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Czasami widzimy na ulicy 
lub na ławce w parku leżą-

cego człowieka i boimy się do 
niego podejść. Myślimy że jest 
pod wpływem alkoholu, narko-
tyków albo po prostu śpi. Tym-
czasem może się okazać, że ta 
osoba potrzebuje pomocy. Od 
nas zależy, czy uda się urato-
wać jej życie.

W deszczowy piątek 13 wrze-
śnia w godzinach od 12.00 do 
15.00 na Placu Wolności w Po-
znaniu stanął namiot, w którym 
uczniowie poznańskiej szkoły 
pokazywali, jak należy udzielać 
pierwszej pomocy. Do dyspozy-
cji były fantomy, służące do de-
monstrowania krok po kroku, 
co należy robić w sytuacji zagro-
żenia życia. Wiele osób nie do 
końca wiedziało, na czym pole-
ga pierwsza pomoc. 

– Warto zorganizować hap-
pening, podczas którego uczy 
się przechodniów sztuki udzie-
lania pierwszej pomocy – po-
wiedziała Ewa Zarzycka, sze-
fowa wolontariatu z Wielkopol-
skiej Rady Koordynacyjnej. – Do 
współpracy zaprosiliśmy Fun-
dację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Pretekstem był 
Międzynarodowy Dzień Pierw-
szej Pomocy obchodzony w so-
botę. 

Według statystyk każdy z nas 
może trzy razy w życiu znaleźć 
się w sytuacji, kiedy będzie po-
trzebować pomocy. Stąd też za-

– Na jakiego rodzaju wspar-
cie ze strony PFRON może li-
czyć osoba z orzeczoną nie-
pełnosprawnością w stopniu 
znacznym bądź umiarkowa-
nym, mieszkająca na wsi, któ-
ra chciałaby podjąć edukację 
na uczelni wyższej? Gdzie po-
winna się zgłosić i jakie for-
malności trzeba załatwić?

– Absolwent szkoły średniej z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym może skorzy-
stać z propozycji, jaką oferuje 
jeden z programów Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych – 
„Aktywny samorząd” w ramach 
modułu II – pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym. Warunkiem uczest-
nictwa osoby z niepełnospraw-
nością w programie „Aktyw-
ny samorząd” – w module II 
jest znaczny bądź umiarkowa-
ny stopień niepełnosprawności, 
nauka w szkole wyższej, poli-
cealnej albo przewód doktorski 
otwarty poza studiami dokto-
ranckimi. Moduł II – dofi nanso-
wanie lub refundacja kosztów 
uzyskania wykształcenia na 
poziomie wyższym obejmuje: 
opłatę za naukę (czesne), doda-
tek na pokrycie kosztów kształ-
cenia (nie podlega rozliczeniu) 
i dodatek na uiszczenie opła-
ty za przeprowadzenie przewo-
du doktorskiego w przypadku 
osób, które mają wszczęty prze-
wód doktorski, a nie są uczest-
nikami studiów doktoranckich. 
Realizatorem programu są sa-
morządy powiatowe. Zainte-
resowani mogą składać wnio-
ski w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie lub Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie wła-
ściwym dla miejsca zamieszka-
nia. Aby skorzystać ze wsparcia 
w ramach programu „Aktyw-
ny samorząd”, należy wypełnić 
wniosek dostępny na stronie in-
ternetowej PCPR lub MOPR oraz 
przedłożyć zaświadczenie z 
uczelni. 

– W jaki sposób PFRON 
wspiera osoby z niepełno-
sprawnością posiadające wy-
bitne talenty artystyczne? Jakie 
inicjatywy z myślą o nich są re-
alizowane? 

– W ramach zadań zlecanych, 
zgodnie z artykułem 36 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 
sierpnia 1997 roku, dofi nanso-
wanie ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymują 
organizacje pozarządowe (tak-

łożeniem organizatorów było 
pokazanie przechodniom, że jej 
udzielenie wcale nie jest trudne. 

– Wydarzenie odbywało się 
w czterech miastach w Polsce 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Wolontariatu – dodaje Ewa Za-
rzycka. – Oprócz przedstawicieli 
Regionalnego Centrum Wolon-
tariatu i instruktorów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
ogromną rolę odegrała szóstka 
uczniów z Zespołu Szkół z Od-
działami Sportowymi numer 3 w 
Poznaniu, wcześniej przeszko-
lonych, jak udzielać pierwszej 
pomocy. I to oni wystąpili w roli 
nauczycieli. Reakcje były róż-
ne. Jedni uważali, że doskonale 
się na udzielaniu pierwszej po-
mocy znają i nie potrzebują do-
datkowych lekcji, inni dawali się 
namówić, by spróbować swoich 
sił, jeszcze inni postanowili udo-
skonalić swoje umiejętności. 
Zajrzały do nas mamy z dziećmi 
będące na spacerze, osoby star-
sze, przypadkowi przechodnie, 
studenci, uczniowie, ludzie, któ-
rzy akurat wyszli z pracy. Zaję-
cia odbywały się na materacach, 
na których były ułożone fanto-
my. Młodzi instruktorzy uczyli, 
jak podejść, z której strony, ja-
kie czynności wykonać, jak za-
bezpieczyć teren, kiedy wezwać 
pogotowie. Okazało się, że byli 
znakomicie przygotowani przez 
swoją nauczycielkę wychowa-
nia fi zycznego. Lekcja bardzo się 
przydała poznaniakom. Choćby 
dlatego by przełamać stereotypy 
i nauczyć się nowego podejścia 
do ludzi. Kilka ruchów, łatwych 
do opanowania, może spowo-
dować, że ktoś, kto potrzebu-
je pomocy natychmiast ją otrzy-
ma. I będzie żył. 

Aurelia
Pawlak
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że na zlecenie samorządu wo-
jewództwa lub powiatu). Dzię-
ki dotacjom celowym realizo-
wane są inicjatywy artystyczne, 
które pozwalają osobom z róż-
nego rodzaju niesprawnościami 
na doskonalenie talentów w ob-
szarze literatury, muzyki, teatru, 
tańca czy malarstwa. Przed-
sięwzięciem godnym uwagi 
jest ogólnopolski konkurs pla-
styczny „Sztuka osób niepełno-
sprawnych”. W tym roku Zarząd 
Główny PFRON w Warszawie 
ogłosił XI edycję. Konkurs był 
realizowany w ramach progra-
mu „Wsparcie inicjatyw” – mo-
duł B. Na mocy uchwały z dnia 
29 sierpnia 2013 Zarząd zaak-
ceptował werdykt Centralnej 
Komisji Konkursowej i przyznał 
nagrody fi nansowe w XI edycji. 
Wśród nagrodzonych oraz wy-
różnionych byli laureaci z wo-
jewództwa wielkopolskiego, a 
konkretnie czworo mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecz-
nej w Ślesinie. W kategorii rzeź-
ba kameralna i płaskorzeźba I 
miejsce (nagrodę 6 tysięcy zło-
tych) otrzymali Zdzisława Janic-
ka i Paweł Seher za pracę „Roz-
kwitnąć w tańcu”, zaś w kate-
gorii rysunek i grafi ka II miej-
sce (nagrodę 5 tysięcy złotych) 
otrzymał Mikołaj Jankowski za 
pracę „Piorun i Śliczna”. Wyróż-
nienie otrzymał Kazimierz Po-
piela za dzieło zatytułowane 
„Najpiękniejsze chwile”. 

– Czy zdaniem Pana osoby 
z niepełnosprawnością odczu-
wają potrzebę mówienia we 
własnym imieniu za pośred-
nictwem środków masowego 
przekazu (prasa, radio, telewi-
zja, Internet) i czy ta potrzeba 
jest zaspokajana w takim stop-
niu, w jakim być powinna? 

– Uważam, że osoby z nie-
pełnosprawnością mają dużą 
potrzebę wypowiadania się we 
własnym imieniu na łamach 
prasy, w radiu, telewizji czy In-
ternecie. Dowodem na to jest 
konferencja zorganizowana 
15 kwietnia 2013 roku w stu-
dio TVP Lublin na temat sytu-
acji dorosłych osób z niepełno-
sprawnością pod hasłem: „Nie-
pełnosprawność jako kwestia 
praw człowieka”. W trakcie spo-
tkania sprawy istotne dla środo-
wiska osób z niepełnosprawno-
ścią poruszali sami niepełno-
sprawni. Niepełnosprawna po-
etka Joanna Pąk wygłosiła re-
ferat „Kontakty interpersonalne 
osób z niepełnosprawnością”. 
Z kolei Michał Woźniak mó-
wił o komunikacji pozawerbal-
nej. Ciekawe było wystąpienie 
Jana Aczewskiego, który od 27 
lat prowadzi telefon dla niepeł-



STRONA 3PAŹDZIERNIK 2013

nosprawnych. Prelegent mówił 
o potrzebach tej grupy społecz-
nej, roli i miejscu w środowisku 
społecznym. Piotr Radoń opo-
wiadał o dorosłym życiu osoby 
z niepełnosprawnością w opar-
ciu o własne doświadczenia. O 
respektowanie praw osób z nie-
pełnosprawnością apelowali sa-
mi zainteresowani oraz organi-
zacje pozarządowe. 

Szkoda, że tak niewiele orga-
nizacji z naszego województwa 
podejmuje się, w ramach re-
alizacji zadań zlecanych przez 
PFRON, inicjatyw wydawni-
czych służących osobom z nie-
pełnosprawnością i całemu ich 
środowisku. Na takie właśnie 
działanie w roku 2013 dofi nan-
sowanie po pozytywnej wery-
fi kacji formalnej i merytorycz-
nej w ramach 11 konkursu ogło-
szonego przez Zarząd PFRON w 
Warszawie z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego otrzyma-
ła tylko Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Filan-
trop” wydająca miesięcznik „Fi-
lantrop Naszych Czasów”. 

– 31 grudnia 2011 roku do-
biegła końca realizacja projek-
tu pod nazwą „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
na rynku pracy II”. Co zakła-
dał projekt i na ile te założenia 
udało się zrealizować w prak-
tyce? 

– Projekt pod nazwą „Wspar-
cie osób niepełnosprawnych 
ruchowo na rynku pracy II” jest 
projektem systemowym współ-
fi nansowanym ze środków 
Unii Europejskiej oraz środ-
ków własnych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. To pro-
jekt ogólnopolski realizowany 
przez PFRON w partnerstwie z 
czterema organizacjami: Cari-
tas Polska, Fundacją Aktywnej 
Rehabilitacji „FAR”, Fundacją 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich „POMOC MALTAŃSKA” w 
Warszawie oraz Stowarzysze-
niem Przyjaciół Integracji. Pro-
jekt stanowi kontynuację pro-
jektu pilotażowego „Wsparcie 
osób niepełnosprawnych ru-
chowo na rynku pracy”. W dru-
giej edycji projektu z pomocy 

skorzystało 1500 osób. Dla 1000 
osób sporządzono indywidu-
alne plany działania. 800 osób 
uczestniczyło w warsztatach 
aktywizacji zawodowej, a 170 
skorzystało ze staży. W efekcie 
tych działań 218 osób podję-
ło stałą pracę. Wsparcie dla tej 
grupy jest niezwykle potrzeb-
ne i uzasadnione, bo jedynie co 
siódma osoba z dysfunkcją na-
rządu ruchu pracuje lub aktyw-
nie poszukuje zatrudnienia. Jak 
donoszą dane Głównego Urzę-
du Statystycznego, liczba osób 
z niepełnosprawnością w wie-
ku produkcyjnym w Polsce 
wynosi 2,2 miliony osób, czy-
li 9,3% ludności ogółem w tym 
wieku. Źródłem utrzymania 
tych osób są świadczenia so-
cjalne, zaś zatrudnienie znaj-
dują głównie w zakładach pra-
cy chronionej. 

– Wiele osób z niepełno-
sprawnością aktywnych za-
wodowo wciąż obawia się 
utraty stanowiska pracy. Jak 
ocenia Pan sytuację na pol-
skim rynku pracy w kontek-
ście tej grupy?

– Według ministra Jarosława 
Dudy – pełnomocnika rządu 
do spraw osób niepełnospraw-
nych obecne rozwiązania do-
tyczące systemu dofi nansowań 
do zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnością, ze względu na 
sytuację budżetową kraju, nie 
pozwalają na rewolucję. Mi-
nister nie ma złudzeń, co do 
tego, że kryzys będzie postę-
pował, dlatego przyjmuje za-
sadę, by nie przeszkadzać w 
rozwoju rynku pracy i wspo-
magać pracodawców metoda-
mi takimi jak specjalne progra-
my, które będą służyć wspiera-
niu zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnością. Duda podkre-
śla, że pewne jest jedynie to, że 
działania idą w kierunku zrów-
nywania rynków pracy: otwar-
tego i chronionego. Moje do-
świadczenie zawodowe pozy-
skane w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopol-
skiego w Departamencie Orga-
nizacji i Kadr, gdzie zajmowa-
łem się między innymi koordy-

nacją współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi i poza-
fi nansowymi formami wspar-
cia współpracy międzynarodo-
wej wielkopolskich organiza-
cji pozarządowych, pozwoliło 
nie tylko dostrzec indywidual-
ne potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami i organizacji je 
zrzeszających, ale również do-
bre praktyki, do których nale-
ży między innymi zakładanie 
spółdzielni socjalnych. Te wła-
śnie spółdzielnie dają szansę 
osobom z niepełnosprawno-
ścią na zawodową samodziel-
ność, niezależność, a tym sa-
mym budowanie poczucia spo-
łecznej użyteczności. Wielko-
polski oddział PFRON promuje 
tego rodzaju przedsięwzięcia, 
dzięki czemu dążymy do mi-
nimalizowania barier mental-
nych między ludźmi z niepeł-
nosprawnością a społeczeń-
stwem.

– Gdzie mogą szukać po-
mocy niepełnosprawni nara-
żeni na dyskryminację w miej-
scu pracy? 

– Osoba z niepełnospraw-
nością, która czuje się dyskry-
minowana przez pracodaw-
cę, ma prawo do odszkodo-
wania w wysokości nie niższej 
niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę. Aby uzyskać od-
szkodowanie, należy wystąpić 
do sądu pracy z pozwem prze-
ciwko pracodawcy i dowieść 
o naruszeniu zasady równe-
go traktowania. Można szukać 
pomocy u Pełnomocnika Pre-
zydenta Miasta Poznania do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych, Pełnomocnika Rządu do 
spraw Równego Traktowania 
i Rzecznika Praw Obywatel-
skich. PFRON zawsze reagu-
je na informacje o nieprawi-
dłowościach, nawet te anoni-
mowe. A te, które są poza jego 
kompetencjami, rozważa, na 
ile jest w stanie wesprzeć w 
ich rozwiązywaniu. To stanowi 
dużą część prac oddziałów wo-
jewódzkich. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Wielkopolski oddział PFRON 
promuje dobre praktyki
Z GRZEGORZEM NARANOWICZEM – dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
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W Pałacu Działyńskich w 
Poznaniu, 17 września 

tego roku, po raz kolejny na 
gali Wielkopolsko-Lubuskiej 
przyznano Lodołamacze w 
ramach konkursu dla praco-
dawców wrażliwych społecz-
nie. Patronat honorowy przy-
jęła Anna Komorowska, żona 
prezydenta RP, zaś ambasa-
dorem w regionie Wielkopol-
sko-lubuskim został zespół 
„Lombard”. 

Sala w Pałacu Działyńskich 
w dniu wręczania Lodoła-
maczy wypełniła się po brze-
gi. Przyszli przedstawiciele 
władz, pracodawcy i przede 
wszystkim osoby niepełno-
sprawne. Organizatorem kon-
kursu była Fundacja Aktywi-
zacji Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych. Jej przedstawi-
ciele przypomnieli, że „Lodo-
łamacze to ludzie i fi rmy, któ-
re angażują się w rozwiązy-
wanie problemów osób niepeł-
nosprawnych. Tworząc coraz 
lepsze warunki pracy i prowa-
dząc dojrzałą politykę perso-
nalna stają się symbolem ety-
ki w biznesie i otwarcia na po-
trzeby osób niepełnospraw-
nych. Jednocześnie pokazują, 
że człowiek niepełnosprawny 
może być doskonałym pracow-
nikiem zaangażowanym w bu-
dowanie sukcesu fi rmy”. 

Konkurs składał się z dwóch 
etapów, regionalnego i central-
nego. Najpierw wybrano fi na-
listów regionalnych. Zwycięz-
cy przechodzą do zmagań cen-
tralnych, w których wyłonie-
ni zostaną Lodołamacze ogól-
nopolscy. Wielkopolska Kapi-
tuła konkursu brała pod uwa-
gę trzy kategorie: zatrudnienie 
chronione, otwarty rynek pra-
cy oraz Lodołamacz instytu-
cja. Oprócz tego wybrano Su-
per Lodołamacza dla przedsię-
biorcy, instytucji, zakładu oraz 
Lodołamacza Specjalnego dla 
osoby o wybitnych dokona-
niach na rzecz osób niepełno-
sprawnych. 

– Naszym zamiarem było 
pokazanie pracodawców, któ-
rzy nie tylko zatrudniają osoby 
niepełnosprawne, ale działają 
na rzecz integracji społecznej – 
powiedziała Monika Tykarska, 
wiceprezes Polskiej Organiza-
cji Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych. – Wszyscy nasi 
laureaci pokazują, że można 

zatrudniać. Bardzo się cieszę, 
że pracodawców zgłaszali nie-
pełnosprawni podwładni, bo to 
oznacza, że są zadowoleni z 
wykonywanej pracy. 

– Określenie „konkurs” nie 
wyczerpuje w pełni istoty tego 
przedsięwzięcia – dodał Je-
rzy Stępień, wiceprezydent 
Poznania. – Ten projekt reali-
zuje ważne zadania w wie-
lu obszarach naszej rzeczy-
wistości: społecznym, gospo-
darczym, edukacyjnym, po-
pularyzatorskim. Warto zwró-
cić uwagę na współdziałanie 
sektora publicznego, odpowie-
dzialnego za problemy niepeł-
nosprawności, z podmiotami 
niepublicznymi, oferującymi 
to, co jest szczególnie cenne, 
czyli zatrudnienie. Bez udziału 
przedsiębiorców i fi rm ten kon-
kurs nie byłby tak udany. Cie-
szy połączenie wrażliwości z 
efektem ekonomicznym. 

W kategorii zatrudnienie 
chronione pierwsze miejsce 
zajęła Spółdzielnia Inwalidów 
„Przyjaźń” ze Słupcy. Docenio-
no między innymi fakt zatrud-
nienia na 319 osób aż 307 nie-
pełnosprawnych, poza tym zli-
kwidowano bariery architekto-
niczne, zakład zapewnia po-
moc w rehabilitacji społecz-
nej oraz podstawową i spe-
cjalistyczną opiekę medyczna. 

Drugie miejsce kapituła przy-
znała fi rmie „Meprozet” z Ko-
ściana, a trzecie prywatne-
mu przedsiębiorstwu produk-

Lodołamacze 
rozdane 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

A
P
P

cyjno-handlowo-usługowe-
mu „PUH” Irena Woźna z Go-
rzowa Wielkopolskiego. W ka-
tegorii otwarty rynek pracy 
na pierwszym miejscu upla-
sował się „Komputronik S.A.”, 
grupa kapitałowa wykazują-
ca się wzrastającą aktywno-
ścią w zatrudnianiu, rehabi-
litacji i readaptacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych, 
na drugim miejscu znalazła 
się fi rma „Spinko” z Leszna, a 
na trzecim Bank Spółdzielczy 
w Słupcy. Kolejna kategoria – 
Lodołamacz instytucja pierw-
sze miejsce zdobył Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu, dru-
gie Starostwo Powiatowe w 
Żarach, trzecie – Stowarzysze-
nie Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Start” w Poznaniu. Superlodo-
łamacza przyznano Stowarzy-
szeniu Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk” w Ko-
mornikach, zaś Lodołamacza 
Specjalnego otrzymał Konrad 
Kołbik. 
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Od prawej: Grzegorz Naranowicz – dyrektor Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON, Lena Bretes – szefowa TV Poznań

i Ryszard Ćwirlej – wiceprezes Radia „Merkury”.

Super Lodołamacza dla Stowarzyszenia „Promyk” 
w Komornikach odbiera prezes tej organizacji 

Bogdan Maćkowiak. 
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„Dążenie do kariery i 
życiowy pęd rozbija 

wiele ważnych relacji. Żad-
na administracja publiczna 
nie będzie w stanie zastą-
pić więzi, które są podstawą 
funkcjonowania społeczeń-
stwa” – powiedział prezy-
dent Poznania Ryszard Gro-
belny we wtorek 17 wrze-
śnia podczas otwarcia no-
wego kompleksu budyn-
ków Wielkopolskiego Cen-
trum Ekonomii Solidarnej 
na terenie Fundacji Pomo-
cy Wzajemnej „Barka”. Cen-
trum otrzymało imię przed-
wojennego prezydenta Po-
znania Cyryla Ratajskiego. 

Przecięcia wstęgi dokona-
ła pierwsza dama RP Anna 
Komorowska oraz partnerzy 
Wielkopolskiego Centrum 
Ekonomii Solidarnej. W spo-
tkaniu wzięli udział prezy-
denci miast polskich, burmi-
strzowie, starości powiatów i 
wójtowie gmin. Wydarzenie 
rozpoczęło się mszą świętą 
w poznańskiej Katedrze od-
prawioną przez księdza bi-
skupa Grzegorza Balcerka. 

 Głos zabrał między inny-
mi marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Marek 
Woźniak, prezydent Pozna-
nia Ryszard Grobelny, prezes 
Fundacji „Barka” Tomasz Sa-
dowski i Jens-Jørgen Peder-
sen z Fundacji „Velux” w Da-
nii, która (obok Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego) wsparła fi nanso-
wo utworzenie nowego kom-
pleksu budynków WCES. Był 
też dyrektor generalny „Ve-
lux” Polska Jacek Siwiński. 
Poświęcenia pomieszczeń 
dokonał ksiądz prałat Jan 
Stanisławski.

Amazonki 
ujawniają 
talenty 
Poznańskie Towarzystwo 

Amazonki zorganizowało 
cykl zajęć pod hasłem „zrób to 
sam, ty też to potrafi sz”.

 Panie uczyły się wyczarowy-
wać z kawałków nitek makra-
my. Organizatorzy zapewnili, 
że nie jest potrzebny szczegól-
ny talent. Wystarczy wyobraźnia 
i dobre chęci. Motywem prze-
wodnim wrześniowego spotka-
nia były wyplatane sowy i bran-
soletki. Panie przyniosły z domu 
koraliki, agrafki i różne rodzaje 
grubszych nici, rzemyk, sznurek 
zwykły, lniany, woskowany, nylo-
nowy, sizal. Cieszyły się, z tego, 
że mogą nauczyć się czegoś no-
wego i spędzić czas w miłym to-
warzystwie. awa

Z Kleszczewa
do Biskupina

Dnia 14 września 2013 roku 
50-osobowa grupa osób 

niepełnosprawnych z opieku-
nami i członkami Stowarzysze-
nia „Pomagam” udała się do Bi-
skupina. 

Rankiem w deszczu wyru-
szyliśmy autokarem do grodu, 
powstałego w 738 roku p.n.e. 
Rozpoczęliśmy zwiedzanie już 
bez deszczu, lecz grzęźliśmy 
w glinie. Mimo tej niedogod-
ności z wielkim zainteresowa-
niem zwiedziliśmy warsztaty w 
„chatkach” Biskupina. Ta osa-
da obronna ludów kultury łużyc-
kiej na Szlaku Piastowskim jest 
wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO. Pełni wrażeń wróciliśmy do 
Kleszczewa. Wszystkim uczest-
nikom tej eskapady pięknie dzię-
kuję za udział.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

OTWARCIE NOWEGO KOMPLEKSU BUDYNKÓW 
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ 
IMIENIA CYRYLA RATAJSKIEGO

Więzi podstawą 
społeczeństwa

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

K
K
P

 Tego dnia podpisano rów-
nież porozumienie dotyczą-
ce współpracy z partner-
stwami lokalnymi reprezen-
towanymi przez liderów oraz 
powołano zespół organiza-
cyjno- programowy do spraw 
Wielkopolskiego Centrum 
Ekonomii Solidarnej. Uroczy-
stość uświetnił występ bry-
tyjskiej artystki polskiego po-
chodzenia Katy Carr. 

 W materiałach prasowych 
czytamy, że „Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidar-
nej powstało na bazie po-
rozumienia, którego sygna-
tariuszami byli: prezydent 
Poznania Ryszard Grobel-
ny, marszałek województwa 
wielkopolskiego Marek Woź-
niak, Fundacja Pomocy Wza-
jemnej „Barka” i Instytut Spo-
łeczeństwa Obywatelskie-
go Pro Publico Bono”. Nowe 
budynki będą służyły reali-
zacji działań z obszaru eko-
nomii społecznej. WCES jest 
ogniwem łączącym organi-
zacje, instytucje oraz wszyst-
kie jednostki aktywnie dzia-
łające na rzecz społeczności 
lokalnych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała małżonka Prezydenta 
RP Anna Komorowska, prezydent Poznania Ryszard Grobelny

i partnerzy WCES.

O roli podmiotów 
ekonomii społecznej 

w zacieśnianiu współpracy 
z organizacjami i instytucjami 

mówił 
marszałek województwa 

wielkopolskiego 
Marek Woźniak. 
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W poniedziałek 26 sierpnia 
do Warsztatu Terapii Za-

jęciowej ,,Promyk” w Otuszu 
przyjechali w odwiedziny stu-
denci – wolontariusze z kilku 
europejskich krajów: Isidora z 
Serbii, Ksenia z Rosji, Belguzar 
z Turcji oraz Iker i David z Hisz-
panii. 

W zespole delegacji nie za-
brakło dwóch polskich studen-
tek – wolontariuszek, Magdy i 
Kasi. Nasza placówka bardzo 
im się spodobała. Porozumie-
waliśmy się w języku angiel-
skim, nie było kłopotu z nawią-
zaniem kontaktu z zagranicz-
nymi gośćmi.

 Gdy pojawiały się jakieś pro-
blemy podczas rozmów, zwią-
zane z nieznajomością słówek, 
z pomocą przychodziła opro-
wadzająca delegatów po pra-
cowniach Patrycja – nasza tera-

W poniedziałek 16 wrze-
śnia ruszyła kolejna 

edycja projektu z cyklu „5 
zmysłów”, tym razem pod 
hasłem „eMOTION”. Inicja-
torem przedsięwzięcia jest 
Stowarzyszenie Edukacyj-
ne MCA, Agencja MT1 Pro-
duction oraz Wyższa Szko-
ła Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Pozna-
niu. „5 zmysłów. eMOTION” 
to jedno z największych wy-
darzeń w Polsce, którego 
celem jest zaznajomienie z 
teatrem i tańcem osób z nie-
pełnosprawnością słucho-
wą, wzrokową, intelektual-
ną oraz ruchową, a warsz-
taty prowadzone przez Ra-
fała Urbackiego angażują 

„Jesteśmy” – taki był tytuł 
niezwykłego wydarze-

nia artystycznego w środę 4 
września w Auli Artis Wyż-
szej Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa 
przy ulicy Kutrzeby w Pozna-
niu. Wydarzenia z równie nie-
zwykłej okazji: dwudziestu 
lat działalności poznańskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecię-
cym „Żurawinka”, w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Mózgowego Porażenia Dzie-
cięcego. 

Koncert zorganizowano we 
współpracy z Wyższą Szko-
łą Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa, Wielkopol-
skim Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych (WIFO-
ON), Polską Federacją Boc-
ci Niepełnosprawnych i fi rmą 
„Harpo”. 

Honorowy patronat na wy-
darzeniem „Jesteśmy” objął 
Prezydent Miasta Poznania Ry-
szard Grobelny. Patronat me-
dialny sprawowali: Telewi-
zja Polska – Oddział w Pozna-
niu, „Głos Wielkopolski”, radio 
„Merkury”, miesięcznik „Filan-
trop Naszych Czasów’, dwu-
miesięcznik „Integracja”, por-
tal informacyjny osób niepeł-
nosprawnych województwa 
wielkopolskiego „Pion” oraz in-
ternetowy biuletyn informacyj-
ny osób niepełnosprawnych 
niepełnosprawni.lublin.pl Kon-
cert prowadziła podopieczna 
Stowarzyszenia Natalia No-
wicka i terapeutka Ewa Plu-
cińska.

Po ofi cjalnym przywitaniu 
przez prezesa Stowarzyszenia 
Annę Nowak oraz wicepreze-
sa Mieczysława Nowaka przy-
szedł czas na życzenia, kwiaty 
i moc serdeczności. W imieniu 
Prezydenta Miasta Poznania 
Dorota Potejko – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta do spraw 
Osób Niepełnosprawnych wrę-
czyła prezesom „Żurawinki” 
Srebrną Pieczęć Miasta Pozna-
nia – replikę XIV-wiecznej pie-
częci Poznania, która w 750 
rocznicę lokacji miasta zosta-
ła ustanowiona przez Miejską 
Radę wyróżnieniem za wybit-
ne działania na rzecz miesz-
kańców miasta.

Wyrazy uznania składali: 
Alicja Jankiewicz – prezes Lu-
belskiego Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych – 
Sejmik Wojewódzki i zarazem 
wiceprezydent Polskiej Fede-
racji Związków Stowarzyszeń 
Osób Niepełnosprawnych, Ro-
muald Schmidt – prezes Pol-
skiej Federacji Bocii Niepeł-
nosprawnych, Jan Filip Libic-

peutka. W rozmowach przy ka-
wie poruszaliśmy różne tema-
ty, takie jak: wielokulturowość, 
życie w innych krajach oraz na-
sze zainteresowania. Na koniec 

pożegnaliśmy się i podzięko-
waliśmy za miłe odwiedziny w 
naszym ośrodku.

MICHAŁ SZYMANOWICZ
UCZESTNIK WTZ W OTUSZU

wyłącznie osoby o alterna-
tywnej motoryce.

Projekt jest kontynuacją 
wcześniejszych działań w 
obszarze edukacji kultural-
nej. W latach 2011 – 2012 zre-
alizowano projekt „5 zmy-
słów. Audiodeskrypcja” ad-
resowany do osób niewido-
mych i „5 zmysłów. Pauza” 
– projekt zakończony pierw-
szym na świecie koncertem 
muzyki klasycznej z udzia-
łem osób niesłyszących. Pro-
jekt „5 zmysłów. Audiode-
skrypcja” otrzymał dwie pre-
stiżowe nagrody: nagrodę 
„Sybilla” oraz nagrodę Grand 
Prix „Izabella” przyznawaną 
przez marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego za „naj-
ważniejsze w wojewódz-
twie wydarzenie w dziedzi-
nie edukacji muzealnej, mar-
ketingu i promocji”.

W informacji prasowej czy-
tamy, że „5 zmysłów. eMO-
TION” zakłada przeprowa-
dzenie licznych wydarzeń 
związanych ze sztuką tań-

ca, szczególnie tańca współ-
czesnego, jego teorią i prak-
tyką, począwszy od warsz-
tatów po wykłady i spekta-
kle. Projekt „5 zmysłów. eMO-
TION” trwa do 22 listopada. 
Odbędzie się ponad 150 bez-
płatnych warsztatów rucho-
wych, tanecznych i teatral-
nych. Finałem będzie spek-
takl, w którym osoby z nie-
pełnosprawnością zatańczą 
z profesjonalnymi artystami 
Polskiego Teatru Tańca. 

Projekt „5 zmysłów. eMO-
TION” fi nansuje Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Wojewoda Wielko-
polski, Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Mia-
sto Poznań i Powiat Poznań-
ski. Szczegółowe informacje 
na temat projektu oraz termi-
narz aktualnych warsztatów 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej projektu: www-
5zmyslow.pl zakładka „Pro-
gram edukacyjny”/„Harmo-
nogram warsztatów”. 

 KAROLINA KASPRZAK 

„5 ZMYSŁÓW.eMOTION” – 150 BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW
TEATRU I TAŃCA

Dla osób 
z niepełnosprawnością

Z Europy do Otusza
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ki – senator RP, Konrad Kołbik 
– prezes Wielkopolskiego Fo-
rum Organizacji Osób Niepeł-
nosprawnych i Marcin Bajero-
wicz – redaktor naczelny „Fi-
lantropa Naszych Czasów”. 

Wystąpili soliści: Piotr Orliń-
ski (kompozytor, klarnecista i 
pianista), Wojciech Okurow-
ski (jedyny polski fl etniopiani-
sta po Wyższej Szkole Gheor-
ghe Zamfi ra) i Szymon Guzow-
ski (kontrabasista, solista Fil-
harmonii Poznańskiej), chór 

akademicki Wyższej Szko-
ły Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa wraz z przy-
jaciółmi z Wydziału Zamiej-
scowego Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej oraz grupa 
„Żurawina Djembe”. Finałem 
było prawykonanie, z udzia-
łem wszystkich wykonawców, 
utworu Piotra Orlińskiego „Fo-
nemofonia”, dofi nansowane-
go ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kolekcje” 

– priorytet „Zamówienia kom-
pozytorskie”, realizowanego 
przez Instytut Muzyki i Tańca. 
Pełen doznań wzrokowo-słu-
chowych koncert najtrafniej 
określa słowo wykorzystywa-
ne przez członków grupy „Żu-
rawina Djembe” w prezenta-
cjach artystycznych – „BOM-
BA”! Wydarzeniu „Jesteśmy” to-
warzyszył VII „Jesienny werni-
saż”.

Dzięki sprzętowi fi rmy „Har-
po”, który ułatwia komunika-
cję, osoby niemówiące za po-
mocą nagrań głosowych prze-
kazały bliskim specjalne de-
dykacje. Wzruszenia nie kry-
li rodzice, którym dorosłe już 
dziś dzieci dziękowały za opie-

kę oraz wsparcie w trudnych 
chwilach – z prośbą, by matki i 
ojcowie dbali też o siebie.

Z tej właśnie miłości ro-
dziców i dzieci zrodziło się w 
1993 roku Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mó-
zgowym Porażeniem Dziecię-
cym „Żurawinka” mieszczą-
ce się przy ulicy Żurawinowej 
w Poznaniu (stąd nazwa). Od 
samego początku organizacją 
współzarządzają na zasadzie 
wolontariatu rodzice dzieci z 
mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Stowarzyszenie pro-
wadzi Dzienny Ośrodek Tera-
peutyczny „Żurawinka”, gdzie 
odbywa się szeroko pojęta re-
habilitacja społeczna. Do tra-
dycji należy systematyczny 
udział w zajęciach z bocci i ak-
tywność artystyczna: organi-
zacja corocznych „Jesiennych 
wernisaży”, koncerty grupy 
„Żurawina Djembe” i wiele in-
nych inicjatyw. 

2 października, w Światowy 
Dzień Mózgowego Porażenia 
Dziecięcego, Stowarzyszenie 
zaprosiło na „Drzwi otwarte” 
wszystkich zainteresowanych 
jego działalnością. Więcej in-
formacji o „Żurawince” można 
znaleźć na www.zurawinka.pl

 KAROLINA KASPRZAK

20 LAT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM 
PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „ŻURAWINKA” 

Dobro zrodzone 
z miłości

Prezes Stowarzyszenia Anna Nowak (z prawej) dziękuje 
organizatorom, artystom i uczestnikom spotkania za niezwykłe 

chwile.

Boccię – dyscyplinę paraolimpijską stosowaną z powodzeniem 
w rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 

promowali: wiceprezes „Żurawinki” Mieczysław Nowak 
(w środku), prezes Stowarzyszenia Sportowo- Rehabilitacyjnego 

„Start” Romuald Schmidt i osoby z niepełnosprawnością wraz 
z opiekunami.

Po koncercie w holu czekał VII „Jesienny wernisaż” i prezentacja 
działań Stowarzyszenia „Żurawinka”

Członkowie chóru akademickiego i podopieczni „Żurawinki”
na wspólnej scenie.
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„Filantrop – ten, kto ko-
cha ludzi. Niezwy-

kłe spotkanie z wyjątkowy-
mi osobami” – tak ucznio-
wie Gimnazjum nr 2 imie-
nia Jana Pawła II w Luboniu 
podsumowali 45 minut, pod-
czas których opowiedzie-
liśmy młodzieży o idei na-
szego miesięcznika, wydaw-
nictwach książkowych oraz 
działalności charytatywnej 
Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Filan-
trop”.

W czwartek 19 września 
mówiliśmy z gimnazjalistami 
o potrzebie wyrażania wła-
snych przeżyć za pomocą 
m.in. autobiografi i. Jest ona 
szczególnie bliska osobom 
niepełnosprawnym. Dzięki 
niej twórcy mają możliwość 
wypowiadania się własnym 
głosem na łamach prasy i w 
publikacjach książkowych. Tę 

Czas 
zadumy 
Nieuleczalna choroba czę-

sto skłania do podejmo-
wania działań, które służą lu-
dziom w potrzebie. Tak było 
w przypadku prezesa Funda-
cji „Memento” lek. med. Ma-
cieja Frąckowiaka. Wypadek 
i ciężka sytuacja, w jakiej się 
znalazł, sprawiły że postano-
wił wspierać innych. 

O własnych doświadcze-
niach i Fundacji „Memento” 
opowiedział podczas koncer-
tu w sobotę 14 września w ko-
ściele OO. Dominikanów przy 
ulicy Kościuszki w Poznaniu. 
Jeden z największych utwo-
rów sakralnych Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, a zara-
zem ostatnia, niedokończo-
na kompozycja – „Requiem”, 
rozbrzmiała w wykonaniu 
Romy Jakubowskiej-Handke 
(sopran), Doroty Grzywaczyk 
(alt), Huberta Stolarskiego (te-
nor), Patryka Rymanowskiego 
(bas) oraz orkiestry i chóru pod 
batutą Agnieszki Nagórki. 

Sobotni koncert stanowił nie 
tylko czas zadumy nad ludzką 
przemijalnością, ale też chwile 
zachęty do bezinteresownych 
inicjatyw na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością, bezrobot-
nych i chorych terminalnie. 

Jednym z celów Funda-
cji „Memento” jest utworze-
nie oddziału późnej rehabilita-
cji, gdzie w ramach współpra-
cy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia prowadzone będą za-
biegi lecznicze. Więcej na te-
mat Fundacji „Memento” w wy-
wiadzie z lek. med. Maciejem 
Frąckowiakiem (strona 9).

 KAROLINA KASPRZAK

szansę daje właśnie Fundacja 
„Filantrop”. 

Przewodniczący Zarządu 
Fundacji Marcin Bajerowicz i 
niżej podpisana opowiedzie-
li młodzieży o społecznej sa-
mopomocy realizowanej po-
przez publikację apeli o po-
moc w „Poczcie Filantropa”, 
książce „Moje Kilimandża-
ro” będącej plonem konkur-
su literackiego „Moje losy”, 
publikacji autorstwa Mario-
li Wower ze Stęszewa „Dwie 
sekundy” i książce Euni-
ki Lech „W życiu liczy się ży-
cie”. Przedstawili też tomik 
wierszy Magdaleny Molen-
dy-Słomińskiej „Teraz zaśpie-
wa słońce” i zbiór fraszek Je-
rzego Szulca „Gdyby człowiek 
był człowiekiem”.

Obecny na spotkaniu 
uczestnik Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Zielo-

ne Centrum” Bartłomiej Wal-
kowiak przeczytał opubliko-
waną na łamach „Filantropa” 
własną historię „Moja dro-
ga do zdrowia”. Słowa auto-
ra bardzo poruszyły nasto-
latków. Dzięki temu mogli się 
przekonać, jak wiele wysiłku 
musi włożyć człowiek z nie-
pełnosprawnością, by odna-
leźć się w świecie zdrowych 
ludzi. 

Za nieocenioną życzliwość, 
inicjatywę i otwartość ser-
decznie dziękujemy dyrekto-
rowi Gimnazjum mgr Jolan-
cie Walczak, nauczycielom 
oraz uczniom, którzy dowie-
dli o niezwykłej wrażliwości i 
empatii wobec poszkodowa-
nych przez los. O wrażeniach 
z lekcji piszą na stronie inter-
netowej szkoły: www.gimna-
zjum2.lubon.pl w tekście „Fi-
lantrop – ten, kto kocha lu-
dzi. Niezwykłe spotkanie z 
wyjątkowymi osobami”. Moż-
na go przeczytać w Interne-
cie wpisując adres: http://
www.gimnazjum2.lubon.pl/
wydarzenia/lista/201213/
fi lantrop-ten-kto-kocha-
ludzi-niezwykle-spotkanie-z-
wyjatkowymi-ludzmi.html 

 KAROLINA KASPRZAK

„FILANTROP” W SZKOLE W LUBONIU

Wrażliwi 
gimnazjaliści 

Bartek Walkowiak mówi 
o swojej drodze do zdrowia.

Gimnazjaliści czytają „Filantropa” i książki Fundacji 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. 
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– Przeszedł pan ciężki wy-
padek, który całkowicie od-
mienił pana życie. Jak wyglą-
dał powrót do zdrowia? 

– Musiałem wszystko za-
cząć od nowa. Kiedy pewnego 
dnia upadłem, moja żona nie 
wiedziała, czy jeszcze kiedy-
kolwiek będę siedział, chodził, 
mówił, czytał, pisał, liczył. Gdy 
odzyskałem przytomność, nie 
wiedziałem, co się wokół mnie 
dzieje. Rozpoczęła się wielo-
miesięczna rehabilitacja. Ni-
czym małe dziecko opanowy-
wałem poszczególne czynno-
ści dnia codziennego. Skom-
plikowany uraz mózgu odpo-
wiedzialnego za przyswajanie 
i magazynowanie wiedzy spo-
wodował, że nie znałem nawet 
liter alfabetu. Uczyłem się mo-
zolnie od początku po kolei A, 
B, C i tak dalej, a potem prostych 
zdań typu „Ala ma kota”. 

– Co wówczas było najtrud-
niejsze? 

– Po wypadku nie miałem 
najmniejszych szans, by dalej 
pracować jako lekarz. Ukończy-
łem wydział lekarski na Uniwer-
sytecie Medycznym w Pozna-
niu o specjalizacji onkolog-ra-
dioterapeuta, ale moja choro-
ba całkowicie wykluczyła mnie 
z aktywności zawodowej. Stra-
ciłem wszystko, co miałem. Zo-

stałem pozbawiony jakichkol-
wiek świadczeń. Prawa do renty 
również, bo nie płaciłem skła-
dek ZUS. Obecnie posiadam 
orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności z nie-
zdolnością do pracy (chyba, że 
w warunkach specjalnych) wy-
dane na stałe. 

– Jak udało się przezwycię-
żyć piętrzące się trudności? 

– Kiedy przy łóżku chorego 
czuwa ktoś, kto kocha całym 
sercem, o wiele łatwiej prze-
trwać kryzys. Moja żona była 
przy mnie zawsze, choć nie 
wiedziała, co będzie dalej. Krok 
po kroku powracałem do nor-
malnego życia. Pomogło mi w 
tym wielu życzliwych ludzi. Od 
Layons Club otrzymałem za-
pomogę socjalną. Duże wspar-
cie dała też między innymi Na-
czelna Izba Lekarska. Swoje 
doświadczenia medyka zaczą-
łem spisywać w pamiętniku. Za 
ten właśnie pamiętnik w 2004 
roku prezes Naczelnej Izby Le-
karskiej Konstanty Radziwiłł 
przyznał mi nagrodę specjal-
ną. Możliwość wypowiadania 
się we własnym imieniu za po-
średnictwem słowa pisanego 
dla mnie była i jest w dalszym 
ciągu ogromnie ważna. Potrze-
buję podzielić się z czytelni-
kiem sobą, swoimi odczuciami 
i refl eksjami. Taką potrzebę od-
czuwa wielu ludzi, szczególnie 
osoby niepełnosprawne. Często 
mówimy, że coś jest niemoż-
liwe do wykonania. Pokazuję, 
że jeśli się chce – nie ma takiej 
góry, której nie dałoby się po-
konać. Więcej na ten temat bę-
dzie można przeczytać już nie-
bawem w mojej książce zatytu-
łowanej „Reset”.

– Skąd taki tytuł?

– „Reset”, bo całe moje życie 
zostało jakby zresetowane. Nie 
napisałem jej dla siebie, lecz po 
to, by człowiek w kryzysie mógł 
uwierzyć, że z upadku można 
się podźwignąć. 

– „Książka budzi nadzieję po-
kazując, że nawet po ciężkim 
urazie czaszkowo-mózgowym, 
początkowo z niemalże bezna-
dziejnym rokowaniem klinicz-
nym, można nie tylko wyjść, 
ale i osiągnąć sukces zawodo-
wy oraz naukowy(…). Najważ-
niejsza jest nadzieja i związane 
z nią pozytywne nastawienie 
psychiczne i emocjonalne, któ-
re wyraźnie sprzyja wychodze-
niu z najgłębszych nawet kry-
zysów!” – tak o pana dziele pi-
sze prof. dr hab. n. med. Jerzy T. 
Marcinkowski.

– To właśnie kluczowy punkt 
mojej publikacji. Kieruję ją 
przede wszystkim do ludzi, któ-
rym jest ciężko i którzy utraci-
li nadzieję na to, że cokolwiek 
może zmienić się w ich życiu na 
lepsze. Po wypadku ukończy-
łem cykl szkoleń między inny-
mi z zakresu pomocy psycholo-
gicznej i terapii uzależnień. Pra-
gnę nieść pomoc innym.

– A Fundacja „Memento”? 
Kiedy i dlaczego powstała? 

– Doświadczenie choroby po-
kazało mi, jak trudno jest funk-
cjonować osobie z niepełno-
sprawnością w świecie spo-
łecznym. Ludzie pozbawieni 
środków do życia, nadziei i per-
spektyw na wyzdrowienie, mu-
szą zmierzyć się z nie lada wy-
zwaniami. Misją Fundacji „Me-
mento” jest wsparcie najbar-
dziej potrzebujących – pomoc 
chorym, uzależnionym i niepeł-
nosprawnym. Powstała w 2008 
roku. Długo była martwym pod-
miotem. Chcemy w szczegól-
ności umożliwić chorym do-
stęp do bezpłatnych świadczeń 
medycznych i rehabilitacyj-
nych. Jednym z celów Fundacji 
jest utworzenie oddziału póź-
nej rehabilitacji, gdzie planuje-
my (w ramach kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia) 
świadczenie usług medycz-
nych, mających na celu przy-
wrócenie zdrowia i aktywności 
pacjentom na zasadach kom-
pleksowego leczenia zgodnie 

z uznanym na świecie Polskim 
Modelem Rehabilitacji wypra-
cowanym przez profesora Wik-
tora Degę. 

– Proszę powiedzieć, na 
czym polega projekt „Tęczowi 
Wielkopolanie”? 

– Jest to, najogólniej mówiąc, 
cykl szkoleń, które uczą rodzi-
nę funkcjonowania w zdrowiu 
i chorobie. Jest współfi nanso-
wany ze środków PFRON będą-
cych w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskie-
go, a jego cel to przede wszyst-
kim uświadomienie opiekunom 
osób chorych roli rodziny w 
opiece, przybliżenie problema-
tyki niepełnosprawności wieku 
podeszłego i jej konsekwencji 
dla całej rodziny, wspólna wy-
miana doświadczeń oraz spo-
sobów radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach czy po pro-
stu pomoc rodzinom w rozwią-
zywaniu codziennych proble-
mów. Projekt „Tęczowi Wielko-
polanie” jest realizowany na te-
renie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Śremie i Oddziału Onko-
logii Klinicznej CM Małgorza-
ta w Śremie. Fundacja „Memen-
to” jest też realizatorem projektu 
„Program wzmacniania rodzin”, 
który przedstawia typowe sytu-
acje zachodzące między rodzi-
cem a dzieckiem i niesie wspar-
cie rodzinom, w których nie wy-
stępują patologie. Jest też pro-
jekt „Przestrzeń na otwartość”, 
„Wspieramy przedszkola” i pro-
gram CANDIS. Szczegółowe in-
formacje na temat działań Fun-
dacji „Memento” oraz dane kon-
taktowe można znaleźć na na-
szej stronie internetowej www.
fundacjamemento.pl „Memen-
to” to pamięć o tych, których los 
doświadczył. To chwila uwagi 
dla ludzi, którym brakuje wia-
ry i sił do stawiania czoła trud-
nościom. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Z upadku
można się podźwignąć 
Z lek. med. MACIEJEM FRĄCKOWIAKIEM – prezesem Zarządu Fundacji „Memento” 
rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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O sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami w Gruzji, 

barierach architektonicznych, 
braku organizacji pozarządo-
wych, które niosą wsparcie tej 
grupie społecznej, idei mie-
sięcznika „Filantrop Naszych 
Czasów” oraz potrzebie popu-
laryzacji dokonań twórczych 
rozmawiano podczas spotka-
nia z Aną Kintsurashvili i Irmą 
Barabadze – mieszkankami 
Kutaisi. 

Było ono możliwe dzięki życz-
liwości dyrektora Wielkopolskie-
go Centrum Rehabilitacji i Pro-
fi laktyki Niepełnosprawności 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu 
Jolanty Kolasińskiej-Wlazło, któ-
ra w środę 18 września zapro-
siła przedstawicieli „Filantropa”, 
aby opowiedzieli o czasopiśmie, 
wydawnictwach Fundacji „Filan-
trop”, a przede wszystkim możli-
wości oddawania głosu osobom 
niepełnosprawnym za pośred-
nictwem publikacji. 

O tym wszystkim mówił prze-
wodniczący Zarządu Funda-
cji Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop” Marcin 
Bajerowicz. W tłumaczeniu na 

język rosyjski i angielski poma-
gała wolontariuszka Angelika 
Loryncka oraz psycholog Wiel-
kopolskiego Centrum Rehabi-
litacji i Profi laktyki Niepełno-
sprawności Dzieci i Młodzieży 
Marcin Byks. 

Ana i Irma były żywo zaintere-
sowane działalnością „Filantro-
pa”. Młode kobiety przyjechały 
do Poznania wraz z 8 pozosta-
łymi osobami w ramach projek-
tu „Partnerstwo przeciw wyklu-
czeniu. Wymiana doświadczeń 
między Poznaniem a Kutaisi”, 
realizowanego z programu Mi-
nisterstwa Spraw Zewnętrznych 
RP „Polska pomoc rozwojowa 
2013”. 10 osobowa grupa Gru-
zinów przebywająca w stolicy 
Wielkopolski od 9 września do 
4 października poznała specyfi -
kę funkcjonowania organizacji 
pozarządowych takich jak: To-
warzystwo Osób Niesłyszących 
„Ton”, Stowarzyszenie „Balian 
Sport”, Stowarzyszenie Sporto-
wo-Rehabilitacyjne „Start”, Sto-
warzyszenie Na Tak, City Hall i 
inne. 

 KAROLINA KASPRZAK

Już po raz dziewiąty Warsz-
tat Terapii Zajęciowej „Pa-

wełek” zaprosił do Owińsk 
na Festyn Integracyjny „Świat 

Gruzinki 
poznały
„Filantropa”

Gruzinki Irma Barabadze i Ana Kintsurashvili były żywo 
zainteresowane wydawnictwami Fundacji Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Filantrop”. 
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Bajek – Potyczki z Uśmie-
chem” swoich przyjaciół. 
Przyjechali uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej „Pro-
myk” z Dopiewca i jego fi lii 
z Otusza, „Pomost” z Pozna-
nia, ze Swarzędza, Drzązgo-
wa i Baranowa, a także pod-
opieczni Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego w Owińskach, 
Domu Pomocy Maltańskiej 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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I MY W ŚWIECIE BAJEK 
Osiem osób z naszego WTZ w Swarzędzu pojechało do 

Owińsk na festyn „Świat Bajek – Potyczki z uśmiechem”. Tań-
czyliśmy, ubrani byliśmy w bajkowe stroje i peruki. Braliśmy 
udział w konkurencji odnalezienia i rozpoznania trzydziestu 
postaci z bajek, ukrytych na drzewach w parku. Była konku-
rencja „Latający dywan Alladyna”. Stojąc całą grupą na dywa-
nie musieliśmy przewrócić go na drugą stronę. Jedna z na-
szych osób z zawiązanymi oczami, za pomocą dotyku i sma-
ku rozpoznawała makaron, rodzynki i żelki. Na koniec układa-
liśmy bajkę, wplatając w jej treść 12 słów (samochód, chłopiec, 
las, skarb, zielony, kwiaty, sukienka, miś, zgubiliśmy, szczęście, 
pomoc, uśmiech). Otrzymaliśmy dyplom za zajęcie I miejsca 
w konkursie drużynowym, a także kredki, farby, plastelinę, gry 
edukacyjne i puzzle. Cieszę się, że byłam na tym festynie. 

AGNIESZKA BAGROWSKA

IX FESTYN INTEGRACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Potyczki z uśmiechem

w Puszczykowie oraz człon-
kowie kół Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu.

Zadbano o ciekawy program 
artystyczny, przepiękne stroje i 
dekoracje. Gorącymi oklaska-
mi nagradzano bajkowe dru-
żyny. Sympatyczne było przed-
stawienie o „Trzech świnkach”. 
Ambitnym spektaklem oka-
zał się występ mimów. Także 
występ gitarowy zrobił duże 
wrażenie na publiczności, po-
dobnie przedstawienie o sie-
rotce Marysi. Występ tanecz-
ny dziewcząt z „Pawełka” za-
chwycił choreografi ą i stroja-
mi. Były konkursy pod tajemni-
czymi tytułami: „Sokole Oko”, 
„Spacer Tarzana”, „Czerwone-
go Kapturka droga do babci”, 
„Pan Samochodzik”, „Latający 
Dywan”, „Panienka z okienka”. 

Występy i konkursy podzi-
wiali zaproszeni goście: mię-
dzy innymi starosta poznański 
Jan Grabkowski, członek Za-
rządu Powiatu Zygmunt Jeżew-
ski, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Marek Lis i dyrektor 
PCPR Elżbieta Bijaczewska. 

Konkursom towarzyszy-
ło sporo emocji. Kto dotarł do 
namiotu, w którym siedziała 
księżniczka, mógł wykazać się 
odwagą. Śmiałkowie dowiady-
wali się, że w środku worecz-
ka księżniczki są suszone oczy 
ropuchy, kości krasnoludka, za-

suszone glisty i inne „specja-
ły”. Po zasłonięciu oczu należa-
ło wylosować coś dla siebie, a 
następnie zjeść. Na końcu oka-
zywało się, że na przykład ko-
ści krasnoludka to słone pa-
luszki. W konkursie „Czerwo-
nego Kapturka droga do bab-
ci” należało, w jak najkrótszym 
czasie pozbierać porozrzuca-
ne na trawie zdjęcia zdrowych 
produktów spożywczych. Nie 
było to łatwe, gdyż pomiędzy 
nimi były obrazki przedstawia-
jące niezdrowe przekąski. Jesz-
cze wiele innych konkursów 
dostarczyło zawodnikom rado-
ści i wspaniałej zabawy.  
Pierwsze miejsce zajęli uczest-
nicy z WTZ Swarzędz przy Sto-
warzyszeniu Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka, dru-
gie miejsce przypadło Gośliń-
skiemu Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Osób Niepełnospraw-
nych, miejsce trzecie zdoby-
li podopieczni WTZ „Pomost” z 
Poznania. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody. Ich sponso-
rami byli: fi rmy Dalpo i Rodan, 
Gmina Czerwonak, fi rma Hardy. 
Szczególne podziękowania na-
leżą się Pawłowi Waścińskiemu 
za pomoc w organizacji festy-
nu oraz wspieranie codziennej 
działalności.

Impreza sfi nansowana była 
przez Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu i Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ruchu.
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Grupa członków Stowarzy-
szenia Osób Niepełno-

sprawnych Ich Rodzin i Przy-
jaciół ZAWSZE RAZEM 1 wrze-
śnia wraz z grupą ponad 50 
osób niepełnosprawnych z 
opiekunami zameldowała się w 
nadmorskim Mrzeżynie na tur-
nusie szkoleniowo-wypoczyn-
kowym z nadzieją na przeżycie 
fantastycznej przygody.

Turnus zorganizował Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu w partnerstwie z Funda-
cją im. Królowej Polski św. Jadwi-
gi w ramach unijnego projektu 
„Pomoc – Aktywizacja – Wspar-
cie” (PAW).

Celem projektu było zwięk-
szenie umiejętności społecz-
nych i zawodowych osób zagro-
żonych wykluczeniem społecz-
nym poprzez warsztaty i trenin-
gi w zakresie umiejętności spo-
łecznych oraz doradztwo praw-
ne, psychologiczne i zawodowe 
dla osób niepełnosprawnych, 
jak również warsztaty dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych 
z zakresu radzenia sobie ze stre-
sem i wypalenia opiekuńcze-
go oraz wsparcie procesu reha-
bilitacji społecznej i zawodowej 
przez opiekunów. 

Bazą turnusu był ośrodek wy-
poczynkowy Alga-Activ, położo-
ny tuż nad samym morzem, u uj-
ścia rzeki Regi w województwie 
zachodniopomorskim.

Pracowite poranki uczestni-
cy turnusu spędzali na intensyw-
nych szkoleniach i treningach. 
Niepełnosprawni brali udział w 
zabawach ruchowych, zajęciach 
sportowych i plastycznych, były 
też szkolenia pomocne w po-
szukiwaniu pracy, zajęcia z za-
kresu umiejętności społecznych 
oraz długie i ciekawe spotkania 
z psychologiem. 

Ich opiekunowie poznawali 
metody radzenia sobie ze stre-
sem, poznawali swoją osobo-
wość i konsekwencje z niej wy-
nikające. Ciekawe wykłady i in-

Zakład Aktywności Zawo-
dowej w Giżycku powstał 

1 grudnia 2004 roku. Począt-
kowo zatrudniał 35 osób ze 
znacznym stopniem niepełno-
sprawności oraz 15 osób z ad-
ministracji i obsługi. Od grud-
nia 2006 roku w zakładzie pra-
cuje 40 pracowników niepełno-
sprawnych i 17 osób personelu. 

Głównym celem ZAZ jest za-
trudnianie oraz przygotowa-
nie osób niepełnosprawnych do 
życia w otwartym środowisku, 
a także pomoc w realizacji sa-
modzielnego, aktywnego życia 
na miarę ich indywidualnych 
możliwości i potrzeb. Proces ten 
realizowany jest poprzez reha-
bilitację zawodową, społeczną 
oraz zdrowotną. 

Głównym celem rehabilitacji 
zawodowej jest realizacja przed-
sięwzięć, ułatwiających osobom 
niepełnosprawnym uzyskanie 
i utrzymanie odpowiedniego za-
trudnienia, a także przyczynia-
nie się do ich awansu zawodo-
wego. Umożliwia ona korzy-
stanie z poradnictwa i doradz-
twa zawodowego, szkoleń oraz 
pośrednictwa pracy. Niepełno-
sprawni pracownicy pracują pod 
opieką wykwalifi kowanego in-
struktora, który zapoznaje ich 
z zawodem, uczy nowych umie-
jętności. Zadaniem instruktorów 
jest aktywna współpraca z pra-
cownikami niepełnosprawny-
mi przy realizacji zawodowych 
przedsięwzięć oraz pomoc 
w wyzwoleniu u podopiecznych 
twórczej inicjatywy i kreatywno-
ści, a przede wszystkim chęci do 
działania.

Rehabilitacja społeczna, czyli 
umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym uczestnictwa w ży-
ciu społecznym realizowana jest 
poprzez:
�  ćwiczenie zaradności osobi-

stej i aktywności,
�  kształcenie umiejętności sa-

modzielnego odgrywania ról 
społecznych,

�  ikwidację barier, w szcze-
gólności architektonicznych, 
urbanistycznych, transporto-
wych, technicznych, w komu-
nikowaniu się i dostępie do 
informacji,

�  kształtowanie postaw proin-
tegracyjnych w społeczeń-
stwie.
W rehabilitacji społecznej 

uczestniczą wszyscy pracowni-
cy ZAZ.

Realizacja zadań z zakresu re-
habilitacji społecznej odbywa się 
poprzez:
�  pomoc w rozwiązywaniu 

bieżących problemów w pra-
cowni i relacjach z pracowni-
kami,

�  usprawnianie funkcjonowa-

teresujące testy dały słucha-
czom sporo przydatnych infor-
macji, które pomogą im w dal-
szej opiece nad swoimi pod-
opiecznymi. Były też szkolenia 
prowadzone przez prawnika 
głównie w zakresie prawa spad-
kowego i ubezwłasnowolnienia, 
ale słuchacze zgłaszali też wła-
sne problemy i pytania, na któ-
re otrzymali wyczerpujące od-
powiedzi.

Popołudnia każdy spędzał we-
dług własnego upodobania. Były 
spacery po Mrzeżynie, wyprawy 
do portu po wędzone ryby, spa-

cery po plaży wśród szumu fal, 
zbieranie muszli. Nie zabrakło 
kąpieli w falach Bałtyku. Atrak-
cją był kort tenisowy, boisko do 
koszykówki, siłownia i dwa ba-
seny: kryty i na otwartej prze-
strzeni. Niespodzianką była wy-
cieczka do Kołobrzegu: wę-
drówka zielonym tunelem dla 
zakochanych, morska latarnia, 
lody na nadmorskiej promena-
dzie i pełnomorski rejs statkiem. 

Całkowicie bezpłatny turnus 
zakończył się wręczeniem cer-
tyfi katów zaświadczających o 
ukończeniu kursów.

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
G
P

W PARTNERSTWIE Z FUNDACJĄ IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

Nadmorskie 
szkolenia
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CYKL ARTYKUŁÓW O ZAKŁADACH 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Porozumienie Redakcji miesięcznika „Filantrop Naszych Cza-
sów” i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Ak-
tywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych owo-
cuje prezentowaniem w każdym numerze czasopisma kolejne-
go zakładu aktywności zawodowej, należącego do Związku. Ideą 
przyświecającą powstawaniu tego cyklu jest popularyzowanie 
wiedzy na temat roli społecznej, zawodowej i rehabilitacyjnej tych 
jednostek.

W tym numerze poznają Państwo Zakład Aktywności Zawodo-
wej w Giżycku, w którym zatrudnienie znajduje 40 osób niepeł-
nosprawnych. ZAZ świadczy szeroki wachlarz usług i produktów 
– jakich, Czytelnik dowie się z artykułu. Zapraszamy do lektury. KD

nia w relacjach interperso-
nalnych poprzez poznawanie 
zasad funkcjonowania w gru-
pie, uczestniczenie w różnych 
formach aktywności propo-
nowanych przez zakład,

�  motywowanie do dokładnego 
przestrzegania regulaminu 
pracy,

�  wsparcie w sytuacjach trud-
nych,

�  umożliwianie rozwoju wła-
snych zainteresowań,

�  umożliwianie wprowadzania 
własnych pomysłów i rozwo-
ju zainteresowań,

�  naukę odpowiedzialności za 
podjęte zobowiązania,

�  przygotowywanie do podję-
cia zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy.
Pracownicy ZAZ biorą udział 

w wielu imprezach rekreacyj-
nych, sportowych, kulturalnych 
i integracyjnych.

Rehabilitacja zdrowotna po-
lega na usprawnianiu osób 
z dysfunkcją ruchu: po urazach, 
w chorobach neurologicznych, 
kardiologicznych, metabolicz-
nych, po amputacji kończyn. 
Pracownicy ZAZ biorą udział 
w zajęciach, które pozwalają na 

rozładowanie emocji, rozluźnie-
nie i odprężenie. Rehabilitacja 
na świeżym powietrzu polega 
głównie na spacerach i grach ze-
społowych. Zajęcia w sali reha-
bilitacyjnej opierają się na ćwi-
czeniach z wykorzystaniem spe-
cjalistycznego sprzętu rehabili-
tacyjnego. Ma to na celu właści-
we stymulowanie rozwoju orga-
nizmu, rozwój sprawności psy-
chofi zycznej, kształtowanie ko-
rzystnych nawyków ruchowych, 
korekcję oraz kompensację od-
chyleń i braków rozwojowych. 
Każdy uczestnik ma indywidual-
ny tok usprawniania, z uwzględ-
nieniem zaleceń i orzeczeń le-
karskich.

Rehabilitacja lecznicza od-
bywa się pod ścisłym nadzo-
rem zespołu medycznego: le-
karza, pielęgniarki i rehabilitan-
ta. Zabiegi fi zjoterapeutyczne i 
ćwiczenia usprawniające prze-

prowadza rehabilitant zgodnie 
z programem i na zlecenie leka-
rza. Pielęgniarka prowadzi pro-
fi laktykę prozdrowotną. Zajęcia 
rehabilitacyjne trwają 60 minut 
dziennie dla każdej niepełno-
sprawnej osoby.

W ZAZ działa Zespół Progra-
mowy powołany przez dyrek-
tora, który określa możliwości 
i umiejętności pracownika, opra-
cowuje z jego udziałem indy-
widualny program rehabilitacji. 

Program służy osiągnięciu opty-
malnego poziomu uczestnictwa 
tych osób w życiu społecznym 
i zawodowym. Wszyscy pra-
cownicy zakładu posiadają takie 
programy. Każdego roku są one 
weryfi kowane. W zależności od 
postępów pracowników niepeł-
nosprawnych są modyfi kowane 
i dostosowywane do ich aktual-
nych potrzeb oraz możliwości.

W zakładzie działają pracow-
nie:

Rękodzieła artystycznego, 
w których wykonujemy wyroby 
z ceramiki: dzbany, misy, wazo-
ny, statuetki, biżuterię, loga fi rm 
oraz herby miast i gmin. Wyko-
nujemy zdobienia na bombkach, 
jajach strusich, w drewnie, szkle 
i ceramice. Realizowane są po-
mysły pracowników oraz zamó-
wienia klientów. Nasze wyroby 
posiadają atesty Krajowej Komi-
sji Artystycznej i Etnografi cznej 
w Warszawie.

Pracownia metaloplasty-
ki, głównie witraży. Powstają tu 
zawieszki przedstawiające ele-
menty mazurskiego krajobra-
zu, motywy sakralne. Tworzone 

są w niej lampy witrażowe, upo-
minki na każdą okazję. Na za-
mówienia wykonywana jest re-
nowacja okien witrażowych. 
Niepowtarzalne statuetki oraz 
gadżety powstają zgodnie z kon-
cepcją klienta lub według pomy-
słów pracowników.

W pracowni krawieckiej pra-
cownicy szyją pościel, koce, po-
krowce na materace, polary, tor-
by, czapki i szaliki, mundur-
ki szkolne, fl agi itp. Świadczy-
my usługi krawieckie w zakre-
sie przeróbek, wykonujemy pro-
fesjonale hafty według posiada-
nych wzorów lub na podstawie 
projektów klienta. Hafty (loga, 
herby, motywy kwiatowe, spor-
towe, tarcze szkolne) umiesz-
czane są na różnego typu tka-
ninach, bluzkach, kurtkach, tor-
bach, czapkach zgodnie z ży-
czeniem klienta.

Pracownie stolarska i tapicer-
ska współpracują ze sobą. Po-
wstają w nich łóżka, regały, pół-

ki, ławy, ramy do obrazów, ram-
ki do fotografi i, tablice wyborcze, 
gabloty ogłoszeniowe, podesty, 
płotki, pergole, donice, karmni-
ki, paliki do osłony drzew, inne 
elementy ogrodnicze w zależ-
ności od potrzeb klienta. Pro-
dukty wykonywane są w poje-
dynczych sztukach lub hurtowo. 
Pracownicy wykonują usługi sto-
larskie również w zakresie reno-
wacji mebli.

Pracownicy pralni świadczą 
usługi zarówno instytucjom, jak 
też indywidualnym klientom. 
Konkurencyjne ceny prania oraz 
jakość maglowania pościeli za-
pewniają ciągłość usług. Jako je-
dyni na terenie Giżycka świad-
czymy usługi prania ręcznego, 
z czego głównie korzystają klu-
by sportowe, dostarczając nam 
spore ilości ubrań treningowych.

Więcej informacji o Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Gi-
życku znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej: www.zaz.
mazury.info.pl

RYSZARD WOJCIECH 
CHODAKOWSKI

DYREKTOR ZAZ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W GIŻYCKU

Żyć aktywnie 
i samodzielnie
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Przyjechali z różnych 
stron – mniejszych i 

większych miejscowości. 
Każdy ma inne doświad-
czenia, osobiste przeży-
cia, refl eksje. Jest jednak 
coś, co łączy wszystkich – 
wola podjęcia terapii i po-
wrót do normalnego życia. 
W dniach 6-8 września w 
Rożnowicach z inicjatywy 
Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia MONAR, Wielko-
polskiego Centrum Pomo-
cy Bliźniemu oraz Ośrodka 
Leczenia, Terapii i Rehabi-
litacji Uzależnień w Rożno-
wicach blisko tysiąc osób 
spotkało się na „Monarowi-
sku”.

 „Nie wiecie, czym jest Mo-
narowisko? To wielka, trzy-
dniowa impreza ludzi, któ-
rzy są abstynentami lub wal-
czą ze swoją chorobą. Ponad 
30 ośrodków z całej Polski 
rozbiło w tym roku w Rożno-
wicach namioty, by wspól-
nie świętować walkę z na-
łogiem. (…). To ważne wyda-
rzenie dla całego środowiska 
ludzi leczących się jest oka-
zją, aby szczęśliwie zakoń-
czyć terapię…” – tak napisał 
jeden z pacjentów ośrodka 
w społecznościowej gazet-
ce, wydanej specjalnie na tę 
okoliczność.

Pracownik socjalny Wiel-
kopolskiego Centrum Pomo-
cy Bliźniemu Julia Jankowska 
mówi, że niektórzy, nie mo-
gąc doczekać się spotkania, 
przyjechali do Rożnowic już 
w przeddzień. W tegorocz-
nym „Monarowisku” wzię-
li udział pacjenci ośrodków 
z Wrocławia, Torunia, Łodzi, 
Wyszkowa, Kamienia Ry-
mańskiego, Warszawy, Beł-
chatowa, Milejowic i innych 
miast.

W uroczystym otwarciu 
wydarzenia w piątek 6 wrze-
śnia uczestniczył między in-
nymi ksiądz biskup Anto-
ni Długosz, Senator RP Mie-
czysław Augustyn, Poseł na 
Sejm RP Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz i prezes Za-
rządu Głównego Stowarzy-

MONAROWISKO W WIELKOPOLSKIM CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU W ROŻNOWICACH 

Ci, którzy walczą 
z chorobą

szenia MONAR Jolanta Ła-
zuga- Koczurowska. Odczy-
tano list intencyjny od mar-
szałka województwa wiel-
kopolskiego i wojewody 
wielkopolskiego. Całym ob-
chodom towarzyszyła rodzi-
na zmarłego dyrektora Sto-
warzyszenia MONAR Wiel-
kopolskiego Centrum Po-
mocy Bliźniemu Marka Ste-
faniaka, któremu poświęca-
my żałobne wspomnienie na 
stronie 46. 

W piątkowy wieczór o 
21.30 wszyscy spotkali się 
na wieczorze pamięci, by 
wspomnieć zmarłego i jego 
zasługi dla społeczności 
MONARU. 

Była projekcja fi lmu „El-
brus”, występy teatralno-
muzyczne, rozgrywki spor-
towe i koncerty. W niedzie-
lę 8 września chętni wystar-
towali w biegu na 5 kilome-
trów. Wśród kobiet zwycię-
żyły: Anna Komisarz (NZOZ 
MONAR Milejowice), Ka-
mila Wójcik (MONAR w Ło-
dzi) i Sylwia Aleksandro-
wicz (MONAR w Gdańsku), a 
wśród mężczyzn – Sebastian 
Narolski (MONAR w Zbic-
ku), Jakub Kuziel (MONAR w 
Czerwonym Dworku) i Piotr 
Mikulec (MONAR w Czerwo-
nym Dworku). 

„Monarowisko” odbywa 
się średnio co dwa lata, za 
każdym razem organizu-
je je społeczność z innego 
miasta Polski. W Rożnowi-
cach odbyło się po raz dru-
gi (pierwsze zorganizowano 
w 2006 roku). W tym roku 25 
osób z całego kraju zakoń-
czyło leczenie. W trakcie ofi -
cjalnej ceremonii zakończe-
nia leczenia społeczności te-
rapeutyczne składały im ży-
czenia wytrwałości. Siłę do 
walki z uzależnieniem dali 
„neofi ci”, czyli osoby, które 
ukończyły terapię, podjęły 
pracę i trwają długo w abs-
tynencji. 

 KAROLINA KASPRZAK

Swoje prace artystyczne prezentuje Jacek Grzelak z Ośrodka 
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci 

i Młodzieży Wrocław NZOZ MONAR Ośrodek 
Rehabilitacyjno- Readaptacyjny Milejowice.

Finały rozgrywek sportowych.

Społeczność terapeutyczna z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego NZOZ MONAR 

w miejscowości Gracze na Opolszczyźnie. 
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We wtorek 27 sierpnia 
osoby z niepełnospraw-

nością dowiodły po raz kolej-
ny swojej siły, społecznej od-
powiedzialności, samodyscy-
pliny i woli walki. Tego dnia 
już po raz ósmy Dom Pomo-
cy Maltańskiej w Puszczyko-
wie w powiecie poznańskim 
zorganizował konkurencje 
siłowo – sprawnościowe Mal-
ta Strong.

Niektórzy przygotowywa-
li się do zmagań kilka dni, 
inni cały rok. Nie rywalizacja 
była najważniejsza, ale wspól-
ne spotkanie, wypoczynek na 
świeżym powietrzu i ćwicze-
nia służące poprawie kondycji 
psychofi zycznej. 

Na zielonym terenie wo-
kół Parafi i p.w. świętego Jó-
zefa przy ulicy Dworcowej w 
Puszczykowie gościł Miejsko-
Gminny Ośrodek Wsparcia 
w Swarzędzu, środowiskowe 
dom samopomocy we Włosza-
kowicach, Kórniku, Chrzyp-
sku Wielkim, specjalne ośrod-
ki szkolno-wychowawcze w 
Mosinie i Jastrowiu, warszta-
ty terapii zajęciowej „Promyk” 
w Dopiewcu i Otuszu, w Swa-
rzędzu, „Pomoc Maltańska” w 
Poznaniu, „Pawełek” w Owiń-
skach, Zespół Szkół Specjal-
nych w Kowanówku, Dzien-
ny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 
w Poznaniu i gospodarze, czy-
li Dom Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. 

Na odważnych czekało 

STRONGMENI Z „PAWEŁKA”
Poczuliśmy się jak prawdziwi strongmeni. Nasza ośmiooso-

bowa drużyna punktualnie stawiła się na miejscu. Aby spro-
stać zadaniom, musieliśmy wykazać się siłą i umiejętnością 
współpracy, gdyż wynik ogólny zależał od starań całego ze-
społu. Bieganie z baniakami z wodą czy klocami drewna nie 
jest łatwe, ale poradziliśmy sobie znakomicie. Podnoszenie 
ciężarów powierzyliśmy naszym chłopcom. Mieliśmy okazję 
sprawdzić swoją siłę m.in. w konkurencji bokser, uderzając w 
gruszkę bokserską. Naszą krzepę potwierdziła również kon-
kurencja polegająca na uderzeniu młotem. Wzięliśmy udział 
w 14 zadaniach, podobnych do tych, w których nagrody zdo-
bywał Mariusz Pudzianowski. Cieszyły nas sukcesy przyjaciół, 
ale i my nie wróciliśmy z pustymi rękami. Zdobyliśmy puchar 
i dyplom za 2 miejsce w „budowaniu wałów”. Wracaliśmy z 
dumą do domów. E.Ś.

przeciąganie liny, podnosze-
nie roweru do góry, przerzu-
canie opony, klocmen, dramat 
barmana, budowanie wałów, 
marsz wodnika, furia rybaka, 
bob budowniczy, marsz w po-
trójnych spodniach, siłomierz 
młot, siłomierz kopacz, symu-
lator rodeo i inne. 

Trzeba było wykazać się nie 
tylko siłą fi zyczną, ale i spry-
tem oraz pomysłowością. Za-
skoczenie wywołał jeden z 
uczestników SOS-W w Jastro-
wiu, który w konkurencji „Fu-
ria rybaka”, polegającej na 
najdalszym rzucie kaloszem, 
uzyskał wynik ponad 32 me-
try! 

Zmaganiom przyglądała 
się Pełnomocnik Starosty Po-
znańskiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych Elżbieta 
Tonder, przedstawiciele władz 
gminnych i duchowieństwa. 
Przedsięwzięcie wsparł Po-
wiat Poznański, Urząd Miasta i 
Gminy Puszczykowo, Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich – Pomoc Maltańska w 
Poznaniu i Parafi a p.w. święte-
go Józefa, która zawsze ocho-
czo użycza Domowi Pomocy 
Maltańskiej swojego terenu do 
dyspozycji. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali upomin-
ki, podziękowania i dyplomy. 
W każdej konkurencji wyło-
niono po dwie zwycięskie dru-
żyny. 

 KAROLINA KASPRZAK

Zabawa ważniejsza 
niż rywalizacja

Z rurą – skoczkiem zmagają się wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jastrowiu. 

Siłaczy do podnoszenia roweru nie brakowało. 

Chodzenie w potrójnych spodniach... 
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Wieniec 
dożynkowy
Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło Lwó-
wek zaproszono do wykona-
nia wieńca dożynkowego, po-
święconego podczas mszy za 
szczęśliwe, żniwa, a następnie 
przeniesionego na plac, gdzie 
odbyło się po raz 14 „Święto 
Chleba”. 

Swoje wieńce prezentowało 
miasto Lwówek oraz poszcze-
gólne sołectwa. Na Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Koninie 
wykonaliśmy rybę z tegorocz-
nych plonów. Wieńcy dożynko-
wych było osiem. Jury przyznało 
nam wyróżnienie. Byliśmy dum-
ni, że mogliśmy uczestniczyć w 
tak ważnym obrzędzie. Dzia-
ło się to wszystko we Lwówku 1 
września.

BOŻENA ŁOPATA

Kochamy 
morze
Wczesnym rankiem 52 oso-

bowa grupa osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie 
wraz z opiekunami wyruszy-
ła na letni wypoczynek do ma-
lowniczej miejscowości nad-
morskiej Dąbki w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Zielony Dom”.

Pobyt był wspaniałym wypo-
czynkiem wśród przyjaciół. Po-
goda dopisała, mogliśmy korzy-
stać z uroków morza. Chodzili-
śmy na plażę każdego dnia, bro-
dziliśmy po brzegu morza szu-
kając skarbów. Wieczorami w 
ośrodku mieliśmy tańce, tak-
że tradycyjne pasowanie na po-
dróżnika osób, których tu jesz-
cze z nami nie było. W tym roku 
było ich sporo. Musieli odgadnąć 
zagadkę i wypić łyżeczkę cytry-
ny. Płynęliśmy statkiem po je-
ziorze. Atrakcją było wejście do 
kabiny kapitana i chwycenie za 
ster.

BOŻENA ŁOPATA

Cisza, spokój i pełen uro-
ku zakątek na poznańskim 

Strzeszynie. To tutaj natura 
wręcz puka do drzwi, to tutaj 
dzieci otrzymają od losu nowe 
życie, to tutaj 16 września 2013 
po wielu latach starań otwarto 
Nowy „Nasz Dom”. 

– Dzieci doświadczone okrut-
nie przez życie znajdą w no-
wym, otwartym właśnie domu 

dzina naturalna, ale większym 
jak każda placówka opiekuńcza. 
Nawet tak wspaniała jak ta, w 
której jesteśmy. Ideałem byłoby, 
gdyby stała pusta – mówi Wło-
dzimierz Kałek dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie. 

– Staraniem wielu osób po 
przeszło dwóch latach jest w 
Poznaniu miejsce dla dzieci po-
zbawionych rodziny, w którym 
mogą czuć sie jak w prawdzi-
wym domu. Tutaj wychowaw-
ca ma być jak rodzic, który swo-
ją pracę wykonuje... w laczkach 
– uśmiecha się Artur Nawrot.

Wśród wielu znamieni-
tych gości uroczystość uświet-
nił swoja obecnością wicepre-
zydent Poznania Jerzy Stepień, 
który w ciepłych słowach po-
witał wszystkich zaproszonych 
- „trochę czekaliśmy, ale dzisiaj 
możemy być dumni z tego, co 
powstało. I jestem przekonany, 
że jest sens takich działań, budo-
wania takich właśnie rewelacyj-
nych placówek”.

Obiekt został kupiony przez 
Miasto Poznań od PTBS i wy-
posażony za kwotę 1.700.000 
zł. Docelowo mieszkać w nim 
będzie 10 dzieci, w tej chwi-
li jest ich 4 w wieku 6, 12, 15 
i 19 lat. Dom o powierzchni pra-
wie 400 m2 zapewnia spełnienie 
wszystkich potrzeb mieszkań-
ców. Nowe życie w nowym, tak 
wspaniałym miejscu z całą pew-
nością ułatwi codzienność dzie-
ciom, które trafi ą tutaj z nowych 
postanowień Sądu.

W planach i marzeniach dy-
rektora Artura Nawrota są już 
następne takie miejsca, któ-
re od teraz nie są już nazywane 
domami dziecka. Teraz to jest 
„Nasz Dom”.

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Nowy Nasz Dom

spokój i poczucie własności. 
Oczywiście nic i nikt nie zastą-
pi im naturalnej rodziny, jednak z 
całego serca będziemy sie starali 
wynagrodzić im te okrutne prze-
życia – mówi dyrektor Domu 
Dziecka nr 3 w Poznaniu Artur 
Nawrot. 

Poznański Strzeszyn to pierw-

sze miejsce na mapie miasta, 
gdzie powstała taka placówka. 
Filia Domu Dziecka nr 3 całko-
wicie burzy dotychczasowy ob-
raz. Piękny, nowy dom, komfor-
towe warunki i wychowawca, 
który ma być rodzicem. 

– Rodzina zastępcza jest 
mniejszym szczęściem jak ro-
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Diecezjalny Przegląd Pio-
senki Religijnej Osób 

Niepełnosprawnych „Aniel-
skie Śpiewogranie” pod pa-
tronatem księdza Arcybi-
skupa Stanisława Gądeckie-
go w tym roku odbył się 14 
września. W kościele Mat-
ki Bożej Miłosierdzia już po 
raz dziewiąty osoby z nie-
pełnosprawnością oddały 
hołd błogosławionemu Ja-
nowi Pawłowi II. 

Jak co roku odwiedziło nas 
wielu artystów. Zaprezento-
wane utwory wyraziły na-
szą głęboką wiarę i miłość 
do Boga i bliźniego. Prze-
gląd otworzyła Ewa Miko-

Pielgrzymka 
do Gostynia

W poniedziałek 16 września 
udaliśmy się do Gostynia 

na archidiecezjalną pielgrzym-
kę osób chorych, starszych i 
niepełnosprawnych. 

Uczestniczyło w niej nasze 
stowarzyszenie wraz z przed-
stawicielami naszej parafi i i księ-
dzem proboszczem Dariuszem 
Salskim. Naszym celem było go-
styńskie Sanktuarium Święto-
górskiej Róży Duchownej. Mszy 
świętej przewodniczył ksiądz ju-
bilat biskup Zdzisław Fortuniak, 
w tym roku obchodzący 50-lecie 
kapłaństwa. 

Zostaliśmy zachęceni, by z 
godnością nieść swój krzyż, 
chociaż jest bardzo ciężki. Nasza 
wiara w Chrystusa i Jego Matkę 
pomaga nam w walce z prze-
ciwnościami. Po mszy nastą-
piło błogosławieństwo lourdz-
kie. O Maryjo, jak dobrze, że je-
steś z nami – osobami chorymi i 
niepełnosprawnymi. W Twe ręce 
oddajemy nasz los. 

MICHAŁ OGONIAK

Wyspa 
piratów 

Dzieci i osoby niepełno-
sprawne z naszego sto-

warzyszenia 5 września dwo-
ma autokarami udały się do 
Kościana na wyspę piratów. 
Sponsorem wyjazdu była fi r-
ma Szpot.

Po dotarciu do celu udaliśmy 
się na plac zabaw, na którym był 
też tor przeszkód z drewna. Od-
ważniejsi wchodzili na wieżę 
widokową. Następnie wypłynęli-
śmy na tratwach w rejs do wyspy 
piratów. Niektórzy z nas spróbo-
wali swoich sił w wiosłowaniu. 
Uczyliśmy się pirackiej piosenki. 

Na wyspie oglądaliśmy bu-
dowle z różnych miejsc świata, 
m.in. wieżę Eiffl  a, piramidę egip-
ską, Statuę Wolności. Wędrowa-
liśmy do indiańskiej wioski, szu-
kając drogowskazów, które do-
prowadziły nas do skarbu. Po 
pokonaniu trasy otrzymaliśmy 
dyplomy i cukierki. Po rejsie cze-
kała na nas piracka taneczna za-
bawa. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 
MICHAŁ OGONIAK

Lednica 
Seniora 

W pierwszą sobotę września 
wybraliśmy się na Led-

nicę Seniora. Był piękny, sło-
neczny dzień. Przeżyliśmy du-
chową ucztę. Radosne pieśni 
przygrywali Siewcy Lednicy. 
Całości dopełniało błyszczące 
w oddali jezioro i zapach pobli-
skich drzew. Tutaj odradza się 
nasza wiara w Boga. 

Lednica zbliża ludzi do sie-
bie. Była msza święta, koronka 
do Bożego Miłosierdzia, Anioł 
Pański, Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Na koniec moż-
na było przejść przez Bramę-Ry-
bę. Każdy z nas otrzymał śpiew-
nik lednicki, łyżeczkę z napisem 
„Karmisz nas do syta” i książkę 
o świętym Andrzeju Boboli. Na 
Pola Lednickie przyjechało tego 
dnia ponad 5 tysięcy osób. 

Takich chwil nie da się zapo-
mnieć. Lednica to świat, gdzie 
młodość przenika się z dojrzało-
ścią. Cieszę się, że mogłam tam 
być. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Niewidomi 
mogą iść 
do kina
Wielkopolskie Forum Or-

ganizacji Osób Niepełno-
sprawnych (WIFOON) realizuje 
projekt pod nazwą „Zobaczyć i 
usłyszeć – z audiodeskrypcją w 
Wielkopolsce”, dzięki któremu 
osoby z dysfunkcjami narzą-
du wzroku i słuchu mają możli-
wość wzięcia udziału w cieka-
wych projekcjach fi lmowych.

Przedsięwzięcie trwa dzię-
ki dofi nansowaniu ze środków 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych będących w dyspozycji Sa-
morządu Województwa Wielo-
polskiego. Na potrzeby projek-
tu została przygotowana emi-
sja dwóch fi lmów: „Życie Pi” oraz 
animacja w reżyserii Hayao Miy-
azakiego „Mój sąsiad Totoro”. 

Filmy są emitowane w wielko-
polskich kinach od 17 września. 
Wstęp jest bezpłatny. W listopa-
dzie fi lm „Życie Pi” będzie moż-
na obejrzeć w Kinie „Komeda” 
w Ostrowie Wielkopolskim (21 
listopada o 12.00), a animację 
„Mój sąsiad Totoro” w Kinie „Pro-
mień” w Rawiczu (5 listopada o 
12.00), Kinie „Centrum” w Koni-
nie (8 listopada o 12.00) i w Ki-
nie „Komeda” w Ostrowie Wiel-
kopolskim (26 listopada o 12.00). 
Rezerwacje na pokazy dla grupy 
powyżej 10 osób można kiero-
wać na mejla: biuro@wifoon.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

łajczak pieśnią „Ave Maria”. 
Modlitwę do Anioła Stróża 
o udany dzień poprowadził 
ksiądz Robert Klemens, nasz 
przyjaciel z Gostynia. Halin-
ka Benedyk wspólnie z na-
szym warsztatem zaśpiewa-
ła „Barkę”, ukochaną pieśń 
Papieża Polaka. W pieśni „O 
Panie, Ty dałeś nam” prosili-
śmy Boga o kanonizację Jana 
Pawła II. Wszyscy artyści sta-
rali się wlać w serca publicz-
ności Bożą radość, miłość, 
szczerość i prostotę, prezen-
tując pieśni.

Anielskie 
Śpiewogranie 

Wszystkie trudności z jaki-
mi nasi artyści zmagają się na 
co dzień, mijają podczas ich 
występu. Radujemy się tym, 
że możemy wychwalać Boga 
za wszystko, co dobre. Po wy-
stępach jury, któremu prze-
wodniczył ksiądz proboszcz 
Dariusz Salski, zadecydowa-
ło o przyznaniu pierwsze-
go miejsca dla wszystkich. 
Wręczono statuetki i dyplo-
my za udział w przeglądzie. 
Ewa Mikołajczak zaśpiewała 
dla wszystkich darczyńców i 
tych, którzy przegląd przygo-
towali. 

Na koniec wszystkie wy-
śpiewane radości, prośby 
i podziękowania, wysłali-
śmy w balonach do nieba, do 
umiłowanego Ojca Świętego 
Jana Pawła II oraz utworzyli-
śmy przyjacielski krąg.  F
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Do tradycji należy organi-
zowanie przez Średzkie 

Koło Wielkopolskiego Związ-
ku Inwalidów Narządu Ru-
chu „Pikniku w Lutyni”. W 
tym roku, 24 sierpnia oprócz 
członków koła ze Środy Wiel-
kopolskiej dotarły władze 
Związku oraz reprezentacje 
innych kół. 

Przybyłych powitał Prezes 
Koła w Środzie Wielkopolskiej 
Jerzy Skrobiszewski. Towarzy-
stwo zasiadło przy drewnia-
nych ławach. Taka okazja, by 
spotkali się przedstawiciele z 
różnych kół, nie zdarza się co 
dzień, więc radości i rozmo-
wom nie było końca. Na sto-
łach królowały proste, smacz-
ne, biesiadne dania. Przy mu-
zyce na żywo tańczył kto mógł 
i jak potrafi ł, ale moim zda-
niem wielu tancerzy mogło za-
wstydzić swoimi umiejętno-
ściami występujących w „Tań-

Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-

rządu Ruchu postanowili w tym 
roku Święto Pieczonego Ziem-
niaka obchodzić na terenie go-
ścinnej przystani Żeglarskiego 
Międzyszkolnego Klubu Spor-
towego w Kiekrzu. Miało być 
deszczowo i zimno, tymcza-
sem na przekór prognozom 
okazało się, że to było dosko-
nałe miejsce i czas na zakoń-
czenie letniego sezonu. 

Program imprezy był wypeł-
niony atrakcjami, począwszy 
od kulinarnych po rozrywkowe. 
Na pieczone ziemniaki trzeba 

było trochę poczekać. Gdy zawi-
nięte w folii piekły się w popie-
le, rozpoczęły się konkursy. Naj-
pierw należało odszukać ukryte 
w trawie, pod ławeczkami i łód-
kami ziemniaki. Następnie trze-
ba było wykazać się umiejęt-
nością ich obierania. Wygrywał 
ten, kto miał najdłuższą obierkę. 
Zaskoczeniem było, że zwycię-
żyła nie pani, a pan. Był konkur-
sów na podanie jak największej 
ilości nazw ziemniaków. Okaza-
ło się, że jest nie tylko wielkopol-
ska pyra i śląski kartofel, ale tak-
że lwowska parabola, góralska 
grula, kaszubska bulwa. Kon-
kurowano w celnym rzucaniu 
ziemniakami do wiaderka i tra-
fi aniu nimi w puszki. Nie zabra-
kło konkursu, w którym należało 
wymienić, jak najwięcej potraw 
z ziemniaków. Mistrzowie do-
szukali się nawet piętnastu dań. 
Po konkursach nadszedł czas na 

pieczone pyrki z gzikiem lub z 
masłem i solą. 

Gdy zaszło słońce, już tylko 
świeczki rozświetlały stoły, ale 
nikomu nie spieszyło się do do-
mów. Kaczki wyszły z jeziora na 
ląd i przyglądały się gościom, 
którzy nie nadużyli gościny i za-

cu z gwiazdami” lub „You Can 
Dance – Po prostu tańcz!”. 

Gdy ponad sto osób wspa-
niale się bawiło, „pod chmur-
ką” obradował zarząd. Poza 
aktualnościami i omówie-
niem przygotowań do Walne-
go Zebrania Członków, doko-
nano wyborów uzupełniają-
cych do Zarządu. Dołączyli pa-
nowie Marek Kozłowicz – pre-
zes koła we Wrześni i Błażej 
Friedrich – koordynator dzia-
łań w ramach Banku Żywności 

oraz wielu projektów Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu. Zarząd, gdy 
tylko się ukonstytuował, dołą-
czył do zabawy. Impreza trwa-
ła do zmroku. Autobusy zabie-

rały uczestników do domów o 
godzinie 22.00. Do zobaczenia 
za rok!

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

NAD JEZIOREM KIERSKIM

Święto ziemniaka 

Po prostu tańcz 
– w Lutyni

chowywali się mimo wszystko 
spokojnie. 

Szczególne podziękowania 
należą się ŻMKS. Projekt był 
wspófi nansowany przez Urząd 
Miasta Poznania. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA
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Chociaż padał deszcz, trwa-
ły pokazy walk wojów śre-

dniowiecznych, warsztaty sal-
sy, pokazy umiejętności psów 
asystentów osób z niepełno-
sprawnościami, gimnastyka dla 
wszystkich, pozarządowa gra 
miejska czy prezentacje strojów. 
W sobotę 14 września na po-
znańskim Placu Wolności roz-
stawiono domki, w których sto-
warzyszenia i fundacje prezen-
towały różnorodne działania.

IV Poznański Dzień Organiza-
cji Pozarządowych zorganizo-
wało Miasto Poznań. Hasło te-
gorocznego spotkania brzmiało: 
„Generujemy dobrą energię dla 
Poznania”. Wśród wystawców 
było blisko 40 organizacji z Po-
znania i Wielkopolski. Patronat 
medialny sprawowali: „Filantrop 
Naszych Czasów”, Telewizja Pol-
ska – Oddział w Poznaniu, Radio 
„Merkury”, internetowy portal or-
ganizacji pozarządowych ngo.pl 
i Pozarządowy Poznań. 

Z Poznania w wydarzeniu 
wzięło udział między innymi 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Żurawin-
ka”, Wielkopolski Związek Inwa-
lidów Narządu Ruchu, Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych Ich Rodzin i Przyjaciół „Za-
wsze razem”, Fundacja na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnospraw-
nych i Autystycznych „Fiona” i 
Towarzystwo Osób Niesłyszą-
cych „Ton”. Z Chodzieży przy-

Mimo 
deszczu
Jednym z wydarzeń w ramach 

IV Tygodnia Organizacji Po-
zarządowych był zorganizo-
wany przez Wielkopolskie Fo-
rum Organizacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Wielkopolską 
Radę Koordynacyjną – Zwią-
zek Organizacji Pozarządo-
wych, Stowarzyszenie Na Tak i 

Centrum PISOP piknik „Aktyw-
ne Jeżyce”.

Chociaż pogoda w niedzielne 
popołudnie 15 września znów 
spłatała fi gla i zamiast słoń-
ca pojawił się deszcz, chętnych 
do twórczego spędzania czasu 
wolnego nie brakowało. W or-
ganizację spotkania w Centrum 
Bukowska włączyły się tak-
że jeżyckie organizacje: Stowa-
rzyszenie „Jeżyczanie”, Funda-
cja „Zagrajmy”, Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Poznaniu i 
Stowarzyszenie Wzajemnej Po-
mocy „Flandria”. Chętni mogli 
zagrać w gry planszowe, wziąć 
udział w warsztatach fi lcowa-
nia, konkursie ciast, targu wy-
miany i innych atrakcjach. Pik-
nik „Aktywne Jeżyce” wspierały 
wolontariuszki – druhny z „Po-
znańskiej Czarnej 13” Agnieszka 
Kędziora i Romy Łagódka.

 KAROLINA KASPRZAK

Gry planszowe. 

Kolorowy wiatraczek
na przywitanie.
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jechało Stowarzyszenie Osób 
Po Endoprotezoplastyce Biodra 
„Bioderko”. Odwiedzający sto-
iska wystawiennicze byli cieka-
wi, czym zajmują się konkretne 
organizacje. Szukali też pomocy 
dla siebie lub bliskich.

Na najmłodszych czekały za-
bawy artystyczne w „Strefi e 
dziecka”. IV Poznański Dzień Or-
ganizacji Pozarządowych stano-
wił zapowiedź trwającego od 16 
do 21 września Tygodnia Orga-
nizacji Pozarządowych, w trak-
cie którego odbyły się konferen-
cje, drzwi otwarte w siedzibach 
organizacji i prowadzonych 
przez nie placówkach, szkole-
nia, przegląd reklamy społecznej 
i inne spotkania. 

 KAROLINA KASPRZAK

IV POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Energia inicjatyw 
społecznych
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Stoisko Stowarzyszenia Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra 
„Bioderko” w Chodzieży.

 Stoisko Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. 
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Pokazy ratownictwa medycznego. 
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Praca 
dla każdego 

„Zatrudnienie osób z nie-
pełnosprawnościami wy-

zwaniem dla biznesu” – anali-
zę pod takim tytułem wydała 
organizacja pozarządowa Fo-
rum Odpowiedzialnego Bizne-
su. Poruszono w niej kwestię 
samodzielności i pozbywania 
się kompleksów przez pracow-
ników, zmianę ich mentalności, 
walkę ze stereotypami. 

Zgodnie z polityką równe-
go traktowania powinno się 
tworzyć miejsca pracy, w któ-
rych każdy pracownik ma rów-
ne szanse na zatrudnienie. Fo-
rum zajmuje się koncepcją spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu w sposób kompleksowy, z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Więcej na 
stronie www.odpowiedzialny-
biznes.pl awa

Zmienili 
siedzibę 

Poznański oddział Stowarzy-
szenia „mali bracia Ubogich” 

na początku września przepro-
wadził się do lokalu przy ulicy 
Dąbrowskiego 18 (wejście od 
ulicy Kochanowskiego). 

Do tej pory siedziba stowarzy-
szenia znajdowała się przy uli-
cy Grunwaldzkiej w Poznaniu. 
Od października zajęcia ruszy-
ły pełną parą. Wszelkie informa-
cje pod telefonami 500-110-619, 
508-143-118. awa

Symfonia 
serc

W Polsce żyje 40.000 osób 
chorych na stwardnienie 

rozsiane. Z myślą o nich i ich 
chorobie Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego prze-
prowadziło ogólnopolską kam-
panię informacyjną „SyMfonia 
serc”. 

Pikniki i wystawy miały po-
kazać, że chorzy są wśród nas. 
We wrześniu ukazał się spe-
cjalny numer miesięcznika „SM 
Express”, w całości poświęcony 
tegorocznej „SyMfonii Serc”. Za-
mieszczono w nim nagrodzone 
dzieła chorych na SM, między 
innymi ich wiersze i fotografi e. 
Wydanie specjalnie rozesłano 
do wszystkich oddziałów PTSR 
w Polsce. awa 

W dniach od 2 do 6 września 
członkowie Koła Powia-

towego PZN odbyli wędrówkę 
przez Warmię i Mazury, Ziemię 
Suwalską, aż do Wilna. Byłem 
jednym z uczestników tej wy-
cieczki. Pierwszym etapem po-
dróży była Święta Lipka. To sły-
nące cudami barokowe sanktu-
arium zachwyciło uczestników 
wycieczki wspaniałym brzmie-
niem organów. 

Następnym etapem wycieczki 
była Mazurolandia, gdzie można 
było obejrzeć miniaturowe re-
konstrukcje najciekawszych za-
bytków Ziemi Mazurskiej, w tym 
słynnej kwatery Hitlera w Gierło-
ży. Był to ostatni przystanek na 
drodze do Augustowa. Wcze-
snym rankiem wyruszyliśmy do 

– Wiele zdrowych osób nie 
potrafi  cieszyć się życiem, na-
rzekają na swój los i nie doce-
niają dobrych stron. Czy osoby 
niepełnosprawne w wielu przy-
padkach mają w sobie więcej 
entuzjazmu, siły i determinacji, 
co pozwala im osiągać sukcesy 
i odczuwać szczęście? 

– Liczba optymistów i pesy-
mistów jest taka sama wśród 
osób niepełnosprawnych i 
sprawnych. Jednak entuzja-
ści, osoby silne, zdetermino-
wane wśród osób niepełno-
sprawnych są bardziej zauwa-
żane – jakby to było naprawdę 
coś nadzwyczajnego. Z niepeł-
nosprawnością można nauczyć 
się żyć i realizować wyznaczo-
ne przez siebie cele. Choć jest 
to bardzo trudne. Ale jest co-
raz większe grono osób, które 
w pewnym sensie nauczyły się 
żyć ze swoją niepełnosprawno-
ścią i przyzwyczaiły się, że mu-
szą zrobić więcej, żeby osią-
gnąć to samo, co osoby zdro-
we. Znam mnóstwo osób nie-
pełnosprawnych, które są wy-
bitnie inteligentne, wykształco-
ne, aktywne, robią niesamowi-
te rzeczy. Widząc ich zastana-
wiam się, kto tu tak napraw-
dę jest niepełnosprawny? Że-
glarz na wózku inwalidzkim, 
niewidomy narciarz, niewi-

domy adept sztuk walki, oso-
ba niepełnosprawna władają-
ca kilkoma językami obcymi, 
osoba niepełnosprawna po-
dróżująca po całym świecie na 
własną rękę, niepełnospraw-
ny przedsiębiorca – czy zdrowy 
mężczyzna w pełni wieku spę-
dzający popołudnia przed tele-
wizorem. Oby ludzi z taką siłą 
i determinacją było coraz wię-
cej wśród osób niepełnospraw-
nych i sprawnych. Życzyłabym 
sobie, aby wobec tak niesamo-
witych ludzi była naturalna ak-
ceptacja i chęć przebywania 
z nimi jak z innymi członkami 
społeczeństwa. Taka natural-
na akceptacja i poczucie przy-
należności do grupy, a nie tyl-
ko pomoc, daje dużo energii do 
dalszych działań i entuzjastycz-
nie nastawia do świata. 

– Jako współzałożycielka i 
członek zarządu „Open Tech-
nologies” przygotowuje pani i 
przeprowadza programy szko-
leń. Czuje pani ciężar odpowie-
dzialności? 

– Tak, czuję. Nie we wszyst-
kich dziedzinach przedsiębior-
czości jestem dobra. Ale jest nas 
kilkoro i możemy dzielić się obo-
wiązkami adpowiednio do kom-
petencji. Nie darowałabym so-

bie, gdyby z mojej winy ktoś z 
pracowników czy klientów po-
niósł szkodę. Prowadząc szkole-
nia również czuję odpowiedzial-
ność. To ważne, żeby szkolenie 
było merytorycznie i dydaktycz-
nie dobrze przygotowane. Zale-
ży mi na tym, może nawet bar-
dziej, niż na zarobku, by uczest-
nicy zapamiętali jak najwięcej. 
Gdy słyszę pochwałę za jakość 
mojego przedsięwzięcia, to zy-
skuję energię na cały dzień. Kie-
dyś słyszałam w tramwaju jak 
młodzi ludzie opowiadali z entu-
zjazmem o moich szkoleniach. 
Dla takich chwil warto je prowa-
dzić. 

– Czy osobie niepełnospraw-
nej łatwo prowadzić biznes w 
polskich warunkach? Co uła-
twia, a co utrudnia codzienną 
pracę? 

– Szczególnych utrudnień w 
stosunku do niepełnosprawnych 
przedsiębiorców nie odczułam. 
Może osoby z innymi niepełno-
sprawnościami niż wzrok mia-
łyby więcej do powiedzenia. 
Mam nadzieje, że w przyszło-
ści przedsiębiorstwa typu spół-
dzielnia socjalna będą mogły za-
łatwiać sprawy urzędowe przez 
platformę ePUAP. Trochę mi tego 
brakuje. Tak poza tym to chyba 

Trok, by podziwiać podniesio-
ny niedawno z gruzów zamek 
obronny księcia Witolda. 

Wędrówkę po Wilnie rozpo-
częliśmy od Kaplicy Ostrobram-
skiej. Podziwialiśmy obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej i dzięk-
czynne wrota, a wśród nich 
małą, srebrną tabliczkę, ofi aro-
waną przez Józefa Piłsudskiego, 
na której widnieje napis „Matko, 
dziękuję za Wilno”. 

Z Ostrej Bramy poszliśmy do 
unickiej Cerkwi Świętej Trójcy. 
Obok niej znajduje się dawny 
klasztor Bazylianów, przekształ-
cony przez rosyjskiego zaborcę 
w więzienie, w którym przeby-
wali między innymi Filomaci i Fi-
lareci, z Adamem Mickiewiczem 
włącznie. Pobyt w celi więzien-

nej znalazł swoje odzwierciedle-
nie w trzeciej części Dziadów. 
Sam wieszcz spogląda na Wil-
no z pomnika przy Kościele św. 
Anny i Ojców Bernardynów, a ta-
blica na domu przy ulicy Wielkiej 
informuje o miejscu pobytu Mic-
kiewicza w Wilnie. Wrażenie na 
nas zrobiła Katedra św. Stanisła-
wa położona przy Placu Zamko-
wym. Ta wspaniała barokowa 
świątynia, kryje w sobie królew-
skie groby Jagiellonów oraz św. 
Kazimierza z królewskiej dyna-
stii. Odbudowana siedziba kró-
lewska pełni dziś funkcję Pałacu 
Prezydenckiego. Polski Kościół 
św. Ducha kryje jedno z najcen-
niejszych malowideł sakralnych 
XX wieku: obraz Jezusa Miło-
siernego namalowany przez Eu-

Marek
Lemański
OBORNIKI

Z OBORNIK 

Niewidomi
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mam takie trudności jak wszy-
scy przedsiębiorcy. A więc za 
dużo dokumentów, zbyt szybko 
płynący czas. Ale to nie ma nic 
wspólnego z niepełnosprawno-
ścią. Znam techniki zarządza-
nia czasem, prowadzę też z tego 
szkolenia. Prywatnie też całkiem 
dobrze sobie z tym radzę. A jak 
wiadomo, praktyka czyni mi-
strzem. 

– Lubi pani ryzyko, czy jest 
osobą zachowawczą? 

– Nie lubię ryzyka, ale nie 
mogę powiedzieć, że jestem za-
chowawcza. Raczej oceniam ry-
zyko na zimno, robię bilans strat 
i zysków, a potem dopiero po-
dejmuję decyzję. Jestem w fi rmie 
zaworem bezpieczeństwa. Czę-
sto muszę się dwa razy zasta-
nowić, ale jak już podejmę de-
cyzję, to rzadko zmieniam zda-
nie, chyba, że są do tego kon-
kretne przesłanki. W moim przy-
padku ryzykowne decyzje też są 
przemyślane. Bardziej pasuje do 
mnie spontaniczność. Najczę-
ściej zdarza mi się to w przypad-
ku podróży. Tak było z wyjaz-

dem do Chin, o czym zdecydo-
wałam w przeciągu 48 godzin. 
Ale tego nie postrzegam w kate-
goriach ryzyka. 

– Lubi pani żeglować? 
– Żeglarstwo jest dla mnie wy-

jątkowym sportem. Niesie ze 
sobą podobne ryzyko jak więk-
szość sportów. Może wydawać 
się na pierwszy rzut oka tajem-
nicze, bo dlaczego ta łódka tak 
się porusza, a nie inaczej? A tak 

naprawdę podlega ona po pro-
stu prawom fi zyki. Wielu fi zyków 
żeglowało: Einstein, Heisenberg, 
Bohr. Odpływając od kei w jakiś 
niesamowity sposób zapomi-
nam o całym świecie. Jest to czę-
sto sport zespołowy, w którym 
mogę rekompensować swoje 
braki w widzeniu. Sprawia to, że 
dla mnie żeglarstwo nie ma so-
bie równych. 

– Niedawno pojechała pani 

na własną rękę do Hongkon-
gu z przyjaciółmi. Obca kultu-
ra, bariera językowa, różne nie-
bezpieczeństwa. Co dała pani 
ta wyprawa? 

– Poczucie, że świat napraw-
dę jest mały. Że naprawdę mogę 
wiele, czasem więcej niż osoby 
pełnosprawne. Dała możliwość 
fascynujących kontaktów z ob-
cokrajowcami z całego świata. 
Poczucie, że mogę prawie wszę-
dzie dotrzeć. To ode mnie zale-
ży, jaki cel wybiorę na mapie i 
jak bardzo będę chciała tam do-
trzeć. 

– Co zrobiło na Pani najwięk-
sze wrażenie w Hong Kongu? 

– Pod wieloma względa-
mi Hong Kong przypomina Eu-
ropę Zachodnią. Więc często 
czułam się jak w Polsce. I moż-
na w pewnym sensie powie-
dzieć, że nic na mnie nie robiło 
wrażenia. Ale zaskoczyła mnie 
uprzejmość Chińczyków, miesz-
kańców Hong Kongu. Dużo już 
podróżowałam, ale nie spotka-
łam jeszcze takich ludzi. Byli 
niesamowicie uprzejmi i goto-
wi na każdym kroku pomagać 
we wszystkim. Jak się widzi tak 
życzliwych ludzi, to aż chce się 
żyć, coś robić, wyjść z czterech 
ścian do ludzi.

Artykuł powstał w ramach pro-
jektu realizowanego przez Wielko-
polską Radę Koordynacyjną Zwią-
zek Organizacji Pozarządowych: 
„Wielkopolska Strefa Tolerancji", 
który jest współfi nansowany ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

geniusza Kazimirowskiego na 
podstawie wizji św. Faustyny Ko-
walskiej. 

Następnym etapem był Ko-
ściół św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu ufundowany przez Michała 
Kazimierza Paca. Jest to jedna z 
tych świątyń wileńskich, która w 
czasach sowieckich nie przesta-
ła pełnić funkcji sakralnych, pod-
czas gdy inne kościoły stawa-
ły się w najlepszym przypadku 
galeriami malarstwa. Bywało, że 
zamieniano je w muzea ateizmu 
lub po prostu w magazyny. Zwie-
dzanie Rossy rozpoczęliśmy od 
cmentarza wojskowego, kryją-
cego groby polskich żołnierzy z 
1919 r. i 1920 r. oraz żołnierzy Ar-
mii Krajowej z II wojny świato-
wej. Jest tu grób matki Józefa Pił-

sudskiego z sercem jej syna. Ze-
brani otoczyli mogiłę i w powa-
dze odśpiewali hymn narodowy. 
Malowniczo położony cmentarz 
na Rossie kryje szczątki wie-
lu znanych Polaków. Wycieczka 
po Wilnie pokazała, że miasto to 
wniosło ogromny wkład w roz-
wój polskiej kultury i nauki. Nie-
mal w każdym miejscu starego 
Wilna usłyszymy o dziełach pol-
skich architektów, malarzy, rzeź-
biarzy, pisarzy i uczonych. W ko-
ściołach i galeriach zgromadzo-
na jest ogromna ilość dzieł pol-
skich twórców, a Polacy stano-
wią znaczącą część mieszkań-
ców Wilna. Jest ich tam prawie 
90 tysięcy. Piękne i wspaniale 
odrestaurowane Wilno robi wra-
żenie na odwiedzających, wśród 

których przytłaczającą część 
stanowią Polacy. 

Następnego dnia udaliśmy się 
na wycieczkę po Pojezierzu Su-
walskim. Pierwszym etapem 
był rejs stateczkiem wycieczko-
wym „Serwy” po okolicznych je-
ziorach. Fregata ta ma swą nie-
zwykłą historię. W 1999 roku na 
jej pokładzie papież Jan Paweł 
II odbył swój jedyny rejs po su-
walskich akwenach. W miejscu, 
gdzie wsiadał na pokład statecz-
ku, stoi kamienna replika papie-
skiego tronu. 

Środowe popołudnie przezna-
czyliśmy na zwiedzanie Augu-
stowa. Miasto mimo swej długiej 
historii zapoczątkowanej przez 
królową Bonę, nie ma swych 
wielkich zabytków. Czas go nie 

oszczędzał. Najstarszy kościół 
pochodzi z początków XX wie-
ku. Odnowiony rynek i pobliski 
park z piękną fontanną poka-
zuje, że augustowianie dbają o 
swoje miasto. 

W czwartkowy, przedostat-
ni dzień wycieczki odwiedzili-
śmy Sejny, gdzie podziwialiśmy 
pokatedralny zespół klasztorny. 
W tym mieście znaczącą część 
społeczności stanowią Litwini. Z 
Sejn udaliśmy się na Wigry gdzie 
zwiedzaliśmy pokamedulski ze-
spół klasztorny, który był przez 3 
dni kwaterą papieża Jana Pawła 
II. Dalej przejazd przez Suwałki 
– stolicę regionu, obiad w restau-
racji w Jeleniewie i podziwianie 
okolic z platformy widokowej. 

Za przygotowanie wyciecz-
ki szczególne podziękowa-
nia należą się pani Marii Grze-
lak – Przewodniczącej Koła oraz 
wszystkim tym, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się 
do tego, że wycieczka była moż-
liwa i przebiegała w tak dobrej 
atmosferze.  

DO WILNA

w Ostrej Bramie

Świat stoi przede
mną otworem 
Z IWONĄ DOLATĄ, wiceprezesem „Open Technologies” 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Iwona w Bremerhaven.
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Martwa 
natura, 
pejzaże…
Realizacja twórczej pasji 

ma sens tylko wtedy, gdy 
człowieka otaczają ludzie 
skłonni do współdziałania. 
Przekonała się o tym Danu-
ta Korytowska-Mikusińska, 
która we wtorek 10 wrze-
śnia zaprosiła przyjaciół na 
prezentację swoich dzieł do 
Galerii Sztuki Współczesnej 
„Starówka” przy Filii nr 4 Ze-
społu Dziennych Domów 
Pomocy „Klub Starówka” na 
Wielkiej 1 w Poznaniu. 

Wernisaż wystawy był de-
dykowany pamięci babci ar-
tystki – Marii Korytowskiej. 
„Życiodajna aqua”, „Zako-
le rzeki”, „Abstrakcja świe-
tlista” czy „Radość” – to tyl-
ko niektóre z prac autorki. W 
swoim dorobku ma ich wie-
le. Korytowska-Mikusińska z 
zawodu jest lekarzem ana-
litykiem i internistą. Także 
członkinią koła plastyczne-
go przy Wielkopolskiej Izbie 
Lekarskiej w Poznaniu, pro-
wadzonego przez Lidię Kot 
i Marię Pelec-Gąsiorowską. 
Ulubioną techniką artyst-
ki jest akryl. Tworzy martwą 
naturę, pejzaże oraz abstrak-
cje. 

Wtorkowe popołudnie w 
„Starówce” było okazją do 
podzielenia się talentem i pa-
sją. Na wernisaż przyszli bli-
scy, ale też ludzie wrażliwi na 
piękno sztuki, którzy pragnę-
li poznać artystkę i dzielić z 
nią wyjątkowe chwile. 

 KAROLINA KASPRZAK

Danuta 
Korytowska-Mikusińska

 (z lewej) dziękuje 
Dorocie Podgórskiej 

za współpracę 
w przygotowywaniu 
wernisażu wystawy. 

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Poznaniu 

wspólnie z innymi instytu-
cjami utworzył „Sieć Wspar-
cia dla Osób Niepełnospraw-
nych”. 

Chodzi o nawiązanie współ-
pracy rozmaitych instytucji, do 
których trafi ają osoby niepeł-

nosprawne i nie wiedzą, jak 
sobie poradzić. ZUS zaprosił 
do współpracy Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Komi-
sję Rodziny, Polityki Społecz-
nej i Zdrowia Rady Miasta Po-

znania, Wojewódzki Zespół do 
spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, Oddział Integracji 
Osób Niepełnosprawnych, Wy-
dział Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Poznania. 
Założeniem pomysłodawców 
jest ułatwienie i uproszcze-
nie kontaktów z administra-
cją. awa 

W ostatnim dniu słonecz-
nego sierpnia Wielkopol-

ski Związek Inwalidów Narzą-
du Ruchu przy współfi nanso-
waniu Wojewody Wielkopol-
skiego zorganizował dla swo-
ich członków wypad na Termy 
Maltańskie.

Uczestnikom tej wyprawy ła-
two nie było. Naczytali się, że ką-
piele w wodzie termalnej w ba-
senach solankowych Term Mal-
tańskich poprawiają ogólne sa-
mopoczucie, przywracają we-
wnętrzny spokój. wzmacnia-
ją system odpornościowy, rege-
nerują siły, dodają energii i wi-
talności. Obiekt powstał w 2011 
roku, jednak nie uwzględniono 
tutaj potrzeb takich klientów, jak 
osoby z niepełnosprawnością 
ruchową. Woda jest miejscem, 
gdzie takie osoby mogą czuć się 
swobodnie. 

W przybyłej na Termy gru-
pie znalazła się między innymi 
Małgorzata Kozłowska, która w 
pływaniu w Paraolimpiadach: 
w Arnhem w 1980 roku i w Sto-
ke Mandeville w 1984 roku zdo-
była dla Polski 10 medali (2 zło-
te, 6 srebrnych i 2 brązowe). Ko-
lejnymi uczestnikami wyciecz-
ki na Termy byli państwo Janic-
cy, którzy są zapalonymi żegla-
rzami. Mimo, że Wiesława Janic-
ka na co dzień jeździ na wózku 
inwalidzkim, żegluje nie tylko po 
polskich wodach. W tym roku 
wraz z grupą zaprzyjaźnionych 
żeglarzy niepełnosprawnych po-
płynęła do Słowenii, a następnie 
do Włoch. W wodzie czuje się, 
jak ryba. 

Szkoda, że takie osoby jak 
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ona czują się tutaj ludźmi 
drugiej kategorii. To przykro, 
że dla osób korzystających z 
wózków inwalidzkich nie ma 
nigdzie dodatkowych uchwy-
tów ani poręczy. Oczywiście 
marzeniem byłby specjalny 
podnośnik-dźwig, który umoż-
liwiałby dostęp do wszystkich 
basenów. Szkoda też, że jedy-
ną drogą do wewnętrznego ba-
senu solankowego są mokre i 
śliskie schody. Nie tylko jeż-
dżący na wózkach, ale i poru-
szający się o kulach zrezygno-
wali z tej atrakcji w obawie o 
swoje bezpieczeństwo. A szko-
da, bo kąpiele w tej wodzie za-
lecane są w przewlekłych cho-
robach narządu ruchu i układu 
oddechowego, a także w okre-
sie rekonwalescencji oraz w 
celu zwiększenia ogólnej od-
porności. Niestety, także re-
stauracja, w której można wy-
pić kawę lub coś zjeść, przez 

to, że znajduje się na pierw-
szym piętrze, była niedostęp-
na dla uczestników wycieczki. 
Szukali windy bezskutecznie. 

Postanowili jednak nie kon-
centrować się na słabych stro-
nach Term Maltańskich i szukać 
pozytywów. Skorzystali więc z 
dostępnych dla nich atrakcji i 
mimo barier, na jakie napotka-
li, wrócili do domów pełni wra-
żeń. Wielu pierwszy raz w ży-
ciu korzystało z basenów ter-
malnych. Odważniejsi dali się 
ponieść w wir „bączkowi” i wal-
czyli z napierającymi sztuczny-
mi falami. Byli też śmiałkowie, 
którzy skorzystali ze zjeżdżal-
ni. Mimo wszystko chętnie wró-
ciliby tu jeszcze raz. Miejmy na-
dzieję, że do tego czasu ktoś za-
dba o przystosowanie tego miej-
sca dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Wypad na Termy 
Maltańskie
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Beata Koszarek, organiza-
torka koncertu charyta-

tywnego pod hasłem „Gramy 
z serceM”, który odbył się 15 
września tego roku w Komor-
nikach, najbardziej obawia-
ła się deszczu. A tymczasem 
zza chmur pokazywało się 
słońce. Parasolki można było 
ze spokojem schować do to-
rebek. 

Przygotowania do koncertu 
trwały kilka tygodni. Dla Beaty, 
jako że jest chora na stward-
nienie rozsiane, był to duży 
wysiłek. Wspierało ją jednak 
wiele osób bliskich, przyjaciół, 
znajomych, członków Polskie-
go Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Wielko-
polska. W sprawach logistycz-
nych nieoceniona była Aga-
ta Suchocka, wolontariuszka 
PTSR Oddział Wielkopolska. 
Koncert dedykowano chorym 
na SM. Beata chciała udowod-
nić, że choroba to nie wyrok 
i można z nią żyć normalnie. 
Tak jak ona, która codzien-
nie pokonuje swoje ogranicze-
nia i cieszy się każdym drobia-
zgiem. 

– To był mój pierwszy kon-
cert pełen emocji, codzien-
nie rodzących się problemów 
– mówi Beata Koszarek. – Jed-
nak udało mi się pokonać tę 
górę trudności i dzisiaj może-
my się wspólnie bawić w Ko-
mornikach. Zdobyłam wie-
le cennych doświadczeń, któ-
re przydadzą się przy organi-
zacji kolejnej edycji koncertu. 
Najtrudniej było mi załatwiać 
formalności w urzędach, prze-
mierzać codziennie wiele kilo-
metrów. Bardzo pomogły Aga-

Dla dzieci – 
motoFANki 

Niezwykle miłym akcen-
tem sportowej rywalizacji 

pań podczas organizowanego 
7 września rajdu samochodo-
wego motoFANki Babie Lato 
była akcja zbierania darów 
dla dzieci z Ośrodka Wspo-
magania Rodziny w Kobylni-
cy. 

Kilkadziesiąt uczestniczek 
drugiej edycji samochodowe-
go rajdu wyłącznie dla pań Ba-
bie Lato motoFANki 2013 prze-
kazało na starcie wypraw-
ki szkolne dla podopiecznych 
Ośrodka Wspomagania Rodzi-
ny w Kobylnicy. Panie pokaza-
ły, że nie tylko własne przyjem-
ności są w życiu najważniejsze 
i podzieliły sie swoim sercem 
z dziećmi. Cały dzień atrak-
cji przygotowanych specjalnie 
dla nich rozpoczął sie na te-
renie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, gdzie przed 
startem przywoziły artykuły 
dla potrzebujących. 

– Jesteśmy wdzięczni za 
każdy dar dla naszych pod-
opiecznych. Tym bardziej te-
raz, na początku roku szkolne-
go, artykuły, jakie Panie ofi aro-
wały dla dzieci, są bardzo nam 
potrzebne. Cieszę się, że mo-
żemy liczyć na takie miłe do-
wody dobroci. Dzieci i my je-
steśmy pod wrażeniem wa-
szych działań – powiedział dy-
rektor Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy Bogu-
sław Balczyński.

Z całą pewnością kolejne 
rajdowe wydarzenia organi-
zowane przez miłośników raj-
dowej zabawy z Pobiedzisk 
- www.rajdy.wpobiedziskach.
pl - już na stałe wpiszą w swój 
program takie akcje. 

MARCIN WOJCIESZAK
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W siedzibie Ośrodka podczas 
przekazywania darów. 

Z prawej dyrektor 
Bogusław Balczyński.

ta Suchocka i córka Daria, któ-
ra prowadziła korespondencję. 
Chciałabym, aby ten koncert 
wszedł na stałe w kalendarz 
imprez. Pokażemy, że osoby 
chore na SM to ludzie normal-
nie funkcjonujący. Niech się 
utrwali przekonanie, że ktoś na 
wózku, chory na SM, to czło-
wiek normalny, który tylko nie 
chodzi.

Koncert na terenie Gminne-
go Ośrodka Kultury w Komor-
nikach brawurowo poprowa-
dził Artur Hoff man. Patronat 
medialny objęli Radio „Merku-
ry” i „Filantrop Naszych Cza-
sów”. Charytatywnie wystąpi-
li: ViolinStar, Riposta, Domini-
ka Barabas z zespołem, Zbi-
gniew Kozak i Krzysztof Kozak 
oraz Dj Daro. W trakcie kon-
certu można było zapoznać się 
z ofertą PTSR, zasięgnąć in-
formacji, spróbować szczęścia 
w loterii, wylicytować obraz 
„Sowy”, własnoręcznie nama-
lowany przez Krzysztofa Ko-
zaka. 

– Do osób niepełnospraw-
nych podchodzimy z dużą 
życzliwością i zrozumieniem 
– mówi Jan Broda, wójt Gmi-
ny Komorniki. – Pomysł pani 
Beaty Koszarek wsparliśmy z 
wielką radością. W organiza-
cję włączył się Gminny Ośro-
dek Kultury. Trzymamy kciuki, 
by dopisała pogoda i frekwen-
cja. Osób niepełnosprawnych 
przybywa i trzeba im pomagać. 
Jako władze gminy uczestnicz-
my w działaniach Stowarzy-
szenia „Promyk”, prowadzące-
go warsztaty terapii zajęcio-
wej. Wkrótce otworzymy dla 
niego po remoncie ośrodek w 
Konarzewie, gdzie niepełno-
sprawni będą mogli realizować 
swoje marzenia. 

– Przeznaczyliśmy spore 
fundusze na ośrodek w Kona-
rzewie dla „Promyka”, ale tak-
że dla dzieci i młodzieży spoza 
gminy – dodaje Marian Adam-
ski, przewodniczący Rady 
Gminy Komorniki. – Wszyscy 
radni chętnie pomagają oso-
bom niepełnosprawnym. Każ-
da taka inicjatywa jak ta dzi-
siejsza znajdzie u nich popar-
cie. Zdaję sobie sprawę, jak 
uciążliwe jest stwardnienie 
rozsiane. Tym bardziej poparli-
śmy starania związane z orga-
nizacją koncertu.

Zebrano 887,60 złotych. Pie-
niądze te będą przekazane dla 
chorych na SM. Sponsorami 
koncertu byli: Hotel Delicjusz, 
Green Hotel, cukiernia Favor, 
Luvena, FHU, P. Ratajczyk. W 
podziękowaniu za zangażo-
wanie artyści otrzymali pa-
miątkowe kartki wykonane 
przez Danutę Ławniczak oraz 
butelki z sercem które wyko-
nała Magdalena Jarzombek.

AURELIA PAWLAK

Zagrali z sercem 

 Beata Koszarek, organizatorka i Andrzej Hoff man.

Danuta Ławniczak z PTSR z asystentem.
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Od ośmiu lat obowiązuje w 
Polsce „Kodeks postępo-

wania – zarządzanie niepeł-
nosprawnością w miejscu pra-
cy”. Dokument ten jest przede 
wszystkim poradnikiem dla 
pracodawców informującym, 
jak przeprowadzać rekrutację 
osób niepełnosprawnych i jak 
utrzymać zatrudnienie osób, 
które stały się niepełnospraw-
ne w okresie gdy pracowały. 

Wprawdzie kodeks jest zasad-
niczo adresowany do pracodaw-
ców, to nasz rząd odgrywa zna-
czącą rolę w tworzeniu wspie-
rającego ustawodawstwa, od-
powiedniej polityki społecznej 
oraz w podejmowaniu inicjatyw 
na rzecz promowania możliwo-
ści zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. Kodeks mówi że „In-
stytucje europejskie są zobowią-
zane do propagowania równo-
uprawnienia, bez względu na 
płeć, rasę, kolor skóry, pocho-
dzenie społeczne i etniczne, ce-
chy genetyczne, język, wyzna-
nie, przekonania, opinie poli-
tyczne lub wszelkie inne, przy-
należność do mniejszości naro-

dowej, majątek, urodzenie, wiek, 
niepełnosprawność lub orienta-
cję seksualną, poprzez przyjmo-
wanie przepisów, polityk, prak-
tyk i postępowania dotyczącego 
miejsca pracy, w którym wszy-
scy pracownicy są doceniani i 
szanowani oraz mają możliwo-
ści rozwijania w pełni swojego 
potencjału oraz realizacji wy-
branej kariery zawodowej. Mają 
oni prawo do środowiska pracy 
wolnego od dyskryminacji i szy-
kanowania, w którym bariery na 
drodze do pełnego uczestnic-
twa są identyfi kowane i usuwa-
ne. Zasady te umożliwiają Insty-
tucjom Europejskim przyciąga-
nie i utrzymywanie najlepszych 
ludzi, aby mogli oni świadczyć 
obywatelom Europy wysokiej ja-
kości usługi”. 

W rzeczywistości zapisy ko-
deksu nie do końca mają za-
stosowanie w codziennym ży-
ciu. Być może większa aktyw-
ność społeczna i zaangażowa-
nie organizacji pozarządowych 
przyczynią się do powszechne-
go respektowania jego postano-
wień. awa

Takie hasło ma projekt doty-
czący promowania aktyw-

ności osób z niepełnosprawno-
ściami w różnych dziedzinach 
życia społecznego i zawodo-
wego.

Ciągle istnieje w społeczeń-
stwie stereotypowy odbiór osób 
z niepełnosprawnościami. 

– W ramach projektu, któ-
ry cieszy się ogromną popular-
nością, zrealizowane zostaną 
profesjonalne wystawy fotogra-
fi i propagującej osoby z niepeł-
nosprawnościami w różnych ro-
lach życia społecznego i zawo-
dowego – mówi Dagny Łaniec-
ka z WRK. – Wernisaż otwierają-
cy wystawę zaplanowano w Po-
znaniu, a następnie wystawy w 
powiatach czarnkowsko-trzcia-
neckim i leszczyńskim. Chcemy 
pokazać prawdziwy obraz osób 
niepełnosprawnych, jako oby-
wateli aktywnych, działających 
społecznie, czynnych zawodo-
wo i twórczo.

Natomiast na początku wrze-
śnia 2013 roku rozpoczęła się 
realizacja projektu „Wielkopol-

ska Sieć Wolontariatu na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością”, 
mającego na celu przygotowa-
nie wolontariuszy z lokalnych 
centrów i punktów wolontaria-
tu z całej Wielkopolski do pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. 

– Poprzez projekt chcemy 
zwiększyć kwalifi kacje wolon-
tariuszy w zakresie umiejętno-
ści pracy z osobami z różnymi 
niepełnosprawnościami, tak-
że sprawowania nad nimi opie-
ki i udzielania pomocy w proce-
sie ich rehabilitacji – dodaje Da-
gny Łaniecka. – Żeby pomagać 
profesjonalnie osobom z niepeł-
nosprawnościami nie wystarczą 
dobre chęci, lecz odpowiednie 
przygotowanie. 

W ramach projektu zaplano-
wano między innymi cykl szko-
leniowy dla koordynatorów, 
opracowanie, wydanie i dystry-
buowanie poradnika dla wolon-
tariuszy. Oba projekty współ-
fi nansowane są ze środków 
PFRON będących w dyspozy-
cji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. awa

W poniedziałek 16 wrze-
śnia okazało się, że 

prośby o dobrą pogodę zosta-
ły pozytywnie rozpatrzone. 
Tego dnia na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej z powia-
tu poznańskiego spotkali się 
na IX już pikniku integracyj-
nym zorganizowanym w ra-
mach projektu Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu „Pokonać wyklu-
czenie. Wszechstronna ak-
tywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu poznańskie-
go” współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej – 

Przez sztukę 
do świadomości 

Respektować kodeks 

Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Hasło wydarzenia brzmia-
ło „Powróćmy jak za dawnych 
lat. Ze Starostą przez świat”. 
Osobom z niepełnospraw-
nościami towarzyszyli opie-
kunowie oraz reprezentan-
ci władz, a wśród nich: dyrek-
tor wielkopolskiego oddzia-
łu PFRON Grzegorz Narano-
wicz, członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego Zygmunt Je-
żewski, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie Elżbieta Bijaczewska, rad-
ny powiatu poznańskiego Le-
szek Nowaczyk, wójt gminy 
Dopiewo Zofi a Dobrowolska i 
dyrektor Domu Pomocy Spo-

Pokazy mody.

Występ Aresa Chadzinikolau. 
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MY Z OTUSZA TEŻ W LISÓWKACH
Podczas pikniku w Lisówkach najważniejszy dla naszego Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej w Otuszu był pokaz mody światowej. Wzię-
li w nim udział wszyscy nasi uczestnicy: Michał Szymanowicz jako 
Michael – menager z Nowego Jorku, Małgorzata Turowska wystę-
pująca jako busines woman Margareth Turowski, Marcin Kasperski 
i Kinga Wujec jako duet z Chin i Agnieszka Andraszyk jako Agnes 
w stylu retro. Po grupie hippisów z Woodstocku pojawiła się Lal-
ka Barbie, którą była Wirginia Kaźmierska. Ukazał się też Charles z 
Londynu. Na koniec na scenę wyszła Natalia Roguszka jako dzien-
nikarka Beata Tadla. Było wiele innych atrakcji: pokaz taneczny w 
stylu country, dojenie krowy, poszukiwanie złota, rzut workiem z 
sianem, tworzenie fl ag narodowych, konkurs rękodzielniczy, pokaz 
taneczny w stylu Broadway. Wszyscy wzięliśmy udział we wspól-
nym tańcu Greka Zorby przy akompaniamencie muzycznym Aresa 
Chadzinikolau. Nigdy nie zapomnimy tych chwil. 

MICHAŁ SZYMANOWICZ 
UCZESTNIK WTZ PROMYK 

FILIA W OTUSZU

IX PIKNIK INTEGRACYJNY „POKONAĆ WYKLUCZENIE” W LISÓWKACH 

Przez świat 
– w strojach różnych epok

łecznej w Lisówkach Ryszard 
Bartoszak. 

Po przywitaniu przez szery-
fa i kowbojkę przyszedł czas 
na wspomnienia z poprzed-
nich pikników projektu „Po-
konać wykluczenie”, czyli: na-
ukę tańca Greka Zorby, pokaz 
mody światowej, pokaz ta-
neczny w stylu country, konku-
rencje (dojenie krowy, poszu-
kiwanie złota, rzut workiem z 
sianem, tworzenie fl ag narodo-
wych i inne), atrakcje sporto-
we oraz prezentacje artystycz-
ne. Na zakończenie wszyscy 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my – podziękowania za udział.

Projekt „Pokonać wyklucze-

nie. Wszechstronna aktywiza-
cja osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z terenu 
powiatu poznańskiego” jest re-
alizowany od roku 2008, a jego 
założenia ukierunkowane są 
na wsparcie osób opuszczają-
cych placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze, młodzieżowe pla-
cówki resocjalizacyjne, rodziny 
zastępcze. Pomoc w ramach 
przedsięwzięcia jest również 
adresowana do pełnoletnich 
uczestników warsztatów tera-
pii zajęciowej oraz ich rodzin. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu: (61)84-10-710

 KAROLINA KASPRZAK

Taniec Greka Zorby.

Walka sportowa czyli rugby.

Zygmunt Jeżewski i Elżbieta Bijaczewska dziękują 
Ryszardowi Bartoszakowi za inicjatywę i otwartość na problemy 

osób niepełnosprawnych. Z prawej Janusz Lipiński.

Prezentacje strojów z różnych epok. 
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W sferze aktywizacji zawo-
dowej osób z niepełno-

sprawnością ciągle potrzeba 
działań, które zminimalizują 
bariery mentalne, a tym samym 
zwiększą szansę na pozyska-
nie zatrudnienia. Odpowiedzią 
na tę potrzebę są realizowane 
obecnie przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych liczne projekty 
systemowe.

„Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczko-
wych”, „Staż w administracji pu-
blicznej wsparciem aktywiza-
cji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz budo-
waniem pozytywnego wizerun-
ku osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy” czy „Wsparcie osób 
z rzadko występującymi niepeł-
nosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi w wieku 45+” – to tylko 
niektóre z nich. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje projekt pod nazwą „Wspar-
cie osób ze stwardnieniem roz-
sianym, w tym z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, na ryn-
ku pracy”. Partnerem jest Pol-
skie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego i Fundacja Na Rzecz 
Chorych na SM imienia bł. Anie-
li Salawy. W projekcie uczestni-
czą osoby chore na SM, które 
posiadają orzeczenie o niepeł-
nosprawności, mają ukończone 
15 lat i są bez pracy. Projekt trwa 
od 1 stycznia 2012 do 31 listopa-
da 2014 roku.

 W okresie 1 kwietnia 2013 
do 31 marca 2015 jest z ko-
lei realizowany projekt pod na-
zwą „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczko-
wych”. Tu partnerem projek-
tu jest Fundacja Pomocy Mate-
matykom i Informatykom Nie-
sprawnym Ruchowo. Uczestni-
cy korzystają z praktyk zawo-

dowych, staży czy warsztatów 
szkoleniowych w formie prak-
tycznej nauki zawodu. Wszyst-
kie projekty są realizowane ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. 

Szczegółowe cele i zadania 
każdego projektu są dostępne 
na stronie internetowej www.
pfron.org pl (zakładka „Progra-
my Unii Europejskiej”, podza-
kładka „Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki – projekty” / „Re-
alizowane projekty”/ „Projek-
ty realizowane obecnie”. Bez-
pośredni odnośnik do stro-
ny: http://pfron.org.pl/portal/
pl/316/Projekty_realizowane_
obecnie.html. Informacji udziela 
również pracownik wielkopol-
skiego oddziału PFRON – Anna 
Brych, tel. (61) 666 46 00, (61) 
666 46 15, abrych@pfron.org.pl 

 KAROLINA KASPRZAK 

Najstarszy w powiecie 
poznańskim Klub Hono-

rowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
przy Spółdzielni Mieszka-
niowej w Swarzędzu zorga-
nizował kolejne zbiórki krwi 
dla poszkodowanych w wy-
padkach. 

Inicjator akcji krwiodaw-
czych Eugeniusz Jacek przy-
znaje, że nie sposób zli-
czyć wszystkich, które zo-
stały przeprowadzone od 

Sporo szczęścia mieli pod-
opieczni Polskiego Towa-

rzystwa Stwardnienia Roz-
sianego Oddział Wielkopol-
ska, którzy w ostatnią sobotę 
sierpnia wybrali się do gospo-
darstwa agroturystycznego 
„Holendry” w Nowej Róży koło 
Nowego Tomyśla. Przez cały 
dzień przygrzewało słońce, a 
las przyciągał zapachem. Nie-
którym udało się nawet zna-
leźć dorodne borowiki i kanie.

Gości przywitała Zofi a Schro-
ten-Czerniejewicz, właściciel-
ka tego urzekającego miejsca. 
Wielu uczestników to jej do-
brzy znajomi, bo byli w Róży 
już nie jeden raz, część osób 
przyjechała tu po raz pierwszy 
i od razu uległa czarowi oto-
czenia. Były też bukiety róż. Dla 
gospodyni, dla Róży Korczyń-
skiej, przewodniczącej PTSM 
Oddział Wielkopolska, któ-
ra dzień wcześniej obchodziła 
imieniny oraz dla Danuty Ław-
niczak, autorki projektu „Las 
bez barier – edukacja i oswa-
janie leśnych barier”. Zdaniem 
pani Danuty zamierzeniem im-
prezy było doświadczenie, jak 
dostarczyć organizmowi cho-
remu na SM, i nie tylko, ener-
gii poprzez radość obcowania z 
urokami lasu. 

– Cieszę się, że mogę was 
tutaj gościć – powiedziała Zo-
fi a Schroten-Czerniejewicz. – 
Tematem dzisiejszego spotka-
nia jest las bez tajemnic. I dla-
tego w związku z lasem przy-
gotowałam wiele niespodzia-
nek. 

Na stole nie zabrakło pysz-
nych drożdżówek, drożdżo-
wego placka, powodzeniem 
cieszył się sernik Hani. Po-
tem wszyscy zebrali się w sal-
ce kinowej, przerobionej z po-
mieszczenia gospodarczego, w 
której odbywają się także zaję-
cia z fi zykoterapii. Uczestni-
cy obejrzeli krótki fi lm o Nowej 
Róży. Zrobili go młodzi ludzie, 
przebywający tutaj na warsz-
tatach fi lmowych. Była to oka-
zja do wspomnień. Tym bar-
dziej, że po projekcji odbył się 
pokaz zdjęć z różnych imprez 
w Nowej Róży. Wiele emocji 
wzbudzało rozpoznawanie się 
przez podopiecznych PTSR. 
Wojtek Zieliński z entuzja-
zmem przypomniał o warsz-
tatach fl orystycznych, podczas 
których robiono bukiety i stro-
iki. Na kilku fotkach uśmiecha 
się Piotr Kuźniak, znany mu-
zyk z zespołu „Trubadurzy”, 
stały bywalec Nowej Róży. Jego 
koncert wszystkim głęboko za-
padł w pamięć. Podobnie jak 
pani Maria, miejscowa artyst-
ka o wielu talentach. 

1985 roku, bo właśnie wtedy 
rozpoczął działalność swa-
rzędzki Klub Honorowych 
Dawców. 

W sobotę 7 września w 
siedzibie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski imienia Leszka Grajka w 
Swarzędzu na Osiedlu Ko-
ściuszkowców 13 krew odda-
ły 93 osoby, w tym 5 osób z 
niepełnosprawnością. Czte-

ry osoby oddały próbki na 
pobranie szpiku kostnego. 
Łącznie zebrano 41.510 li-
trów krwi. 

We wtorek 17 września 
podczas zbiórki w Zespole 
Szkół nr 1 na Osiedlu Miel-
żyńskiego 5 a w Swarzędzu 
także nie brakowało chęt-
nych do podzielenia się da-
rem ratującym życie. Krew 
oddało 35 osób. Próbki na po-
branie szpiku kostnego od-
dało 5 osób. Łącznie zebra-
no przeszło 15 litrów krwi 
dla osób poszkodowanych w 
wypadkach drogowych. Krew 
oddała też jedna osoba z nie-
pełnosprawnością. Oddają-
cy krew byli w 90 procentach 
uczniami Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu.

Zbiórka krwi trwała też w 
piątek 23 sierpnia w Kostrzy-
nie Wielkopolskim. Tu do od-
dania krwi służby medyczne 
dopuściły 68 osób. Próbki na 
szpik kostny oddało 9 osób. 
Łącznie zebrano 30.101 litrów 
krwi. Na wszystkich zbiór-
kach krew pobierali specjali-
ści z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu. 

 KAROLINA KASPRZAK

Staże, praktyki, warsztaty

Zbiórka krwi w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. 

Dar ratujący życie
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DANUTA ŁAWNICZAK

Wrześniowe słońce

wrześniowe słońce
z ziarnem słonecznika 
z ziemi wykwitłe

wrześniowe słońce
już nie tak gorące 
jak lipiec

wrześniowe słońce 
napięte
jak przedwiośnie 
jesieni

co jutro 
październikiem 
wybuchnie
i to czego dotknie
w złoto zamieni

Las bez tajemnic 
– Pani Maria to niezwykła 

osoba – mówi Wojtek Zieliński. 
– Na prowadzonych przez nią 
warsztatach zawsze jest kom-
plet uczestników. Wiele się od 
niej uczymy. 

Kilka osób przyjechało na 
wózkach ze swoimi bliskimi, 
kilka z asystentami osoby nie-
pełnosprawnej, byli także cho-
rzy, którzy poruszali się o wła-
snych siłach. Dla wszystkich 
ta wyprawa była wielką atrak-
cją. Podopieczni PTSR mogli 
się spotkać i ze sobą porozma-
wiać, bo zazwyczaj są zajęci 
swoimi sprawami, a nowe oso-
by skorzystały z okazji, by le-
piej poznać to środowisko. 

Zainteresowanie lasem roz-
budził swoją prelekcją Ma-
ciej, wielki jego miłośnik, któ-
ry przed laty zobaczył w tym 
rejonie opuszczony budynek, 
wcześniej zamieszkany przez 
robotnika leśnego i postanowił 
w nim zamieszkać. 

– Pewnej nocy szedłem na 
polowanie i w blasku księży-
ca natknąłem się na tę osa-
dę. – wspomina. – Postanowi-
łem mieć dom w lesie i wraz z 
rodziną przyjeżdżać tutaj z Po-
znania na weekendy. 

Obowiązujące wówczas 
przepisy uniemożliwiały zby-

coraz więcej, są coraz zdrow-
sze i dają pracę wielu osobom 
związanych z leśnictwem. Wa-
lorem państwowych lasów jest 
ich dostępność. Każdy może 
do nich wejść i korzystać z ich 
dobrodziejstw. 

Tomasz Kałek poinformo-
wał, że w naszych lasach ro-
śnie sporo grzybów. Rocznie w 
skali kraju zbiera się ich około 
dwadzieścia milionów kilogra-
mów w sezonie. Uboczne „wa-
lory” grzybów odkrył król Po-
piel, wytruwając nimi swoich 
przeciwników. Adam Mickie-
wicz poświęcił grzybom cały 

rozdział w „Panu Tadeuszu”. 
Przeprowadzono quiz spraw-
dzający wiedzę o grzybach. 
Zwycięzcy otrzymali w pre-
zencie poradniki grzybiarzy. 
Wszystkim uczestnikom wrę-
czono ekologiczne torby i wi-
klinowe koszyczki. 

Na zakończenie w Nowej 
Róży było ognisko i plany ko-
lejnych spotkań. Bo to jest 
azyl, w którym zapomina się o 
chorobie. 

AURELIA PAWLAK 

cie budynku należącego nad-
leśnictwa, ale Maciej pokonał 
wszystkie przeszkody i stał się 
sąsiadem Zofi i Schroten-Czer-
niejewicz. 

Po jego leśnej opowieści o 
grzybach, drzewach i zwie-
rzętach uczestnicy pojechali 
do pałacu w Porażynie, gdzie 
czekał na nich Andrzej Rataj-
czak, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Grodzisk Wielkopolski 
wraz z pracownikami. Zwie-
dzano przepięknie usytuowa-
ny wśród zieleni pałac, inni po-
woli szykowali się do zajęcia 
miejsca w bryczkach. Po chwi-
li, przemierzając leśne dukty, 
wycieczkowicze dotarli do sta-
rej leśniczówki, usytuowanej 
na malowniczej polanie. To-
masz Kałek, pracownik nadle-
śnictwa, ciekawie mówił o nim 
oraz roli grzybów w życiu czło-
wieka. 

– Narzuca się skojarzenie, że 
Lasy Państwowe to fi rma, do 
której trzeba dokładać – mó-
wił. – Otóż stanowimy ewe-
nement w skali Europy, bo nie 
trafi a do nas ani złotówka od 
podatników. Naszym głównym 
dochodem jest sprzedaż drew-
na. Prowadzimy mądrą go-
spodarkę leśną, opartą na ści-
słych zasadach wypracowa-
nych przez stulecia. Lasów jest 
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Wycieczka
„Klaudynki” 

Słoneczna pogoda towarzy-
szyła 57 uczestnikom wy-

cieczki z Kórnickiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klau-
dynka” w sobotę, 7 września 
do folwarku konnego w miej-
scowości Hermanów, w gmi-
nie Nowe Miasto nad Wartą. 

Z niepełnosprawnymi była 
prezes Anetta Szarzyńska, a 
opiekowało się nimi 4 wolon-
tariuszy z Centrum Wolonta-
riatu przy „Klaudynce”. Rolę 
przewodnika w folwarku peł-
nił jego właściciel Jarosław Po-
łczyński. Uczestnicy wyciecz-
ki obejrzeli stajnię angielską i 
ujeżdżalnię, a następnie staj-
nię najstarszą z datą remon-
tu 1943 r. W Folwarku jest oko-
ło 60 koni, w tym cztery źreba-
ki. Przed laty jego właścicielem 
był Hermann Kennemann-
-Klenka – jeden z trzech zało-
życieli Hakaty.

Zwiedzający obejrzeli też 
zwierzęta w mini-zoo, wśród 
nich lamy, świnki wietnamskie, 
kozy, strusie afrykańskie i au-
stralijskie Emu. Atrakcją była 
przejażdżka bryczką po lesie. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Latawce 
w Czeszewie 

Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Czeszewie 4 

września, na placu przy bu-
dynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej, zorganizował corocz-
ne, szóste już Święto Lataw-
ca. 

Przyjechali uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Jarocina, Środy Wielkopol-
skiej, Kościana, Wrześni, Rudy 
Komorskiej, Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Goz-
dowa, Pietrzykowa i Chromiec 
oraz Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia z Noskowa i Ośrod-
ka Wsparcia Dziecka i Rodziny 
z Kołaczkowa. 

Przybyłych powitała Urszu-
la Remisz – Kierownik WTZ 
w Czeszewie. Po poczęstunku 
rozpoczęło się budowa makie-
ty wielkiego samolotu. Budo-
wano części samolotu z tektu-
ry, papieru, drewna, taśmy kle-
jącej, następnie wspólnie zło-
żono model samolotu. Wyko-
nywaliśmy też małe papierowe 
samoloty. 

Latawce, przywiezione przez 
każdy ośrodek, niestety, w tym 
roku z powodu bezwietrznej 
pogody nie chciały wzbić się 
w powietrze. Mimo to wszyst-
kim dopisywały dobre humory. 
Na zakończenie każdy ośrodek 
otrzymał symboliczny prezent 
i pamiątkowy dyplom. 

Po raz pierwszy po waka-
cjach 3 września zebrała 

się Komisja Dialogu Obywatel-
skiego przy Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. Celem było 
omówienie rocznego programu 
współpracy. Były także wnioski 
i spostrzeżenia budzące duże 
emocje. 

Justyna Ochędzan, szefowa 
KDO, przedstawiła program spo-
tkania.

– Roczny program współpracy 
był tworzony wspólnie z człon-
kami Komisji Dialogu Obywatel-
skiego – mówiła Danuta Resz-
tak z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Oddział Koordyna-
cji Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. – Biorąc pod 
uwagę ubiegłoroczny program 
zmieniły się cele, zadania, kwo-
ty oraz formy współpracy z orga-
nizacjami. 

– Moje zastrzeżenie budzi 
program przeciwdziałania pro-
cederowi żebractwa w Poznaniu 
– stwierdził Marian Szydłowski z 
Fundacji Pomocy Ubogim. – Że-
bractwo i bezdomność są zna-
ne pod każdą szerokością geo-
grafi czną. W tej grupie, nie zna-
nej do końca, znajdują się nie-
kiedy ludzie majętni, intelektu-
aliści, pisarze, malarze. Z jaką 
propozycją możemy wyjść do 
człowieka, która ma wszyst-
ko, ale chce być kloszardem? Ze 

W niekonwencjonalny spo-
sób z latem pożegnali się 

działacze różnych organizacji, 
wolontariusze i pracownicy 
administracji, biorąc udział w 
rajdzie rowerowym, który od-
był się 31 sierpnia. Rowerzyści 
przemierzyli wyznaczoną tra-
sę, by dojechać do mety w Ro-
dzinnych Ogródkach Działko-
wych Koninko. 

Na pomysł rajdu wpadła w 
ubiegłym roku Iwona Dolata 
ze Spółdzielni Socjalnej Open-
Technologies wspólnie z Tan-
demowym Klubem Niewido-
mych „Razem”, znajdującym się 
przy ulicy Czarna Rola w Pozna-
niu. Wówczas rowerzyści przy-
jechali nad jezioro Rusałka, by 
zakończyć rowerowe zmagania 
na wspólnym pikniku. Pomimo 
deszczu zabawa była doskona-
ła, dlatego w tym roku postano-
wiono ją powtórzyć. Zgodnie z 
założeniami na tandem mogła 
wsiąść osoba widząca w roli 
przewodnika i osoba niewido-
ma lub niedowidząca. Do dys-
pozycji było osiem tandemów. 
Do przemierzenia organizato-
rzy wytyczyli trzydzieści kilo-
metrów w obie strony. Część 
trasy wiodła przez ruchliwe od-

cinki miejskie, ale wyrozumiali 
kierowcy ostrożnie omijali ro-
werzystów. Wszyscy dojechali 
na metę w dobrych humorach. 
Rajd poprzedziły treningi oraz 
dokładne ustalenia, na jaki sy-
gnał trzeba się zatrzymać, na 
którą stronę stawiać stopy przy 
schodzeniu z roweru. Dlatego 
nikt nie poniósł najdrobniejsze-
go uszczerbku. 

– Postanowiliśmy wykorzy-
stać piękną pogodę, by poże-
gnać lato – mówi Justyna Ochę-
dzan, dyrektor Wielkopolskiej 
Rady Koordynacyjnej. – Przy-
szła do nas Iwona Dolata i od 
słowa do słowa doszliśmy do 
wniosku, że urządzimy spotka-
nie integracyjne w plenerze. Ro-
dzice Iwony mają działkę w Ro-
dzinnych Ogródkach Działko-
wych Koninko, idealnie nadają-
cą się na tego rodzaju pomysł. 
Początkowo pomyśleliśmy o 
grillu, ale Iwona zaproponowa-
ła dołączyć tandemy. Do współ-
pracy zaprosiliśmy Klub Niewi-
domych „Razem”. 

Jego przewodniczący Euge-
niusz Taczkowski bardzo się do 
przedsięwzięcia zapalił, rowe-
ry to jego wielka pasja. Klub od 

strony władz miasta brakuje mi 
konkretów pozwalających na 
wyprowadzanie z bezdomno-
ści. Nikt nie ma pomysłu, jak ten 
problem rozwiązać.

Okazuje się, że w rocznym 
programie jest zapis o przeciw-
działaniu żebractwu w Pozna-
niu. Organizacje muszą brać 
udział w konkursach, by otrzy-
mać zarezerwowane na ten cel 
pieniądze. Im lepszy i ciekawszy 
projekt, tym większe szanse na 
wygranie w zmaganiach kon-
kursowych. 

Marian Szydłowski zaape-
lował o utworzenie ocieplarni, 
która zimą jest niezbędna.

– Podobno problem ma być 
rozwiązany poprzez nakłania-
nie bezdomnych, by korzystali ze 
schronisk – dodał. Ale wiele tych 
osób od lat nie korzystało i nie 
będzie z nich korzystać. Dotyczy 
to szczególnie ludzi z koczowisk. 
Od lat problem pozostaje nieroz-
wiązany. Władze miasta powin-
ny wygospodarować pomiesz-
czenie dla bezdomnych, aby mo-
gli się ogrzać zimą. Nie ma sen-
su ich „udomawiać”, bo takie ży-
cie wybrali. Chodzi o to, by zimą 
nie zamarzali. 

Okazuje się, że władze mia-
sta zarezerwowały pieniądze z 
Funduszu Przeciwalkoholowego 
między innymi na budowę ocie-
plarni. Trzeba przejść przez wy-
magane procedury. Będzie ogło-

Zbigniew
Strugała
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1998 roku jest organizatorem 
Międzynarodowego Wyścigu 
Tandemowego Niewidomych i 
Słabowidzących o Puchar Pre-
zydenta Poznania, który odby-
wa się co rok w czerwcu. To 

największy wyścig w Polsce, 
biorą w nim udział uczestnicy 
Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Świata. Wbrew obawom i prze-
strogom jazda odbyła się bez 
stresu. Zwykłe rowery nie miały 

z tandemami szans. Iwona z Ju-
styną pierwsze dotarły na metę. 
Już po przejechaniu kilku me-
trów trema „puściła” i wszystko 
odbyło się na luzie. 

– Najpierw część osób, któ-
re wybrały tandemy, zebrała się 
na Czarnej Roli, tam odbyliśmy 
kilka prób, a potem spotkaliśmy 
się z pozostałymi rowerzystami 
jadącymi solo przy Starej Ga-
zowni, by stamtąd wyruszyć do 
Koninka – mówi Justyna Ochę-
dzan. – Jazda tandemem oka-
zała się bardzo przyjemna. Wy-
starczyło mocno trzymać kie-
rownicę, by wszystko poszło 
jak trzeba. Tandemy mają roz-
maite przerzutki, dlatego peda-
łowanie nikogo nie zmęczyło. Z 
miasta do Koninka jechaliśmy 
w jedną stronę półtorej godziny. 

Na miejscu w Koninku cze-
kał grill: kiełbaski, banany, cu-
kinia. Rowerzyści wypoczywa-
li wśród zieleni. Powodzeniem 
cieszyła się huśtawka, oble-
gana przez panie i panów. Już 
wiadomo, że rowerowe prze-
jażdżki będą kontynuowane. 
Wszystko wskazuje na to, że 
kolejna taka wyprawa odbędzie 
się wiosną. W planach są rów-
nież inne rowerowe wypady. 

AURELIA PAWLAK 

szony konkurs ofert. Justyna 
Ochędzan zachęcała do udzia-
łu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Jej zdaniem na 
pewno są osoby zainteresowa-
ne wyjściem z bezdomności i to 
należy wziąć pod uwagę. Nato-
miast tych, którzy bezdomność 
wybrali, do niczego nie należy 
zmuszać. 

– Po są dotacje, by z nich ko-
rzystać, bo wszystkiego nie uda 
się zrobić samodzielnie – mó-
wiła. – Od kreatywności organi-
zacji zależy, w jaki sposób będą 

spożytkowane. Jeżeli są pienią-
dze na ocieplarnię, to oznacza, 
że władze miasta chcą tę kwe-
stię rozwiązać. Wprawdzie wią-
że się to ze stworzeniem projek-
tu, rozliczeniem i innymi formal-
nościami, ale z tym można sobie 
poradzić. Zwłaszcza, że wiele 
organizacji pozarządowych ma 
już duże doświadczenie. 

Analizując roczny program 
współpracy zaproponowano 
kilka zmian i nowych propozy-
cji. Jedna z nich dotyczyła sfery 
pożytku publicznego „Ochrona i 

promocja zdrowia”. Chodziło o 
intensywną pomoc we włącze-
niu osób niepełnosprawnych do 
społeczeństwa. 

Uczestników uderzyła duża 
dysproporcja pomiędzy obsza-
rem „Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fi zycznej”, na który 
zaplanowano 6.085.000 złotych, 
a obszarem „Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i wy-
chowanie”, dla którego przezna-
czono 120.000 złotych. Urzędni-
cy wyjaśnili, że to poszczególne 
wydziały Urzędu Miasta Pozna-
nia ustalają pule pieniędzy. Być 
może dysproporcja wzięła się z 
charakteru zaplanowanych za-
dań. 

Justyna Ochędzan zapropono-
wała, by do rocznego programu 
dodać paragraf pod hasłem „Pro-
mocja i organizacja wolontaria-
tu”, który obejmowałby prowa-
dzenie działań na rzecz zwięk-
szenia udziału poznaniaków w 
dziedzinach społecznych w for-

mie wolontariatu, prowadzenie 
działań edukacyjnych na rzecz 
rozwoju wolontariatu w poznań-
skich organizacjach pozarządo-
wych i instytucjach miejskich. 
Propozycja przeszła siedmioma 
głosami. 

Kolejny wniosek dotyczył do-
pisania punktu o działalności 
na rzecz organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymie-
nionych w artykule 3, ustawy 3 
w zakresie określonym w punk-
tach 1-32 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Podobnie jak wcze-
śniejszy, paragraf został przy-
jęty. Uczestnicy spotkania od-
rzucili pomysł, by do programu 
włączyć zapis o tym, że III sek-
tor może być miejscem pracy. 
Jak zaznaczył wnioskodawca 
chodziło o to, by osoby pracują-
ce w stowarzyszeniach i funda-
cjach mogły prowadzić działal-
ność gospodarczą. 

AURELIA PAWLAK 

Więcej czynów – 
mniej dokumentów 

Pożegnanie lata 
na rowerach 
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Festyn 8 września z okazji 
pożegnania lata na osie-

dlu Tysiąclecia w Poznaniu 
dla członków Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych 
Ich Rodzin i Przyjaciół ZA-
WSZE RAZEM oraz uczestni-
ków działającego przy Domu 
Kultury ORLE GNIAZDO klu-
bu dla młodzieży niepełno-
sprawnej TACY SAMI był ko-
lejną okazją do pokazania 
publiczności tego, co wytwa-
rzają podczas zajęć plastycz-
nych. 

Z dumą prezentowali swoje 
obrazy, prace wykonane meto-
dą pirografi i, decoupage i wiele 
innych prac. Ich stoisko budzi-
ło spore zainteresowanie, a pu-
bliczność z niedowierzaniem 
przyjmowała fakt, że tak fan-
tastyczne prace wykonały oso-
by niepełnosprawne. Było dużo 
pytań, a artyści rzeczowo opo-
wiadali o technikach wykony-
wanych przez siebie prac.

Na festynie było wiele atrak-

cji. Więc i oni wzięli udział w 
warsztatach bębniarskich, od-
wiedzali chłopską zagrodę, 
starli się ze średniowieczny-
mi wojami i postrzelali z łuku. 
Zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko wojskowej grupy re-
konstrukcyjnej: zakładali na 
głowę hełmy, brali do rąk roż-
nego rodzaju broń i tak wypo-
sażeni robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

Na scenie królowała dobra 
muzyka. Bawili się więc wraz 
z występującymi zespołami 
z działających na tym terenie 
Domów Kultury, nucili znane 
wszystkim przeboje z zespo-
łem ABBA COVER i wysłuchali 
koncertu wschodzącej gwiaz-
dy polskiej estrady Magdaleny 
Wasylik.

To był miło spędzony dzień, 
dużo zabawy, wiele pochwał 
i słów uznania za wykonane 
prace, co z pewnością zmobi-
lizuje ich do dalszych działań.

PAWEŁ GROCHOWSKI

– Sejm 12 lipca tego roku 
przyjął Kartę Praw Osób z Au-
tyzmem, która jest dokumen-
tem dostosowanym do pol-
skich realiów takiej samej kar-
ty przyjętej Parlament Europej-
ski w 1996 roku. Co to oznacza 
dla osób które zmagają się z tą 
choroba oraz ich opiekunów? 

– Zanim przejdziemy do kar-
ty, chciałabym przedstawić reali-
zowany przez ProFUTURO pro-
jekt rzeczniczy „Od wyklucze-
nia do integracji – w obronie 
podstawowych praw osób z au-
tyzmem”, w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współ-
pracy. Projekt prowadzony jest 
równocześnie w siedmiu wo-
jewództwach, także w Wielko-
polsce. Przeprowadziliśmy ba-
danie ankietowe w administracji 
publicznej, PCPR, MOPS, MOPR, 
WTZ, ŚDS. Ankietę wypełniali 
też opiekunowie osób dorosłych 
z autyzmem. Już we wstępnych 
opracowaniach okazało się, że 
według wielu instytucji rzekomo 
nie istnieje problem osób z auty-
zmem. Część instytucji odesłało 
nam puste ankiety z dopiskiem, 
że w rejonie ich działania nie ma 
takich osób, dlatego nie przewi-
dują działań na ich rzecz. Nato-
miast w ankietach opiekunów 
pojawił się problem braku oferty 
dla ich dorastających czy już do-
rosłych dzieci. Wygląda to tak, 
jakby osoby z autyzmem i ich 
opiekunowie nie zabiegali o po-
moc. Jakby żyli w przekonaniu, 
że dla nich nie ma żadnej ofer-
ty. Będziemy więc zachęcać ro-
dziców do zostawiania w urzę-

Wielkie emocje, ostra wal-
ka pod koszem, za-

dowoleni kibice i zawodni-
cy – taki był II Koniński Tur-
niej Koszykówki na Wózkach. 
Wzięły w nim udział zespoły 
z Wrocławia, Kielc, Krakowa 
i Konina. 

Dla Mustanga z Konina była 
to szansa na rewanż za I Tur-
niej, w którym wygrała dru-
żyna z Krakowa. Tym razem 
udało się pokonać zawodni-
ków spod Wawelu, jednak na 
Wrocław nie było mocnych. 
Mecz otwarcia, w którym gra-
li Gospodarze z Salutare Wro-
cław zakończył się porażką dla 
Koninian. Wola walki Mustan-
ga jednak nie osłabła po prze-
granym meczu i w później-
szych spotkaniach pokona-
li rywali ze znaczną przewa-
gą punktową. Losy I miejsca 
rozstrzygnęły się w pierwszym 
niedzielnym meczu rozegra-
nym pomiędzy Salutare Wro-
cław a AZS AGH Kraków. 

Cała drużyna konińska i ich 
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Pirografi a i decoupage 
„Zawsze Razem” 

dach informacji, z jakimi proble-
mami się borykają i w jakim za-
kresie potrzebują systemowego 
wsparcia. 

– Czy to znaczy, że osoby z 
autyzmem mają małe szanse, 
by podjąć naukę? 

– W tym przypadku może-
my mówić o swoistym paradok-
sie. Jeszcze nie tak dawno żad-
na placówka szkolna nie chcia-
ła przyjmować naszych benefi -
cjentów. Teraz same do nas te-
lefonują, oferując miejsca w 
szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Po pierwsze, z powo-
du niżu demografi cznego, a dru-
gi powód to kwestia fi nansowa. 
Gmina otrzymuje na osobę z au-
tyzmem bon oświatowy w wy-
sokości około czterech tysię-
cy złotych miesięcznie na każ-
dym etapie szkolnym, łącznie z 
przedszkolem. 

– Po co osobie z autyzmem 
rzecznik? 

– Skoro jest dobre prawo, są 
pieniądze, jest kadra, to w czym 
właściwie problem? Otóż w tym, 
że tradycja i zwyczaje są silniej-
sze niż prawo pisane. Wystarczy 
przytoczyć znane zapisy z Po-
wszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka z 1948 roku, która mówi 
że wszyscy ludzie rodzą się rów-
ni i wolni pod względem swej 
godności i swoich praw, także 
Konstytucja gwarantuje wszyst-
kim równe prawa. Do tego do-
chodzi Karta Praw Osób Niepeł-
nosprawnych. Ale życie pokazu-
je, że jest inaczej. Z jednej strony 
cieszymy się z Karty Praw Osób 

kibice trzymali kciuki za Kra-
ków, bo tylko wygrana Aka-
demików odpowiednią ilo-
ścią punktów dawała szan-
sę na zwycięstwo turniejowe 
Mustangowi. Choć drużyna z 
Wrocławia była najmniej licz-
na, wygrała wszystkie swo-
je mecze i tym samym zdoby-
ła puchar za I miejsce w całym 
turnieju. 

– Mimo ponownego zaję-
cia II miejsca w turnieju, pod 
względem sportowym jeste-
śmy lepsi niż na I Konińskim 
Turnieju Koszykówki na Wóz-
kach – powiedział Daniel Po-
lichnowski, były zawodnik Mu-
stanga, obecnie koordynator 
konińskiej drużyny. – Przegra-
liśmy tylko 11 punktami z bar-
dzo silną drużyną z Wrocła-
wia. Mamy potencjał do walki 
o najlepsze wyniki w nadcho-
dzących Mistrzostwach Polski, 
do których turniej kwalifi ka-
cyjny odbędzie się już w paź-
dzierniku w Koninie. Wszyst-
kie drużyny podkreślały swoje 
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z Autyzmem, o którą walczyły 
organizacje. Ale z drugiej strony 
nadal trwa segregacja. Obrazuje 
to przykład przedszkoli. W pań-
stwowym dyrektor zastanawia 
się, czy znajdzie pieniądze na 
prowadzenie w odpowiednim 
zakresie dziecka z autyzmem, a 
w prywatnym nie ma z tym pro-
blemu. Dzieci mają swojego na-
uczyciela, który umożliwia im 
integrację z rówieśnikami. 

– W niektórych szkołach 
dzieci z autyzmem są odsuwa-
ne na przykład od uczestnic-
twa w zajęciach z wychowa-

nia fi zycznego. Jak temu prze-
ciwdziałać? 

– Bywa, że żąda się od rodzi-
ców, by dostarczali zaświad-
czenie o zwolnieniu z lekcji wy-
chowania fi zycznego. To skan-
daliczne. Dziecku z autyzmem 
jest potrzebna dobra kondycja 
fi zyczna, objawiająca się w wy-
trzymałości, tak zwanym „by-
ciu w zadaniu”, Gdy ciało jest 
kruche, to pogarsza się rów-
nież kondycja psychiczna. Ciało 
i umysł są tak samo ważne. Nie 
widzę powodów, by nasze dzie-
ci były niezdarne, słabe fi zycznie, 
by nie potrafi ły walczyć. Szko-
ły tę sytuację tłumaczą tym, że 
uczestnictwo w lekcjach wycho-
wania fi zycznego nie jest wska-
zane ze względu na bezpieczeń-
stwo. Tymczasem wszedł prze-
pis, że zamiast wychowania fi -
zycznego dwie godziny można 
przeznaczyć na tańce lub cho-
ciażby nordic walking. 

– Karta Praw Osób z Au-
tyzmem to skondensowanie 
praw, ujętych w różnych do-

kumentach. Czy pomoże ona 
w walce o prawa osób z auty-
zmem? 

– Bardzo chciałabym, aby ta 
karta nie była potrzebna. Jednak 
najpierw musimy nauczyć się 
dochodzić swoich praw i ciągle 
o nich mówić. Trzeba zmienić 
sposób myślenia urzędników, 
ale nie tylko. Potrzebna jest edu-
kacja społeczna, by osoby nie-
pełnosprawne nie budziły sen-
sacji lub nadmiernej opiekuń-
czości. Jeżeli nie wyjdziemy na 
ulice, to zawsze będziemy obcy. 
Chodzi o zachowanie normal-
ności, bo społeczeństwo jest i 
będzie coraz bardziej zróżnico-
wane. Trzeba nauczyć się prze-
stać dziwić się, że ktoś zakłada 
słuchawki na uszy, bo przeszka-
dza mu hałas na ulicy, wypowia-
da dziwne słowa, ma niezborne 
ruchy, jest nadpobudliwy. Musi-
my podjąć walkę ze stygmata-
mi. Osoby z autyzmem nie mogą 
błagać, prosić, pozwalać odsyłać 
się z kwitkiem lecz normalnie 
żyć, na miarę swoich możliwo-

ści. Trzeba mówić: „mnie się na-
leży”, „ja potrzebuję pomocy”, „to 
jest moje prawo”. 

– Autorzy karty zwracają 
uwagę, że osoby z autyzmem 
mają prawo do wynagrodzenia 
wykluczającego dyskrymina-
cję, do mieszkania, do korzy-
stania z dóbr kultury, rozrywki, 
wypoczynku i sportu. Brzmi to 
jak bajka… 

– A dlaczego ma być ina-
czej? Bo przywykliśmy do tego, 
że choć się nam należy to i tak 
natrafi my na tyle przeszkód, że 
prawa pozostaną na papierze? 
To od nas, naszej determinacji i 
konsekwencji zależy, czy uda się 
zmienić sposób myślenia i styl 
działania osób zobowiązanych 
do wypełniania zapisów prawa. 
Stąd potrzebna jest aktywizacja 
środowiska osób z autyzmem, 
by karta zaczęła funkcjonować 
zgodnie z zaleceniami, a potem 
stała się tylko dokumentem, na 
który będziemy się powoływać 
w sytuacjach skrajnych. 

Nasze konstytucyjne 
prawa 
Z AGNIESZKĄ HAREMSKĄ, szefową Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO 
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.

II KONIŃSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH

Na Wrocław nie było mocnych

zadowolenie z bardzo spraw-
nej organizacji II Turnieju, oraz 
z zaangażowania wolontariu-
szy Fundacji im. Doktora Pio-
tra Janaszka PODAJ DALEJ. 

Miejsca drużyn w turnieju: 
1. Salutare Wrocław, 2. Mu-
stang Konin, 3. FAR Scyzory 
Kielce, 4. AZS AGH Kraków. 

KASIA I ŁUKASZ
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W pełni udał się IX Festyn 
dla Osób Niepełnospraw-

nych „Przez tolerancję do inte-
gracji” w sobotę 14 września w 
Zaniemyślu, mimo że nie do-
pisała pogoda i trzeba było 
go przenieść do auli Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum. 

Wzięły w nim udział osoby 
niepełnosprawne i ich opieku-
nowie – około 150 osób między 
innymi ze Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga” z Lubo-
nia, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no Wychowawczego w Mosi-
nie, Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Środzie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy 
ulicy Mariackiej w Poznaniu.

Organizatorem był Urząd 
Gminy w Zaniemyślu. Nie odby-
łaby się ona, gdyby nie niestru-

Specjalny zasiłek opiekuń-
czy, świadczenie pielęgna-

cyjne, zasiłek pielęgnacyjny, 
zasiłek rodzinny oraz dodatki 
do zasiłku rodzinnego i jedno-
razowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka – to formy 
wsparcia fi nansowego Poznań-
skiego Centrum Świadczeń. 

Specjalny zasiłek opiekuń-
czy przysługuje osobie, któ-
ra zrezygnowała z zatrudnie-
nia bądź innej pracy zarobkowej 
z racji sprawowania stałej opie-
ki nad osobą posiadającą orze-
czenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności lub orzeczenie 
o niepełnosprawności ze wska-
zaniami konieczności stałej albo 
długotrwałej opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością oraz ko-
niecznością współudziału opie-

kuna w procesie rehabilitacji i te-
rapii. Kwota zasiłku wynosi 520 
złotych miesięcznie.

O świadczenie pielęgna-
cyjne mogą się ubiegać rodzi-
ce, opiekun faktyczny dziecka, 
osoba będąca rodziną zastęp-
czą lub inna osoba, na której 
spoczywa obowiązek alimenta-
cyjny. Świadczenie przysługu-
je, gdy niepełnosprawność oso-
by wymagającej opieki powsta-
ła nie później niż do ukończenia 
18 roku życia lub w trakcie edu-
kacji w szkole ponadgimnazjal-
nej i szkole wyższej nie później 
niż do ukończenia 25 roku życia. 
Wynosi 620 złotych miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny to 
świadczenie przyznawane w 
celu częściowego pokrycia wy-
datków wynikających z faktu ko-

nieczności zapewnienia opieki i 
pomocy w związku z niezdol-
nością do samodzielnej egzy-
stencji. Jest wypłacany miesięcz-
nie w kwocie 153 złote na każdą 
uprawnioną osobę. 

Z kolei o zasiłek rodzinny oraz 
dodatki do zasiłku rodzinne-
go może ubiegać się jeden bądź 
oboje rodziców dziecka, opie-
kun prawny, opiekun faktyczny 
dziecka oraz osoba ucząca się. 
Jest to świadczenie wypłacane 
na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka i wynosi miesięcznie: 77 
złotych na dziecko do 5 lat, 106 
złotych na dziecko w wieku od 5 
do 18 lat i 115 złotych na dziec-
ko, które ukończyło 18 rok życia, 
a nie przekroczyło 24 lat. 

Jednorazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka jest 

formą fi nansowego wsparcia, 
która przysługuje rodzicom, 
opiekunowi prawnemu lub opie-
kunowi faktycznemu z racji uro-
dzenia się żywego dziecka. Aby 
ją otrzymać, należy złożyć wnio-
sek w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin. Wynosi 1 tysiąc 
złotych miesięcznie na każde 
dziecko, przy czym kryterium 
dochodowe na osobę w rodzi-
nie nie może przekraczać kwo-
ty 1922 złotych. Szczegółowe in-
formacje na temat wymaganych 
dokumentów i terminów wypłat 
świadczeń można uzyskać pod 
numerem telefonu: (61) 646 33 
44 oraz na stronie internetowej 
Poznańskiego Centrum Świad-
czeń: www.pcs-poznan.pl 

 OPRACOWAŁA

 KAROLINA KASPRZAK

Centrum Świadczeń zaprasza

dzony jej propagator, przyjaciel 
osób niepełnosprawnych – Mi-
rosław Piątkowski. 

Patronat medialny sprawowa-
li: „Przewodnik Katolicki”, Radio 
Emaus, „Filantrop naszych cza-
sów”, „Tydzień Ziemi Śremskiej”, 
„Głos Powiatu Średzkiego”. Prze-
słaniem festynu było uświado-
mienie ludziom niepełnospraw-
nym, jak wiele mogą osiągnąć w 
życiu dzięki determinacj i wie-
rze w siebie, a ludziom zdrowym 
– ile wartości prezentują osoby 
niepełnosprawne.

Imprezę prowadził red. Ma-
ciej Narożny z radia „Eska”. Za-
prezentowały się trzy zespoły z 
Owińsk, które prowadzi Hen-
ryk Wereda: „Dzieci Papy” ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Niewido-
mych, „Poli” (wspólnie z tym 
zespołem zaśpiewali senio-
rzy z Owińsk Janina Prause i 
Zbigniew Świątek) oraz „Znad 
warciańskich łąk”. Ten ostatni 
zespół tworzą członkowie Klu-
bu Seniora. Kolejny już raz na 
tej imprezie wystąpili Alina i 
Krzysztof Galasowie.

Festyn zakończył się zaba-
wą przy muzyce i śpiewie ka-
peli „Średzioki” ze Środy, pro-

wadzonej przez Krzysztofa Ba-
ko-Bartkowiaka. 

Imprezie towarzyszyły kon-
kurencje sportowo-rekreacyj-
ne: mecz bocci, ringo, „salon 
tatuażu”, strzelanie z procy do 
celu, rzuty do kosza, rysun-
ki na chodniku, „maxi” bier-
ki. Były też przejażdżki brycz-
ką, pokazy sprawności OSP w 
Zaniemyślu i uczniów ze Szko-
ły Ratownictwa Medycznego w 
Poznaniu. Fizjoterapeuci z Fir-
my HABITUS – Emilia Koło-
dziejczyk i Bartłomiej Boro-
wiec zaprezentowali najnow-
szy sprzęt rehabilitacyjny.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Przez tolerancję…
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– W ubiegłym roku po raz 
pierwszy zaproponowano 
mieszkańcom Poznania 10 
milionów złotych w ramach 
budżetu obywatelskiego. Czy 
to jest dobra forma aktywi-
zacji społecznej? 

– Uważam, że jedna z lep-
szych, bo nie znam przykła-
dów takich projektów, poza 
wyborami samorządowymi 
lub do rad osiedli, gdzie ak-
tywność społeczna w natu-
ralny sposób wzrasta. Z na-
szych wyliczeń wynika, że 
te 20.000 osób, które wzię-
ło udział w głosowaniu, sta-
nowiło 4,5 procenta frekwen-
cji. Na korzyść tego wyniku 
świadczy także to, że były to 
konsultacje społeczne. Od-
noszę wrażenie, że miesz-
kańców cieszyła możliwość 
oddania głosu w konkretnej 
sprawie. W tym przypadku 
wskazaliśmy sprecyzowane 
propozycje, na które wystar-
czyło oddać głos. W moim 
przekonaniu jest to wyższy 
szczebel współdecydowa-
nia o swoich sprawach, a nie 
tylko opiniowanie. Gdyby ta 
forma aktywizacji społecz-
nej się nie sprawdziła, to nie 
kontynuowalibyśmy jej w tym 
roku. To jedna z możliwości 
przebudzania i stymulowania 
społeczeństwa, by włączali 
się w życie miasta. 

– Do 7 lipca można było 
zgłaszać propozycje. Czy 
wszystkie spełniały stawia-
ne wymogi? 

– Podeszliśmy do tej kwe-
stii bardzo liberalnie. Odrzu-
ciliśmy tylko kilka projektów, 
które nie spełniały wymo-
gów, a więc były pisane „na 
kolanie”, nie dało się ich od-
czytać lub zupełnie nie mia-
ły sensu. Pozostałe przeka-
zaliśmy do poszczególnych 
wydziałów do przeanalizo-
wania. O czym więc marzą 
poznaniacy? Najwięcej pro-
jektów dotyczyło transportu 
i komunikacji. A więc budo-
wy ścieżek rowerowych, bo-
isk dla klubów sportowych, 

renowacji hali Arena, kąpie-
liska w parku Kasprowicza. 
Były też projekty bardzo eg-
zotyczne, chociażby taki, by 
wwiercić się do jądra zie-
mi i odkopać wszechstwór-
ców. Pojawiły się propozy-
cje pomników, kilka tema-
tów kulturalnych, remonty 
budynków, skwerów. Z myślą 
o osobach niepełnospraw-
nych pojawiły się propozy-
cje dla chorych na Alzheime-
ra, projekt mieszkań wspo-

maganych, propozycja stwo-
rzenia siłowni, a także ka-
wiarenek integracyjnych. Za-
skoczyła nas duża różnorod-
ność. Wpłynęło 217 projek-
tów z różnych środowisk. 

– Jakiej procedurze będą 
podlegać? 

– W sierpniu skończyliśmy 
etap opiniowania, na podsta-
wie którego stworzyliśmy li-
stę sześćdziesięciu propozy-
cji, które przekazaliśmy ze-
społowi opiniującemu. Two-
rzy go dwanaście osób po 
równo z władz miasta, or-
ganizacji pozarządowych i 
Rady Miasta Poznania. Jego 
zadaniem będzie wybranie 
około dwudziestu projektów. 
W połowie września poinfor-
mujemy fi nalistów, dając im 
trochę czasu, by mogli się 
przygotować do ostatecznej 
rozgrywki. 

– Po zaopiniowaniu i przy-
gotowaniu ostatecznej li-
sty rozpocznie się głosowa-
nie. Na kiedy jest ono prze-
widziane? 

– Odbędzie się od 18 do 29 
września. Uznaliśmy, że naj-
sprawniej oddawanie głosów 
odbywać się będzie drogą in-
ternetową. Wystarczy wejść 
na stronę www.poznan.pl, po-
szukać odpowiedniej zakład-
ki i tam wpisać imię, nazwi-
sko, PESEL oraz wypełnić po-
zostałe pola. Zajmie to do-
słownie chwilę. Poza tym w 
trzech centralnych punktach 
miasta poznaniacy zagłosują 
bezpośrednio w godzinach od 
10.00 do 18.00 w dni powsze-
dnie. W punkcie informacyj-
nym w holu Urzędu Miasta Po-
znania na Placu Kolegiackim 
głos można oddać do specjal-
nej urny. W weekendy urucho-
mimy specjalne stoliczki pod 
parasolami dla głosowania 
między innymi nad Maltą i na 
rynkach. Zależy nam na tym, 
aby były to miejsca najbardziej 
uczęszczane, gdzie przewija 
się najwięcej ludzi. Prawdopo-
dobnie zrezygnujemy z lokali-
zacji Starego Rynku ze wzglę-
du na przelewające się fale tu-
rystów. Lepsza lokalizacja bę-
dzie u wylotu ulicy Półwiej-
skiej. W ubiegłym roku pięć-
dziesiąt procent głosów odda-
no drogą internetową. 

– Jak będą mogły oddać 
głos osoby starsze, które nie 
mają w domu Internetu? 

– Podobnie jak w ubiegłym 
roku mogą przysłać do nas 
list zwykłą pocztą. Przy oka-
zji wyjścia do miasta mogą 
również zajść do urzędu lub 
skorzystać z jednego z punk-
tów usytuowanych w cen-
trum miasta. Zaś w weekend 
podczas spacerów, na przy-
kład nad Maltą, mogą zaj-
rzeć do punktu pod paraso-
lem. Możliwości jest sporo, 
więc każdy zainteresowany 
na pewno znajdzie taką for-
mę, która będzie mu odpo-
wiadać. 

– Czy 10 milionów pana 
zdaniem to dużo jak na Po-
znań? Inne miasta prze-
znaczają więcej. Na przy-
kład budżet obywatelski Ło-
dzi wyniósł 20 milionów zło-
tych. 

– Ile by nie było pieniędzy, 
20 czy 30 milionów, zawsze 
znajdzie się ktoś, kto powie: 
dlaczego nie więcej. Uwa-
żam, że za te 10 milionów w 
Poznaniu można zrealizo-
wać całkiem interesujący pro-
jekt. Ten budżet w pewnym 
sensie spełnia walory edu-
kacyjne, bo uczy nas gospo-
darowania pieniędzmi. Z do-
świadczenia wiemy, że łatwiej 
ocenić coś mniejszego, aniże-
li wielomilionową inwestycję. 
Jeżeli chodzi o budżet Łodzi, 
to jest on największy w Pol-
sce i ma charakter ekspery-
mentu. Podzielono pieniądze 
na poszczególne dzielnice. Na 
jego promocję przeznaczono 
dwieście tysięcy złotych, a my 
mogliśmy dysponować kwo-
tą kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. Przykład Wrocławia po-
kazuje, że tych pieniędzy jest 
jeszcze mniej. Stąd też te dys-
proporcje. Zdaję sobie spra-
wę, że oczekiwania są o wiele 
większe, ale mamy 10 milio-
nów i trzeba skupić się na tej 
kwocie, aby ją mądrze zago-
spodarować. Ubiegłoroczny, 
zwycięski pomysł zbudowa-
nia Domu Dziennego Pobytu 
to świetna inicjatywa. Wska-
zuje, że w naszych mieszkań-
cach drzemie ogromny kapi-
tał. Oni najlepiej wiedzą co 
jest w mieście potrzebne. 

– Kiedy będzie wiadomo 
który pomysł wygrał? 

– Musimy trzymać się przy-
jętych procedur. Z ubiegło-
rocznych doświadczeń wy-
nika, że jeszcze przez kilka 
dni trzeba będzie liczyć głosy. 
Myślę, że do dziesiątego paź-
dziernika będzie już wszyst-
ko jasne. Wówczas dowiemy 
się, czyj pomysł najbardziej 
spodobał się mieszkańcom 
Poznania. 

Mądrze wydać 
10 milionów dla Poznania 
Z MACIEJEM MILEWICZEM, kierownikiem Oddziału Dialogu Społecznego Biuro Prezydenta 
Urzędu Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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Medale dla 
kaliszan
W dniach od 25 do 29 

sierpnia ekipa niepeł-
nosprawnych sportowców z 
WTZ przy Fundacji Inwali-
dów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kaliszu 
wzięła udział Decathlonie w 
Puli w Chorwacji. 

Oprócz zespołu z Kalisza 
uczestniczyły ekipy z Republiki 
Czech, Ukrainy, Rumuni, Chor-
wacji, Węgier, Austrii a także 
inne zespoły z Polski. Niepeł-
nosprawni sportowcy rywa-
lizowali w 10 konkurencjach: 
biegu na 60 i 200 metrów, w 
skoku w dal i wzwyż, rzucie 
piłeczką, pchnięciu kulą, rzu-
tami do kosza, strzałami na 
bramkę, oraz w golfi e i bocci. 

Bardzo dobrze w zawodach 
wypadli sportowcy z Kalisza. 
Magdalena Jakubowska zdo-
była złoty medal, a Anna Cha-
ładyn brązowy. Rywalizacja 
sportowa była zacięta, ale naj-
ważniejsze, że każdy z uczest-
ników zawodów czuł się zwy-
cięzcą. 

Organizatorzy zawodów za-
pewnili uczestnikom zwie-
dzanie historycznego miasta 
Pula, znajdującego się i brze-
gów ciepłego i czystego Ad-
riatyku. Dzieje miasta sięga-
ją czasów rzymskich, o czym 
świadczą liczne zabytki z tego 
okresu. Nie udało się, nieste-
ty, pozyskać dofi nansowa-
nia do wyjazdu; koszty ponie-
śli sami uczestnicy i opiekuno-
wie. Szkoda byłoby zaniechać 
udziału w imprezie, w któ-
rej bierzemy udział już po raz 
szósty. Mamy nadzieję, że i w 
przyszłym roku będziemy brać 
udział w kolejnej edycji deca-
thlonu.

MARIUSZ PATYSIAK

Niepełnosprawni uczest-
nicy warsztatów terapii 

zajęciowej w Kaliszu, Odo-
lanowie i Przygodzicach, 
działających przy Fundacji 
Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, przebywali w 
dniach od 9 do 11 września 
się na wycieczce w stolicy. 

Wśród nich było również 
pięć osób na wózkach in-
walidzkich, ale opiekuno-
wie i wzajemna współpra-
ca pozwoliły na pokona-
nie wszystkich przeszkód. 
Zwiedziliśmy spacerem 
Warszawską Starówkę, Ła-
zienki Królewskie i Wilanów. 

W dniach od 6 do 13 lip-
ca uczestnicy kaliskie-

go Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej przy Fundacji Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” wzięli udział 
w kolejnym IV Rajdzie Rowe-
rowym Dla Osób Niepełno-
sprawnych. 

Impreza ta, mająca charakter 
zarówno sportowy, jak i rekre-
acyjny, integracyjny i edukacyj-
ny, jest atrakcyjną i nowatorską 
formą rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych. W tegorocznym 
rajdzie wiodącym przez Podla-
sie wzdłuż wschodniej granicy 
kraju, wzięło udział 10 niepełno-
sprawnych rowerzystów i czte-
rech opiekunów. Etapy, których 
było dziesięć, liczyły od 40 do 60 
kilometrów. Jako opiekun poje-
chał również z nami ksiądz Mi-
rosław Borysiuk, opiekun Para-

fi i Prawosławnej w Kaliszu, który 
był opiekunem duchowym wy-
cieczki i przewodnikiem po licz-
nych cerkwiach i miejscach kul-
tu prawosławnego na wschod-
nich kresach Polski. Z braku ja-
kiegokolwiek dofi nansowania, 

uczestnicy rajdu sami ponie-
śli wszystkie koszty z nim zwią-
zane. Impreza ta jest ważnym 
elementem prowadzonej przez 
nas rehabilitacji i warto ją mimo 
wszystko kontynuować.

MARIUSZ PATYSIAK 
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Z Przygodzic 
do stolicy
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Rehabilitacja na rowerach

Był wrzesień i piękna pogo-
da. 

Nocowaliśmy w hotelu „Pa-
tron”, na terenie kompleksu 
Centrum Zdrowia Dziecka. 

Organizacja wycieczki 
była możliwa dzięki dofi nan-
sowaniu Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu, środ-
kom Fundacji „Miłosierdzie” i 
wpłatom uczestników.

MARIUSZ PATYSIAK
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DOROTA SUDER

Wdzięczność

Być wdzięcznym 

Za dar życia

I przyjaźni

To tak wiele

I warto to cenić

Gdyż jeśli chcemy

Możemy 

Uczynić z nich

Pięknie przeżyte 

Istnienie

I tu słów kilka

Do mych Przyjaciół

Dziękuję 

Za światło serca

Którym tak daleko

Sięgacie.

DOROTA SUDER

***
Przyjaźń 
Niejedno ma imię
Lecz ta prawdziwa 
Zawsze daje siłę
Kto jej dostąpił
Ten nigdy nie zazna
Smaku samotności

Powiaty i gminy 
wrażliwe

Wielkopolskie powiaty i 
gminy, które podejmu-

ją aktywne działania na rzecz 
wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością, będą 
miały możliwość po raz kolej-
ny zaprezentować swoje inicja-
tywy. 8 sierpnia 2013 roku Za-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego ogłosił IV edycję kon-
kursu „Wielkopolska Otwarta 
dla Niepełnosprawnych”.

Celem konkursu jest promo-
wanie przedsięwzięć w dziedzi-
nie ekonomii społecznej dedy-
kowanych osobom z niepełno-
sprawnościami, a tym samym 
zachęta do kontynuacji działań 
na ich rzecz.

IV edycja konkursu „Wielko-
polska Otwarta dla Niepełno-
sprawnych” rozpoczęła się 2 
września, a jej zakończenie na-
stąpi nie później niż 30 czerw-
ca 2014 roku. Podmiotami upo-
ważnionymi do składania ofert 
są jednostki samorządu teryto-
rialnego województwa wielko-
polskiego. 

Termin składania ofert koń-
czy się 31 października o 15.00. 
Oferty należy składać w siedzi-
bie Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu albo 
drogą pocztową na adres: Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej, ulica Nowowiejskiego 11, 61-
731 Poznań z dopiskiem: Kon-
kurs „Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych – IV edycja” 
(decyduje data stempla poczto-
wego). 

Skany dokumentów wraz z 
podpisami osób upoważnio-
nych należy przesłać na adres: 
aleksandra.krawczyk@rops.po-
znan.pl (decyduje data przesła-
nia). Bliższych informacji doty-
czących konkursu udzielają Al-
dona Lewandowska i Aleksan-
dra Krawczyk pod numerem te-
lefonu: (61) 85 67 326. 

 KAROLINA KASPRZAK

Dorota
Suder
KRAKÓW-DĄBIE
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Jego pięknie 
uśmiechnięta twarz 

Moja opowieść będzie 
tym razem poświęcona 

Krzysztofowi Kolbergerowi – 
osobie niezwykłej i nietuzin-
kowej, znakomitemu aktoro-
wi teatralnemu i fi lmowemu, 
człowiekowi posiadającemu 
skarb największy: potencjał 
niezapomnianego człowie-
czeństwa. 

Stworzył on wiele niezapo-
mnianych kreacji aktorskich, 
a swoje role grał niezwykle 
naturalnie i przejmująco. Ży-
cie napisało mu równie trud-
ny scenariusz, któremu sta-
rał się jak najlepiej sprostać 
i nadać mu sens.

 Mam na myśli ciężką cho-
robę nowotworową, której 
początki zlokalizowały się w 
jednej z nerek. Przypadkowe 
jej rozpoznanie i szybka in-
terwencja chirurgiczna przy-
niosły zadowalające efekty. 

Jednak tak do końca nigdy 
nie wiadomo, czy choroba ta 
jest całkowicie wyleczona. 
I tak też było i w jego przy-
padku, gdy po trzynastu la-
tach nagle i nieoczekiwanie 
powróciła. 

Tym razem zaatakowała z 
dużo większą siłą dwa orga-
ny: trzustkę i śledzionę, któ-
re lekarze natychmiast usu-
nęli, by ratować życie aktora. 
Później nastąpiły przerzuty 
do wątroby. Ale ze względu 
na stan chorego i duże ob-
ciążenie zabiegiem opera-
cyjnym lekarze świadomie 
odstąpili od niego. 

Pragnę przede wszystkim 
zwrócić uwagę na dzielność, 
determinację, pokorę i spo-
kój, z jakim Krzysztof Kol-
berger przyjął wiadomość o 
nieuleczalnej chorobie. 

Lekarze, dostrzegając jego 
zaangażowanie i chęć po-
wrotu do w miarę przy-
zwoitego funkcjonowania, 
zapewnili go, że uczynią 
wszystko, by dane mu życie 
maksymalnie wydłużyć i za-

pewnić mu możliwie jak naj-
lepszą jego jakość.

Usunięcie radykalne 
trzustki narzuciło aktorowi 
dużą dyscyplinę i samokon-
trolę oraz uważne przestrze-
ganie diety i regularne spoży-
wanie posiłków. 

Od tej pory musiał ciągle 
kontrolować sobie poziom 
cukru, a następnie telefono-
wał do zaprzyjaźnionej dok-
tor z prośbą o ustalenie daw-
ki insuliny, jaką ma przyjąć 
i ilości oraz jakości posiłku. 
Niejednokrotnie siedem razy 
dziennie musiał powtarzać 
te czynności, gdyż to jedynie 
mogło mu zagwarantować w 
miarę bezpieczne funkcjono-
wanie. Na nic się nie uskar-
żał, pomimo że nieraz gorzej 
się czuł, miewał dolegliwości 
bólowe, a jego ciągle skłute 
opuszki palców robiły się co-
raz bardziej nieczułe. 

Pomimo tego cierpienia, 
uciążliwości, często złego 

samopoczucia, Krzysztof 
Kolberger starał się żyć i pra-
cować. Wpisał swą chorobę 
w życie, dał jej jakąś prze-
strzeń, ale, co ważne, nie 
uczynił z niej treści życia. 

Nadal dużo wyjeżdżał, 
koncertował, występował i 
spotykał się ze swoimi od-
biorcami, którzy niejedno-
krotnie byli głęboko wzru-
szeni jego uprzejmością, bi-
jącym ciepłem jego serca i 
troską.

Każdego człowieka trakto-
wał indywidualnie, okazywał 
mu szacunek, szczere za-
interesowanie, dla każdego 
znajdował czas i dobre sło-
wo. Niejednokrotnie lekarze 
i najbliżsi przyjaciele otrzy-
mywali od niego ważną lek-
cję życia. Sami nastawieni, 
by go wspierać, często to oni 
dostawali to umocnienie, siłę 
ducha, optymizm i pozytyw-
ną energię. 

Pan Krzysztof był bardzo 
pogodnie nastawiony do ży-
cia i przyjmował z pokorą 
wszystko, co przyniósł mu 
los. Dla rodziny, przyjaciół i 
ludzi, którzy z nim pracowa-
li, przebywali, spotykali się, 
pozostał na zawsze uczci-
wym, szczerym, dobrym i 
szlachetnym człowiekiem.

 Zapamiętamy go jako oso-
bę mającą dla świata zawsze 
pięknie uśmiechniętą twarz, 
a swoją walką z chorobą dał 
nam wszystkim przykład bo-
haterstwa, niezłomności du-
cha, cierpliwości i umiłowa-
nia życia ponad wszystko.

Dziękuję, że mogłam napi-
sać o tym wspaniałym czło-
wieku i podkreślić zalety, 
dzięki którym mógł nadać 
swemu życiu sens, nawet w 
tak trudnych momentach. 
Na koniec przytoczę słowa 
Krzysztofa Kolbergera:

"To nie sztuka śmiać się, 
gdy wszystko idzie dobrze. 
Sztuką jest szukanie uśmie-
chu, gdy nic się nie układa".

Myślę, że w tych poszu-
kiwaniach i odnajdywaniu 
najmniejszych przejawów 
szczęścia i – co ważne – do-
cenienia go, był prawdziwym 
mistrzem.
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Warto od czasu do czasu 
odejść od współczesno-

ści i spojrzeć na różne zjawi-
ska społeczne wstecz, cofając 
się w odległe nam czasy. Bo-
wiem zastanowienie się nad 
tym „jak to kiedyś było” – może 
okazać się nie tylko interesu-
jące, ale też wzbogacające re-
fl eksję dotyczącą teraźniejszo-
ści. Spójrzmy zatem na frag-
ment odległej historii tak obec-
nie niedocenianego i krytyko-
wanego zawodu nauczyciela.

Nasza wiedza o historii za-
wodu nauczycielskiego się-
ga starożytności. Wtedy sztu-
kę czytania i pisania posiadali 
tylko kapłani, toteż niemal wy-
łącznie oni mogli być nauczy-
cielami. Przekazywali wiedzę o 
religii czy astronomii zawartą w 
księgach oraz uczyli symboli pi-
sanego języka, a posiadanie ta-
kich niezwykłych umiejętności 
przyczyniało się do darzenia ich 
wielkim uznaniem. W niektó-
rych społecznościach byli gru-
pą wyróżnioną i wysoce uprzy-
wilejowaną. Na przykład w In-
diach tworzyli specjalną kastę 
braminów, a u Żydów naucza-
nie stanowiło urząd święty.

Inaczej było u starożytnych 
Greków, bowiem ci początko-
wo wyżej cenili swoich poetów 
i pieśniarzy, a nauczanie ele-
mentów pisania i czytania zo-
stało docenione dopiero póź-
niej. Jednakże status nauczycieli 
był u Greków niski, a role te peł-
nili niewolnicy (podobnie było 
w starożytnym Rzymie). Pierw-
sze szkoły powstały w V wieku 
przed naszą erą i uczęszczali do 
nich chłopcy od siódmego roku 
życia, którzy byli synami wol-
nych obywateli. Dziewczętami 
zajmowali się nauczyciele do-
mowi. Jedynie w Sparcie nie po-
wierzano dzieci niewolnikom, 
bowiem powszechnie była tam 
akceptowana idea, że nauczy-
cielem i osobą odpowiedzialną 
za wychowanie dzieci jest każ-
dy dorosły obywatel Sparty.

Obok nauczycieli nauczania 
elementarnego istnieli nauczy-
ciele fi lozofi i i retoryki, którzy 
cieszyli się wielkim prestiżem 
i miewali znakomite dochody. 
Był jednak także taki czas, kie-
dy nauczający mądrości „za pie-
niądze” byli z tego powodu ni-

sko cenieni, a nawet odmawia-
no uznania ich za ludzi wol-
nych. Historycy nauczania są-
dzą, że w owych czasach pozy-
cja społeczna nauczyciela za-
leżała nie od rangi zawodu, ale 
od postawy konkretnej jednost-
ki, od jej zaangażowania i pra-
gnienia nauczania, od chęci 
dzielenia się bogactwem swo-
jej wiedzy dla niej samej. Stąd 
tak wielkim autorytetem cieszy-
ły się różne „szkoły” fi lozofi czne, 
jak Sokratesa czy Platona. Tak 
więc nauczanie łączyło się z pa-
sją i talentem, a dydaktyka jesz-
cze nie istniała. 

W średniowieczu zawód na-
uczyciela nabiera znaczenia, 
i to wraz z powstającymi od 
XII wieku uniwersytetami, któ-
re po upadku cywilizacji grec-
ko-rzymskiej stały się ośrodka-
mi życia intelektualnego. Wzra-
stające zainteresowanie już nie 
tylko teologią i fi lozofi ą oraz na-
ukami ścisłymi, ale także pra-
wem i medycyną, przyczynia-
ło się do narastania potrzeby 
kształcenia nauczycieli. Wyma-
gano od nich przede wszystkim 
dobrej znajomości nauczanego 
przedmiotu. Ponieważ nie tylko 
to, co mogło być nauczane, ale 
także to, kto mógł nauczać było 
pod kontrolą – dla obrony pew-
nej niezależności powstawały 
tak zwane cechy nauczających, 
będące prototypem związku za-
wodowego nauczycieli.

Zawód nauczyciela stopnio-
wo się rozwijał, jakkolwiek by-
wało i tak, że podlegał on kpi-

nom i lekceważeniu. Szczegól-
nie szlachta feudalna odnosi-
ła się z pogardą do nauczania 
oraz do książkowej wiedzy.

 W nowożytności, wraz z XV-
wiecznym humanizmem, wzro-
sła wartość kształcenia nie tylko 
praktycznego, ale też w zakresie 
literatury, fi lozofi i, historii i nauk 
przyrodniczych. Ideałem był 
człowiek uniwersalny, przy czym 
ujmowano go jako dzieło wycho-
wania oraz własnych działań. 

W wieku XVI idee oraz dzia-
łalność Comeniusa przyciągnę-
ły do zawodu nauczycielskiego 
ludzi o szczególnej wrażliwości 
społecznej, bowiem w organi-
zowanych przez niego szkołach 
kształcono także dzieci niepeł-
nosprawne. Pisał on: „Im bar-
dziej kto poszkodowany przez 
naturę – tym większej potrze-
buje pomocy”. Po nim Pesta-
lozzi zakładał szkoły dla dzie-
ci z rodzin ubogich, co także 
przyciągnęło do zawodu wielu 
szlachetnych i ofi arnych ludzi, 
uznających nauczanie dzieci za 
swoje posłannictwo. 

Dalszy postęp w przygotowy-
waniu nauczycieli do zawodu 
przypada na wiek XVII i XVIII. 
W znacznej mierze przyczyni-
li się do tego jezuici, zakłada-
jąc „szkółki chrześcijańskie” 
oraz ujmując swoje doświad-
czenia pedagogiczne pisemnie. 
Nauczycielom zalecali cierpli-
wość i roztropność, pobożność 
i wspaniałomyślność, a oprócz 
tego uwzględnianie różnic cha-
rakterów i uzdolnień uczniów. 

Od wieku XVII rozwija się dy-
daktyka, będąca naukową pod-
stawą nauczania. A wraz z nią 
przekonanie o potrzebie rze-
telnego przygotowywania na-
uczycieli, jeżeli swoje zadania 
mają pełnić w sposób kompe-
tentny i odpowiedzialny. Prze-
konanie to prowadziło do po-
wstawania specjalnych zakła-
dów kształcenia nauczycieli.

W kolejnych wiekach system 
kształcenia nauczycieli rozwi-
ja się oraz doskonali. Nie bę-
dzie to jednak przedmiotem na-
szych rozważań, bowiem w fe-
lietonie chodziło jedynie o same 
początki rozwoju zawodu na-
uczyciela.

Jak wiadomo, system kształ-
cenia nauczycieli przechodził 
i nadal przechodzi różne kole-
je losu, a współcześnie opar-
ty jest o różne koncepcje teore-
tyczne, realizowane w rozmaity 
sposób. Wszystkie one są kryty-
kowane, co nie tylko świadczy 
o niedoskonałości istniejących 
systemów, ale także o wielkim 
pragnieniu społeczeństw do po-
siadania dobrej kadry nauczy-
cielskiej. Wszyscy wiemy, że za-
leży to nie tylko od sposobów jej 
kształcenia, bowiem zarówno 
kształcenie nauczycieli, ich wy-
nagradzanie, jak i prestiż tego 
jedynego w swoim rodzaju za-
wodu – zależą w istocie rzeczy 
od wartości, jaką dane społe-
czeństwo przypisuje wiedzy.

Spoglądając wstecz, nasuwa-
ją się różne refl eksje: nauczyciel 
jako osoba święta, nauczy-
ciel-niewolnik, każdy obywatel 
nauczycielem, nauczyciel-pa-
sjonat, nauczyciel-społecznik, 
nauczyciel otaczany szacun-
kiem bądź lekceważeniem. Wy-
daje się, że współcześnie te 
historycznie uwarunkowane 
różne ujęcia roli nauczyciela 
oraz stosunku do niego, wystę-
pują wszystkie naraz. Być może 
jest to sąd fałszywy. Dopiero z 
perspektywy historycznej nasze 
prawnuki będą mogły ocenić 
nasz prawdziwy stosunek do 
nauczycieli i ich trudnego za-
wodu. Oby tej ocenie towarzy-
szyła wyrozumiałość. 

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

Nauczyciel 
w dawnych czasach
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Rehabilitacja niepełnospraw-
nego człowieka to nie tylko 

zabiegi lecznicze, ćwiczenia 
usprawniające, udział w zaję-
ciach terapeutycznych i przy-
gotowanie do podjęcia pracy, 
ale też szeroko pojęta adapta-
cja społeczna, która powinna 
być realizowana zarówno po-
przez kontakty z ludźmi peł-
nosprawnymi jak i możliwość 
samodzielnego wypowiadania 
się na łamach prasy, radia, te-
lewizji, czy Internetu. Chodzi o 
to, by osoba z niepełnospraw-
nością w środkach masowego 
przekazu była podmiotem, a 
nie przedmiotem relacjonowa-
nych zdarzeń. 

Tę właśnie ideę oddawania 
głosu osobom niepełnospraw-
nym, z której korzystam w niniej-
szej publikacji, redaktor naczelny 
miesięcznika „Filantrop Naszych 
Czasów” realizował konsekwent-
nie od momentu założenia tego 
czasopisma w 1994 roku. 

O niepełnosprawności, a 
zwłaszcza integracji i zapobie-
ganiu wykluczeniu w mediach 
mówi się coraz więcej. Nie czy-
nią tego sami zainteresowani, 
lecz dziennikarze, ludzie nauki, 
specjaliści z zakresu medycyny, 
prawa bądź innych nauk, posia-
dający wysokie uznanie opinii 
publicznej. 

Mogłoby się wydawać, że 
wszystko jest w porządku, bo 
wątek jest podejmowany, a nie 
zamiatany pod dywan. Nie spo-
sób jednak mówić o integracji 
oraz aktywnym udziale w życiu 
społecznym osób z niepełno-
sprawnością, jeśli nie dopuszcza 
się ich do głosu. Któż trafniej niż 
oni sami opowie o tym, co czują 
niepełnosprawni i jak żyją?

PIÓRO, MIKROFON
I INTERNET
DLA KAŻDEGO

Wymarzoną sytuacją byłaby 
taka, w której środki masowe-
go przekazu stwarzają osobom 
z niepełnosprawnością nieogra-
niczoną szansę na informowa-
nie społeczeństwa o ważnych dla 
nich sprawach, potrzebach oraz 
trudnościach, z jakimi muszą się 
zmagać, ale też możliwość pre-
zentacji autorskiego dorobku 
twórczego na łamach czasopism, 
w radiu i na antenie telewizji. 

Współczesne media na ogół 
nie są nastawione na integrację 
i popularyzację dokonań osób 
z niepełnosprawnością, ale na 
komercję. Liczy się tylko to, co 
szybko się sprzeda. Niepełno-
sprawność i ograniczenia z niej 
wynikające często przedstawia-
ne są w stereotypowym świetle. 
Temat równa się towar. Jeśli nie 
jest odpowiednio wyekspono-
wany i nie ma na niego popytu, 
nigdy nie osiągnie wysokiej po-
daży. Marketing gra tu pierwsze 
skrzypce. 

W materiałach dziennikar-
skich zdecydowanie braku-
je głosu podmiotu, który powie-
działby odbiorcom, jak faktycz-
nie jest. Nawet najwyższej jako-
ści artykuł prasowy z jedną czy 
kilkoma wypowiedziami oso-
by z niepełnosprawnością noto-
wanymi przez dziennikarza nie 
będzie miał tak wysokiej warto-
ści jak jej wyłączny własny głos. 
Pióro, mikrofon i przestrzeń w 
Internecie powinny być dostęp-
ne dla każdego, w szczególności 
dla ubogich, pokrzywdzonych 
przez los oraz niepełnospraw-
nych. Oni też potrafi ą w sposób 
godny uwagi wypowiadać się 
publicznie.

WIELE TALENTÓW
CIĄGLE
NIE ODKRYTYCH

Poruszające autobiografi e 
ukazujące dramatyczną walkę 
o życie i codzienną egzysten-
cję, historie powrotu do zdro-
wia, sukcesy na płaszczyźnie ar-
tystycznej, zawodowej i osobi-
stej – o tym między innymi chcą 
mówić ludzie z niepełnospraw-
nością. 

Moja kilkuletnia współpra-
ca z miesięcznikiem „Filan-
trop Naszych Czasów” zwa-
nym w podtytule „Pismem Ru-
chu Twórczego Osób Niepeł-
nosprawnych” pozwoliła do-
strzec, jak wielką radością dla 
uczestników warsztatów te-
rapii zajęciowej, środowisko-
wych domów samopomocy i 
innych placówek są drukowane 
na łamach czasopisma publika-
cje ich autorstwa. Czekają na 
nie z niecierpliwością, a kiedy 
wreszcie trafi ają do rąk, dzielą 
się swoimi sukcesami z pełno-
sprawnymi przyjaciółmi, tera-

peutami i całym środowiskiem, 
które je otacza.

Brak kończyn, uszkodzenia 
narządu wzroku, słuchu, proble-
my zdrowia psychicznego, a na-
wet upośledzenie umysłowe nie 
przeszkadzają w byciu pełno-
wartościowym autorem. Często 
tym ludziom zarzuca się infanty-
lizm, wręcz nieumiejętność sza-
cowania wagi zagadnień. Osoby 
z ograniczeniami intelektualny-
mi pięknie piszą o spotkaniach 
integracyjnych, które dostarcza-
ją im niezapomnianych przeżyć, 
a niewidomi i niesprawni rucho-
wo o pierwszej w życiu wypra-
wie kajakiem albo wspinaczce 
górskiej. To tylko nieliczne przy-
kłady, bo niepełnosprawni mają 
naprawdę sporo do powiedze-
nia. W skomercjonalizowanym 
świecie może się to wydawać 
błahe i śmieszne, ale dla tych lu-
dzi i całego społeczeństwa sta-
nowi wielką wagę. To najlepsza 
a jednocześnie najbardziej sku-
teczna rehabilitacja społeczna.

W kraju funkcjonuje niewiele 
czasopism dedykowanych oso-
bom z niepełnosprawnością – ta-
kich, gdzie oddaje się im bezpo-
średnio głos. To zdumiewają-
ce, że Wielkopolsce jedynie nasz 
miesięcznik jest obecnie jedynym 
czasopismo dla osób z niepełno-
sprawnością, które systematycz-
nie się ukazuje. Zdumiewające 
– bo, wbrew pozorom, zapotrze-
bowanie na takie inicjatywy jest 
ogromne. Wiele talentów ciągle 
pozostaje nie odkrytych.

Niepełnosprawni często roz-
syłają po redakcjach teksty z 
propozycją współpracy, ale nie 
otrzymują żadnej odpowiedzi. 
Druk pomału zostaje wypierany 
przez publikacje elektroniczne. 
Powstaje coraz więcej portali 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami, są radia internetowe 
i fora dyskusyjne. Szkopuł w 
tym, że niewiele mediów chce 
z niepełnosprawnymi autorami 
współpracować – przyjmować i 
adiustować nadsyłane artykuły. 
To kosztuje trochę wysiłku. 

Gdzie jest więc miejsce na 
wypowiedź osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, któ-
ra jest utalentowana wokalnie, 
wygrała liczne konkursy i za po-
średnictwem mediów chciała-
by o swoich sukcesach opowie-

dzieć? Gdzie jest miejsce na apel 
niesprawnego ruchowo człowie-
ka, który z powodu barier archi-
tektonicznych od wielu lat nie 
wychodzi poza cztery ściany 
mieszkania? Szansą są właśnie 
internetowe radia i portale pro-
wadzone przez ludzi z niepeł-
nosprawnością, ale ich ilość jest 
znikoma w porównaniu do po-
trzeb tego środowiska. Kto za-
tem tych ludzi usłyszy?

„…BYŁEM PEWIEN, 
ŻE JESTEM
NAZNACZONY
PIĘTNEM
ODMIENNOŚCI”

Kiedy uczestnik Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Zie-
lone Centrum” w Poznaniu Bar-
tłomiej Walkowiak podczas jed-
nego ze spotkań z gimnazjalista-
mi zainicjowanego przez Funda-
cję Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop” czytał au-
tobiografi ę „Moja droga do zdro-
wia”, po holu szkoły nie prze-
biegł nawet najmniejszy szelest. 
Młodzi ludzie ściągnęli z uszu 
słuchawki z muzyką i na chwi-
lę przenieśli się w inną rzeczy-
wistość. Rzeczywistość dorosłe-
go mężczyzny, który mówi: „…
byłem pewien, że jestem nazna-
czony piętnem odmienności”. 
Tak właśnie czuje się człowiek 
niezauważany przez najbliż-
sze otoczenie, media, a wresz-
cie całe społeczeństwo. Jego hi-
storia opublikowana na łamach 
„Filantropa Naszych Czasów” z 
pewnością niejednego czytelni-
ka skłoniła do refl eksji. 

Ufam całym sercem, że w 
wielu osobach zrzeszonych w 
organizacjach pozarządowych 
i instytucjach publicznych tkwi 
ogromny potencjał, który może 
zostać wykorzystany w ułatwia-
niu dostępu ludziom z niepełno-
sprawnością do samodzielnego 
wypowiadania się w mediach. 
Działać w tym obszarze war-
to, bo żadne inne narzędzie tak 
skutecznie nie zintegruje niepeł-
nosprawnego człowieka ze spo-
łeczeństwem, jak jego własne 
myśli i doświadczenia, przedsta-
wiane za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu. 

KAROLINA KASPRZAK

Dramatyczna walka 
porażki, sukcesy



STRONA38 PAŹDZIERNIK 2013

W pielgrzymce w dniach od 
1 do 6 września uczest-

niczyło 20 osób z Koła Emery-
tów i Rencistów przy Zarządzie 
Miejsko-Gminnym Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
w Kórniku oraz wolontariuszy 
Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Pielgrzymi dotarli do Białe-
go Dunajca, byli w Zakopanem i 
Gubałówce. Na Krupówkach od-
dali hołd hrabiemu Władysławo-
wi Zamoyskiemu przed jego po-
mnikiem. Mieszkańcy tamtej-
szego regionu bardzo cenią tę 
postać. Dzięki hrabiemu obszar 
ten wszedł w skład terytorium 
Polski. Na Krzeptówkach pod 
Giewontem byli w kościele Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Byli w ter-

mach w Szafl arach, wzięli udział 
w spływie Dunajcem. Odwiedzi-
li zamek w Nidzicy i ruiny zam-
ku w Czorsztynie. 

W Ludźmierzu zwiedzi-
li Sanktuarium Królowej Matki 
Bożej Podhala. Pojechali też do 
Krakowa i Łagiewnik. Na Cmen-
tarzu Rakowickim złożyli kwiaty 
na grobie Wisławy Szymborskiej 
z okazji przypadającej w tym 
roku 90. rocznicy urodzin po-
etki. Byli także na grobie rodzi-
ców Jana Pawła II. W Wadowi-
cach odwiedzili miejsca związa-
ne z życiem Karola Wojtyły. Do-
tarli też do Sanktuarium na Ja-
snej Górze w Częstochowie.

ROBERT WRZESIŃSKI

Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” 

przeprowadził w niedzielę 15 
września w sali Szkoły Pod-
stawowej nr 1 67 akcję krwio-
dawczą. 

Krew oddały 83 osoby, w tym 
26 kobiet. Efektem akcji było 
37,35 l krwi. Lek. med. Paweł 
Mytko z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu kieru-
jący poborem krwi, ocenił ak-
cję jako bardzo dobrą. 

Sponsorami byli: „Dramers” 
SA Rabowice koło Swarzędza, 
„Ziołolek” Sp. z o.o. i PHW „Le-
vant”. Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Luboniu Grze-
gorz Anioła udostępnił salę 
gimnastyczną.

ROBERT WRZESIŃSKI

Organizacje pozarządo-
we, fi rmy, menadżero-

wie gwiazd i wszyscy chętni 
mogą zgłaszać gwiazdy, któ-
re poświęcają swój czas m.in. 
na udział w akcjach charyta-
tywnych, zbiórkach pieniędzy 
czy apelach do oddawania 1% 
na rzecz potrzebujących. Naj-
bardziej zaangażowane pol-
skie gwiazdy kina, teatru, te-
lewizji i sportu maja szansę 
wygrać w jednej z pięciu ka-
tegorii tytuł „Gwiazdy Dobro-
czynności” oraz 5 tysięcy zło-
tych dla swojej organizacji. 
Organizatorem plebiscytu już 
po raz kolejny jest Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz magazyn „Show”. Kan-
dydatów można zgłaszać do 
31 października 2013 roku.

Tytuł „Gwiazdy Dobroczyn-
ności” przyznawany jest w 5 
kategoriach: wolontariusz, 
własna działalność społeczna, 
twarz kampanii społecznej, 
darczyńca organizacji społecz-
nej i strategiczna współpraca z 
organizacją. 

– Dobroczynne Gwiazdy 
to ludzie, którzy wykorzystu-
ją swoją popularność, aby po-
magać potrzebującym. Ich po-
stawa i dobre serce są najpięk-
niejszym przykładem tego, 

że wystarczy odrobina do-
brej woli, czasu i zaintereso-
wania, aby zmienić czyjeś ży-
cie. Są wzorem, który trzeba 
szeroko pokazywać, bo może 
być impulsem do działania dla 
wszystkich Polaków – mówi 
Paweł Łukasiak, prezes Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce, organizatora plebiscytu.

„Gwiazdy Dobroczynności” 
to największa kampania me-
dialna promująca działania 
społeczne i jedyny w Polsce 
plebiscyt publiczności, mają-
cy na celu promocję zaangażo-
wania społecznego Gwiazd. To 
również szansa dla organizacji 
społecznych, które współpra-
cują z gwiazdami. Cały dochód 
z Plebiscytu przekazywany jest 
na Fundusz Gwiazd Dobro-
czynności, który wspiera orga-
nizacje charytatywne w Polsce. 

– Pięć edycji Plebiscy-
tu „Gwiazdy Dobroczynno-
ści” pokazuje, jak wielką moc 

w promowaniu dobroczynno-
ści mają osoby publicznie zna-
ne. Z roku na rok obserwujemy 
olbrzymią zmianę w podejściu 
do społecznego zaangażowa-
nia gwiazd. Nie tylko udziela-
ją one swojego wizerunku, ale 
świadomie i długotrwale po-
święcają się działaniom chary-
tatywnym. Są wolontariusza-
mi, sami tworzą fundacje i pro-
wadzą je z dużym zaangażo-
waniem. Gwiazdy coraz czę-
ściej i śmielej mówią o swo-
jej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – dodaje Pa-
weł Łukasiak.

Spośród nadesłanych zgło-
szeń Kapituła Plebiscytu wska-
że 25 najlepszych kandyda-
tur, spośród których w dro-
dze otwartego głosowania na 
stronie internetowej plebiscytu 
www.gwiazdydobroczynnosci.
pl zostaną wyłonieni laureaci. 

Organizacja wskazana 
przez gwiazdę, która zdobyła 
najwięcej głosów internautów 
w swojej kategorii, otrzyma 
wsparcie fi nansowe w wyso-
kości 5.000 zł. Kapituła może 
przyznać również Honorową 
Gwiazdę Dobroczynności dla 
kandydata, którego działal-

ność społeczna zasługuje na 
specjalne uznanie. 

 LAUREACI
POPRZEDNICH
EDYCJI:

Gwiazdy Dobroczynno-
ści 2012: Agnieszka Cegiel-
ska, Magdalena Różczka, ze-
spół VOLVER, Martyna Woj-
ciechowska, Jan Nowicki, Para 
Prezydencka RP – Pan Broni-
sław i Anna Komorowscy (lau-
reaci Honorowej Gwiazdy Do-
broczynności), Anna Dere-
szowska (Nagroda Magazynu 
SHOW).

Gwiazdy Dobroczynności 
2011: Ewa Błaszczk, Jerzy Du-
dek, Majka Jeżowska, Piotr Ku-
picha, Magdalena Różczka, 
Bożena Walter (laureatka Ho-
norowej Gwiazdy Dobroczyn-
ności).

Gwiazdy Dobroczynności 
2010: Anna Dymna, Małgorza-
ta Kożuchowska, Jolanta Kwa-
śniewska, Agata Młynarska 
(laureatka Honorowej Gwiazdy 
Dobroczynności), Dorota Rab-
czewska (DODA), Reprezen-
tacja Polski w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn.

Seniorzy
pielgrzymi

Oddali krew

Robert
Stępiński
R
S V Plebiscyt Gwiazd 

Dobroczynności
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Zosia urodziła się 21 paździer-
nika 2006 roku z przepukli-

ną oponowo-rdzeniową i wodo-
głowiem. Następstwem tych wad 
jest porażenie wiotkie kończyn 
dolnych, pęcherz neurogenny, 
częściowy zanik nerwów wzro-
kowych, padaczka oraz proble-
my ortopedyczne, gastrologicz-
ne i hormonalne. 

Zosia przeszła już pięć ope-
racji, kilkadziesiąt hospitalizacji 
i wiele badań. Przyjmuje wiele 
leków, wymaga co trzy godziny 
cewnikowania pęcherza, aby za-
pobiec uszkodzeniu nerek. Mimo 
tych wszystkich zabiegów nasza 
córka jest dzieckiem pogodnym 
i radosnym. Jej mocne strony to 
dobrze rozwinięta komunikacja 
słowna, duża ciekawość i nie-
zależność w poruszaniu się na 
wózku aktywnym. 

Jednak rozwijanie jej poten-
cjału wymaga od nas znacznych 
nakładów fi nansowych. Utrzy-
manie dobrego stanu zdrowia 
wymaga stałej kontroli u licz-
nych specjalistów: neurologa, 
neurochirurga, chirurga, ortope-
dy, urologa, nefrologa, gastrolo-

ga, endokrynologa, okulisty, psy-
chologa dziecięcego. Poradnie 
specjalistyczne i ośrodki rehabi-
litacyjne, do których uczęszcza-
my, znajdują się w Szczecinie i 
Poznaniu, co wiąże się z dużym 
kosztem dojazdów.

Aby utrzymać dobry stan zdro-
wia i prawidłowy rozwój psycho-
ruchowy, Zosia wymaga pioni-
zacji. Codzienna pionizacja za-
pewnia liczne korzyści dla zdro-
wia i rozwoju dziecka: zapobie-
ga deformacjom kończyn i krę-
gosłupa oraz odwapnieniu ko-
ści, zapewnia prawidłowy od-
pływ moczu i pracę jelit, a także 
przyczynia się do rozwoju psy-
chospołecznego. Obecny pioni-
zator, w którym Zosia stała i na-
uczyła się poruszać, jest już za 
mały. Niezbędny jest zakup no-
wego sprzętu do pionizacji. 

Obecnie Zosia osiągnęła wiek 
i umiejętności, które pozwoliły-
by jej korzystać z aparatów, któ-
re oprócz pionizacji zapewni-
łyby jej także możliwość cho-
du, w sposób najbardziej zbli-
żony do chodu fi zjologicznego. 
Cena aparatów do chodu na-
przemiennego to jednak koszt 

rzędu 30.000 złotych. Wydatek 
ten znacznie przekracza nasze 
możliwości fi nansowe. Udało 
się nam uzyskać na ten cel dofi -
nansowanie NFZ w kwocie 3.000 
złotych, natomiast nie otrzyma-
my dofi nansowania z PCPR ze 
względu na brak środków fi nan-
sowych z PFRON w tym roku. 

Prosimy o pomoc. Każda kwo-
ta dofi nansowania przybliży nas 
do zakupu sprzętu, który pozwo-
li naszej córce na wykonanie 
pierwszych kroków. Wpłaty moż-
na kierować na konto: Fundacja 
Dzieciom Zdążyć z Pomocą, uli-
ca Łomiańska 5, 01-685 War-
szawa, Bank BPH S.A. 61-1060-
0076-0000-3310-0018-2660, ty-
tułem 5991 – Okulewicz Zofi a 
– darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia. 

PAWEŁ I MAŁGORZATA
RODZICE 

Pędzle, pisaki i fl amastry z 
odwagą wzięli w dłonie 

członkowie grupy integracyj-
nej „Lubimy być razem” dzia-
łającej przy Gimnazjum imie-
nia Jana Kochanowskiego w 
Dopiewie w powiecie poznań-
skim. W czwartek 26 wrze-
śnia przy okazji inauguracji 
kolejnego roku działalności 
grupy odbyło się spotkanie ze 
stypendystką Stowarzyszenia 
Artystów Malujących Ustami i 
Nogami „AMUN” oraz autorką 
książki „Dwie sekundy” Ma-
riolą Wower ze Stęszewa.

Grupa „Lubimy być razem” 
składająca się z uczniów szko-
ły oraz osób z niepełnospraw-
nością z terenu Dopiewa i 
okolic miała okazję zobaczyć, 
w jaki sposób tworzy Mariola 
Wower. Artystka w obecno-

ści widzów przygotowywała 
obraz przedstawiający konia. 
Piękny pejzaż w tle zachęcał 
do wnikliwego przyjrzenia się 
sztuce malowania ustami, co 
też z radością czynili uczestni-
cy spotkania. 

Na sali nie było ciszy. Ewe-
lina, Kamila, Weronika i inne 
osoby zadawały pytania autor-
ce, a także dzieliły się swoimi 
doświadczeniami dotyczącymi 
malowania. Ważnym punktem 
wydarzenia była książka „Dwie 
sekundy”, która najpierw była 
publikowana w odcinkach na 
łamach naszego miesięcznika, 
a później ukazała się w formie 
książki wydanej przez Funda-
cję Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop”. 

KAROLINA KASPRZAK 

Mariola Wower 
u gimnazjalistów

Uczniowie z podziwem przyglądali się sztuce malowania ustami 
w wykonaniu Marioli Wower.
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pięć operacji
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CZAR RADIOWEJ 
WIĘZI 

Jerzy Turowicz – przez 40 lat 
związany z „Tygodnikiem Po-
wszechnym” – w telewizyjnym 
programie Marka Siwka w po-
czątku wieku powiedział:

„Im bardziej posuwamy się w 
latach, tym bardziej widzimy, jak 
zmienia się świat, który nas ota-
cza. Odchodzą bliscy: członko-
wie rodziny, współpracownicy, 
przyjaciele… Widzimy, jak moc-
no na naszych oczach zmienia 
się świat i my już go nie rozu-
miemy …”.

„Kto długo żyje, zostaje sam!” 
– w 2009 roku mówił do mnie 
Henryk Wrzesiński, mój wu-
jek i kuzyn Mamy. Samotność 
dla niego zaczęła się wraz ze 
śmiercią szybko zmarłej żony 
Stefanii, z którą stanowili mał-
żeństwo wyjątkowo zgrane i ko-
chające się. 

U mnie dużą rolę w „łagodze-
niu” różnego rodzaju smutków 
ma do odegrania… radio. Przy-
sługuje mu dużo powszechniej-
sza od telewizora obecność w 
świecie człowieczego indywi-
duum. Radio „czuje się” rów-
nie dobrze w ludzkiej kuchni, 
co w szoferce samochodu. Słu-
chanie radia można pogodzić z 
wykonywaniem wielu czynno-
ści zwłaszcza wtedy, gdy mają 
one charakter powtarzalny i ryt-
miczny. Radio, operując dźwię-
kiem, uczestniczy w kreowaniu 
wyobraźni i uczuć jednostki.

Przekręciwszy gałkę radiood-
biornika, nie możemy już mó-
wić o samotności, skoro wraz z 
nami tysiące osób stają się słu-
chaczami tej samej radiostacji. 
Więź wspólnotowa tworzy się 
również między słuchaczami a 
pracownikami rozgłośni.

Młodość mojej Mamy przy-
padła na lata 20. i 30. XX wieku. 
Był to w Polsce m.in. czas budo-
wy i organizacji pierwszych pol-
skich radiostacji. W konkretnych 
społecznościach lokalnych ich 
powstawanie budziło nieuza-
sadnione na ogół lęki, na przy-
kład o to, czy maszty radiowe 
nie ściągną piorunów.

24 kwietnia 1927 roku w Po-
znaniu – z udziałem obradują-
cych wtedy tutaj rektorów pol-
skich wyższych uczelni – otwie-
rano trzecią (po Warszawie i 
Krakowie) polską rozgłośnię ra-

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

M
S
P

diową. Stanisław Ziołecki – sta-
rosta powiatu poznańskiego – 
całe to przedsięwzięcie inicjo-
wał.

Z atencją opowiadała Mama o 
tym, jak u koleżanki gimnazjal-
nej Miłki i kilku jej starszych bra-
ci odbierała za pomocą słucha-
wek różne polskie i zagranicz-
ne stacje radiowe. Ich wyszuki-
waniu służyły obecne w odbior-
niku detektory, wyodrębniające 
z prądu modulowanego sygnał 
modulacyjny. 

Przenieśmy teraz naszą opo-
wieść aż o 30 lat do przodu, to 
znaczy do 1957 roku. 31 grudnia 
tegoż roku z ul. Dąbrowskiego 
24 na ul. Szpitalną 9 przenosiła 
się Mama, obejmując przyzna-
ne Jej po 4 latach usilnych sta-
rań mieszkanie komunalne: ka-
walerkę o całkowitej powierzch-
ni około 22 metrów kwadrato-
wych. 

Zaczęły wkrótce zachodzić 
do Mamy klientki. Trudne były 
początki, z którymi zmierzy-
ła się w założonym przez siebie 
usługowym warsztacie „Podno-
szenie Oczek”. Dzięki znajomo-
ściom z klientkami wiele spraw 
udawało się załatwić, czasami 
nieoczekiwanie…

Pani Kunstmann była osobą, 
która z Mamą szybko nawiąza-
ła kontakt nie tylko jako klient-
ka, ale i sąsiadka z bloku, choć 
z innego wejścia. Sympatycz-
ny i otwarty był to człowiek bez 
wątpienia. Pan Kunstmann – jej 
mąż – pracował jako spiker w 
Poznańskiej Rozgłośni Polskie-
go Radia. 

– A czemuż to nie macie pań-
stwo w domu radia? – zagadnę-
ła Mamę raz sąsiadka. 

– Maciuś zapewne chętnie 
posłuchałby sobie… – dodała po 
chwili. 

– Nam wystarcza jedynie na 
rzeczy najpotrzebniejsze… – od-
powiedziała Mama, uzupełnia-
jąc po chwili… – Ja dziecko wy-
chowuję sama…

W następnym dniu gdzieś o 
18.00 w naszym domu rozległ 
się dzwonek do drzwi. Mama 
wstała od stołu, przy którym 
pracowała, aby sprawdzić, któż 
to taki pragnie do nas wstąpić. 

Jako żywo pani Kunstmann sta-
ła w progu, oburącz trzymając 
duży, tekturowy karton.

Jeden z modeli polskiego Pio-
niera – oto, co otrzymaliśmy w 
kartonie od życzliwej sąsiadki.

– Kupiliśmy już inny, ale ten 
wam jeszcze posłuży – stwier-
dziła. 

Tak to znaleźliśmy się wraz z 
Mamą w wielomilionowej zbio-
rowości polskich radiosłucha-
czy.

Wspólne z Mamą słuchanie 
radia odbywało się w ten spo-
sób, że siedziałem przy tym sa-
mym stole, przy którym Mama 
– popołudniami i późnymi wie-
czorami – wykonywała swoją 
repasaczką robotę. Kiedy – słu-
chając – pojawiała się jakaś 
„dziurka” w moim mózgu, za-
raz Mamę wypytywałem, aby 
wszystko zrozumieć.

Czasami Mamie interes szedł 
lepiej… Mogła wówczas sku-
sić się na jakiś większy zakup. 
Około 1960 roku Pionier już tro-
chę zaczął się psuć, więc Mama 
– zobaczywszy w salonie radio-
wym przy Rynku Jeżyckim nie-
wielkie, choć estetycznie okaza-
łe radio Bambino – zdecydowa-
ła się je nabyć.

W 1963 roku, bodajże w 
sierpniu, Mama zorganizowa-
ła wspólny nasz letni pobyt w 
Puszczykówku. Na ten czas za-
mieszkaliśmy u pani Budaszo-
wej przy ulicy Leśnej w dość du-
żym domu z ogrodem. Panią Bu-
daszową zapoznaliśmy, będąc 
późną jesienią wraz z Mamą w 
Lądku-Zdroju na leczeniu.

Pobyt tam do udanych nie na-
leżał, ponieważ Mama nie dys-
ponowała tak naprawdę po-
trzebną ilością gotówki, a i 
sama pani gospodyni osobą 
sympatyczną i życzliwą raczej 
nie była. Zauważając moje za-
interesowanie dużym odbiorni-
kiem z zielonym „oczkiem”, już 
nazajutrz radio to wyniosła na 
strych.

Zaczęła się już kończyć porcja 
prowiantu, którą Mama zabrała 
z domu! Zostawiając mnie pod 
nadzorem właścicielki, Mama 
sama wybrała się autobusem 
podmiejskim do Poznania. Do 

Puszczykówka wróciła stamtąd 
z walizką największą, jaka kie-
dykolwiek była w naszym domu.

Walizka aż po brzegi wypeł-
niona była jedzeniem. Od auto-
busowego przystanku poprzez 
las do domu z ogrodem cze-
kała Mamę droga jeszcze da-
leka. Wtem stanął koło Mamy 
przejeżdżający tamtędy życzli-
wy młodzieniec na skuterze. Za-
wiózł Ją do samego kresu po-
dróży. 

– Skąd miała Mama tyle pie-
niędzy, że to wszystko w Pozna-
niu kupiła? – kilkakrotnie w ten 
sposób dopytywałem się Mamy 
w ciągu dnia.

– Bank okradłam i tyle – za 
każdym razem z uśmiechem 
odpowiadała mi Mama.

Do domu na Ogrody szczęśli-
wie zajechaliśmy chyba za dwa 
tygodnie. Cały czas w Puszczy-
kówku myślałem sobie o tym, 
że skoro radia tam pani Buda-
szowa słuchać nie dała, to za to 
w domu swojego Bambino będę 
mógł nasłuchać się do woli.

Przekroczywszy próg nasze-
go mieszkania, pierwszą czyn-
nością, którą chciałem nie-
odwołalnie wykonać, było przy-
witanie się z radiem poprzez 
jego włączenie. Jeszcze dziś do-
kładnie pamiętam, z jak wielkim 
szlochaniem przyjąłem do wia-
domości, że w domu nie ma już 
radia Bambino. 

– Głuptasku mój ty kochany! 
Takich radiów Bambino i innych 
możesz kupić wiele… Nie ma o 
co płakać! Do swoich rzeczy lu-
dzie przywiązują się. Normal-
ne! Nie myślałam, że tak moc-
no swoje radio kochasz. Buda-
szowa zapłatę chciała od razu, a 
ja liczyłam na to, że uda się ją w 
ratach uregulować!

Słowa te Mama wypowiada-
ła, tuląc mnie do siebie i głasz-
cząc. Nie było jej łatwo ostu-
dzić stan mojego emocjonalne-
go podniecenia. Chciała, abym 
miał wakacje! Tak jak inne dzie-
ci, zwłaszcza zdrowe. Dla rodzi-
ców z dziećmi chorymi w tym 
zakresie nie istniały jeszcze w 
tamtych latach żadne – podobne 
do dzisiejszych – formy pomocy 
i samopomocy.

Mama,
jaką pamiętam(42)
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***
tuż
nad naszymi 
głowami
stado żurawi
spójrz
poznajesz?
to nasze
wspomnienia

szkoda
że odlatują
cóż
skoro tu drzewa
kolejny raz
otrząsają się
z liści

zrozumiałem
za to wszystko
zapłaciłem

pytasz czym?
życiem
które uciekło mi
przez palce
choć starałem się
ciągle
zaciskać pięści

***
siedzi przy stole
zastawionym 
smutkiem 
zbiera łzy 
do wazonu
który oczekuje
na kwiaty

dlaczego
przecież wystarczy
wyjść na ulicę
wśród 
młodej zieleni
kipiących kwiatami
ogródków

po co zbierać łzy
przecież 
w tym wazonie
kwiaty
poumierają. 

***
nagle
ktoś krzyknął
przybyło mysli
rozległy się
trzepotem skrzydeł
osiadły dookoła
tylko serca
pozostały
w oczekiwaniu

przyszłaś
z naręczem
rozkwitłych łąk
położyłaś je
na kartkach papieru
zamień je w wiersze
prosiłaś

cóż
myśli i kwiaty łąk
na pewno
ułożą się same
w ogród poezji
łąk i człowieka

***
strumyk
ten sam
snuje się
pomiędzy drzewami
ocienioną wodą
niesie złote liście
jesieni

pochmurnym niebem
odlatują ptaki
tego lata
odlatuja
tylko w sobie
znanym celu

odgadłaś
to wspomnienia
naszych lat
najpiękniejszych
zapisane kiedyś
ołówkiem
na kawiarnianej
serwetce

wiemy
złotym liściem
jest nadzieja
upragnionego 
powrotu

ktoś 
może zapytać
dlaczego akurat
do starych drzew 

Wieczór 
wspomnień

choć
napijemy się wina
przecież to nasz
ulubiony wieczór
ktoś 
w oddali gra
na akordeonie
melodie do słów
dziś
porośniętych
dzikim winem

pamiętasz kwiat
jednej nocy
wtedy
chciało się żyć
on był królową
składaliśmy jej
dary serc
rozgrzanych
radością życia

pamiętasz
mieliśmy
swoją ścieżkę
nikomu nie znaną
biegła chyba
donikąd

popatrz
zaraz północ
wieczór
dawno odszedł
melodia 
akordeonisty
też

***
w naszą ulicę
szybkim krokiem
wszedł wrzesień

znów nie zdążyłem
pokazać ci lata

za oknem 
pada deszcz
mokry listonosz
do skrzynki wkłada
list od przyjaciela

czas szybko upłynął
tej wiosny
nie spotkałem nawet
zapachu jaśminów

pociemniało 
w mieszkaniu
deszcz
mocniej uderzył
o szyby
nie zwracasz uwagi
malutkimi rączkami
w skupieniu
budujesz z klocków
sobie tylko znany
wymarzony świat

nagle pojaśniało
w mieszkaniu
uśmiechasz się
pokazujesz
co zbudowałeś
i pytasz
czy gdy wytrwamy
też będzie można
tak budować

i w moim sercu
pojaśniało
już mi nie żal
że nie pokazałem
ci lata

Wiersze 
Kazimierza Graczyka
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Dla Krzysztofa Jaworskiego 
dzień, w którym nie idzie 

na zajęcia do Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Kór-
niku, to dzień stracony... Bar-
dzo lubi te zajęcia. Jego mama 
Ewa Jaworska jest bardzo za-
dowolona ze wspaniałej opie-
ki w tej placówce. O kierowni-
ku Domu Anicie Wachowiak 
mówi, że to wspaniały czło-
wiek i opiekun osób niepełno-
sprawnych. 

Takie samo zdanie ma o po-
zostałych pracownikach Środo-
wiskowego Domu. Wymienia 
panią Karolinę, z którą Krzysz-
tof lubi gotować w kuchni. Pani 
Ewie podoba się to, że dla osób 
biorących udział w zajęciach 
organizowane są spacery na 
przykład do pobliskiego par-

14.10.11. 
KAWAŁEK NIEBA
I NIEBO W GĘBIE

Znów tydzień październi-
ka przeleciał jakby wsiadł do 
ekspresu. Przychłodziło nieźle. 
Lało, wiało i szarzyzną rzuca-
ło. Deszcz nucił jesienny para-
petowy jazz. Wszystko stało się 
senne i markotne. Ciężka kołdra 
chmur nie pozwalała na odkry-
cie nawet kawałka błękitu. Bu-
zujące hormony też zrobiły swo-
je i nastrój siadł, jakby włożył 
mundur ołowianego żołnierzy-
ka. Gdy wracałam z pracy, opa-
tulałam się kocem i kotami,(sa-
me przychodziły) i z kubkiem 
gorącej czekolady nadrabiałam 
zaległości w czytaniu i mailowa-
niu. Przedwczoraj niebo zaczęło 
się odkrywać. Wczoraj był pogo-
dowy kalejdoskop: błękit, chmu-
ry, deszcz, słońce i na deser jesz-
cze tęcza. Dziś mogłam trochę 
później wyjść do pracy, więc było 
już jasno. I był błękitu czar i słoń-
ca zimny żar, co dodawał blasku 
złotawym i zrudziałym już drze-
wom. Było rajowo… a w pracy 
bombonierkowo i kwiatowo. Na-
wet dostałam laurkę pod tytu-
łem „Na dzień na…ciela”. Hmm. 
Dobrze, że nie było dla ciela. No 
cóż. Przede wszystkim liczy się 
gest i dobre chęci podopiecz-
nych. Oni bardziej niż dzieci są 
bezpośredni. Mają ograniczone 
umysły, ale bezpośrednie serca.

Dziś jeszcze załapałam się na 
placki ziemniaczane „przyszy-
wanej” babci. Niebo w gębie, bo 
nic innego nie wymyślę. Po pro-
stu pychota. Robię też placki i to 
całkiem smaczne. Ale to nie to 
samo, bo nie ma to jak u... bab-
ci. Zawsze miałam szczęście do 
przyszywanych babć i dziadków. 
Jak byłam dzieckiem, to naliczy-
łam, że miałam ośmiu dziadków. 
Nie mam pojęcia, skąd ich wy-
trzasnęłam. Pewnie byli to zna-
jomi moich prawdziwych dziad-
ków. A babcie przywłaszczałam 
sobie od moich kuzynek i ko-
leżanek. I tak mi już zostało do 
dziś. 

18.10.11.
TYLKO… 
I KILKA SŁÓW

Właśnie wróciłam ze wsi od 
Mirki. Znów mogłam nacieszyć 
oczy i duszę tunelami drzew, 
które wcale jeszcze nie przypo-
minają jesiennej palety. U mnie 

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃKrzysztof lubi 

swoje zajęcia
ku lub dalsze wycieczki. Dzię-
ki temu nie przebywają tylko 
w pomieszczeniach, ale także 
wśród przyrody, na powietrzu. 
W Domu zawsze dzieje się coś 
ciekawego.

Od lutego 2012 roku Krzysz-
tof mieszka z rodziną w Czmo-
niu. Przedtem gnieździł się z 
rodziną przy ulicy Strzeleckiej 
w Poznaniu, w starym budow-
nictwie. Z największym trudem 
wchodził do mieszkania po 
schodach. Teraz nie musi po-
konywać tej przeszkody, szyb-
ko może znaleźć się na powie-
trzu. Jego mama zwierza się, że 
nieco się obawiała, jaką opiekę 
będzie miał w nowym miejscu 
w Kórniku. Przedtem uczęsz-
czał do Warsztatów Terapii Za-
jęciowej „Krzemień” przy ulicy 
Ognik w Poznaniu. W tej pla-
cówce Krzysztof m. in. chętnie 
lepił w glinie. Jednak właśnie w 
ŚDS w Kórniku jest lepiej, choć 
w „Krzemieniu” też było bar-
dzo dobrze. Pani Ewa dodaje, 
że tutaj zajęcia są interesują-

ce, a prowadzący je ludzie bar-
dzo kochani. Pracują z miłością 
i oddaniem.

Krzysztof Jaworski urodził 
się 12 lutego 1984 roku. Cierpi 
na mózgowe porażenie dzie-
cięce. Ma porażone obie półku-
le mózgowe – jedną mniej, dru-
gą więcej. Ma problemy z wy-
mową, ale rozumie wszystko, 
co się do niego mówi. Cierpi też 
na chorobę oczu zwaną kurzą 
ślepotą. Kiedy był chłopcem, 
nie miał kłopotów z chodze-
niem. Niestety, od roku sprawia 
mu ono trudność. Teraz musi 
już korzystać z wózka inwa-
lidzkiego. 

Pani Ewa nie podjęła pracy 
zawodowej, utrzymaniem ro-
dziny zajmuje się mąż Leszek. 
A ona cały czas opiekowała się 
synem. Swoją edukację rozpo-
czął w jednym z pierwszych w 
Poznaniu przedszkoli z oddzia-
łami integracyjnymi dla nie-
pełnosprawnych dzieci „Zielo-
ny Gaik” na osiedlu. Rusa. Pani 
Ewa z wdzięcznością wspo-
mina ówczesną dyrektor tego 
przedszkola. Potem uczęszczał 
do Specjalnej Szkoły Podstawo-
wej nr 103 przy ulicy Rycerskiej, 
następnie jej oddziału przy uli-
cy Św. Floriana. Po ukończeniu 
18 lat uczestniczył w zajęciach 
WTZ „Krzemień”.

Krzysztof bardzo lubi towa-
rzystwo innych osób. Do ŚDS 
w Kórniku uczęszcza od chwi-
li uruchomienia tej palcówki 1 
marca 2012 roku. Jest również 
podopiecznym Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klau-
dynka”. Uczestniczy więc rów-
nież w różnych imprezach or-
ganizowanych przez „Klaudyn-
kę”.

Jego stałą opiekunką jest tak-
że siostra Katarzyna, starsza od 
Krzysztofa tylko o rok. Zajmo-
wała się bratem od najmłod-
szych lat. To spowodowało, że 
wybrała zawód pedagoga.

Ewa Jaworska woli teraz 
mieszkać w Czmoniu. Uważa, 
że ludzie są tutaj milsi. I nie ma 
trudności, gdy trzeba coś za-
łatwić w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku.

Robert
Wrzesiński
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Słoneczny blog
za oknem mam już liście mie-
niące się rudością i złotem, tam 
jeszcze zieleń na całego. Jak-
by lato jeszcze siedziało. Błękit 
przypiął w całości swą słonecz-
ną brochę, bez dodatków chmur 
i chmurek. No, obraz jak z lata, 
naprawdę. Tylko powietrze już 
chłodne i mroźne. Tylko już trak-
tory zasuwają po polach. Tylko 
już pachnie spalonym drewnem 
z komina. Tylko już grzyby suszą 
się na sznurku.

Na wsi znów cisza stała się 
ciszą. Miauczały tylko koty, wi-
docznie znów mają swoje zalo-
ty. My znów gadałyśmy do póź-
na w nocy. Nie widziałyśmy się 
kilka miesięcy, tak, więc było co 
nadrabiać i nawzajem sobie baj-
ki z życia opowiadać.

25.10.11.
JEST SŁOŃCE 
I JEST WENA

Wczoraj zabierałam się do 
napisania choćby dwóch zdań i 
nie dałam rady. Wena spadła ra-
zem z liśćmi. Podeptały ją prze-
chodnie, codzienne sprawy, za-
kupy, pomysł na obiad. A przede 
wszystkim szarość chmur i po-
nurość dnia, która była nie do 
zniesienia. Na rzęsach miałam 
stukilogramowe sztangi. Kawa 
nie pomogła podnieść tego cię-
żaru.

A dziś mam oczy szeroko 
otwarte, wszystko mam goto-
we i zwarte. Szare komórki roz-
jaśniały, wena do duszy przyle-
gła i ją uskrzydla. Bo niebo jest 
w cudnym kolorze i słońce roz-
budza optymizm. Wiatr tańczy 
szalenie z liśćmi, coraz bardziej 
rozbiera złociste topole, które 
mam za oknem. Nie muszę też 
gotować obiadu, zamawiamy 
pizzę. Pranie może poczekać, 
nie ucieknie. Sprzątanie – hm… 
jest ład jako taki. Na codzien-
ne porządki szkoda siły i cza-
su. Stwierdziłam, że codzienne 
pucowanie mija się z celem, bo 
żeby było jak w muzeum, trze-
ba by wciąż ze szmatką latać 
na odkurzaczu. Nie mam w ge-
nach pedanterii ani pierwiastka 
z ADHD. Nie wyprowadza mnie 
z równowagi jeden okruszek, 
a goście mogą do mieszkania 
wchodzić w butach.

Pamiętam, miałam koleżan-
kę, która mieszkała trzy piętra 
wyżej. Gdy wchodziłam do jej 
mieszkania, musiałam kapcie, 
czujecie kapcie, zostawić przed 

drzwiami. Po dywanie chodzi-
ło się boso, wszystko było jak 
w pudełku, poukładane od linij-
ki. Hm. Można i tak. Można też 
pucować swoje schody marmu-
rowe i mieć zastawkę w sercu i 
inne metale w kościach, bo też o 
takich słyszałam. Dla takich nie 
liczy się zdrowie, człowiek. Li-
czy się pucu pucu i ich muzeal-
ne M4. Ja tam mogę pucu pucu 
urządzić raz w tygodniu i mieć 
czas dla siebie i innych, a do mu-
zeum wolę kupić bilet.

27.10.11.
KOCHAM SŁODYCZE

Chyba coś zdechło w locie, bo 
moje kochanie kupił mi „mer-
ci”. Nie. Żartuję. Moje kochanie, 
jak tylko ma trochę wolnego od 
pracy, to włącza mu się system 
randkowy i przynosi mi słodko-
ści. A jak się uda nam być ra-
zem w mieście, to chyba byśmy 
dostali gorączki, jakbyśmy nie 
zahaczyli o kawiarnię i nie za-
mówili nic słodkiego. Uwielbia-
my słodycze w każdym wyda-
niu. Wiem, że są niezdrowe. Ale 
jaka żywność jest teraz zdrowa 
w stu procentach? Nawet ta tak 
zwana „Eko” czasem ma podej-
rzany skład, a owoce i warzywa 
nafaszerowane chemią. Dobra, 
nie będę się wymądrzać. Każ-
dy ma swój rozum. Podziwiam 
innych za silną wolę i za to, że 
nie jedzą słodyczy i nie dlatego, 
że nie mogą. Kocham słodycze, 
choć to bomby kaloryczne, któ-
re koniecznie trzeba rozbroić ru-
chem. Inaczej rozsadzają bio-
derka i inne części ciała. Zaob-
serwowałam ostatnio, ze kult 

matek zabraniających swoim 
dzieciom jeść słodkie, rozrasta 
się. Pewnie mają rację… Tylko 
co to za dzieciństwo bez choćby 
odrobiny słodyczy. Zakazy czę-
sto wywołują frustrację i efekt 
przeciwny do zamierzonego. 

06.11.11.
IMIENINOWY
PARADOKS

Wyprawiałam imieniny, nie 
moje. Padam. Moje kochanie 
miał etykietę solenizanta. Zor-
ganizować imieninki nie sobie 
jest całkiem fajnie i przyjemnie. 
Móc uraczyć gości, podniebienia 
im łaskotać i utwierdzać w prze-
konaniu, że panią domu jestem 
w całkiem niezłym wydaniu. Oj, 
chyba mi wino rozszerzyło zwo-
je, bo mi coś rymy same wska-
kują, a zazwyczaj piszę na bia-
ło. A do imienin wracając, tak 
sobie pomyślałam, że powin-
ny być wyprawiane przez rodzi-
nę i przyjaciół. To znaczy soleni-
zant powinien świętować w peł-
nym tego słowa znaczeniu. A tu 
trzeba być sprzątaczem, kucha-
rzem, kelnerem, wodzirejem etc. 
w jednym. 

Nigdy nie zapomnę imienin 
w wydaniu mojej mamy. Od-
kąd moja pamięć pamięta, za-
wsze mama miała na imieniny 
pełny pokój gości. Były i kwia-
ty we wiadrach, bo w wazonach 
się nie mieściły, choć mama ma 
do tej pory niezłą kolekcję wazo-
nów. Były i pożyczone taborety i 
szklanki na przykład. Mama od 
rana pichciła w kuchni, a jak go-
ście przyszli, to z przerwami na 

toast i odśpiewania sto lat, da-
lej pichciła w kuchni. Po impre-
zie zabawiała się w zmywarkę, 
o której wtedy mało kto słyszał. 
Kilka dni wcześniej byłam go-
ściem, a solenizantka kursowa-
ła kuchnia-salon, salon-kuch-
nia. No i to ma być święto. Para-
doks totalny.

08.11.11.
NIECH MIKOŁAJE
LATAJĄ W GRUDNIU

Dopiero siedemnasta docho-
dzi, a tu już ciemno i łysy w peł-
ni wisi na niebie. Jesień obcina 
liście z drzew i z dnia na dzień 
minuty dnia. Jak na razie listo-
padowa aura daje czadu. Nie-
bo uśmiecha się wciąż na nie-
biesko, a słońce swoim blaskiem 
pociesza prawie gołe drzewa. 
Pociesza pewnie wszystkich. No, 
może prócz taksówkarzy i pro-
ducentów parasoli. Przygrza-
ło też owadom, bo rano na su-
fi cie miałam biedronkę i dwa pa-
jączki wielkości biedronki. W 
pracy nam jeszcze latają koma-
ry. Coś się im pomieszał genotyp, 
bo zamiast iść spać z niedźwiad-
kami, to latają i bzykają. Lato 
nam przypominają, a tu już bli-
żej gwiazdki się robi i za chwilę 
będą nam latać Mikołaje na reni-
ferach wabione na przykład za-
pachem kawy Jacobs, jak to było 
w reklamie. Prawdopodobnie w 
Stanach Mikołaje już od sierpnia 
zaczynają latać po wystawach 
sklepowych. Na szczęście u nas 
jeszcze ich nie ma. Niech sobie 
będą w grudniu i niech latają na-
wet z komarami i biedronkami, 
ale w grudniu. Bo co to by było 
za lato z Mikołajem w tle.

10.11.11.
ZIMNO

A jednak przychłodzi-
ło. W nocy ma być na minu-
sie. I skończyło się południo-
we słońca przygrzewanie. Sie-
dzę opatulona ciepłym swe-
trem jak babuleńka. Laptop na 
kolanach spełnia też funkcję 
termoforu. Mam jednego kota 
aspołecznego, a wręcz auty-
stycznego. Może z czasem jej 
przejdzie i polubi kontakt z 
nami. Megi natomiast nadra-
bia za Gaję. Wskakuje mi na 
kolana, kiedy tylko usiądę. Te-
raz łasi się i ociera pyszczek o 
kant monitora. Za chwilę bę-
dzie próbowała wejść na kla-
wiaturę. Znowu ma ruję. Ocie-
ra się, o co się tylko da. Jak tyl-
ko ją się pogłaska, ogon jej na-
tychmiast idzie do pionu. Nim-
fomanka jedna, no. Jakby via-
gry nażarła się za czterech.

Zimno, wszystko mi się po-
kurczyło. Myśli też.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Lech
Konopiński Fraszki

PROBLEMY
Znajdujemy
problemy,
gdzie ich znaleźć
nie chcemy.

LINIA I PUNKT
Horyzontów
nie docenia,
kto ma własny
punkt widzenia. 

O WOLE
Wół nie narzeka
na jarzmo!
W nim – pragnie
grać rolę ważną.

KANDYDAT
Trochę polepszyć 
Może ci życie,
Albo ześwini się
Przy korycie.

POD PRĘGIERZEM
Masochista
pod pręgierzem
w dobrej wierze
cięgi bierze.

SZAROŚĆ
Nasz świat wygląda
szaro i blado
jedynie dzięki
dobrym przykładom.

PERCEPCJA
KOMUNAŁÓW
Zwyczajne komunały
nad wyraz wyraziste
już nieraz zachwycały
intektualistę.

OLEJE
Na co ci wszelkiej
wiedzy oleje?
Do pustej głowy
ich nie nalejesz.

PODWŁADNI
Swoich podwładnych
trzeba cenić!
z nich wyrastają
Przełożeni.

NIEPEWNOŚĆ
„Najgorsza
jest niepewność” 
– do ognia
rzekło drewno.

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

ALIENACJA
Nie będzie narodu,
Gdy się go podzieli
Na społeczeństwo
I obywateli.

NAUKA
Nie wszystkich życie
Uczy jak żyć,
Żeby żywotnym
Wciąż w życiu być.

ZDOBYCZ
Nie ciesz się z połowu,
Gdy ryba na haku,
Ale jeszcze nie jest
W twoim podbieraku.

ZARADNY
Choć jest leniem,
Lecz se radzi,
Bo szefowi 
Dobrze kadzi.

SOKCESOR
Bezczelnie kłamie
(Choć w długach tonie),
Że jest w czołówce,
A nie w ogonie.

ZALEŻNOŚĆ
Jaki rząd,
Taki sąd.

OSĄD
Co nagle – po diable,
A bez ponaglenia
Można czekać i czekać
Aż do przedawnienia. 

WOKOŁOWANI
Zamiast koleją
Równo po szynach,
Jeżdżą po dziurach 
I koleinach. 

EGOISTA
Sam
Cham. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Nauczyć się 
czytania 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

Letnie, poniedziałkowe 
przedpołudnie. W Pabia-

nickiej Fabryce Narzędzi, jak 
o każdej porze dnia, w bry-
gadzie remontowej nie bra-
kowało pracy. Produkcja szła 
pełną parą. Działo się tak, 
ponieważ nie przestrzegano 
istotnej zasady, że maszyny 
wychłodzone przez niedzie-
lę powinny być powoli roz-
grzewane i wprowadzane do 
produkcji. Tymczasem akord 
powodował, że maszyny się 
przegrzewały, co powodowa-
ło zacieranie się łożysk. 

Tego dnia najwięcej awarii 
zdarzyło się w dziale szlifi erek.

Zbliżało się południe. A po 
trzynastej przychodziła do 
pracy zmiana popołudniowa. 
Do kantorka mistrza warszta-
tu wszedł komendant ORMO i 
Obrony Cywilnej Ignacy Urba-
niak. Ponieważ nie było ni-
kogo, postanowił poczekać. 
Usiadł przy biurku. Zapala-
jąc papierosa zauważył kart-
kę z dziwnym tekstem: „Pa-
nie Woźniak, niech pan przy-
śle ślusarzy do osiemnastej 
NKWD, bardzo pilne”. 

– Cholera – pomyślał z mie-
szanymi uczuciami śledcze-
go, który nie kapuje. – Kto by 
się spodziewał, że możemy 
mieć w naszej fabryce agen-
tów ruskiej bezpieki. Oj, ni-
gdy w naszym kraju nie bę-
dzie dobrze! 

NAJCZĘŚCIEJ
Najczęściej
Do legendy
Przechodzi polityk
Obłędny.

ZŁUDNE 
MNIEMANIE
Każdy tą myślą
Się raczy,
Że na tym świecie
Coś znaczy.

Tadeusz J.
Maryniak
WARSZAWA

T
M
W

Fraszki

*
– Towarzyszu Woźniak – za-

czął pierwszy sekretarz Zakła-
dowego Komitetu PZPR. – Po-
wiedzcie, tak z ręką na sercu, 
co wspólnego macie z radziec-
kim NKWD? 

– Z kim?! – Woźniak aż po-
derwał się z krzesła. – Z jakim 
NKWD? Nic o tym nie wiem! 
A tak po prawdzie, w Związku 
Radzieckim nie ma już NKWD, 
lecz KGB. Ale skąd macie te 
kretyńskie informacje?! 

– To nic o tym nie wiecie? – 
wtrącił dyrektor naczelny. 

– Nie wiem! To jakaś bzdu-
ra! 

– No dobrze – odezwał się 
spokojnie sekretarz. – Zaraz 
się wszystko wyjaśni. 

I krzyknął do słuchawki te-
lefonu:

– Kasia, poproś mi tu Urba-
niaka!

Długo nie czekano. Może po 
minucie pojawił się Urbaniak 
w mundurze ORMO. 

– Powiedzcie, Urbaniak, co 
wiecie o współpracy towarzy-

sza Woźniaka z NKWD? – za-
pytał sekretarz. – I skąd o tym 
wiecie? 

– Widziałem na własne oczy 
kartkę z informacją: o osiem-
nastej przy NKWD – odrzekł 
drżącym głosem Urbaniak. – 
Leżała na biurku u Woźniaka. 
I to wczoraj. 

– I co wy na to, Woźniak? – 
sekretarz pytał tonem śledcze-
go. – Jak to wyjaśnicie? 

– Jaka kartka?! Co za bania-
luki?! – denerwował się Woź-
niak. 

– Leżała wczoraj na pańskim 
biurku – w głosie Urbaniaka 
brzmiała nutka triumfu. – Bar-
dzo to ciekawe, żeby się z tym 
nie kryć… 

– Kartka?! – Woźniak ude-
rzył się dłonią w czoło, po 
czym sięgnął do notatnika. 

– To ta? – zapytał. 
– Tak, to ta – potwierdził 

Urbaniak. 
– To się naucz czytać, gamo-

niu! 
– Nooo! – nastroszył się 

Urbaniak. 
– Tak, naucz się czytać, dur-

ny ormowcu. To ORMO mózg 

ci rozlasowało. Po pierwsze, 
w Rosji nie ma już NKWD, tyl-
ko KGB. A na tej kartce napisał 
majster szlifi erek, że mam się 
zająć osiemnastą NKB, to typ 
szlifi erki do płaszczyzn, a nie 
bezpieka radziecka! Panowie, 
jeżeli wszyscy ormowcy tacy 
są, to naszą Polskę czeka nie-
ciekawa przyszłość! 

– Tylko uważaj, co mówisz – 
pogroził palcem Urbaniak. 

– Patrzcie – Woźniak wska-
zał na głowę Urbaniaka. – Aż 
samo prosi się to, co mówią 
młodzieńcy w mojej bryga-
dzie… 

– A co to takiego? Może to 
ważne? – zainteresował się dy-
rektor. 

– Co mówią? – twarz Woź-
niaka dziwnie pojaśniała. – 
Mówią, że czy to zimą, czy to 
w lecie, poznać chama po be-
recie. A tu pan Urbaniak nigdy 
nie rozstaje się z tym nakry-
ciem głowy. 

– Dobrze – przerwał z uśmie-
chem dyrektor. – Skończmy ten 
cyrk. Urbaniak, zajmijcie się 
poważniej tym, co macie robić, 
bo i ja zacznę mówić tak, jak 
ślusarze Woźniaka. 

MANKO
Pojąłem,
Że przeżyte lata
To manko,
A nie superata. 

O SKROMNOŚCI
Z siebie 
Ludzie rozumni
Nigdy nie są
Dumni.

CZĘSTO
Często problem

Marginalny
W skutkach bywa
Wręcz fatalny.

PRZYCZYNA
CIENIA
Najczęściej 
Powodzenie
Na przyjaźń
Rzuca cienie. 

NIE ZNOSZĘ…
Nie znoszę 
Tych barbarzyńców,

Którzy się mają
Za darczyńców.

POZORY MYLĄ
Często w dużym
Futerale ciała
Znajduje się
Duszyczka mała. 

GDZIE…
Gdzie istnieje
Pusta kasa,
Chwyty są
Poniżej pasa.

NIECHĘĆ ELITY
Nowych elita
niechętnie wita.
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– A ty jesteś ateistką i dlate-
go… 

– Nie jestem ateistką, cho-
ciaż zastanawiam się nad te-
zą-stwierdzeniem największe-
go polskiego fi lozofa Profesora 
Tadeusza Kotarbińskiego, że „w 
obliczu ogromu zła na świecie 
byłoby bluźnierstwem posądzać 
Boga o istnienie”. 

– A więc jesteś ateistką – upar-
cie powtarzał Rysiek. 

– Nie jestem. Ponieważ bar-
dziej przemawia do mnie twier-
dzenie Sokratesa: „wiem, że nic 
nie wiem”, czy coś w tym ro-
dzaju. Jestem wolnomyślicielką, 
więc poszukuję. Zresztą jak wie-
lu innych. 

– Co tu się zastanawiać – Ry-
siek podszedł do okna i skie-
rował rękę w kierunku nieba. – 
Moja droga Emilio Plater… Prze-
cież ten potężny wszechświat, 
w którym nasza planeta jest tyl-
ko małym pyłkiem, ktoś musiał 
stworzyć. Samo z siebie nic nie 
może powstać. Musi zatem ist-
nieć jakiś Bóg, mądry i dobry, 
który to wszystko stworzył. 

Emilia również podeszła do 
okna, przez jakiś czas patrzyła 
w dal, jakby chciała tego Boga 
odnaleźć, aby po swojemu sko-
mentować poruszony temat: 

– Teraz, mój posłuszny chłop-
tasiu, mówisz już całkiem lo-
gicznie. Zapewne Bóg, o ile jest, 
musi być mądry. Ale czy do-
bry? Dlaczego, mając taką moc, 
nie zareagował, gdy popełniano 
masowe ludobójstwa? Gdy mi-
liony palono w krematoriach? 
Gdy bezbronnych zabijano w 
Katyniu i innych miejscach? Gdy 
mordowano siekierami w czasie 
„rzezi wołyńskiej”? I tak dalej, i 
tak dalej… 

– Kochanie ty moje – Rysiek 
już wyraźnie chciał udobruchać 
podenerwowaną Emilię. – Py-
tasz, dlaczego? Na to nie ma od-
powiedzi. Stwórca dał ludziom 
pełną swobodę działania. Taką 
będą mieli planetę i takie na niej 
życie, jakie sami sobie urządzą. 
Ale my na razie mamy szereg in-
nych zmartwień. Przecież nie-
bawem urodzi się nam nasze 
dziecko. Poważnie myślę, żeby 
w naszym starym Krakowie zna-
leźć dla nas lepsze mieszkanko. 
Bo w tym pokoiku z kuchenką w 
Nowej Hucie będzie nam już za 
ciasno. Muszę też rozwinąć za-
kres działania fi rmy, żeby więcej 
zarobić. Wiesz przecież, że two-
ja nauczycielska pensyjka… 

– Tylko nie pensyjka – obraziła 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie
tysiącleci(43)

się Emilka. – Jak na obecne wa-
runki zarabiam wcale nieźle,. Do 
tego wybrałam ten zawód z za-
miłowania. Ja lubię dzieci i one 
mnie także. W końcu muszę je 
przygotować na przyjęcie nowe-
go tysiąclecia i życia w nim. 

– Tylko nie wychowaj ich na 
jakichś przyszłych rewolucjoni-
stów – zażartował Ryszard. 

– Nie muszę, teraz młodzież 
jest już mądrzejsza, sama so-
bie wybierze światopogląd i na 
swój sposób urządzać będzie 
ten świat. – Tylko nie zapominaj, 
Emilko, że uczysz w starym Kra-
kowie, który był zawsze uważa-
ny za symbol szeroko pojętego 
konserwatyzmu. 

– To już nie te czasy. 
– E tam… Są tacy, którzy po-

wiadają, że gdyby nie było Kra-
kowa, nie byłoby polskiego pa-
pieża. 

– Co ty chłopcze wygadujesz 
– zaprotestowała Emilka. – Nasz 
papież jest jednak inny niż jego 
poprzednicy. Często mówił do 
ludzi: „jak gdzieś się pomylę, to 
mnie poprawcie”. A przecież… 

– Wiem, o co ci chodzi. Ale 
nasz papież był wyjątkowy, wła-
śnie w swoim Krakowie może 
szczególnie pozwalał sobie na 
takie żarty. 

– Przez Kraków przewinęło 
się wielu wybitnych ludzi – Emil-
ka, po zastanowieniu się, wyre-
cytowała: – no, choćby tacy so-
cjaliści jak doktor Drobner, ro-
dowity krakowianin, czy Józef 
Piłsudski, który tworzył Legiony 
ze słynną pierwszą kadrowa na 
czele, która z tego miasta ruszy-
ła do boju o niepodległą. Mogła-
bym zresztą wymieniać jeszcze 
wielu innych…

Ryszard przerwał jej wywody 
hitlerowskim gestem. 

– Generalny Gubernator Hans 
Michael Frank również narozra-
biał przez kilka lat swego urzę-
dowania. I gdyby Niemcy wy-
grali tę wojnę, to kto wie, ile lat 
urzędowałby na Wawelu, gdzie 
ponoć żołnierze Wermachtu ho-
norowo pełnili straż przy grobie 
Piłsudskiego. 

Tym razem Emilka nie wy-
trzymała i poduszeczka wylądo-
wała na głowie Ryśka. 

– Co za porównania. Jak mo-
żesz… – Emilka była bliska pła-
czu. 

– No, może przesadziłem. 
Chodziło jednak o tych, którzy 
w jakimś tam stopniu związani 
byli z Krakowem. Nawet o tych, 
którzy używali przemocy w celu 
zrealizowania swoich zamiarów. 
O, właśnie jak ty teraz, dokonu-
jąc zamachu na moja skołataną 
głowę – zażartował Rysiek. 

– To z urzędu tobie się należa-
ło. Żeby zbrodniarza, który miał 
na sumieniu miliony zamordo-
wanych Żydów, Polaków, Cyga-
nów i innych wiązać z Krako-
wem… 

– Ale, ale… – Rysiek zatrzymał 
rączkę niewiasty, która chciała 
mu dołożyć i powiększyć karę – 
mam na usprawiedliwienie jed-
no zdanie Hansa Franka, któ-
ry na procesie w Norymberdze, 
nim go powiesili, powiedział: 
„Tysiąc lat przeminie, zanim za-
tarta zostanie ta wina Niemiec”. 

– No tak, tu masz trochę ra-
cji. Przed śmiercią przyznał się 
do ludobójstwa, potępił nawet 
siebie i sprawa została jakby za-
kończona, zważywszy, że głów-
ni winowajcy, którzy nie popeł-
nili jak Hitler samobójstwa, zo-
stali sprawiedliwie ukarani. 
Może dlatego, mimo zapowie-
dzi Hansa Franka o tym tysiącu 
lat, zbrodnie hitlerowskie i wina 
Niemcówjakby zmalały z cza-
sem. 

– Mamy jednak pomniki, takie 
jak na przykład obóz w Oświęci-
miu, systematycznie odwiedza-
ny przez wielkich tego świata, 
także przez samych Niemców. 

– Wiem o tym, Ryszardzie 
Wielki. Może cieszyć fakt, że 
także wielu młodych Niemców 
odwiedza to miejsce, w którym 
zamordowano ponad milion lu-
dzi. Tylko nie mogę zrozumieć, 
że są kraje, w których stawia się 
pomniki tym ludobójcom, którzy 
maja na sumieniu śmierć wie-
lu tysięcy bezbronnych ludzi, w 
tym wielu tysięcy niewinnych 
dzieci.

Rysiek przytulił Emilię do sie-
bie, a potem przytulił ucho do 
łona swojej żony. Po chwili ciszy 
prosił: 

– Rybko moja… tobie nie wol-
no się denerwować. Temu ma-
leństwu także. Ono to wszyst-
ko słyszy. A to przecież na pew-
no wrażliwa dziewczynka. Może 
nie będzie taką rewolucjonistką 

jak jej mamusia? Przecież przed 
nią nowe stulecie, a nawet ty-
siąclecie. A teraz ten świat jak-
by…

Wywody Ryszarda przerwa-
ło wejście ojca Emilki, który za-
pewne usłyszał ostatnie zdanie 
ojca przyszłego dziecka, ponie-
waż po przywitaniu nawiązał do 
tematu: 

– Nowe tysiąclecie? Już bardzo 
blisko. Mam nadzieję, że na tym 
przełomowym Sylwestrze spo-
tkamy się u nas. Beatka bardzo 
się ucieszy. A jeszcze jak na tym 
przełomie tysiącleci będzie na-
sza malutka wnusia… I, natural-
nie, wszystkie pokolenia dwu-
dziestego wieku. Bez względu 
na wiek i światopogląd. Tysiąc 
lat! Będzie co wspominać… 

– Ale, tatusiu, także o czym 
pomarzyć – Emilka serdecznie 
ucałowała ojca w oba policzki. – 
Co nas czeka w tym XXI wieku?

JAK SZYBKO
UPŁYWA ŻYCIE

Ostatnie lata dwudziestego 
wieku przeminęły bez więk-
szych zmian w rodzinie Gó-
reckich. Bartek, tak jak obiecał, 
zaprosił, za namową Beatki, ro-
dziny swoich dzieci do siebie. 
Oboje chcieli przywitać nowe 
tysiąclecie w rodzinnym gro-
nie. Przyjechała Emilka z Kra-
kowa wraz z mężem, Marian 
z żoną, który na dobre urządził 
się w Poznaniu, a nawet Wanda 
z Niemiec. Towarzyszył jej mąż 
Kurt i syn Henryk, nastolatek, 
który nie ukrywał, że chciałby 
lepiej poznać kraj swojej mamy. 
Pomagała mu w tym chętnie je-
dyna córeczka Emilii i Ryśka, 
Magdusia. To ona wysłała swo-
jemu krewniakowi do Mona-
chium różnego rodzaju ilustra-
cje z Polski, za co Henryk był jej 
bardzo wdzięczny. Jego mama 
robiła wszystko, żeby dobrze 
władał ojczystym językiem, a 
nawet Kurt, dzięki jej lekcjom, 
nieźle „szprechał” po polsku. 
Ponieważ Magdusia często 
przebywała u „dziadków” w No-
wej Hucie, stąd jej biblioteczka 
też się tam znalazła. Mogła za-
tem Henrykowi na miejscu za-
prezentować najnowsze wyda-
nia naukowe i literackie. 

cdn.



STRONA 47PAŹDZIERNIK 2013

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Broszury dotyczące uzy-
skania dowodu osobi-

stego przygotowane pod ką-
tem potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością intelektual-
ną, świadczenia Poznańskie-
go Centrum Świadczeń i do-
skonalenie prawa jazdy były 
tematem kolejnego spotka-
nia Komisji Dialogu Obywa-
telskiego przy Pełnomocni-
ku Prezydenta Miasta Pozna-
nia do spraw Osób Niepełno-
sprawnych.

W czwartek 5 września w 
Sali Białej Urzędu Miasta przy 
Placu Kolegiackim 17 głos za-
brał Marek Szambelan, kie-
rownik i psycholog Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Przyjacie-
le” prowadzonego przez po-
znańskie koło Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym (POSOUU), który opraco-
wał broszurę „Jak uzyskać do-
wód osobisty w Urzędzie Mia-

sta Poznania. Tekst łatwy do 
czytania”. Treść, w formie pro-
stych komunikatów, jest opa-
trzona ilustracjami i była pa-
rokrotnie konsultowana z pra-
cownikami Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Mia-
sta oraz osobami z niepełno-
sprawnością.

O świadczeniach Poznań-
skiego Centrum Świadczeń 
powiedziała Magdalena Pie-
trusik-Adamska, dyrektor Po-
znańskiego Centrum Świad-
czeń (więcej na ten temat na 
stronie 32). Andrzej Rogoziń-
ski reprezentujący Szkołę Auto 
Skody opowiedział o projekcie 
„Uniwersalny kierowca” fi nan-
sowanym ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Szczegółowe informacje odno-
śnie projektu można znaleźć 
na www.szkola-auto.pl .

 KAROLINA KASPRZAK

„Gdyby miłość mo-
gła uzdrawiać, a łzy 

wskrzeszać, byłbyś z nami” – 
tak napisali o członku Zarzą-
du Głównego Stowarzysze-
nia MONAR, twórcy i dyrek-
torze Wielkopolskiego Cen-
trum Pomocy Bliźniemu MO-
NAR-MARKOT Marku Stefa-
niaku przyjaciele. W czwartek 
29 sierpnia człowiek o wyjąt-
kowej wrażliwości odszedł na 
zawsze. Bliscy, współpracow-
nicy i pacjenci ponieśli nieopi-
saną stratę. 

Marek Stefaniak miał troje 
dzieci i dwie wnuczki. Urodził 
się w podwarszawskim Piasto-
wie. Z wykształcenia był eko-
nomistą i certyfi kowanym te-
rapeutą uzależnień. Także „su-
chym alkoholikiem”, któremu 
z nałogu pomógł się wyzwolić 
psycholog, terapeuta, twórca i 

lider MONAR-u na skalę ogól-
nopolską Marek Kotański. 

To właśnie Kotański nauczył 
Stefaniaka fi lozofi i ratowania lu-
dzi w kryzysie, a przede wszyst-
kim tego, że warto dawać każ-
demu szansę, bo nikt nie jest 
stracony na zawsze. Pomagał 
wstać tym, którzy nie mieli siły, 
by się podnieść. Rok po śmierci 
Kotańskiego (w 2003 roku) Ma-
rek Stefaniak objął funkcję dy-
rektora Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej przy Wielko-
polskim Centrum Pomocy Bliź-
niemu MONAR- MARKOT. 

Problemy ludzi społecz-
nie wykluczonych i zagrożo-
nych wykluczeniem nie były 
mu obce. Z inicjatywy Stefa-
niaka powstały między inny-
mi domy readaptacji społecz-
nej dla bezdomnych, najuboż-
szych, matek z dziećmi w Roż-

nowicach i Poznaniu, ośrodki 
rehabilitacji dla osób uzależnio-
nych od substancji psychoak-
tywnych i leczenia uzależnień 
od alkoholu, poradnia profi lak-
tyki i terapii uzależnień oraz ho-
stel. W znacznym stopniu roz-
winął działalność wielkopol-
skich ośrodków na rzecz uza-
leżnionych i bezdomnych, a co 
najważniejsze, sprawił że wie-
lu osobom udało się wyjść z na-
łogu oraz bezdomności i rozpo-
cząć nowe życie. 

Za swoje działania otrzymał 
tytuł „ Poznański Wolontariusz 
Roku 2003” w kategorii indywi-
dualnej. Został też nagrodzo-
ny indywidualną nagrodą Pol-
sko- Duńskiego Związku Kul-
turalnego ROSZKOWO za „wy-
soki wkład humanitarnej pracy 
na rzecz potrzebujących”, na-
grodą „Poznaniak Roku 2003” 

Tematy
Komisji Dialogu 

Marek Stefaniak
nie żyje 

i nagrodą „Pro Publico Bono”. 
Jednak niewątpliwie najbar-
dziej wartościowym laurem 
dla Stefaniaka był sukces każ-
dego człowieka, któremu uda-
ło się wyjść na prostą drogę i 
na niej pozostać mimo krę-
tych ścieżek. 

Gestem wsparcia oraz 
otwartym sercem służył przez 
wiele lat całemu środowisku 
osób uzależnionych, wyklu-
czonych, bezdomnych i nie-
pełnosprawnych. Od wielu 
też lat, pełen inicjatywy, sza-
cunku oraz woli współdziała-
nia, wspierał miesięcznik „Fi-
lantrop Naszych Czasów”. Za-
wsze mogliśmy liczyć na jego 
życzliwość, dobre słowo, po-
moc w nawiązaniu kontaktu, 
czy chociażby uśmiech. 

Ceremonia pogrzebowa 
odbyła się w środę 4 wrze-
śnia. Msza święta została od-
prawiona w Parafi i p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej przy 
Alei Krakowskiej 17 w Piasto-
wie, a pogrzeb na cmentarzu 
w Gołąbkach. Bliskim, współ-
pracownikom, pacjentom i ca-
łemu Stowarzyszeniu MONAR 
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia. 

 KAROLINA KASPRZAK
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„Dziecko dusi się na two-
ich oczach. Czy wiesz, 

jak mu pomóc? Zapraszam na 
szkolenie ratowników. Tutaj 
buntuję i edukuję. Głównie ko-
biety. Mówię też o kieszonkow-
cach, kradzieżach tożsamości, 
pigułce gwałtu, oszustwach 
„na wnuczka” itd.” – takie hasła 
widniały na plakatach podczas 
zorganizowanego już po raz 
kolejny z inicjatywy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu „Pikniku Trzech Pokoleń”. 

„Piknik Trzech Pokoleń” – to 
cykliczne wydarzenie realizo-
wane w ramach projektu sys-
temowego „Postaw na rodzinę” 
współfi nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej – Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

W sobotę 31 sierpnia od go-
dziny 13.00 przy swarzędzkiej 
Scenie nad Jeziorem czekał Ro-
bert Moskwa ze swoim namio-
tem, gdzie udzielał instrukta-
żu z zakresu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej oraz szero-
ko pojętego bezpieczeństwa. Na 
stoliku widniały ulotki dotyczą-
ce przeciwdziałania narkomanii 
i innym uzależnieniom, broszu-
ry z ofertą Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Kobylnicy i infor-
macjami na temat projektu „Po-
staw na rodzinę”. 

Nie zabrakło muzycznych 
atrakcji. Wystąpiła grupa Bayer 
Full z utworami disco polo oraz 
fi nalista trzeciej edycji progra-
mu rozrywkowego „X-Factor” 

Nasze 
wakacje
W dniach od 10 do 16 sierp-

nia przebywaliśmy w Dar-
łówku nad morzem. Mieszka-
liśmy w ośrodku rehabilitacyj-
no-wypoczynkowym „Pirami-
da 2”. 

Korzystaliśmy z zabiegów, 
które przyczyniły się do popra-
wy naszego zdrowia fi zycznego i 
psychicznego. Uczestniczyliśmy 
w wieczorku zapoznawczym, w 
czasie którego mieliśmy okazję 
spotkać się z naszymi koleżan-
kami i kolegami ze Stowarzy-
szenia w Drzązgowie. Chociaż 
pogoda nam trochę nie dopisa-
ła, to nasz pobyt w Darłówku był 
bardzo radosny. 

Braliśmy udział w rejsie stat-
kiem o nazwie „Król Eryk I”, na 
którym bardzo „bujało”, a gdy 
płynął pod fale, to wszystkich 
oblewało. Rejs był piękny, a ma-
rynarze bardzo mili i życzliwi. 
Dziękowałam Bogu za piękną 
pogodę, dzięki której mogłam 
wsłuchiwać się w szum fal, słu-
chać mew i czuć bijące w twarz 
słońce. Na zakończenie nasze-
go pobytu na wczasach spotka-
liśmy się na wspólnym śpiewa-
niu piosenek.

Dziękujemy Stowarzyszeniu 
za zorganizowanie wyjazdu, a 
władzom gminy i powiatu za 
wsparcie fi nansowe.

AGATA KIEJDROWSKA 

PIKNIK TRZECH POKOLEŃ W SWARZĘDZU 

Dla dzieci, rodziców
i dziadków

Filip Mettler z zespołem. Na 
najmłodszych czekały zabawy 
w dmuchanym zamku, malo-
wanie samochodu, malowa-
nie twarzy, warsztaty plastycz-
ne, animacje, konkursy z nagro-
dami, wata cukrowa i wiele in-
nych niespodzianek. Atrakcją 
była też prezentacja uczestni-
ków 40 Poznańskiego Między-
narodowego Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych.

Przez kilka godzin trzy pokole-
nia: dzieci, rodzice i dziadkowie 
wspólnie się bawili. Na spotka-
nie dotarły również osoby z nie-
pełnosprawnością, dla których to 
wydarzenie stało się okazją do 
wyjścia z domu i spędzenia sło-
necznego popołudnia wśród lu-
dzi. Towarzyszyła im burmistrz 
Swarzędza Anna Tomicka.

 KAROLINA KASPRZAK
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Najmłodsi mogli pomalować sobie buzie. 

Dzięki inicjatywie osoby z niepełnosprawnością mogły wyjść 
do ludzi.
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