet na
pierwszym miejscu uplasowała
się Paulina Goclik-Leśniowska,
na drugim Maria Biedrzyńska,
a na trzecim Karolina Gajda. Z
kolei wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Adam Szczegóła, drugie Radosław Pluciński, a trzecie Michał Müller. Medale wręczał Prezydent Grobelny, Pełnomocnik Prezydenta do
spraw Osób Niepełnosprawnych Dorota Potejko i prezes
Stowarzyszenia Na Tak Halina
Słowińska.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Stowarzyszenie Na Tak we
współpracy z niemiecką organizacją Evangelisches Johannesstift bieg „Run of Spirit”. Na mecie czekała pomoc medyczna, wolontariusze, atrakcje artystyczne i łzy
wzruszenia.

ci od 6 do 8 lat na dystansie
400 metrów, następnie bieg dla
dzieci od 9 do 12 lat na 800 metrów. O 11 ruszyła pierwsza tura
długo wyczekiwanego przez
wszystkich biegu bez barier.
Uczestnicy pokonali 1.500 metrów. Były też biegi „Fun Run”,
„Run of Spirit” i Nordic Walking.

Chwila oddechu.

Radości z odniesionego zwycięstwa nie kryła Karolina Gajda, a wzruszenia i łez Maria Biedrzyńska. Dla każdego z uczestników bieg był niesamowitym przeżyciem, a także szansą, by być z ludźmi, poznać ich codzienność, marzenia, pasje. W wydarzenie wpisał się występ zespołu tanecznego Stowarzyszenia Na Tak
„Impuls” i grupy „Artenground”.
Dla najmłodszych przygotowano dawne wielkopolskie zabawy oraz moc atrakcji.
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Poznaj
Poznań
P

od takim hasłem trwa druga edycja projektu Fundacji na Rzecz Integracji Osób
Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, realizowanego pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.
Dzięki temu przedsięwzięciu młodzi ludzie z autyzmem i
zespołem Aspergera mają okazję poznać Poznań na nowo.
Podróżując komunikacją miejską uczą się, jak bezpiecznie poruszać się w Poznaniu
i orientować się w labiryncie
ulic i budynków. Akcja Poznaj
Poznań to nie tylko nauka i trening. Główną atrakcją każdego
z cyklu spotkań jest wycieczka. Umożliwia ona poznanie
atrakcyjnych miejsc, obiektów
i instytucji. Pozwala także zajrzeć do miejsc niedostępnych
dla turystów, kryjących w sobie tajemnice, legendy i ciekawe historie. To nie tylko oswajanie z miejską infrastrukturą,
ale również zachęta do poznawania swojego najbliższego
otoczenia. awa

Wolontariat
tematem
rozmów

W

„Centrum Bukowska” bierze się pod uwagę sugestie dotyczące potrzeby dzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami oraz pogłębiania
społecznej integracji. Dlatego
też pod koniec marca odbyło
się pierwsze Forum Koordynatorów Wolontariatu.
Zaproszono zarówno tych,
którzy już na Bukowskiej byli,
jak też tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć, jak działa
Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu. Uczestnicy forum rozmawiali o roli Centrum
Bukowska w animowaniu wolontariatu w Poznaniu. Justyna
Ochędzan, dyrektor Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej poinformowała, że jej zamiarem jest
organizowanie takich spotkań
raz na dwa miesiące. Omówiono także tematykę, którą warto
w przyszłości poruszać. awa
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Pomagamy znaleźć
pracę niepełnosprawnym
kobietom
Z MARTĄ KUBACKĄ, kierownikiem projektu „Jestem przedsiębiorcza”
rozmawia AURELIA PAWLAK.

FOT. ARCHIWUM
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– Czy wasz projekt różni się
od innych, które mają podobne założenia i także są adresowane do niepełnosprawnych i bezrobotnych kobiet?
– Podobnych projektów jest
dużo, ale wyjątkowość naszego polega na tym, że panie, które z niego skorzystają, przez rok będą mogły prowadzić działalność w poczuciu bezpieczeństwa. Prowadzimy ten projekt w partnerstwie Vision Consulting Group Agnieszka Maruda-Sperczak oraz Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o. Chcemy wesprzeć 60 bezrobotnych
kobiet z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu województwa wielkopolskiego.
Wyłonione w rekrutacji osoby wezmą udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z doradcami, aby przygotować się do otworzenia
własnej działalności gospodarczej. Zwracamy koszty dojazdu, by nie obciążać uczestników. Na rynku jest wiele luk,
które można wypełnić. Panie
są bardzo pomysłowe, twórcze, mają wiele talentów, które warto odkryć i rozwijać. My
chcemy im w tym pomóc.
– W jaki sposób prowadzony jest nabór uczestniczek?
– Prowadzimy go od stycznia. Pod uwagę bierzemy trzy
aspekty: kobieta, orzeczenie o
niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej. Aktualnie prowadzimy nabór do
pierwszej grupy. Podejrzewam, że takich osób jest bardzo dużo, ale trudno ich znaleźć. Wykorzystujemy media,

kontaktujemy się z urzędami
pracy, z ośrodkami wspierania rodziny i przedsiębiorczości, nawiązujemy współpracę
z fundacjami, organizacjami
pozarządowymi. Staramy się
dotrzeć do tych kobiet wszystkimi możliwymi sposobami.
– Co zyska uczestniczka,
która skorzysta z projektu?
– Na podstawie przygotowanych przez uczestniczki biznesplanów wyłonionych
zostanie 40 osób, które otrzymają jednorazową dotację na
uruchomienie własnej działalności w wysokości do 40.000
złotych, a także wsparcie pomostowe przez pierwsze pół
roku prowadzenia działalności w wysokości 1.500 złotych
miesięcznie. Osoby te będą
mogły korzystać również z
bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, dotyczącego
rozwoju działalności. Wszelkie szkolenia, spotkania,
warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Chcemy pokazać, że nie warto trzymać
się jednej wizji, lecz poszukać
innych możliwości.
– Czego chcecie nauczyć te
kobiety?
– Chcemy je zmotywować do
działania. Pokazać, że otwarcie działalności nie jest czymś
skomplikowanym ani trudnym.
Mogą one liczyć na pomoc naszych doradców, którzy udzielą wsparcia w kwestii merytorycznej, ﬁnansowej, przedstawią, jakie mogą być zagrożenia, w jaki sposób ﬁrmę rozwijać, jak o nią dbać i zdobywać klientów. Tym kobietom
jest ciężko znaleźć pracę, bo
z powodu niepełnoprawności
nie mogą pracować w trybie
wymaganym przez pracodawcę. Czasem chorują, czasem
nie mogą z powodu inwalidztwa dojechać do pracy, a to powoduje duże problemy. Prowadząc własną działalność stają się niezależne, wyznaczają własną ścieżkę kariery, mają
szerokie pole do popisu. Od

nich zależy, jak będzie się rozwijać ich ﬁrma. Biorą swój los
w swoje ręce. Od ich odwagi,
determinacji, pomysłowości,
konsekwencji zależeć będzie
osiągnięcie sukcesu. Zachęcam, by spróbować, bo projekt
daje ogromne możliwości, które warto wykorzystać.
– Na czym będą polegać zajęcia?
– Szkolenia będą prowadzone w Biurze Projektu w
Poznaniu przy ulicy Źródlanej. Warunkiem jest ukończenie osiemnastego roku życia,
innych ograniczeń wiekowych
nie ma. Szkolenie potrwa
do siedmiu godzin dziennie
przez cztery tygodnie, z przerwami na posiłki. Bierzemy
pod uwagę możliwości ﬁzyczne pań, zwłaszcza, że mają
one różne rodzaje niepełnosprawności.
– Kto ma szansę otrzymać
dotację?
– Najpierw przeprowadzimy
szkolenie, potem uczestniczki
sporządzą biznesplan. My go
ocenimy i zdecydujemy, które
osoby dostaną dotację. Ważne jest również to, że przez
pół roku co miesiąc otrzymują 1.500 złotych na opłacenie składek ZUS i utrzymanie
ﬁrmy. To, co zostanie po uregulowaniu należności, można zostawić na koncie. Dzięki temu powstają oszczędności, które wystarczą na całoroczną działalność. Podpisując umowę wymagamy spełnienia dwóch warunków: ﬁrma musi działać przez rok
oraz nie wolno sprzedać maszyn i urządzeń, które zostały
zakupione w ramach dotacji.
Uczestniczki, które otrzymają dotacje, podlegać będą monitorowaniu i kontrolowaniu
w zakresie prowadzonej działalności, poprawnej realizacji
biznesplanu oraz wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
Dla zainteresowanych pań
dane adresowe na plakacie
obok.
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Razem szukać
lokalnych
rozwiązań

„M

asz głos, masz wybór”
– to hasło akcji organizowanej przez Fundację imienia Stefana Batorego w Warszawie, która ma na celu zacieśnienie współpracy z samorządami gminnymi i włączenie społeczności lokalnej
do aktywnych działań.
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Fundusze unijne
dla Polski

rytetami nowej perspektywy ﬁnansowej, odpowiadali Joanna
Kopczyńska z Ministerstwa Środowiska i Radosław Krawczykowski, dyrektor departamentu wdrażania WPRO w Urzędzie Marszałkowskim. Cennym
wkładem w konferencję była też
perspektywa praktyków – Karola Beszterdy z Aquanet S.A. oraz
Krzysztofa Świtalskiego z Fundacji TAURUS, którzy zwrócili
uwagę na możliwości wykorzystania środków europejskich, jak
i na problemy końcowej fazy realizacji projektów, związane ze
zwrotem części dotacji.
Wśród prelegentów drugiego
panelu znaleźli się eksperci ze
szczebla europejskiego i krajowego. Karolina Ostrzyniewska
– zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE i Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podnieśli kwestię efektywności, a także zwiększenia nadzoru nad środkami z EFS przez Komisję Europejską w kolejnej perspektywie ﬁnansowej.

Swoim doświadczeniem podzielili się też praktycy, zajmujący się na co dzień implementacją projektów w obszarze EFS.
Dr Krzysztof Senger, kierownik
Działu Programów Europejskich
UAM podkreślał, jak ważne jest
przyspieszenie w sektorze badań i rozwoju oraz edukacja
międzynarodowa. Sylwia Wójcik, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy zwróciła uwagę na konieczność orientacji na
problem, a nie na projekt. Lucyna Białk-Cieślak, dyrektorka Poznańskiego Centrum Edukacji
Ustawicznej i Praktycznej wspomniała o znaczeniu dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Wraz z Elżbietą Bijaczewską,
dyrektorką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, dyskutowała o możliwości łączenia środków na projekty infrastrukturalne oraz na projekty miękkie. Wszyscy paneliści zgodzili się co do potencjału,
jaki tkwi w środkach na EFS i konieczności ich umiejętnego wykorzystania.
Temat funduszy europejskich wzbudził duże zainteresowanie publiczności. W czasie dyskusji pojawiły się ważne pytania i komentarze, które
stanowiły cenny wkład w konferencję. Wśród słuchaczy zagościło wielu wielkopolskich
samorządowców i przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
naukowców i studentów poznańskich uczelni.
Dalszych informacji udziela
Małgorzata Kopyra tel: 512-005-103, biuro.poznan@sidonia.pl na

Działało się ...
Kochało się...
Nie myślało się
Tyle co dziś
Gdy wieczorowa porą
Zamiast bruneta
Przychodzi myśl
W myślach załatwiam
Spraw ważnych
Tysiące
A rano

Gdy jeszcze śpiące
Powiek żaluzje
Z trudem podnoszę
I głowę
Nie pamiętam
Z tamtych
Ani jednej sprawy
Myślenia zaczynam
Seanse nowe
Przy kubełku
Porannej kawy.

„Przygotowaliśmy sześć tak
zwanych zadań, czyli instrukcji, co zrobić, by doprowadzić
do korzystnej zmiany. Na realizację wybranego zadania
uczestnicy mają czas do grudnia” – piszą organizatorzy na
stronie internetowej http://
maszglos.pl
Nieodpłatny udział w przedsięwzięciu stworzył możliwość
rozwiązania konkretnego problemu i okazję do wypracowania nowego, partnerskiego
standardu współpracy z władzami lokalnymi.
W ramach akcji przewidziano szkolenie i możliwość pozyskania mikrograntu. Najbardziej aktywni uczestnicy oraz
współpracujące z nimi władze
zostaną uhonorowane nagrodą „Super Samorząd 2013”.

KAROLINA KASPRZAK

ALDONA WIŚNIEWSKA

Pije wodę róża
Pełnymi haustami.
Obok niej kałuża
Z trzema
Dżdżownicami.
W niej
Przegląda się kwiat
Próżny bo piękny.
Dżdżownice pluskają
Leniwie, a świat
Jest wniebowzięty.

FOT. MARCIN MELANOWICZ

Fundacja do udziału w tegorocznej edycji zaprosiła organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, uniwersytety
trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gmin oraz wszystkich,
którzy chcą zmieniać otoczenie i czynnie współdziałać z
władzami lokalnymi. Rejestracji można było dokonywać do
28 kwietnia.

5

kwietnia odbyła się konferencja na temat skutecznego wykorzystania środków
unijnych w nowej perspektywie ﬁnansowej 2014-2020. Organizatorami wydarzenia byli
posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia Jędrzejewska
oraz Wydział Prawa i Administracji UAM. Tematyka przyciągnęła do Auli Collegium Iuridicum Novum ponad 400 gości.
W sesji inauguracyjnej Sidonia Jędrzejewska przedstawiła priorytety wieloletnich ram
ﬁnansowych 2014-2020 i ich
związek ze strategią Europa
2020. Dwa panele tematyczne
poświęcone zostały energetyce
i ochronie klimatu oraz Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. W ramach panelu pierwszego dr Piotr Lissoń i dr Piotr Otawski z Wydziału Prawa i Administracji UAM przybliżyli publiczności zagadnienia związane z
regulacjami prawnymi dotyczącymi energetyki.
Na pytania, czy Polska sprosta
wyzwaniom związanym z prio-

DANUTA ŁAWNICZAK

Myśli
Myślę wiec jestem
Nie myślałam
Tyle przedtem
Gdy sprintem
Przez przeszkody
Biegło mi życie
Pokonywało się...
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go 112 w Poznaniu. Chłopiec
został nagrodzony, bo wykazał się rozwagą, której pozazdrościć mógłby niejeden dorosły. Ośmiolatek o numerze 112
dowiedział się w przedszkolu, gdy miał 4 lata. Dzięki temu
podczas rozmowy z dyspozytorem dokładnie opisał miejsce
zdarzenia i stan poszkodowanej babci. Jego dom jest usytuowany przy polnej drodze, wyszedł więc na skrzyżowanie,
żeby karetka nie błądziła. Mateusz został doceniony przez
międzynarodowe środowisko
za wyjątkową odwagę i rozsądek, a jego historia można stanowić inspirację i przykład dla
rówieśników z całej Europy.
Przyszłoroczna gala wręczenia
nagród będzie miała miejsce w
Warszawie.

O

kategorii „Nagroda obywatelska”. Mateusz odebrał statuetkę podczas gali ﬁnałowej w
Rydze.
Mateusz Leśniewicz to mały
bohater, którego wojewoda wielkopolski wyróżnił podczas Dnia Numeru Alarmowe-

FOT. ARCHIWUM WUW

śmioletni Mateusz Leśniewicz z Długołęki, małej wsi pod Krotoszynem, który dzięki zgłoszeniu na numer
alarmowy 112 wezwał pomoc
i uratował życie babci, został
laureatem nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Ratunkowego 112 (EENA) w

Ośmioletni bohater Mateusz Leśniewicz (z prawej).

Telefon 112
ratuje życie
W

marcowym (str.12) i
kwietniowym wydaniu
„Filantropa” (str.14) informowaliśmy o zwiększeniu oraz
przeszkoleniu
stanowisk
operatorskich w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Poznaniu,
a także o przejęciu obsługi
zgłoszeń numeru alarmowego 112 przez kolejne powiaty.
W środę 10 kwietnia na konferencji prasowej Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
poinformował, że Centrum
obejmuje już swoim zasięgiem całe województwo.
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Poznaniu zostało uruchomione 9 lutego 2012 roku.
Stopniowo poszerzało obszar

działania. 10 kwietnia 2013
roku w zakres WCPR zostało włączone miasto Kalisz i
powiaty: kaliski, ostrowski,
ostrzeszowski, kępiński i krotoszyński.
Wprowadzony na terenie
Polski system powiadamiania ratunkowego ma charakter operatorski, co oznacza
rozdzielenie funkcji odbierania zgłoszeń alarmowych
od funkcji dysponowania sił i
środków na miejsce zdarzenia.
Chociaż o numerze alarmowym 112 mówi się coraz więcej, wiele osób wciąż nie wie,
do czego on służy. Na numer
alarmowy 112 należy dzwonić, gdy zagrożone jest życie,

Gobeliny
pełne
barw
K

wieciście, ciepło i kolorowo było w chłodny, niemal zimowy wtorek 9 kwietnia w Filii nr 4 Zespołu Dziennych Domów Pomocy „Klub
Starówka” przy ulicy Wielkiej 1 w Poznaniu. Tego dnia
Maria Gostylla-Pachucka zaprosiła miłośników sztuki na
wernisaż wystawy pod nazwą
„Kwietny kwiecień”.

Głównym celem EENA jest
propagowanie wiedzy dotyczącej efektywnego wykorzystania
numeru 112, wprowadzenie jednolitego Europejskiego Numeru
Alarmowego w Europie, a także
stworzenie platformy do dyskusji poprzez zebranie wszystkich
podmiotów (organizacji, służb
ratowniczych, przedsiębiorstw
i osób ﬁzycznych) działających
na rzecz opracowania i wdrożenia numeru 112.

TOMASZ STUBE
zdrowie lub mienie – jeżeli potrzebne jest ratownictwo medyczne, straż pożarna albo
policja, na przykład w sytuacji wypadku drogowego, pożaru w budynku lub włamania. Dzwonić można zarówno
z telefonu komórkowego jak i
stacjonarnego.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Ośmioletni
bohater
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Artystka opowiada
o swoich pracach.

Planowana jest integracja
systemu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z systemem wspomagania dowodzenia służb pięciu scentralizowanych dyspozytorni medycznych (Konin,
Kalisz, Leszno, Piła i Poznań),
wprowadzenie
jednolitego
systemu wspomagania dowodzenia dla ratownictwa medycznego i promocja numeru
alarmowego 112.

Ulubionym tworzywem absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jest wełna. Artystka poznała w pełni jej
walory, uczestnicząc w plenerach tkackich, podczas których
przygotowywała pełne barw
gobeliny z motywami roślinnymi. Podziwiali je uczestnicy
wtorkowego spotkania w „Starówce”. Gostylla- Pachucka ma
w swoim dorobku także cykl
tkanin „Moje katedry” i wiele
innych dzieł, zasługujących na
szczególną uwagę.
„50-letni dorobek twórczy
wrocławskiej artystki to wieloelementowa i wielowarstwowa
struktura, jaką udało się jej zbudować dzięki bogatej osobowości, niezaprzeczalnemu talentowi oraz wielkiej wytrwałości i pracowitości, bez których
nie sposób zaistnieć w obrębie
sztuki” – napisała Ewa Han.

KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Na numer 112 nie należy dzwonić w celu uzyskania
informacji o sytuacji na drogach, prognozy pogody i innych ogólnie dostępnych informacji. Niepotrzebne telefony mogą spowodować przeciążenie systemu i narażenie
życia tych osób, które naprawdę potrzebują pomocy.
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PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DLA OSÓB Z GŁĘBSZĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Gościliśmy
przyjaciół
D

Gdy śpiew
jest radością
FOT. ARCHIWUM

rugiego kwietnia we wtorek, w ósmą rocznicę
śmierci papieża Jana Pawła
II, spotkaliśmy się w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej
wielkanocnym śniadaniu. Gościliśmy przyjaciół i sponsorów
naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ W SWARZĘDZU

SPROSTOWANIE
Tytuł artykułu na stronie 4
marcowego wydania „Filantropa” (2013 r.) o wmurowaniu
aktu erekcyjnego pod budowę
nowego pomnika na Cytadeli Poznańskiej winien brzmieć:
„Poległym żołnierzom II Armii
Ludowego Wojska Polskiego”.
Za błąd przepraszamy.

Najmłodsi wykonawcy – uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Po powitaniu gości i zaproszeniu do wspólnego śniadania przez prezesa Stowarzyszenia Barbarę Kucharską odbył się program artystyczny o
zmartwychwstaniu Chrystusa,
wykonany przez uczestników
i terapeutów WTZ. Na zakończenie imprezy członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski
podziękował nam za chwile
spędzone razem i wyraził podziw dla wykonywanych przez
nas prac.
Nasze śniadanie wielkanocne zakończył radosny śpiew, w
którym oddaliśmy hołd naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II, wykonując Jego
ulubioną „Barkę” i inne radosne pieśni, wychwalając zmartwychwstałego Jezusa.
Dziękujemy Elżbiecie Wieczorek, dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 4 za użyczenie
sali oraz Dariuszowi Łuczków
i Restauracji „Między Nami” za
przygotowanie pysznego śniadania.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.

„Ś

piewajmy Panu z radością” – to tytuł przeglądu
piosenki religijnej, w którym
udział biorą osoby z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną. Organizowana corocznie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 103 imienia Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu inicjatywa skupia na wspólnej scenie wykonawców z Poznania,
powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego.
W tym roku w przeglądzie,
w środę 17 kwietnia w kościele św. Jerzego przy ulicy Swoboda w Poznaniu, udział wzięli wy-

konawcy z poznańskich placówek: Zespołu Szkół Specjalnych
nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej,
ZSS nr 102 im. Jana Pawła II, ZSS
nr 105 im. Juliana Tuwima, ZSS nr
101 im. Jana Brzechwy i ze Środowiskowy Dom Samopomocy
„Sokoły”. Z powiatu poznańskiego śpiewali uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, a z województwa wielkopolskiego – uczniowie ZSS im.
Jana Brzechwy w Szamotułach.
Każda grupa z niecierpliwością oczekiwała na swój występ.
Wykonawców wspierali nauczyciele, opiekunowie, rodzice oraz
koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionych placówek. Były pieśni religijne i utwory ilustrujące radość
ze spotkania z ludźmi. Na początek wszyscy zaśpiewali pieśń „Jak
mi dobrze, że jesteś tu, Panie”, a
chwilę później na scenie pojawili się najmłodsi uczniowie ZSS nr
103. Wszyscy dostali podziękowania i upominki.
Wielka była satysfakcja ze
wzajemnego kontaktu i prezentacji repertuaru. Jego przygotowanie kosztowało wiele wysiłku
artystów i ich opiekunów. Każdy
podzielił się swoim talentem, który rozwija w szkole bądź placówce terapeutycznej. Burze oklasków dowiodły, że takie przedsięwzięcia są ogromnie ważne w rehabilitacji, terapii i edukacji dzieci i dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

KAROLINA KASPRZAK

ŚPIEWAJMY PANU
Jak co roku, dzięki Zespołowi Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, kościół św. Jerzego rozśpiewał się na całego. Nigdy nie zapomnę atmosfery panującej podczas 105 minut przeglądu. Jedno
wiem na pewno: warto powracać na kolejne edycje „Śpiewajmy
Panu z radością”. Dziękuję wam za to.

MICHAŁ OGONIAK
WTZ SWARZĘDZ

Wszyscy wykonawcy byli wspaniali. Dzięki nim mogliśmy poznać nowe utwory. Niektóre z nich były przygotowane bardzo profesjonalnie. Najbardziej podobał mi się występ młodzieży z Szamotuł. Wychwalanie Pana śpiewem dało nam wiele uśmiechu i
radości. Mogliśmy w taki sposób okazać swoją wdzięczność za
to, że nas stworzył.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
WTZ SWARZĘDZ
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Muzyczne
marzenia

Zumba z sercem

C

AGATA KIEJDROWSKA

zamienić na darowiznę dla naszych podopiecznych.
Zarząd Stowarzyszenia zadbał o stronę formalną charytatywnej imprezy, wystąpił o wydanie decyzji o zbiórce publicznej, przygotował cegiełki. Nieocenione wolontariuszki – panie
Maria Chrobot i Regina Laboch
dopełniły wszystkich formalności w rozprowadzeniu cegiełek.
I tak Pierwszy Maraton Zumby
w Pobiedziskach za nami, wiele
dobrych wspomnień zostanie z
uczestnikami i obdarowanymi
na długo…

Z

umba to rodzaj ﬁtness,
który znajduje coraz więcej amatorów. To dynamiczna
gimnastyka na pograniczu tańca, dzięki której kalorie spalane
są w pocie czoła. Joanna Wolniewicz – mieszkanka Pobiedzisk – Letniska jest pasjonatką Zumby, która postanowiła
ten żywiołowy ﬁtness połączyć
z akcją charytatywną na rzecz
podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z Pobiedzisk.
Zorganizowany 23 marca
Pierwszy Maraton Zumby był
niezwykle radosny. Przez trzy
godziny maratonu przewinęła się blisko setka uczestników,
do ﬁtness przyłączali się podopieczni z mamami, wolontariusze. Ten atrakcyjny rodzaj ﬁtness
przypadł do gustu szczególnie
stowarzyszeniowej młodzieży i
mimo że z powodu wiadomych
ograniczeń daleko im do perfekcji pasjonatek, bawili się doskonale.
Pani Joanna zadbała o organi-

IWONA WIERZBA

Dzieci

WTZ W SWARZĘDZU

***
milknie życie
pełne po brzegi
i ziemia
nauczona
ich pląsów
tylko rączki
trzepocą
uderzając w poduszkę
by przeliczyć niebo

FOT. (2X) JANUSZ WOJDYŁO

zwartego kwietnia w
czwartek
uczestniczyliśmy w generalnej próbie koncertu muzyki klasycznej w Filharmonii Poznańskiej, w auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to
ogromna sala z dwoma rzędami krzeseł, organami, pięknymi, rzeźbionymi drzwiami.
To tu właśnie wsłuchiwaliśmy się w dźwięki różnych, niezwykłych instrumentów. Do naszych uszu dochodziły dźwięki
między innymi Walca Straussa i
innych utworów. Mieliśmy okazję się przekonać, ile pracy muszą włożyć w wykonanie utworu muzycy, jak wielki wysiłek
wkłada dyrygent w pracę nad
tym, by utwór został dobrze zagrany. Zapoznaliśmy się również z terminami muzycznymi
używanymi przez dyrygenta w
muzyce klasycznej na przykład
krescendo lub pianissimo.
Bardzo serdecznie dziękujemy prezesowi klubu muzycznego przy Kościele Matki Bożej Miłosierdzia na osiedlu Kościuszkowców, panu Marianowi Kowalskiemu, za umożliwienie nam uczestnictwa w
próbie generalnej w Filharmonii Poznańskiej.
W moim odczuciu, jako osoby niewidzącej, takie wyjazdy jak do Filharmonii czy w
inne ciekawe miejsca a naszym kraju i poza jego granicami, są nam bardzo potrzebne. Są dla nas niezwykłym oderwaniem się od rzeczywistości
i poznawaniem nowych światów. Na mnie, jak na większości z nas, największe wrażenie
zrobił walc Straussa, bardzo
przyjemny dla ucha. Wyobraziłam sobie, że jest wieczór, siedzę wygodnie w fotelu i upajam
się piękną muzyką, płynącą z
instrumentów takich jak perkusja, skrzypce, fagot, klarnet,
wiolonczela.
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zację imprezy, zdobyła sponsorów. Pobiedziscy przedsiębiorcy bezpłatnie zadbali o druk plakatów, nagłośnienie, przekazano fundusze na wynajem podestów, zakupiono batony ﬁtness i
wodę mineralną. SKOK „Poznaniak” sponsorował baner.
Organizatorka pospinała wiele nici ludzi dobrej woli, sponsorskich gestów, by trzy godziny
spalania kalorii w rytm muzyki i
ﬁtnesowego szaleństwa Zumby

przed snem
na paluszkach

***
radosny witraż
w rumieńcach
otwarty
jak łąka
kipiąca uciechą
co miłość
bezustannie
opowiada
pełniej nimi
w oczach

Plany pasjonatek sięgają dalej,
bowiem zamierzają one organizować cyklicznie charytatywne maratony Zumby dla potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży. To niezwykle cenne, aby
ze swej pasji, zainteresowania,
hobby chcieć uczynić także instrument pomocy dla tych, którym los ograniczył możliwości
i którzy z takich gestów dobrej
woli czerpią radość.

MAŁGORZATA HALBER

***
dzieci
rozbrykane
jak kwiaty
po łąkach
słoneczne
do obłędu
wyglądają
z mojej twarzy
i w uszy
spragnione
radość
wlewają
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ielono-szary budynek Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zakątek”
pięknie wkomponowuje się w
rejon ulicy Winogrady w Poznaniu. Jest tu cicho, spokojnie,
wszędzie dużo zieleni. Szkoła jest tutaj dopiero pół roku, a
wszystkie pomieszczenia wyglądają, jakby były od dawna
zamieszkane. Sprzęt do rehabilitacji świadczy, że zadbano
o wysoki standard. Ale najważniejsze, że dzieci czują się tutaj
dobrze.
Placówka jest oczkiem w głowie dyrektor „Zakątka” Elżbiety Ślusarskiej. Gdyby miała choć
cień wątpliwości, że nie uda się
znaleźć tak pięknej lokalizacji i
dostosowanego do potrzeb podopiecznych budynku, może nie
angażowałaby w to przedsięwzięcie wszystkich sił i serca.
Zaufanie, wytrwałość i wiara są
tutaj szczególnie potrzebne.
– Prowadzimy placówkę, w
której rozwijamy komunikację

alternatywną dla osób z ciężką niepełnosprawnością, które
mają bardzo ograniczone możliwości porozumiewania się –
mówi Elżbieta Ślusarska. – Dzięki mozolnej i wytrwałej pracy
osiągamy w tej wyjątkowo trudnej dziedzinie istotne rezultaty.
Dzieci, które do nas przychodzą,
są dla nas zagadką. Ciężko pracując zdobywają nowe umiejętności. Terapeuci potraﬁą odkrywać i w miarę możliwości rozwijać ich potencjał.
Nazwa „Zakątek” to zarazem
nazwa ulicy Zakątek, przy której mieściła się pierwsza siedziba szkoły. Obecnie znajduje się
w niej Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”. Natomiast
szkoła zmieniła adres, lecz nazwa pozostała. „Zakątek” założyła w 2004 Katarzyna Markowicz, zaczynając od dziewięciorga dzieci, dwóch rehabilitantów, czterech pedagogów i
dwóch opiekunów. Ta kameralna placówka szybko się rozrastała. Dzieci przybywało. Trzeba
było szukać większego lokalu.
Zależało na tym rodzicom. Dlatego „Zakątek” wynajął pół parteru w hotelu robotniczym przy
ulicy Dożynkowej.
– To pomieszczenie nie spełniało naszych oczekiwań – do-

– Skąd się wziął pomysł
stworzenia w „Centrum Bukowska” grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczają przemocy ﬁzycznej, psychicznej i
ekonomicznej?
– W Poznaniu nie ma bezpłatnej oferty dla takich osób. Propozycja Fundacji Kobieta Nowego
Czasu to próba wypełnienia tej
luki. Nie brakuje takich form pomocy jak między innymi treningi wychowawcze, mocne wsparcie ma terapia uzależnień, natomiast kwestie przemocy ciągle są pomijane. Kierownictwo
„Centrum Bukowska” chętnie
udostępniło nam pomieszczenie
na zajęcia. Chcemy pomóc kobietom zmagającym się z przemocą.
– Jak prowadzono nabór?
– Za pośrednictwem ulotek,
na blogu, na stronach internetowych. W każdej chwili można się zgłosić do Fundacji Kobieta Nowego Czasu, wypełnić
formularz umieszczony w specjalnej zakładce i wziąć udział
w warsztatach. Wiele kobiet nie
uświadamia sobie, że są poddawane przemocy psychicznej.
Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok.
– Przemoc ma różne formy.
To nie tylko bicie…
– Przemoc psychiczna może

polegać na nadmiernej kontroli i niszczeniu poczucia własnej
wartości, zmuszaniu do czynności seksualnych. Panie najczęściej mówią o kontrolowaniu,
wyzwiskach i degradowaniu
typu: „ty i tak do niczego się nie
nadajesz”, „beze mnie nie przetrwasz”. Mamy także do czynienia z przemocą ekonomiczną. Mąż nie zapewnia realizacji
podstawowych potrzeb w domu,
bo to on zarabia na rodzinę i
decyduje o wydatkach. Kobieta musi kupić na przykład określony rodzaj makaronu, bo jak
tego nie zrobi, to będzie zastraszanie, kontrolowanie, awantury. Tyran pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Im bardziej upokarza, tym czuje się silniejszy i
ważniejszy. Rośnie jego przewaga nad oﬁarą.
– Czy kobiety, które doświadczają przemocy, zdają sobie z
tego sprawę? Może uważają,
że taki model rodziny trzeba
zaakceptować?
– Przemoc jest procesem, który eskaluje. Bardzo długo można się nie zorientować, że życie zmierza w złym kierunku. W
przemocy ﬁzycznej jest prościej,
bo wiadomo: gdy uderzy raz,
to uderzy i drugi. Przemoc psychiczna nie jest tak czytelna. Panie często odchodzą w momen-

Niepełnosprawni
w obiektywie
S

towarzyszenie Osób po
Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” w Chodzieży ogłasza konkurs fotograﬁczny „Niepełnosprawni w
obiektywie”, którego celem
jest ukazanie osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
Konkurs jest otwarty dla
wszystkich zainteresowanych.
Stowarzyszenie zachęca do
udziału zarówno dorosłych
jak i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Każdy autor
może nadesłać trzy fotograﬁe,
nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane, ukazujące osoby z niepełnosprawnością w różnych sytuacjach
dnia codziennego (w pracy,
szkole, na zajęciach terapeutycznych, podczas spotkań integracyjnych). Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych: do lat 15, od
16 do 20 lat i powyżej 20 lat.
Rozmiary fotograﬁi powinny wynosić 20 na 30 cm. Każde zdjęcie należy opatrzyć godłem (pseudonimem) autora

oraz dołączyć tytuł, rok, miejsce wykonania, kategorię wiekową. Do prac należy dołączyć
w odrębnej zamkniętej kopercie dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
telefon, mejl (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów
nazwę szkoły. Prace można
nadsyłać do 15 maja (decyduje
data stempla pocztowego) na
adres: Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka, ul. Staszica 17 a, 64 – 800
Chodzież.
Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży i Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka,
a partnerami ﬁrma BTL Polska sp. z.o.o i Grupa Graﬁczna „Raster” w Poznaniu. Bliższe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej: http://www.bioderko.
chodziez.pl/konkurs-fotograﬁczny

KAROLINA KASPRZAK

Bez samotności
B

yło spotkanie z geriatrą,
potem z farmaceutą, a w
maju zaplanowano rozmowę z gerontologiem. W ten
sposób Stowarzyszenie „mali
bracia Ubogich” w Poznaniu realizuje cykl „Spotkań ze
specjalistą”.
Spotkania organizowane są
w ramach projektu „Otwórzmy się na samotność seniorów”, współﬁnansowanego ze
środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2012-2013”.
Samotność jest złym kompanem, tak przekonują przedstawiciele
Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich”, dlatego starają się docierać do osób
najbardziej
potrzebujących.
Bardzo ważną rolę odgrywają
wolontariusze odwiedzający i
pomagający osobom starszym.
Towarzyszą seniorom na co
dzień, rozmawiają, chodzą na
spacery, do teatru, na wystawy.

Organizują krótkie wycieczki
za miasto. Pamiętają o imieninach, urodzinach, Bożym Narodzeniu i Wielkanocy.
Dużą popularnością cieszą się spotkania ze specjalistami, takie jak z doktor Jolantą Twardowską-Rajewską,
specjalistą gerontologii. Mówiła ona o starości, prawidłowym stylu życia i odżywiania,
aktywności ﬁzycznej. Poruszyła kwestię odpowiedniego dobrania leków do schorzeń oraz
uwarunkowań psychicznych
bardzo istotnych dla seniorów.
Doktor Jolanta TwardowskaRajewska zaprosiła uczestników na co miesięczne spotkania prowadzone przez pielęgniarki i lekarzy gerontologów
oraz rehabilitantów w Klubie
Opiekuna Rodzinnego Seniora
w Poznaniu. Zainteresowani
kolejnymi spotkaniami mogą
otrzymać informację w siedzibie Stowarzyszenia „małych
braci Ubogich” przy ulicy Grunwaldzkiej 17/2 w Poznaniu, telefon: 61 656 55 88. awa

A
Aurelia
PPawlak
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Dzieci pokochały „Zakątek”

daje Elżbieta Ślusarska. – Toalety nie były przystosowane do
podopiecznych,
pomieszczenia za ciasne. Stąd też gdy dowiedzieliśmy się, że możemy
wydzierżawić od miasta budynek przy ulicy Winogrady 144 po
dawnym oddziale szpitala reumatologicznego, nie wahaliśmy
się ani minuty. Nie było nas stać
na wpłacenie wadium, ale warunki zmieniono: wystarczyła jedynie oferta na zagospodarowanie. Kolejna przeprowadzka odbyła się we wrześniu ubiegłego
roku.
Początki nie były łatwe. Konieczny okazał się generalny re-

mont i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb szkoły. Zadanie
to sﬁnansował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i duńska
Fundacja Velux.
– Wnioskowałam do różnych
fundacji zagranicznych, między
innymi w USA i Belgii – wspomina Elżbieta Ślusarska. – Organizowaliśmy aukcje, koncerty, pisaliśmy prośby do darczyńców.
O „Zakątku” było głośno.
Wysiłek się opłacił, bo zaledwie w ciągu roku budynek
zmienił się nie do poznania. We
wszystkich pomieszczeniach są
jasne ściany, w oknach rolety, na
podłogach wykładzina. Jest szatnia, dobrze wyposażone łazienki, aneks kuchenny na każdym
piętrze, sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji. Jest duża winda poszpitalna, do której wejdą nawet trzy
wózki. W szkole w trybie stacjonarnym przebywa trzydziestu sześciu podopiecznych, a
czwórka ma indywidualne nauczanie w domach.
Elżbieta Ślusarska z dumą
oprowadza po budynku. Cie-

szy się z każdej pomocy, chwali dobre serca darczyńców, robi
wszystko, co możliwe, by podopieczni czuli się tu dobrze. Jeśli
trzeba coś dla nich załatwić, do
skutku puka do serc i drzwi. Marzy, by urządzić taras, na którym
dzieci mogłyby wypoczywać.
Chce wyłożyć drewnem niewielkie zakole i postawić na nim ławeczki, a pozostały teren zazielenić i powiesić bujaną ławkę.
– Zajmujemy się dziećmi od
szóstego do osiemnastego roku
życia w szkole podstawowej i do
21 roku życia w gimnazjum, a
osoby z upośledzeniem głębokim mogą przebywać w szkole do 25 roku życia – dodaje Elżbieta Ślusarska. – Wszyscy nasi
podopieczni mają stwierdzone upośledzenie umysłowe w
stopniu głębokim, znacznym
lub umiarkowanym i niepełnosprawności sprzężone, w tym ruchowe. Przyjeżdżają do nas podopieczni z Poznania, Rokietnicy, Kostrzyna, Dopiewa, Swarzędza, Suchego Lasu, Buku. Nasze
dzieci nie uczą się pisać, czy-

tać, liczyć, ale za to zdobywają wiele umiejętności potrzebne
im w codziennym funkcjonowaniu. Uczą się życia poza środowiskiem domowym, w grupie:
że muszą poczekać na swoją kolej, że są wokół nich nowe osoby. Prowadzone są zajęcia indywidualne z pedagogiem i rehabilitantem, zajęcia grupowe tak
zwane polisensoryczne lub komunikacyjne. Dostosowujemy
zajęcia do wieku uczniów, pór
roku, oddziałując odpowiednio
na zmysły.
W kwietniu „dojechały” do
„Zakątka” kolejne biurka i stoliki ze specjalnym, wyciętym blatem do karmienia oraz małe stoliczki wykorzystywane przy terapii. Potrzeb jest nadal bardzo
dużo i każda pomoc ﬁnansowa
się przyda. Teraz zbierane są
pieniądze na zieloną szkołę, na
którą dzieci wyjadą w czerwcu
do Wągrowca. Każdy kto chciałby wesprzeć placówkę informacje znajdzie na stronie www.zakatek.org.pl lub pod telefonami
61-826-66-72, 692-419-00.

Przemocy mówimy „nie”
cie, gdy mąż zaczyna być wobec
nich obojętny. Tracą namiastkę
kontaktu i wtedy się orientują,
że potrzebują pomocy. Czasami
pomocne są naciski dorosłych
dzieci, rodziców, przyjaciół.
– Jak pomóc kobiecie zrozumieć swoją sytuację? Jak może
z nią walczyć?
– Zaczynam od rozmowy o
mechanizmach, bo przemoc,
mimo że przybiera różne twarze, rządzi się schematami. Gdy
kobiety je zrozumieją i uświadomią sobie, że przemoc wcale
od nich nie zależy, bo wszystko
dzieje się w głowie sprawcy, są
już na dobrej drodze, by się wyzwolić się ze złej relacji. Niestety, przekaz utrwalany przez lata:
„beze mnie nie istniejesz”, „beze
mnie nie dasz sobie rady” – jest
silnie zakorzeniony. Ale można
to przełamać. Przykładem jest
pani mieszkająca na wsi, która
była wtłoczona w schemat uzależnienia od mężczyzny. Oka-

FOT. ARCHIWUM

Z MARZENĄ STEFAŃSKĄ, psychologiem z Fundacji Kobieta Nowego Czasu
rozmawia AURELIA PAWLAK.

zało się, że to ona od dziesięciu
lat utrzymywała dom, kupowała opał, troszczyła się o jedzenie
dla dzieci. Uświadomiła sobie,
że tak naprawdę wszystko zależy od niej. Rozstała się z mężem.
– Czy skutkują przeprosiny i
obietnice tyrana, że się poprawi?
– Dręczone kobiety się łudzą,
że gdy on obieca, że będzie je

traktował je z szacunkiem, nie
będzie krzywdził, to szczęście
wróci. Można spróbować terapii, ale znam tylko dwa przypadki, że mężczyzna zrozumiał
swój błąd. Dręczyciele są bowiem przekonani, że problem
jest w partnerce. Kobieta w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak tylko odejść z toksycznego związku. Warto skorzystać
z pomocy, nie czekać, aż wydarzy się tragedia. Często kobiety
miały do czynienia z przemocą
w dzieciństwie. Uważają, że tak
powinno być, bo tak żyli rodzice. Aby wyjść z błędnego koła,
trzeba sobie uświadomić problem i szukać pomocy. Odejście
ﬁzyczne jest początkiem trudnej
drogi, bo sprawca ucieka się do
szantażu, grozi samobójstwem,
byle partnerka do niego wróciła. Odejście musi więc być ostateczne.
– Jak przebiegać będzie praca w grupie wsparcia?

– Przez trzy miesiące będziemy omawiać mechanizmy oraz
techniki obrony przed manipulacją, a potem rozpoczniemy
terapię. Na razie poprowadzę
warsztaty o technikach obrony,
działaniach sprawców i wpływie na dzieci. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Pierwsze organizacyjne
spotkanie grupy prowadziłam 2
kwietnia. Uczestniczki nie mogą
się znać na gruncie prywatnym.
Są zobowiązane do podpisania
kontraktu i wypełnienia kwestionariusza. Zajęcia z nimi obejmą
między innymi budowanie relacji i kwaliﬁkowanie uczestniczek
do drugiego etapu pracy. Spotkania zaplanowaliśmy na pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16.30 do 18.00 w grupie od 8 do 15 osób. Przemoc nie
musi być zdiagnozowana; do
grupy wsparcia mogą się także
zgłaszać panie, które podejrzewają, że doznają przemocy.
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Nareszcie wiosna
Już w rześkości
wczesnorannej
hymn wiosenny
gęsi grają
czerpiąc siły
wśród ozimin,
jak pielgrzymi
utrudzeni.
Słońce, chociaż
jeszcze blade,
łzą marzanny
pożegnalną
stalaktyty
pod rynnami
tuż nad ranem
roztopiło.
W piersi
dźwięczniej
i nieznośne
zadyszenie
tak jak w ciuchci
muzealnej
ustępuje
z każdą chwilą.
Wkrótce
obudzone pszczoły
kwietny pyłek
pozbierają,
by nadzieję odrodzoną
ponieść
w podmurszałe ule.
Oczy zaraz
się rozbłyszczą,
zaraz włosy
się rozwieją,
i na ściółce,
w zagajnikach,
młode duszki
się wylęgną.
Na skrzydełkach
latolistków
nowe jasne
dni przyfruną,
ach ty wiosno,
ty przewrotna,
czemu tyle
cię nie było.

Inauguracja Ośrodka
Wsparcia Ekonomii
Społecznej w regionie kaliskim

19

marca br. odbyła się
w Kaliszu konferencja pn.
„Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w regionie kaliskim”. W Sali Błękitnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego zgromadziło się tego dnia ponad 100 osób
zainteresowanych ekonomią
społeczną. Byli to przedstawiciele władz powiatowych regionu kaliskiego, różnych instytucji oraz organizacji zajmujących się na co dzień wspieraniem osób niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Przybyli także sami niepełnosprawni, aby
dowiedzieć się, w jaki sposób
może ich wesprzeć Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Konferencja
inaugurująca
działanie OWES w regionie kaliskim została zorganizowana przez Fundację im. Królowej
Polski św. Jadwigi oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu. Oﬁcjalnego otwarcia dokonał Andrzej Markiewicz,
prezes Fundacji, mówiąc o perspektywach rozwoju ekonomii
społecznej i roli, jaką może odegrać regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Następnie wiceprezes Fundacji Tomasz Mika przedstawił temat
ekonomii społecznej w kontekście realizacji kluczowych priorytetów strategii krajowej. Ekonomia społeczna w nadchodzących latach nie tylko pozostaje
jednym z priorytetów Unii Europejskiej, ale stała się też kluczowym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju,
w tym województwa wielkopolskiego. Omówiono także Plan
Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego. Perspektywy rozwoju
ekonomii społecznej w regionie kaliskim oraz rolę regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawił Grzegorz Wojtanowski, ekspert ds.
Ekonomii Społecznej Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Niezwykle interesująca była

również druga część konferencji, podczas której uczestnicy zapoznali się z konkretnymi
przykładami funkcjonujących
już na rynku spółdzielni socjalnych. Anna Bednarz-Śliwowska
dokonała prezentacji Spółdzielni Socjalnej „Grodzka” z Konina, a ks. Tomasz Hojeński wraz
z Beatą Kuczkowiak przedstawili Spółdzielnię Socjalną „Pomost” z Kępna. Ostatnie wystąpienie dotyczyło roli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w efektywnym wdrażaniu narzędzi ekonomii społecznej i zostało wygłoszone przez Andrzeja Piotrowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Krotoszynie.
Podczas spotkania dyskutowano między innymi o stanie
prac nad ﬁnalizowanym właśnie Krajowym Programem
Rozwoju Ekonomii Społecznej
i uchwalonym już Regionalnym
Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce. Zgodnie z tematem konferencji najwięcej miejsca poświęcono stanowi obecnemu i perspektywom
rozwoju ekonomii społecznej
w regionie kaliskim. Przedstawiono także praktyczne możliwości skorzystania z konkretnych, ﬁnansowanych z UE form
wsparcia -– włącznie z dotacją na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, w tym
spółdzielni socjalnych.
Kaliski Subregionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi w regionie aż
7 punktów konsultacyjno-dora-

Anna Bednarz-Śliwowska
– Spółdzielnia Socjalna
„Nowa Grodzka”.
czych. Znajdują się one w Kaliszu, Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim,
Ostrzeszowie i Pleszewie.
W ramach działalności punktów można uzyskać bezpłatne
konsultacje ekspertów ekonomii społecznej oraz specjalistów
w zakresie księgowości, marketingu i prawa podmiotów ekonomii społecznej. Porady i konsultacje dotyczą zakładania, prowadzenia i funkcjonowania:

• stowarzyszeń
• fundacji
• spółdzielni socjalnych (osób
ﬁzycznych i prawnych)

• zakładów aktywności zawodowej

• centrów integracji społecznej
• innych podmiotów ekonomii

społecznej
Serdecznie zapraszamy!
Adresy oraz dni i godziny
urzędowania ekspertów ds. ekonomii społecznej znajdują się na
stronie internetowej
www.owes.jadwiga.org/kalisz

WERONIKA JANASZEK
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Konferencja „Perspektywy rozwoju
ekonomii społecznej w regionie kaliskim”.
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Niepełnosprawni otworzyli
kawiarnię w Kępnie
26

marca w Kępnie miało
miejsce oﬁcjalne otwarcie niezwykłej Klubokawiarni o nazwie „FILIŻANKA”. „Filiżanka” to lokal prowadzony
przez osoby niepełnosprawne, które od lat uczestniczyły
w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
Przy wsparciu lokalnego
PCPR oraz za sprawą udziału osób niepełnosprawnych
w prowadzonych przez Fun-

tu Kępińskiego: Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz,
Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Przybylski, a ze strony Caritas Diecezji Kaliskiej ks.
Prałat dr Sławomir Grześniak.
Na otwarciu obecni byli również wójtowie gmin: Perzów,
Łęka Opatowska i Trzcinica
oraz przedstawiciele Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Pierwsze
doświadczenia
Spółdzielnia Socjalna POMOST
zdobyła jeszcze przed oﬁcjal-

go radni jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem
Spółdzielni Socjalnej POMOST.
Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej POMOST są
Powiat Kępiński i Caritas Diecezji Kaliskiej. Przedstawicielami założycieli byli podczas
Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz
oraz Dyrektor Caritas Diecezji
Kaliskiej Ksiądz Prałat dr Sławomir Grześniak. Wybrano Zarząd Spółdzielni - prezesem została pani Zuzanna Czworowska, a jej zastępcą ksiądz Tomasz Hojeński. Prawie półtora
roku pracy w ramach Centrum
Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych i projektu „Samodzielni w ekonomii społecznej” współﬁnansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS zostało uwieńczone sukcesem.

określone kwaliﬁkacje. Pracownicy Spółdzielnibędą świadczyć
usługi sprzątania pomieszczeń
biurowych i zagospodarowania
terenów zielonych.
Założenie Spółdzielni Socjalnej POMOST przez Powiat Kępiński stanowi jedno z działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Powinno
także prowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług
oraz przejrzystości w ich ﬁnansowaniu. Nowa jednostka, całkowicie kontrolowana przez
podmioty ją tworzące powinna
dążyć do postępującego usamodzielnienia,
zdobywania
zleceń na wolnym rynku.
Spółdzielnia może również
funkcjonować na polu anima-

dację im. Królowej Polski św.
Jadwigi szkoleniach CESON
współﬁnansowanych ze środków UE w ramach EFS, udało się przełamać wieloletnią
stagnację, zorganizować się
i spróbować sił w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Powołana została Spółdzielnia
Socjalna POMOST, która wyremontowała pomieszczenia wynajmowane do tej pory przez
Caritas i założyła tam Klubokawiarnię „Filiżanka”, która oprócz
wyśmienitej kawy i pysznych
deserów świadczy usługi cateringowe dla ﬁrm i instytucji.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli prawie wszyscy zaproszeni goście. Na oﬁcjalnym otwarciu „Filiżanki” pojawili się przedstawiciele Powia-

nym otwarciem „Filiżanki”. Rozpoczęła współpracę z lokalnymi partnerami w zakresie organizacji małych serwisów kawowych z poczęstunkiem. Miała już m.in. okazję zrealizować
zlecenie podczas spotkania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Pomocy Rodzinie w Starostwie
Powiatowym, apod koniec lutego w Bibliotece Powiatowejpodczas spotkania harcerzyz kępińskiego Hufca z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej, Spółdzielnia Socjalna POMOST zapewniła słodki poczęstunek.

JAK POWSTAŁA
SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA POMOST
28 listopada podczas XXIV
Sesji Rady Powiatu Kępińskie-

FOT. (2X) ARCHIWUM

Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej
POMOST – starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz
i dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej
ksiądz prałat dr Sławomir Wrześniak.

Załoga na otwarciu „Filiżanki”.
Głównym celem powołania
Spółdzielni Socjalnej jest aktywizacja osób bezrobotnych
i niepełnosprawnych. Utworzenie spółdzielni pozwoliło także na stworzenie miejsc pracy
dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, co
z założenia powinno ułatwić
odnalezienie się w nowych warunkach osobom posiadającym

cji społecznej, kulturalnej czy
oświaty na rzecz osób w niej
zrzeszonych oraz ich środowiska lokalnego, a także prowadzić działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych. Pomaga ponadto odnaleźć się na rynku pracy i niweluje przeszkody w wykonywaniu zawodu.
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ajd pod hasłem „Witamy
Wiosnę” 23 marca tego roku
odbywał się w warunkach zupełnie niezgodnych ze swoją tradycyjną nazwą: było bowiem prawie dwadzieścia stopni mrozu i głęboki śnieg.
Ta niezwykła anomalia pogodowa nie zmniejszyła bynajmniej liczby uczestników rajdu ani nie ostudziła ich zapału
w marszu przez Puszczę Zielonkę na przywitanie osobliwej, mroźnej i śnieżnej wiosny.
Aż 110 osób spotkało się w samym centrum Puszczy, którym
jest miejscowość Zielonka.
Rajdowcy, godni miana prawdziwych twardzieli, dotarli tam
pieszo i rowerami, wędrując
zasypanymi śniegiem duktami Puszczy. Pokonywali dwie
trasy piesze i dwie rowerowe.
Puszcza witała ich szumem
drzew, mrozem i jednocześnie
jaskrawym, bardziej styczniowym niż wiosennym słońcem.
Na mecie rajdu w Zielonce czekała na dzielnych wę-

RAJD PTTK PRZEZ PUSZCZĘ ZIELONKĘ

Mroźne
powitanie wiosny
drowców gorąca grochówka
i herbata. Przy ognisku turystycznym spaliliśmy Marzanny i śpiewaliśmy piosenki na
cześć wiosny – w nadziei, że
nas posłucha i szybko nadejdzie. Wszyscy wykonawcy Marzann – a było ich kilkanaście
– otrzymali nagrody rzeczowe.
Najliczniejsze drużyny wystawiły: Koło PTTK „W zasięgu ręki” Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Zespół Szkół z Oddzia-
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łami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu i Koło PTTK przy Zespole Szkół Specjalnych nr
102 w Poznaniu. Najładniejsze Marzanny wykonali: Adam
Urbański (I miejsce), Kamil
Grochalski (II miejsce) i Adam
Gziński (II miejsce) – wszyscy
ze Szkoły Podstawowej nr 82 w
Poznaniu.

Poznania. Nagrody rzeczowe
ufundowała Gmina Murowana Goślina, a głównym organizatorem był Oddział Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego Poznań-Nowe Miasto. Uczestniczyło 19
rowerzystów i 58 osób niepełnosprawnych, które wykazały
się niezwykłą dzielnością.

Rajd zrealizowano dzięki
wsparciu ﬁnansowemu władz

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

Oddali swoją krew Wsparcie
K

lub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka”
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu przeprowadził w Szkole
Podstawowej nr 1 w niedzielę, 17 lutego 64. akcję krwiodawczą.
Krew oddało 110 osób (w tym
23 kobiety), co przyniosło 49,5
litra. Pracownicy Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu po raz
kolejny mieli powody do zadowolenie z wyników poboru w
Luboniu. Prezes Lubonianki Jerzy Zieliński poinformował, że
podczas tej akcji 7 osób oddawało krew pierwszy raz. Do Klubu
zapisało się 7 nowych członków.

Krwiodawcy
otrzymali
upominki dzięki sponsorom,
którymi byli: ﬁrma Dramers
S.A. Rabowice koło Swarzędza, Unilever Polska SA, „Pol-Car” Poznań Antoninek, Palarnia Kawy Strauss-Cafe Poland Sp. z o. o. Swadzim, Ziołolek Sp. z o. o. Poznań.
W przygotowaniu akcji pomogli: Zbyszko Wojciechowski, Józef Wyzujak, Bronisław
Tomkowiak, Janusz Kukulski, Ferdynand Demel i Tadeusz Nawrot. Po raz kolejny
wsparł akcję dyrektor SP nr 1
Zbigniew Jankowski.

ROBERT WRZESIŃSKI

dla starszych
T

emat wsparcia osób starszych, ich aktywności zawodowej i społecznej, zapewnienia dostępu do informacji, ochrony interesów seniorów i ich rodzin oraz wiele innych kwestii poruszono
podczas konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych problemem.
Konsultacje przeprowadził
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w terminie od 18 kwietnia do 6 maja. Dotyczyły one

projektu uchwały Rady Miasta
Poznania w sprawie przyjęcia
programu „Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów w
Poznaniu”. Jego celem strategicznym było umożliwienie seniorom pozostania jak najdłużej w środowisku miejsca zamieszkania, zaś celem operacyjnym rozwój i różnorodność
systemu usług opiekuńczych.
W ramach konsultacji poznaniacy mogli wyrazić na specjalnym formularzu pisemną
opinię, a następnie przesłać na
adres: wziss@um.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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SAMOCHODOWY RAJD TURYSTYCZNY PO POWIECIE POZNAŃSKIM

Emocje „za kółkiem”
W

słoneczne,
niedzielne
przedpołudnie 14 kwietnia w rajdzie turystycznym po
powiecie poznańskim, zrealizowanym w ramach produktu turystycznego Powiatu Poznańskiego „Aktywnie dookoła Poznania”, uczestniczyły 84
załogi i 278 osób. Rajd, sﬁnansowany przez Powiat Poznański, zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Poznań
Nowe Miasto imienia Franciszka Jaśkowiaka.
Uczestnicy przyjechali z różnych miejscowości, między innymi z Czerniejewa, Kostrzyna,
Murowanej Gośliny, Buku, Kórnika, Poznania i Gniezna. Udział
wzięło też 9 załóg z osobami niepełnosprawnymi: 6 z Ośrodka w
Owińskach, ponadto po jednej z
Piły, Mosiny i Swarzędza.
Emocji za kółkiem było sporo. Na miłośników jazdy samochodem czekało wiele niespodzianek. Jedną z nich był konkurs wiedzy. Uczestnicy trasy I
nazwanej „Kórnicką” (Swarzędz
– Gowarzewo – Tulce – Śródka –
Kórnik – Bnin – Radzewice – Rogalin – Rogalinek – Puszczykowo) musieli wykazać się znajomością zakątków powiatu i odpowiedzieć na pytanie „Jaki mebel stoi przed Swarzędzkim Centrum Meblowym?”, „Ile stopni liczą schody przed głównym wej-

Ogłoszenie wyników.

Puchar i gratulacje za zajęcie I miejsca w rajdzie otrzymała
rodzina Bednarków. W środku Daria Kowalska-Tonder
i Eugeniusz Jacek, z prawej Paweł Kubiak,
kierownik sekretariatu rajdu.

Marek Frejus z Piły (w środku)
otrzymał upominek
oraz podziękowanie
za zaangażowanie i udział w rajdzie.

KAROLINA KASPRZAK
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ściem do kościoła w Tulcach?”, a
nawet wiedzieć, pod jakim numerem mieszka proboszcz paraﬁi w Rogalinie.

Ułatwienia nie mieli też
uczestnicy trasy II nazwanej trasą „Powstańców Wielkopolskich”
(Lusowo – Lusówko – Zakrzewo
– Palędzie – Dopiewo – Konarzewo – Szreniawa – Jeziory – Puszczykowo). Dopisała pogoda i nastroje. Na zwycięzców czekały puchary i upominki. Pierwsze
miejsce i puchar otrzymała drużyna nr 8 (kapitan Aneta Bednarek z rodziną), drugie – drużyna
nr 23 (kapitan Mateusz Kalke z
kolegami), a trzecie – drużyna nr
18 (kapitan Jarosław Dziadosz z
rodziną). Puchary otrzymali również: najmłodszy uczestnik rajdu
– 3-miesięczny Władysław Kapturski ze Swarzędza i najstarszy – Jerzy Zieliński z Lubonia.
Specjalne wyróżnienie przyznano Markowi Frejusowi z Piły, dla
którego niepełnosprawność ruchowa nie stanowiła przeszkody. Ponadto wszystkie załogi i 21
osób wyróżnionych w konkursie
wiedzy otrzymało nagrody rzeczowe.
Na mecie rajdu (Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie) gratulacje składali i wręczali puchary dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu Daria Kowalska-Tonder i komandor rajdu Eugeniusz Jacek. Uczestnicy
mogli sami wybrać sobie upominek za udział. Na boisku szkolnym przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Poznaniu promowali turystyczne inicjatywy i
zachęcali do udziału wszystkich
zainteresowanych.

Stoisko Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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Zielony „Gaik”
zaprasza
J

esteśmy
pracownikami
Przedszkola nr 73 „Zielony
Gaik” na osiedlu Czecha 140
w Poznaniu. Od prawie 30 lat
pracujemy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
przebywających u nas w grupie edukacyjno-terapeutycznej
oraz w grupach integracyjnych.
„Zielony Gaik” jest położony w
otoczeniu przepięknej zieleni: parku osiedlowego, ogrodu przedszkolnego i pobliskiego lasku.
W „Zielonym Gaiku” wszystkimi dziećmi opiekuje się odpowiednio przygotowany zespół pracowników: nauczycielki, pomoce wychowawcze, woźne. Wszystkie te osoby posiadają odpowiednie do pracy z dziećmi kwaliﬁkacje. Ponadto wyróżniają się szczególnymi cechami osobowości, zapewniającymi dzieciom fachową opiekę,
zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa.
W grupie edukacyjno-terapeutycznej „Jagódki” (do sześcioro dzieci) jest miło kolorowo i
kameralnie. Dbałość o harmonijny rozwój uczestników tej grupy (zdrowie, kondycja ﬁzyczna,
możliwości poznawcze i społeczno-emocjonalne) jest także
celem kadry specjalistów: logopedy, rehabilitantki, psycholoż-

ki, rytmiczki. Podczas zajęć dowolnych, na rytmice jak również
w czasie imprez przedszkolnych
dzieci mają codzienny kontakt z
wychowankami innych grup.
Zanim dziecko staje się
uczestnikiem pracy i zabawy w
„Jagódkach”, staramy się poznać
je w sytuacjach nieformalnych,
nawiązując więź zarówno z
przyszłym przedszkolakiem jak
i jego rodzicami. Podtrzymujemy
ją przez cały czas przebywania
dziecka w „Jagódkach”, jesteśmy
otwarci na spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania rodziców.
Rozwój dzieci w naszej małej grupie jest ciągle monitorowany przez cały zespół opiekunów. W uzasadnionych sytuacjach, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci, dajemy im możliwość dalszej edukacji przedszkolnej w grupach integracyjnych.
Kuchnia naszego przedszkola przygotowana jest na żywienie dzieci ze specjalnymi potrzebami dietetycznymi (ze wskazań
lekarskich).
Zapewniamy też darmowy
dowóz dzieci do placówki.

DYREKCJA I PRACOWNICY
„ZIELONEGO GAIKU”
TEL. 61-877-65-31
P73@POZNAN.INTERKLASA.PL
WWW.P73POZNAN.SZKOLNASTRONA.PL

Będą fotografować
W

ojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Zygmunta
Imbierowicza w Kłecku, Miejsko-Gminny Ośrodek w Kłecku oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Oddział w Dębnicy zapraszają osoby z niepełnosprawnością intelektualną do udziału w kolejnej edycji warsztatów fotograﬁcznych
w dniach 21 – 23 czerwca na
terenie SOSW w Kłecku. Koszt
uczestnictwa wynosi 100 złotych od osoby.
W spotkaniu weźmie udział
30 osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym, 7 zaawansowanych fotoamatorów w roli in-

struktorów fotograﬁi – wolontariuszy, 10 bezpośrednich opiekunów uczestników warsztatów
oraz 3 osoby prowadzące zajęcia i organizujące pobyt.
W trakcie zajęć uczestnicy
wykonają fotograﬁe, które zostaną zaprezentowane publicznie
podczas wystawy we wrześniu
w WBPiCAK. Organizatorzy zapewniają materiały fotograﬁczne, wywołanie zdjęć i inne. Płatności należy dokonać najpóźniej do 31 maja na konto WBPiCAK: Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Poznaniu 89 1500 1621 1216
2000 8820 0000. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 6640867,
607381330 oraz mejlowo: foto@
wbp.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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piątek 12 kwietnia w Sali
Wielkiej Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu już po raz
czternasty ruszyła artystyczna lokomotywa, czyli Festiwal
Sztuki Naszych Dzieci. Wydarzenie organizuje corocznie
Zespół Szkół Specjalnych nr
105 imienia Juliana Tuwima we
współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz Ich
Rodzin „Trwanie”.
Od 8.30 zjeżdżały się grupy
wraz z opiekunami. Wystąpiło
16 zespołów, w tym 189 uczniów.
Trudno w kilku zdaniach opisać
atmosferę, jaka towarzyszyła
Festiwalowi. Każdego roku jest
ona niepowtarzalna. Tegoroczne hasło Festiwalu brzmiało:
„Wiele talentów mamy, w szkole
je rozwijamy”. Prezentacjom artystycznym towarzyszyła wystawa prac plastycznych dotycząca
poznawania świata za pomocą
zmysłu wzroku, smaku, węchu,
zapachu i dotyku.
Publiczność i artystów przy-

N

arodziny dziecka z niepełnosprawnością zawsze są
szokiem. Często lekarze nie
żywią nadziei na wyleczenie,
ale rodzice walczą i wygrywają. Tak było w przypadku
Rauna Kaufmana, bohatera
wydanej w 1994 roku książki
„Przebudzenie naszego syna”.
O sobie, codziennym życiu
i programie terapii autyzmu
Son – Rise (metodzie opcji)
Raun opowiadał podczas wykładu otwartego zorganizowanego w czwartek 11 kwietnia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Spotkanie
zorganizowała
Akademicka Grupa Inicjatyw
we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO” i Fundacją
„Być bliżej siebie”. W czwartkowe popołudnie 11 kwietnia w
sali „B” budynku „E” (Collegium
imienia Floriana Znanieckiego) przy ulicy Szamarzewskiego 89 na wielkim wirtualnym
ekranie pojawił się Raun Kaufman. Sala wykładowa była wypełniona po brzegi, co tworzyło
niepowtarzalny klimat wymiany doświadczeń i wzajemnego dialogu. Wypowiedzi przekazywane za pomocą skejpa
(internetowego komunikatora głosowego) były tłumaczone
na język polski.
Kiedy weszliśmy do pomieszczenia, Raun już czekał
i co jakiś czas uśmiechał się

Grupa „Florki” z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105
w Poznaniu w przedstawieniu
teatralnym „Ogrodnik i kwiat”.
witała dyrektor ZSS nr 105 Katarzyna Przybył. Na widowni
nie zabrakło przedstawicieli instytucji oświaty, kultury i sztuki,
przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
„Tańczące iskry”, „Cudaki
przedszkolaki”, „Maczki”, „Słoneczniki”, teatrzyk „Zielona półnutka” i wiele innych grup prezentowało na scenie przygoto-

sympatycznie. Na wykład przyszli studenci Wydziału Nauk
Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
pomocy społecznej, rodzice
i opiekunowie dzieci z autyzmem.
Osoba Rauna Kaufmana nie
była obca uczestnikom spotkania. Publikacja „Przebudzenie naszego syna”, której autorem jest ojciec Rauna, psycholog Barry Kauﬀman, to przejmująca opowieść o Raunie,
jego rodzicach i siostrach, znana dobrze pedagogom specjalnym, opiekunom i rodzicom
osób z niepełnosprawnością.
Niezwykłe zaangażowanie bliskich, troska i miłość wyzwoliły chłopca z autyzmu. Wielu
czytających te słowa zapewne
nie dowierza. Jak to możliwe?
Przecież autyzm to zaburzenie, którego skutki są odczuwane niemal przez całe życie!
Jednak skuteczna terapia czyni cuda. Przekonał nas o tym
Raun. Na stronie internetowej
http://bycblizejsiebie.pl czytamy, że „w pracy z rodzinami,
dziećmi i specjalistami z całego świata Kaufman wnosi unikalną jakość do dziedziny terapii autyzmu – swoją własną historię jako osoby, która całkowicie wyzdrowiała z autyzmu”.
Będąc dzieckiem bardzo lubił siadać na podłodze. Brał talerz i wprawiał go w ruch. Nie-
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XIV FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI
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„Wiele talentów mamy…”

Na scenie zatańczyły „Cudaki przedszkolaki”, czyli dzieci z
Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu.

wane wcześniej przedstawienia. Talent i zaangażowanie
były naprawdę na wysokim poziomie. Wystrój sceny, kostiumy, a przede wszystkim olbrzymi wkład energii młodych ludzi
i opiekunów sprawił, że występy
chciało się podziwiać bez końca.
Patronat honorowy nad XIV
Festiwalem Sztuki Naszych
Dzieci objął Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
i Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Walkowiak, a patronat
medialny TVP Poznań. W organizacji Festiwalu pomogło Centrum Kultury Zamek, Straż Miejska, Huﬁec ZHP „Piast”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wielkopolskie
Centrum Edukacji Medycznej,

Liceum Ogólnokształcące imienia świętej Marii Magdaleny w
Poznaniu oraz liczni darczyńcy.

KAROLINA KASPRZAK

Historię o złotej rybce
opowiedziała grupa „Maczki”
z Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi i Specjalnymi
nr 2 w Poznaniu.

Przebudzony z autyzmu
samowitą frajdę sprawiało mu
patrzenie na wirujący talerz.
Matka Rauna, chcąc nawiązać kontakt z synem, usiadła
naprzeciw niego i zaczęła robić to samo. Raun przyznał, że
właśnie wtedy nawiązał z nią
relację. Na uśmiech odpowiedział uśmiechem.
Kaufman uzyskał wyższe
wykształcenie w zakresie etyki biomedycznej. Jest międzynarodowym
wykładowcą, pisarzem i nauczycielem.
Przez ostatnie 15 lat pracował
z dziećmi z autyzmem i ich
rodzinami w Amerykańskim
Centrum Terapii Autyzmu. W
trakcie czwartkowego wykładu opowiedział o programie
Son – Rise (tłumaczenie: Syn
– Słońce). To intensywna terapia dzieci oraz dorosłych z autyzmem i zaburzeniami o spektrum autystycznym, zespołem
Aspergera i innymi wyzwaniami rozwojowymi, w której najważniejsza jest miłość, szacunek, dołączanie, inicjowanie,
wspólnota i zabawa. Opiera się
głównie na tworzeniu relacji,
które wcześniej nie istniały.
Zasłuchana
publiczność
z zainteresowaniem śledziła wiadomości przekazywane
przez Rauna. Bohater książki

zaznaczył, że podstawową różnicą między programem Son –
Rise, a tradycyjnymi metodami
terapii autyzmu polega na tym,
że koncentrują się one na pozbyciu niepożądanych zachowań (stereotypii ruchowych,
czyli uporczywie powtarzanych przez dziecko czynności),
zaś program Son – Rise rozpatruje autyzm nie w kategorii
zaburzenia zachowania, lecz w
kategorii zaburzenia o podłożu społeczno- emocjonalnym,
które polega przede wszystkim na problemach w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym.
Sporo uwagi podczas wykładu Kaufman poświęcił włączaniu się rodzica w stereotypie ruchowe. Powiedział, że naśladowanie zachowania dziecka jest bardzo ważnym elementem terapii autyzmu. Nawiązał do przeprowadzonych
w 2001 roku na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych badań, które wykazały, że naśladowanie dziecka
z autyzmem w zabawie, a ściślej – jego stereotypowych zachowań, stwarza szansę na
kontakt. Raun wspomniał również o motywacji stanowiącej
najważniejszy czynnik decy-

dujący o tym, jak szybko dziecko będzie się uczyło. Przyznał,
że zasada motywacji jest rzadko wykorzystywana w pracy z
dziećmi z autyzmem, a powinna być. Ważne jest dopasowanie treści programowych do
najwyższego poziomu, w jakim
jest w stanie pojmować nasza
pociecha.
Mówił też o metodzie nagradzania, która jest równie istotna, ale ma szereg czynników
ubocznych. Podał przykład
dziecka ubierającego kurtkę
na prośbę rodzica. Szkopuł w
tej metodzie polega na tym, że
dziecko zapamiętuje komendę „ubierz kurtkę” i wie, że po
wykonaniu czynności czeka na
nie nagroda (na przykład coś
słodkiego), ale nie ubierze jej
samodzielnie, bez nadania komendy.
Praca z dzieckiem z autyzmem wymaga ogromnej cierpliwości. Nauczanie i uczenie się jest ciągłym polem walki. Sytuację, kiedy próbujemy
dziecko czegoś nauczyć i nie
udaje się, Raun Kaufman nazywa „czerwonym światłem”,
zaś rezultaty w nauce „zielonym światłem”. Na specjalnych warsztatach pod nazwą
„Start up” uczy rodziców róż-

nicowania tych dwóch stanów.
Autyzm nie musi jednak oznaczać wykluczenia. Wielu autystów kończy studia, podejmuje
pracę, nawiązuje szereg trwających przez wiele lat kontaktów społecznych. O modelu
Son – Rise, który koncentruje się na czterech obszarach
funkcjonowania społecznego,
Raun mówił na warsztatach
pod nazwą „Przełomowe strategie dla autyzmu”, adresowanych do rodziców, wolontariuszy i specjalistów, które odbyły
się w kwietniu i maju w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach.
Czwartkowy, trwający ponad
dwie godziny wykład zrodził
sporo pytań, szczególnie ze
strony rodziców osób z autyzmem i specjalistów. Wszyscy,
którzy nie mogli w nim uczestniczyć, a są zainteresowani
metodą opcji, znajdą informacje o niej na stronie internetowej: http://son-rise.org/heart.
html (wersja w języku angielskim) http://dzieci.bci.pl/strony/autism/sedno (tłumaczenie strony na język polski, którego autorem jest Jacek Cierliński).

KAROLINA KASPRZAK
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Warto się
śmiać
z niczego
ściowy, hamując wydzielanie hormonów stresu.

FOT. AURELIA PAWLAK

Organizatorzy jogi śmiechu na Bukowskiej zapewnili, że spontaniczny i prawdziwy śmiech to zdrowie.
Śmiejąc się i ciesząc poprawiamy sobie nastrój i pozytywnie oddziałujemy na nasze ciało. Dotleniamy każdą
komórkę organizmu, stajemy się bardziej rozluźnieni.
Wzrasta nasza odporność.

G

rupa
wolontariuszy
w żółtych koszulkach
ustawiła się tworząc koło,
śmiejąc się z niczego. Początkowo śmiech był trochę nieśmiały, bo przeszkadzała trema, ale z każdą chwilą śmieszne odgłosy były coraz częstsze. W
taki oto sposób ćwiczono
jogę śmiechu w „Centrum
Bukowska” w Poznaniu.
Na pomysł jogi śmiechu
wpadł pochodzący z Indii
Jiten Kohi. Założył, że ciało nie rozróżni śmiechu naturalnego od sztucznego. Z
tego wynika, że nawet wymuszone chichotanie ma
dobroczynne działanie na
nasz organizm. Joga śmiechu pozwala pozbyć się tłumionych emocji, gromadzonych przez lata.
Śmiejąc się, wdychamy
trzy razy więcej powietrza,
dzięki czemu jesteśmy lepiej
dotlenieni. W radosnym stanie nasz organizm produkuje też endorﬁny poprawiające samopoczucie. Śmiech
pobudza układ odporno-

Śmiech również jest w
stanie pozytywnie wpłynąć
na nasz nastrój. Taki śmiech
na pewno wniesie spokój
do naszego życia . Poza tym
wyzwala emocje, myśli stają
się wolne i otwarte. Zaczynamy patrzeć na nasze życie pozytywnie i odczuwamy radość chwili. Śmiech
jest dobry na wszystko.
Pierwsze na świecie kluby
śmiechu stworzył indyjski
lekarz Madan Kataria. Ich
członkowie do dziś spotykają się w parkach, aby wspólnie śmiać się i wykonywać
ćwiczenia oddechowe. Udają oni stada ptaków, rozbiegane zwierzęta, machają rękoma, wykonują najdziwniejsze ruchy. W taki sposób
często rozpoczynają dzień
przed stresującą pracą.
Dobre działanie śmiechoterapii postanowili wykorzystać też Amerykanie. Okazało się, że pracownicy ﬁrm,
które wprowadziły elementy humoru do pracy, są mniej
zestresowani,
odważniejsi w podejmowaniu decyzji
i bardziej związani z miejscem pracy. Rośnie ich wiara we własne możliwości.
Podczas sesji nie potrzeba
żadnych powodów do śmiechu. Nie ma terapeutów,
psychologów, rozweselaczy
i wspamagaczy. Wystarczy
przyjść i zacząć się śmiać.
Po chwili śmiejemy się już
szczerze. awa

O

soby starsze, mające problemy z pamięcią, często określane są przez otoczenie jako cierpiące z powodu „choroby Alzheimera”, bądź
też „otępienia”. W tym miejscu
warto zastanowić się nad tym,
co tak naprawdę oznaczają
oba terminy. Otępieniem określa się zaburzenia w funkcjonowaniu tak zwanych wyższych
czynności układu nerwowego:
pamięci, rozumienia, myślenia,
prawidłowej orientacji, posługiwania się językiem, umiejętności uczenia się, liczenia oraz
adekwatnej oceny.
Nie jest to więc nazwa choroby ani zaburzenia będącego
jej przyczyną, ale pewna grupa symptomów pozwalająca na
prawidłowe rozpoznanie choroby. Objawy te muszą wystąpić u osoby w pełni przytomnej, utrzymywać się przez dłuższy czas oraz znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Otępienie może pojawiać się
w następstwie wielu chorób, z
których część jest uleczalna (na
przykład choroby tarczycy, niewydolność nerek, używanie substancji odurzających, niedobory
witaminowe np. B12, depresja), a
część nie. Do drugiej grupy należy choroba Alzheimera.

Choroba Alzheimera to postępujący proces zwyrodnienia tkanek mózgu, w następstwie którego dochodzi do zaniku komórek nerwowych. Zmiany te prowadzą do otępienia oraz wielu utrudnień w życiu osoby chorej. W jej przebiegu wyróżnia się
trzy stadia:
Okres utajenia – pojawiają się
zmiany w ośrodkowym układzie
nerwowym, jednak nie powodują zaburzeń w funkcjonowaniu
poznawczym osoby;
Okres prodromalny – pojawiają się łagodne zaburzenia
poznawcze, głównie problemy z
pamięcią. Funkcjonowanie poznawcze nie jest zaburzone;
Okres rozwiniętej choroby –
pojawiają się zauważalne objawy choroby Alzheimera.
Niestety, osoby dotknięte chorobą często zaprzeczają pojawiającym się trudnościom. Winą za
nie skłonne są obarczać swoich
najbliższych, co bywa bardzo bolesne. Wraz z rozwojem choroby zmniejsza się również możliwość samoopisu własnych dolegliwości, a rola ta spada na opiekunów. Poniżej skrótowo opisano typowe objawy, pojawiające
się na różnych etapach choroby.
Zaburzenia procesów poznawczych (łatwa rozpraszal-

– Co pana jako młodego ﬁzjoterapeutę skłoniło do podjęcia pracy z osobami cierpiącymi na stwardnienie rozsiane?
– Zaraz po studiach chciałem
podjąć pracę zgodnie ze zdobytymi kwaliﬁkacjami. Po raz
pierwszy ze stwardnieniem rozsianym zetknąłem się w Śremie,
gdzie pracowałem w pomocy
społecznej. Moją pacjentką była
osoba w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Nie przypuszczałem, że SM może poczynić aż takie spustoszenie w organizmie człowieka. Pomyślałem wówczas, że warto bliżej
zainteresować się tym schorzeniem. Napisałem mejla do Jerzego Zawadzkiego, ówczesnego
członka władz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska z zapytaniem o zatrudnienie. Szczerze mówiąc nie spodziewałem
się, że coś z tego wyjdzie. Tym
większe było moje zdumienie,
gdy otrzymałem odpowiedź, że
taka możliwość jest całkiem realna. Poszedłem na rozmowę
kwaliﬁkacyjną i zostałem przyjęty. Traﬁłem w dobrym momencie, bo akurat wchodził w życie
program gwarantujący mi pracę. I tak od kwietnia 2007 roku
zaczęła się moja przygoda z pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane.

– Jacy są pana podopieczni?
– Prowadzę rehabilitację osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności w warunkach domowych. W trakcie pracy przekonałem się, że ta choroba wcale nie prowadzi do takich spustoszeń w organizmie jak w
przypadku mojej pierwszej pacjentki. Ważne jest reakcja we
właściwej chwili. Choroby się
nie cofnie, ale dzięki rehabilitacji
można powstrzymać jej rozwój.
Cieszę się, że efekty moich wysiłków są widoczne. Poznałem
wielu chorych. Podczas zabiegu dużo rozmawiamy, wymieniamy poglądy, stajemy się sobie bliżsi. Budujemy wzajemne
relacje, rodzi się zaufanie. Niektórzy walczą z chorobą zachowując dobry humor, inni mają
wahania nastrojów. Każdy człowiek jest inny i w indywidualny
sposób zmaga się z dolegliwościami. Moje zadanie polega na
tym, by poprawić ich sprawność
i sprawić, by uwierzyli, że rehabilitacja jest niezbędna. W ubiegłym roku w programie rehabilitacyjnym brało udział tylko dziesięć osób, w tym będzie uczestniczyć około czterdziestu. Zgodnie z założeniami skorzystają
oni z rehabilitacji raz w tygodniu
do końca roku.
– Na pewno styka się pan
także ze sferą psychiczną pa-
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Choroba Alzheimera
ność uwagi, problemy z myśleniem, planowaniem, percepcją
oraz komunikacją) :
Agnozje – problemy z rozpoznawaniem przedmiotów, które
w przeszłości były dobrze znane. Osoba po usłyszeniu nazwy
przedmiotu nie będzie wiedziała czym on jest. Np. przynieś mi
garnek. A co to jest?
Amnezje – początkowo są to
problemy z zapamiętywaniem
nowych informacji. Pojawiają
się również trudności z przypominaniem sobie tego, co zdarzyło się niedawno np. przed kilkoma minutami, godzinami lub też
dniami. Wraz z rozwojem choroby trudności te występują coraz częściej. Pamięć długotrwała oraz pamięć odpowiadająca
za wykonywanie wyuczonych
czynności (np. jazda na rowerze) pozostaną znacznie dłużej
na dobrym poziomie. Z czasem
problemy pogłębiają się. Chory nie może przypomnieć sobie
podstawowych faktów z wła-

snego życia, czynności wyuczone ulegają rozpadowi, przestaje mieć znaczenie, kim są bliskie
mu osoby.
Apraksje – trudności w wykonywaniu ruchów prostych (przesunięcie stolika) oraz bardziej
złożonych (ubieranie się). Pojawiają się w późniejszym okresie
choroby.
Afazje – zaburzenia mowy.
Wcześnie pojawiają się problemy z tworzeniem sensownych
wypowiedzi. Chory może mieć
trudności z pisaniem i liczeniem. Ostatecznie dochodzi do
zaburzeń w mowie oraz jej rozumieniu.
Zaburzenia psychiczne mogą
wystąpić na różnych etapach
choroby. Należą do nich:
Urojenia – przekonania o
czymś, co nie ma miejsca w rzeczywistości. Np. urojenia okradania, zagrożenia, prześladowania oraz lękowe.
Zaburzenia nastroju – pojawiają się na wczesnym etapie

choroby i mogą przejawiać się
w postaci: drażliwości, labilności
emocjonalnej, dysforii, depresji,
obniżenia bądź znacznego podwyższenia nastroju. Uwaga: depresja może również być błędnie
rozpoznawana jako otępienie.
Halucynacje – osoba chora
postrzega lub słyszy rzeczy lub
osoby, które nie istnieją w rzeczywistości.
Stany lękowe – stany te są
związane z opisanymi wcześniej zaburzeniami.
Problemy z rozpoznawaniem
osób – chory może postrzegać
postacie telewizyjne jako autentyczne, osoby bliskie jako obce,
obce jako bliskie lub też rozmawiać z własnym odbiciem w lustrze.
Zaburzenia zachowania –
prowadzą do zmian osobowości
np. skłonności do agresji, krzyku, gniewu, uporu. Ich pojawienie się jest bardzo ciężkim przeżyciem dla opiekunów:
Odwrócenie rytmu dobowego

Lubię być w ruchu
cjentów. Czy trzeba ich pocieszyć, gdy mają gorszy dzień?
– Nie da się oddzielić rehabilitacji od stanu umysłu pacjenta.
Bywa, że brakuje mu chęci do życia. Moim zadaniem jest rozbudzenie w nim optymizmu i zachęcenie do ćwiczeń, bo one naprawdę pomagają. Każdy chory
wymaga indywidualnego podejścia. Niektóre osoby rano czują
się źle, a wieczorem funkcjonują znakomicie. U innych chorych
jest odwrotnie. Stąd podczas
układania graﬁku dobrze jest traﬁć w tę zwyżkę formy. Stwardnienie rozsiane to choroba nieprzewidywalna. Wiele czynników składa się na stan chorego.
Niestety, nie ma leków hamujących postęp choroby, a co dopiero mówić o wyleczeniu. Idealna
sytuacja dla rehabilitacji byłaby
wtedy, gdyby udało się ustabilizować stan chorego i na tej bazie
wypracowywać nowe funkcje.
– Co pana fascynuje i pociąga
w tej pracy?

FOT. ARCHIWUM

Z DAWIDEM SZCZEPANKIEWICZEM, ﬁzjoterapeutą Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Jej dynamika. To, że jestem
cały czas w ruchu. Przemieszczam się z jednego końca miasta na drugi. Przez godzinę intensywnie ćwiczę z pacjentem,
potem wsiadam w auto i jadę do
następnego. Dzięki temu nie odczuwam monotonii. Gdy nadchodzi przerwa wakacyjna,
czuję pustkę i nadmiar wolnego czasu. Więc wymyślam różne zajęcia, by ciągle być w ruchu. Mój organizm się nie buntuje, widocznie aktywność jest

mi potrzebna. Dodatkowo motywuje mnie moja szesnastomiesięczna córeczka. To niesamowite, ile radości i sił, potrzebnych w codziennej ciężkiej pracy, potraﬁ rodzicowi dać dziecko. Dzięki temu część tej pozytywnej energii mogę przekazać
moim podopiecznym.
– Czy ﬁzjoterapia w leczeniu
stwardnienia rozsianego jest
tak samo ważna jak leki i psychoterapia?
– Chciałbym obalić pewien
mit. Nie ma uzdrawiających leków na SM. Dlatego często głosi
się pogląd, że pomóc może tylko
rehabilitacja. Więc pacjenci, którym ona nie pomaga, mogą się
łatwo załamywać. Jest to stresujące i dla pacjenta, i dla rehabilitanta. Zdarza się, że dzięki mozolnym ćwiczeniom udaje się
wypracować dobre efekty, ale jeden rzut choroby wszystko niszczy. Wtedy trzeba zaczynać od
początku. Rehabilitacja powinna być prowadzona jako jedna

– osoba staje się aktywna nocą,
a przysypia w dzień.
Pobudzenie.
Nieadekwatne zachowania
seksualne – może występować
nadmierne pobudzenie seksualne w odpowiedzi na okazywana czułość.
Zachowania agresywne – w
postaci agresji ﬁzycznej, słownej,
niszczenia przedmiotów bądź
krzyku.
Błądzenie – objawia się bezcelowym chodzeniu po pomieszczeniu lub okolicy, co w
połączeniu z zaburzeniami w
orientacji może być bardzo niebezpieczne dla chorego.
Typowe zaburzenia chorobowe – są to zaburzenia o różnym
pochodzeniu:
• zaburzenia wzrokowo-przestrzenne,
• nietrzymanie kału/moczu,
• zespół parkinsonowski,
• odleżyny,
• napady padaczkowe.

MONIKA MANIECKA

z metod neuroﬁzjologicznych.
Dzięki temu jest bardziej skuteczna.
– Co w pana pracy jest najtrudniejsze?
– To, że niekiedy moja praca
wskutek rzutów choroby idzie
na marne. Także to, że w naszym
kraju nie ma odpowiednich leków i właściwej opieki dla chorych na stwardnienie rozsiane. A
szkoda, bo dzięki terapii ruchowej możemy w pewnym stopniu odzyskać sprawność. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy cierpią na przewlekle postępującą postać choroby.
– O czym pan marzy jako ﬁzjoterapeuta?
– W niewielkiej miejscowości
pod Bristolem zwiedziłem Centrum Terapii SM. Zrobiło ono na
mnie ogromne wrażenie. Anglicy otworzyli specjalny sklep charytatywny, w którym można oddać swoje rzeczy, a uzyskane z
ich sprzedaży pieniądze są przeznaczane na działalność centrum. Marzę o takim rozwiązaniu także w Polsce. Profesjonalną, ukierunkowaną rehabilitację
w naszym kraju prowadzi się w
trzech zaledwie ośrodkach. To
zdecydowanie za mało. Jednak
najważniejsze jest poszukanie
przyczyny tej choroby i wynalezienie leku, który pomógłby w
całkowitym jej wyleczeniu.
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Dla dzieci i dorosłych

Przygotowywanie
ozdób wielkanocnych.

N

a wyjątkowe, pełne wiosennych kolorów wydarzenie zaprosił poznaniaków Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Filia Stare Miasto wraz z
Muzeum Etnograﬁcznym – Oddziałem Muzeum Narodowego
w Poznaniu w sobotę 23 marca. Było to coroczne spotkanie pod hasłem „Pisanka w Muzeum”.
Inicjatywa miała na celu integrację społeczności lokal-

R
Robert
Stępiński
S

nej oraz solidarność międzypokoleniową rodzin. Ideą przedsięwzięcia, adresowanego w
szczególności do osób korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej, jest nie tylko wspólne spędzenie czasu, ale i kultywowanie świątecznych tradycji.
W sobotnie przedpołudnie w
Muzeum Etnograﬁcznym przy
Mostowej 7 prawdziwą furorę zrobiły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci pod
okiem instruktorów i opiekunów
przygotowywały wielkanocne
pisanki. Były też gry i zabawy,
zwiedzanie muzeum i warsztaty
sportowe. Dorośli mogli z kolei
uzyskać niezbędne informacje
na stoiskach organizacji pozarządowych. Akcję wsparli: Drużyna Szpiku, Fundacja „Świat
jest nasz”, Stowarzyszenie „Alia”,
Fundacja „Fiona”, Sportowe Wakacje, Akademia Reissa oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

J

ak co roku, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, 25
marca, Drużyna Szpiku odwiedziła z upominkami dzieci
w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu.
– Dla nas są to zawsze chwile ważne i wyjątkowe. Pozwalają nam zwolnić, zatrzymać się,
uszeregować na nowo system
wartości i przypomnieć sobie,
co jest w życiu ważne – mówi
Dorota Raczkiewicz, szefowa
Drużyny Szpiku. – Piotrek Reiss powiedział dziś, że chciałby
tu na Oddział zabrać całą swoją drużynę Lecha Poznań, aby
chłopaki zobaczyli , że to, co
dzieje się na boisku, to nie pępek świata. Mamy nadzieję, że zamieszenie, jakie robimy na oddziale, pozwala pacjentom choć na chwilkę zapomnieć o chorobie, dodaje
im siły, radości i wiary, że są ludzie, którzy o nich myślą. Wiemy, że nie zabierzemy ich choroby, strachu, bólu i cierpienia,
ale możemy dać im sygnał, że
myślimy, przesyłamy dobre myśli i pozytywna energię.
Jak zawsze Drużynie Szpiku
towarzyszyły gwiazdy znane ze
szklanego ekranu, które również są jej członkami. Po raz
pierwszy do dzieciaków wybrała się Kasia Wilk i DJ. Decks.
Nie zabrakło również piłkarza

KAROLINA KASPRZAK

Pejzaże, martwe natury

P

warzyszyła jej kierownik Zespołu Dziennych Domów Pomocy
przy ulicy Konopnickiej 18 Maria
Paradowska i opiekun grupy artystycznej Agata Prętka.
15 obrazów wykonanych
głównie akwarelami siedmiu
seniorów tworzyło w 2012 i na
początku 2013 roku. Są wyrazem pozytywnego odbioru otaczającej rzeczywistości oraz
uczuć, które towarzyszyły artystom podczas pracy. To nie tylko pejzaże, ale i nastrojowe martwe natury. Większość z nich powstała zimą i jesienią, stąd też
dostrzega się w nich tęsknotę za
wiosną i latem. Wystawa trwała
do 5 kwietnia.

S

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

rzyrodę budzącą się do życia, krajobrazy pełne kolorów i głębokie spojrzenie na
świat ujęli w swoich pracach
plastycznych seniorzy z Zespołu Dziennych Domów Pomocy – Filia nr 5 „Klub Winogrady” w Poznaniu. W czwartek 21
marca zaprosili gości do Osiedlowego Domu Kultury „Orbita” na IV już wernisaż wystawy
prac „Cztery pory roku”.
O dziełach autorstwa Alicji Bednarek, Ireny Kaczmarek,
Edwarda Łukowiaka, Wiesławy
Perz, Krystyny Rolbieckiej, Piotra Grzelaka i Janusza Trenerowskiego mówiła kierownik Zespołu Dziennych Domów Pomocy Aneta Kustal- Toporek. To-

Autorzy prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

połeczność Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w
Mosinie 26 marca świętowała, jak co roku, zbliżające się
Zmartwychwstanie Pańskie.
Spotkanie Wielkanocne tradycyjnie odbyło się w Mosińskim
Ośrodku Kultury.
Wśród gości byli: wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, proboszcz mosiński ksiądz kanonik Edward Majka, ksiądz Marek Smyk i wieloletni przyjaciel
Ośrodka, aktor Bohdan Smoleń, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, przedstawiciele Rotary Club, stowarzyszeń, fundacji i mosińskich
zakładów pracy.
Licznie przybyli rodzice,
opiekunowie i rodziny uczniów.
Uczestnicy obejrzeli przygotowane przez nauczycieli i

Piotra Reissa, Marcina Piotrowskiego czyli Libera i Marcina
Urbasia. Była również wokalistka Patrycja Michalczak, Marcin Polak z zespołu Pectus oraz
wojewoda Przemysław Pacia.
Były także wolontariuszki z Liceum nr XXV.
– Serdecznie dziękujemy
całemu personelowi Kliniki,
szczególnie profesorowi Jackowi Wachowiakowi, który przyjmuje nas zawsze z otwartymi ramionami – dodaje Dorota
Raczkiewicz.
Fundacja im. Anny Wierskiej
„Dar szpiku” powstała dla upamiętnienia osoby, która ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z białaczką i brakiem
dawcy szpiku, poświęciła na
przekonywanie innych, jak niewielkim kosztem można uratować inną osobę. Rodzina i
przyjaciele Anny Wierskiej postanowili kontynuować jej dzieło. Każdy człowiek, bogatszy o
nową wiedzę, sam może zostać
i, jak dowiodła praktyka, najczęściej zostaje emisariuszem
tej idei w swoim środowisku.
Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działających bezinteresownie, z potrzeby serca, na rzecz osób chorych na
nowotwory krwi, w szczególności na białaczki. Gotowość
niesienia pomocy to nadrzędny cel naszej Drużyny. Dla jednych będzie to oddanie szpiku, mówienie, na czym polega
przeszczep, dla innych bieganie
maratonów w naszych koszulkach czy organizowanie zbiórek krwi, spotkań w szkołach.
A dla artystów charytatywny
udział w kampaniach społecz-

uczniów Ośrodka przedstawienie ,,Miłość to koniec ciemności”. Jego mottem i przesłaniem
były słowa ,,Potrzebujemy drugiego człowieka, by przeprowadził nas przez ciemność”.
Spektakl składał się z dwóch
części. Pierwsza – ciemna,
obrazująca ludzi samotnych
i smutnych, i druga – kolorowa, w której miłość, wsparcie
i przyjaźń zwyciężają zagubienie i samotność. Ta część pełna kolorów, ruchu, śpiewu, muzyki i wspólnej gry na instrumentach kipiała życiem i wprowadzała widzów w świat radości i nadziei. Wniosła również powiew wiosny w marcowe, mroźne przedpołudnie.
Przedstawienie wsparli rodzice
uczniów, biorąc w nim aktywny udział.
Wszyscy zostali zaproszeni
do stołu, aby podzielić się wielkanocnym jajkiem i spędzić ra-
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Wielkanocna wizyta
Drużyny Szpiku
tworzy cały szereg ludzi, na co
dzień anonimowych.
Jeśli chcesz wesprzeć Drużynę Szpiku, dokonaj wpłaty lub przelewu na konto Fundacji Anny Wierskiej Dar Szpiku: ul. Langiewicza 2/8, 61-502
Poznań, nr konta BGŻ: 18 2030
0045 1110 0000 0223 1460, KRS:
0000298748, NIP: 781-18-17046. Drużyna Szpiku czeka
również na twój 1%. Więcej informacji na www.darszpiku.pl .
Drużyna Szpiku dziękuje wszystkim za otwarte serca i
pomoc w przygotowaniu świąGrzeszczak, Macieja Balcara,
Meza, Libera Kalwiego, zespół
Arka Noego. Do Drużyny Szpiku należą artyści poznańskich
teatrów: Wielkiego, Polskiego Animacji i Nowego, a także
śpiewacy Poznańskiego Chóru
Katedralnego, dziennikarze, lekarze, prawnicy i politycy, którym przewodzą Przemysław
Pacia – wicewojewoda wielkopolski i Ryszard Grobelny – prezydent Poznania. W szeregach
Drużyny znajdują się również
kolarze, żużlowcy i futboliści.
Obok znanych nazwisk zespół

FOT. (2X) ARCHIWUM DRUŻYNY SZPIKU

nych. W szeregach Drużyny
znalazły się osobistości życia
publicznego i gwiazdy z pierwszych stron gazet. Kapitanem
tego teamu został piłkarz Piotr
Reiss, wspierają go olimpijczycy: Julia Michalska, Michał Jeliński, Anita Włodarczyk, Aneta
Konieczna, Szymon Ziółkowski, Monika Drybulska, sprinter Marcin Urbaś. Silną grupę stanowią artyści pod wodzą aktorki Katarzyny Bujakiewicz, wspieranej przez Magdę Stużyńską, Magdę Steczkowską, Olgę Bończyk, Sylwię

tecznych paczek. Dziękujemy
„Żabce” – za słodycze i maskotki, a zwłaszcza Kasi Przewędzikowskiej. Auchanowi – dziękujemy za mnóstwo podarunków
i przesyłamy pozdrowienia dla
Magdy Krawiarz. Wydawnictwu Zakamarki – za przepiękne książeczki, prezydentowi Poznania Ryszardowi Grobelnemu
– za koszulki, pendrive, notesy i
długopisy, wojewodzie Przemysławowi Paci – za kolorowanki
i książeczki, wolontariuszom z
XXV LO – za piękne paczuszki
z maskotkami.

WIELKANOC W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W MOSINIE

zem kilka chwil na wspólnych
rozmowach. Ściany Mosińskiego Ośrodka Kultury zdobiły kolorowe prace plastyczne o tematyce wielkanocnej, wykonane różnymi technikami przez
uczniów SOSW.
Goście spotkania otrzymali
kolejny numer ośrodkowej gazetki ,,Notesik”. Na zorganizowanym wspólnie z ośrodkową Radą Rodziców kiermaszu
prac świątecznych, wykonanych przez uczniów Ośrodka,
każdy mógł zakupić świątecz-

ne drobiazgi na wielkanocny
stół.
Tradycja Spotkań Wielkanocnych w SOSW w Mosinie to
piękny zwyczaj, który pozwala całej społeczności Ośrodka
spotkać się w ten świąteczny
czas przy wielkanocnym stole i
cieszyć się wspólnie ze Zmartwychwstania Pańskiego, zanim jeszcze każdy w swoim
domu podzieli się tą radością z
rodziną.

EWA MALINOWSKA
SOSW W MOSINIE

FOT. (2X) ARCHIWUM SOS-W

By przeprowadził nas
przez ciemność…
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cownik socjalny. Przedstawiciele
tej profesji pracują z mniejszymi
grupami społecznymi w organizacjach pozarządowych, ośrodkach terapeutycznych, klubach
integracji społecznej, świetlicach
socjoterapeutycznych oraz wielu innych miejscach.

Wrażliwość, empatia
i odpowiedzialność
O

Konferencja wpisała się w
projekt socjalny „Twój wybór,
twój zawód, twoja przyszłość”,
realizowany przez grupę słuchaczy III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych – placówki wchodzącej w skład Centrum. W ramach pracy dyplomowej, przygotowywanej pod
kierunkiem mgr Urszuli Sokalskiej, przyszli pracownicy socjalni przeprowadzili ankiety wśród
młodzieży klas maturalnych w
województwie wielkopolskim.
Badania dotyczyły poziomu wiedzy o zawodach społecznych i
medycznych. W ankietach pojawiły się pytania o to, czym zajmuje się opiekun w domu pomocy społecznej, czy osobom
starszym jest potrzebna pomoc
z zewnątrz, co oznacza pojęcie
„dom pomocy społecznej” i wiele innych.
Badani w większości pytań
wykazali się bardzo dobrą wiedzą na temat zawodów społeczno-medycznych. Niskiej świadomości dowiedli jedynie w pytaniach dotyczących zawodu opiekunki dziecięcej – aż 11% odpowiedziało, że aby być opiekunką dziecięcą nie potrzeba żadnych kwaliﬁkacji, wystarczą dobre chęci i czas. Z kolei ponad
50% słyszało o asystencie osoby
niepełnosprawnej i wie, czym on
się zajmuje.
Wiele ważnych reﬂeksji nasunęło wystąpienie dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marii Krupeckiej
„Możliwości, potrzeby i zagrożenia zawodów społeczno-medycznych”. Według prelegentki do czynników wpływających
na popyt na zawody społeczno- medyczne można zaliczyć
uruchamianie rządowych pro-
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zmianach w życiu społecznym, sytuacji na rynku zatrudnienia, perspektywach pracy w zawodach społeczno-medycznych i zagrożeniach z
nią związanych rozmawiano
podczas konferencji „O istocie kształcenia w zawodach
społeczno-medycznych” oraz
„Drzwi otwartych” w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 przy ulicy
Borówki 10 w Poznaniu w piątek 12 kwietnia.
Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego imienia Polskiego
Czerwonego Krzyża w Poznaniu prezentowali zawód opiekunki
dziecięcej i opiekuna medycznego.
gramów dotyczących zatrudniania, czynniki związane z globalizacją procesów społecznych,
nieustające zmiany w życiu społecznym oraz upowszechnianie
się idei społeczeństwa obywatelskiego.
– Czynnikiem przemawiającym za podejmowaniem edukacji i zatrudnienia w zawodach
społeczno-medycznych
jest
czynnik demograﬁczny. Społeczeństwo starzeje się i w związku z tym potrzeba wykwaliﬁkowanej kadry specjalistów, którzy
będą wspierali ludzi starszych
w codziennym życiu – mówiła
Krupecka.
Zaznaczyła, że kształcąc w
określonych zawodach należy wziąć pod uwagę możliwości, jakie daje rynek pracy. Województwo wielkopolskie jest drugie w kraju pod względem wielkości. Funkcjonuje w nim 226
ośrodków pomocy społecznej,
35 powiatowych centr pomocy rodzinie, 65 domów pomocy
społecznej, 16 legalnie działających, całodobowych placówek
zapewniających wsparcie osobom zależnym, 12 klubów integracji społecznej, 67 środowiskowych domów samopomocy,
68 placówek opiekuńczo- wychowawczych, 22 centra integracji społecznej, 70 warsztatów
terapii zajęciowej i 9 zakładów
aktywności zawodowej.
O pracę w zawodach społeczno-medycznych niełatwo, ale
gdy jest się zaangażowanym w
poszukiwanie, można ją znaleźć. Bardzo istotne są umie-

jętności zdobyte podczas praktyk zawodowych, czynny udział
w wolontariacie i akcjach charytatywnych, samodyscyplina,
a nade wszystko świadomość,
co chce się robić po ukończeniu nauki. Zdarza się, że młody człowiek kończy szkołę i tak
naprawdę nie wie, czym chciałby się dalej zajmować. Przychodzi na rozmowę kwaliﬁkacyjną
i na pytanie, w jakiej roli widzi
siebie najlepiej, odpowiada milczeniem, zaś na propozycję pracodawcy kręci nosem. Tymczasem przed zawodami społeczno-medycznymi otwierają się
nowe szanse. Coraz częściej poszukiwani są animatorzy czasu wolnego, brokerzy informacji, opiekunki dziecięce czy fundrajzerzy.
Na konferencji wspomniano także o zawodzie pracownika socjalnego, który w dobie kryzysu i pogarszających się warunków materialno-bytowych
jest nieustająco potrzebny. To on
zmienia rzeczywistość społeczną i pomaga odzyskiwać wiarę
w pomyślne jutro. Minusem tego
zawodu jest zapis w ustawie o
pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, który mówi, że na
jednego pracownika socjalnego przypada 2,5 tysiąca mieszkańców. Trudno w takiej sytuacji
mówić o indywidualnej pracy z
osobą czy rodziną. Ale miejskie
ośrodki pomocy rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej
to nie jedyne instytucje, w których może być zatrudniony pra-

Zagrożenia, jakie niosą za
sobą zawody społeczno-medyczne, to głównie brak środków na zatrudnienie, obchodzenie obowiązku zatrudnienia
zgodnie z kwaliﬁkacjami, wysokie koszty utrzymania i likwidacja placówek, niezlecanie zadań
przez samorządy organizacjom
pozarządowym, trudne warunki pracy i płacy oraz niski prestiż
zawodów.
O roli przedstawicieli zawodów
społeczno-medycznych
mówiła też dyrektor Centrum Justyna Dutkiewicz i wicedyrektor Marzena Radomska. Wrażliwość, empatia i odpowiedzialność – to cechy, które powinien
posiadać każdy, kto chce współdziałać z drugim człowiekiem.
Praca z pasją w zawodach społecznych czy medycznych daje
niebywałą satysfakcję. Nie ma
przecież piękniejszej nagrody
niż uśmiech człowieka, któremu
udało się pomóc.
Na maturzystów, którzy przyszli w piątek do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, czekała prezentacja zawodów. Młodzi ludzie
poznali, czym zajmuje się na co
dzień opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka
dziecięca, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny,
pracownik socjalny i opiekun w
domu pomocy społecznej.
W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr
2 można uczyć się bezpłatnie.
Centrum jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Po ukończeniu nauki
absolwent uzyskuje dyplom zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w danym zawodzie. W
skład Centrum, prócz Kolegium
Pracowników Służb Społecznych, wchodzi Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 przy ulicy Borówki 10 w Poznaniu i Medyczne Studium Zawodowe
imienia Polskiego Czerwonego
Krzyża przy ulicy Mostowej 6.
Bliższe informacje znajdują się
na stronie www.wsck.pl Można
je też uzyskać pod numerem (61)
876 82 51.

KAROLINA KASPRZAK
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PRZECIWDZIAŁAMY WYKLUCZENIU CZY WYKLUCZAMY?

O

Imprezie towarzyszyła imponująca wystawa prac plastycznych wykonanych przez
podopiecznych
„Żurawinki”
i uczniów Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących. Marzeniem
Agnieszki Nowak z „Żurawinki”
i jej przyjaciół na wózkach była
możliwość wejścia na koncert.
Niestety, z uwagi na wysokie
schody i brak wolontariuszy do
ich pokonania, Agnieszka została na parterze. Jej marzenie
się nie spełniło. Więcej szczęścia mieli członkowie Integracyjnego Klubu Tańców Polskich, których wniosły na piętro ich pełnosprawne koleżanki
i koledzy. Osoby na wózkach, w
parach z pełnosprawnymi partnerami, wykonały na scenie
chwytające za serce tańce.
Założeniem koncertu było zebranie środków na rzecz wykluczonych społecznie na zasadzie
zakupu cegiełki za minimum 5
złotych, w celu przeciwdziałania wykluczeniu. Ale trudno mówić o zbiórce pieniędzy, skoro
po południu w auli było zaledwie kilkunastu słuchaczy. Wielka szkoda, bo prezentacje zespołów były interesujące. Wystąpiły „Małe pinezki” z Ośrodka dla
Dzieci Niesłyszących, uczniowie
Szkoły Baletowej, Gimnazjum
nr 25, Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Dąbrówka”, Szkoły Tańca „Bailando”.
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marzeniach i ich realizacji
mówił koncert charytatywny na rzecz wykluczonych społecznie pod nazwą „Podróże
marzeń” zorganizowany z inicjatywy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
w czwartek 18 kwietnia w auli
na piętrze Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia przy ulicy Solnej
12 – budynku nie dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Tymczasem na koncert zaproszono m.in. Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu, skupiające osoby na wózkach inwalidzkich, dla których
aula na piętrze okazała się niedostępna. Byli też przedstawiciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, artyści z
Integracyjnego Klubu Tańców
Polskich, Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia, Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej i innych instytucji. W rozesłanych przez organizatora zawiadomieniach poinformowano, że koncert został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty.

Agnieszka Nowak z „Żurawinki” miała jedno marzenie – wejść
na koncert. Tylko jak pokonać te schody?

Artystom i ich opiekunom należy się szacunek i podziękowania, bo włożyli dużo wysiłku w
koncert z barierą schodów. „Żurawinka” przygotowała prezentację multimedialną „Radość
komunikacji”, w której Bartosz
Urbaniak – jeden z uczestników
Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” opowiada
o trudnościach, jakie napotykają osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w codziennym
życiu w nawiązywaniu relacji z
ludźmi zdrowymi.
Ubolewam, że organizatorzy,
zapraszając do współpracy organizacje takie jak „Żurawinka”,
zrzeszające osoby ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową,
nie wzięli pod uwagę faktu, iż
trudno im będzie pokonać schody szkoły na Solnej. Szkoda też,
że w spotkaniu nie uczestniczyły osoby wykluczone społecznie bądź wykluczeniem zagrożone (nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale i środowiska ludzi z problemami zdrowia
psychicznego, placówki skupiające osoby bezdomne, uzależnione, po opuszczeniu zakładu karnego, pozbawione oparcia w rodzinie). Zważywszy na
nieobecność tych osób na koncercie o godzinie 17 dla mieszkańców Poznania (o godzinie
10 odbył się koncert adresowany m.in. do szkół) oraz na niedostępność auli dla niepełnosprawnych ruchowo, nasuwa się
pytanie: „Podróże marzeń” przeciwdziałały wykluczeniu czy też
raczej wykluczały?
A przede wszystkim szkoda, że zabrakło pełnosprawnych poznaniaków, którzy dzięki koncertowi mogliby lepiej poznać te środowiska i udzielić im
wsparcia. Chwytające za serce prezentacje byłyby naprawdę pełne życia i barw, gdyby sala
pękała w szwach, a zdrowi i niepełnosprawni bawili się wspólnie i bez barier.
Wyjaśnienie
organizatora
koncertu „Podróże Marzeń” dostępne jest na naszej stronie internetowej www.ﬁlantrop.org.pl
w zakładce „Aktualności”.

KAROLINA KASPRZAK
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„Podróże marzeń”
– po schodach

Wielkanocne
spotkania
„Miłosierdzia”

P

rzed Wielkanocą uczestnicy 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej z Południowej Wielkopolski, prowadzonych przez
Fundację Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, wspólnie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi zasiedli do świątecznych
śniadań.
Prezes Zarządu Fundacji Stanisław Bronz, wraz z członkami
zarządu i Rady Nadzorczej, kolejno spotykali się z pracownikami i uczestnikami placówek w
Przygodzicach, Kaliszu, Odolanowie, Doruchowie, Ostrzeszowie, Kuźnicy Grabowskiej i Pisarzowicach.
Na wszystkie spotkania licznie przybyli również zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz powiatowych i
miejskich, PCPR-ów i Ośrodków Pomocy Społecznej, Radni
i przedstawiciele instytucji partnerskich. W trakcie świątecznych poczęstunków wszędzie
składano sobie życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Wielkanocnych, a wszyscy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw: jajek, bab wielkanocnych,
pasztetów, białego barszczu z
białą kiełbasą i sałatek.
Serdeczność i ciepła, rodzinna atmosfera pozostawiła miłe wspomnienia w pamięci
wszystkich uczestników wielkanocnych spotkań.

MARIUSZ PATYSIAK
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HOTEL „PIETRAK” W TRZEMESZNIE

Bez barier
i z sercem
W

kwietniowym wydaniu
„Filantropa” (str. 24 i 25)
publikowaliśmy artykuł na temat Hotelu „Pietrak” w Trzemesznie oraz jego przystosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Hotel zarządzany przez Panią Joannę Pietrak-Lipińską i jej rodzinę to nie tylko miejsce odpoczynku w przyjaznej atmosferze, ale również integracji,
rozwijania pasji, propagowania działań kulturalno-sportowych oraz inicjatyw społecznych.
Dogodne położenie kompleksu
hotelowo-gastrono-

świadczonych usług sprawiają, że w hotelu chętnie goszczą
środowiska ludzi z niepełnosprawnością. Przykładem na
to jest rajd samochodowy, zorganizowany z inicjatywy Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, o którym piszemy na stronie obok.
Hotel „Pietrak” jest otwarty na
współpracę z organizacjami
pozarządowymi i instytucjami
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne.
Systematycznie są modernizowane i dostosowywane do
ich potrzeb kolejne pokoje hotelowe. Aktualnie cztery z nich
wyposażone są w profesjonalne urządzenia, jak podchwyty,
poręcze i siedziska prysznicowe. Pokonywanie kondygnacji ułatwia winda osobowa. Na
terenie hotelu funkcjonują restauracje, bar Aperitif, pub, sala
bilardowa, basen, sauna, jacuzzi oraz klimatyzowane sale
konferencyjne wyposażone w
projektor multimedialny, profesjonalne nagłośnienie, telewizor, dvd i dostęp do internetu.

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

S

ekcja motorowa CEN-TUR
przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu
od lat organizuje rajdy samochodowe dla osób niepełnosprawnych. Sezon rozpoczęto 20 kwietnia I Rajdem Samochodowym o Puchar Prezesa
WZINR - Trzemeszno 2013.
Załogi startowały z parkingu gościnnej Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. na

Franowie w Poznaniu, użyczonego nieodpłatnie. Nim rozpoczęły się próby sprawnościowe,
uczestnicy otrzymali numery
startowe do przyklejenia na samochodzie i wyjaśnienia dotyczące trasy, którą należało pokonać jak najszybciej, nie przewracając pachołków. Atmosfera stawała się gorąca. Instrukcje, pytania i odpowiedzi, studiowanie
trasy „sprawnościówki”. I zaczęło się! Piszczały opony, unosił się
kurz, a sędzia mierzył czas.
Po „sprawnościówce” – na trasę, z metą na parkingu Hotelu „Pietrak” w Trzemesznie. Załogi otrzymały notesy, informacje o miejscowościach, do których traﬁą podczas jazdy, testy

Sprawnościówka na parkingu Gildii Rolno-Spożywczej.

Odpocząć można w przyległym do hotelu pięknym ogrodzie z dwoma tarasami i kortem tenisowym. W najbliższym planach Pani Joanny Pietrak-Lipińskiej jest stworzenie sali rehabilitacyjnej do ćwiczeń usprawniająco – ruchowych. Możliwość korzystania
z takiej formy terapii stanowić
będzie kolejne udogodnienie
i atrakcję dla niepełnosprawnych gości hotelu.

Bez barier w hotelu „Pietrak”:
wygodny podjazd.
micznego przy trakcie komunikacyjnym z Poznania do Torunia, na Szlaku Piastowskim,
jego architektura i otoczenie pięknego ogrodu, a przede
wszystkim wysoka jakość

Hotel posiada sale konferencyjno-szkoleniowe
oraz
przestrzeń do przeprowadzania spotkań integracyjnych,
imprez okolicznościowych z
udziałem osób z niepełnosprawnością i innych wydarzeń. Na każdego gościa czeka miła obsługa, przyjazny klimat i niezapomniane wrażenia
z pobytu.

Uczestnicy rajdu na spotkaniu w Hotelu „Pietrak”.

Zainteresowani pobytem
w Hotelu „Pietrak” mogą się
kontaktować pod adresem:
62-240 Trzemeszno, ul. Foluska 4, tel./fax 61-415-44-00,
trzemeszno@pietrak.pl

KAROLINA KASPRZAK

W sali balowej „Pietraka”.
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Radość w gronie
przyjaciół

Komandor rajdu Mirosława Rynowiecka i Błażej Friedrich.

Na mecie w Trzemesznie na
twarzach uczestników malowała się radość. Bo chodziło nie
tyle o rywalizację, co o zabawę

w gronie przyjaciół. Zaraz zaczęła pracować komisja obliczeniowa, a uczestnicy mieli czas,
aby odpocząć w luksusowych
pokojach eleganckiego i zacisznego Hotelu „Pietrak”, skorzystać
z basenu i sauny. Wieczorem na
stołach zaczęły pojawiać się puchary i nagrody.
O godzinie 20 komandor rajdu Mirka Rynowiecka i koordynator projektu Błażej Friedrich

Gratulacje składa i dyplomy wręcza rajdowcom koordynator
projektu Błażej Friedrich.
nościówki” Sebastian Mankiewicz.

ogłosili wyniki i wręczyli puchary. I miejsce zdobyli Ilona, Maciej i Jeremiasz Rozwadowscy, II
– Agnieszka Kubicka i Sebastian
Mankiewicz, a III – Marzena Kubiak i Karol Siliwoniuk. Najlepszym kierowcą niepełnosprawnym został zwycięzca „spraw-

FOT. (6X) MARZENA KUBIAK, ALEKSANDRA LEWADOWSKA

turystyczne i bezpieczeństwa
ruchu drogowego, karty drogowe, długopisy. W kartach drogowych należało wpisywać punkty
kontroli przejazdu: znaki drogowe ograniczające prędkość, nazwy mijanych miejscowości, odpowiedzi na zadania z trasy.

Za chwilę start z parkingu Gildii.

A później kolacja i... bal komandorski we wspaniałej sali
balowej Hotelu Pietrak. Chętni
do udziału w kolejnym rajdzie
18-19 maja do Lisówek wpisywali się na listę. Zapowiada się
duża frekwencja. Dziękujemy
Miastu Poznań za pomoc ﬁnansową oraz sponsorom i współorganizatorom: Filharmonii Poznańskiej, Restauracji Rycerska,
Automobilklubowi Poznańskiemu, a szczególnie Państwu Annie i Tomaszowi Sudołom, którzy opracowali trasę rajdu, Polskiemu Związkowi Motorowemu, Wielkopolskiej Gildzie Rolno Ogrodniczej S.A. w Poznaniu.
Szczególne podziękowania
należą się pracownikom Hotelu „Pietrak” w Trzemesznie, który z czystym sercem można polecać zarówno osobom niepełnosprawnym z uwagi na dostępność, jak i osobom zdrowym,
gdyż hotel jest bardzo gustownie
i funkcjonalnie urządzony. Wysoki standard i elegancja idzie tu
w parze z przyjazną i ciepłą rodzinną atmosferą. Rzadko można spotkać się z tak miłą obsługą, życzliwością i pozytywną reakcją na każdą prośbę.
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zy obecnie obserwujemy renesans rodzinnych
uczuć? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Niewątpliwie nastąpiła większa otwartość w wyrażaniu uczuć, co
wiąże się z przyzwoleniem na
ich swobodne uzewnętrznianie. Całujący się na ulicy młodzi ludzie nie budzą dziś zgorszenia.
Płaczący chłopiec, a nawet
mężczyzna, nie są już oceniani
jako niegodni swojej płci. Uznano bowiem, że tłumienie emocji może prowadzić do zaburzeń
psychosomatycznych, a poza
tym przyznano ludziom większe
prawo do bycia sobą i postępowania zgodnie z własnymi standardami.
W coraz też większym stopniu ludzie potraﬁą mówić o swoich uczuciach, zarówno tych negatywnych, jak pozytywnych.
Dawniej wstydzili się tego, uczucia się przeżywało, a nie mówiło
o nich. Taka korzystna tendencja ma jednak i swoje niepożądane skutki: można bowiem niekiedy zaobserwować nadmierną łatwość w werbalizowaniu
uczuć, mówienie o nich w jakimś konkretnym celu, na przykład w chęci podporządkowania
sobie osoby i jej emocjonalnego
uzależnienia. Wyrażanie uczuć
może więc mieć charakter instrumentalny.
Może być i tak, że określonego uczucia się w ogóle nie przeżywa, a tylko o nim mówi. Takie
pozorowanie uczuć może pojawić się także w rodzinie, jakkolwiek bliskość obcowania
ze sobą nie pozwala na długie
utrzymywanie się sytuacji uczuciowej ﬁkcji.
Jak to jest z uczuciami w rodzinie? Ten mikroświat w jakim
spędzamy nasze życie, czy to w
roli dzieci, czy rodziców - może
być najpiękniejszym ze światów,
ale i najbardziej okrutnym. Świat
rodzinny jest zapełniony barwa-
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Świat
rodzinnych uczuć
mi emocji i przede wszystkim
tym różni się on od innych naszych światów. A jest tak dlatego, ponieważ zachowanie w rodzinie jest zazwyczaj bardziej
spontaniczne niż poza nią. W rodzinie panuje większa otwartość
w komunikowaniu się, mniej jest
zahamowań w wyrażaniu zarówno myśli, jak uczuć. Stwarza
to niepowtarzalny klimat rodzinnego domu.
Jednakże tylko w takim klimacie można swobodnie oddychać,
jeżeli członków rodziny łączy
uczuciowa więź. Więź ta nie jest
wciąż taka sama, bowiem życie
rodzinne nie jest nieruchome i
zmienia się wraz z upływającym
czasem. Członkowie rodziny nabywają lat, rodzina rozwija się
albo więdnie, a niekiedy - i to coraz częściej - rozpada się.
Czy obecnie klimat rodzinnego życia uległ ociepleniu? Mając do czynienia z dziećmi w
różny sposób krzywdzonymi
przez rodziców, można mieć
co do tego wątpliwości. Dzieci bywają zaniedbywane, porzucane, nieraz maltretowane. Jednak z drugiej strony wyraźnie widać większą empatię u wielu rodziców, to znaczy
ich zdolność wczuwania się w
potrzeby i stany emocjonalne
swoich dzieci. Empatia ujawnia się szczególnie przy bliskim
współżyciu ludzi, a takie ma
miejsce w rodzinie. Być może
do wzrostu empatii przyczynia się upowszechnianie wiedzy psychologicznej dotyczą-

cej rozwoju i wychowania dzieci, w której potrzeby uczuciowe
dziecka stawiane są na pierwszym miejscu.
Szczególnie czułą troskę połączoną z rozumieniem potrzeb
dziecka obserwuje się w wielu rodzinach w których jedno
z dzieci jest niepełnosprawne.
Dawniej stosunek do tych dzieci był mniej pozytywny, niekiedy
obojętny, a nieraz wręcz wrogi.
Co wydaje się szczególnie
ważne: pojawiło się nowe zjawisko biologicznej bliskości ojców z niemowlętami, począwszy od uczestniczenia w rodzeniu się dziecka. Tak mocne i zarazem piękne przeżycie niewątpliwie wyzwala wiele czułości,
która potem przez dłuższy czas
zabarwia rodzinne życie. Obecnie wielu tatusiów otwarcie wyraża swoją miłość wobec dzieci, potraﬁ je też dobrze niańczyć:
zarówno kąpać, jak przewijać i
karmić. Niestety nie piersią, ale
– jak niektórzy sądzą - inżynieria genetyczna może dać im taką
szansę w przyszłości.
Z drugiej jednak strony, jeżeli rodzice są przemęczeni, sfrustrowani i pełni obaw o przyszłość rodziny - trudno o rozkwit
dobrych uczuć. Owszem, uczuć
będzie wówczas w rodzinie wiele, tyle, że tych niedobrych.
Jak to więc jest z tym renesansem? Sądzę, że to nie renesans, czyli odrodzenie rodzinnych uczuć, ale nieco inna ich
jakość. Po prostu uczucia stały się bardziej jawne, widać je

i słychać, odczuwa się je poprzez pieszczotę. One się uzewnętrzniły. W dawniejszych latach uczucia, w tym rodzinne,
były bardziej uwewnętrznione,
zamknięte, niekiedy wręcz „trzymane na łańcuchu”. Wtedy również istniały rodziny o silnych
więzach uczuciowych oraz takie, które trwały z przyzwyczajenia lub poczucia obowiązku. Tak
jak obecnie.
Natomiast faktem jest, że na
temat uczuć w rodzinie obecnie
dużo się mówi. Niekiedy można
nawet odnieść wrażenie, że słowami pragnie się zaczarować i
zatrzymać to, co zanika.
Nie sądzę, aby groził nam zanik rodzinnej miłości. Jest to bowiem wartość, którą wysoko
cenimy niezależnie od wieku,
płci, czy wykształcenia. Jednakże każda miłość, także rodzinna, może mieć różne oblicza. Ta
obecnie najczęściej widoczna
ma oblicze bardzo sympatyczne.
Szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jak dobrze, że
istnieją takie święta, które zbliżają do siebie ludzi tak w sensie
bliskości ﬁzycznej, jak psychicznej. I to zarówno w rodzinie, jak
poza nią. Nawet wówczas, gdy
to ożywienie uczuć związane
jest z tradycją i wynikającego z
niej pewnego nacisku. Bowiem
uczucia mogą być uśpione i dobrze, jeżeli coś lub ktoś je rozbudzi.

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

„Imagine” z audiodeskrypcją
W

yjątkowy pokaz najnowszego ﬁlmu Andrzeja Jakimowskiego dla osób niewidomych i słabowidzących z
inicjatywy Wielkopolskiego
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON)
został wyemitowany w piątek
26 kwietnia w sali poznańskiego kina „Muza” przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu.
Na ﬁlm przyszli poznania-

cy z dysfunkcją wzroku, którzy na co dzień nie mają możliwości korzystania z seansów
ﬁlmowych z uwagi na brak dostosowań do ich potrzeb. Organizatorzy postanowili im
to ułatwić zapraszając na ﬁlm
„Imagine”. To pełna emocji historia Iana, instruktora osób
niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, aby uczyć sztu-

ki poruszania się w przestrzeni. Na początku przyjmowany jest z dystansem, ale z czasem zyskuje sympatię podopiecznych. Zainteresowanie
instruktora wzbudza zamknięta w sobie kobieta o imieniu
Ewa, która dzięki jego cennym
wskazówkom zaczyna samodzielnie stawiać pierwsze kroki poza kliniką.
Scenariusz do ﬁlmu „Ima-

gine” Andrzej Jakimowski pisał po wielomiesięcznej dokumentacji na temat technik
orientacji przestrzennej. Prezentacja wzbudziła szerokie zainteresowanie zarówno wśród uczestników z dysfunkcją wzroku jak i ich pełnosprawnych towarzyszy, którzy
w piątkowe południe przyszli
wraz z nimi oglądać ﬁlm.

KAROLINA KASPRZAK
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Krwiodawcy –
przedszkolakom

147 kilometrów
dla Waldka

W

tym roku zgodnie ze
świąteczną
tradycją
przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego: prezes Jerzy Zieliński, wiceprezes Zbyszko Wojciechowski i członek Zarządu Irena Skrzypczak po
raz kolejny odwiedzili dzieci z Przedszkola nr 5 „Weseli
Sportowcy”.

FOT. ARCHIWUM

Waldek szlochał, nie zważając na otoczenie. Wyobraźnia
podpowiadała najgorsze wizje.

Agata i Waldek.
kwietniowym wydaniu
„Filantropa” pisaliśmy o
szlachetnym przedsięwzięciu Agaty Suchockiej, wolontariuszki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska,
która postanowiła przebiec
147 kilometrów dla Waldka,
chorego na stwardnienie rozsiane. Musi z dwoma przyjaciółmi dotrzeć do celu w wyznaczonym przez organizatorów czasie. Aby przygotowania nie były tylko żmudnym
pokonywaniem kolejnych kilometrów, Agata chce zachęcić wszystkich do otwarcia
serca na człowieka potrzebującego pomocy.
Waldek jest chory na SM.
Odpowiednia
rehabilitacja
może mu pomóc jak najdłużej
zachować sprawność. Trzytygodniowy turnus kosztuje jednak 2.500 złotych. Agata zamierza pomóc zebrać pieniądze na ten cel.
– Waldek ujął mnie swoim optymizmem, uśmiechem i
stylem bycia – mówi Agata Suchocka. – Chcę przybliżyć czytelnikom problemy osób chorujących na stwardnienie rozsiane, uświadomić ich trudną
sytuację i zwrócić uwagę na
nierówności w ich traktowaniu.
Oprócz zbiórki Agata pragnie także nagłośnić fakt, że
Polska jest jedynym krajem w
Europie, w którym czas trwania terapii SM jest odgór-

nie ograniczony. Leczenie refundowane trwa maksymalnie przez pięć lat. A powinno
trwać tak długo, jak przynosi efekty. Nie można go ograniczać do pięciu lat ze względów proceduralnych czy wieku chorego. Nie ma to żadnego uzasadnienia medycznego. Zbieranie pieniędzy już się
zaczęło i potrwa do 11 czerwca. Liczy się każda, nawet najmniejsza kwota.
Waldek ma 41 lat i mieszka
koło Poznania. Chorobę zdiagnozowano u niego w 2007
roku. Objawy wystąpiły dużo
wcześniej, lecz on je ignorował. Kiedy stały się dokuczliwe
(bełkotliwa mowa, zachwiania
równowagi), zjawił się w szpitalu. Kilka dni badań i w końcu
usłyszał: „Ma pan stwardnienie rozsiane”. Pierwsza reakcja była bardzo emocjonalna.

Przez pięć minionych lat
przeszedł jeden mocny rzut w
2011 roku oraz kilka słabszych.
Na szczęście miał kochającą rodzinę i wielu przychylnych ludzi wokół siebie. Waldek z zawodu jest policjantem.
Po wykryciu SM nie mógł dłużej pełnić służby. Od kiedy musiał zrezygnować z pracy, zajmuje się domem i wychowuje synka. Na utrzymanie domu
pracuje żona.

Spotkanie – śniadanie wielkanocne odbyło się we wtorek 26 marca. Wzięli w nim
udział również dawni pracownicy przedszkola. Gościom zaprezentowano przedstawienie
„Jajko wielkanocne”, na które
złożyły się zagadki wielkanocne, tańce i śpiewy o tej tematyce. Występowali przedszkolacy
z II grupy 5-latków, przygotowani przez Ewę Kowalską. Goście zostali obdarowani pisankami wykonanymi przez opiekunkę tej grupy i dzieci.

– Czasem jest gorzej, czasem lepiej, ale nie ma podstaw
do załamywania się czy strachu – mówi Waldek. – Panuję
nad tym, poznając swój organizm coraz lepiej.

Dyrektor Violetta Tomczak podziękowała krwiodawcom za upominki dla dzieci i złożyła wszystkim życzenia. Krwiodawcy w poszczególnych salach dla wszystkich
grup przedszkolnych rozdali prezenty: książki podarowane przez Wydawnictwo „Publikat” S.A. w Poznaniu oraz inne
drobne upominki. Młodzi ludzie złożyli im świąteczne życzenia i podziękowania za prezenty. Przedszkolacy z najstarszej grupy zaśpiewali piosenkę „Afryka”. Gości obdarowano też mazurkiem i wiosennymi kwiatami.

Agata w czasie od 7 do 9
czerwca 2013 zamierza przebiec z kolegami ultramaraton
Szczecin-Kołobrzeg. Cała trójka to nie zawodowi biegacze,
jednak mimo słabości i przeciwności chcą pobiec, by pomóc. Liczą na to, że z każdym kolejnym krokiem i każdym kolejnym metrem będą
zbliżać się do celu. Nie tylko
do mety, ale do uzbierania pieniędzy. Potrzebują 8,50 za każdy przebiegnięty kilometr, co
daje 85 groszy za każde przebiegnięte 100 metrów. To niewiele, a może przełożyć się na
realną pomoc. Zainteresowani
wsparciem ﬁnansowym mogą
zajrzeć na stronę http://www.
siepomaga.pl/r/ultra-147-kmdla-waldka awa

Niestety, za oknem wciąż
trwała zima. Dlatego tym razem dzieci szukały zajączka
w budynku. Były upominki od
Rady Rodziców i darczyńcy.

ROBERT WRZESIŃSKI

KULALI DLA WALDKA
TKKF „Sokół” Śrem i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zorganizowały 5 maja w kręgielni parkietowej w Śremie turniej kręglarski. Kulali dla Waldka, który walczy ze stwardnieniem rozsianym i zbiera pieniądze na kosztowny turnus rehabilitacyjny. Zawody odbyły się
w niedzielę w godzinach od 10 do 16. Turniej miał charakter
otwarty, mógł w nim wystartować każdy, kto lubi grać w kręgle lub kto chciał sprawdzić swoje umiejętności w tej dyscyplinie. Konkurencje rozgrywano indywidualnie dla kobiet i mężczyzn. Zawodnicy oddawali 40 rzutów, po 20 na każdym z torów. Najlepsi dostali puchary, medale i dyplomy. awa

FOT. ARCHIWUM
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Obdarowane przedszkolaki.
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undacja „Siepomaga” z Poznania zbiera pieniądze na
nowe akumulatory do wózka,
którym porusza się 48-letnia
pani Ewa. Kobieta urodziła się
z porozrywanymi ścięgnami w
nogach. To sprawiło, że od urodzenia nie może chodzić o własnych siłach.
Od kilku lat ma elektryczny wózek zakupiony z pieniędzy PFRON. Dzięki niemu porusza się nie tylko w domu, ale także na zewnątrz. Niestety, opony
i siedziska są już mocno wytarte, a dwa akumulatory się wyczerpały. Starczają na dwie godziny użytkowania. To sprawia,
że pani Ewa obawia się, że po
wyjściu z domu może być problem z powrotem. Przemieszcza
się wyłącznie w obrębie swojego mieszkania, ponieważ dłuższa wyprawa jest bardzo ryzykowna. Nie wiadomo, czy znalazłby się ktoś, kto pomógłby jej
na ulicy.
Pani Ewa ma I grupę inwalidzką. Mieszka sama, utrzymując
się wyłącznie z renty, która musi
jej starczyć na pokrycie opłat za
mieszkanie, rehabilitację i leki.
Na życie zostaje niewiele. Nie
stać jej na zakup nowego wózka. Fundacja „Siepomaga” postanowiła pomóc chorej kobiecie
i kupić dwie baterie do jej wózka oraz wymienić opony i siedziska. Aby można zrealizować ten
zamiar, potrzeba 2.400 złotych.
Kto zechce oﬁarować nawet
przysłowiową złotówkę, może
wejść na stronę Fundacji i wpłacić pieniądze. awa

IWONA WIERZBA

Mamusiu
przyroda nie działa
zgubiliśmy kluczyk
do nieba
teraz się chwieje
noc moknie
a księżyc
stygnie i brzydnie
tatusia diabli wzięli
a po nas
gwiazdy się skradają
boimy się
powietrza

Jestem kolorowym
motylem
Z MARIĄ PIECHOWSKĄ, uczennicą Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Złotowie rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Słów poparcia nie brakuje. Wpisy na stronie są bardzo
poruszające i optymistyczne.
Jak na to reagujesz?

– Jesteś piękną dziewczyną, pogodną, wesołą, często
się uśmiechasz. Wygrałaś z
rakiem, ale straciłaś rękę. Jak
zaczęło się zmaganie z nowotworem?
– W czwartej klasie szkoły podstawowej, do której chodziłam, pewnego dnia zaczął
mnie boleć nadgarstek. Wystarczyło, że ktokolwiek złapał
mnie za rękę, płakałam z bólu.
Lekarze stawiali różne diagnozy: zapalenie, przeciążenie,
nadwerężenie lub stłuczenie
na lekcji wychowania ﬁzycznego. W końcu po kilku latach
bezskutecznego leczenia zrobiono prześwietlenie. Jednak
badania niczego nie wykazały.
W gimnazjum kontynuowałam
wędrówki po gabinetach lekarskich, ale było coraz bardziej
niemiło. Usłyszałam, że jestem
przewrażliwiona, wymyślam
chorobę, chcę wymusić zwolnienie lekarskie. W końcu traﬁłam do chirurga, który stwierdził, że konieczna jest operacja. Podczas jej trwania okazało się że mam guza. Histopatologia wykazała, że jest to nowotwór złośliwy.
– Były łzy i rozpacz?
– W pierwszej chwili przeżyłam szok. Ale trwał on tylko dzień. Postanowiłam walczyć o swoje życie i marzenia.
Wiedziałam, że nie wolno się
poddawać. Pojechałam do Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala Klinicznego imienia
Wiktora Degi w Poznaniu. Tutaj zajęli się mną znakomici lekarze. Miałam bardzo rzadkiego mięsaka złośliwego, o którym na świecie jeszcze bardzo mało wiadomo. Najpierw
trwały konsultacje z polskimi
specjalistami, potem szukano
pomocy za granicą. Zwołano
konsylium i zapadała decyzja,
że w tej sytuacji pozostaje jedynie amputacja ręki. Po operacji przeszłam dwie chemioterapie, na więcej nie starczyło mi sił. I tak zaczęło się moje
życie bez ręki.
– Od tego czasu minęły dwa
lata. Jak teraz wygląda twoje
życie?

FOT. ARCHIWUM

Wózek
dla Ewy

– Miałam ogromne wsparcie
bliskich. Podtrzymywali mnie
na duchu i dodawali sił. Konfrontacja z rzeczywistością nie
była łatwa, ale szybko nauczyłam się robić wszystko jedną ręką. Pomyślałam, że są ludzie, którzy są w o wiele gorszych sytuacjach, a mnie ocalono życie. Najgorzej było z akceptacją wyglądu, ale i z tym
się uporałam. Kocham sztukę.
Wykonuję przeróżne ozdoby,
ale przede wszystkim uwielbiam malować. Gdy robię kolczyki, biorę obcęgi między kolana i daję radę. Dzięki moim
pasjom przenoszę się w inny
świat. Bardzo bym chciała studiować na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Aby
to marzenie się spełniło potrzebuję specjalistycznej protezy ręki. Dzięki niej będę mogła wykonywać wiele czynności, uchroni mnie też przed zanikiem mięśni.
– Proteza, której potrzebujesz, kosztuje 224 tysiące złotych. To ogromna kwota. Kto
pomaga w zebraniu tych pieniędzy?
– Każdy, kto chce pomóc,
może wejść na stronę podajrekemarysi.pl lub przesłać pieniądze na konto 55 2490 0005
0000 4530 3355 5757 Fundacja Siepomaga Wszystkich
Świętych 5/7 61-843 Poznań.
Do połowy kwietnia uzbierano 17.608,44 złotych. Akcja trwa do czerwca, więc liczę, że uzbieramy całą kwotę.
Proteza jest dla mnie niezbędna, bo niedługo nie będzie jej
na czym zawiesić. Mięśnie coraz bardziej zanikają. To teraz
najlepszy czas, by ją założyć.
Dzięki temu moje życie stanie
się szczęśliwsze.

– Gdy czytam „Faaajna
dziewczyna. Panowie, wpłacamy, wpłacamy a nie się lenimy. Ale z ciebie śliczna dziewczyna. Prześliczna!!!!! Życzę
dużo zdrówka i dużo uśmiechu na twarzy. Damy radę, Marysiu. A Ty szykuj się już na
ASP. Najważniejsze, żebyś Ty
się nie poddawała, a pieniążki na pewno da się uzbierać.
Piękna dziewczyna, oddałbym
wszystko za kawę z Tobą. Powodzenia” – to czuję, że będzie
dobrze i bardzo się wzruszam.
Przywraca mi to wiarę w ludzi i w to, że mogę liczyć na innych. To ważne, by nie wkradła się do mojego serca gorycz. Mam w sobie tyle optymizmu i nadziei, że chyba mi
to nie grozi.
– Czy czujesz się kolorowym, delikatnym motylem?
– Wiele osób mnie tak nazywa, bo widzą we mnie delikatność, subtelność, a zarazem niezwykłą siłę i upór w
dążeniu do celu. Pewnie dlatego byłam bohaterką tegorocznego Dnia Motyla. (Był na ten
temat artykuł w poprzednim,
kwietniowym wydaniu „Filantropa” na stronie 20 – przyp.
red.) Wiem, że przed urzędem wojewódzkim, a konkretnie przed pomnikiem Stanisława Mikołajczyka w sierpniu
tego roku zostaną posadzone
biało-czerwone budleje, czyli
krzewy na których jednorazowo siada trzysta motyli. Barbara Grochal z hospicjum Palium
kupiła dodatkowo dziesięć budlei, które posadzą przedszkolaki. Wszystko po to, by przypominać, że są osoby delikatne jak motyle, które potrzebują pomocy. Cieszę się, że mnie
także włączono do motylowej
społeczności. To daje wiarę, że
wszystko może się spełnić. Dla
mnie takim marzeniem jest
proteza, która odmieni moje
życie i pozwoli na spełnienie
tych marzeń. Już oczami wyobraźni widzę moje obrazy namalowane dwiema rękami.
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orbert urodził się z ciężką
N
zamartwicą. Cudem uratowany i podłączony do respiratora, walczył cały miesiąc o życie. W wyniku niedotlenienia doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. Przywracanie zaburzonych funkcji, zwłaszcza pracy nerek,
trwało bardzo długo. Był karmiony sondą i od drugiego
miesiąca życia intensywnie
rehabilitowany.
Niestety, w tym czasie pojawił się kolejny skutek niedotlenienia: epilepsja lekooporna, bardzo trudna do opanowania. Ciężkie ataki w ciągu dnia burzyły spokój dziecka i były przeszkodą w rehabilitacji. Odwiedziliśmy wiele
miejsc w Polsce, zanim znaleźliśmy lekarza, który poprowadził skuteczne leczenie epilepsji. Wiele też podróżowaliśmy, poszukując najlepszych sposobów leczenia
i rehabilitacji.

Urodził się
z zamartwicą
Obecnie Norbert ma dziesięć lat. Niestety, nie mówi i
nie chodzi samodzielnie. Jednak przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego udaje mu się
pokonać kilka kroków. Jest
pod stałą opieką rehabilitanta, logopedy, neurologa i ortopedy. Wymaga nauki alternatywnej komunikacji. Porozumiewa się przy pomocy
gestów i obrazków.
Jest bardzo mądrym dzieckiem. Dużo rozumie, jest ambitny, lubi się uczyć. Rozumie
potrzebę rehabilitacji, ćwiczy
wytrwale, ogromnie go cieszy każde jego nowe osiągnięcie. Od 2008 roku uczestniczy w turnusach w Olinku
– Centrum Intensywnej Rehabilitacji w Warszawie. Te-

rapia przy pomocy kombinezonów znacznie poprawiła stan ﬁzyczny syna. Bardzo
wskazana jest kontynuacja,
gdyż terapia ta jest zachętą
do codziennych ćwiczeń, w
których Norbert wykorzystuje zapamiętany, prawidłowy
wzorzec chodu.
Spastyka bardzo przeszkadza synowi w rehabilitacji i
codziennym życiu. Ale pojawiła się szansa uwolnienia
od niej mięśni metodą Ulzibata, czyli za pomocą tak
zwanej ﬁbrotomii. Norbert
kwaliﬁkuje się do takich zabiegów, lecz dla nas barierą jest brak pieniędzy. Zabieg
ﬁbrotomii kosztuje około 11
tysięcy złotych, a turnusy w
Olinku – 5 tysięcy.

Walka o serce
Michalinki
M

ichalinka to pogodna
dwulatka, czuła i wrażliwa na czyjś ból. Gdy jej młodszy braciszek płacze, Misia płacze razem z nim. Zasługuje na
to, by żyć i cieszyć się światem,
którego jest tak bardzo ciekawa. By tak było, musi przejść
kolejną już operację chorego
serduszka.
Ta dzielna dziewczynka urodziła się 11 stycznia 2011 roku.
Jeszcze prenatalnie zdiagnozowano u niej niedorozwój lewej
komory serca. Wada jest na tyle
złożona, że wymaga etapowego leczenia operacyjnego, dającego szansę przeżycia. Pierwszą operację Michalinka przeszła dwa tygodnie po urodzeniu
w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie. Ze względu na długi czas oczekiwania w Polsce i
związane z nim ryzyko, rodzice
Michalinki zdecydowali, że drugi etap operacji odbędzie się w
Monachium u światowej sławy
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kardiochirurga dziecięcego profesora Edwarda Malca.
– Nie wyobrażamy sobie życia bez Michalinki. Jest naszym
ukochanym promyczkiem, jej
uśmiech zawsze działa na nas
kojąco – piszą o Michalinie jej
rodzice. – Michalinka jest cudem, jedynym, wyjątkowym i
niezastąpionym.
Dzięki pomocy darczyńców
Michalinka w listopadzie 2011
roku przeszła operację serca z
plastyką zastawki trójdzielnej
w Monachium. W październiku
2012 roku stan dziewczynki się
pogorszył. Nastąpiła niewydolność serca wraz z bardzo wysoką niedomykalnością zastawki
trójdzielnej, która w bardzo dużym stopniu zagraża jej życiu.
Michalinka spędziła w szpitalu trzy tygodnie, aż jej stan ustabilizowano na tyle, że można ją
było wypisać do domu. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie planowano przeszczep

zastawki trójdzielnej na sztuczną, lecz ze względu na bardzo
wysokie ryzyko niepowodzenia
rodzice po konsultacji z profesorem Edwardem Malcem nie zgodzili się na operację. Podczas kolejnej konsultacji, profesor podjął
decyzję o zakwaliﬁkowaniu Misi
do trzeciego etapu, połączonego
z plastyką zastawki trójdzielnej.
Operacja powinna się odbyć jak
najszybciej.
Koszt trzeciego etapu operacji
wady serca wynosi 36.000 euro
(150.000 złotych). Rodzice Michalinki nie są w stanie uzbierać tak dużej kwoty, dlatego proszą o pomoc ludzi dobrej woli i
wielkiego serca. Zainteresowani mogą wesprzeć dziewczynkę
wysyłając pieniądze na konto:
Fundacja „Mam serce” ulica Wita
Stwosza 12, 02-661 Warszawa,
Millennium Bank, numer konta:25 1160 2202 0000 0002 3063
5314, tytuł przelewu: Michalina
Walerczuk. awa

Mieszkamy na wsi i nie
jesteśmy zamożni. Bardzo
chciałabym pomóc synowi,
uwolnić go od spastycznych
przykurczy, dać mu szansę normalnego funkcjonowania. Taką szansę daje
właśnie ﬁbrotomia. Dlatego gorąco proszę o wsparcie ﬁnansowe na ten właśnie cel. Darowizny można
wpłacać na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa: 61-1060-00760000-3310-0018-2660 tytułem „1854 Norbert Łysiak na
leczenie i rehabilitację”.
Z góry serdecznie dziękuję.
MATKA

„TON”
na KDO
F

ormy wsparcia dla osób z
dysfunkcją narządu słuchu
i działania realizowane przez
Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” były tematem IX
już spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych w czwartek 4
kwietnia.
Posiedzenie z udziałem
przedstawicieli Urzędu Miasta
Poznania prowadziła Eunika
Lech z Towarzystwa „TON”, tłumacz języka migowego. Mówiła o realizowanym od 2004 roku
projekcie aktywizacji zawodowej niesłyszących oraz zaprosiła na bezpłatną konferencję pod
nazwą „Głuchy – wartością na
rynku pracy” w dniu 25 kwietnia, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Ryszard Grobelny (relację z tego wydarzenia przedstawimy w czerwcowym wydaniu „Filantropa”). Spotkanie zakończyły wolne wnioski i głosy.

KAROLINA KASPRZAK
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WIELKANOC W WTZ „PROMYK” W DOPIEWCU

Przypowieść
o krzyżu

Wspólny śpiew.

J

żowanie artystów w prezentację dowiodły ich twórczych talentów i inwencji. Nie byłoby
tak poruszającego spotkania,
gdyby nie wsparcie kadry terapeutycznej, opiekunów i rodziców.
Życzenia świąteczne składał prezes „Promyka” Bogdan
Maćkowiak, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Teresa Gromadzińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Elżbieta Bijaczewska, doradca
wicewojewody wielkopolskiego Karolina Szafrańska- Bąk i
wójt gminy Dopiewo Zoﬁa Dobrowolska.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

ak co roku z okazji świąt,
27 marca przy wielkanocnym stole w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu spotkały się osoby z
niepełnosprawnością, rodzice, przyjaciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” i zaproszeni goście.
Uczestnicy WTZ „Promyk”
w Dopiewcu i powstałej niedawno ﬁlii Warsztatu w Otuszu („Filantrop” 03, 2013, str. 10
– 11) zaprezentowali piękną inscenizację muzyczno-teatralną zatytułowaną „Przypowieść
o krzyżu”, ukazującą ludzkie
zmagania z przeciwnościami losu. Przedstawienie to stało się przyczynkiem do reﬂeksji nad codziennymi sprawami.
Barwna sceneria oraz zaanga-

„Przypowieść o krzyżu” nasunęła wiele głębokich reﬂeksji.

T

uż przed godziną siedemnastą, w piątek 12 kwietnia,
większość miejsc w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych
w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego była już zajęta. Za
kulisami trwało duże poruszenie. To aktorzy z Kuźni Talentów ProFUTURO wystawiający
spektakl „Wszystko NIE-TAK”,
poprawiali kostiumy.
Ani się obejrzeli a stuknęła
im „dwudziestka”. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
ProFUTURO w Poznaniu postanowiło atrakcyjnie uczcić ten jubileusz. W jeden wieczór przygotowano dwie premiery. Pierwsza z nich to sztuka teatralna
„Wszystko NIE-TAK”, a druga to
teledysk z udziałem dzieci i młodzieży ze stowarzyszenia. Teledysk wykonał Wojtek Wardejn z
Radia „Merkury”, a zaśpiewał w
nim zespół „Muchy”. Młodzi aktorzy od kilku miesięcy pracowali, by wszystkie role były perfekcyjnie odegrane. Przekonywali, że napisanie scenariusza,
scenograﬁa, reżyseria, obsadzenie ról, dopilnowanie, by wszystko było zapięte na „ostatni guzik” i na wysokim poziomie – to
dla nich pestka. I tak było. Mimo
tremy przenieśli się do innego
świata i widać było, że świetnie
się w nim czuli. Publiczność doceniła pomysł, interpretację, kostiumy, przesłanie i wspaniałą grę aktorów, nagradzając ich
długimi brawami.
– Przypomniał mi się taki frag-

ment, w którym Dedal mówił do
Ikara: synu nie leć zbyt wysoko,
bo promienie słońca roztopią
wosk i twoje skrzydła opadną,
nie leć także zbyt nisko, bo para
wodna nawilży twoje skrzydła, które staną się zbyt ciężkie
i wtedy się utopisz – powiedziała Agnieszka Haremska, szefowa Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Autyzmem ProFUTURO.
– Mitu nie zmienimy, ale możemy zmienić los i po to jest nasze
stowarzyszenie. Ono powstało
dzięki Beacie Troszczyńskiej, a
my teraz kontynuujemy tę pracę. Staramy się lecieć czasami
wyżej, czasami niżej. Bywało, że
wosk opadał i wtedy było nam
przykro, ale robimy wszystko, by
osoby, dla których powstało to
stowarzyszenie, miały w życiu
jak najlepiej. Pomysłem na dzisiejszy dzień było podziękowanie wszystkim, którzy nam pomagali, a więc rodzicom, terapeutom, wolontariuszom, nauczycielom z różnych szkół.
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Autyzmem ProFUTURO
powstało w 1993 roku. Przez
wiele lat rodzice sami borykali się z problemami, poszukiwali pomocy dla swoich dzieci. W 2000 roku Stowarzyszenie zaczęło organizować specjalistyczną pomoc dla osób z autyzmem. Ta pomoc mogła powstać dzięki dobrej woli nauczycieli i wolontariuszy, którzy zainwestowali swój wolny czas
w opiekę i terapię dzieci. W 2001
roku udało się powołać do życia

P

równo ojców i matek mających
dzieci do lat trzech. Drugą część
przeznaczono dla przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Warsztaty odbyły się już w
kilku miastach i wzbudziły duże
zainteresowanie. W najbliższych
miesiącach fundacja otworzy żłobek „Opiekacz” w budynku koło Parku Technologicznego przy ulicy 28 Czerwca w Poznaniu. Nazwa wzięła się stąd,
że dzieci na opiekunów mówią właśnie opiekacze. Zadbano o to, by zabawki oraz wszystkie przyrządy posiadały wymagane atesty. Wprowadzona będzie również segregacja odpadów. Trwa remont pomieszczania. Fundacja proponuje ciekawą ofertę szkoleniową. Dobry
poziom gwarantują specjaliści,
między innymi z Uniwersytetu
Ekonomicznego.
– Reprezentuję Towarzystwo
Trzeciego Wieku zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka – powiedział Witold Wierszajło, członek Zarządu. – Opiekuję się sekcjami komputerową,

o raz szesnasty spotkała się
Komisja Dialogu Obywatelskiego działająca przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Poruszono kwestię roli organizacji pozarządowych w realizacji strategii miasta Poznania
oraz podzielono się informacjami o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach oraz różnych ciekawostkach.
Przypomniano, że w maju odbędzie się Tydzień Poznańskich
Rodzin wokół idei bycia ze sobą
oraz o odebraniu przez pierwszą poznańską rodzinę Kartę
Rodziny Dużej, uprawniającej do
różnych zniżek. Były także osoby, które zadebiutowały na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego.
– Nasza fundacja zajmuje się
poszerzaniem świadomości i
budowaniem
społeczeństwa
obywatelskiego. – mówi Karolina Giesko z Fundacji Aktywności Lokalnej. – Teraz realizujemy projekt pod nazwą „Mam
dziecko pracuję”. Jedna część
jest skierowana do rodziców za-
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM PROFUTURO

Dwadzieścia lat minęło

indywidualne i grupowe, spotkania i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy, stawiane są diagnozy. Od niedawna w
Poznaniu przy ulicy Kościuszki
funkcjonuje klub, który powstał
dzięki wysiłkowi wielu osób. Pomieszczenie po pubie za symboliczną złotówkę przekazały władze miasta. Szybko zrobiono remont, zgromadzono potrzebne
sprzęty. Teraz odbywają się tam
zajęcia decoupage dla rodziców, świąteczne pieczenie pierników, malowanie wielkanoc-

nie i wyruszyć w tourne po Polsce. Wszyscy zwracali uwagę na
Weronikę, która wystąpiła w roli
gejszy. Jej pomalowana na biało twarz, kimono, kruczoczarna
peruka wyglądały bardzo wiarygodnie.
Po uroczystościach, przy kawie i ciastku, rodzice, przyjaciele, znajomi mogli porozmawiać,
wymienić poglądy, powspominać. Urządzono mały kiermasz
na którym można było kupić
pierścionki, broszki, świeczniki, kubki z podstawkami. Większość wyrobów zrobiono na
warsztatach. Zadbano także o
najmłodszych. Aby rodzice mogli poczuć się swobodnie, studenci z Akademickiej Grupy Inicjatyw, Koła Naukowego, zorganizowali dla maluchów wiele
atrakcji.

AURELIA PAWLAK
FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

Oddział dla Dzieci z Autyzmem
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Poznaniu.
Oddział jest placówką dziennej
opieki, gdzie odbywa się terapia
indywidualna.
W lutym 2004 roku dzięki pomocy Urzędu Miasta Stowarzyszenie wyremontowało stumetrową powierzchnię i otworzyło Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.
W ośrodku odbywają się zajęcia

nych jajek, ale przede wszystkim
szkolenia, odczyty i spotkania.
To miejsce ma szczególny klimat, dlatego lubią tutaj przychodzić podopieczni i rodzice. Zawsze jest pyszne ciasto przyniesione z domu lub upieczone na
miejscu. Dzięki temu można się
także wymienić przepisami. Najważniejsze, by wytworzyć domową, przyjazną atmosferę. I to
się udaje.
– Cieszę się, że Stowarzyszenie obchodzi jubileusz w murach naszej uczelni – powiedziała prodziekan do spraw studenckich Kinga Kuszak. – Życzę wielu lat dalszej dzielności. Gorąco
witam też aktorów: Anię, Przemka, Tomka, Adama, Darię, Piotra, Weronikę, Jakuba i Bartka.
Stworzyli oni sztukę z pogranicza awangardy i fantazji.
W kuluarach Przemek bardzo
przeżywał swój występ. Włożył dużo wysiłku. Jego przeciwieństwem była Ania, która z
wdziękiem zagrała elfa. Ta niewidoma dziewczyna poruszała się po scenie jak iskierka. Nie
odczuwała żadnej tremy. Widać
było, że to, co robi, sprawia jej radość. Ania bardzo chciałaby zagrać w kolejnej sztuce o Arleki-

Włączyć się w działanie
kulturalną i sportową. Zrzeszmy
1500 słuchaczy. Uczestnictwo w
Komisji Dialogu Obywatelskiego
jest dla nas ciekawym doświadczeniem, które wykorzystujemy
w codziennej działalności.
Wrócono do tematu Tygodnia
Organizacji Pozarządowych.
– Warto ten tydzień wykorzystać na edukację poznaniaków –
powiedziała Justyna Ochędzan,
przewodnicząca WRK. – Wzorem ubiegłego roku można organizować tematyczne eventy
mieszczące się w celach statutowych każdej organizacji.
Były głosy, by zaprezentować
się podczas festynów dzielnicowych, co pobudziłoby aktywność mieszkańców. Zwłaszcza,
że ludzie niepełnosprawni niechętnie wychodzą z domów
z obawy, jak zostaną przyjęci
przez otoczenie. Dlatego waż-

ne jest zdobycie akceptacji ludzi zdrowych, którzy żyją obok.
Warto porozumieć się z Radami Osiedla w kwestii wspólnych działań integracyjnych. Padła także propozycja by ustawić
domki na Placu Wolności dzielnicami, aby ułatwić zwiedzającym identyﬁkację z ich miejscem
zamieszkania. Przychodząc na
Plac Wolności poczują się jak u
siebie.
Bardzo często mieszkańcy nie
wiedzą, jakie organizacje działają na ich terenie. Czasami przeczytają tabliczkę informacyjną
na ścianie budynku lub zobaczą osoby na wózkach i dopiero wówczas zdają sobie sprawę, co się dzieję wokół nich. Za
przykład podawano Śródkę jako
dzielnicę, która bardzo efektownie prezentuje to, co się w jej obrębie dzieje. Jako formę prezen-

tacji wykorzystuje się festyny paraﬁalne, które pomagają w lepszym poznawaniu siebie i swoich oczekiwań. To szansa, by
wyjść z cienia i dotrzeć do jak
największej liczby osób. A imprezy dzielnicowe są do tego
bardzo dobrą płaszczyzną.
Warto wziąć pod uwagę, jakie
osoby zamieszkują dane osiedle.
Jeżeli są to ludzi starsi, to oferta
powinna być opracowana zgodnie z ich oczekiwaniami. Wiele
zależy od aktywności mieszkańców, od ich oczekiwań i zaangażowania. Czasami wystarczy
skwerek i jedna aktywna osoba,
by wymyślić coś interesującego
i zarazić dobrym pomysłem innych. Niestety, są rejony Poznania, w których mieszkają osoby
zabiegane, zapracowane, które
się wzajemnie nie znają i na integrację nie mają czasu.

– Jako Komisja Dialogu Obywatelskiego chcemy przedstawić władzom miasta propozycję
animowania Rad Osiedlowych,
a konkretnie jesteśmy zainteresowani organizowaniem festynów w ramach dzielnic – stwierdził Wojciech Sańko, wiceprzewodniczący WRK. – Widzę konieczność spotkania z ich przedstawicielami, by porozmawiać o
wspólnych przedsięwzięciach. Z
takiego spotkania mogłyby wyniknąć bardzo ciekawe spostrzeżenia. Komisji Dialogu Obywatelskiego zależy na tym, by organizacje pozarządowe były bardziej
rozpoznawalne wśród mieszkańców Poznania. Chodzi także
o to, by poznaniacy dowiedzieli się, z czego mogą skorzystać,
gdzie znaleźć pomoc, włączyć się
w działanie wybranej organizacji.

AURELIA PAWLAK
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Śniadanie na kolację,
czyli Wielkanoc w Ciupie
Z PATRYCJĄ MARKOWSKĄ o wielkanocnym spotkaniu osób niepełnosprawnych w klubie zwanym
Ciupa w Duszpasterstwie św. Rocha na Ratajach w Poznaniu rozmawia PAWEŁ GROCHOWSKI.

FOT. PATRYCJA ŚWIĘTOSŁAWSKA

– Wspólne wigilie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia to swego rodzaju norma
w wielu grupach, które razem
działają. Gorzej u nich z Wielkanocą: jak zjeść wspólne
śniadanie, kiedy praca, szkoła? Czy faktycznie śniadanie
można zjeść na kolację?
– Oczywiście, że tak. Codzienne zajęcia nie pozwalają na spotkanie o porze, w której zazwyczaj jada się śniadania, więc studenci spotkali się
ze swoimi podopiecznymi w
Duszpasterstwie św. Rocha na
corocznej kolacji wielkanocnej.

– Spotkanie odbyło się tuż
po świętach. Na stole pojawiły się mazurki, pyszne ciasta i
sałatki. Atmosfera była wspa-

Z

ima strasznie przesadziła w tym roku. Zadomowiła się na dobre i ani myśli
odejść, a przecież mamy już
kwiecień. Członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM i klubu dla niepełnosprawnych
TACY SAMI z osiedla Czecha w Poznaniu postanowili
wziąć sprawy w swoje ręce i
przegonić ją wreszcie, robiąc
miejsce dla upragnionej wiosny.
Spotkali się więc w niedzielne popołudnie 7 kwietnia na
wesołej zabawie zorganizowanej przez nich w sali zaprzyjaźnionego Domu Kultury „Orle Gniazdo”. Impreza była
też nieco spóźnionym spotka-

niała. Nie zabrakło życzeń –
szczególnie szybkiego nadejścia wiosny. Spotkanie było
dla wszystkich kolejną okazją
do podzielenia się wrażeniami z codziennego życia.

– Przypomnijmy więc, kiedy się spotykacie.
– Spotkania w Ciupie odbywają się w każdy czwartkowy
wieczór. Skupiają osoby nie-

– A najbliższe plany?
– Obecnie trwają przygotowania do majowego rajdu – w
niecierpliwym oczekiwaniu na
nadejście wiosny.
– Licząc na ciekawą relację
życzę udanej imprezy.

Taneczne
odganianie zimy
niem wielkanocnym. Na stołach pojawiły się więc świąteczne przysmaki, zjawił się
zając z atrakcyjnymi prezentami dla każdego, a o minionych
świętach przypominała mini
wystawka prac plastycznych o
tematyce świątecznej, wykonanych przez podopiecznych
FOT. ARCHIWUM „ZWSZE RAZEM”

– Wasi podopieczni mówili
mi, że było fantastycznie.

pełnosprawne ruchowo i intelektualnie oraz ich opiekunów
– studentów i absolwentów
poznańskich uczelni. Są wśród
nas studenci przede wszystkim Politechniki Poznańskiej
z powodu bezpośredniego sąsiedztwa z kościołem św. Rocha, ale też i studenci innych
uczelni. Spotkania obﬁtują w
wiele atrakcji. Ostatnią dużą
akcją było przygotowanie i
odegranie scenicznej drogi
krzyżowej z udziałem naszych
podopiecznych.

obu organizacji. Były malowane obrazy, wypalanki, wiosenne kwiaty wykonane metodą
origami, nie mogło też zabraknąć kolorowych pisanek.
Wesołe, wiosenne przebrania i taneczne szaleństwa miały być skuteczną receptą na pozbycie się znienawidzonej zimy.
Tradycja nakazuje utopić w
tym celu Marzannę. Te były już
w tym roku parę razy topione i
nie przyniosło to oczekiwanego
skutku. Uczestnicy zabawy postanowili zmodyﬁkować nieco
tradycję, twierdząc, że od Marzanny bardziej skuteczny będzie zając. Oczywiście nie mieli zamiaru go topić, bo było by to
okrutne, postanowili go po prostu zjeść. Metoda ta okazała się
bardzo skuteczna, już po kilku
minutach przez okno wpadły
wiosenne promienie słoneczne wywołując ogromną radość

wśród biesiadników i zachęcając do dalszych, szalonych tańców.
Doskonała zabawa trwała kilka godzin ku uciesze imprezowiczów. Najbardziej zaangażowane w odganianie zimy osoby wyróżniające się strojem i zachowaniem na tanecznym parkiecie zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.
A zima? Wszyscy uczestnicy
zabawy mieli nadzieję, że skutecznie jej się pozbyli. Gdy będziecie czytać ten artykuł, wkoło
będzie zielono, ciepło i słonecznie, czyli po prosu wiosennie.
Biesiadnicy dziękują serdeczne Domowi Kultury Orle Gniazdo za wynajęcie sali, a miłośników zwierząt informują, że zjedzony w trakcie imprezy zając
był z czekolady.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Nowa bryka
dla „Kamyka”

Powstanie Dom
Krótkiego Pobytu

U

tworów w wykonaniu
grupy „Artenground” przyszli posłuchać w czwartkowy
wieczór 11 marca do Cafe „Misja” przy poznańskiej Farze
ludzie wrażliwi na potrzebujących. Tego dnia z inicjatywy
Stowarzyszenia Na Tak zorganizowano kolejny koncert
charytatywny z cyklu „Kamyk
z serca”. Patronat honorowy
nad cyklem koncertów objął
wicewojewoda wielkopolski
Przemysław Pacia.

Z ANNĄ RAJEWSKĄ, kierownikiem Ośrodka Krótkiego Pobytu
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Skąd wziął się pomysł
utworzenia pierwszego w Polsce Ośrodka Krótkiego Pobytu
właśnie w Poznaniu?

jęcie było dla Pani łatwą decyzją?

ich życie i obdarzają zaufaniem
organizacje społeczne, otwiera się na ich inicjatywy. Moim ta
wzrastająca społeczna wrażliwość to znak czasu. Doświadczam tego osobiście. Opiekuję
się chłopcem pod respiratorem.
Gdy wsiadam z nim do autobusu lub tramwaju, od razu pojawia się chęć pomocy i wolne
miejsce. To dla mnie bardzo budujące.
– Ośrodek Krótkiego Pobytu ma już siedzibę, ale wymaga
ona remontu. To wasza własność, czy też dzierżawa od
władz miasta?

– W tej dziedzinie jesteśmy w
naszym kraju pionierami. Takie
ośrodki działają w Anglii, Niemczech, państwach Skandynawskich. Niestety, są to wzorce nie
do przeniesienia na nasz grunt,
ponieważ w tamtych krajach
ogromne jest wsparcie państwa,
na które w Polsce liczyć nie możemy.

– Dom jest darem władz na
rzecz Stowarzyszenia Na Tak.
Zanim Ośrodek Krótkiego Pobytu otworzy swoje podwoje, czeka nas kapitalny remont. Opracowaliśmy projekt, będzie ogłoszony przetarg na prace budowlane. Chcemy zakończyć dostosowanie pomieszczeń jesienią tego roku, aby pierwszego
stycznia roku przyszłego przyjąć już pensjonariuszy. Tworzenie listy zainteresowanych pobytem zacznie się już w listopadzie.

– Skąd zdobyliście pieniądze
na realizację tego pomysłu?

– Z jakich pomieszczeń będzie można korzystać?

– Pierwszej poważnej pomocy ﬁnansowej udzieliły nam władze miasta, ponieważ mieszkańcy Poznania uznali, że ośrodek jest szczególnie potrzebny.
Znaleźliśmy się na drugim miejscu tuż na Hospicjum Palium, a
na trzecim – budowa ścieżek rowerowych. Wniosek nasuwa się
sam: mieszkańcy rozumieją potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, zapewne stykają
się z nimi wśród bliskich i znajomych, wiedzą, jak trudne jest

– Będą to trzy pokoje i jeden
podwójny. Każdy z dużą łazienką, wyposażoną w podnośniki suﬁtowe. Zaplanowaliśmy salon, w którym znajdzie się również aneks kuchenny. O posiłki
zadba catering. W zależności od
potrzeb pensjonariusz będzie
mógł zostać dwa, trzy dni, a nawet do miesiąca.

– Skąd czerpaliście wzorce?

– Zaproponowano pani
funkcję kierownika Ośrodka
Krótkiego Pobytu. Czy jej przy-

– Z zawodu jestem pielęgniarką. Przez wiele lat zajmowałam się terapią i anestezjologią w pediatrii. Potem moja
praca była związana z higieną i epidemiologią w szpitalu dla dorosłych. Doceniono
więc moje doświadczenie zawodowe i zdobyte umiejętności. Ale przyjęcie takiej funkcji to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Jednak pokonałam obawy i niepokoje. Tym
bardziej, że w Stowarzyszeniu
można liczyć na wsparcie i pomoc. Taka praca to także możliwość sprawdzenia samej siebie. Wprawdzie marzyłam o założeniu hospicjum, ale dałam
się przekonać, że ta praca sprawi mi wiele satysfakcji.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” to jedna z
placówek Stowarzyszenia, która obejmuje wsparciem osoby
z wieloraką niepełnosprawnością. Na codzienne zajęcia terapeutyczne są dowożone z
różnych stron Poznania. Obecny bus jest w kiepskim stanie,
a naprawy kosztowne. Stąd pomysł na cykl „Kamyk z serca”.
Na każdym koncercie zbierane
są fundusze na zakup nowego
środka transportu.
Pierwszą taką akcją była
charytatywna kolacja dla zakochanych w Pakości w sali
biesiadnej „U Renaty”, drugą
– koncert w Społecznym Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu,
a trzecią – czwartkowy występ
grupy „Artenground”.

– Kto będzie pracował w
Domu?
– Będziemy potrzebować
pielęgniarek, terapeutów, opiekunów. Placówka będzie czynna przez całą dobę, mogą zdarzyć się różne sytuacje i dlatego przez cały czas będą dyżury pielęgniarskie. Musimy zapewnić naszym podopiecznym
poczucie pełnego bezpieczeństwa.

„Nowa bryka dla Kamyka” –
to zdanie zachęcało gości Cafe
„Misja” do włączenia się w pomoc. O „Kamyku” opowiedział
jego pracownik Krystian Włodarczak. Na stoliku obok świec
stała duża skarbonka w kształcie domku, do której można
było wrzucać darowizny.

– Placówka jeszcze nie istnieje, a Gazeta Wyborcza przyznała pomysłodawcom trzy
białe pyry, chwaląc pomysł…

KAROLINA KASPRZAK

– To bardzo miłe, że go dostrzeżono. I raz jeszcze przekonało, że taki ośrodek jest potrzebne. Dzięki tej informacji
wiele osób dowiedziało się, że
wkrótce będzie można skorzystać z naszej pomocy. Dom będzie otwarty dla wszystkich,
którzy tej pomocy potrzebują.
– Jest już gotowa wizualizacja ośrodka. Kto ją przygotował?
– Rzeczywiście, budynek będzie wyglądać bardzo atrakcyjnie. Zajął się tym ojciec jednego
z podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to placówka stanie się ważnym punktem na mapie Poznania.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

FOT. AURELIA PAWLAK

– Z potrzeb środowiska rodzin osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ruchowo. Do tej
pory rodzice, w różnych przypadkach losowych, gdy musieli pójść na zabieg lub operację,
wyjechać nagle w pilnej sprawie, nie mogli zapewnić należytej opieki swoim najbardziej obciążonym dzieciom. Prosili o pomoc bliskich, rodziny, przyjaciół
lub znajomych, ale nie zawsze
ją znajdowali. Na pomysł ośrodka wpadł Jacek Kielin, dyrektor
Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. Zaobserwował, że w życiu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym zdarza się, iż nie
wiadomo kogo poprosić o pomoc. Jeżeli niepełnosprawność
jest w stopniu lekkim, to jeszcze
można liczyć na opiekę babci,
cioci, osób znających rodzinę.
W trudniejszych przypadkach
pojawia się lęk, czy uda się sprostać wymaganiom związanym z
opieką. Stąd pomysł stworzenia
opieki na określony czas, czyli
krótki pobyt.
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Grupa „Artenground” śpiewa
piosenki poetyckie.
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marca w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na Starym Żegrzu odbył się coroczny Wiosenny Turniej Bocci. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów. Startowały drużyny z Poznania, Rogoźna, Skoków i
Zielonej Góry.
klasy 6 a. Na zawodników czekały pyszne kanapki i słodycze.
Po dekoracji medalami odbyła się loteria, każdy z uczestników mógł wybrać dla siebie
drobny podarunek. Zawodnicy
otrzymali też pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zawodach. MN

FOT. (2X) MIECZYSŁAW NOWAK

Choć za oknem była zima,
atmosferę na sali rozgrzewał
duch sportowej rywalizacji.
Bezkonkurencyjni okazali się
gospodarze – Dzikie Pumy zajęły 1 miejsce, tuż za nimi były
Aniołki Michała, a na trzecim
miejscu uplasowały się Skoczki ze Skoków. Turniej uświetnił
występ taneczny uczennic z

Przeciw żylakom
W

Centrum M-1 w Poznaniu,
8 kwietnia, można było
wykonać bezpłatne badanie
żylaków. Akcja ta wiązała się z
pierwszą ogólnopolską kampanią społeczno-edukacyjną walki ze schorzeniami żył.
Szacuje się, że w Polsce około 60 procent kobiet i 30 procent
mężczyzn cierpi na żylaki. Tryb
życia powoduje, że pierwsze,
niepokojące objawy chorobowe
występują już u bardzo młodych
ludzi. Pomimo postępu w leczeniu chorób żył w minionych latach, nadal najważniejsza jest
wczesna reakcja na pojawiające
się objawy i zapobieganie rozwojowi schorzenia. Ważną częścią akcji jest portal informacyjny www.zylakiprzeciwdzialaj.

pl, gdzie pacjenci, także niepełnosprawni, mogą zapoznać się
z objawami chorobowymi, sposobami diagnozowania, leczenia i zapobiegania powstawania
schorzenia.
Kolejnym elementem kampanii przeciw żylakom był
kwietniowy cykl bezpłatnych
badań dla osób po trzydziestym
roku życia. Badanie nie bolało i
trwało zaledwie 15 minut. Wynik był dostępny od razu i zawierał opis dokonany przez lekarza specjalistę. Nie trzeba
było się rejestrować. Diagnostyka odbywała się w mobilnym
centrum, w którym przygotowano gabinety lekarskie. Lekarze mieli do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. awa

astanawialiście się kiedykolwiek, co dzieje się z wysłanym przez was listem, jak
to się dzieje, że traﬁa on do
adresata? Czy w czasach powszechnej
komputeryzacji,
poczty emajl i esemesów ktoś
jeszcze wysyła tradycyjne listy i kartki? Postanowiliśmy to
sprawdzić. Wysyłamy na adres
Stowarzyszenia „Zawsze Razem”, czyli własnej siedziby list
i prześledzimy jego drogę.
List wrzucamy do czerwonej
skrzynki wiszącej obok poczty. W godzinach popołudniowych pracownik poczty opróżnia skrzynkę, a nasz list traﬁa
do wielkiego wora wraz z innymi przesyłkami. Worek ląduje w samochodzie i traﬁa do
wielkiej sortowni w Komornikach. Jedziemy więc za nim. W
drzwiach sortowni czeka już
na nas pan Jerzy Pawlak, który
oprowadzi nas po tym niezwykłym obiekcie.
Sortownia to potężna hala
działająca od 2005 roku. Traﬁają
tu wszystkie przesyłki z Poznania i Wielkopolski, skąd rozsyła-

B

logosfera, blogroll czy agregatory (serwisy agregujące
informacje z blogów) dla większości osób stały się znanymi
pojęciami. Kilkanaście lat temu
dzienniki i pamiętniki były prowadzone w zeszytach bądź
skoroszytach – teraz zastępują je blogi, czyli notatki publikowane w Internecie. Rodzi się
pytanie: czy w wirtualnej przestrzeni nasiąkniętej mnóstwem
sensacyjnych treści jest miejsce
na sprawy społeczne oraz rozwój ruchu samopomocy?
Śledząc zawartość Internetu i
panującą modę na tematy określane przez użytkowników mianem „luźnych treści” mogłoby się
wydawać, że nie. Ale kiedy dokładnie przeanalizujemy polską
blogosferę, znajdziemy w sieci
nie tylko „luźne treści”, lecz także strony dedykowane tematom
społecznym
(niepełnosprawności, wolontariatowi, zdrowiu,
pracy socjalnej).
W zaskakującym tempie rośnie ilość blogów chorych dzieci, dorosłych osób z niepełnosprawnością, młodych ludzi zaangażowanych w międzynarodowe akcje charytatywne, chorych na nowotwory, dorosłych

ne są na cały kraj. Tu też traﬁają
przesyłki z całego kraju dla adresatów z Wielkopolski.
Zwiedzanie rozpoczynamy
od potężnej maszyny sortującej
paczki. Traﬁają one na taśmociąg, na którym przy pomocy
skomplikowanego systemu teleinformatycznego dzielone są na
poszczególne kierunki. Specjalne łapki spychają paczkę z taśmociągu do odpowiednich zsuwów, przypominających zjeżdżalnie na placu zabaw. Wszystko dzieje się automatycznie z
zawrotną prędkością, każda
operacja jest skanowana, a informacja o niej traﬁa do systemu. Dzięki temu każdy, kto wyśle paczkę, może śledzić ją w Internecie. Podając numer przesyłki otrzymamy informację, gdzie
w chwili obecnej się znajduje.
A gdzie podział się nasz list ?
Worek, do którego wpadł przed
pocztą, został wysypany na taśmociąg bardzo cwanej maszyny. Wrzuca ona listy do specjalnego bębna, sama odpowiednio je układa, wczytuje adresy,
stempluje, potraﬁ nawet odczytać wartość naklejonych znaczków, co pozwala jej posortować
listy na ekonomiczne, czyli takie,
które mają dotrzeć do adresata
w ciągu trzech dni, i na droższe,
priorytetowe, które poczta zobowiązuje się dostarczyć następnego dnia po nadaniu. Wstępnie

dzieci alkoholików, ich bliskich i
przyjaciół. Dzięki emocjom spisanym na wirtualnej kartce często dowiadujemy się, że jest
ktoś, kto potrzebuje pomocy. To
przełamuje również bariery społeczne, uwrażliwia i uczy mówić
o tym, co najtrudniejsze. Nie zawsze mamy siłę wyjawić prawdę
wprost, czasem o wiele łatwiej
jest „wygadać się” w Internecie.
O sensie i potrzebie dzielenia
się codziennością wspomina na
blogu mama małej Hani – dziecka cierpiącego na padaczkę lekooporną (zespół Westa): „Piszę o naszej codziennej walce
z potwornym wrogiem, jakim
jest padaczka, o naszych problemach, spostrzeżeniach i doświadczeniach, o tym, że nie zawsze jest kolorowo, ale przecież
zdarzają się też piękne chwile.
Chciałabym, aby ludzie wiedzieli, że chore dziecko to nie koniec
świata. Z chorobą można walczyć. Trzeba!”.
Biorąc pod uwagę wzrastającą z dnia na dzień liczbę dzienników internetowych dotyczących spraw społecznych oraz
powyższą wypowiedź, możemy
założyć, że blogi realizują rozpowszechnianą coraz bardziej,
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„Zawsze Razem” śledzi list

ne są specjalne kody paskowe z
dokładnymi informacjami, które
wykorzystują kolejne maszyny, a
te dokładnie sortują listy na poszczególne kierunki. Całość robi
niesamowite wrażenie. W ciągu doby przez sortownię przewija się ponad 100 000 różnych
przesyłek.
Możemy wam podpowiedzieć, że jeśli dostaniecie jakiś list i pod adresem znajdzie-

Nie ulegać presji
biblioterapię, czyli terapeutyczną korzyść, jaką odczuwa osoba
wyrażająca emocje za pomocą
słowa pisanego. Swego rodzaju ulgę odczuwają też czytelnicy,
bo emocje zapisane w sieci pomagają poznać życie drugiego
człowieka.
Ważną rolę odgrywają też
blogi reprezentantów nauk społecznych i medycznych. Blogosfera stanowi pole do popisu dla
tych, którzy chcą dzielić się doświadczeniami z pracy zawodowej i mają sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
Kiedy mówimy o blogach i
ich pozytywnym oddziaływaniu
na psychikę człowieka, nie sposób nie dostrzec również negatywnych czynników oraz mankamentów dotyczących blogowania. Emocje wyrażane w sieci nie zawsze są prawdziwe. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak
wysokim ryzykiem jest Internet
i publikowane w nim treści. Nawiązuje do tego projekt „Zagro-

żenia cyberprzestrzeni a nowe
kompetencje pracownika socjalnego” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w
Warszawie. Wydaje się, że Internet nie szkodzi, a jedynie pomaga poszerzać wiedzę o otaczającym świecie. W przeprowadzonych przez uczelnię w ramach
projektu badaniach tylko 60%
osób wskazało, że zna podstawowe działania, jakie należałoby
podjąć w celu ochrony przed zagrożeniami cyberprzestrzeni, zaś
prawie 8 na 10 ankietowanych
nie kojarzy żadnego podręcznika
o zagrożeniach cyberprzestrzeni i sposobach przeciwdziałania
skutkom tego zjawiska.
Bolączką współczesnego społeczeństwa jest niska kultura języka, szczególnie w Internecie.
Nie brakuje błędów ortograﬁcznych, stylistycznych i gramatycznych. Złym obyczajem stały się przekleństwa i wulgaryzmy. Blogi i portale społeczno-

ściowe są wprawdzie dobrym
narzędziem do wymiany doświadczeń i poglądów. Ale, niestety, często stają się przyczyną
konﬂiktów – publicznej wymiany zdań, która ma destrukcyjny
wpływ na dzieci i młodzież. W
komentarzach trudno o kulturę osobistą. Stąd zrodził się pomysł akcji społecznej pod hasłem: „Komentuj – nie obrażaj”
(http://komentujnieobrazaj.pl),
której patronem honorowym zostało Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
Kolejną sprawą jest rzekoma
presja społeczna wywierana na
styl i tematykę tekstów, na którą powołują się internetowi autorzy. Znana blogerka w wywiadzie dla grupy Onet.pl przyznała,
że kiedyś pisała prozę i dramaty,
ale ludzie nie lubią poważnych
wypowiedzi. Jest to, moim zdaniem, jeden z mitów, czego dowodzi chociażby powyższa wypowiedź mamy małej Hani. Organizowane są płatne konferen-

miejsca. Zapraszamy też na naszą stronę internetową http://
stzr.w.interia.pl gdzie możecie
zobaczyć wszystkie maszyny i
proces sortowania na ﬁlmie, który zrealizowaliśmy w trakcie wycieczki.
Kierownictwu Poczty Polskiej S.A. dziękujemy za wyrażenie zgody na odwiedzenie tego
miejsca.

FOT. (2X) ARCHIWUM „ZAWSZE RAZEM”

posortowane traﬁają w sprawne ręce pracownic, które sortują je na poszczególne kierunki.
Wiemy więc, gdzie jest nasz list
i mamy pewność, że dotrze na
miejsce.
Listy wysyłane przez masowych nadawców, jak np. rachunki za nasze telefony komórkowe, traﬁają najpierw do maszyny wstępnego sortowania. Tutaj
sczytywane są adresy, drukowa-

cie pomarańczowy kod kreskowy będzie to znaczyło, że waszą
przesyłkę sortowała maszyna.
Brak kodu oznacza, że list sortowany był ręcznie, przez sympatyczne pracownice sortowni.
Potężny tabor samochodowy, a nawet sieć połączeń lotniczych, z których korzysta poczta
sprawia, że nasze przesyłki bezpiecznie i terminowo traﬁają do
adresatów.
Takie hale jak ta w Komornikach powstały jednak niedawno.
Jak to się odbywało przedtem?
Sortowanie odbywało się w
wagonach pocztowych zwanych ambulansami. Jeździły one
przyczepione zazwyczaj za lokomotywą, a na poszczególnych
przystankach pracownicy poczty dostarczali przesyłki i odbierali te, które powinny traﬁć na
pocztę w danej miejscowości. W
Komornikach jest taki wagon i
można zobaczyć, jak to się odbywało.
To, co opisaliśmy w artykule, to zaledwie mały fragment
tego, co zobaczyliśmy na sortowni. Całość zajęła by pewnie kilka stron, więc zachęcamy
wszystkich do odwiedzenia tego

cje i warsztaty, na których uczy
się, co i jak pisać w sieci, co ma
wpływ na poczytność i czego
oczekują odbiorcy. Powstają publikacje, w których mówi się o
skutecznym marketingu i promocji blogów. Rzecz nie polega
jednak na tym, by zapłacić słone
pieniądze, zjawić się na szkoleniu, wziąć pod pachę certyﬁkat
potwierdzający uczestnictwo,
a potem usilnie stosować owe
rady w praktyce. Najważniejsza
jest swoboda wypowiedzi, zaangażowanie i chęć dzielenia się
pasją oraz doświadczeniami.
Nie warto ulegać presji. Szumne słowa, terminy, czy prezentacje multimedialne niejednokrotnie usypiają w nas to, co najważniejsze i czym chcemy podzielić się z odbiorcą. Ważne jest indywidualne podejście do tematu, bo tylko wtedy czytelnik będzie mógł poznać nasze poglądy, utożsamić się z nimi bądź nie.
Ważna jest dbałość o kulturę języka i poziom wirtualnych wypowiedzi. Trzeba przełamywać
„sieciowe” stereotypy. Pokazywać, że mimo panujących trendów zwycięża prawda i autentyzm.

KAROLINA KASPRZAK
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Każdy czyn powstaje
z marzenia

S

łowa niewidomej poetki Zoﬁi Książek-Bregułowej w
ostatnim czasie często towarzyszyły uczniom Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. A to za sprawą

wspaniałego prezentu, jakim
jest najnowocześniejszy w kraju ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych.
Ponad 20 lat dzieci z dysfunkcjami wzroku uczyły się w budynku przystosowanym do potrzeb szkoły, ale ciasnym, nie-

komfortowym i często zimnym. Z niedoskonałości placówki najlepiej zdawali sobie sprawę
ci, którzy każdego dnia w nim
przebywali. Rozpoczęto więc
starania o nową szkołę. Batalia ludzi dobrej woli i determinacja Prezydenta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy sprawiły, że 1 października 2010 r. wbito pierwszą łopatę pod budowę
nowego ośrodka, a w lutym 2013
r. pojawili się w nim nowi, szczęśliwi lokatorzy – uczniowie niewidomi, słabo widzący, niepełnosprawni umysłowo i ruchowo.
Obecny obiekt to 20 tys. m2
powierzchni użytkowej, 400
uczniów
niepełnosprawnych
oraz 150 nauczycieli specjalistów, którzy poświęcili zimowe
ferie na przeprowadzkę i urządzanie nowych pomieszczeń.
Do dyspozycji uczniów są więc
w pełni oprzyrządowane tyﬂooptycznie klasopracownie, pracownie, sale języków obcych i
sale multimedialne. Wyjątkowo
bogatą ofertę proponuje kompleks rehabilitacyjny, bo są to
między innymi gabinety tomatis, EEG Biofeedback, rehabilitacji wzroku i ruchu, muzykoterapii i pracownia tyﬂoakustyczna.
Największy zachwyt budzi
jednak kompleks sportowy z basenem, który jest obiektem przygotowanym do pływania leczniczego, a dzięki lampom wmontowanym w boczne ściany basenu i sterowanym pilotem, można z powodzeniem podczas zajęć stosować koloroterapię.
Tak więc marzenia kilku pokoleń
niepełnosprawnych
uczniów stały się rzeczywistością, a 15 marca 2013 r. był ważną datą w historii ośrodka, gdyż
wtedy nastąpiło oﬁcjalne przekazanie budynku. Przecięcie
wstęgi przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych,
wojewódzkich i miejskich rozpoczęło nowy rozdział w życiu
tych, którym los nie pozwolił na
edukację w gronie pełnosprawnych rówieśników.
W części artystycznej uczniowie dziękowali obecnym za niezłomność, odwagę, entuzjazm i
wiarę w to, że wielkie czyny powstają z marzeń.
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RENATA SZAŁWIŃSKA
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iększość osób w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu korzysta z jednego turnusu pobytu. Rehabilitacja kojarzy się tu raczej z wypoczynkiem zdrowotnym niż z leczeniem usprawniającym. Fizjoterapeuci i nowoczesna baza zabiegowa jeszcze do niedawna sprawiały, że niekiedy nawet tylko dwutygodniowy pobyt przynosił uczestnikom turnusów dostrzegalną poprawę
sprawności.
Dużo znaczą podbudowujące psychicznie kontakty między
ludźmi. Ludzie zachowują się
swobodnie w atmosferze wzajemnej akceptacji. Coraz bardziej ograniczana jest pomoc
PFRON w doﬁnansowaniu turnusów dla osób ze znaczą niepełnosprawnością. Większość
uczestników stara się indywidualnie uzyskać jakąkolwiek pomoc, skąd tylko się da. „Wielspin” od dłuższego czasu notuje spadek korzystających z
jego usług. Coraz większą część
działalności stanowią tu imprezy organizowane na zlecenie
osób prywatnych lub instytucji.
Konferencje, szkolenia, uroczystości rodzinne, imprezy turystyczne i sportowe itd. były przewidywane już w momencie projektowania, modernizacji i rozbudowy Ośrodka początku lat
1990-ych, wskutek czego zaczął on służyć środowiskom lokalnym Wągrowca i okolicznych
miejscowości.
W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
„Wielspin” w Wągrowcu przebywałem od 1 kwietnia do 28 maja
2011 roku na 4 kolejnych 2-tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, łącznie 8 tygodni.Mijało już około półtora roku, jak
zaprzestałem przyjmować clonazepam. Trwał niebezpieczny
okres abstynencji, zaznaczający
się u mnie licznymi upadkami.
W stosunku do poprzedniego tutaj pobytu od 8 do 23 maja
stwierdziłem regres w mojej
zdolności chodzenia i sprawności manualnej. W 2011 roku wolniej chodziłem i ręce też miałem
słabsze. Kciuk i palec wskazujący lewej ręki odrętwiały. Trudno
mi było już wtedy wiązać sznurowadła. Na turnusie w maju
2010 roku drogę od mojego pokoju do stołówki pokonywałem
samodzielnie na własnych nogach w granicach 7 do 13 minut,
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Chodzenie
z balkonikiem

FOT. (2X) MAGDLENA WICHŁACZ

podczas gdy w kolejnym roku
przebycie tej samej drogi zajmowało mi przeciętnie dwukrotnie
więcej czasu. W maju 2010 roku
na posiłki do stołówki uczęszczałem samodzielnie, zaś podczas pobytu w roku 2011 roku
kuchnia – po wywrotkach i kontuzjach – w większości przypadków dostarczała mi je do pokoju, za co sam sobie wymierzałem „karę”, skrzętnie sprzątając
po każdym z nich.
Z zabiegów tradycyjnie od lat
„pobieranych” w Ośrodku tym
razem zrezygnowałem z basenu, bojąc się poślizgu w szatni i pod natryskiem. Szkoda,
bo pływać umiem i bardzo lubię. Muszę jednak poczekać na
poprawę swojej formy ﬁzycznej, zwłaszcza sprawności ruchowej, w której powrót gorąco wierzę.
Miałem wówczas w Wągrowcu trzy zabiegi ﬁzjoterapii: kinezyterapię, masaż suchy kręgosłupa całego i laseroterapię na
kręgi szyjne i szyję. W dwóch
turnusach majowych lek. med.
M. Pawłowska zmieniła mi laseroterapię na krioterapię miejscową na te same części ciała.
13 kwietnia w środę na sali kinezyterapii, wchodząc na ćwiczenia i kładąc na biurku kalendarz z kartą zabiegową wraz z
kluczami od pokoju – spojrzałem jednocześnie w górę. Widocznie jakiś impuls z kręgosłupa do nóg nie doszedł i – nie
wiedząc jakim cudem – moja
głowa uderzyła z impetem w
linoleum podłogowe. W izbie
przyjęć wągrowieckiego szpitala trzeba było szyć ranę – na
szczęście niezbyt głęboką – po
lewej stronie tylnej części mojej głowy.
14 kwietnia – „powtórka z
rozrywki”, choć nie zakończona
interwencją medyczną. Głową
dopiero co zszytą znów walnąłem w podłogowe linoleum przy
wejściu do łazienki tuż przy sali
kinezyterapii. Upadek, na szczęście, nie spowodował ran.
Po tej „powtórce” ﬁzjoterapeutki Małgorzata Pijanowska
i Hanna Ciesielska wręczyły mi
balkonik cztero-kółkowy, mówiąc: „U nas jesteś, musisz nas
słuchać”. Balkonik – pomyślałem – umożliwi mi bezstresowe
stawianie kroków. Z wdzięcznością wykonałem słuszną decyzję.
Wolne chodzenie sprawiło, że
trudno mi teraz zdążyć do WC.
Stało się to powodem moich kolejnych wywrotek. 20 kwietnia
2011 roku taka wywrotka w łazience spowodowała uraz oczodołu prawego, wraz z stłuczeniem łuku brwiowego i – jak
pokazało zdjęcie rentgenow-
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Autor artykułu Maciej Sieradzki i ﬁzjoterapeutka
Hanna Ciesielska podczas ćwiczeń usprawniających.
skie nazajutrz w wągrowieckim
szpitalu – złamanie lewego żebra lewego.
W tutejszym szpitalu przebywałem od 21 do 23 kwietnia
na chirurgii. USG jamy brzusznej wykonał chirurg lek. med.
Krzysztof Warzybok. Nie stwierdził urazów miękkich narządów
w wyniku złamania żebra. Nie
było więc potrzeby operacji. Żebro zrośnie się samo przy użyciu
środków przeciwbólowych – zapewnił doktor.
Krzysztof Jedlikowski, lekarz
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, prowadzący salę, w
której leżałem w szpitalu, zalecił mi „oszczędzający tryb życia”,
czasową rezygnację z ćwiczeń
w Ośrodku w leżeniu przodem
oraz – także czasowy i w tej samej pozycji – masaż suchy całego kręgosłupa.
Uraz żebra nie spowodował –
przy stosowaniu Ketonalu Forte i Duo – ograniczenia wykonywanych przeze mnie, codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych. Także i
w okresie poszpitalnym pobytu

w Ośrodku zdarzały się upadki,
które jednak nie wymagały interwencji chirurgicznej i hospitalizacji.
Kolejny upadek miałem 21
maja. Spiesząc z balkonikiem
ku łazience, tyłem głowy uderzyłem w drzwi wejściowe do
pokoju, nie odnosząc większego urazu. Na podłodze w przedpokoju w leżeniu tyłem pozostawałem jednak kwadrans nieruchomo, nie mogąc się ruszyć
oraz odczuwając mrowienie w
obu kończynach górnych. Empirycznie odkryłem związek między słabnięciem rąk a urazami,
jakich w upadkach doznaje głowa od tyłu.
– Jak będzie, tego nikt nie wie.
Twój organizm sam musi zregenerować swoje siły! Fizjoterapią
staramy się mu pomóc – mówiła
Hanna Ciesielska, ﬁzjoterapeutka, moja opiekuńcza i serdeczna rehabilitantka.
Indywidualne
ćwiczenia
usprawniające, poprzedzone
masażem całego kręgosłupa,
są z pewnością szczególnie
pomocne. Aktywizujący rucho-

wo i przez to dający nadzieję
na usprawnienie ﬁzyczne jest
pobyt w Ośrodku w Wągrowcu
już choćby przez odległości, jakie musiałem tam pokonywać,
by dojść na ﬁzjoterapeutyczne
zabiegi.
Po powrocie z Ośrodka do
domu cztery „wywrotki” do tyłu
nastąpiły w ostatnim tygodniu
czerwca 2011 roku. Miałem odczucie, że po Wągrowcu zwiększyła się liczba sytuacji, w których udaje mi się zapanować
nad nogami.
Zacząłem więc stosować balkonik, z którym się zaprzyjaźniłem. Opory przed nim sam rozwiałem, uświadamiając sobie,
że jest to przyrząd do nauki chodzenia. A mnie właśnie przyszło
uczyć się chodzić od nowa.
W Ośrodku w Wągrowcu testowałem balkonik także od
strony niebezpieczeństw grożących mi w różnych sytuacjach.
Na przykład wstając raz z krzesełka, zmęczony obiadem, „zaliczyłem” upadek tuż przy balkoniku, który, nie odjechawszy
odpowiednio daleko, przyprawił
mnie o uraz małżowiny usznej.
Balkonik to inaczej chodzik.
W przypadku mojej Mamy jego
funkcja polegała na ochronie Jej
stawów biodrowych przed przeciążeniem podczas chodzenia.
Chodziła z nim pewniej i szybciej. Mnie chodzik pomaga w
stawianiu kroków dłuższych i
bardziej prawidłowych. Małgorzata Pijanowska radziła, abym
balkonik miał zawsze w pobliżu
w celu chwycenia się go w razie
potrzeby. Balkonik jednak nie
ratuje mnie od upadku, gdy wywrotkę mam do tyłu: kiedy łapię
jego uchwyty, ciągnę go za sobą,
przewracając się.
Chodzik jest jakby wyrazem
tego, że być może już na zawsze
utraciłem możność brania pełnej odpowiedzialności za swoje poruszanie się. Uznaję jednocześnie rolę, którą ten przyrząd
ma do odegrania w przeżywanym obecnie etapie życia. Być
może z jego pomocą uda mi się
odbić od dna swej uzależnieniowej polekowej przypadłości, w
którą okoliczności niepostrzeżenie mnie wplątały.
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Samodzielny
na co dzień
Technologies prowadzi sprzedaż nowoczesnych, zasilanych
baterią wózków i skuterów dla
niepełnosprawnych. Pojazdy te
są przeznaczone dla tych osób,
które mają ograniczenia w mobilności. Wsiadasz, odpalasz
i jedziesz! Na zakupy, do pracy, do znajomych. Niesprawne nogi nie są już ogranicze-

S

FOT. ARCHIWUM

półdzielnia Socjalna Open
Technologies działa w Poznaniu niemal rok. Wspiera
zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Spółdzielnię tworzy kilkanaście osób niepełnosprawnych, którzy sami dla
siebie szukają pracy i zdobywają klientów.
Spółdzielnia
wypożycza
swoich pracowników ﬁrmom,
które potrzebują ludzi do pracy.
Dotacje państwa do pensji pozwalają niepełnosprawnym być
konkurencyjnymi ekonomicznie. Opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych.

niem w Twojej samodzielnej
codzienności.
Oferta wózków i skuterów
napędzanych bateriami obejmuje kilka modeli do wyboru. Wszystkie oparte są na no-

Poza kojarzeniem ﬁrm z
chętnymi do pracy niepełnosprawnymi Spółdzielnia Open

woczesnych
rozwiązaniach
technicznych. Bezpieczeństwo
użytkownika jest priorytetem.
Dlatego wszystkie modele mają
stosowne, europejskie certyﬁkaty potwierdzające, że komfortowi w jeździe towarzyszy
zawsze bezpieczeństwo.
Doﬁnansowanie w ramach
programu Aktywny Samorząd
powoduje, że zakup takiej pomocy w codziennej aktywności
jest możliwy dla każdego. Spółdzielnia Socjalna Open Technologies pomaga każdemu zainteresowanemu w załawieniu formalności, które pozwolą skutecznie zdobyć ﬁnanse na
upragniony wózek lub skuter.
Zapraszamy do kontaktu: telefon komórkowy 888 538 798
(wystarczy sms – oddzwaniamy) lub e-mail: biuro@opentechnologies.pl

HUBERT RABIEGA

Łańcuch ludzi
dobrej woli
T

FOT. ARCHIWUM

o już nie pierwszy transport
darów, który niedawno traﬁł do Konina. Na początku tego
łańcuszka stoi Anneke Mulder,
która współpracę z naszym regionem rozpoczęła ponad 20
lat temu.
Jej przygoda rozpoczęła się

Doktor Piotr Janaszek
i Anneke Mulder.

w Mielnicy nad Gopłem, gdzie
wspólnie ze swymi Przyjaciółmi z Holandii budowała kuchnię
i stołówkę w ośrodku rehabilitacyjnym, w którym Doktor Piotr
Janaszek organizował obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. Anneke była tam częstym
gościem. Konsekwentnie wspiera mieszkańców nie tylko naszego regionu.
Ostatnio dzięki współpracy
z Pełnomocnikiem Prezydenta
Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych Bartkiem Jędrzejczakiem, Anneke znów zorganizowała doskonałej jakości sprzęt
medyczny i rehabilitacyjny. Zaprzyjaźniona ﬁrma EXPRESS
POLSKA zapewniła transport z
Holandii.
Sprzęt przekazywany jest
bezpłatnie osobom potrzebują-

cym. Wśród obdarownych są też
podopieczni Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ,
którzy ze wzruszeniem przyjęli dary. Łóżka ortopedyczne z regulacją bardzo ułatwiają pielęgnację osoby niepełnosprawnej
lub chorej. Do pomocy w transporcie darów włączyło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie. Wiele osób zostało obdarowanych
dzięki temu niezwykłemu łańcuchowi ludzi dobrej woli. Do
wszystkich kierujemy słowa podziękowania.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
PODAJ DALEJ
UL. POŁUDNIOWA 2A, 62-510 KONIN, PL
TEL. 63 211 22 19
WWW.PODAJDALEJ.ORG.PL

wzajemnej pomocy, tolerancji, akceptacji i poszanowaniu praw mniejszości narodowych mówiono w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek 8 kwietnia. Tego dnia obchodzony był
Międzynarodowy Dzień Romów – coroczne święto ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów w Jadwisinie koło Serocka w 1990 roku.
O godzinie 12 wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia otworzył wystawę prac pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego, Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W spotkaniu
uczestniczył poseł na Sejm RP
Arkady Fiedler, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego Mieczysław Ferenc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu Włodzimierz Kałek,
prezes Fundacji Romów Józef
Łakatosz i starszy kustosz Muzeum w Szreniawie Maria Walkowiak.
Wystawa w holu Urzędu nawiązywała do historii i tradycji społeczności romskiej. Złożyły się na nią zarówno zdjęcia
przedmiotów używanych przez
Romów w XIX i XX wieku, jak
i naczynia oraz stroje. Jedna z
fotograﬁi przedstawiała wóz
– namiot, inaczej dom – kher
wędrujących Cyganów. Cyganie nizinni jeździli przeważnie
wozami krytymi płótnem i spali w namiotach. W latach 60 XX
wieku ten typ wozu został wyparty przez wozy mieszkalne

N

astał kwiecień, a wiosna nie nadchodziła. Mrozy, które skuły lodem stawki, rzeczki i jeziorka zniechęciły do topienia marzanny. Potwierdziło się, że jak się złej zimie nie pokaże, że jej nie chcemy, to zostaje.
W
pierwszy
poniedziałek kwietnia, no comiesięcznej
zbiórce Harcerskiego Kręgu Seniora „Dziewiątacy” przy Hufcu
ZHP Poznań-Wilda podjęto decyzję o wyprawie nad Jezioro Kierskie. Nadal panowała zima, trzeba było pomóc w nadejściu wiosny. W sobotę rano samochody
zaparkowały na Ogrodach przed
Technikum Elektrycznym, na
miejscu zbiórki ochotników do
udział w akcji. O godz. 10 w kierunku Kiekrza ruszyła kawalkada aut z pasażerami w rogatywkach, a między nimi – marzanna.
Nad jeziorem czekali druh
Bogdan i druhna Ela, którzy peł-
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ROMÓW

Historia, tradycja,
muzyka
mówiący o poszukiwaniu tożsamości. Wyświetlono krótkometrażowy ﬁlm „Poznań 2012”, nakręcony przez Delﬁna Łakatosza.
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Choć współczesne media
docierają z bieżącymi informacjami do coraz szerszego kręgu odbiorców, nie każdy
wie, że 8 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Romów. Romowie jako mniejszość narodowa wciąż narażeni są na piętnowanie, wykluczenie społeczne i stygmatyzację. Żeby pomóc im odnaleźć
się w polskiej rzeczywistości,
trzeba działań, które powinny
opierać się przede wszystkim
na zrozumieniu oraz akceptacji różnic kulturowych.

KAROLINA KASPRZAK

kryte dachem i zaopatrzone w
okna. Wozy te, podobne do cyrkowych, były środkiem lokomocji i domem w okresach letniej wędrówki. Na wystawie nie
zabrakło także ﬂagi cygańskiej,
którą zatwierdzono 8 kwietnia 1971 roku w Orpington pod
Londynem podczas pierwsze-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie:
wystawa przedmiotów kultury materialnej Romów.
go spotkania starszyzny cygańskiej.
Prezentacji prac towarzyszył
występ artystyczny muzyków
romskich. Rodzina Łakatoszów
zaprezentowała piękne utwory
przy akompaniamencie skrzypiec i fortepianu. Był też wiersz

Występ muzyków romskich.

Po marzannie – wiosna
niąc honory gospodarzy już rozpalili ognisko. Były harcerskie
piosenki, a druhna Jola przepięknie wyrecytowała wiersz
Jana Brzechwy „Przyjście wiosny”. W końcu marzannę wzięto
nad wodę i zamoczono jej nóżki w jeziorze, a następnie spalono. „Dziewiątacy”, nie chcąc zanieczyszczać rzeki, nie wrzucają kukły do wody.
Gdy nieco zmoczono marzannę, promienie słoneczne rozświetliły taﬂę jeziora, na brzeg
wyskoczyła zielona żabka, a nad
głowami pojawił się klucz ptaków wracających z ciepłych krajów. Wszyscy poczuli, że nadeszła wiosna. Na harcerzach zawsze można polegać, misja zo-

stała wykonana. Czekały bogato zastawione stoły. Najbardziej
smakowały pieczone przy ognisku kiełbaski i ziemniaki. Tradycją kręgu jest obdarowywanie
druhen kwiatkiem przy okazji
pierwszej wiosennej wyprawy
w plener. W tym roku uśmiechy
na twarzach pań wywołały przepiękne sasanki. Gdy nadeszła
pora rozstania, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora „Dziewiątacy” pożegnali się w kręgu,
przekazując sobie iskierkę przyjaźni i nucąc „kto raz przyjaźni
poznał moc nie będzie trwonił
słów, przy innym ogniu w inną
noc do zobaczenia znów”.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
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„Pomocna Mama”
ma roczek
M

inął już rok od czasu, jak
28 lutego 2012 Fundacja
„Pomocna Mama” została wpisana do KRS. Pomysłodawczynią była Lidia Bukowska, która w wielu sercach zaszczepiła
słowa Alberta Einsteina: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Są one dzisiaj
mottem działań Fundacji.

Świadczymy pomoc kompleksową, począwszy od odzieży czy
żywności, poprzez edukację, porady specjalistów, koncerty charytatywne, warsztaty, wydarzenia, rozwiązywanie problemów,
programy aktywizacji zawodowej i społecznej itd. Trzy kobiety (dwie mamy i jedna przyszła
mama), pracujące charytatywnie w Fundacji, na co dzień mają
pełne ręce pracy. Bo przybywa
rodzin, które potrzebują pomocy.
Praca daje nam wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy widzimy uśmiechnięte twarze dzieci podopiecznych podczas naszych festynów czy łzy wzruszenia na policzku podopiecznej, która otrzymuje od nas inhalator. Gdy podziwiamy nasze podopieczne sunące na wybiegu charytatywnego pokazu
mody. Dla tych chwil warto żyć
i zarywać noce.

ma świąt, sobót, niedziel. Nie
jedną noc przesiedziałam przy
komputerze, rozmawiając telefonicznie, szukając rozwiązania. A rano pobudka do małego
Wiktora. Jak się chce, to można!

– Zawsze chciałam połączyć
moją największą życiową pasję, jaką jest pomaganie innym,
z pracą zawodową – mówi prezes Lidia Bukowska. – Od ponad
dwudziestu lat marzyłam o fundacji, poprzez którą będę mogła
realizować moje pomysły na pomaganie innym. No i udało się!
Dzięki wsparciu moich bardzo
dobrych znajomych, poznanych
podczas spotkań projektu Świadoma Mama oraz za pośrednictwem ogłoszenia o szukaniu
wolontariuszek. Projekt powstał
w moich myślach pewnej nocy,
kiedy patrzyłam na śpiącego
6-miesięcznego synka i myślałam o tym wszystkim, co przyćmiewa blask macierzyństwa,
o tych matkach, którym brakuje
żywności i pieniędzy na leczenie chorych dzieci. Dzisiaj, gdy
patrzę na mamy, które razem z
nami pracują i zaczynają sobie
świetnie radzić, mogę powiedzieć, że było warto! Że nasza
pomoc była potrzebna. U nas
nie ma mowy o pracy od godziny do godziny i od poniedziałku do piątku. Dla Fundacji nie

Aktualnie Fundacja prowadzi
kilka zbiórek dla najmłodszych
podopiecznych, między innymi
na portalu siepomaga.pl., organizuje warsztaty, imprezy charytatywne, wdraża w życie projekty aktywizacji społecznej i zawodowej i wiele innych. Nie byłoby tych działań bez wsparcia
naszych przyjaciół, darczyńców,
partnerów i artystów. Serdecznie im dziękujemy! Zachęcamy
do odwiedzania naszej strony
internetowej, na której na bieżąco uzupełniamy informacje,
apele, relacje.
Prowadzimy też działalność
gospodarczą, dzięki której można realizować coraz więcej akcji pomocowych. Można wesprzeć nasze działania wpłatami
na konto Fundacji: BZ WBK 46
1090 1346 0000 0001 1867 7033
z dopiskiem Na Cele Statutowe.
Poszukujemy wolontariuszy,
którzy mają doświadczenie w
sprawach związanych z reklamą.

FOT. (2X) ARCHIWUM

W ciągu tylko jednego roku
„Pomocna Mama” zrealizowała
wiele działań i inicjatyw. Z okazji narodzin Fundacji oraz Dnia
Kobiet Automobilklub Wielkopolska zorganizował wraz z nią
3 marca Rajd „Wielkopolanki za
Kółkiem”. Wszystkie zebrane
wtedy dary traﬁły do podopiecznych Fundacji.

Kontakt z nami pod adresem
i telefonami: Fundacja Pomocna Mama, ul. Górnicza 2/153,
60-107 Poznań; Lidia Bukowska:
idia.bukowska@pomocnamama.pl telefon: 533 262
002; Katarzyna Kon: katarzyna.kon@pomocnamama.pl telefon: 501 344 236; Marta Nowaczewska: marta.nowaczewska@pomocnamama.pl telefon:
510 110 057.

MARTA NOWACZEWSKA

A. Koprowska-Głowacka
CHEŁMNO

3.
Barnim dotrzymał słowa danego żonie. Wziął pozostawione
przez tajemniczą istotę dziecko i postanowił szukać pomocy u Damroki, o której mawiano,
że widzi więcej niż zwykli śmiertelnicy. Niektórzy szeptali, iż to
prawdziwa matucha1, ale mężczyźnie było to obojętne. Wiedział, że tylko ona jest w stanie
ocalić jego dziecko.
Las to piękne miejsce, przepełnione tchnieniem mądrości niedostępnej tym, którzy idą
przezeń ślepi na szept natury. W
drzewach zaklęte są pieśni ziemi i nieba, w kamieniach tkwi
dusza świata. Las jest uosobieniem tej życiodajnej siły, którą
pojmuje tylko mała cząstka naszej duszy – ta sama, która pamięta cel, dla którego przyszliśmy na ten świat. Barnim jednak
tego nie rozumiał. Nie chciał
uwierzyć, że las żyje swoim
własnym życiem, a jego oddech
można usłyszeć w szumie liści i szmerze strumieni. Dla niego było to tylko skupisko drzew,
które musiał przejść, żeby dotrzeć do matuchy. Zapomniał
o tym, że starsi ludzie ostrzegali zawsze, by nie drażnić duchów śpiących pośród drzew i
strzegących spokoju tego miejsca. Zapomniał, co znaczą słowa: błędno jak w lesie. Gardził
wiedzą tych, którzy żyli przed
nim. Przez całe życie wzruszał
tylko ramionami, żartował albo
śmiał się z zabobonów, w jakie
wierzono.
– Tak, wiem… Boruta mnie
przegoni, Licho2 sprowadzi na
złą drogę, a Błędnice3 zawiodą
na bagna…
Tym razem szedł spiesznie,
trzymając w ramionach dziecko mamuny. Musiał jak najszybciej odnaleźć chatę Damroki i
namówić ją, by pomogła ocalić jego córkę. Był pewien, że nie
odmówi. Nie mogłaby przecież
tego zrobić… Pogrążony w myślach, pełen niepokoju, nawet
nie zastanawiał się nad drogą,
którą idzie. Znał ją wszak doskonale. Już przeszedł rozległą polanę, gdy pośród gałęzi usłyszał
dziwne odgłosy – ni to szelest liści, ni to jakieś niezrozumiałe
słowa. Podniósł wzrok. Ostatnie
promienie zachodzącego słońca igrały pośród liści oślepiając
go, sprawiając, że kolorowe kręgi
tańczyły przed oczami. Coś jakby cienie ledwo uchwycone na
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Racława
mi z drzew. Gałęzie uderzały go
w twarz, raniły w ręce, smagały
po nogach, ale nie zwalniał. Miał
wrażenie, że coś go nieustannie
ściga. Nagle poczuł, jak jego stopy grzęzną w błocie, zapadają
się coraz głębiej i głębiej…
– Bagno… – pomyślał przerażony.

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

krawędzi wzroku, przemknęły
przez ten poblask świateł. Cienie
o kobiecych kształtach, niemal
przezroczyste, nieuchwytne…
Trącona gałąź uderzyła go
niespodziewanie w twarz.
Oprzytomniał w jednej chwili.
– Co za bzdury mi się roją –
burknął sam do siebie i przyspieszył kroku.
One jednak tam były i obserwowały go z wysokości gałęzi – zwiewne postacie o dziewczęcych kształtach uśmiechały się ledwo uchwytnie na samą
myśl o ignorancji tego człowieka, który zabrnął do tego świata i lekce sobie ważył ich obecność. Czy chciały go ukarać?
Nie… Raczej pragnęły zwieźć
go z zamierzonej drogi, omamić głosami i światłem, sprawić, by zwątpił we własne przekonania.
Barnim czuł ich obecność.
Miał wrażenie, że dziesiątki
oczu obserwują każdy jego ruch,
a wzdłuż drogi, pośród gęstych
krzaków czają się dziwne stwory. Zrzucał to jednak na karb wyobraźni i szedł dalej przed siebie.
Niespodziewanie jednak cień
jakiś spowił okolicę, a ścieżka
zniknęła pośród mchów i wysokich traw. Rozejrzał się bezradnie. Jakiś szelest skłonił go do
podniesienia głowy. Kilka roztańczonych liści jakby strząśniętych niewidzialną ręką opadło
na niego, wirując w powietrzu.
– Co to, do diabła?! – krzyknął.
Odpowiedział mu gwałtowniejszy poryw wiatru, któremu
towarzyszyły zmieszane głosy,
szepty i śmiechy. Po chwili jednak wszystko ucichło. Zdało się,
że las zamarł. Cisza ta, nieznośna dla uszu Barnima, gorsza
była od krzyków i grzmotów burzy. Wświdrowywała się w jego
umysł wypełniając go dziwną,
przerażającą pustką. Bezradnie
rozejrzał się dookoła. Po ścieżce
nie było nawet śladu. Nie poznawał też okolicy. Drzewa zdawały
się być wielkimi kolosami wyciągającymi po niego swe ręce zamknięte w konarach, korzenie
plątały się u nóg sprawiając, że
potykał się na każdym kroku, a
owe prześladujące go cienie wyłaniały się z mroku, jakby pragnęły pochłonąć go na wieczność. Nie wytrzymał tego narastającego napięcia. Nie zdołał
zebrać rozsypanych myśli. Spanikował.
Rzucił się na oślep do ucieczki, ścigany głosami dochodzący-

dziecko odmienicy, które skrzywiło się i zaczęło krzyczeć, jakby
świadome obecności boginek.
Nagle wszystko zamarło.
Nawet wiatr zakończył swoją
pieśń w koronach drzew. Zapadła cisza… Cisza tak nagła
i przejmująca, że mężczyzna
usłyszał bicie własnego serca. Zdało się mu, że z cienia, w
którym zatonął cały las, wypełzać poczynają najróżniejsze
demony po to, by zatrzymać go
i przeszkodzić w dotarciu na
miejsce. Jakże żałował w owej
chwili tego, że nie słuchał opo-

Oczy rozszerzyły się gwałtownie, instynktownie cofnął się
o krok.
Przypomniał sobie o złośliwych boginkach kryjących się
pośród drzew, które bawiły się,
zwodząc wędrowców ze znanych im ścieżek. Błędnice…
Przeklęte istoty kierujące podróżnych na manowce… Musiały teraz czaić się gdzieś za pniami drzew, spoglądać na niego
zza zielonego listowia chichocząc złośliwie; szczęśliwe, że
zdołały zwieźć kolejnego nieszczęśnika.
– Dajcie mi odnaleźć dom matuchy! – krzyknął bezradny.
– Matuchy… – echo powtórzyło jego słowa. Odbiły się one od
drzew i powróciły do niego, jakby wzmocnione siłą natury.
Po chwili usłyszał jakieś szep-

ty i nawoływania. Coś zaszeleściło wśród liści. Miał wrażenie,
ze coś przemknęło między gałęziami.
– Rozumiecie? Idę do matuchy! Potrzebuję jej pomocy! – dodał podnosząc ku górze
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wieści starych ludzi i gardził
dawną wiedzą.
– Słuchaj matki…
Odwrócił się zaskoczony tymi
słowami. Wokół niego nie było
nikogo, lecz gotów był przysiąc,
że znał ten głos… znał te słowa…
Wiele lat temu Damroka opowiadała mu przecież o matce…
O ich wspólnej matce…
Matka Ziemia Wilgotna… Mokosz4… To właśnie do niej winien był się zwrócić, by poskromiła swe córki. Zamknął oczy
starając się wsłuchać w jej głos.
Nie słyszał jednak nic, poza śpiewem ptaków i szumem liści. Dopiero wówczas jednak zdał sobie
sprawę, że las powrócił do życia.
Rozejrzał się ostrożnie i przyszło olśnienie. Wśród mchów i liści zauważył wąską ścieżkę. Bez
namysłu pobiegł przed siebie.
Niedaleko zauważył majaczącą wśród drzew chatę. Zanim
jednak zdążył stanąć na progu,
drzwi otworzyły się szeroko i
stanęła w nich Damroka.
– Co cię sprowadza?
Spojrzał błagalnie w jej niebieskie oczy i niespodziewanie zamiast słów głośny szloch
wstrząsnął jego ramionami.
Osunął się na kolana i chwycił
jej dłonie z taką siłą i bezradnością jak tonący kawałka drewna
unoszącego się na wodzie.
– Dziecko?
– Miałaś rację… Mamuny istnieją…
– A ta zrodziła się z twojej
zbrodni, Barnimie – dodała.
– Z mojej… zbrodni?
Nie pamiętał, a może raczej
nie chciał pamiętać owej kłótni sprzed wielu lat, kiedy to zostawił zakrwawioną dziewczynę gdzieś nad brzegiem jeziora. Damroka zaś nie zamierzała stać się jego sumieniem. Nie
mogła powieść go drogą, którą on musiał przejść sam, stając
twarzą w twarz z własnym sumieniem, które czaiło się gdzieś
na dnie jego duszy, gotowe w
każdej chwili zaatakować niczym rozjuszony pies.
– Odnajdziemy je – rzekła tylko i na chwilę weszła do domu.
cdn.

1 Matucha – czarownica, wiedźma. Zajmowała się uzdrawianiem, czarowaniem i
wróżeniem. Często przypisywano jej także rzucanie uroków, sprowadzanie chorób
i śmierci oraz wywoływanie klęsk żywiołowych. Uważano, że potraﬁą przemienić się w zwierzęta.
2
Licho – był to zły demon lasu, który otrząsał liście z drzew, mącił kałuże, sprawiał
że ludzie gubili drogę. Często sprowadzał nieszczęścia na ludzi zsyłając choroby,
głód, niszcząc ich dobytek lub plony. Potraﬁł zwodzić ludzki szlachetnych i sprowadzać ich na złą drogę. Przedstawiano je często jako kobietę o jednym oku, które psuje wszystko na co spojrzy.
3
Błędnice – istoty, które ukrywały się po lasach. Lubiły wodzić ludzi po bezdrożach;
mamiły sprowadzając na zdradzieckie ścieżki i wyprowadzając na bagna.
4
Mokosz – bogini Matka Ziemia Wilgotna; opiekunka ziemi, wody i kobiet. Patronowała też płodności, tkactwu i owcom. Zapewniała urodzaj i powodzenie. Przedstawiano ją często jako prządkę snującą nić losu. Zostawiano jej przy nożycach oﬁarę
z kłębka wełny, a podczas świąt składano oﬁarę z żywności.
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maju sporo osób wyrusza na zwiedzanie Europy. Czekają na nich urocze miasta pełne historycznych zabytków i niezwykłych
miejsc. Wiele udogodnień pozwala na dalekie eskapady
osobom niepełnosprawnym,
które dzięki temu mogą spełniać swoje marzenia. Na początek proponujemy Rzym i
Paryż – dwa miasta które koniecznie trzeba zobaczyć.

MAJ 2013

Wyruszamy
w podróż
prezentuje się ona po zmroku.
Jej autorem jest Gustaw Eiﬀel,
który wygrał konkurs na główną atrakcję Wystawy Światowej
w 1889 roku.

POD OKIEM PAPIEŻA
Rzym wita przybyszów z
całego świata nie tylko promieniami słońca, ale majestatem zabytków, które budzą podziw i respekt. Ogromne posągi umieszczone nad fasadą Bazyliki świętego Jana na Lateranie, urzekający dostojnością
kościół Santa Maria Maggiore
oraz błyszcząca w słońcu kopuła Bazyliki świętego Piotra
w Watykanie przypominają o
zamiłowaniu papieży do sztuki
oraz niezwykłym talencie artystów. Aby zwiedzić muzea watykańskie, potrzeba siły i determinacji. Przez wieki zgromadzono tutaj przepiękne freski,
rzeźby i obrazy autorstwa Michała Anioła, Caravaggio, Berniniego.

Rzym to także Hiszpańskie Schody, najpopularniejsze miejsce spotkań zakochanych par. Nie wolno ominąć Fontany di Trevi z ﬁgurą Neptuna. Wrzucenie monety do wody gwarantuje, że kiedyś znowu tutaj wrócimy. Niedaleko znajduje się lodziarnia serwująca chyba najlepsze
lody na świecie. Warto zajrzeć
do Koloseum, obejrzeć otaczający to miejsce Rzym Antyczny, przespacerować się przez
Forum Romanum. Symbolem
Rzymu jest wilczyca karmiąca swym mlekiem Remusa i
Romulusa, Usta Prawdy i Łuk
Konstantyna. Trzeba obejrzeć
Zamek Anioła, do którego papieże przechodzili tajemnym
przejściem, gdy groziło im niebezpieczeństwo. Rzym to także wspaniałe potrawy i doskonałe wina.

Panorama Rzymu.

FOT. (3X) AURELIA PAWLAK

Jednak największe wrażenie robi Kaplica Sykstyńska.
A zwłaszcza jej suﬁt malowany przez Michała Anioła przez
cztery lata. Malował poszczególne sceny leżąc na plecach.
Malowidła przedstawiają historię człowieka: od Adama,
wręczenie Mojżeszowi tablic z
Dziesięcioma Przykazaniami,
okres narodzenia Jezusa – do
Sądu Ostatecznego. Jego wizja
budzi lęk i reﬂeksję.

Wprawdzie Paryż słynie z
wielu muzeów. Jednym z najbardziej znanych jest Muzeum
d`Orsay – skarbnica obrazów
słynnych impresjonistów. Powstało ono z przerobionego
dworca. Pamiątką po nim jest
stary dworcowy zegar zawieszony nad salą muzealną. Tłumy zatrzymują się przed dziełami Moneta, Vincenta van Gogha, Boudina, Renoira.

Fontana di Trevi w Rzymie.

UROKI PARYŻA
Do największych atrakcji Paryża należy Katedra Notre-Dame. Jej wieże rysują się wyraźnie na tle nieba. Pierwsze skojarzenie wiąże się z ﬁlmem o
słynnym dzwonniku, bohaterze książki Wiktora Hugo i jego
nieszczęśliwej miłości do pięknej Cyganki. Świątynię wzniesiono jako wyraz głębokiej
wiary mieszkańców Paryża.
Panujący wewnątrz półmrok
pomaga uruchomić wyobraźnię i wrócić do kart historii.
Do jednego z najpiękniejszych ogrodów Paryża należy
Jardin du Luxemburg. Jest on
natchnieniem dla poetów, ﬁlozofów, artystów i pisarzy. Trudno się dziwić, bowiem idealnie
przycięte żywopłoty, drzewa,
klomby pełne przepięknych
kwiatów, śliczne alejki z dziesiątkami ławek sprawiają, że

nie chce się opuścić tego miejsca. Niedaleko parku znajduje się Sainte Chapelle, najpiękniejszy paryski kościół, nazywany połyskującą tysiącami
witraży siostrą Kaplicy Sykstyńskiej.
Cały dzień trzeba zarezerwować, by zwiedzić Luwr. Nie tylko
po to, by zobaczyć słynny portret Mony Lisy, ale także „Tratwę Meduzy” – obraz autorstwa
Theodora Gericault, „Koronczarkę” Jana Vermeera, „Niewolników” Michała Anioła. Trudno
przejść obojętnie obok szklanej
piramidy Peia, która nie pasuje do architektury tego miejsca.
Do symboli Paryża należą Łuk
Tryumfalny, Pola Elizejskie no i
wieża Eiﬄa. Liczy ona 320 metrów wysokości i waży 7 tysięcy ton. Na wieżę można wejść
pieszo lub wjechać windą. Dzięki podświetleniu najefektowniej

Paryż to również miasto kafejek, kawiarenek, eleganckich
restauracji. To stolica mody,
butików, sklepików z antykami,
galerii. Aby poczuć atmosferę
tego miasta trzeba koniecznie
odwiedzić XIX-wieczny Montmarte, upodobany przez pisarzy, malarzy, poetów, aktorów.
Tu kupimy niepowtarzalne pamiątki, a miejscowy artysta namaluje nasz portret.
Z Montmarte warto pójść
do Bazyliki Sacre-Coer. Latem
przewijają się przez tę świątynię tysiące wiernych. Promienie zachodzącego i wschodzącego słońca rozświetlają całe
piękno tego arcydzieła sztuki
architektonicznej – wspaniałej
kompozycji kopuł, wieżyczek i
baszt.

AURELIA PAWLAK

Łuk Triumfalny w Paryżu.
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potkania Bartka z Terenią
stały się czymś nadzwyczajnym. Koledzy się z niego
nabijali, że tak się z nią cacka. Inni chwalili się swoimi
licznymi „zaliczeniami”. Zapewne trochę go zdopingowali, bo przy kolejnym spotkaniu
odważył się pocałować swoją
dziewczynę. Ona, cała zarumieniona, wyszła mu wyraźnie naprzeciw.
Okazało się, że był to ich
pierwszy pocałunek. Kiedy jednak chciał powtórzyć, zawstydzona Terenia nie pozwoliła.
Jednak już przy następnym spotkaniu nie robiła uników. Nawet zaprosiła go do swojej cioci, u której mieszkała w Sieradzu. Ciotka z początku przyjęła
go niechętnie, bo z żołnierzem
to nigdy nie wiadomo, ale kiedy poznała Bartka bliżej, pozwoliła na spotkania. Był już potem
traktowany jako narzeczony, ponieważ uczucie, jakie związało Bartka i Terenię, było już nadzwyczaj widoczne.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia udało się Bartkowi dostać przepustkę i być u Tereni. Ciotka z dziećmi pojechała do Wielunia odwiedzić rodzinę. Byli więc sami. Stęsknieni i
zakochani. Mieli po wiśniówce
mały szum w głowach. Z głośnika płynęły miłe melodie. Tańczyli. Przytuleni i zapatrzeni w siebie. Nawet nie musieli sobie udowadniać, kim są dla siebie. Nie
broniła się. Wychodziła mu naprzeciw. Jak trudno było im się
potem rozstać. Obiecali sobie,
że razem przywitają nowy 1947
rok.
Tymczasem po świętach żołnierze szkoły zostali wysłani w
teren. Celem zabezpieczenia
obiektów na czas styczniowych
wyborów Bartek niespodziewanie znalazł się w Wieluniu. Okazało się, że ten teren jest szczególnie nasycony różnego rodzaju podziemnymi ugrupowaniami, które często działały, mając
na szyldach patriotyczne nazwy,
a które popierały ogólnie Polskie
Stronnictwo Ludowe Stanisława
Mikołajczyka. Ono również startowało w wyborach.
Oddział, w którym znalazł się
Bartek, miał za zadanie chronić
lokale wyborcze, pocztę, banki i inne gmachy publiczne. Czas
był niebezpieczny i gorący. Ludzie w podobnych mundurach
strzelali do siebie. Ci, którzy walczyli nie tak dawno z okupan-
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Na przełomie
(38)
tysiącleci
tem, teraz stali się wrogami na
śmierć i życie. Najlepszy kolega
Bartka z plutonu stracił nogę od
podrzuconego zza parkanu granatu. Bywało, że bracia walczyli
przeciwko sobie. Stąd też wyrzuty sumienia u Bartka i jego kolegów, że znaleźli się niespodziewanie po jednej ze stron bratobójczego konﬂiktu. A przecież
sytuacja polityczna, jaka zaistniała, została zaakceptowana
przez wielkie mocarstwa i nie
było widoków w najbliższym
czasie na jakieś zmiany.
Pluton, w którym znalazł
się Bartek, korzystał częściowo ze stołówki znajdującej się
na terenie Urzędu Bezpieczeństwa. Pewnego dnia na podwórku Urzędu leżał umundurowany „leśny”, zapewne przywieziony po jakiejś akcji Bezpieki
czy KBW. Przechodząc do stołówki zatrzymali się przy zabitym. Bartek czuł, jak zalewa go
gorycz. Przecież mało brakowało, żeby on sam, Jóźko i Tadek
znaleźli się w lesie. On, były więzień obozu hitlerowskiego, marzył nie o takich powojennych
czasach. Wyobrażał sobie rozpacz najbliższych. A teraz stał z
karabinem na ramieniu przy zabitym rodaku. Niespodziewanie
wpuszczono na to podwórko rodzinę zabitego.
Wśród nich była też Terenia.
Jedna z kobiet rzuciła się na ciało skostniałe z zimna. Wyła z
rozpaczy:
– Dlaczego go zabiliście! Dlaczego?!
Bartek zagryzł wargi, żeby się
nie rozmazać. Ta matka była
jego matką. Tak to odbierał. Kiedy podniósł głowę, ujrzał wpatrzone w niego oczy Tereni. Nie
mówiła nic, ale wyczytał z nich
to zabójcze oskarżenie: „To ty!
Ty go zabiłeś!”.
Co miał jej w tej dramatycznej chwili powiedzieć? Że to nie
on? Że to inni? Że to on mógł tu
leżeć, a tamten stałby nad nim?
Kiedy zabierano ciało na furmankę, chciał jej pomóc, ale Terenia krzyknęła rozpaczliwie:
– Nie!
Ile w tym jednym słowie było
nienawiści, potępienia i zarazem pożegnania… Wtedy miał
ochotę rzucić ten swój karabin
albo strzelać do wszystkich, któ-

rzy są winni, że brat strzela do
brata.
Już nigdy jej nie zobaczył. Kiedy wreszcie wracali z Wielunia
do Sieradza po tych ﬁkcyjnych,
jak się okazało, wyborach, dużo
myślał o tym, kim był dla Tereni ten młody, zabity człowiek. Z
przypadkowych rozmów z sąsiadami ciotki dziewczyny wywnioskował, że to ktoś bliski, z
rodziny. Na swoje listy nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Przypuszczalnie Terenia już nie wróciła do Sieradza. Raz tylko, gdy
maszerowali do kościoła śpiewając te swoje „Marzenia”, wydawało mu się, że ją przez moment zobaczył. Tę swoją pierwszą dziewczynę:

Głos srebrny się kładzie na fali
I cicho się toczy i drży…
Ktoś imię me woła z oddali?
Zew morza? A może to ty?
Jakby będąc gdzieś za tłumem, z oddali, próbowała go
jeszcze raz pożegnać kiwnięciem ręki, by zaraz zniknąć mu
z oczu. Na zawsze.
Może dlatego Bartek poczuł pewną ulgę, gdy po zdaniu ostatnich egzaminów absolwenci szkoły zostali rozparcelowani do różnych jednostek wojskowych w kraju, żeby
wzmocnić różnego rodzaju zadania łącznościowców. Bartek
miał nadzieję, że może dostanie
przydział do Bieszczad. Tam bowiem wciąż działały bandy UPA,
czyli tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii, która miała na
sumieniu dziesiątki tysięcy zamordowanych na Wołyniu dzieci, nie licząc dorosłych. Bartek,
który był świadkiem tej ludobójczej rzezi, w jakimś przynajmniej stopniu miałby szansę pomścić śmierć tych okrutnie zgładzonych. Na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, a także tych
obecnie mordowanych na Lubelszczyźnie i Ziemi Rzeszowskiej.
Ślepy los chciał jednak inaczej. Bartek znalazł się w Batalionie Łączności Lotniczej , który
stacjonował w kazamatach Cytadeli Warszawskiej. Znalazł się
zatem tam, gdzie więziony był
i stracony ostatni dyktator Powstania 1863 roku. No, ale jak na
warunki panujące w zniszczonej

Warszawie to i tak było niezłe lokum. Rzecz jasna, obok prac w
Batalionie Łączności włączali się
często do odgruzowywania stolicy i przywracania łączności.
Jednak największą radością
było spotkanie z Beatką i jej rodziną. Wprawdzie przez ten
czas rozłąki utrzymywali kontakt listowny, ale to nie to samo,
co zobaczyć siebie bezpośrednio. Stąd Bartka zachwyt:
– Zostawiłem pod Krakowem
dziecinną dziewczynkę, a teraz proszę, jaka z ciebie wyrosła urocza panieneczka. Do tego
moja siostrzyczka!
– A mój wołyński braciszek
zmężniał i spoważniał, że ho,
ho! – zrewanżowała się Beatka.
– Moje koleżanki będą zachwycone, że mam takiego braciszka.
Chociaż rodzina Beatki mieszkała w małej suterenie, to jednak uroczo było u nich przebywać. W wolnych chwilach Beatka oprowadzała braciszka po
swojej biednej, ale przecież ukochanej Warszawie. Informowała,
co już zrobiono, gdzie powstaną
nowe dzielnice i osiedla.
Za każdym razem, kiedy Bartek z Beatką z parterowej Marszałkowskiej, na której jednak
panował ożywiony ruch, wchodzili w zwały gruzowisk na Starym Mieście i innych, niegdyś
przepięknych rejonach stolicy,
zawsze towarzyszyły im strofy
wiersza poety:

Nie zapomniałem twego nieba,
Nie zapomniałem twego
piekła,
Gdyś zwyciężała
Warszawianką,
Gdyś umierała niepodległą.
Nie zapomniałem ról
szczególnych
Granych w teatrze
narodowym,
Gdy świat beztrosko
zaniemówił,
Gdy wypalano tobie oczy…
„Gdy świat beztrosko zaniemówił”… Bartek, zaglądając w
oczodoły spalonych domów, kierował pretensje do wielkich wodzów tego świata, którym było
obojętne, kto ponosi za to winę…
cdn.
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STRASZENIE
GŁODEM
Lepiej jest głodem
postraszyć zgraję,
niźli samem –
strachu się najeść.

DOKONANIA
Z wszystkiego,
czego dokonał,
rozgrzeszył go
konfesjonał.

Fraszki
ZŁOTA MYŚL

W DNIACH KRYZYSU

Mędrzec jest idiotą,
bo nie dba o złoto;
mędrcem jest idiota,
bo ma wory złota.

Nie czas marudzić!
Gdy system zasłabł,
wymieńcie ludzi,
nie tylko hasła.

DZIELENIE
SZCZĘŚCIA

ZA ZŁE

Szczęście –
nieszczęściem
jest, jeżeli
nie chcesz z bliźnimi
go podzielić.

WIERNI
TOWARZYSZE

O DIALOGU

Diabeł nie ma rogów,
anioł nie ma skrzydeł,
kiedy – dzięki Bogu –
przez świat z nimi idę.

Wrogowie poprzez dialog
niejeden mur obalą;
przyjaciół klan ponury
przez dialog tworzy mury.

Grafoman za złe
ma wieszczom,
że grafomanię
bezczeszczą.

SYNDROM FENIKSA
Polak potraﬁ –
wszystko zniszczyć,
żeby odradzać
kraj ze zgliszczy.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WYBORY
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Gdy brak jest mocnych,
Kampania rusza,
Pchając do góry
I słabeusza.

PRÓŻNIAK

REHABILITACJA

Zaufano
Tęgiej głowie,
A w niej również
Bezmózgowie.

Bieg od apteki
Do apteki,
Żeby wykupić
Tanie leki.

Fraszki
GNIOT

PROFESOR

Dostał wycisk
Od rywali
I go prasa
Nadal chwali.

Wykształcenie
Nic nie dało,
Bo cham z niego
Jakich mało.

BABIARZ

SZCZĘŚCIARZ

Tylko mu zdobyć
Udało się
Te baby, które
Miał w nosie.

To jego szczęście
Tak chwiejne było,
Że aż mu w głowie
Się przewróciło.

SINGIELKA

FILUT

Ciepła rodzinnego
Nie chce młoda dziewka,
Bo tylko jej w głowie
Chwilowa rozgrzewka.

Poczucie humoru
Nietypowe miał.
Gdy dali mu sera,
Dopiero się śmiał.
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

• Każdy medal ma dwie
strony, ale nie każda
zasługuje na medal.
• Na sprzedaży myśli
jeszcze nikt się nie
dorobił.
• Poeta? – osobnik chory
na metafory.
• Trudno zostać
bohaterem dramatu,
zajmując miejsce na
widowni.
• Bogacze, niezależnie
od poglądów, są
poddanymi własnych
sejfów.

Aforyzmy
• Nie wiara, lecz wierni
czynią cuda.
• Głupota nie potrzebuje
mecenasa. Obrońcami
są jej zwolennicy.
• I wielki staje się
maluczkim, gdy fotel
zaczyna go przerastać.
• Jeden ma głowę do
interesów, drugi do
kapelusza.
• Szybko spala się
ten, co długo świecił
przykładem.

• Jeśli brak ci piątej
klepki, to i tak
wygrywasz 4:1.
• Niejeden nie ma
dyplomu, ale ma kasę.
• I nie będąc świętym,
możesz mieć
wyznawców.
• Własne wady lubimy
przypisywać innym,
a ich zalety – sobie.
• Tam, gdzie odważnych
nie ma, karierę robią
listy anonima.
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• Przyrost ludności
nie jest proporcjonalny
do wzrostu
czówieczeństwa.
• Coraz częściej
pracujemy
nie za pieniądze,
ale za „Bóg zapłać”.
• Niedziela pobożnego:
rano w farze,
potem – w barze.
• Prawda jest jak bóstwo.
Wierzymy, że istnieje;
ale kto je widział?
• Chorobliwie ambitnym
obojętne jest, jakimi
drogami wejdą do
legendy.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

W

olniakowa wracała z
pracy do swojego domu
u podnóża Rudzkiej Góry w
Łodzi. Mieszkała tu z mężem
i trójką dzieci od urodzenia.
Domek ten i ogródek istniał
od lat trzydziestych dzięki fabrykantowi Adolfowi Horakowi. Pomagał pracownikom
swoich zakładów w budowie
takich domków, co miało ich
przywiązać do fabryki.
Miała już wejść do środka, gdy nagle usłyszała jakieś
jęki, jakby spod ziemi, czy
starej, nie używanej studni.
– Duchy straszą! – pomyślała z rosnącą trwogą, wbiegła do mieszkania i zdyszana
krzyknęła:
– Józek! straszy na naszym
podwórku!
– Zgłupiałaś kobito? – zapytał zdziwiony Wolniak. –
Przecież do północy jeszcze
ponad dwie godziny!...
– Nie wierzysz, dobrze,
twoja sprawa, ale chodź teraz i przekonaj się!
– Dobra – zgodził się Wolniak. – Ale jak będą to tylko
twoje wymysły, to w najlepszym wypadku odpieprz się
ode mnie!
Wyszli na podwórko i rzeczywiście usłyszeli jakieś żałosne wołanie, jakby ze starej
studni.

To z miłości
– Przynieś z domu latarkę,
zobaczymy, co to za duch –
polecił żonie Wolniak.
Za chwilę z zapaloną latarką podszedł do studni i zaświecił do środka.
– Janiak, co za diabli cię
tam wnieśli?! – zapytał, nachylając się nad studnią.
– Józek, daj drabinę albo
jakąś linę, bo tonę w błocie –
dobiegło ze studni.
Wolniak wsunął do studni drabinę. Po kilku minutach
wyszedł na powierzchnię Janiak, po samą szyję oblepiony błotem.
– Co tam robiłeś? – nie
ukrywał zdziwienia Wolniak.
– Aaa… myślałem, że tam
jest woda – odrzekł z niechęcią i zakłopotaniem Janiak.
Po czym machnął ręką i
spiesząc się chwiejnym krokiem wyszedł z podwórka.
Zniknął w ciemnościach nie
oświetlonej uliczki.
*
Po kilku dniach wszyscy w
przędzalni wiedzieli o dziwnym „pobycie” Janiaka w wolniakowej studni. Stało się to
za sprawą Wolniakowej, która znana była w fabryce, i nie

tylko, z gadulstwa i plotkowania. Wielu podpytywało Janiaka, jak to się stało, że znalazł się w tak dziwnym miejscu. Ale on zaraz zwieszał
głowę i odchodził bez słowa.
Wreszcie dowiedzieli się
o tym wydarzeniu kierownicy przędzalni, pierwszy sekretarz POP i związek zawodowy. Wspólnie postanowiono, by porozmawiać z Janiakiem i wyjaśnić, co było powodem osobliwego wypadku. Początkowo Janiak milczał, nie odpowiadał pytającym. Jednak, gdy go coraz
bardziej naciskano, rozpłakał
się. Wszyscy zamilkli, wyraźnie po to, aby się uspokoił.
– Ja chciałem odebrać sobie życie – niemal wyszeptał.
– Jak to?! Dlaczego?! – padały pytania.
– Kocham przędzalnię i
nie mógłbym pracować gdzie
indziej. Mam przecież być
zwolniony.
– Kto wam takich głupot
naopowiadał? – zapytał sekretarz.
– Właśnie – kierownik Pawlikowski był wyraźnie zdziwiony.
– Podsłuchałem rozmowę
majstrów w kantorku.

– Nie wiem, co słyszałeś
i nie chcę wiedzieć – Pawlikowski nieco uspokoił się, po
czym dodał spokojnie:
– Janiak, dlaczego miałbym
cię zwalniać? Jesteś bardzo
dobrym pracownikiem. Zamierzałem i zamierzam, jeśli ci te samobójcze głupstwa
wywietrzeją z głowy, awansować cię na przędzarki na
nastawiacza…
– Naprawdę? – powodowany tą radosną informacją zaczął ściskać Pawlikowskiego.
– Panie inżynierze, jak pana
nie kochać! Boże, jak to dobrze, że tam wody nie było!
– Chciałeś życie sobie odbierać w pustej studni? – zapytał nie kryjąc zdumienia
przewodniczący związku.
– Ja myślałem, że tam jest
woda. Skoczyłem na nogi, bo
tak robię nawet na basenie.
Boże, gdybym skoczył na głowę!...
Nie dokończył, bo wszyscy wybuchnęli śmiechem,
w którym słychać było wesołość i ulgę.
– Jednego tu nie wiem –
odezwał się posępnie Pawlikowski. – Przy takich ludziach marną przyszłość widzę dla kraju…

Wiosenny kulig w Czeszewie

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

niami, do których doczepiono
małe sanki. Bardziej niesprawne osoby siedziały w dużych
saniach, pozostałe – na małych. Trasa prowadząca ośnieżonymi ścieżkami przez miłosławskie lasy była bardzo urokliwa. Nie obyło się bez bitwy
na śnieżki w środku lasu. Na
zakończenie było ognisko, pie-
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marca Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie zorganizował kulig i
ognisko z kiełbaską. Kulig odbył się w miejscowości Bagatelka, gdzie swoją stajnię ma

Hotel Boss z Miłosławia. W
ten nietypowy sposób uczestnicy i kadra postanowili uczcić
pierwszy dzień wiosny.
W kuligu uczestniczyły dwa
konne zaprzęgi z dużymi sa-

czone kiełbaski i gorąca herbata.
Mimo mrozu i śniegu uczestnicy czeszewskiego WTZ w ten
oto oryginalny sposób, wesołą zabawą uczcili wiosnę, z nadzieją, że już wkrótce nadejdą
słoneczne i ciepłe dni.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

STRONA

MAJ 2013

Nasza Wielkanoc

Z
Zbigniew
S
Strugała

Przy wielkanocnym stole
zasiedliśmy wszyscy razem:
uczestnicy, terapeuci, pracownicy. Był z nami nasz ks. proboszcz czeszewskiej paraﬁi Mirosław Stawicki. Śniadanie rozpoczęło się modlitwą.
Potem kierownik Urszula Remisz złożyła wszystkim życzenia. Wielkanocne potrawy
smakowały wyśmienicie. Chociaż za oknem była zima, to w
Warsztacie panowała wiosenna atmosfera. Pojawił się nawet Zajączek, który przyniósł
dla każdego po drobnym upominku.
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marca w pracowni gospodarstwa domowego
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Czeszewie, jak co roku od
dziesięciu lat, odbyło się śniadanie wielkanocne.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Przygotowywania do Świąt
Wielkiej Nocy w naszym
Warsztacie rozpoczęliśmy już
od połowy lutego, we wszystkich pracowniach robiąc różne ozdoby, stroiki wielkanocne, pisanki, drewniane zajączki i motylki, kurki i kurczątka, kartki wielkanocne. Potem
sprzedawaliśmy nasze prace na kiermaszach przedświątecznych.
Uroczyste śniadanie przygotowała pracownia gospodarstwa domowego. Przyrządziła świąteczne potrawy, ustawiła stoły i krzesła, aby wszyscy mogli się zmieścić. Udekorowano pięknie stół. Było to
nie lada wyzwanie dla uczestników tej pracowni. Wywiązali
się z niego znakomicie.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Dzień Kobiet i Inwalidy

Chór „Wesoła Ferajna”.

P

odczas kolejnego spotkania
Koła nr 54 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów jego członkowie obchodzili w piątek, 22 marca w
Domu Kultury „Jagiellonka” na
os. Jagiellońskim Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz Międzynarodowy Dzień Inwalidy.
Zebranych powitał przewodniczący koła Zbigniew Jenek.
który zaprezentował wiersz dla
pań i przedstawił tradycję Międzynarodowego Dnia Inwalidy,
obchodzonego w Polsce przez
PZERiN od 1959 roku. Wiesława
Piosik złożyła życzenia z okazji
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dni kobiet i inwalidy oraz wielkanocne. Panie i panów obdarowano tulipanami.
Wystąpił i bisował Chór „Wesoła Ferajna”, działający w Klubie „Cybinka” pod kierunkiem
Iny Szczepaniak. Jej wnuczka
Aleksandra Pawlicka zaprezentowała bardziej współczesny repertuar. Po swoim solowym występie wykonała wspólnie z Natalią Stachecką „Dumkę na dwa
serca”.
Na koniec wszyscy zostali obdarowani wielkanocnymi, czekoladowymi zajączkami.

ROBERT WRZESIŃSKI

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Z INICJATYW WTZ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Na kiermaszu Z pistoletami
wielkanocnym na wodę
W

e wtorek 26 marca grupa
naszych uczestniczek z
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach, jak
co roku, udała się z wyrobami naszych pracowni na kiermasz wielkanocny do Zespołu Szkół w Bolechowie.
Uczniowie pod kierunkiem
p. Moniki Dziurli przygotowali dla nas stoisko, na którym
mogliśmy zaprezentować różnorodne dzieła. Nasze wielkanocne ozdoby wzbudziły ogólny podziw. Obok nas pojawiła się kawiarenka z wypiekami
uczennic klas II, gdzie smakowite babeczki i serniczki szybko znalazły nabywców. Pieniądze ze sprzedaży ciast zostały
przekazane naszym Warsztatom na zakup materiałów potrzebnych do pracowni. Bar-

dzo dziękujemy za wspaniałą inicjatywę i wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za
rok. mg

Ś

niadanie wielkanocne w
Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pawełek” odbyło się
28 marca. W tym roku, inaczej niż zazwyczaj, Wielkanoc obchodziliśmy ze śniegiem za oknem.

Nie zabrakło słodkości,
zwłaszcza mazurka. To arcydzieło cukiernicze specjalnie dla nas przygotował tata
jednego z uczestników. Były
też smakowite serniczki, które przyniosła pani Ewa, zaprzyjaźniona z naszym WTZ. I
wielkanocne baby, które ukręciliśmy własnoręcznie. Słodkimi niespodziankami obdarował nas wielkanocny zając.
Aby tradycji stało się zadość, nie obeszło się bez śmigusa-dyngusa. W ruch poszły
pistolety na wodę, każdy został symbolicznie pokropiony.
Śmiechu i dobrej zabawy był
co niemiara. JW

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

Cała reszta pozostała bez
zmian – rozgardiasz i przygotowania każdej pracowni do
najważniejszego śniadania w
roku: stroiki, ozdoby, świece i
najważniejsze – wielkanocne
potrawy. Pracownia gospodarstwa domowego przygotowała wspaniałe, tradycyjne przysmaki, między innymi żurek i
jajka na wiele sposobów.

