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oznań znalazł się w ścisłym ﬁnale wśród siedmiu
europejskich miast, biorących
udział w konkursie promującym miasta najbardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością i seniorów. Pierwszym
etapem konkursu była krajowa
selekcja, w wyniku której wyłoniono Poznań i Wrocław.
Do Brukseli pojechali prezydent Poznania Ryszard Grobelny
i Dorota Potejko – Pełnomocnik
Prezydenta Poznania do Spraw
Osób Niepełnosprawnych. Odebrali oni 3 grudnia nagrodę Access City Award 2014 za trzecie
miejsce dla Poznania, ustępując
miastom Göteborg i Grenoble.
Oprócz trzech nagród głównych
przyznano także wyróżnienia.
Otrzymały je za szczególne osiągnięcia w zakresie zapewniania
dostępności dla osób niepełnosprawnych w jednym z czterech
kluczowych obszarów następujące miasta: Belfast – za środowisko zabudowane i przestrzeń
publiczną, Malaga – za transport
i związaną z nim infrastrukturę,
Drezno – za informację i komunikację, w tym nowe technologie, Burgos – za publiczne instytucje i usługi.
Jury oceniające wnioski brało
pod uwagę, jaki był wpływ podejmowanych działań w kwe-
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Nagroda Access City AWARD 2014 dla Poznania. Obok Ryszarda
Grobelnego Dorota Potejko (z prawej).
stii dostępności na codzienne
życie osób niepełnosprawnych.
Bardzo istotne z punktu widzenia oceniających było aktywne
zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je
organizacji w planowanie, realizację i utrzymanie polityki miasta na rzecz poprawy dostępności. Komisja Europejska zachęcała ośrodki miejskie powyżej
50.000 mieszkańców ze wszystkich państw członkowskich, aby
przedstawiały swoje działania
i strategie mające na celu usunięcie barier oraz poprawę jakości życia wszystkich obywateli.
Była to okazja dla miast Unii Europejskiej, aby przedstawić swoje osiągnięcia i planowane działania.
W europejskim etapie konkursu jury składające się z ekspertów, w tym przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepeł-

Poznań wśród najlepszych.

nosprawnych, wybrało spośród
miast nominowanych na szczeblu krajowym laureatów, którzy
wzięli udział w ceremonii rozdania nagród w Brukseli.
Poznań doceniono za wymianę taboru autobusowego, bo stare pojazdy zostały zastąpione
przez niskopodłogowe, Kolejnym udogodnieniem jest portal
internetowy na którym można
między innymi obejrzeć ﬁlmy w
języku migowym. Wiele budynków dostosowano do potrzeb
niepełnosprawnych, a w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
W uroczystości rozdania nagród udział wzięła udział wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, a także
delegacje wysokiego szczebla z
siedmiu miast-ﬁnalistów, eksperci oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Przewodniczącą tegorocznego jury była
baronowa Tanni Grey Thompson, szesnastokrotna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich.
Pierwsza edycja Access City
Award odbyła się w 2010 roku,
a główną nagrodę otrzymała wówczas Avila (Hiszpania).
Przywieziona do Poznania statuetka jeszcze bardziej mobilizuje władze miasta nie tylko do
wzmożonej pracy na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Pile w województwie
wielkopolskim, mieście
liczącym ponad 74 tysiące
mieszkańców, w tym około 6
tysięcy seniorów, istnieje zaledwie jeden dom pomocy społecznej. Nie ma zakładu opiekuńczo-leczniczego, w którym mogliby przebywać ludzie
chorzy i pozbawieni wsparcia
najbliższych.
Odpowiedzią na tę znaczną
lukę stała się koncepcja wybudowania hospicjum stacjonarnego, którego pomysłodawcą
jest prezes Towarzystwa Pomocy Chorym imienia Sługi Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej dr n.
med. Paweł Wiszniewski.
– Od 1993 roku w naszym
mieście działa Poradnia Opieki
Paliatywnej – Hospicjum Domowe imienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Celem Towarzystwa jest w szczególności
udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej
osobom z niepełnosprawnością, przewlekle lub terminalnie
chorym oraz ich rodzinom. Pragniemy, aby hospicjum stacjonarne było miejscem opieki nie
tylko dla osób z chorobą nowotworową, ale i przewlekle chorych – mówi lekarz.
Doktor Paweł Wiszniewski,
pełniąc stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala
Specjalistycznego imienia Stanisława Staszica w Pile, jest najbliżej tych cierpiących i potrzebujących całodobowej obecności drugiego człowieka. W służbie im odnalazł swoje życiowe
powołanie, podobnie jak jego
żona dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska, która jest ordynatorem Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia
Udarów Mózgu w tym samym
Szpitalu.
– W Pile mamy dwa oddziały opieki paliatywnej: jeden w
Szpitalu Specjalistycznym imienia Stanisława Staszica, drugi
w prywatnej Klinice „Ars Medical”. Z łóżek, którymi dysponują, korzystają na ogół pacjenci
z chorobą nowotworową. Brakuje pomocy dla ludzi z niepełnosprawnością i przewlekle
chorych. Często bliscy i opiekunowie osób starszych na przykład z demencją czy chorobą Alzheimera, potrzebują odpocząć, wyciszyć się. Wtedy
taki chory mógłby tymczasowo
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W PILE POWSTANIE HOSPICJUM STACJONARNE

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Dla cierpiących,
terminalnie chorych,
wymagających stałej opieki

Doktor Paweł Wiszniewski: – Nie ma zakładu
opiekuńczo-leczniczego ani innego ośrodka na terenie
naszego miasta o tego typu charakterze.
Dlatego istnieje potrzeba utworzenia hospicjum stacjonarnego.
przebywać w hospicjum stacjonarnym. Nie ma zakładu opiekuńczo-leczniczego ani innego ośrodka na terenie naszego
miasta o tego typu charakterze.
Dlatego istnieje potrzeba utworzenia hospicjum stacjonarnego
– tłumaczy Paweł Wiszniewski.
Pomysł spotkał się z szerokim uznaniem środowiska osób
z niepełnosprawnościami, lekarzy, nauczycieli i młodzieży, która nie szczędzi starań organizując zbiórki i kwesty na rzecz
budowy hospicjum. Uczniom
pilskich szkół żaden huragan
„Ksawery” ani śnieg nie straszny. Wykorzystują każdą okazję,
by pomóc.
– Świadomość społeczeństwa rośnie. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi o wrażliwych
sercach przez dwa lata udało
nam się zebrać ponad 220 tysięcy złotych. Pierwsza zbiórka została przeprowadzona w
styczniu 2012 roku na Balu Lekarzy w Restauracji „Pomarańczowy Fortepian”. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy pomysł chwyci, ale wolontariusze Towarzystwa Pomocy Chorym ochoczo ruszyli ze zbiórkami i udało się. Odzew ze strony mieszkańców województwa
wielkopolskiego był spory – relacjonuje doktor Wiszniewski.
Wolontariuszy w żółtych ko-

szulkach, którym bardzo często
towarzyszy Paweł Wiszniewski,
można spotkać na ulicach, podczas różnych wydarzeń organizowanych przez Miasto Piła
i koncertów charytatywnych.
Na koncertach istnieje okazja
zakupu cegiełki, z których dochód przeznaczany jest na budowę hospicjum. Koszt budowy obiektu jest wysoki, dlatego wsparcie ﬁnansowe jest cały
czas niezbędne.
– Wszystkie zbiórki publiczne są przeprowadzane na podstawie wymaganych zezwoleń.
W piątek 25 października 2013
roku w Auditorium Maximum
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Stanisława
Staszica w Pile odbył się koncert

charytatywny. Biletem wstępu
było wrzucenie dobrowolnego
datku do puszki. Kwestę prowadzili członkowie Towarzystwa oraz uczennice Zespołu
Szkół Gastronomicznych, którzy naklejali darczyńcom żonkile – międzynarodowy symbol nadziei. Jesteśmy ogromnie
wdzięczni tym, którzy pomogli
w organizacji koncertu i którzy
pomagają nam na co dzień. Pomysł budowy hospicjum stacjonarnego wspiera między innymi
Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Starostwo Powiatowe w Pile – mówi wzruszony.
Celem Towarzystwa Pomocy Chorym imienia Sługi Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej jest
też społeczne wspieranie aktywności osób starszych i z niepełnosprawnością, promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, prowadzenie szeroko rozumianej edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi,
promocja i organizacja wolontariatu, organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, propagowanie w środkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa
oraz współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju
jak i poza nim.
– Nie pozostajemy bierni. Staramy się działać. Otwieramy się
na ludzi, gorąco zapraszamy do
współpracy każdego, komu bliska jest idea wyświadczania

pomocy ludziom chorym i niepełnosprawnym. Najprawdopodobniej w styczniu 2014 roku
zostanie podjęta uchwała Rady
Miasta o zmianie zagospodarowania przestrzennego terenu
w dzielnicy Koszyce, aby mogło na nim powstać hospicjum
stacjonarne, które będzie prowadzone przez Towarzystwo
Pomocy Chorym. Nim zostanie
uruchomione, długa droga jeszcze przed nami, ale wierzę, że
w dalszym ciągu nie zabraknie
ludzi, którzy poprą tę ideę – powiedział Wiszniewski.
Na uwagę zasługuje fakt, że
pilskie Towarzystwo Pomocy Chorym dzięki wolontariuszom i osobom zatrudnionym
sprawuje opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną i duchową nad osobami wymagającymi pomocy. Patronka Stanisława Leszczyńska w 1943 roku
została aresztowana przez gestapo i osadzona wraz z córką w obozie koncentracyjnym
Oświęcim-Brzezinka, gdzie pełniła funkcję położnej. Do historii przeszły najodważniejsze
słowa, które wypowiedziała w
obozie do zbrodniarza wojennego, osławionego „lekarza” SS
doktora Mengele: „Nie, nigdy!
Nie wolno zabijać dzieci!”.
Budowę hospicjum stacjonarnego w Pile można wesprzeć przekazując 1% podatku dla Towarzystwa Pomocy Chorym imienia Sługi Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej, KRS
0000044377, dary rzeczowe na
aukcje charytatywne lub dobrowolne darowizny na konto
Towarzystwa PKO BP 37-10203844-0000-1002-0050-1833. Pomóc można również niematerialnie – oﬁarując chorym i potrzebującym swój czas jako
wolontariusz. Organizacja zapewnia niezbędne przeszkolenie w zakresie opieki nad chorym. Bliższe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: (67) 353 23 31 lub mejlowo:
tpch25@poczta.onet.pl, strona
internetowa: www.tpch.pila.pl
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Zwycięski zryw
Narodu Polskiego
W

dniu 13 grudnia 2013 roku podczas 57. posiedzenia Sejmu
RP, Wysoka Izba przyjęła przez aklamację Uchwałę z okazji 95. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Autorką projektu jest Pani Poseł Krystyna Łybacka. Oto tekst
Uchwały:

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W 95. ROCZNICĘ WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zapisało się w historii jako największy, zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy Narodu
Polskiego.
Powstańcy Wielkopolscy, wywodzący się ze wszystkich grup społecznych, ramię przy ramieniu walczyli i ginęli za polską Wielkopolskę.
Ich patriotyczny zryw, wieńczący długie lata pozytywistycznej pracy organicznej, umożliwił powrót Wielkopolski oraz Ziem Zachodnich i Północnych do odradzającej się po latach zaborów Ojczyzny.
Odwaga i oﬁarność Powstańców Wielkopolskich zostaną zapamiętane jako symbole bezgranicznego umiłowania polskości gotowości do złożenia dlań najwyższej oﬁary.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 95. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego składa hołd i wyraża szacunek dla
jego uczestników, Wielkopolan, których zwycięstwo stanowi dumę
całego Narodu.

Forum z udziałem
Donalda Tuska
D

yskusja panelowa na temat przedszkoli „za złotówkę”, wyzwań polityki prorodzinnej w dobie przemian
demograﬁcznych i kulturowych oraz dobrych praktyk w
opiece nad małym dzieckiem
wpisały się w „Forum dla Rodziny” z udziałem Premiera
Rządu RP Donalda Tuska.
Na debatę w poniedziałek 9 grudnia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa w Poznaniu
zaprosiła Pełnomocnik Rządu
do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Gości powitał Rektor Wyższej
Szkoły Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu
dr inż. Krzysztof Nowakowski i
doradca Pełnomocnika Rządu
do Spraw Równego Traktowania Zbigniew Mamys.
Referat wprowadzający „Polityka prorodzinna w dobie przemian demograﬁcznych i kulturowych” wygłosiła Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz.
Ważnym punktem spotkania,

w którym uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i
inni znamienici goście, były dyskusje pod hasłem: „Tato polski,
czyli ojciec w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej” oraz „Przedszkola za złotówkę jako narzędzie zwiększające dostęp do
edukacji i wyrównujące szanse edukacyjne dzieci”. Rozmawiano o wadach i zaletach tego
rozwiązania.
Przedstawiciele mediów pytali Donalda Tuska między innymi
o to, jak zamierza zachęcać kobiety zatrudnione na umowę o
dzieło do rodzenia dzieci.
„Forum dla Rodziny” o zasięgu obywatelskim odbyło się w
październiku 2013 roku. To okazja do dyskusji przedstawicieli
instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, wymiany
doświadczeń i wypracowania
dobrych rozwiązań w zakresie
wspierania polityki rodzinnej.

KAROLINA KASPRZAK

MIĘDZYNARODOWY

Otwarcie na
rehabilitację
„S

połeczeństwo otwarte na
rehabilitację” – pod takim
hasłem w sali konferencyjnej
Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu we wtorek 3
grudnia zorganizowano debatę przybliżającą potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami.
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych to inicjatywa Komisji
Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk –
Oddział w Poznaniu przy współpracy z Wielkopolskim Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii
imienia Eugenii i Janusza Zeylandów. Patronat honorowy nad
konferencją sprawowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Arcybiskup Poznański Stanisław Gądecki i prezes Polskiej
Akademii Nauk profesor Michał
Kleiber.
– Pragnę podkreślić wagę
inicjatyw podejmowanych na
rzecz osób z niepełnosprawnościami, których w Wielkopolsce
żyje blisko 400 tysięcy, co stanowi 12% ogółu mieszkańców.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uczynił osoby niepełnosprawne jednymi z głównych adresatów działań wpisanych w Strategię Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego
na lata 2014 – 2020. Niepełnosprawność nie powinna stać na
przeszkodzie do realizacji ich
pragnień i marzeń – powiedział
członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, który przybył na konferencję wraz z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandrą Kowalską.
Przewodniczący Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
– Oddział w Poznaniu profesor
Aleksander Kabsch przedstawił działania Narodów Zjednoczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tematach
Międzynarodowych Dni Osób z
Niepełnosprawnościami.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu Elżbieta Bijaczewska
omówiła zadania PCPR w zakresie osób niepełnosprawnych, dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Barbara Kwapiszewska – inicjatywy podejmowane przez Wojewódzki Urząd
Pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Maria Sowińska – rynek pracy osób niepełnosprawnych w
oparciu o działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i
analizę wyników badania sytuacji osób niepełnosprawnych na
lokalnym rynku pracy, a dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Włodzimierz Kałek – obowiązki samorządu wobec osób niepełnosprawnych. O konkursie „Wielkopolska otwarta na niepełnosprawnych” organizowanym corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego mówiła przedstawicielka ROPS Marzena Urbańczyk.
Wiedzą z zakresu rehabilitacji
narządu słuchu dzieliła się Katarzyna Ostrowska i profesor Andrzej Obrębowski.
– Wspieranie dostępności
usług medycznych dla osób z
niepełnosprawnością to niezwykle ważne zadanie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych jako
instytucja broniąca praw osób
z niepełnosprawnością rozpoczął debatę nad poszerzeniem
deﬁnicji rehabilitacji o rehabilitację medyczną. Kluczowy jest
dla nas także głos organizacji pozarządowych co do kwestii zakupu sprzętu, bo rozeznanie potrzeb pozwoli w pełni na
nie odpowiedzieć – mówił dyrektor wielkopolskiego oddziału
PFRON Grzegorz Naranowicz.
Szkoda, że na konferencji zabrakło osób niepełnosprawnych, które mogłyby wypowiedzieć się na temat rehabilitacji,
trudności i problemów, jakie dotykają tę grupę.

KAROLINA KASPRZAK
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DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla ratowania
życia dzieci

Godne warunki
terapii

asje podróżnicze, aktywność w różnych dyscyplinach sportowych i niezwykle
ważna rola prezentacji osiągnięć artystycznych osób z niepełnosprawnością w ich rehabilitacji społecznej – o tym
wszystkim mówiono na spotkaniu 3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
– Międzynarodowy Dzień
Osób
Niepełnosprawnych
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest momentem szczególnym, bo mówi się
o potrzebach tej grupy. To także okazja, by promować dokonania osób z niepełnosprawnością – powiedziała Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego do Spraw
Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder.
Z piosenką „Zamiast” z repertuaru Edyty Geppert wystąpiła zwyciężczyni I Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów” Sandra Paetz ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka Grajka w Swarzędzu.
Zaśpiewała też uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana
Brzechwy w Swarzędzu Lidia
Jankowska oraz duet Krzysztof
Sadka i Piotr Iwański.
– W 1990 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonował tylko jeden warsztat tera-

pii zajęciowej przeznaczony dla
20 osób. Obecnie mamy 7 WTZ.
Staramy się stwarzać osobom
z niepełnosprawnościami warunki do rehabilitacji i terapii. W
2012 roku Starostwo Powiatowe
w Poznaniu za inicjatywy podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w konkursie
„Lodołamacze” otrzymało statuetkę „Superlodołamacza”. To
mobilizuje do kolejnych działań – mówił członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski.
Przedstawicielom
placówek uczestniczących w spotkaniu wręczono pisemne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych od starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. Niespo-

deszczowy poniedziałek 9 grudnia na I piętrze nieopodal Sali Sesyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu co
chwilę pojawiały się nowe
osoby. Każdy opuszczał to
miejsce z uśmiechem na twarzy.

Waga spotkania była nieoceniona, bo od godziny 9
trwała kolejna edycja świątecznej zbiórki krwi przeprowadzona z inicjatywy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Drużyny Szpiku i Studenckiej Rady Miasta Poznania.
Zbiórkę krwi zorganizowano dla celu ratowania
zdrowia i życia małych pacjentów Kliniki Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego nr 5 imienia
Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Można było też zarejestrować się w bazie dawców
szpiku.

KAROLINA KASPRZAK
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Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych otrzymują przedstawiciele Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” – Filia w Otuszu.

dzianką były przekazane tego
dnia rowery do rehabilitacji, których zakup został sﬁnansowany z budżetu Powiatu Poznańskiego. Otrzymały je warsztaty terapii zajęciowej w Swarzędzu, Dopiewcu, Otuszu, Baranowie, Dopiewie, Owińskach,
Drzązgowie, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Mosinie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych imienia Synów Pułku w
Owińskach i Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
– Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych winien skłonić wszystkich do reﬂeksji nad funkcjonowaniem
osób z niepełnosprawnością w
codziennym życiu. Chylę czoła przed ludźmi, którzy pracują
z osobami niepełnosprawnymi,
bo zawsze emanuje z nich ciepło i dobro. Oby takich terapeutów nigdy nie brakowało – podsumowała przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych
Krystyna Semba.
Spotkanie uświetniła również prezentacja osiągnięć osób
z niepełnosprawnością w różnych dyscyplinach sportu, którą przedstawił prezes Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Poznaniu Romuald Schmidt. O pasjach podróżniczych opowiedział Poseł na
Sejm RP Arkady Fiedler.

Śpiewa Krzysztof Sadka i Piotr Iwański.

5

Krew oddawali pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczniowie, studenci i wolontariusze „Drużyny Szpiku”. Przedsięwzięciu z udziałem wicewojewody wielkopolskiego
Przemysława Paci towarzyszyła akcja „Świąteczna gra”.
Poznaniacy oraz mieszkańcy województwa wielkopolskiego przynosili nowe lub
używane gry planszowe i
puzzle, które traﬁły do chorych dzieci. Dzięki świątecznej zbiórce udało się zebrać
blisko 12 litrów krwi.

KAROLINA KASPRZAK
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Kapelusz
z kwiatów
N

Opłatek
u kombatantów

ie tylko samodzielnie
uszyli stroje, ale i przez
kilka miesięcy pracowali nad dziełami wykonanymi
z różnych rzeczy codziennego użytku. Pocięty na drobne
kawałki szlafrok stał się pustynnym piaskiem, a z kolorowych kwiatów zrobionych
z wełny powstało piękne nakrycie głowy.
W czwartek 5 grudnia
uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy „Zielone
Centrum” na poznańskich Garbarach zabrali gości w rejs po
świecie. Prace krawieckie zaprezentowane na wystawie w
Galerii „Zielona” nawiązywały do tematu podróży w ciepłe
zakątki kuli ziemskiej.

Arkadiusz Błochowiak.

N

– Pytałam uczestników, gdzie
najchętniej chcieliby pojechać
i co w danym kraju im się najbardziej podoba. Prowadząc
zajęcia brałam pod uwagę predyspozycje i możliwości. Zrobiliśmy nawet specjalne torby
z ilustracjami podróżniczymi –
mówi instruktor pracowni krawieckiej Zoﬁa Łotocka.
Na wystawę do Galerii „Zielona” przyszli wraz z opiekunami uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognik” i Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni”, przyjaciele
twórców i ich bliscy.
Pokazowi prac krawieckich
towarzyszyła etiuda taneczna
„Podróże”, którą wraz z uczestnikami przygotował instruktor pracowni teatralnej Paweł
Nyga. Ekspresja, zaangażowanie, a zwłaszcza pasja artystów stała się pretekstem do
rozmów o sztuce.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Uczestnicy „Zielonego
Centrum” w roli tancerzy.

iektórzy przyjechali z różnych zakątków Wielkopolski, inni przybyli do Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z Poznania, by wziąć udział w spotkaniu opłatkowym. Dla nich
to ważne wydarzenie, bo mogą
spotkać się z kolegami z Batalionów Chłopskich, powspominać dawne czasy i pomyśleć o przyszłości. Bo pamięć
o udziale w działaniach wojennych powinna być kontynuowana przez młode pokolenia.
O świąteczną oprawę spotkania wigilijnego zadbał Ryszard
Jaworski, dyrektor ODR.
– Na starość zastanawiamy
się, jak zmienić młodzież, doświadczenie powinno iść w parze z energią młodych – powiedział profesor Zdzisław Nowak,
kombatant Batalionów Chłopskich. – Gdy mnie jako szesnastolatka wywieźli na roboty do
Niemiec, jechałem pełen ciekawości. Zobaczyłem wieś, w której mechanizacja była na dobrym poziomie, widziałem asfaltowe drogi, gdy u nas były gościńce. Marzyłem wówczas, by
kiedyś polska wieś wyglądała podobnie, abyśmy mogli siedzieć przy stole i wspólnie dyskutować tak jak dzisiaj. Zdawałem sobie sprawę, jak daleka
nas czeka droga. Teraz poziom
życia się zmienił na lepsze i powinniśmy się z tego cieszyć. Ale
jest dużo do zrobienia. Musimy
produkować jak najwięcej żywności, bo stanowi ona gwarancję, że naszego kraju nie ogarnie recesja.
– Zegar biologiczny jest bezlitosny, dlatego takie spotkania dla nas kombatantów są
bezcenne – powiedział Eugeniusz Pacia, prezes Ogólnopol-

skiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Poznań. – Funkcjonujemy jako Bataliony Chłopskie dzięki pomocy przyjaciół. Pewnie dawno byśmy się rozsypali, gdyby nie ich
pamięć i pomoc. Nas jako Bataliony Chłopskie ciągle się pomija, choć wiele zrobiliśmy dla
społeczeństwa. To polska wieś
pomagała żołnierzom i partyzantom, dostarczając żywność
i biorąc udział w akcjach zbrojnych.
Kombatantów z Batalionów
Chłopskich jest ich coraz mniej.
Starają się wzajemnie wspierać. Pamiętają o wszelkich
rocznicach i uroczystościach,
spotykają się regularnie w swojej siedzibie i planują różne
przedsięwzięcia na przyszłość.
Najbardziej zależy im na tym,
by młode pokolenie o nich nie
zapomniało. Stąd plany wspólnych inicjatyw z młodzieżą. Być
może w przyszłym roku odbędzie się rajd „Śladami Batalionów Chłopskich”.
– Patrząc na naszych kombatantów, których dzisiaj gościmy,
nie dowierzam, że nie dopisuje im zdrowie – powiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Poznaniu. – Cieszę się, że mogę
posłuchać historii i włączyć się
w nurt dyskusji o prawdzie historycznej o Batalionach Chłopskich. To swoista lekcja historii,
bo wypowiadana ustami uczest-

Eugeniusz Pacia.
ników tamtych wydarzeń. Możemy posłuchać także prawdy,
która była ukrywana lub zakłamywana.
Kombatantom złożył życzenia także Marek Baumgart, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Marian Król, prezydent Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego oraz Ryszard
Jaworski, gospodarza spotkania.

AURELIA PAWLAK
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Profesorowie Adam Górski i Zdzisław Nowak
– kombatanci Batalionów Chłopskich.
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU

Spotkanie
z ekspertem

Duma
i satysfakcja

P

o raz kolejny do Poznania
przyjechała Monika Misztal-Licińska, ekspert w dziedzinie pomocy publicznej,
udzielanej przedsiębiorcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Spotkanie odbyło
się 5 grudnia 2013 roku w Sali
Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania i miało charakter seminarium szkoleniowego.

W

środę 18 grudnia 2013
roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu podsumowano VI etap
projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”.
Przedsięwzięcie,
którego
priorytetowym
założeniem
jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością oraz opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Projekt, który potrwa do
końca 2014 roku, ﬁnansowo
wspiera Unia Europejska ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzięki projektowi w latach
2008–2013 z kompleksowego wsparcia skorzystało 737
mieszkańców powiatu poznańskiego. Duma, satysfakcja i wzrost poczucia własnej
wartości zaświadczyły najlepiej o potrzebie jego realizacji.

Tematem była nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej,
przyjętej przez Sejm 8 listopada 2013 roku oraz wydatkowanie środków Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również w byłych
Zakładach Pracy Chronionej.
Spotkanie zorganizowała Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Poznania. awa

Elżbieta Bijaczewska: – W 2013 roku działania, które
zaprojektowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
skierowano do grupy 33 osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe placówki resocjalizacyjne
i rodziny zastępcze w wieku 17–25 lat. Równocześnie prowadzono
działania wobec 99 osób z niepełnosprawnością w wieku 18–63 lat,
w tym 14 uczestników WTZ.

Wnioski
o dodatek
energetyczny

O

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Na spotkaniu z udziałem
starosty poznańskiego Jana
Grabkowskiego, wicestarosty
Tomasza Łubińskiego i członka Zarządu Powiatu Zygmunta Jeżewskiego podjęto dyskusję dotyczącą aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
– W powiecie poznańskim
dużo osób z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy.
Najczęstszą przyczyną ograniczenia sprawności są dysfunkcje narządu ruchu, choroby układu krążenia i układu nerwowego. Najmniejszą
grupę stanowią ludzie z autyzmem. Niezbędne są bezpośrednie działania. Jednym z
nich jest pierwszy w Europie
Park Orientacji Przestrzennej
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach – powiedziała Pełnomocnik Starosty Poznań-

Uczestnicy konferencji.
skiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder.
Sytuację osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy scharakteryzowała wicedyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Małgorzata Pawlak. Uczestnicy projektu dziękowali dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbiecie Bija-

7

czewskiej za możliwość wzięcia w nim udziału. Pikniki integracyjne, treningi aktywnego
poszukiwania pracy, umiejętności społecznych, sesje doradcze i bezpłatne kursy doszkalające – to tylko niektóre z projektowych działań. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 8410 710.

KAROLINA KASPRZAK

d 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy według
Poznańskiego Centrum Świadczeń, mogą otrzymać nowe
świadczenie, czyli zryczałtowany dodatek energetyczny.
Świadczenie to stanowi częściową rekompensatę kosztów
ponoszonych z tytułu opłat za
energię elektryczną. Wnioski
o przyznanie zryczałtowanego
dodatku energetycznego można było składać od 2 grudnia
2013 roku.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należało mieć ustalone
prawo do dodatku mieszkaniowego, trzeba było złożyć wniosek o dodatek energetyczny z
załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną
jest osoba pobierająca dodatek
mieszkaniowy oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania
energii elektrycznej. Informacja na temat nowego świadczenia pod telefonem 61 646 33 44
i na stronie www.pcs-poznan.pl
gdzie znajduje się również formularz wniosku. awa
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Na windę
Wigilia
dla uczniów w „Promyku”
my przeznaczyć na zakup windy dla uczniów na wózkach inwalidzkich. Winda w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” jest niefunkcjonalna i dzieci mają kłopot, aby dostać się na pierwsze
piętro – tłumaczyła prezes Fundacji „Apja” Jagna Piechowiak.
„Windą w otwarty świat! Pomóżmy dzieciom godnie dostać się do sal lekcyjnych” – takie
zdanie zachęcało Poznaniaków
do udziału w wydarzeniu. Poprowadził je dziennikarz Radia
„Emaus” Szymon Bojdo. Bajkowe historie czytali dzieciom aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu Marta Szumieł, Janusz Andrzejewski, Mateusz Ławrynowicz i Mariusz Zaniewski.
– Uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu dzieci świetnie
się bawią. Przyszli też mieszkań-

W inscenizacji nie zabrakło też mima, który w skupieniu
przyglądał się świątecznej krzątaninie.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

zanty – pieśni śpiewane niegdyś przez żeglarzy, pełne
humoru bajki dla dzieci, wspólna zabawa i integracja dzieci z
niepełnosprawnością ze społecznością lokalną – czyli spotkanie pod hasłem: „Otwarty
świat” zorganizowane 30 listopada w Pawilonie Nowej Gazowni przy ulicy Ewangelickiej
w Poznaniu.
Inicjatywa była wynikiem
współpracy dwóch fundacji:
„Apja” i „Mały Piesek Zuzi” w
partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Połajewie i Niepubliczną Szkołą Podstawową i
Gimnazjum „Zawsze Razem” w
Poznaniu.
Sobotnie spotkanie stanowiło
podsumowanie projektu „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” współﬁnansowanego ze

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

S

Przy muzyce dzieci z niepełnosprawnością bawiły się świetnie.
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
– W ramach projektu w terminie 20 sierpnia–30 listopada 2013
roku przeprowadzono warsztaty terapeutyczno – aktywizujące i zajęcia rehabilitacyjno – aktywizujące dla 40 uczniów z niepełnosprawnością w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu oraz dla 25 osób z niepełnosprawnością z Połajewa i okolic. Od 19 listopada do 31 grudnia
2013 roku prowadzimy zbiórkę
publiczną na podstawie zezwolenia nr SO-I.5311.57.2013 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania. Zebrane pieniądze chce-

cy tutejszej dzielnicy i osoby, które na co dzień nie mają kontaktu
z niepełnosprawnymi, a chciałyby lepiej to środowisko poznać.
Nasza inicjatywa jest ku temu
okazją. Pokazujemy, że można
aktywnie spędzić czas, a przy
tym pomóc komuś w potrzebie – powiedziała prezes Fundacji „Mały piesek Zuzi” Joanna Nawrocka- Rohnka.
Zespół szantowy w składzie
Agnieszka Gładyszak, Piotr Mączyński i Jerzy Richter oraz zespół „YesKiezSirumem” z kręgów ﬂy – rocka i szeroko rozumianej poezji śpiewanej wprowadził wszystkich w znakomity
nastrój. O rezultacie zbiórki poinformujemy w lutowym wydaniu „Filantropa”.

KAROLINA KASPRZAK

W roli narratora Anna Dudziak.

W

piątek 20 grudnia uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu oraz ﬁlii w Otuszu po
raz kolejny zasiedli do uroczystej wigilii. Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach, które prowadzi WTZ,
przygotowało na tę okoliczność przepiękną inscenizację
bożonarodzeniową.
Liczna grupa osób z niepełnosprawnościami, na co dzień
korzystająca ze wsparcia organizacji, spotkała się z przyjaciółmi przy stole, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
świąteczne życzenia.

W spotkaniu uczestniczył
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, przedstawiciele władz
gminnych, ośrodków pomocy społecznej i opiekunowie
uczestników zajęć warsztatowych.
Imponująca prezentacja dorobku artystycznego to nie jedyna niespodzianka, jaka czekała na gości. Były nią również marzenia zawarte w inscenizacji teatralnej z elementami pantomimy. Na zakończenie wszyscy otrzymali
upominki.

KAROLINA KASPRZAK
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Nowe miejsca
w Hospicjum Palium

Nasze
spotkanie
z poezją

D

20

tylego Wolontariatu, który przygotowuje wolontariuszy akcyjnych m.in. z 40 szkół oraz
wolontariuszy szpitalnych dla
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, jak również
innych szpitali poznańskich.
PTOP OP opłaciło wykonanie
koncepcji rozbudowy „Podcieni” oraz sﬁnansuje wykonanie
projektu budowlanego. PTOP
OP wystąpił o wsparcie ﬁnansowe do prezydenta Poznania
oraz Uniwersytetu Medycznego. Po przygotowaniu koncepcji rozbudowy, a następnie projektu budowlanego, Senat Uniwersytetu Medycznego przyjął uchwałę o zaakceptowaniu
planu rozbudowy hospicjum. Po
podpisaniu umowy z Polskim
Towarzystwem Opieki Paliatywnej możliwe było przekazanie na inwestycję 1 mln zł oraz
280 tys. zł. przez Urząd Miasta
Poznania oraz wystąpienie rektora uczelni do Ministerstwa
Zdrowia o 2,6 mln zł. Na projekt rozbudowy hospicjum poznaniacy oddali najwięcej głosów w konkursie na Fundusz
Obywatelski Urzędu Miasta Poznania, dzięki czemu uzyskano
kwotę 1,5 mln zł.
W Hospicjum Palium działa interdyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek, opiekunów
medycznych, psychologów, ﬁzjoterapeutów, pracownika socjalnego, kapelana oraz wolontariuszy szpitalnych i akcyjnych
tworzących Motyli Wolontariat.
Hospicjum Domowe obejmuje opieką rocznie ponad 1.200
chorych i ich bliskich, Oddział
Medycyny Paliatywnej (ok. 600
chorych rocznie) przyjmuje po

FOT. STANISŁAW FURMANIAK

zięki zaangażowaniu wielu ludzi i instytucji nowa
część Hospicjum Palium, której rozbudowa rozpoczęła się
w październiku 2012 r., wkrótce zostanie oddana pacjentom. Powiększy się o 13 łóżek
dla przyjęcia większej liczby
chorych.
Działające od ćwierćwiecza Hospicjum Palium, oddział
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, obejmuje
wszechstronną opieką i leczeniem chorych na zagrażające
życiu choroby, głównie nowotworowe.
– Rozbudowa Hospicjum Palium o dodatkowe 13 łóżek na
Oddziale Medycyny Paliatywnej
początkowo liczącym 15 łóżek,
powiększonym w 2008 roku o
9 łóżek, konieczna była z uwagi na długą listą chorych, oczekujących na pilne przyjęcie. Niejednokrotnie umierali nie doczekawszy się go – mówi prof.
dr hab. Jacek Łuczak, ordynator
Hospicjum Palium, przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej Oddział Poznań oraz Stowarzyszenia
Rozwijania Opieki Paliatywnej
w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. –Dobudowujemy
parterowy budynek. Ponadto w
podcieniu pod ﬁlarami powstała powierzchnia około 280 metrów kwadratowych, która będzie terenem dalszej rozbudowy. Powstaną tu pomieszczenia
na poradnię geriatryczną, opiekę nad osobami przeżywającymi żałobę, prowadzenie ﬁzjoterapii, sale edukacyjne (w Hospicjum Palium co roku szkoli się
ponad 2000 osób) oraz dla Mo-

Trwa rozbudowa Hospicjum Palium.

konsultacji lekarza hospicyjnego specjalisty medycyny paliatywnej, chorych z innych szpitali oraz chorych objętych hospicjum domowym, w szczególnie trudnych sytuacjach klinicznych np. z zagrożeniem ucisku rdzenia kręgowego, hiperkalcemią, nie dającymi się opanować dokuczliwymi objawami (narastający ból, nie do opanowania duszność, pobudzenie
psychomotoryczne), przy braku
sprawnej osoby w domu zdolnej
do sprawowania całodobowej
opieki nad bliskim ciężko chorym. Mieści się tu także jedyna w Wielkopolsce Chirurgiczna Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji specjalizujący się w
leczeniu obrzęku limfatycznego
oraz Poradnia Leczenia Bólu.
Po oddaniu do użytku, zajmującego ponad 500 metrów
kwadratowych nowego oddziału z 13 łóżkami, liczba wszystkich łóżek wyniesie 37. Nowy
oddział składa się m.in. z dużego pokoju pobytu dziennego z
tarasem, nowoczesnych łóżek,
przy każdym z nich z miejscem
dla rozkładanego łóżka dla osoby bliskiej, toalet na wszystkich
zaopatrzonych w świetliki salach, instalacje do tlenoterapii,
sprzęt do leczenia bólu i innych
objawów oraz unikatowe urządzenie do identyﬁkacji naczyń
żylnych, co ma szczególne znaczenie w ułatwieniu nakłucia
żył u chorych z uszkodzonym
układem żylnym.
W nowej części hospicjum
prowadzone są intensywne prace wykończeniowe, zamawiane jest wyposażenie. Całość wymaganego sprzętu medycznego i mebli będzie zakupiona ze
środków na inwestycje. Na inne
potrzebne wyposażenie środki przeznaczą solidarnie miasta i gminy Murowana Goślina,
Swarzędz, Kostrzyn i Kórnik.
Dyrektor
Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
zarezerwował środki na zakontraktowanie świadczeń na oddany wkrótce nowy oddział.
Dzięki stabilności ﬁnansowej
będzie można przyjmować kolejnych pacjentów.

STANISŁAW FURMANIAK

listopada 2013 roku
był dla nas wyjątkowym
dniem – spotkaniem z niezwykłą poezją, sztuką i muzyką.
Odbyło się ono w Bibliotece
Publicznej w Swarzędzu. Tam
spotkaliśmy się po raz drugi z
panem Stanisławem Machowiakiem, któremu towarzyszyła żona Zoﬁa i Ryszard Małecki. Zaprezentowaliśmy poezję
osoby niepełnosprawnej Marty Dąbkowskiej. Tematyką jej
wierszy była niepełnosprawność. Przeczytała je Agata Kiejdrowska, posługując się pismem Braille'a.
Tego dnia wysłuchaliśmy nie
tylko wierszy Marty Dąbkowskiej
i poruszającej nasze serca poezji
Stanisława Machowiaka. Było to
bowiem także spotkanie ze sztuką osób niepełnosprawnych z
naszego Warsztatu. Wystawiono
prace plastyczne naszej koleżanki Anny Szparag i innych osób.
Razem z nami poezji słuchali rodzice i zaproszeni goście. Poezję
czytaną przez Agatę i poezję
własną pana Stanisława wzbogacił występ solowy jego przyjaciela Ryszarda Małeckiego, który
grał utwory na różnego typu harmonijkach ustnych, komponujące się z treścią wierszy.

MICHAŁ OGONIAK

OPINIE
UCZESTNIKÓW WTZ
W SWARZĘDZU
O SPOTKANIU:
Sandra Paetz: Spotkanie poetyckie nauczyło mnie słuchać
poezji. Wiersze wzruszyły mnie.
Najbardziej zapamiętam psalm
o rodzicach.
Mirosława Penczyńska: Spotkania z poezją uczą i dają radość, są potrzebne nam. osobom niepełnosprawnym, do
rozwoju. Czytając poezję stajemy się innymi ludźmi.
Anna Ćwiklińska: Dla mnie
spotkanie z poezją było zupełnie nowym doświadczeniem i
ciekawym przeżyciem. Dzięki
temu spotkaniu miałam okazję
poznać poezję i ciekawych ludzi.
Michał Ogoniak: Dla mnie
niezwykłym przeżyciem było
spotkanie z poezją pana Stanisława. A zwłaszcza wysłuchanie
psalmów autorstwa tego poety.
Dziękuję pani dyrektor biblioteki za pomoc w organizacji tego
spotkania.
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Niepełnosprawni – obecni
we wszystkich sferach życia
U

czestników
konferencji
pod hasłem „Oswoić niepełnosprawność” w piątek 29
listopada 2013 roku w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu przywitała Aleksandra Kowalska –
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Debatę
zorganizowano w ramach projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Koordynacja i współpraca na rzecz
integracji społecznej Wielkopolski”, współﬁnansowanego
przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny.
Uczestniczyli w niej reprezentanci szkół, instytucji oświatowych i organizacji. Z zainteresowaniem wysłuchali m.in. wystąpienia przedstawicielki ROPS
Marzeny Urbańczyk, która przywitała się po bułgarsku i w języ-

ku migowym, a pożegnała jako
osoba na wózku inwalidzkim,
aby pokazać, że ograniczenia
mogą być różne.
Doradca Sekretarza Stanu
Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania Justyna
Lachor-Adamska w wystąpieniu o edukacji włączającej osoby
niepełnosprawne mówiła m.in.:
– Ludzie często traktują nas
albo jak bohaterów, albo jak oﬁary. Tymczasem jesteśmy zwyczajni. Przechodziłam przez różne etapy tak zwanej życiowej samodzielności. W sytuacji dziecka z niepełnosprawnością wiele
zależy od rodziców. Jeśli dadzą
mu szansę na wykształcenie nawyku niezależności, poradzi sobie na dalszych etapach życia
jako pełnoprawny obywatel. Nie
powinniśmy dyskutować o ide-

ach, ale przełożyć je na konkretne przypadki.
Założenia „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na
lata 2014 – 2020” i kwestię społecznego postrzegania osób z
niepełnosprawnością omówiła
Marzena Urbańczyk.
Cenna okazała się też wypowiedź nauczyciela języka niemieckiego w Technikum Łączności w Poznaniu Aleksandry
Stachowiak, która podzieliła się
reﬂeksjami z udziału uczniów w
programie edukacyjnym „Dołącz
do nas”.
Część warsztatowa, na którą

składała się prezentacja kampanii na rzecz integracji „Dzieciaki
z podwórka – uczmy się razem
żyć” Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu
edukacyjnego „Dołącz do nas”
Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie i projektu „Znajdź w sobie innego” Fundacji Barak Kultury, pozwoliła dostrzec, że osób
z niepełnosprawnością nie należy postrzegać wyłącznie jako
potrzebujących pomocy.
„Oswoić niepełnosprawność”
– znaczy dążyć do przełamywania stereotypów i uprzedzeń poprzez włączanie ludzi z niepełnosprawnością we wszystkie
sfery życia.

KAROLINA KASPRZAK

Litr paliwa zamiast piwa
od takim hasłem Stowarzyszenie Na Tak zbiera paliwo potrzebne na dowóz osób
ze sprzężoną niepełnosprawnością na rehabilitację. Natalia Marciniak-Madejska 3 grudnia zorganizowała charytatywny wieczór kabaretowy w poznańskim kino „Apollo”. Widzów bawiły kabarety Czesuaf z Poznania i K2 z Zielonej
Góry.
„Litr paliwa zamiast piwa”
to charytatywny projekt, którego celem jest zebranie paliwa dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”, Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”
oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”. Dzięki zebranym pieniądzom będzie można
zapewnić pomoc tym, którzy jej
potrzebują. Założenie jest takie,
by dla każdej osoby zbierać po
300 litrów paliwa. Wirtualne kanistry szybko się zapełniają, ale
im więcej litrów uda się zebrać,
tym większej liczbie osób będzie można pomóc.
Do kina Apollo na kabaretowy występ przyszli przyjaciele,

FOT. NIKODEM OLEJNICZAK

P

znajomi, rodziny, studenci oraz
osoby o gorących sercach, które
kupując bilet włączyły się w prowadzoną akcję.
– Oba kabarety pomimo
znakomicie się przygotowały – mówi Marta. – Występy zyskały wielki aplauz publiczności. Zaangażowanie artystów
nas zaskoczyło. Przypuszczaliśmy, że będą po dwa skecze, a
tymczasem program tak się wydłużył, że z ledwością zmieściliśmy się w czasie. Dawałyśmy
znaki aktorom, że czas kończyć.
Ale okazało się, że chłopcy mają
dużo do powiedzenia na scenie.

Każdy, kto przyszedł na występ, zamiast popkornu otrzymał starter w którym były cukierki z logo stowarzyszenia i
nazwą akcji, długopis oraz plakietka. To był upominek ufundowany przez sponsora GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A. dla tych, którzy zdecydowali się wesprzeć akcję.
Atrakcją wieczoru była licytacja skórzanej torebki Małgorzaty Kożuchowskiej. Za modną „kopertówkę” zapłacono 500
złotych, a kolczyki Krystyny Jandy „poszły” za 450 złotych. Był to
dodatkowy wpływ przekazany

na zakup paliwa dla osób przywożonych na rehabilitację. Na
specjalnym stoisku oferowano
tradycyjny kalendarz Akademii
Ludzi Pozytywnych, wydawany
corocznie przez Stowarzyszenie Na Tak w cenie 15 złotych.
Można je nadal nabyć, kontaktując się stowarzyszeniem. Zainteresowani mogli kupić dwustronne breloczki, wykonane
przez pracowników GlaxoSmithKline w ramach wolontariatu
pracowniczego.
– Przyjechało do nas około dwadzieścia osób w ramach
Orange Day i robili je w siedzibie
stowarzyszenia w hurtowych
ilościach – mówi Marta. – Sprzedawaliśmy po 5 złotych za sztukę i jeszcze nam został zapas na
sprzedaż.
Natalia Marciniak-Madejska
ma już plan spotkań pod hasłem „dobry wieczór”. Ten, kto
nazbiera najwięcej paliwa, będzie miał szansę wygrać pięciodniowy pobyt z wyżywieniem
w jednym z apartamentów Villi
Toscana. Zwycięzca zostanie
wyłoniony w czerwcu tego roku.

AURELIA PAWLAK
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„DRZWI OTWARTE” SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Społeczna
wrażliwość

Anna Grzymisławska wręcza wyróżnienie szkolnemu kołu
wolontariatu „Gotowi do pomocy” w Szkole Podstawowej
przy Zespole Szkół w Pamiątkowie koło Szamotuł.

M

oc pozytywnych wzmocnień otrzymali uczestnicy konferencji podsumowującej kampanię społeczną „Wielkopolska Obywatelska” zrealizowaną w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu pod nazwą „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
We wtorek 17 grudnia w Sali
Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się
również ﬁnalne otwarte posiedzenie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Wręczono
nagrody i podziękowania laureatom konkursu „Barwy wolontariatu” na etapie regionalnym.
Zebranych przywitała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i
przewodnicząca WRPP Aleksandra Kowalska.
– Podczas pierwszej kadencji działalności Wielkopolskiej
Rady Pożytku Publicznego mieliśmy osiem posiedzeń – mówiła dyrektor ROPS. – Na piątym, wyjazdowym, debatowaliśmy, w jaki sposób maksymalnie
oddziaływać na rozwój pożytku publicznego w Wielkopolsce.

Zapraszano nas także do współpracy na zewnątrz – między innymi w kwestii regionalnych
programów operacyjnych POKL.
Rozmawialiśmy o usprawnieniu
działalności trzeciego sektora.
Dziś mamy dzień otwarty, w którym chcemy pokazać, że Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego jest gotowy na
partnerstwo i dialog z organizacjami pozarządowymi.
Członkowie pierwszej kadencji WRPP otrzymali pisemne podziękowania z podpisem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Wybory do drugiej kadencji planowane są na początku 2014 roku.
Dyrektor Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej – Związek Organizacji Pozarządowych (WRK)
Justyna Ochędzan przedstawiła idee konkursu „Barwy wolontariatu”, w którym wzięła udział
młodzież i osoby pełnoletnie.
Zaangażowanych wolontariuszy uhonorowało Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu prowadzone przez WRK.
Sylwetki zwycięzców prezentowała koordynator wolontariatu WRK Ewa Zarzycka. Nagrody,
wyróżnienia oraz podziękowania za udział wręczała dyrektor
Departamentu Organizacyjnego
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Anna Grzymisławska.

11

Laureatami etapu regionalnego zostali: Grażyna KierstanWeiss (zgłoszona przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – Koło w Poznaniu), Marta Jastrząb (zgłoszona przez Fundację „Dobrze, że
jesteś” w Poznaniu) i Szkolne
Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.
Wyróżnienie w trzynastej już
edycji konkursu „Barwy wolontariatu” przyznano „Rodzinie
skażonej wolontariatem”, czyli
Annie, Przemysławowi i Jerzemu
z Fundacji Na Rzecz Integracji
Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „Fiona” w Poznaniu,
wolontariuszom Banku BPH w
Gnieźnie, wolontariuszom grupy „Enea”, Emilii Golińskiej z Pleszewa, Szkolnemu Kołu Wolontariatu „Gotowi do pomocy” w
Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Pamiątkowie (gmina
Szamotuły). Otrzymała je też
Barbara Ozga z Ujścia, która od
1989 roku aktywnie działa na
rzecz chorych, ubogich i potrzebujących w swojej gminie (dawniej współpracowała między innymi z Hospicjum Domowym w
Pile prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Chorym imienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, o którym piszemy na
stronie 2 i 3.
Zwycięzcy otrzymali statuetki „Otwartych drzwi” i „Apteczkę
Obywatela”, w której znajdowała się lupa, pendrive, krokomierz,
gwizdek, torba ekologiczna.
Celem kampanii „Wielkopolska Obywatelska” było doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany sposobu myślenia i wrażliwości wobec problemów społecznych. Kampania wpisała się w
Priorytet IV „Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego
do roku 2020”.
Adresatami kampanii były
osoby z niepełnosprawnością
i seniorzy. Obszarem działań
była też ekologia, równość, solidarność oraz równouprawnienie. Wykorzystano narzędzia takie jak bilbordy, reportaże w poznańskim radiu „Merkury”, spoty telewizyjne, seanse ﬁlmowe,
projekt fotograﬁczny, komiksy o
przeżyciach osób w trudnych sytuacjach i tak zwaną „Żywą bibliotekę” skupiającą ludzi o różnych przekonaniach i pochodzeniu.
„Drzwi otwarte” były okazją do zadawania pytań na temat otwartych konkursów
ofert i działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego.

rzyjaciele z Przedszkola
„Miś Uszatek” w Swarzędzu
12 listopada odwiedzili nasz
Warsztat z inscenizacją wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” i piosenką o jesieni.
W podziękowaniu wręczyliśmy naszym gościom misia
wykonanego w pracowni ceramicznej. Oni natomiast podarowali nam wykonane samodzielnie myszki z modeliny.

KAROLINA KASPRZAK

MICHAŁ OGONIAK

Na Złotym
Słowiku
piątek 22 listopada wraz z
W
moimi przyjaciółmi i opiekunami wybraliśmy się po raz
kolejny na Powiatowy Przegląd
Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu. Był to dla
nas dzień pełen emocji.
Po dotarciu na miejsce imprezy, gdy zobaczyłem prawie
pełną salę, emocje i nerwy zaczęły mnie zjadać. Wszystko
minęło gdy na scenę wkroczyła
prowadząca przegląd Pani Kasia i zaczęły się występy. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać piosenek różnych wykonawców.
Atmosfera na sali była doskonała, wszyscy świetnie się bawili i oklaskiwali wykonawców
dodając im odwagi. Na twarzach uczestników przeglądu i
gości widać było radość i wruszenie. „Śpiewać każdy może,
trochę lepiej lub trochę gorzej”
te słowa jakże znanej piosenki to hasło tegorocznego „Złotego Słowika”. W repertuarze
były między innymi piosenki
Eleni, Krzysztofa Krawczyka,
Czesława Niemena. Otrzymaliśmy nagrody w postaci maskotek oraz statuetkę i dyplom
dla Stowarzyszenia.

MICHAŁ OGONIAK

Z wierszem
i piosenką

P
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PRZED BOŻYM NARODZENIEM W POBIEDZISKACH

PKPS pomaga

O

d sześciu lat za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego przy ﬁnansowym wsparciu Unii Europejskiej prezes zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku Bogdan Wesołek sprowadza dla mieszkańców gminy duże ilości artykułów żywnościowych.
Niedawno otrzymał od jednej ze wspieranych osób podziękowania przekazane w imieniu
jej córki i wnucząt. Bogdan Wesołek, wzruszony tym listem,
mówi:
– Żywność jest przeznaczona dla ludzi ubogich, wielodzietnych rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej. Sprowadziliśmy do gminy Kórnik
pond 200 ton różnych artykułów (mąka, sery, mleko, dżemy,
kasze, płatki kukurydziane, herbatniki, kaszki manna, soki). 16
grudnia została przekazana jedna tona cukru. Dostarczono sery,
mąkę, płatki kukurydziane dla
dzieci, mleko, produkty do wypieków. Wsparcie otrzymało ponad 1000 osób.
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
otrzymał nową siedzibę w budynku Wielkopolskiego Zakładu Gazownictwa przy ulicy Poznańskiej od władz samorządowych Kórnika. Są to dwa pomieszczenia na parterze, dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, z kuchnia i toaletą. Znalazło tu swoje miejsce
ponad stuosobowe Koło Emerytów i Rencistów działające
przy ZM-G PKPS. Będzie tu działać Klub Seniora. Planuje się, że
w tym miejscu będą wydawane bezpłatne posiłki dla 10 osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Będzie to możliwe dzięki pomocy dotychczasowych sponsorów ZM-G PKPS w
Kórniku.
W nowej siedzibie Bogdan Wesołek mógł zgromadzić
sprzęt rehabilitacyjny, który dotychczas przechowywał u siebie. Jest to wózek inwalidzki,
kule dla dorosłych i dzieci, dwa
chodziki. Sprzęt przekazuje magazyn Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego PKPS w „Wiepofamie” w Poznaniu. Są to dary
holenderskich fundacji.
PKPS w Kórniku działa już 55
lat, czyli od początku istnienia
tej ogólnopolskiej organizacji.

Radość
oczekiwania

Młodzi aktorzy deklamowali świąteczne wiersze.

K

limat ciepłej przedświątecznej atmosfery zawitał również do Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach. W sobotę 14 grudnia
w tamtejszym Ośrodku Kultury osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie, przyjaciele i sympatycy Stowarzysze-

nia spotkali się na tradycyjnym
corocznym wieczorze bożonarodzeniowym.
Zespół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaprezentował
przedstawienie teatralne obrazujące nastrój oczekiwania oraz
radość ze wspólnych chwil. W
przygotowaniu wydarzenia pomogli rodzice i wolontariusze.

Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Halber podziękowała władzom gminy Pobiedziska i Powiatu Poznańskiego za nieustające wspieranie działań podejmowanych na rzecz rehabilitacji
i terapii osób z niepełnosprawnością. Arteterapia, dogoterapia, hipoterapia, terapia integracji sensorycznej, a przede wszystkim
wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka (kompleksowa diagnoza niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością i interwencja)
– to tylko niektóre z nich.
Wagę inicjatyw podkreśliła także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, która odczytała list z życzeniami świątecznymi od starosty
poznańskiego Jana Grabkowskiego. Burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada zwrócił uwagę na
potrzebę utworzenia w gminie
warsztatu terapii zajęciowej, w
którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły nabywać
umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

R
Robert
Wrzesiński
W

Uczestnicy spotkania. Od lewej: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Elżbieta Bijaczewska, burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada, radni gminy Pobiedziska:
Agnieszka Małyszka i Jarosław Balcerek, przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka i wiceburmistrz Ireneusz Antkowiak.
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Drużyna Szpiku
u chorych dzieci
na Szpiku to wiedzą, że za
tym stoją konkretne działania. Każdy z nas powinien
wiedzieć, że ten świat nowotworowy istnieje. I przyjście
tutaj jest ważne. Spotkania
Drużyny Szpiku na oddziale różnią się od innych chociażby tym, że przychodzą z
nami piosenkarze, aktorzy,
piłkarze, sportowcy. Te dzieci czekają na swoje gwiazdy.
Wiedzą, że mogą zrobić sobie zdjęcie z Liberem, otrzymać piłkę z autografem od
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Podczas spotkań nie chodzi
tylko o paczki, lecz o spędzony wspólnie czas – dodała Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
– Wizyty na oddziale onkologii, jak dzisiejsza Drużyny Szpiku, sprawiają dzieciom wiele radości, urozmaicają im trudną codzienność.
Trzeba pamiętać, że leczenia onkologiczne w szpitalu jest najczęściej z dala od
domu, bo jesteśmy jedynym
ośrodkiem w Wielkopolsce.
Są to długie pobyty w oderwaniu od domu, a więc bardzo trudna dla dziecka sytuacja. Jeżeli przyjdzie do nich
grupa życzliwych, uśmiechniętych osób, to na pewno
dla tych dzieci jest to bardzo
pozytywne przeżycie – powiedział prof. dr hab. med.
Jacek Wachowiak, kierownik II Katedry Pediatrii i Kliniki Onkologii, Hematologii i

FOT. (4X) STANISŁAW FURMANIAK

Piotr Reiss u chorych dzieci.

Chłopiec z piłką z podpisami piłkarzy Lecha w towarzystwie
lekkoatlety Marcina Urbasia.

Wicewojewoda Przemysław Pacia (z prawej) w rozmowie
z prof. dr. hab. med. Jackiem Wachowiakiem.

T

radycją już się stało, że
Drużyna Szpiku, gdy
zbliżają się święta Bożego Narodzenia, odwiedza
dzieci przebywające w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tak
było i tym razem. Drużyna
wybrała się do nich, wraz
z zaproszonymi gośćmi, ze
świąteczną wizytą.
– Bardzo przeżywam takie spotkania. My jesteśmy
tutaj tylko godzinę, chociaż
moglibyśmy być dłużej, ale
niestety, te dzieci mają swoje zabiegi, kroplówki i zbyt
dużo czasu nie można im
zabierać. Jak patrzę chociażby na osoby z Drużyny Szpiku, to człowiek odzyskuje

nadzieję w to, że jest coś takiego jak człowieczeństwo.
Namawiam wszystkich, jeżeli tylko mogą, nie tylko w
czasie świąt, by odwiedzali te dzieci, jeżeli tylko jest
taka możliwość. Można im
poczytać książkę, porozmawiać. Taki dobry uczynek
pozostaje długo w sercu, nie
tylko naszym, ale także dzieci, bo wiedzą, że ktoś o nich
myśli. Na ich twarzach widać
uśmiech i dla tego uśmiechu
warto tutaj przyjść – powiedział Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski.
– Dla nas jest to coś wyjątkowego, coś, na co czekamy.
Pokazuje nam, że to, co robimy, ma sens. Kiedy przychodzą ludzie i widzą nas w koszulkach z napisem Druży-

Drużyna Szpiku.
Piotra Reissa, znają też Kasię Bujakiewicz, ambasadorkę Drużyny Szpiku, która jest ich Kasią. Myślę, że
takie spotkanie jest dla tych
dzieci ważne, bo wymieniają
się z ulubionymi gwiazdami
numerami telefonów, mogą
pisać z nimi na Facebooku.

Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Nie zapominajmy o tych,
którzy żyją obok nas, może
potrzebują zwykłej życzliwości z naszej strony.

STANISŁAW FURMANIAK
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KONFERENCJA „ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH”

W NGO – ﬁnansowo
bezpiecznej?
N

ajwiększą bolączką organizacji
pozarządowych są ﬁnanse. Działacze
wciąż poszukują źródeł ﬁnansowania pozwalających
przeżyć kolejny rok na realizacji celów statutowych.
Dlatego Konferencja, która odbyła się 29 listopada
2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przy
Alei Niepodległości 18. pn.
„Alternatywne źródła ﬁnansowania działań społecznych„ wzbudziła duże zainteresowanie.
Konferencję zorganizowało Centrum PISOP, Fundacja
Pomocy Wzajemnej BARKA
oraz Wielkopolski Oddział
PFRON. Gości z całego województwa wielkopolskiego
przywitali: Ewa Gałka, prezes Zarządu Centrum PISOP,
Grzegorzem Baranowiczem,
dyrektorem Oddziału Wielkopolskiego PFRON i Marcin Sadowski, Specjalistą ds.
Ekonomii Społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA.
Wiceprezes PFRON dr
Agnieszka Kloskowska-Dudzińska przedstawiła strukturę
wydatków
PFRON.
Stwierdziła, że większość
wydatków pochłaniają dopłaty do wynagrodzeń dla
osób
niepełnosprawnych.
Kolejną pozycję w budżecie
PFRON zajmują środki przekazywane do samorządów,
w tym na doﬁnansowanie
zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Środki
te nie są jednak „znaczone”,
więc często służą także do
wsparcia innych zadań jednostek samorządu.
Beata Wojciechowska z
Oddziału Wielkopolskiego
PFRON podkreśliła ogromne
znaczenie organizacji pozarządowych, znajomość potrzeb i bolączek środowisk,
które reprezentują. Zauważyła, że PFRON od samego początku wejścia w życie rozporządzenia MPiPS z
dnia 07.02.2008 zaczął zlecać zadania organizacjom

pozarządowym. Jej zdaniem
za dużo środków jest przeznaczanych na prowadzenie warsztatów, zakładów
oraz imprez ogólnopolskich,
a zbyt mało ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W Wielkopolsce działa 12.001 organizacji pozarządowych, z czego 732 na rzecz osób niepełnosprawnych, jednocześnie
tylko około 20-25 organizacji uzyskuje doﬁnansowanie
w ramach zadań zleconych.
Cały Oddział wielkopolski
PFRON wykorzystuje około
5-6% całego budżetu PFRON.
Podsumowując XIII konkurs
PFRON w Wielkopolsce, Pani
Beata Wojciechowska poinformowała, że 32 organizacje złożyły projekty zadań.
Wicemarszałek Mateusz
Klemenski powiedział, że
nowa perspektywa ﬁnansowa na lata 2014- 2020 daje
większe szanse na wsparcie
organizacji pozarządowych.
Zachęcił też do zainteresowania się funduszami JEREMI i JESICA, które stwarzają nowe możliwości dla NGO.
Temat tych funduszy rozwinął w swoim wystąpieniu
Krzysztof Leń, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Fundusz ten powstał w 2001 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Jego celem jest udzielanie pomocy ﬁrmom poprzez
poręczanie pożyczek, kredytów i lessingów, jak więc z
tego wynika może być również poręczycielem podmiotów Ekonomii Społecznej.
W celu uzyskania szczegółów takiej współpracy należy skontaktować się z Funduszem.
Monika
Chrzczonowicz
– Doradczyni Stowarzyszenia Klon/Jawor przybliżyła
pozyskiwanie funduszy poprzez zbiórkę publiczną, loterię, koncert charytatywny czy crowdfouding. Szczególnie skłaniała się ku tej
ostatniej formie pozyskiwania funduszy polecając stro-

ny internetowe polakpotraﬁ.pl i wspieramto.pl. Zwróciła też uwagę, że mają nastąpić zmiany w jeszcze obowiązującej ustawie z 1933
roku. Ułatwią one organizację zbiórek publicznych, nie
będzie trzeba starać się o
pozwolenie, jak do tej pory,
lecz ma wystarczyć zgłoszenie takiej zbiórki.
Uczestnicy
konferencji
mogli wziąć udział w jednym
z trzech warsztatów i poznać: zasady ubiegania się o
środki oraz rozliczanie projektów z PFRON; wzór nowej
oferty do samorządów; działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych. Wybrałem nową
ofertę do samorządów, której projekt wzbudza strach
u wszystkich fundraiserów. Okazało się, że w dalszym ciągu nie ma jasnych
wskazówek. Nie wiadomo,
czy propozycja polegająca
na rozliczaniu projektu według rezultatów się przyjmie.
Wiele obaw budzi nie tylko wśród NGO, ale również
u samych urzędników. Bardzo cenne podczas dyskusji
o projekcie były zdroworozsądkowe uwagi przedstawicieli Miasta Poznań.
Moim zdaniem konferencja była ważna, choć nie
brakowało w kuluarach głosów, że nie takiego jej charakteru się spodziewano. Liczono na położenie nacisku
na charakter warsztatowy
spotkania, na uwagi i wskazówki bardziej doświadczonych organizacji, z których
mogłyby czerpać nowopowstałe organizacje. Obojętnie
jednak, jak do tego podejdziemy, to musimy sobie jasno powiedzieć, że nie ma
jednej, uniwersalnej recepty
na bezpieczeństwo ﬁnansowe NGO. Każdy musi zdobyć
swoje doświadczenia, uczyć
się na własnych błędach i
mieć dużo cierpliwości i zapału, aby w końcu zapracować na sukces.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Z

akład Aktywności Zawodowej w Pile został utworzony 15 grudnia 2005 r. przez
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej. Zatrudnia na podstawie umowy o pracę 74 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz 25 osób pełnosprawnych stanowiących tzw. personel obsługowo-rehabilitacyjny. Pracownicy ZAZ w Pile
charakteryzują się różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Przeważają niepełnosprawności intelektualne (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne), ale także niepełnosprawności neurologiczno-ruchowe, okulistyczne, laryngologiczne.
Dla większości pracowników
niepełnosprawnych nasz ZAZ
jest pierwszym miejscem pracy. Dwudziestu sześciu pracowników było przedtem uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, których głównym zadaniem jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Czterech pracowników niepełnosprawnych przed zatrudnieniem w ZAZ Piła korzystało
z terapii w środowiskowych domach samopomocy.
Zakład realizuje rehabilitację zawodową dla pracowników niepełnosprawnych, prowadząc działalność gospodarczą w czterech działach: ogrodniczo-porządkowym, opakowania i montaż, krawieckim oraz
w studiu kosmetyki i masażu.
Dział ogrodniczo-porządkowy realizuje zlecenia dla ﬁrm,
jednostek
samorządowych
oraz podmiotów indywidualnych w zakresie projektowania, tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych. Świadczy również usługi porządkowe w miastach – oczyszczanie z małogabarytowych śmieci. Pracownicy tego działu sprzątają nie
tylko tereny typowo miejskie
(np. trawniki, bulwary spacerowe, place zabaw), ale również
lasy komunalne. Dział ogrodniczo-porządkowy ma w zakresie
swoich usług ofertę dla zarządców nieruchomości – sprzątanie psich odchodów za pomocą specjalistycznych odkurzaczy. Jest to skuteczna forma pozbycia się „nieprzyjemnego problemu” z miast. Obecnie oferta
zakładu poszerzyła się o usługi sprzątania wewnątrz budynków. Dział ten realizuje takie
spektakularne zlecenia jak koszenie w sezonie kwiecieńpaździernik ośmiohektarowego lotniska leśnego, które służy samolotom gaszącym pożary
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i wykonującym opryski w lasach.
Bierze udział w przetargach na
usługi komunalne, konkurując
z typowo komercyjnymi ﬁrmami
(nie zatrudniającymi osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie) i wygrywa zamówienia publiczne, np. trzy lata
pod rząd sprzątanie miasta Piły
z małogabarytowych odpadów
i psich odchodów lub aktualnie
pielęgnacja ogrodnicza miejskich placów zabaw w Pile.
Największy co do wielkości
pod względem ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych
jest dział opakowania i montaż. Zajmujemy się tu produkcją opakowań z tektury, elektromontażem, usługami konfekcjonowania i pakowania suchych artykułów spożywczych
i artykułów przemysłowych,
usługami introligatorskimi. Wykonuje się tu usługi podwyko-

FOT. (2X) ARCHIWUM ZAZ W PILE

Wartościowy
partner biznesowy

Ogrodniczy odkurzacz.
prywatnych i haftu logotypów
na odzieży roboczej dla ﬁrm.
W latach 2012 i 2013 ZAZ współpracował z Kompanią Piwowarską z Poznania, szyjąc 3000 toreb z dostarczonych przez nią
używanych banerów reklamowych, dając przykład dobrych
praktyk partnerstwa pomiędzy
podmiotami typowo komercyjnymi i podmiotami ekonomii
społecznej.

Usługi kosmetyczne.
nawstwa w zakresie elektromontażu dla dużych ﬁrm produkcyjnych – polskich oddziałów niemieckich ﬁrm.
Dział krawiecki zajmuje się
produkcją ekologicznych toreb z bawełny na zakupy oraz
EKO-toreb z używanych banerów reklamowych. Świadczy również usługi jako podwykonawca producentów odzieży roboczej, pluszowych zabawek, gadżetów reklamowych,
ślubnych materiałów dekoracyjnych, zszywając części produktów. Posiadamy dwie 6- i 8-igłowe hafciarki maszynowe, dzięki
którym świadczymy usługi haftu okolicznościowego dla osób

Ostatnim działem o proﬁlu
usługowym w ZAZ jest utworzone w 2012 r. studio kosmetyki i masażu. Wykonuje różnorodne usługi kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i dłoni, usługi
wizażu oraz masażu relaksacyjnego. W studiu usługi wykonuje
4 pracowników niepełnosprawnych (2 kosmetyczki i 2 masażystów). Są to osoby, które skorzystały z oferty zakładu w zakresie doskonalenia zawodowego i zdobycia nowych kompetencji zawodowych, uczęszczając na kursy wizażu, manicure, kosmetyki, różnych technik
masażu (kamieniami wulkanicznymi, bańkami chińskimi,
shiatsu). Studio powstało głównie w celu umożliwienia przeszkolonym pracownikom niepełnosprawnym nabycia praktyki i doświadczenia, niezbędnych do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, założenia spółdzielni socjalnej czy
podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Oprócz rehabilitacji zawodowej poprzez pracę w działach
produkcyjno-usługowych pracownicy niepełnosprawni mają
w zakładzie zapewnione doradztwo zawodowe. Doradca zawodowy sporządza proﬁl zawodowy, kwestionariusz
umiejętności oraz indywidualny
plan rehabilitacji oraz prowadzi szkolenia w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych,
składanych do nowego pracodawcy, autoprezentacji w trakcie rozmowy kwaliﬁkacyjnej.

CYKL ARTYKUŁÓW O ZAKŁADACH
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Porozumienie Redakcji miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów
Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych owocuje prezentowaniem w każdym numerze czasopisma kolejnego zakładu aktywności zawodowej, należącego do
Związku. Wierzymy, że cykl, w którym zakłady aktywności zawodowej przedstawiają swoją historię, formy niesionej pomocy osobom niepełnosprawnym i proﬁle działalności, przyczyni
się do większego zrozumienia roli tych jednostek.
W tym numerze poznają Państwo Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, który oferuje profesjonalne produkty i usługi,
skutecznie konkurując z ﬁrmami komercyjnymi.
Zapraszamy do lektury. (KD)

Nasz ZAZ ﬁnansuje pracownikom niepełnosprawnym
szkolenia zawodowe, naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych czy na studiach, nabywanie nowych uprawnień.
Rehabilitacja społeczna pracowników niepełnosprawnych
w ZAZ prowadzona jest poprzez
pomoc pracownika socjalnego osobom niepełnosprawnym
w rozwiązywaniu bieżących
problemów życiowych (np. pomoc w wychodzeniu z długów,
pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, spadkowych, korespondencja z instytucjami publicznymi), organizowanie czasu wolnego poprzez włączanie
w życie kulturalne społeczności lokalnej (udział w lokalnych
imprezach, wyjścia do kina),
poprzez umożliwienie rekreacji i uprawiania sportu (karnety na pływalnię, bowling, obozy badmingtonowe, doﬁnansowanie turnusów rehabilitacyjnych), muzykoterapię (w zakładzie działa zespół muzyczny i grupa teatralna). W ramach
rehabilitacji społecznej prowadzone są wewnętrznie różnorodne szkolenia, przysposabiające osoby niepełnosprawne do
samodzielnego życia, np. praktyczna nauka pieczenia pierników bożonarodzeniowych,
przygotowania kanapek, obsługa kserokopiarki i faksu, obsługa pralki i mikrofalówki, jak
i pogadanki z udziałem ekspertów z zewnątrz, np. policjantów
o bezpiecznym poruszaniu się
w ruchu publicznym i zabezpieczaniu przeciw kradzieżom, czy
prawników o tym, jak ustrzec
się przed „spiralą długów”.
ZAZ w Pile zobowiązany
jest do zapewnienia pracownikom niepełnosprawnym możliwości korzystania z rehabilitacji ruchowo-usprawniającej. W związku z tym w zakładzie dostępna jest wyposażona
w sprzęt rehabilitacyjny sala
oraz gabinet masażu. Nad rehabilitacją usprawniającą czuwa
ﬁzjoterapeuta.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony www.zaz.pila.pl.

NATASZA CYRULIK
DYREKTOR ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PILE
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Godna
praca
dla młodych

Tenis stołowy
i warcaby
Lekka
atletyka
w Kaliszu

K

olejne, IX Międzynarodowe
Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych
w Lekkiej Atletyce odbyły się 27
listopada 2013 roku. Imprezie
patronował Prezydent Miasta
Janusz Pęcherz. Organizatorem
była Fundacja „Miłosierdzie” w
Kalisza, przy współorganizacji
Stowarzyszenia „Wszystko dla
Kalisza”, Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji i Fundacji
„Aktywni Zawodowo”.
Miejscem zmagań była hala
lekkoatletyczna OSRiR w Kaliszu. W zawodach udział wzięło
20 zespołów, w tym dwa z Charkowa i jeden z Odessy na Ukrainie. Łącznie startowało 157 zawodników. Łącznie w 8 konkurencjach, w kategoriach kobiet
i mężczyzn, startowało 160 zawodników i zawodniczek. W
klasyﬁkacji zespołowej pierwsze
miejsce zajął Warsztat Terapii z
Gniezna, drugie – ekipa z Charkowa na Ukrainie, a trzecie –
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 z Kalisza.
Swoją obecnością zaszczycił nas wiceprezydent Kalisza
Jacek Konopka i przedstawiciele Rady Miasta. Przed rozpoczęciem sportowców pobłogosławił
Proboszcz Paraﬁi w Chełmcach
ks. Jerzy Salamon.
Nagrody ufundowali: patron
Mistrzostw, prezydent Kalisza
Janusz Pęcherz, ﬁrma „Autocentrum”, „Lotto” i Mleczarnia „Lazur”.
Organizacja tej imprezy na
odpowiednim poziomie, w tym
zakup nagród i trofeów dla zawodników, możliwa była dzięki
współﬁnansowaniu Mistrzostw
ze środków PFRON będących w
dyspozycji Miasta Kalisza oraz
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

MARIUSZ PATYSIAK

Sali wiejskiej w Jankowie
Przygodzkim koło Kalisza 20 października 2013 roku
odbył się XI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego i Turniej
Warcabowy. Zawody przeniesiono tu z powodu działalności
sztabu kryzysowego w Przygodzicach.
Impreza przebiegła sprawnie
w obu rozgrywkach sportowych,
a rywalizacja była zaciekła. Obie
konkurencje odbywały się w jednej sali, lecz zawodnicy nie przeszkadzali sobie, a opiekunom i
wolontariuszom łatwiej było pomagać niepełnosprawnym zawodnikom.
Zorganizowanie turnieju było
możliwe dzięki doﬁnansowaniu Starostwa Powiatowego i Ludowego Uczniowskiego klubu
Sportowego „Barycz” przy WTZ
Przygodzice oraz pomocy w postaci wkładu rzeczowego Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Przygodzicach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przygodzicach prowadzonego przez
Fundacji Inwalidów „Miłosierdzie”, Rady Powiatowej ZLZS w
Ostrowie Wielkopolskim i Gminnej Rady ZLZS w Przygodzicach

W tenisie stołowym kobiet
pierwsza były Sylwia Ślązak z
ŚDS Nowe Skalmierzyce, druga
– Daria Pilarczyk z WTZ Kuźnica
Grabowska i trzecia Małgorzata Miedzianowska z WTZ Kalisz.
Tenis stołowy mężczyzn wygrał Łukasz Garncarek – WTZ
Kuźnica Grabowska, drugi był
Jakub Brodala – ŚDS Odolanów
i trzeci Adrian Kowal – WTZ Doruchów.
W warcabach zwyciężył Jacek
Misiak – WTZ Kuźnica Grabowska, drugi był Robert Piaskowski – WTZ Kuźnica Grabowska,
a trzecia Sylwia Lis – WTZ Pisarzowice.
W klasyﬁkacji indywidualnej
nagrodzono po trzech pierwszych zawodników nagrodami rzeczowymi, które zostały sﬁnansowane przez Starostwo Powiatowe, Prezesa Fundacji Stanisława Bronza i LUKS
„Barycz”.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim darczyńcom, pracownikom GOK w Przygodzicach, Zespołowi Szkół w Jankowie Przygodzkim, sędziom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia turnieju.

MARIUSZ PATYSIAK
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Mołdawii w dniach 18
do 23 listopada 2013 odbywały się szkolenia i wykłady dotyczące godnej pracy dla
młodych ludzi.
Okazało się, że problem studentów, którzy nie znajdują pracy lub otrzymują bardzo
niskie wynagrodzenia, ponieważ pracodawcy oczekują absolwentów z doświadczeniem,
nie dotyczy tylko Polski.
Reprezentacja z Konina w
składzie: Sylwia Szumniak,
Daniel Polichnowski i Sebastian Wolbach miała okazję pracować z osobami z Litwy, Mołdawii, Holandii, Rumunii, Ukrainy i Gruzji. Sylwia
i Daniel byli jedynymi osobami
niepełnosprawnymi na warsztatach, co dodatkowo zwróciło uwagę na problem młodych
osób z niepełnosprawnością.
Brali udział w treningach na
temat godnej pracy. Zostali zaproszeni na Uniwersytet Ekonomiczny, aby spotkać się z
urzędnikami i młodymi ludźmi
ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa. Dowiedzieli się o programie rządowym, który powstaje
dla młodych ludzi, aby pracowali godnie zaraz po studiach,
np. we własnej ﬁrmie.
Codziennie odbywały się
ośmiogodzinne warsztaty merytoryczne powiązane z przekazywaniem informacji oraz
dyskusje na temat wspólnego
tworzenia wizji godnej pracy.
– Dzięki udziałowi w tym
projekcie będzie mi łatwiej odnaleźć się w życiu zawodowym, dla mnie była to świetna
okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i różnych kultur
– podsumowała Sylwia.
Daniel dodaje:
– Ten projekt pokazał mi
różne aspekty pracy z młodymi
ludźmi, pokazał metody godnego zachowywania się w pracy oraz dał mi możliwość poznania wielu młodych ludzi z
różnych krajów.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
PDAJ DALEJ
UL. POŁUDNIOWA 2A
65-510 KONIN
TEL. 63-211-22-19
WWW.PODAJDALEJ.ORG.PL
WWW.KAWALEKSIEBIE.ORG.PL
WWW.FACEBOOK.COM/
FUNDACJAPODAJDALEJ
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Spotkanie
ze sztuką
W

sali Ośrodka Kultury w Kleszczewie dzieci niepełnosprawne z rodzicami i dorosłe osoby niepełnosprawne z gminy Kleszczewo, które uczestniczyły w
pięciu piątkowych warsztatach, wzięły udział 22 listopada 2013 roku w spotkaniu, na
którym młodzi artyści z Zespołu Szkół w Kleszczewie
pokazali wspaniałe przedstawienie, przygotowane pod
kierunkiem Krzysztofa Porębiaka i Hanny Furmanek.

Jasełka
w świetlicy

6

Było to ostatnie już wspólne spotkanie kończące projekt „Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne w
Gminie Kleszczewo” dotowane ze środków Wójta Bogdana
Kemnitza, któremu serdecznie
dziękuję za wsparcie dla naszego działania i umożliwienie
zajęć dla osób niepełnosprawnych: 9 dzieci i 17 osób dorosłych.
Po inscenizacji uczestnicy
projektu spotkali się z młodymi aktorami na wspólnym poczęstunku. Był też wspaniały
tort. Osoby niepełnosprawne
i ich rodzice oczekują w przyszłości podobnych warsztatów. Kamila Zarębska z Urzędu Gminy, w imieniu Wójta
Bogdana Kemnitza, przekazała informacje na temat przyszłorocznych konkursów przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie niepełnosprawności i wieku senioralnego.

MIROSŁAWA RADZIMSKA
KOORDYNATOR PROJEKTU

grudnia 2013 roku wychowankowie świetlicy środowiskowej w Kleszczewie w sali
Ośrodka Kultury pokazali inscenizację związaną z Bożym
Narodzeniem pod kierunkiem
wychowawcy Ewy Rybickiej.
Gimnazjaliści zaprezentowali współczesną sztukę, w której młodzi ludzie sięgają po narkotyki, nagannie się zachowują, jednakże traﬁa do nich młodzieniec, który swoim zachowaniem przybliża ich ku Bogu. Natomiast młodsi uczestnicy świe-

tlicy środowiskowej zaprezentowali tradycyjne jasełka i kolędy. Dzieci i młodzież w to piątkowe popołudnie wprowadziła nastrój świąteczny. Sekretarz Gminy Genowefa Przepióra wręczyła wychowankom świetlicy upominki i złożyła im i ich rodzinom
serdeczne, świąteczne życzenia.
Dzielono się opłatkiem. Widzowie z sympatią obejrzeli przedstawienie, którym aktorzy udowodnili, że zasługują na uznanie.

Będzie
turnus

Msza
dla chorych

K

o raz kolejny nasze stowarzyszenie uczestniczyło we mszy świętej odpustowej naszej paraﬁi.
16 listopad to data, w której wspominamy naszą patronkę Matkę Bożą Miłosierdzia.

olejne spotkanie członków
Klubu Wsparcia dla Osób
Niepełnosprawnych i Osób Towarzyszących w ramach Stowarzyszenia „Pomagam” w
Kleszczewie odbyło się 2 grudnia 2013 roku. Wzięło w nim
udział 20 osób. Dzieciom zapewniono opiekę wychowawcy
świetlic środowiskowych.
Głównym tematem było
uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym w przyszłym roku.
Zainteresowani otrzymali druki
wniosków, zostali poinstruowani o sposobie ich wypełnienia
i terminie złożenia w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kleszczewie do dnia 10 stycznia. Mirosława Radzimska poinformowała o
działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, zaplanowanych na przyszły rok.

HALINA JEGER
STOWARZYSZENIE „POMAGAM”
W KLESZCZEWIE

MIROSŁAWA RADZIMSKA

P

Mszę odpustową odprawił
ksiądz wikariusz Michał Miara. W kazaniu powiedział, że
my, osoby chore, powinniśmy
oddać nasze troski i cierpienie Maryi i Chrystusowi. Mogliśmy przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych.
Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się do salki paraﬁalnej na ciasto i kawę.
Mogliśmy tam ze sobą porozmawiać, a także wspólnie
pośpiewać.

MICHAŁ OGONIAK
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Mikołajki
dla 145
osób
I

mpreza rekreacyjno-kulturalna „Mikołajki dla osób niepełnosprawnych w powiecie poznańskim” odbyła się 29 listopada 2013 roku w hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie. Uczestniczyło około 145
osób z gminy Kleszczewo i 35 z
gmin Kostrzyn i Kórnik.
Przedsięwzięcie,
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomagam”, było dotowane
przez Powiat Poznański i ﬁrmy
z gminy Kleszczewo: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, Drukarnia „Serikon” w Tulcach, Hermespol w Kleszczewie, Wielkopolska Spółka Drobiarska DROB w
Tulcach, Tamar w Komornikach,
Pianotex w Gowarzewie. Osobiście wsparła projekt niżej podpisana.
Uczestnicy byli zadowoleni z
zabaw z animatorkami Klanzy
i muzyki w wykonaniu zespołu Sekret. Dwie godziny minęły szybko,dając radość dzieciom
i dorosłym. Posilano się napojami z restauracji „Bambaryła” w
Tulcach. Trzy „Mikołajki” (panie
Edyta, Halinka i Ania) zachęcały
do zabawy, a mniej sprawnym ﬁzycznie podawały małe co nieco.
Święty Mikołaj nie szczędził
trudu, by obdarować wszystkich
upominkami. Cóż to była za radość! Dziękuję wolontariuszom,
którzy pomogli zorganizować
piękne spotkanie.

MIROSŁAWA RADZIMSKA
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tym roku czeka nas rewolucja komunikacyjna
związana z wprowadzeniem
karty PEKA. W siedzibach seniorów oraz osób niepełnosprawnych w minionym roku
rozpoczęto cykl spotkań poświęconych nowym opłatom
za komunikację miejską. Choć
seniorzy są zwolnieni z opłat
za przejazdy miejskie, to jednak kartę PEKA muszą posiadać. I to budzi najwięcej kontrowersji.
Pod koniec ubiegłego roku
przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego spotkali się z
władzami Polskiego Związku
Niewidomych Okręg Wielkopolski, by wyjaśnić zasady działania
PEKI i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak powiedział Aleksander Rodziewicz, dyrektor
Okręgu Wielkopolskiego, osoby
niewidome w związku z nowym
rozwiązaniem komunikacyjnym
obawiają się wielu niedogodności. Mają dwie legitymacje. Jedna
z nich uprawnia ich do darmowych przejazdów, a druga wydawana przez Powiatowy Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, stwarza możliwość skorzystania m.in. ze zniżek PKP i PKS w zależności od
stopnia
niepełnosprawności.
Zdaniem dyrektora Rodziewicza wprowadzenie karty PEKA
odbiera darmowy przejazd osobom z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Według
nowych zasad zapłacą one pięćdziesiąt procent kosztów biletu,
a opiekun będzie musiał pokryć

Serce
w prezencie

Młodzieżowa orkiestra dęta z Tarnowa Podgórnego.

dłoń do każdego, kto potrzebuje wsparcia, czuje się niepotrzebny, odrzucony, zepchnięty na margines życia społecznego. Wolontariusze nie żałują czasu na przyjaźń, bo wiedzą, że to jest droga do szczęścia. Nie żałują czasu na to, by
kochać ludzi.
Podczas koncertu medalami Honorowego Wolontariusza
wyróżniono redaktorów Piotra
Frydryszka i Andrzeja Piechockiego. Medal Przyjaciela Hospicjum otrzymali ksiądz Adam
Błyszcz, proboszcz Paraﬁi
Zmartwychwstania Pańskiego
w Poznaniu, redaktor Krzysztof Wodniczak, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w

rawie do czerwoności rozgrzali serca widowni Julka
Mróz, Jarosław Królikowski,
Agata Narożna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gminy
Tarnowo Podgórne, pod batutą majora Pawła Joksa podczas uroczystego koncertu
zorganizowanego przez Hospicjum Domowe. Goście zebrali się 8 grudnia w świątecznej scenerii auli poznańskiego
Uniwersytetu imienia Adama
Mickiewicza i nie przypuszczali się, że aż tak miło spędzą czas.
Nie jest obowiązkiem pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o
człowieka. Tymi słowami wiersza księdza Jana Twardowskiego Aleksander Machalica przywitał gości koncertu z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza „Serce w prezencie”. Patronat honorowy przyjął prezydent Ryszard Grobelny.
– Łączmy się dzisiaj duchowo z tymi, którzy odeszli i nie
ma ich wśród nas – powiedział
Aleksander Machalica. – Pamiętamy o nich i czujemy ich
obecność. Cieszymy się, że tak
wiele osób zaszczyciło dzisiejsze wydarzenie. To świadczy o
wrażliwości i dobroci serca.
– To już szesnasty koncert
z takiej okazji – dodała doktor
Anna Jakrzewska-Sawińska,
założycielka Hospicjum Domowego. – Jest mi ogromnie miło,
że widzę tutaj tyle osób, bo to

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK
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Aleksander Machalica i doktor Anna Jakrzewska-Sawińska.
oznacza, ze bliska jest im idea
opieki nad ludźmi starszymi,
dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi, cierpiącymi. Opieka ta jest możliwa dzięki działaniom wielu instytucji, między
innymi Urzędu Miasta, Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego
Funduszu Zdrowia i wielu darczyńców. Ogromny jest wkład
naszych wolontariuszy. Od nas
wszystkich zależy, by nikt nie
czuł się samotny, a pomoc była
na wyciągnięcie ręki.
Organizatorzy
koncertu
podkreślili, że wolontariusze
to ludzie, którzy bezinteresownie oddają swój czas innym.
Potraﬁą wyciągnąć pomocną

Poznaniu i uczniowie Szkoły
Podstawowej numer 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu. Dyplom Przyjaciela Hospicjum za wsparcie ﬁnansowe i
pomoc otrzymali Leszek Sikora oraz państwo Marta i Piotr
Woźni.
Po części oﬁcjalnej można
było posłuchać znanych utworów Czesława Niemena w interpretacji Jarosława Królikowskiego, Julki Mróz i Agaty Narożnej. Wiele znanych utworów zagrała także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tarnowa
Podgórnego, a wspólnie odśpiewana kolęda przypomniała o zbliżających się świętach.

AURELIA PAWLAK
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czwartkowe popołudnie
28 listopada 2013 roku
sala należąca do HCP w Poznaniu zapełniła się uczestnikami
zabawy andrzejkowej, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w
Poznaniu. Podopieczni wyściskali swoją szefową Zdzisławę Gorynię, która właśnie tego
dnia obchodziła imieniny.
Już przed godziną siedemnastą goście oblegali szatnię, by
nie spóźnić się na zabawę. Wielu wzięło sobie do serca sugestie
prezes Zdzisławy Goryni i założyło wizytowe stroje. Były kolorowe sukienki, biżuteria, garnitury i młodzieżowy luz. Królowała muzyka rockowa, która
wszystkich poderwała do tańca.
– Taka zabawa odbywa się u
nas co roku, czekamy na nią z
niecierpliwością – mówi Zdzisława Gorynia, prezes Stowarzyszenia. – Zawsze staramy
się urozmaicić program, by każ-
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dzi, że dla okręgu zrzeszającego prawie cztery tysiące niewidomych, PEKA będzie ogromnym utrudnieniem. Przyjeżdżający do Poznania np. do lekarza,
muszą wcześniej wyrobić kartę.
Są to osoby zamiejscowe, które nie znają Poznania, nie wiedzą, gdzie załatwić formalności,
nie potraﬁą sprawnie poruszać
się po mieście, a potem przyjechać jeszcze raz by załatwić
swoje sprawy. W ciągu jednego
dnia nie da się tego załatwić. Jedyne, co udało się wynegocjować z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego, to rezygnacja z konieczności odbijania karty.
– Dla seniora 70+ karta PEKA
będzie stanowiła identyﬁkator
w transporcie miejskim, czyli nie będzie on musiał posiadać
przy sobie dowodu tożsamości
chcąc potwierdzić swoje prawo
do bezpłatnego przejazdu – dodał Bartosz Trzebiatowski. – Będzie to jego wybór, gdyż będzie
mógł także korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie
dowodu tożsamości potwierdzającego wiek. Zaletą korzystania z karty PEKA, zwłaszcza dla

cały koszt przejazdu, za który do
tej pory nie płacił.
– Zarząd Transportu Miejskiego jest w trakcie wdrażania systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. System umożliwi wprowadzenie
bardziej elastycznej taryfy biletowej, którą każdy pasażer będzie mógł dopasować do własnych potrzeb – poinformował
Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – W
przypadku seniorów mających
70 i więcej lat nic się jednak nie
zmieni. ZTM będzie ich zachęcał do korzystania z karty PEKA,
gdyż to przyniesie użytkownikowi korzyści w Miejskim Programie Lojalnościowym. Dlatego Zarząd Transportu Miejskiego wyszedł z inicjatywą spotkań
z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, aby zaprezentować, w jaki sposób będzie funkcjonował nowy system. Jeśli projekt uchwały wejdzie w życie w
nie zmienionym kształcie – system zacznie działać od 1 maja
2014 roku.
Aleksander Rodziewicz twier-

osób niepełnosprawnych, będzie możliwość zapisania przysługujących ulg na karcie. Nie
będzie konieczności wożenia ze
sobą dokumentów potwierdzających uprawnienia. Są to legitymacje określonych związków
zrzeszających osoby niepełnosprawne, legitymacje ZUS, orzeczenia lub wypisy z orzeczenia.
Za to wszystko wystarczy karta
PEKA.
W czasie oczekiwania na
przedłużenie trzeba będzie kupować bilet przekraczający cztery złote. Niewidomych nie przekonuje takie rozwiązanie. Być
może kolejne spotkania pozwolą wyjaśnić wszystkie problemy,
bo nie do przyjęcia jest propozycja zrównania wszystkich niepełnosprawnych. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby odstąpienie od karty PEKA, ale to nie jest
możliwe. Niewidomi opowiedzieli przedstawicielom ZTM o
swoich problemach, teraz czekają na reakcję. Kompromis będzie trudny, bowiem niewidomi
zamierzają walczyć o swoje prawa, ale wszystko wskazuje na
to, że sprawa jest przegrana. Do
stresów związanych z wsiada-
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Andrzejkowe wróżby

dy znalazł coś dla siebie. W tym
roku będą wróżby oraz specjalne urządzenie foto, w którym
będzie można zrobić sobie zdjęcie w peruce, czapce lub śmiesznych okularach. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnego lania wosku,
ale andrzejkowe wróżby będą.
Na spotkanie przyszli wszy-

scy nasi członkowie sami, z rodzicami lub z opiekunami. Osoby niepełnosprawne potraﬁą się
wspaniale bawić. Nie mają oporów, są spontaniczni, przez muzykę wyrażają siebie. Dla niektórych taniec to żywioł, dzięki któremu mogą pokazać swoje emocje. Zaprosiliśmy także gości z
innych zaprzyjaźnionych placówek.
Na andrzejkowe harce przyszli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zastępczego Domu Rodzinnego
„Przystań” oraz z hostelu. Jak tylko rozbrzmiała muzyka, Wisia i
Tereska natychmiast ruszyły do
tańca. Obie od rana przygotowywały fryzury, kreacje i makijaż. Co chwilę pytały czy ładnie
wyglądają.

– Urządzamy także spotkania
bożonarodzeniowe, głównie Wigilię – dodaje Zdzisława Gorynia. – Organizujemy rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze,
zajęcia na basenie i kręgielni,
uprawiamy nordick walking. Są
pikniki rodzinne, zawody wędkarskie, obozy przetrwania.
Niespodzianką było zaproszenie Zdzisławy Goryni do mikrofonu, gdzie podopieczni złożyli jej życzenia imieninowe. Przez
moment zginęła w objęciach
swoich sympatyków.
Przed wejściem do głównej
sali ustawiła się kolejka do maszyny foto. Można było z kartonu wybrać więzienną czapkę,
mnóstwo peruk, kapeluszy, chustek, kolorowych okularów, zabawnych masek. Były królewny,
księżniczki, anioły. Niektórzy za-
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Niepełnosprawni
o PEKA
niem i wysiadaniem z pojazdów,
szukaniem miejsca, by usiąść,
dojdą kłopoty z kartą.
– Zaproponowaliśmy, aby
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym nie musiały przybliżać karty PEKA do czytników,
chcąc zapewnić im jak najwygodniejszy sposób korzystania
ze środków transportu publicznego – mówi Bartosz Trzebiatowski. – W przypadku oczekiwania na przedłużenie orzeczenia czasowego nic się nie zmieni. Dzisiaj oczekujący również
musi korzystać z innych biletów, jeżeli przez czas oczekiwania nie ma ważnego uprawnienia, więc sytuacja pozostaje bez
zmian. Co więcej – posiadając
kartę PEKA, będzie można skorzystać z „tPortmonetki” i płacić
taniej za transport niż obecnie.
Przejazd jednego przystanku ma
kosztować 60 groszy, dwóch –
1,1 zł, a trzech – 1,6 zł. Porównując te stawki do najtańszego
dziś biletu za 2,80 zł, są one korzystne.

AURELIA PAWLAK
kładali maski i okulary. Wystarczyło podejść do maszyny, nadusić odpowiedni guzik i otrzymać zabawną pocztówkę.
– Dzisiaj nasi podopieczni
mają dzień pełen wrażeń _ dodała Zdzisława Gorynia. – Przed
południem byli w Centrum Niku
na imprezie „dobry rzut” którego
organizatorem było Stowarzyszenie Na tak. Impreza zaczęła
się pokazem mody w wykonaniu naszych uczestników. Cieszę
się, że osoby z niepełnosprawnością potraﬁą się tak pięknie
bawić.
Na specjalnym stoliczku ustawiono koszyczek z zaczarowanymi rekwizytami, w szklanej kuli znajdowały się monety. Można było podchodzić do
dwóch wróżek, które pomagały
odczytać i zinterpretować to, co
wywróżono. Nie wszyscy chcieli wiedzieć co przyniesie im los.
Odważni z ochotą mierzyli się z
przyszłością.

AURELIA PAWLAK
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PRZEDSTAWIENIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 109

Aleksandra
Lewandowska
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Życzliwość przez cały rok

Przemysław Pacia dziękuje młodzieży za wyjątkowe chwile.

W

spółczesny świat nieustannie podąża za
dobrami materialnymi. Zostaje coraz mniej czasu na
chwile z bliskimi, wzajemne wsparcie i reﬂeksję. O
tym mówiło przedstawienie wigilijne w reżyserii na-

uczyciela matematyki i ﬁlozofa Arkadiusza Kinala, w
wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr
109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, w środę
18 grudnia.

POZNAŃ

Nastrój był podniosły i pełen
zamyśleń. Odbiorcy uświadomili sobie, że warto spojrzeć z
dystansem na to, co się wokół
nas dzieje. Zwolnić tempo życia, okazywać ludziom życzliwość przez cały rok. Pod wrażeniem widowiska był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, który przyznał,
że na spotkania w kierskim
Zespole Szkół zawsze czeka z
niecierpliwością.
Polskie kolędy wykonał chór
dziecięco-młodzieżowy z Paraﬁi Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem świętego Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Poznaniu-Kiekrzu.
Za realizację wigilijnego
przedstawienia i wsparcie w
organizacji spotkania nauczycielom (Arkadiuszowi Kinalowi – reżyseria, Dorocie Lesickiej – oprawa muzyczna, Małgorzacie Głowackiej – stroje i inscenizacja, katechecie Dariuszowi Binkowskiemu
– opieka duchowa) dziękowała dyrektor Zespołu Szkół Hanna Smoczek.

C

złonkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu andrzejkową
noc 30 listopada 2013 roku
spędzili w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa w Poznaniu
przy ulicy Kutrzeby.
W drzwiach witała gości
czarownica, a wiszące na szybach czarne koty wprowadzały
w tajemniczy nastrój andrzejkowego wieczoru. Można było
poznać swoją przyszłość albo
przeczytać swój tradycyjny lub
chiński horoskop. Dużo na temat swojej przyszłości można
było się dowiedzieć na podstawie ulubionego zapachu.
Do sali wniesiono naczynie
z wodą i klucze: złoty i srebrny.
Na stołach pojawiły się świeczki. Gdy wosk się stopił, przelewano go przez klucze do miski

P
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Setne urodziny Łucji Lemke
Ł

Z życzeniami do jubilatki
przyjechali m.in. burmistrz
Śremu Adam Lewandowski,
starosta śremski Piotr Ruta i
reprezentanci Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Jubilatka opowiadała o marzeniu, którym
jest zwiedzenie wodospadu
Niagara, o pasji wędrówek, o
zdobytych szczytach i pięknie minionych lat.
Towarzyszył jej dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Psarskiem Hieronim Bartkowiak, instruktor ds. kulturalno-oświatowych Tadeusz
Kaczmarek i personel Domu.
Byli też uczniowie senior-
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ucja Lemke mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem koło
Śremu, w piątek 29 listopada obchodziła swoje setne urodziny. Z uśmiechem
opowiadała o marzeniach i
planach na kolejne lata życia.

Pamiątkowa fotograﬁa mieszkańców, pracowników
i przyjaciół Domu.
ki, którzy wspominali ją jako
nauczyciela pracującego z
sercem i oddaniem.
Łucja Lemke w 1971 roku
uzyskała stopień doktora
nauk humanistycznych w
zakresie ﬁlologii angielskiej,
a w latach 1965-1974 praco-

wała w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza jako lektor
języka angielskiego. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

KAROLINA KASPRZAK

omimo, że jest sparaliżowany i jeździ na wózku,
uśmiech nie schodzi z jego
twarzy. Nie żal mu poprzedniego życia. Teraz ma nowe,
szczęśliwsze. Wypadek spowodował, że odkrył, co jest
naprawdę ważne. Nie pieniądze, praca ponad siły, lecz miłość, spokój, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, oddanie
i zaufanie do bliskich. Kiedyś
były to dla niego puste słowa,
dzisiaj stanowią treść jego codzienności.
Wszystko zmieniło się 20
maja 2008 roku, gdy Krzysztof
Sysik wsiadł do czegoś na wzór
paralotni. Leciał z instruktorem,
gdy nagle wydarzył się wypadek.
Spadał z wysokości około trzydziestu metrów na ziemię i od
tego momentu nic nie pamiętał.
Zapadł w śpiączkę. Tkwił w niej
półtora miesiąca. Gdy się obudził, nie potraﬁł sobie niczego
przypomnieć.
– Najpierw był szpitale w Elblągu i Bydgoszczy, trochę czasu spędziłem w domu, potem
do lecznicy w Szczecinie, a w
Choszcznie na rehabilitację –
mówi Sysik. – Ten szpitalny eksodus trwał w nieskończoność.
Moje życie stanęło w miejscu.
Uznałem, że sam niewiele mogę
zrobić, więc niech wszystko toczy się swoim rytmem.
Był bardzo ambitny. Dużo pracował, chciał awansować, zrobić
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Andrzejki nocą

Atrakcji na andrzejkowym
spotkaniu było co nie miara.
Oprócz wróżb były konkursy z
nagrodami i zabawa taneczna
w rytmach nowych i starszych
przebojów.
Zadanie było współﬁnansowane przez Miasto Poznań.

FOT. (2X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

literkami kryły się odpowiedzi
na temat przyszłości i tego co
czeka wróżącego.

21

z zimną wodą. A potem interpretacje zastygłych form z wosku. Śmiech i radość!

przyszłości, dowiadywano się
na odwrotnej stronie serca, w
miejscu wkłucia szpilki.

I przekłuwanie czerwonego
serca z imionami. O tym, jak
będzie miała na imię osoba, z
którą połączy wróżącego los w

Innym sposobem na przepowiadanie przyszłości było
odczytywanie liter ze szpilek,
rzucanych z kubka na stół. Pod

karierę i pieniądze w Warszawie.
Wszystko było już zaklepane. I
nagle los przekreślił plany. Miał
pecha, bo spadł pierwszy i stał
się amortyzatorem dla instruktora, któremu nic się nie stało.
Krzysztof uszkodził kręgosłup i
jest osobą niepełnosprawną.
– Najtrudniej było zaakceptować fakt, że nigdy już nie wstanę z wózka – mówi Krzysztof.
– Był bunt, niezgoda: dlaczego
ja? Wiedziałem, że tego nie da
się cofnąć. Zmieniła się moja
sytuacja życiowa. Żona znalazła sobie kogoś innego. Po wypadku wiele osób odeszło. Pozostali przy mnie tylko prawdziwi
przyjaciele. Oczywiście była przy
mnie mama. Z żoną rozstaliśmy
się pokojowo. Nasz syn stanął po
mojej stronie i zdecydował, że
zostanie ze mną. Bardzo mnie
to podbudowało.
Krzysztof Sysik ciężko to przeżył, ale postanowił zamknąć
tamten etap swojego życia. Pewnego dnia napisał ogłoszenie w
Internecie, że poszukuje towarzyszki życia. Powodów było kilka. Czuł się samotny, opuszczony, potrzebował miłości, wsparcia drugiej osoby, chciał zacząć
wszystko od nowa. Poszczęściło

FOT. AURELIA PAWLAK

Wypadek dał nowe życie

mu się. Poznał dziewczynę, która zaakceptowała jego niepełnosprawność. Od początku był
wobec niej szczery, nie ukrywając żadnego szczegółu ze swojego życia. Po półtora roku znajomości wzięli ślub i zamieszkali w Poznaniu. Żona dodała
mu skrzydeł. Przeszedł specjalny kurs, uświadomił sobie swoje
wady i zalety, nauczył się jeździć
na wózku, zaakceptował siebie. Pogoń za pieniędzmi zamienił na spokojne zarabianie, które wystarczało na życie na godnym poziomie.
– Bardzo pomógł mi kolega,
który zawoził mnie codziennie

na rehabilitację – dodaje Krzysztof. – Zapisałem się na siłownię. Początkowo nie mogłem ruszać palcami, ale teraz wszystko się zmienia. Skoro dostałem
drugie życie, to muszę je dobrze
przeżyć. Poznałem ludzi niepełnosprawnych i zauważyłem,
że moja sytuacja wcale nie jest
najgorsza. Inni mogli na przykład ruszać tylko głową. Cieszyłem się, że moja niepełnosprawność nie postępuje. Żona namówiła mnie do przesiadki do samochodu. Pokonałem opory, nauczyłem się jeździć po nowemu.
To ułatwia mi życie, bo mieszkając w Suchym Lesie nie muszę
korzystać z innego rodzaju komunikacji. Do stałej pracy się nie
nadaję, więc zająłem się sprzedażą internetową, przygotowywaniem analiz ﬁnansowych dla
ﬁrm. Dzięki temu zarobione pieniądze zasilają domowy budżet.
Gdy Krzysztof poczuł, że jego
życie zaczyna nabierać rumieńców, postanowił zostać wolontariuszem. Natknął się w Internecie na Ewę Zarzycką z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej
i nawiązał z nią kontakt. Uzgodnili na czym będzie polegać jego
praca. Szybko odebrał pierwsze

telefony i nawiązał relacje mailowe. Zwróciła się do niego Grażyna Kierstan-Weiss z Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu twierdząc, że pracy
jako wolontariusza dla niego nie
zabraknie. Było dla niego ważne,
że pomoże innym w zaakceptowaniu sytuacji, w której z różnych powodów się znaleźli.
– Kontaktuje się ze mną pani
na wózku z okolic Poznania bo
wie, że zawsze ją wysłucham
– dodaje. – Chętnie bym ją odwiedził, ale mieszka na piętrze,
nie mogę się tam dostać. – Namawiałem ją, że czas opuścić to
więzienie. Ona wierzy, że będzie
chodzić, choć to nie jest możliwe. Brak akceptacji niepełnosprawności powoduje u niej poważne problemy psychiczne.
Teraz dla Krzysztofa czuły
gest, miłość najbliższych, znaczy więcej, niż góra pieniędzy.
Dawne życie pożegnał. Wiele osób dziwi się, że osoba niepełnosprawna może być szczęśliwa. Przecież siedzi na wózku,
nie może korzystać z życia… Ale
on jest tego zaprzeczeniem. Żyje
po swojemu.

AURELIA PAWLAK
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Pejzaże
powiatu
P

Karta Rodziny
Dużej zyskuje
popularność

obiedziskie Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, korzystając
ze wsparcia Powiatu Poznańskiego, realizowało w 2013
roku jako zadanie publiczne
projekt „Terapia artystyczna
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Poznajemy krajobrazy i tworzymy pejzaże powiatu
poznańskiego”.

FOT. ARCHIWUM
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W trwającym blisko dziesięć
miesięcy projekcie podopieczni
uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych, plastycznych,
dramy oraz w dwóch wycieczkach – w czerwcu do Owińsk
i na Dziewiczą Górę oraz w
sierpniu do Kórnika i Rogalina.
Wycieczki były okazją do wspólnego poznawania historii regionu i zabytków. Przygotowani do
zwiedzania z zaciekawieniem i
radością obejrzeli najcenniejsze
zabytki powiatu oraz brali udział
w plastycznych plenerach.
Wspólne przebywanie jest dla
niepełnosprawnych źródłem doznawania nowych wrażeń i budowania relacji. Liczni zaangażowani w realizację projektu wolontariusze dbali o bezpieczeństwo oraz pomagali w wykonaniu prac plastycznych. Kadra terapeutów zapewniła jak
najpełniejsze
wykorzystanie
możliwości obcowania z przyrodą i zabytkami.
Radość widać w powstałych
pracach, jakie można oglądać
w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach.
Realizacja zadań publicznych
to zarówno dla sektora samorządowego oraz organizacji
pozarządowych ważny element
działań, które uzupełniają ofertę
świadczeń zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i sportowych. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu rokrocznie ogłasza
konkursy na realizację zadań
publicznych, w 2014 roku przeznaczyło na ten cel 1.070.000
złotych.

MAŁGORZATA HALBER

ierwszą Kartę Rodziny Dużej wydano w marcu ubiegłego roku. Do tej pory wystąpiło o nią 9.800 rodzin, a 1976
wniosków czeka na rozpatrzenie przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Do projektu
włączyło się 74 partnerów w
tym 14 instytucji miejskich, 60
prywatnych przedsiębiorców.
Dzięki nim posiadacze karty mogą skorzystać z różnych
propozycji spędzenia czasu.
Celem stworzenia Karty Rodziny Dużej była poprawa warunków życia i rozwoju rodzin
wielodzietnych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z tychże
rodzin. Postawiono na edukację,
kulturę i sport. Stanowisko pełnomocnika Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Rodzin Wielodzietnych powierzono Alicji
Szcześniak, kierownikowi Oddziału Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Do jej zadań należy m.in., poza
wprowadzeniem Karty Rodziny Dużej, opracowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących tworzenia przyjaznej
przestrzeni dla rodzin z dziećmi
jako priorytetowej w działaniach
miasta, współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, inicjowanie programów służących
poszanowaniu podmiotowości
i autonomii rodziny wielodzietnej, koordynacja i monitorowanie realizacji programu „Poznań
PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”. Powołano
Radę Rodziny Dużej, która będzie opiniować projekty uchwał
Rady Miasta w sprawach rodzin
wielodzietnych.
– Celem projektu jest promowanie tych rodzin, ale nie jest
to program pomocowy – powiedział na konferencji prasowej 22 listopada prezydent Ry-

szard Grobelny. – Projekt się rozwija. Z niecierpliwością czekam na dziesięciotysięczną kartę. Początkowo zastanawiałem
się, ilu ten projekt zyska partnerów. Nie ukrywam, że chciałbym Kartę Rodziny Dużej powiązać z kartą PEKA. Do tej pory z
dobrodziejstw zniżek skorzystało wiele osób, wierzę, że będzie
ich jeszcze więcej. Cieszę się, że
wkrótce rozpocznie działalność
Rada Rodziny Dużej.
Paweł Wosicki, szef Fundacji
„Głos dla życia” mówił o kampanii na rzecz karty, którą prowadzi fundacja przy współpracy z
Urzędem Miasta. Celem jest zachęcenie kolejnych partnerów
do udziału w tym przedsięwzięciu.
– Jeżeli sklepy spożywcze zaproponują zniżki dla rodzin wielodzietnych, to ich obroty wzrosną – mówił. – Podobnie jest na
przykład z ZOO, które odwiedzi
więcej osób. Ciągle przybywają nowi partnerzy. W Polsce już
70 gmin ma takie karty. Najbliżej Poznania funkcjonują one w
Śremie i Murowanej Goślinie.
Karta Rodziny Dużej w Poznaniu jest adresowana do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia
lub 26 roku życia w przypadku
dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności, lub
któremu wydłużono czas edukacji) niezależnie od sytuacji materialnej.
Fundacja „Głos dla życia” zaprezentowała spot reklamowy „Rodzina wielodzietna – dobry wybór”. Dobry dla osób dorosłych, które we współmałżonku mogą znaleźć wsparcie, dzieci, osób starszych chorych, które
mogą godnie żyć dzięki pomocy
ze strony innych członków rodziny i miasta. Kampania wy-

różnia miejsca przyjazne rodzinie, które przyłączyły się do programu. Są oznakowane naklejkami „Tu honorujemy Kartę Rodziny Dużej”.
Na konferencję zaproszono
także partnerów projektu.
– Staramy się działać lokalnie,
dlatego włączyliśmy się w działania związane z Kartą Rodziny Dużej – stwierdziła Agnieszka Dołęcka z Auchan Swadzim.
Każda rodzina, kupując w naszym markecie, może otrzymać
dodatkowe proﬁty. Pomysł jest
słuszny, dlatego zostaliśmy partnerem przedsięwzięcia.
Od pięciu miesięcy rodziny duże mogą także korzystać
z oferty Term Maltańskich. Jerzy Krężlewski, prezes term, poinformował, że przez ten czas
z oferty skorzystało 1,5 tysiąca
osób. Marta Piniek z Cafe Bebe
powiedziała:
– Zakładaliśmy naszą kawiarnie z myślą o dzieciach, bo w Poznaniu brakuje miejsc, w których
można nie tylko wypić kawę, ale
także pobawić się z dzieckiem i
skorzystać z warsztatów edukacyjnych. Chodzi o to, aby rodzicom z małymi dziećmi było u
nas wygodnie. Są dania dla dzieci, przewijak w toalecie, krzesełko do karmienia, a także miejsce dla karmiącej mamy. Dzieci
mogą bawić się w specjalnie dla
nich przygotowanych miejscach
zabaw, takich jak kojec pomiędzy salami i pokój zajęć, w którym oprócz zabaw będą odbywały się dopasowane do potrzeb naszych pociech tematyczne warsztaty i imprezy okolicznościowe.
Monika Ławrynowicz reprezentująca Związek Rodzin Dużych zaznaczyła, że jego członkowie szczególnie chętnie korzystają z oferty kulturalnej i
sportowej. Działania w tym obszarze to prawdziwe hity, przyczyniające się do popularności
całego przedsięwzięcia.
Ale o tym więcej w reportażu
na stronie obok.

AURELIA PAWLAK
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W GALERII SZTUKI
„STARÓWKA”

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

Rodzinie Kowalskich
wydano 10.000 kartę

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny mówi o znaczeniu
Karty Rodziny Dużej.

Malarstwo
– siła
do życia
O

dzinę pomimo problemów ﬁnansowych. Trójka dzieci jest
poza domem, ma własne rodziny. Jestem już babcią. Ta
karta to dla nas niespodzianka na święta, na razie nie
wiem, gdzie i kiedy będziemy z niej korzystać. Musimy
się z nią dokładnie zapoznać.
Na pewno nie odłożymy jej na
półkę, ponieważ wcześniej
na różne formy rozrywki nie
było nas stać.

czekiwanie na poważną operację i przyniesione z działki słoneczniki stały się pretekstem do
rozpoczęcia przygody artystycznej. Karolina Penar tworzy różnymi technikami. Prace autorki można było zobaczyć we wtorek 3 grudnia na wernisażu wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej „Starówka” przy Zespole Dziennych
Domów Pomocy nr 4 w Poznaniu.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci w wieku szkolnym

Wszystko zaczęło się we
wrześniu 2006 roku. Praca twórcza, poznawanie
różnych technik (akwarela,
olej, akryl) pozwoliły artystce uwolnić się od lęku i przetrwać najtrudniejszy czas.
Inspiracji szuka najchętniej
w przyrodzie. Penar do niedawna mieszkała na Podkarpaciu, obecnie w Poznaniu.
Ma za sobą udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

N

Małgorzata i Jerzy Kowalscy mają siedmioro dzieci i
mieszkają w jednym z mieszkań lokatorskich na poznańskim osiedlu. Doczekali się
siedmiorga dzieci, z czego
trójka się usamodzielniła.
Natomiast Agnieszka, Izabela, Malwina i Adamina mieszkają nadal z rodzicami i chodzą do różnych szkół. Przyznanie 10.000 Karty Rodziny
Dużej było dla całej rodziny
zaskoczeniem. Panie początkowo były stremowane, bo
przypuszczały, że będą jeszcze inne rodziny. Jednak po
chwili coraz chętniej udzielały wywiadów. Córki przestały
się kryć za plecami mamy.
– Jest nam bardzo miło, że
program się rozwija i dzisiaj
możemy wydać już dziesięciotysięczną kartę – powiedział prezydent Poznania Ryszard Grobelny. – Przybywa
instytucji, ﬁrm, sieci handlowych, zgłaszają się gminy,

W 2008 roku otrzymała
wyróżnienie za akwarele w
konkursie plastycznym zorganizowanym przez Centrum Kultury w Przemyślu.
Obrazy Karoliny Penar są
dostępne na stronie internetowej: www.karolinapenar.
republika.pl

Rodzina Kowalskich – mama z córkami.
które chcą z nami współpracować. Prawdopodobnie program będzie miał szerszy zasięg terytorialny, bo chcemy
uwzględnić interesy mieszkańców poza stolicą Wielkopolski. Zależy nam, by można było skorzystać z atrakcji na przykład w Murowanej
Goślinie, Kórniku lub w Śremie.

wystarczy legitymacja. W innych przypadkach karta jest
ważna po złożeniu ustnego
oświadczenia, potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem. Z ulg objętych projektem może korzystać cała rodzina, jak również
poszczególni członkowie oddzielnie. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny.

Prezydent wręczył wszystkim paniom karty. Sprawił im
wiele radości, bo dzięki zniżkom będą mogły wyjść na basen, do kina, na koncert lub
skorzystać z innych możliwości.

Przyjmowaniem
wniosków i wydawaniem kart zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń przy ulicy Wszystkich Świętych 1.
Wnioski można składać osobiście lub korzystając z formularza znajdującego się na
stronie internetowej centrum.
O terminie odbioru rodzina
zostanie poinformowana emailem lub telefonicznie. W
przypadku braku adresu email lub telefonu informacja
zostanie przesłana na adres
zamieszkania.

– Będzie to dla nas duża
ulga – powiedziała Małgorzata Kowalska – Mąż nie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu, bo po wypadku jest sparaliżowany. Upadł na rowerze
i doznał urazu rdzenia kręgowego. Od ośmiu lat porusza
się na wózku inwalidzkim.
Stworzyliśmy szczęśliwą ro-

AURELIA PAWLAK

KAROLINA KASPRZAK
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iewiele czasu minęło od
konferencji prasowej z
Ryszardem Grobelnym, gdy
do Centrum Świadczeń w
Poznaniu przyszła trochę
wystraszona Rodzina Kowalskich. Panie nie spodziewały się takiego medialnego
zamieszania. Tata z powodu
choroby został w domu. Rodzinę reprezentowała mama
Małgorzata i córki Agnieszka, Izabela, Malwina i Adamina. Prezydent wręczył im
drobne upominki, ale przede
wszystkim
dziesięciotysięczną Kartę Rodziny Dużej.
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Karolina Penar
(pierwsza z prawej)
przekonywała, że malarstwo
może dać radość
i motywację do stawiania
czoła trudnościom.
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Pobiedziska
„Grały dla Ciebie”
D

la wolontariuszy Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach
nie ma rzeczy niemożliwych.
Są uśmiechnięci i szczęśliwi.
Kolejny raz udowodnili, że
siła dobra, którą mają w sobie, wystarczy, by zrobić coś
niezwykłego.
Pół roku zajęć z psychologami i trenerami, dyskusji, setek niewiarygodnych pomysłów. Wszystko w ramach projektu „Kreatywny Wolontariusz
– osobisty rozwój na rzecz potrzebujących”, ﬁnansowanego
przez Stowarzyszenie Światowid w ramach programu
„Działaj lokalnie” oraz Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności, której środkami w Polsce dysponuje Akademia Rozwoju Filantropii. Całość działań sprawiła, że do szeregu
wolontariuszy działających w
stowarzyszeniu dołączyło kolejnych 40 młodych i pełnych
zapału osób. Zwieńczeniem tej
długiej pracy był zorganizowany 8 grudnia 2012 roku koncert
w Pobiedziskach „ Gramy dla
Ciebie”.

bić i jakimi narzędziami, nie
musicie się martwić, znajda się
same. Macie je w sobie.

Małgorzata Halber – prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach wie,
że ma u siebie wspaniałych ludzi.

Zanim z uczuciem dumy wysłuchali tych słów, kilkanaście
godzin wcześniej rozpoczęli
swoje działania. Ciężka i jakże wymagająca praca, ogrom
szczegółów do opanowania,
nerwy i... rewelacyjna organizacja. Najlepiej ujęła to Maria
Kędziora:

– Ważna jest tęsknota za dobrem, za dzieleniem się, pomaganiem – mówiła do nich
na zakończenie. – Jak to zro-

FOT. (3X) KATARZYNA JANASZEK

– To była szalona i piękna
niedziela. Pracowaliśmy bez
opamiętania i spięć, za to z
wielką radością.
Uśmiech i życzliwość malowały się na twarzach wolontariuszy. Każdy znał swoje zadanie i z wielkim sercem pracował nad całością wydarzenia.
Program był bogaty: Zumba
dla Ciebie, Świąteczna Loteria dla Ciebie, Koncert „Gramy
dla Ciebie”. To był dla nich egzamin zdany celująco. Świadczyły o tym setki widzów i tłumy przy loterii fantowej.
Na scenie w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach zaprezentowało sie kilkunastu arty-

stów podczas czterogodzinnego występu. Każdy z nich przyjechał do Pobiedzisk nie pobierając honorarium. Każdy
chciał wspomóc zbiórkę funduszy na rehabilitację i pomoc
podopiecznym Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach.
Wytworności i prestiżu
nadawał tym chwilom prowadzący koncert znany z ekranów kin i desek teatrów aktor
Andrzej Pieczyński.
„Gramy dla Ciebie” na stałe
już znajdzie swoje miejsce w
kalendarzu niezwykłych wydarzeń w Pobiedziskach. Najważniejszym
wydarzeniem
i sukcesem tego dnia była
nowa, wspaniała grupa wolontariuszy, którzy na swojej drodze znaleźli cel i motywację.
– My wolontariusze nie szukamy poklasku za pracę włożoną w pomaganie. Cieszymy
się, że możemy coś zrobić i robimy to bezinteresownie – powiedziała Maria Kędziora.

MARCIN WOJCIESZAK

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

S

warzędzka Szkoła Podstawowa nr 4 była w sobotę 14 grudnia 2013 roku gospodarzem uroczystej Akademii z
okazji 55-lecia powstania ruchu
honorowego krwiodawstwa w
Polsce. Uroczystości związane z tym jubileuszem zaszczycili Bożena Szydłowska – Poseł
na Sejm RP, Marek Lis – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Poznaniu, Barbara Czachura – wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu.
Dar krwi, którym już od 55 lat
dzielą się honorowi krwiodawcy PCK w Polsce jest bezcenny. Do dzisiaj w dobie kosmicznych lotów i odkryć naukowych
krew płynąca w organizmie każdego człowieka jest niezmiennie bezcenna. Jest często ostatnim ratunkiem i ostatnią nadzieją. Honorowi dawcy krwi bezinteresownie dzielą się więc z potrzebującymi tym, co najcenniejsze – cząstką siebie.
To dla nich Eugeniusz Jacek,
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
zorganizował uroczystą akademię. Lista wyróżnionych specjalnymi pucharami, medalami i
dziękczynnymi dyplomami była
bardzo długa. Dołączyli do niej
przyjaciele i darczyńcy wspomagający działalność Klubu.
Z ust gości płynęło wiele słów
pełnych szacunku dla honorowych dawców krwi. Czytanie
oﬁcjalnych adresów, uroczystych
i osobistych podziękowań, składanie gratulacji i życzeń to kilkadziesiąt minut w programie uroczystości.
Wśród wyróżnień znalazło się
też wyjątkowe – Kapituła działająca przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nagrodziła
Eugeniusza Jacka tytułem jednej
z 55 najwybitniejszych postaci
spółdzielczych w swojej 55-letniej historii. Dziękując za ten zaszczyt Pan Jacek z uśmiechem
dodał:
– Tak się szczęśliwie składa,
że w tym roku skończyłem również 55 lat…
Dyrektor Wydziału Zdrowia i
Polityki Społecznej Teresa Gromadzińska, reprezentująca Starostę Poznańskiego, składając gratulacje, podziękowała za
przyjęcie do szeregów przyjaciół
Klubu HDK z deklaracją, że tak
jak dotychczas godnie będzie reprezentować i wspierać tak ważną ideę oraz jej krzewienie.

Wielki dzień
dawców krwi

STRONA
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– Pan starosta nie mógł dzisiaj przybyć, ale myślami i sercem jest z państwem – powiedziała na zakończenie po przeczytaniu adresu od starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Uroczystą Akademię zakończyły występy artystyczne młodzieży ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Swarzędzu.

FOT. (6X) MARCIN WOJCIESZAK
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SM – walcz o siebie!
T

ak brzmi hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest przełamanie stereotypów dotyczących stwardnienia rozsianego
i funkcjonowania ludzi z tym
schorzeniem. Honorowy patronat nad kampanią realizowaną na terenie Wielkopolski
objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak.
„W naszym życiu jest wiele
ważniejszych rzeczy niż stwardnienie rozsiane. Odpowiednio podjęta terapia to szansa
na normalne życie” – czytamy
na stronie internetowej www.
sm-walczosiebie.pl Zdania, które można ujrzeć także na bilbordach promujących kampanię
„SM – walcz o siebie!” w środowisku chorych i ich bliskich wywołały wiele pozytywnych myśli,
ale i stały się przyczynkiem dyskusji.
Nie sposób nie zauważyć z
jak licznymi trudnościami borykają się ludzie chorzy na SM
każdego dnia. Długa lista oczekujących na świadczenia zdrowotne, utrudniony dostęp do leków oraz artykułów medycznych, minimalne szanse na znalezienie zatrudnienia, brak wiedzy Polaków co do form spra-

wowania opieki położniczej nad
pacjentkami z niepełnosprawnością1 – można wyliczać je bez
końca.
Twórcy kampanii przekonują, że jej priorytetem są starania
o zmianę obecnego stanu rzeczy: między innymi respektowanie praw osób ze stwardnieniem
rozsianym do należytej opieki
medycznej, rehabilitacji, edukacji, pracy i życia osobistego. W
jakim stopniu zamiar ten uda się
zrealizować, pokaże kilka najbliższych lat.
Warto skupić uwagę na
szczególnym elemencie kampanii społecznej „SM – walcz o siebie!”, a mianowicie historiach ludzi, którzy zmagają się z tą nieuleczalną chorobą. Do ich lektury zachęcam wszystkich narzekających na swoje życie.
W słowach zamieszczonych
na stronie internetowej kampanii znajdujemy ogromną dozę
wiary i nadziei. Jest opowieść
Agaty, która o chorobie dowiedziała się mając 17 lat, Ani kochającej jazdę konną i innych
1

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 9 grudnia 2013 roku zorganizowała
tak zwany Coaching jako narzędzie pracy w trzecim sektorze. Odbył się on w Centrum
Bukowska w Poznaniu. Podczas szkolenia uczestnicy poznali ideę coachingu i sposoby jego wykorzystania do pra-

cy z zespołem, wolontariuszami i samym sobą.
Uczestnicy dowiedzieli się,
czym jest gotowość do zmiany,
jak wyznaczać sobie jasne cele,
na czym polega indywidualna
formy rozwoju osobistego (coaching indywidualny), na czym
polega zbiorowa forma rozwoju
(coaching zespołowy i grupowy),
jak wzmocnienie lidera przekła-

Temat: wolontariat
W

Centrum Bukowska, w
listopadzie
minionego
roku, zorganizowano seminarium poświęcone tworzeniu
programów wolontariatu miejskiego i promocji działań społecznych.
Organizatorom chodziło nie
tylko o wymianę doświadczeń,
ale także o stworzenie płaszczyzny do współpracy z Waldemarem Rembasem, nowym ko-

KAROLINA KASPRZAK

Temat wsparcia kobiet w ciąży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami szczegółowo omawiają Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska i Antonina Doroszewska
w książce „Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi” (Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011).

Czas na zmianę
W

osób. Mocno porusza wyznanie
Martyny, która pisze: „Mam 18
lat. Na SM choruję od 5 lat. Mój
początek był trudny. Kiedy traﬁłam do szpitala z ostrym zapaleniem nerwu twarzowego, lekarze nie pozwolili mamie na poinformowanie mnie o diagnozie.
Dowiedziałam się o niej przez
przypadek znajdując w samochodzie ulotki, które lekarz dał
moim rodzicom…”.
Waga zaprezentowanych historii jest nieoceniona. Choć
Internet coraz częściej wypiera publikacje drukowane, liczę
że kiedyś przejmujące wyznania chorych na SM znajdą swoje miejsce na papierze, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Są tego warte. Trzeba je
ukazywać jak najczęściej. Dają
korzyść zarówno chorym jak i
całemu społeczeństwu. Dzięki nim rośnie świadomość społeczna.
Osoby chore na stwardnienie rozsiane, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami, mogą przesyłać majle z
treścią historii oraz dołączonym
zdjęciem na adres: kontakt@smwalczosiebie.pl

ordynatorem do spraw wolontariatu Urzędu Miasta Poznania. Oprócz niego w spotkaniu
udział wzięli: Dariusz Pietrowski
– prezes Centrum Wolontariatu
w Warszawie, Dariusz Stawik z
Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – ekspert
Ogólnopolskiej Sieci Centrów
Wolontariatu do spraw promocji
wolontariatu.
Podczas seminarium odbył się

da się na wzmocnienie organizacji, realizację jej misji i w efekcie
pozytywnej zmiany społecznej.
Odbył się też coaching grupowy, w trakcie którego pokazano narzędzia przydatne w NGO.
Szkolenie poprowadziła Inga
Bielińska, coach ACC ICF, trener,
wykładowca. Odbyło się ono w
ramach projektu Centrum Bukowska – Czas na zmianę!, doﬁnansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Projekt był partnerską inicjatywą WRK ZOP i
WIFOON. awa

półtoragodzinny warsztat dotyczący promocji wolontariatu i projektów społecznych oraz
zarysowywanie wizji rozwoju działalności wolontariackiej
w Poznaniu. Do udziału zaproszono również organizacje spoza Poznania, ponieważ problem
dotyczył każdej miejscowości w
naszym regionie. Seminarium
odbyło się w ramach projektu
„Centrum Bukowska – Czas na
zmianę!” doﬁnansowanego ze
środków „Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. awa

N

a co dzień stawiają czoła rozmaitym wyzwaniom.
Uczą się, pracują albo są na
emeryturze. Niektórych los nie
oszczędził: przeszli przeszczep
serca, wygrali ze złośliwym nowotworem. Trudne sytuacje nie
przeszkodziły, a zmotywowały
do niesienia wsparcia ludziom
w potrzebie.
W środę 11 grudnia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Urząd Miasta Poznania zorganizował Galę
Wolontariusza Roku podsumowującą 14 już edycję konkursu
„Poznański Wolontariusz Roku
2013”.
W kategorii indywidualnej tytuł ten przypadł Mateuszowi
Smoleniowi, wyróżnienie otrzymała Anna Kosicka, w kategorii młodzieżowej zwyciężył Jakub Doda, wyróżnienie specjalne otrzymał Dawid Szczepaniak
i Daria Jermakowicz, w kategorii „50+” zwyciężyła Danuta Kot,
wyróżnienie specjalne otrzymał
Eugeniusz Jacek, w kategorii zespołowej zwyciężyło Stowarzyszenie Grand Prix Poznania, wyróżnienie otrzymały Ochotniczki Poznańskiego Towarzystwa
Amazonki.
Nową kategorią, która pojawiła się w tegorocznej edycji

P

rzekazaniu
mikołajkowych darów serca w podpoznańskim Baranowie 7
grudnia w Gimnazjum imienia Polskich Noblistów w
podpoznańskim Baranowie
towarzyszyło wiele wzruszeń.
Wręczanie ich dzieciom po
stracie rodziców, osobom z
niepełnosprawnością i narażonym na wykluczenie społeczne to wieloletnia już tradycja Stowarzyszenia Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot. W
2013 roku z okazji Mikołajek
przekazano je po raz 33, a z
okazji Dnia Dziecka 32. Przez
ten czas pomoc otrzymało blisko 30 tysięcy potrzebujących
z całego kraju.
W sobotnie przedpołudnie
osierocone rodzeństwa z Kościana i Torunia, osoby z niepełnosprawnością z Czarnkowa, Poznania, Szczecina,
Warszawy, wychowankowie
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Poznania, Konina, Wągrowca,
Owińsk, Torunia, Koła, Lwówka Śląskiego i Wrocławia oraz
Domu Dziecka w KórnikuBninie otrzymali sprzęt reha-
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POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2013”

Z pasji i potrzeby serca
do uroczystego przekazania odznaczeń państwowych.
Na wniosek Wojewody Wielkopolskiego „za wybitne zasługi
dla rozwoju i upowszechniania
sportu oraz działalność charytatywną i społeczną” Prezydent RP
przyznał Krzyż Kawalerski Orde-

ru Odrodzenia Polski Ireneuszowi Krzysztofowi Szpotowi. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Marzena Aﬀeldt, Marcin Byks,
Renata Maternik, Karol Prętnicki
i Teresa Dryl-Rydzyńska.

KAROLINA KASPRZAK

„Poznańskiego Wolontariusza
Roku” był „wolontariat pracowniczy” – tu zwyciężył program wolontariatu pracowniczego „Enea”
pod hasłem „Z porywu serca”,
wyróżnienie przyznano ﬁrmom:
ESC Charity Team, McKinsey

EMEA, Shared Services spółka z
o.o. i Malta Oﬃce Park.
Statuetki oraz czeki wręczał
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Wicewojewoda
Wielkopolski Przemysław Pacia.
Gala była również sposobnością

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

O tym, że warto czasem wstać od komputera i wybrać się
na wycieczkę mówił organizator rajdów turystycznych Polskiego
Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
i wieloletni honorowy krwiodawca Eugeniusz Jacek.

O pasji, którą jest wyświadczanie dobra drugiemu, człowiekowi
mówi Danuta Kot.

DARY SERCA STOWARZYSZENIA POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT

Poszkodowanym przez los

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

bilitacyjny, gospodarstwa domowego, sprzęt do nauki zawodu, specjalistyczne pomoce edukacyjne i laptopy. Była

O książce
Witolda Bońkowskiego
„Niewyobrażalne. Potęga
i paradoksy naszych umysłów”
mówi Ryszard Podlewski.
Z lewej prowadząca spotkanie
Barbara Dickert.

Dary serca otrzymują wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego imienia Synów Pułku w Owińskach.

rzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot wieloletni
pracownik radia i telewizji w
Poznaniu Ryszard Podlewski
otrzymał tytuł honorowy „Wybitnego Wielkopolanina” przyznany przez dziennikarzy miesięcznika ruchu regionalnego Wielkopolan „Nasza Wielkopolska” za kilkanaście wydanych książek z aforyzmami,
które zostały przetłumaczone
na język angielski, niemiecki i
wietnamski. Tytuł wręczył redaktor naczelny miesięcznika
Ludwik Ratajczak.

radość i wdzięczność dla darczyńców.

rostwa Powiatowego Teresa
Gromadzińska.

We wręczaniu mikołajkowych darów serca uczestniczyła dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Sta-

Spotkanie uświetnił występ
niewidomej Ewy Błoch z Warszawy i Zespołu Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego „Castle Brass”.

Książkę założyciela i honorowego prezesa Stowarzyszenia Witolda Bońkowskiego
„Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów” (na
łamach „Filantropa” z września tego roku pisał o niej Ryszard Podlewski) otrzymała z
dedykacją autora jedna z podopiecznych – Ewa Lis.

Zaprzyjaźniony ze Stowa-

KAROLINA KASPRZAK
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Nie karcić i poniżać!
Pomagać i motywować
B

iorą torbę z niezbędnymi
rzeczami i ruszają przed
siebie pieszo albo autostopem. Czują się nieakceptowani
przez środowisko rówieśnicze,
często tęsknią za domem rodzinnym. Sytuacja dodatkowo
komplikuje się, kiedy opiekunowie w placówkach, zamiast
wspierać, używają siły. Wyrzucanie rzeczy z szaf, poniżanie i
bezzasadne leczenie w szpitalu psychiatrycznym –dla młodych ludzi oznacza dramat.
„Ucieczki nieletnich jako problem społeczny” – tak brzmiał
tytuł konferencji pod honorowym patronatem Wojewody
Wielkopolskiego i Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
którą zorganizowała we wtorek 26 listopada Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
Zakład Resocjalizacji Wydziału
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz Zakład Poprawczy w
Poznaniu.
Debata odnosiła się do ucieczek nieletnich z placówek wychowawczych. Wojewoda Piotr
Florek otwierając spotkanie
zwrócił uwagę, że zagadnienie to budzi potrzebę dyskusji wśród przedstawicieli środowisk, z którymi ma na co dzień
kontakt.

ZAMIAST WSPARCIA
– SZPITAL
PSYCHIATRYCZNY
Dyrektor Zespołu Edukacji i
Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Beata Sobocińska w wystąpieniu zawierającym wnioski z kontroli placówek przeprowadzonych z
upoważnienia Rzecznika Praw
Dziecka wskazała błędy wykryte w niektórych placówkach wychowawczych. Zaliczają się do
nich między innymi: niewystarczające wsparcie psychologiczne, nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad nieletnimi
oraz niewłaściwe funkcjonowanie placówki.
Sobocińska wspomniała o
zakazie rozmów telefonicznych, przez co narusza się prawo do kontaktu z rodziną, nieumiejętnie przygotowanym systemie kar i nagród, zatrudnianiu
psychologów w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych w
godzinach
dopołudniowych,
kiedy nieletni są w szkole. Kon-

trolującym znane są przypadki,
gdzie zamiast pomocy psychologicznej wobec nieletnich stosowane było leczenie psychiatryczne na oddziale zamkniętym Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.
Wypowiedź tę poparła zastępca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu Dorota Kimel.
– Kierowanie na leczenie psychiatryczne zamiast wsparcia
psychologicznego i okazania
zrozumienia dla trudnego zachowania wychowanka kończy
się dramatem. Zdarzają się sytuacje, kiedy wychowawcy robią tak zwanego „pilota”, czyli wyrzucają rzeczy z szafy, które dziecko musi poukładać albo
wylewają wodę na podłogę. Takie praktyki są niedopuszczalne. Pracownicy placówek wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym są szczególnie
narażeni na wypalenie zawodowe, dlatego winni podlegać regularnej superwizji1 – mówiła.

UCIECZKI
NIELETNICH
W STATYSTYKACH
Nietrudno się domyślić, jak
destrukcyjny wpływ ma tego rodzaju podejście na społeczny i
emocjonalny rozwój młodzieży.
Problem samowolnych ucieczek
z młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków socjoterapii nie
jest zjawiskiem rzadkim i wymaga zaangażowania wielu instytucji i służb publicznych.
Na jego wzrost ma również
wpływ tak zwana cyberprzemoc (cyberbulling), czyli nękanie, ośmieszanie i zastraszanie
w Internecie, przez telefony komórkowe, komunikatory głosowe, gadu-gadu, portale społecznościowe oraz inne źródła informacji elektronicznej.
Blisko 92% młodych osób w
badaniach ankietowych Fundacji „Dzieci Niczyje” przyznało, że
było świadkami przemocy na
Facebooku. Złośliwe komentarze czy kompromitujące zdjęcia,
nakłanianie innych do krytykowania zamieszczanych treści,
upublicznianie wizerunku osoby bez jej zgody – formy cyberprzemocy są różne.
W samym tylko 2012 roku policja odnotowała ponad 5.338

ucieczek z domu – zgłoszeń zaginięć nastolatków w wieku 14
– 17 lat. Statystycznie około 4%
ucieczek kończy się śmiercią samobójczą. Aż 30% zaginięć jest
spowodowanych nie leczoną
depresją. Dane te przytoczono
podczas konferencji.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski w wystąpieniu inauguracyjnym sklasyﬁkował zaginięcia
na: zaginięcia kategorii I (kiedy
zagrożone jest zdrowie i życie),
zaginięcia kategorii II (ucieczki z domu rodzinnego) i zaginięcia kategorii III, do których zalicza się porwania przez jednego
z rodziców w sytuacji rozwodu.
Psycholog Biura Fundacji „Itaka” Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych Anna Nita wskazała z kolei przyczyny ucieczek takie jak: autorytarna postawa rodziców o przerastających możliwości dziecka aspiracjach, przemoc ﬁzyczna i psychiczna, dom
pusty emocjonalnie – bez więzi, konﬂikty z rówieśnikami, problemy z nauką, nieakceptowany
związek.

UCIEKAJĄ
Z PLACÓWEK,
ALE I DO PLACÓWEK
Poczucie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży jest zagrożone
nie tylko w placówkach, gdzie
opiekunowie dopuszczają się
nieterapeutycznych praktyk, ale
także w domach rodzinnych.
Uzależnieni od alkoholu rodzice, wyładowywana agresja2 i
awantury sprawiają, że nieletni u kresu wytrzymałości psychicznej ucieka z domu. Przytoczony podczas konferencji
przypadek dziecka, które samo
postanowiło poszukać wsparcia
w placówce opiekuńczo-wychowawczej i tam się udało, pokazuje, jak znacząca jest skala
problemu. O ilu takich przypadkach wiedzą statystyki?
Warto również zauważyć, że
młodzi ludzie przebywający w
młodzieżowych ośrodkach wy1

2

3

chowawczych czy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, by
nie powrócić z przepustki, uciekają się do manipulacji. Tu jako
przykład wskazano nastolatka,
który poszedł do lekarza rodzinnego po zwolnienie lekarskie i
podał symptomy niemożliwe do
potwierdzenia bez przeprowadzenia badań diagnostycznych,
przez co został dłużej w domu
rodzinnym.
Środowisko rodzinne, choć
pełne patologii, emocjonalnego
chaosu i z pustą lodówką, staje
się dla nieletnich niekiedy najbezpieczniejszym miejscem.

CO ROBIĆ, KIEDY
NIELETNI ZAGINIE?
Pomocny w poszukiwaniach
jest policyjny system alarmowy
„Child Alert”, który polega na natychmiastowym rozpowszechnianiu wizerunku zaginionego dziecka przez media internetowe3. Jest szansą, że komunikat o zaginięciu dotrze do jak
największej liczby osób. System
funkcjonuje w 11 krajach Unii
Europejskiej.
Wsparcia można zasięgnąć
też w Biurze Fundacji „Itaka”
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (www.zaginieni.pl) i
pod specjalną infolinią telefoniczną Fundacji 116 000.
W przeciwdziałaniu ucieczkom pomocny jest program proﬁlaktyczny „Nie uciekaj”, adresowany do nastolatków, opiekunów i nauczycieli (www.nieuciekaj.pl)

POMOC
PODYKTOWANA
MIŁOŚCIĄ
Idąc za słowami Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca,
który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie
ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” – z całą
pewnością można stwierdzić,
że tylko miłość, podyktowana
nią pomoc i motywacja do dokonywania dobrych zmian w
życiu, może przynieść pozytywny rezultat. Nie sposób odnieść go zakazami, groźbami
czy publicznym poniżaniem.

KAROLINA KASPRZAK

Superwizja – z języka angielskiego clinicial supervision to metoda wsparcia pracowników oraz terapeutów poprzez regularny kontakt z wykwaliﬁkowanym superwizorem. Opiera się na rozmowach, wymianie spostrzeżeń i doświadczeń, omawianiu tego, co trudne.
O problemie agresji i przemocy w środowisku rodzinnym pisze między innymi Susan Forward w książce „Toksyczni rodzice” (Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1992). Autorka omawia historie ludzi dotkniętych przemocą w dzieciństwie,
którzy w życiu dorosłym powielają szkodliwy wzorzec wyniesiony z domu.
Na podstawie strony internetowej www.childalert.pl
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ziałania aktywizacyjne i
proﬁlaktyczne mają ograniczyć bierność osób korzystających ze wsparcia instytucji
pomocy społecznej. Zamiast
pojęcia „kryterium dochodowe”
będzie obo„minimalny dochód
socjalny”. Zostaną też włączone nowe kierunki specjalizacji zawodowych pracowników socjalnych. Zmiana systemu pomocy społecznej ma
w 2014 roku, czyli pierwszym
roku funkcjonowania, kosztować samorządy blisko 10 milionów złotych.
O propozycjach zmian w
ustawie o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004 roku wspomniano podczas obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego
w Wielkopolsce („Filantrop Naszych Czasów” grudzień 2013,
strona 5). W piątek 13 grudnia
podjęto na ten temat dyskusję w
Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu – Centrum Bukowska.
Na spotkanie1 z udziałem
przedstawicieli Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w
Poznaniu, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Poznania oraz organizacji społecznych zaprosiła Wielkopolska Rada Koordynacyjna
– Związek Organizacji Pozarządowych.

SKUPIĆ SIĘ
NA CAŁYM
ŚRODOWISKU
Gościem seminarium była
Agnieszka Krawczyk-Balon –
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od
1998 roku związana ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, wiceprzewodnicząca Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i
Polityki Społecznej i współpracownik Internationale Jugendgemeinschaftsdienste w Niemczech.
Przywitała ją dyrektor Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Justyna Ochędzan. O tym,
jak obecnie funkcjonuje ustawa o pomocy społecznej, mówił
kierownik Działu Metodycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Marek
Lasota.
Krawczyk-Balon przedstawiła zmiany w systemie pomocy społecznej zaproponowane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
– Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych bierze udział w projekcie dotyczącym standaryzacji pomocy
społecznej, co daje nam szer-
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Pomoc społeczna
bliżej obywatela?
sze spojrzenie na pracę socjalną. Obecna ustawa o pomocy społecznej kojarzy się głównie z działaniami o charakterze
interwencyjnym, a zaproponowane przez Ministerstwo założenia stawiają na działania aktywizacyjne i proﬁlaktyczne. Ma
to na celu zbliżenie się nie tylko
do człowieka korzystającego ze
wsparcia instytucji pomocy społecznej, ale i całego środowiska.

JAKIE BĘDĄ
SKUTKI ZMIANY
W USTAWIE?
Nowe kierunki specjalizacji
zawodowych pracowników socjalnych: asystent rodziny, mediator, polityk lokalny, organizator usług socjalnych czy animator, poprawa efektywności działań pomocy społecznej poprzez
wdrożenie zasady pomocniczości, solidarności i empowermentu2, tworzenie szerokiego katalogu usług socjalnych, aby osoba potrzebująca pomocy sama
mogła wybrać sobie formę
wsparcia, modyﬁkacja katalogu
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, włączenie do systemu
podmiotów, które pełnią usługi o charakterze socjalnym – to
tylko nieliczne ze zmian.
Wprowadzenie zasady pomocniczości, solidarności i empowermentu w praktyce oznacza pierwszeństwo wspomagania osób indywidualnych i rodzin, wspieranie pomocy sąsiedzkiej i samopomocy, działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a dopiero w ostatniej kolejności działań
instytucji publicznych.
Zmiany mają pokazać, że
rola pracownika socjalnego nie
ogranicza się wyłącznie do pracy nad dokumentami. Ich celem
jest również zwiększenie odpowiedzialności rodziny za osoby
przebywające w domach pomocy społecznej i innych tego typu
placówkach. Zakładają trzy rodzaje usług: proﬁlaktyczne (edukacja, poradnictwo, terapia, samopomoc), aktywizujące (aby
doprowadzić do uniezależnienia się jednostki od pomocy
społecznej, usamodzielnienia
się i wejścia na rynek pracy) i
usługi interwencyjne (sąsiedzkie
usługi opiekuńcze).

W teorii wygląda to dobrze,
gorzej z praktyką. Może stać
się tak, że wdrożone od tego
roku zmiany uderzą w tych najsłabszych, a więc osoby, które z
uwagi na długotrwałą bezdomność, uzależnienia, ubóstwo czy
złożoną niepełnosprawność nie
mają sił ﬁzycznych i psychicznych, by się „aktywizować”.

MINIMALNY
DOCHÓD SOCJALNY
Dyskusyjna jest również
sprawa sąsiedzkich usług opiekuńczych. Współczesne warunki życia, a w szczególności trudna sytuacja materialna zmusza
młodych ludzi do całodziennej aktywności. Jeśli mamy na
uwadze dobro ludzi przewlekle
chorych i z niepełnosprawnością, którzy potrzebują pomocy w wymiarze co najmniej kilku godzin dziennie, a bliscy nie
mogą jej zapewnić, trudno wyobrazić sobie pomoc sąsiedzką
ze strony osób w wieku produkcyjnym. Będzie ona możliwa raczej ze strony osób starszych
lub pozostających bez pracy,
na zasadzie wzajemności (ty
pomagasz mnie, ja tobie), o ile
obie strony się zgodzą i pozwoli na to ich stan zdrowia. Czy
sąsiedzkie usługi opiekuńcze
przyczynią się do kształtowania
pozytywnych postaw społecznych wobec najsłabszych – pokaże czas.
Protest w środowisku pracowników socjalnych wywołała kwestia minimalnego dochodu socjalnego. Na stronie internetowej Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej
(www.samorzad.pap.pl) czytamy, że „w przypadku osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością minimalny dochód
socjalny będzie wyliczany z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego, co spowoduje, że świadczenia pieniężne dla tych osób
będą wyższe od dotychczas
przyznawanych”. To pomyślna
wiadomość.
1

2

W dalszej części materiału
znajdujemy jednak zapis: „z kolei osoby lub rodziny, które nie
wykażą gotowości do współpracy z pracownikami socjalnymi, nie będą korzystały z tego
rozwiązania, a jedynie z uprawnień do świadczeń rzeczowych
z pomocy społecznej. Weryﬁkacja „minimalnego dochodu socjalnego” ma następować
co roku, a jej podstawą będzie
aktualny wzrost cen towarów i
usług konsumpcyjnych określanych w koszyku „minimum egzystencji”.
Podczas grudniowego spotkania w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska przedstawiono również stanowisko
Wspólnoty Roboczej Związków
Organizacji Socjalnych w sprawie założeń do zmian ustawy
o pomocy społecznej sformułowane po przeprowadzeniu konsultacji ze związkami członkowskimi na poziomie wojewódzkim oraz ogólnopolskimi organizacjami członkowskimi zrzeszającymi łącznie ponad 560 organizacji pozarządowych, reprezentujących interesy grup docelowych i świadczących usługi na ich rzecz.
Przedstawiciele Wspólnoty
agitowali między innymi w sprawie zlecania usług socjalnych:
„Uważamy, że przy zlecaniu
usług socjalnych (również w formie Agencji Usług Socjalnych)
powinno zostać wprowadzone
pierwszeństwo przed podmiotami komercyjnymi dla organizacji
pożytku publicznego, a także dla
prowadzących przez okres ponad dwóch lat działalność pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wskazanych w art.3 ust.3 pkt 1
i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz
założonych przez organizacje
pozarządowe instytucji określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym”.

KAROLINA KASPRZAK

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pod nazwą „Centrum Bukowska – czas na zmianę!” współﬁnansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Proces podniesienia duchowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych zdolności jednostek i grup. (na podstawie www.wikipedia.org.pl)
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Komu karta parkingowa?
W

czwartek 5 grudnia
na XV już posiedzeniu
Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku
Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych rozmawiano
o barierach architektonicznych na Termach Maltańskich, karcie PEKA i zmianach zasad ubiegania się o
karty parkingowe.
W sali Białej Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim gościem był prezes Zarządu
Term Maltańskich spółka z.o.o dr Jerzy Krężlewski i przewodnicząca
Powiatowego
Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Poznaniu Mariola Kokocińska.
Przewodniczący Komisji
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Michał Tomczak pozytywnie wypowiedział się na temat przystosowań poznańskich Term Maltańskich do potrzeb osób z
niepełnosprawnością. Z kolei Grażyna Kierstan-Weiss

z Wielkopolskiego Związku
Inwalidów Narządu Ruchu
– Koło w Poznaniu powiedziała o utrudnieniach, które uniemożliwiają jej korzystanie z basenu.
Istotnym punktem spotkania była informacja na temat kart parkingowych. W
związku ze zmianą ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku
– prawo o ruchu drogowym
zostaną wprowadzone nowe
zasady ubiegania się o karty
parkingowe.
– Do tej pory kart parkingowych wydawanych było
za dużo i często nie tym, którym ten przywilej faktycznie
się należy. Niejednokrotnie
brakuje informacji, na podstawie jakiego orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności karta została wydana. Dlatego ustawa musi być
zmieniona. Wszystkie karty tracą ważność 30 listopada 2014 roku. Jeżeli aktualna
karta jest wydana na podstawie orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
trzeba wyrobić orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole do
spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Najlepiej załatwiać to już teraz – mówiła
Mariola Kokocińska.
Nową kartę parkingową
będzie mogła otrzymać osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności w
stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym (co do
stopnia umiarkowanego tylko
i wyłącznie w przypadku występowania schorzenia neurologicznego, dysfunkcji narządu wzroku lub schorzeń
narządu ruchu). Nowa ustawa wejdzie w życie 1 lipca
2014 roku. Karta będzie ważna maksymalnie przez 5 lat.
Wszelkie pytania dotyczące
zasad ubiegania się o nową
kartę parkingową można
zgłaszać telefonicznie: (61)
841 05 00 lub mejlowo: orzekanie@powiat.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK

Mobilny senior
„T

rening nowoczesnych
technologii – mobilne
rozwiązania dla seniorów”
to projekt realizowany przez
Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w
partnerstwie z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Jego zwieńczeniem była konferencja w
środę 18 grudnia w budynku

„Delta” przy Towarowej 35 w
Poznaniu.
Podczas spotkania z udziałem dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandry Kowalskiej poruszono szereg istotnych kwestii związanych między innymi z bezpieczeństwem seniorów w świecie nowoczesnych
technologii, potrzeb edukacyjnych tej grupy oraz dostoso-

wywaniu urządzeń do indywidualnych możliwości każdego
seniora.
Projekt był częścią Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Więcej informacji o Fundacji Rozwoju Nowoczesnych Technologii można przeczytać na stronie
internetowej: www.frnt.pl

KAROLINA KASPRZAK

Rozmowa o młodzieży
Z

okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie-Lokalne
Centrum Wolontariatu oraz
grupa SPAM zaprosili zainteresowanych na spotkanie
do Kawiarni Obywatelskiej,
które odbyło się w Galerii
Zamkowej.
Tematem

była

sytuacja

młodzieży Ziemi Pleszewskiej. Dyskutowano czy warto, by młodzi ludzie angażowali się w działania na rzecz
społeczności lokalnej. Zastanawiano się, czy są oni
aktywnymi wolontariuszami
w Pleszewie i okolicy.
Gościem Kawiarni Obywatelskiej był Paweł Sarbinowski, założyciel grupy
SPAM (Twórców Festiwalu
Kina Niezależnego SPAM),

poeta i reżyser. Na swoim
koncie ma on takie ﬁlmy jak
„Niebo” i „Nie ma nic za darmo”.
Ten ostatni można było
obejrzeć tego dnia. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Stacja Animacja, ﬁnansowanego ze
środków Komisji Europejskiej w programie młodzież
w działaniu. awa

P

o raz drugi Sekcja Szermiercza AZS przy Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu wspólnie z siostrami Seraﬁtkami zorganizowała II turniej pod hasłem
„Z ﬂoretem do gwiazd”. Impreza odbyła się w sali sportowo-rehabilitacyjnej Domu
Pomocy Społecznej przy ulicy
Rocha 13. Patronat objął rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
W programie był pokaz walki szermierczej zawodników
AZS, AWF, IKS Leszno i Warta Śrem. Były też zmagania
szermiercze zawodników na
wózkach w wersji paraolimpijskiej. Alicja Twardosz, organizatorka spotkania, zadbała również o zaprezentowanie pierwszej lekcji szermierki. Swoje umiejętności i zamiłowanie do ﬂoretu pokazali w
walkach zawodnicy ZSS 107 w
Poznaniu.
– To już drugi turniej u nas
– powiedziała siostra Cecylia,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rocha. –
Chciałybyśmy, aby nasza sala
nie służyła tylko naszym podopiecznym, ale całej społeczności Poznania i Wielkopolski.
Cieszę się, że ﬂoret zafascynował osoby niepełnosprawne.
W sekcji jest pięć naszych podopiecznych, które trenują pod
okiem Alicji Twardosz. Czerpią z ﬂoretu wielką radość. Nie
znam się na tej technice, ale

B

ył tort, odśpiewano sto
lat, a potem zabrano się
za malowanie haseł na ścianach. Tak uczczono w czwartek, 12 grudnia, pierwszy rok
działalności Centrum Bukowska. Wśród gości byli wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Jedną ze ścian przyozdobiono
w hasła, które kojarzą się z zaangażowaniem obywatelskim.
Za pomocą specjalnych szablonów nanoszono hasła na ścianę. Przed rokiem była walka o
budynek, urządzanie sal i pokoi, gromadzenie mebli, sprzętów, organizowanie łączności.
Dzisiaj centrum Bukowska tętni życiem.
– Wskaźniki, które zaznaczyliśmy w naszej ofercie zagospodarowania centrum zostały
osiągnięte – mówi Justyna Ochędzan, szefowa Wielkopolskiej
Rady Koordynacyjnej. – Organizacje pozarządowe chętnie tutaj
przychodzą. Ustaliliśmy odpłatność w wysokości dwudziestu
złotych za godzinę wynajęcia i
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Florety poszły w ruch
sportem miał do czynienia do
dwudziestego ósmego roku
życia. A potem praca zawodowa, obowiązki. Na zajęcia ze
szpady przychodzi od półtora
roku. Spotkania dają nie tylko
możliwość ćwiczenia, ale też
uczą autoironii, dystansu do
samego siebie.
– Biorę udział w cyklu ogólnopolskim turniejów seniorów, zmaganiach o Puchar
Polski oraz w międzynarodowych mistrzostwach w Opalenicy – mówi Andrzej Furmaniak. – Dla mnie to wielka satysfakcja, bo mogę sprawić, że
na twarzach dzieci pojawia się
uśmiech. Lubię dawać satysfakcję innym ludziom. Z mojej
strony to żaden wysiłek, a dla
tych dzieci okazja, by uśmiechać się częściej niż ludzie
zdrowi.
Wojtek Nowak z Leszna
był zaskoczony miłą atmosferą. Jego przygoda z szermierką zaczęła się przypadkowo
podczas rehabilitacji. Trenuje
dwa razy w tygodniu w Rydzynie. Pracuje na stacji monitorowania alarmów, a szermierka stała się jego pasją. Uczestniczy w turniejach ogólnopolskich.

Puchary Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
otrzymali: Natalia Ginter – puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju, Nikola Łukaszewicz – puchar dla najmłodszego uczestnika, Artur Warchoł – puchar dla nadziei szermierki, Marcin Cieśla – puchar dla najlepszego zawodnika turnieju. Nagrody dla najlepszych (plecaki i torby spor-

towe) ufundował Rektor Politechniki Poznańskiej profesor
Tomasz Łodygowski. Uczestnicy otrzymali również książki, długopisy, koszulki sportowe, dyplomy uczestnictwa.
Trzem najlepszym zawodnikom z poszczególnych grup
wręczono złoty, srebrny i brązowy medal.

AURELIA PAWLAK

FOT. AURELIA PAWLAK

zaobserwowałam, że świetnie
opanowały wszystkie ruchy.
Są dumne, że mogą wystąpić
w zawodach i zdobyć medal.
Floret mobilizuje do walki także w życiu codziennym i pomaga pokonywać trudności.
Gdy trwały walki, święty Mikołaj rozdawał cukierki. Zawodnicy przygotowywali się
do rozgrywek, zakładali białe stroje i szykowali ﬂorety. Publiczność na specjalnym wyświetlaczu obserwowała celne traﬁenia.
– Dopisali zawodnicy i goście – powiedział Grzegorz
Twardosz, organizator turnieju. – Udział biorą ﬂoreciści z Leszna, Śremu i Poznania. Prowadzimy rozmowy
ze Stowarzyszeniem Na Tak
oraz fundacją Fiona. Ustalamy miejsca i godziny, w których zajęcia miałyby się odbywać. Dzisiaj po raz pierwszy wystąpią zawodnicy w kategorii 60+ w szpadzie. Paczki ze słodyczami przygotowała Chata Polska, a puchary Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Turniej staje
się tradycją.
Andrzej Furmaniak reprezentujący kategorię 60+ ze

Pierwsza świeczka na torcie
to był dobry wybór. Dzięki temu
zarabiamy na własne utrzymanie. Pędzle, farby i inne materiały na dzisiejsze świętowanie kupiliśmy za te pieniądze.
Centrum Bukowska przez miniony rok stało się rozpoznawalne. Jest miejscem nawiązywania kontaktów i wspólnych
inicjatyw. Bo członkom konsorcjum, które je założyło chodziło
o to, by było miejscem dialogu,
współpracy i partnerstwa.
– Wsparciem dla nas jest projekt realizowany wspólnie z
WIFON-em pod hasłem „Bukowska czas na zmianę” – dodała Justyna Ochędzan. – Projekt ten pozwala nam wyjść
poza formułę doradczą i szkoleniową. Organizujemy seminaria w swobodnej konwencji, podczas których poruszamy istotne kwestie trzeciego
sektora. Były spotkanie doty-

czące nowego okresu programowania, także imprezy integracyjne, takie jak tandemowy
rajd rowerowy. Postawiliśmy na
wolontariat, który dynamicznie
się rozwija. Przychodzą ludzie
młodzi, pełni zapału, by zrobić
coś dobrego dla innych. Centrum Bukowska ma też swoich przeciwników. Nie warto
się nad nimi rozwodzić, bo nasza praca broni się sama. Mieliśmy pewne obawy dotyczące partnerstwa, które zawiązaliśmy, ale nasze relacje układają się coraz lepiej. Przez miniony rok zacieśniła się współpraca z Urzędem Miasta. Oddział
Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przysyła do nas organizacje, które wcześniej nie traﬁły na Bukowską. Dobre są kontakty z Urzędem Marszałkowskim i Regionalnym Ośrodkiem

Polityki Społecznej. Przyczyniają się do promocji tego miejsca
otwartego na mieszkańców całej Wielkopolski.
Od początku zakładano, że
Centrum Bukowska będzie
wspierało organizacje pozarządowe i wolontariat. Wprawdzie
większość organizacji i osób
przychodzących po poradnictwo prawno-obywatelskie jest
z Poznania, ale dużą wartością
jest to, że Centrum Bukowska
jest kojarzone właśnie z wolontariatem i wsparciem organizacji pozarządowych. Stało się
ciepłym, przyjaznym miejscem,
w którym każdy dobrze się czuje. Członkowie konsorcjum założycielskiego mają świadomość, że aby Centrum zadomowiło się w świadomości jak
największej liczby osób, potrzeba czasu.
– Nadal będziemy kłaść duży

nacisk na zapraszanie ludzi,
by wypełniali to miejsce, bo my
jesteśmy tylko jego administratorami – dodaje Justyna Ochędzan. – Rozwijać będziemy
wsparcie dla organizacji, przybędzie młodzieży chętnej do
pracy w wolontariacie, bo powinna zaowocować praca w
szkołach. Powodzeniem cieszą się porady prawne. Udzielać ich będą prawnicy-wolontariusze.
Pod koniec imprezy urodzinowej pojawiło się hasło
„Wszystkie drogi prowadzą do
ludzi” i to ono ozdobiło główną ścianę, zwyciężając z pozostałymi propozycjami. Za rok
na torcie pojawią się już dwie
świeczki, Zapewne lista sukcesów znacznie się wydłuży, z
czego cieszyć się będą mieszkańcy całej Wielkopolski.

AURELIA PAWLAK
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Powrót rodziców
do pracy
W

ładze Miasta Poznania w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współﬁnansowanego ze środków unijnych, zrealizowały projekt pod
hasłem „Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka”. Zakłada on wsparcie setki rodziców
lub opiekunów w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Projekt umożliwił rodzicom
lub opiekunom prawnym, którzy
wychowują dziecko od ukończenia 20 tygodnia życia do 18
miesiąca życia, powrót do pracy, zapewniając dziecku opiekę
w jednym z dziesięciu żłobków
miejskich oraz obniżając opłatę w okresie od 2 września 2013
roku do 31 grudnia 2014 roku
do 190,40 złotych miesięcznie
(kwota dotyczy opłaty stałej oraz
opłaty za wyżywienie).
Udogodnienie to dotyczyło stu
miejsc w dziesięciu następują-

cych żłobkach: „Krecik” na osiedlu B. Chrobrego 108, „Calineczka” na osiedlu Pod Lipami 103,
„Ptyś” na osiedlu Przyjaźni 134,
„Kalinka” przy ulicy Szamarzewskiego 7/9, „Stokrotka przy alei
Wielkopolskiej 21/25, „Czerwony Kapturek” przy ulicy Klonowica 3, „Królewna Śnieżka” przy
ulicy Grunwaldzkiej 34, „Miś
Uszatek” przy ulicy Prądzyńskiego, „Michałki” na osiedlu Czecha
75, „Przemko” na osiedlu Rzeczypospolitej 77.
Uczestnikami projektu byli rodzice lub opiekunowie prawni zameldowani na pobyt stały bądź czasowy na terenie Poznania, wychowujący dziecko
od ukończenia 20 tygodnia do
18 miesiąca życia, przebywający na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym i planujący powrót do pracy, a także zatrudnieni w wymiarze minimum pół
etatu, bądź prowadzący działalność gospodarczą. awa

Wigilia w WTZ
W

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiardunkach 6 grudnia odbyła się tradycyjna Wigilia. W piątkowe przedpołudnie do placówki przybyli zaproszeni goście,
m.in. Adam Olejnik – Starosta Obornicki, Andrzej Okpisz
– Wicestarosta, Gustaw Wańkowicz – Członek Zarządu
Powiatu, Jerzy Gacek – Wójt
Ryczywołu.

Na stołach nie brakowało
tradycyjnych wigilijnych potraw: pierogów, karpia, śledzia czy kapusty z grzybami.
Przystrojone wnętrze Warsztatu sprzyjało bożonarodzeniowej atmosferze, pięknym życzeniom, łamaniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd. Każdy z uczestników warsztatowej Wigilii otrzymał upominek.

ŁUKASZ ZARANEK

P

oznańskie Stowarzyszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne
START wraz z Polską Federacją
Bocci Niepełnosprawnych zorganizowało w dniach od 14 do
17 listopada w Wągrowcu i Skokach międzynarodowe zawody
Bocci „WielkoPOLSKA BOCCIA
2013” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
W zawodach o randze Mistrzostw Polski poza reprezentacją narodową i zawodnikami z polskich klubów z Głogowa, Konopisk, Lublina, Nowego

– Rafale, gdy miałeś 30 lat, lekarze zdiagnozowali u Ciebie
nieuleczalną chorobę, zwaną stwardnieniem zanikowym
bocznym. Twój tata zmarł na
nią; czy spodziewałeś się, że
ona Ciebie zaatakuje? Jakie są
jej objawy i skutki?
– Właściwie nigdy o tym nie
myślałem. Mój tata chorował,
gdy byłem jeszcze w podstawówce. Gdy miał rehabilitację,
ja latałem z patykiem za dziewczynami i jeździłem na rowerku
Wigry 3. Chodziłem do czwartej
klasy, gdy zmarł. Byłem za młody, aby zrozumieć, z czym się
zmagał. Mama pielęgnowała w
nas pamięć o tym, jak był zdrowy i unikała tematu choroby.
Dopiero gdy wystąpiły u mnie
objawy podobnych do tych, co
u taty, takich jak słabość i drżenia mięśni zwane fascykulacją, temat jego choroby powrócił. Objawy SLA są inne w zależności od przypadku. U mnie
zaczęło się od drżenia mięśni
łydki. Uważa się, że ta choroba
jest śmiertelna. Wcześniej pamięć o tacie skupiałem na okresie jego zdrowia. Lepiej wspominać i rozpamiętywać dobre
chwile. Szukając tego, co mi
dolega i wciąż nie otrzymując
żadnych informacji od lekarzy,

Sącza, Owczychgłów, Szczecina, Warszawy, Wejherowa, Zamościa, Zielonej Góry i Poznania
wystartowali reprezentanci Norwegii, Chorwacji, Rosji, Hiszpanii i Niemiec.
Boccia ma swoje korzenie w
Wielkopolsce. Właśnie w Wągrowcu 20 lat temu poznański
START po raz pierwszy w Polsce wprowadził Boccię do programu sportu osób niepełnosprawnych. Jest sportem z wielką przyszłością, skierowanym
przede wszystkim do osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego (dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikami mięśniowymi, artrogrypozą).
W Polsce jest takich osób około
50 tys., w większości uzależnionych od wózka inwalidzkiego i
najczęściej wymagających pomocy w czynnościach dnia codziennego. Boccia, poza kształtowaniem sprawności ﬁzycznej,
daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności ﬁzycznej. Ma proste zasady, nie
stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych.
Jest najszerzej w Polsce spopularyzowaną dyscypliną sportu

zacząłem czytać o samej chorobie jeszcze przed wystawieniem diagnozy. Uważa się, że
SLA nie jest chorobą genetyczną. Jednak występuje jej rodzinna odmiana.
– Podjąłeś decyzję o leczeniu poza granicami Polski.
Dlaczego?
– Ponieważ brak jakichkolwiek możliwości pomocy w naszym kraju, a choroba postępuje bardzo szybko. Mimo że
przed chorobą prowadziłem
bardzo aktywny tryb życia (siłownia, rower, joga, bieganie,
basen), zaledwie rok po jej wystąpieniu miałem duże problemy z chodzeniem oraz osłabienie wszystkich mięśni. Podjąłem decyzję, żeby poddać
się eksperymentalnemu leczeniu komórkami macierzystymi
w Izraelu. Terapia polegała na
podaniu do krwi oraz do otuliny rdzenia kręgowego komórek macierzystych, które mają
na celu odbudowanie uszkodzonych w trakcie choroby komórek nerwowych. Terapia,
jak wspomniałem, była eksperymentalna i do dnia dzisiejszego nie ma potwierdzenia jej
skuteczności. Niemniej jednak,
mając do wyboru siedzenie z
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go sportu. Obydwoje usilnie namawiają nas do zorganizowania
w 2014 roku w Polsce zawodów
europejskich o jeszcze większym zasięgu, które będą ujęte
w kalendarzu zawodów, sankcjonowanych przez BISFed. Na
taki sukces START pracował 20
lat – od pierwszych prób wprowadzenia Bocci do Polski aż do
dzisiaj, kiedy uczynił z Bocci najpopularniejszą w kraju dyscyplinę paraolimpijską.
Finansowo organizację zawodów wsparli: Samorząd województwa Wielkopolskiego, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Wsparcia udzieliły też ﬁrmy:
AS Ortopedyka, Erima i Pofam.
Zawody były objęte patronatami medialnymi przez Telewizję
Polską S.A., TVP Poznań i Radio
Merkury.

Paraolimpijska boccia
rodem z Wielkopolski

osób niepełnosprawnych. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad
200 ośrodków Bocci w różnych
organizacjach, szkołach, instytucjach. Prawie każdy organizuje szkolenia i zawody. Wysiłkiem i zaangażowaniem wielu
osób i organizacji stworzono w
kraju podwaliny pod dyscyplinę
o charakterze wyczynowym, ale
przede wszystkim integrującym i
rehabilitującym.
W 2013 roku powołano Polską Federację Bocci Niepełnosprawnych (PFBN) – ogólnokrajowe zrzeszenie stowarzyszeń,

klubów sportowych, fundacji,
ośrodków działających w Bocci. Inicjatywa wyszła od poznańskiego Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start”,
zamojskiego
Stowarzyszenia
„Krok za Krokiem”, zielonogórskiego Zrzeszenia SportowoRehabilitacyjnego „Start”, warszawskiej Formacji „Konar”, lubelskiego Klubu „Pamara- Boccia” i poznańskiego Stowarzyszenia „Żurawinka”.
PFBN przyjęto do Światowej Federacji Bocci (BISFed) i
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Zrzesza prawie 20
organizacji z całej Polski. Promuje Boccię w całym kraju,
rozprowadzając system szkoleń
instruktorskich, sędziowskich
i klasyﬁkacji medycznej (w ramach środków PFRON) i koordynuje krajowy system rozgrywek
Bocci wyczynowej i integracyjnej. PFBN ukończyła prace nad
nowymi przepisami Bocci BISFed’2013. Kontynuowane są pra-
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ce nad stworzeniem krajowego
sytemu rankingowego i wprowadzeniem licencji sportowych.
Za pośrednictwem PFBN prowadzona jest krajowa dystrybucja
wysokiej jakości bil do Bocci
produkcji duńskiej. Federacja
tworzy podwaliny organizacyjne
pod system sprawnego zarządzania dyscypliną, której potencjalny zasięg w kraju szacowany
jest na setki ośrodków. Do wielu
z nich federacja dociera za pomocą Internetu – portalu www.
boccia.org.pl i https://www.facebook.com/bocciapolska.
Listopadowe zawody były największymi w polskiej historii
tej paraolimpijskiej dyscypliny
i miały europejski zasięg. Oceny zawodników i trenerów były
pozytywne, podobnie jak opinie
obecnych na zawodach Davida
Hadﬁelda – prezydenta Światowej Federacji Bocci i Matta Kendricka – oﬁcjalnego obserwatora
„Boccia England” – organizacji, z
którą liczy się cały świat nasze-

ROMUALD SCHMIDT
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
„POLSKA FEDERACJA BOCCI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
SSR START POZNAŃ
UL. ZACISZE 2
60-831 POZNAŃ
TEL/FAKS 61 8411 059
BOCCIA@START.ORG.PL
WWW.BOCCIA.START.ORG.PL
WWW.FACEBOOK.COM/BOCCIAPOLSKA

Walczyć do końca
założonymi rękoma lub działanie i korzystanie z terapii, która daje choćby 1 procent szans
– wybrałem działanie.
– Niedawno wróciłeś z Izraela. Jaki jest obecnie stan twojego zdrowia?
– Myślę, że najbardziej odpowiednie będzie określenie „stabilny”. Poddałem się intensywnej rehabilitacji, która zakończyła się przed samymi świętami. Nie umiem powiedzieć czy
jest lepiej, bo podczas ćwiczeń
mięśni automatycznie je osłabiałem. O efektach będzie można powiedzieć za jakiś czas, gdy
mięśnie odpoczną i dojdą do
siebie.
– Zapewne zdarzają ci się
gorsze dni, nie rezygnujesz
jednak z własnych planów. Jak
wygląda Twój dzień i w czym
się realizujesz, by nie myśleć
ciągle o chorobie?

– Bardzo rzadko o niej myślę.
To znaczy wiem, że jestem chory, ale nie postrzegam tego jako
wyroku. Mimo tego, co mówią
wszyscy o SLA, mam zamiar
udowodnić sobie, że jestem w
stanie z nią wygrać. Swój plan
opieram na szukaniu alternatywnych metod, pozytywnym
myśleniu oraz wierze, że będzie
dobrze. Oczywiście, mam też
swoje codzienne zajęcia, takie
jak gotowanie zgodnie z moją
dietą, gra na gitarze czy prowadzenie strony internetowej.
– W Polsce jest zapewne
więcej ludzi chorujących na
SLA. Na podstawie własnych,
dotychczasowych
doświadczeń miałbyś dla nich jakieś
rady?
– Bez względu na wszystko trzeba walczyć do końca! To
smutne, ale lekarze, mając stosunkowo niewielką wiedzę na
temat SLA, często przekazu-

ją chorym diagnozę jako wyrok śmierci z odroczonym terminem. Wolą to – aniżeli dać
choremu jakąkolwiek nadzieję.
Nie wiedzą o eksperymentach i
badaniach naukowych, i to nie
tylko o zagranicznych, których
wyniki są bardzo obiecujące,
ale także o tych prowadzonych
w Polsce na przykład na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czy komuś
udało się tę chorobę przezwyciężyć? Znalazłem dwie takie
osoby, ale mimo zamieszczonej dokumentacji ich przypadki nie mają charakteru akademickiego i – co wiele osób podważa – opierają się na medycynie niekonwencjonalnej. Czy to
oznacza, że nie mówią prawdy?
Osobiście odbieram to jako zachętę, aby coś robić i walczyć o
swoje życie i marzenia.
– Jeżeli ktoś z czytelników
„Filantropa” chciałby się z

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE R. ZIELIŃSKIEGO

Z RAFAŁEM ZIELIŃSKIM, u którego zdiagnozowano nieuleczalną i śmiertelną chorobę układu nerwowego,
zwaną stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA/ALS) rozmawia STANISŁAW FURMANIAK.
Tobą skontaktować lub dowiedzieć się więcej o Tobie i chorobie, w jaki sposób może to
zrobić?
– Szczegóły na temat samej
choroby, komórek macierzystych oraz mojej walki można znaleźć na stronie www.
wbrewsla.pl. Dodatkowo, aby
być na bieżąco, zapraszam na
www.facebook.pl/wbrewsla
oraz kanał www.youtube.com/
wbrewsla.

Rafał Zieliński.
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Portrety
Amazonek
cia przełamują tabu wokół
nowotworu i pokazują triumf
człowieka nad chorobą – po-

FOT. ARCHIWUM

yzwanie i nadzieja. Te
dwa słowa oddają sens
wystawy „The Beauty and the
Breast”, którą mam zaszczyt
organizować w Parlamencie
Europejskim. Za niezwykłymi
portretami stoją indywidualne historie zmagań z rakiem
piersi. Większości przedstawionych kobiet diagnoza i leczenie umożliwiły poznanie
siły, drzemiącej zarówno w
nich samych, jak i w ich rodzinach. Prezentowane zdję-
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roszę o pomoc w doﬁnansowaniu rehabilitacji mojej córki Małgosi. Koszt jednego dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego w ośrodkach Neuron,
Zabajka, Olinek, Tratwa to koszt
około 5 tysięcy złotych. Małgosia
ma 2 latka, stwierdzono u niej
postępującą padaczkę lekooporną, asymetrię, bardzo obniżone napięcie mięśniowe na całym
ciele, drżenia, nadwzroczność
i zeza. Jej płaty czołowe mózgu
nie rozwijają się w ogóle, bieleją
jej tarcze w oczkach i nie wiadomo czy będzie widziała.
Dziewczynka jest bardzo
opóźniona w rozwoju psychoruchowym, nie siedzi, nie mówi,
nie raczkuje, nie chodzi, mały
jest z nią kontakt, jest dzieckiem
leżącym i wymaga stałej opieki i
codziennej rehabilitacji. Małgosia nie została jeszcze ostatecznie zdiagnozowana, mimo wielu
wizyt w poradniach, szpitalach
i klinikach. Mieszkamy w małej
miejscowości w województwie
świętokrzyskim i mamy utrudniony dostęp do specjalistów
i ośrodków leczenia. W rodzinie pracuje tylko mąż, ja jestem
na urlopie wychowawczym bezpłatnym i nie pobieram żadnego
wynagrodzenia.

wiedziała europosłanka Sidonia Jędrzejewska.
Wystawa «The Beauty and
the Breast» przedstawia zdjęcia kobiet, które odniosły sukces w walce z nowotworem
piersi. Autorka prac – Katarzyna Piwecka – zrealizowała je w
ramach kampanii stawiającej
sobie za cel m.in. uwrażliwienie na choroby i nietolerancję
wokół nas. Fotograﬁe powstały we współpracy z Federacją
Stowarzyszenia Amazonki.
Podczas wernisażu przedstawiono również nowatorską,
bezpłatną aplikację do badania
piersi – Piersi Badacze. Aplikacja powstała w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Rak. To się leczy!”. Akcja

ma na celu walkę ze społecznymi stereotypami na temat
chorób nowotworowych oraz
zachęcanie do badań proﬁlaktycznych.
Poseł Jędrzejewska zaprosiła też do współpracy dwóch
lekarzy ginekologów, którzy
udzielali w europarlamencie
porad w zakresie proﬁlaktyki
raka piersi.
Sidonia Jędrzejewska postanowiła zorganizować wernisaż
„The Beauty and the Breast” w
ramach swojego zaangażowania w propagowanie wiedzy
na temat chorób nowotworowych. W 2012 r. europosłanka
uczestniczyła w otwarciu wystawy «Amazonki 2011» w Sejmie RP, zorganizowanej przez
Federację Stowarzyszeń Amazonki. To właśnie wtedy powstał pomysł, by zdjęcia te pokazać również w brukselskiej
siedzibie Parlamentu Europejskiego. na
INFORMACJI UDZIELA

MAŁGORZATA KOPYRA
ASYSTENTKA POSŁANKI
SIDONII JĘDRZEJEWSKIEJ
TEL. 512-005-103

Dla naszej
jedynej córeczki
Jeśli stan zdrowia mojego
dziecka nie poprawi się, zamierzam zrezygnować z zatrudnienia. Pobieram jedynie zasiłek
pielęgnacyjny w kwocie 153 zł.
Nasza sytuacja materialna jest
trudna z uwagi na wydatki, jakie
ponosimy w związku z dalekimi
wyjazdami do poradni specjalistycznych, koszty konsultacji lekarskich, dojazdy do oddalonych
ośrodków
rehabilitacyjnych,
koszty specjalistycznych badań,
ćwiczeń z rehabilitantem, zajęć
na basenie, wydatki na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego (wózek, pionizator i krzesełko rehabilitacyjne). Małgosia potrzebuje
pilnej pomocy, żeby mogła osiągnąć większe postępy w rozwoju, a nie da się ich osiągnąć bez
codziennej pracy z nią.
Małgosia jest dzieckiem bardzo wesołym i pogodnym, dużo
się śmieje mimo swoich ograniczeń i schorzeń. My, rodzice, cały
czas walczymy i wierzymy, że
nasze dziecko stanie kiedyś na
własnych nogach. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie i po-

moc dla naszej kochanej, jedynej córeczki. Każde wsparcie będzie dla nas cenne. Małgosia jest
podopieczną Fundacji AVALON
tam ma założone indywidualne
subkonto, na którym zbierane są
środki na jej leczenie i rehabilitacje. Zachęcam do wpłacania darowizn lub przekazania 1% podatku z PIT na subkonto Małgosi.
Darowiznę można przekazać na konto Fundacji Avalon –
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82
lok. 1, 04-620 Warszawa, w BNP
Paribas Bank Polska, numer rachunku 62 1600 1286 0003 0031
8642 6001, tytuł wpłaty: BOROWSKA,2396.
Można też przekazać 1 % podatku, nr KRS 0000270809. Proszę też wpisać BOROWSKA,2396
i powyższy numer subkonta.
Darowizny i 1 % podatku można też przesyłać na konto osobiste: Bank Millennium 64 1160
2202 0000 0001 9509 3812.

MAMA
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Z iluzjonistą ŁUKASZEM SZYDLIKIEM rozmawia AURELIA PAWLAK.

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

– W czym się pan specjalizuje?
– W magii monet. Od kilku
miesięcy zgłębiam też manipulacje karciane: tworzenie
wachlarzy, rzucanie kartami. Jesteśmy bombardowani
bodźcami z radia, telewizji,
Internetu. Stąd też sztuczki
muszą mieć charakter dynamiczny, aby nie zanudzić publiki. Pokaz powinien trwać
kilka sekund, bo widownia nie powinna mieć cza-

muję zaproszenia, z których
chętnie korzystam.
– Pamięta pan
pierwszy występ?

swój

– Towarzyszył mi ogromny
stres, nic się nie udawało. Po
prostu klapa. Były to urodziny dziesięciolatki, występowałem przed piętnastoosobową publicznością w małym pomieszczeniu. Sytuację
uratowały dzieci, które po-

– Skąd wzięło się u pana
zainteresowanie sztuką iluzji?
– Jestem studentem ostatniego roku ﬁlologii angielskiej. A moim hobby jest
zręczność. Zaczęło się od
sztuczek z długopisem i żetonami do pokera. Zacząłem podglądać iluzjonistów.
Chciałem być jednym z nich.
Oglądałem na ﬁlmach style
prezentowane przez najlepszych iluzjonistów na świecie. Spróbowałem magii monet. Mają tę zaletę, że pomagają rozruszać palce. Zorientowałem, że nie chcą słuchać moich poleceń. Znalazłem więc w Internecie program pomocny w ćwiczeniu palców, dzięki któremu
ruchy stają się ładniejsze i
płynne.
– Każdy może zostać iluzjonistą?
– Nie trzeba specjalnych
predyspozycji. Mój ulubiony
iluzjonista Dawid Stone bardzo się złościł, że inni tych
samych ruchów uczyli się
w przeciągu kilku godzin, a
on musiał poświęcać temu
kilka tygodni. Jednak dzięki
wysiłkowi stał się jednym z
najlepszych iluzjonistów na
świecie. Każdy może się nauczyć różnych sztuczek; wystarczy poszperać w Internecie i zobaczyć na czym one
polegają. Ale trzeba sporo czasu, by je wyćwiczyć.
Bywa, że ruch widoczny kilka sekund kosztuje kilkadziesiąt godzin pracy.

su na zastanowienie, jak to
się wydarzyło, w czym tkwi
tajemnica magii. Szczególnie dociekliwe są dzieci, mające krótki okres skupienia
i zapamiętywania. Ciekawi
ich, na czym polega sztuczka, chcą znać jej szczegóły i
jak mogło się stać to, co jest
przecież niemożliwe…
– Czy wiąże pan swoją
przyszłość z iluzją?
– Łączę przyjemne z pożytecznym, daję pokazy w
organizacjach charytatywnych, bowiem potrzebne mi
jest doświadczenie. Korzyść
jest obopólna, bo ja się uczę
i doskonalę swoje umiejętności, a widzowie są szczęśliwi, bo maja rozrywkę. Dla
mnie to ogromna przyjemność występować przed seniorami, osobami niepełnosprawnymi, samotnymi, odrzuconymi, gdy na ich twarzach widzę uśmiech. Otrzy-

mimo wpadek dobrze się bawiły. Nie cierpię, gdy mi coś
nie wychodzi, dlatego ciągle
się uczę. Jestem tak zwanym
człowiekiem do wynajęcia.
Wystarczy skontaktować się
ze mną pod numerem telefonu 507-692-472, chętnie wystąpię w stowarzyszeniach
dla osób niepełnosprawnych
i nie tylko.
– Jak pozbyć się stresu
przed występem?
– Jak najczęściej występować. Tak naprawdę wszystko dzieje się w głowach widzów. Osoba oglądająca występ musi chcieć sama się
oszukać i dać się wciągnąć
w zabawę. Iluzja aktywnie
angażuje publiczność. Prowokuje, by pomyśleć, jak
sztuczka została wykonana.
Oczywiście, nie zdradzamy
tego, aby nie zniszczyć fascynującej magii pokazu.

Rafał –
mój brat
N

aprawdę jestem jedynakiem. Natomiast z Rafałem
traktujemy się jak bracia. Opiekował się mną codziennie, pomagając w krytycznych momentach.
Poznaliśmy się w stajni w Olechowie. Obaj pomagaliśmy tu
jako wolontariusze.
Każdy z nas robił co innego. Ja czyściłem koniom kopytka, sierść, grzywy, ogony i boksy.
Przygotowywałem je też do lekcji jazdy. Rafał zaś oprócz tego
zajmował się układaniem kostki brukowej wszędzie, gdzie jej
potrzebowaliśmy. Kiedy się poznaliśmy Rafał i jego żona Wiesia mieszkali w Polsce.
Niestety, z powodu niemożności zapewnienia sobie chociażby
skromnych warunków życia wyjechali do Niemiec. Dopiero tam
oboje rozwinęli skrzydła. Wiesia
pracuje w muzeum, a Rafał ma
własną ﬁrmę. Niedawno mnie
odwiedzili. Gdy wspominaliśmy
czas spędzony razem w Olechowie, Rafał wyznał:
– Wiesz, Radek, tam łatwiej
żyć i dojść do czegoś, ale to
wszystko jest niczym, gdy przyjaciele i rodzina daleko.
Wzruszyłem się i niewiele
brakowało, a poleciałyby mi łzy.
Na szczęście Rafał był przy mnie
i zamiast łez rozległ się szczery,
serdeczny śmiech. Podczas tych
odwiedzin Rafał obiecał, że zabierze mnie wiosną na ryby. Bardzo się cieszę na myśl o tym, ponieważ jeszcze nigdy nie byłem
na rybach.
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Odmień swoje
podwórko
Celem była aktywizacja i
integracja mieszkańców, dotycząca poprawy jakości życia w mieście. Szukano takich
pomysłów na zazielenienie i
ożywienie podwórek Starego
Miasta, aby stały się one przyjazne dla ich użytkowników.
Warsztaty miały się przyczynić się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

P

od takim hasłem 3 grudnia 2013 roku odbyło się
spotkanie na podwórku przy
ulicy Kościuszki 80 w Poznaniu, na którym podsumowano ubiegłoroczną edycję
zorganizowaną przez władze miasta i Radę Osiedla
Stare Miasto. Mieszkańcy w
prezencie otrzymali choinki.
Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy zgłoszonych kamienic brali udział w
warsztatach ze specjalistami od rewitalizacji, architektury oraz zieleni miejskiej.

Na podwórkach pojawiły się
drewniane donice, ławki, narzędzia ogrodowe, sadzonki kwiatów, krzewów, drzew,
kostka brukowa oraz inne
elementy małej architektury.
Wśród zgłoszonych podwórek były te przy ulicy Ratajczaka 21 i Ratajczaka 25, przy
ulicy Kościuszki 80, przy ulicy
Grobla 12, przy ulicy Półwiejska 31, przy ulicy Marcinkowskiego 2, przy ulicy Mielżyńskiego 25, przy ulicy Szewskiej 14, przy ulicy Świętego
Wojciecha 4, przy ulicy Stary
Rynek 78.

Akcja „Odmień swoje podwórko – edycja 2013” składała się z dwóch etapów. W
pierwszym powstawały projekty zagospodarowania podwórek. Mieszkańcom pomagali architekci, urbaniści,
projektanci zieleni, urzędnicy, studenci. W drugim etapie mieszkańcy porządkowali i zazieleniali swoje podwórka przy wsparciu władz miejskich.
W dotychczasowych edycjach akcji „Odmień swoje podwórko” w latach 2010-2012
oblicze zmieniło blisko 30 podwórek na Śródce, Chwaliszewie, Starym Mieście, Wildzie i
Jeżycach. Skorzystał też dziedziniec Szkoły Podstawowej
numer 36, a akcja objęła nawet otwarty teren nad Wartą przy Chwaliszewie. W akcję zaangażowało się dotąd
ponad 200 mieszkańców Poznania, którzy brali udział w
warsztatach i akcjach w terenie. awa

Czarodzieje uśmiechu
N

a początku grudnia ukazała się trzecia edycja
charytatywnej płyty „Czarodzieje uśmiechu – edycjaspecjalna”. W tym roku na albumie zebrano wszystkie największe przeboje, które do tej
pory ukazały się na poprzednich edycjach płyt, uzupełniając je o nowe, bożonarodzeniowe piosenki Majki Jeżowskiej.
Płyta powstaje jak co roku z
inicjatywy piosenkarki i Fundacji Ronalda McDonalda. Wy-

dana jest na rzecz akcji „NIE
nowotworom u dzieci”.
– Dwupłytowe wydanie zawiera moje najbardziej znane piosenki: „A ja wolę swoją
mamę”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Marzenia się spełniają”, „Na plaży” – i te mniej znane. A wszystko w znakomitych
aranżacjach i wykonaniach
największych gwiazd polskiej
muzyki – mówi Majka jeżowska, pomysłodawczyni projektu.
Na płycie możemy usłyszeć

takich artystów jak Kasia Cerekwicka, Urszula, Ania Wyszkoni, Kasia Wilk, Piotr Cugowski,
Andrzej Krzywy, Andrzej Piaseczny, Halina Młynkowa, Bracia Golec, Kuba Badach, Łukasz Zagrobelny, Ryszard Rynkowski. Gwiazdy śpiewają z
dziećmi, które wygrały festiwal im. Majki Jeżowskiej w Radomiu.
Więcej o działalności Fundacji Ronalda McDonalda na
http://www.frm.org.pl/

ROBERT STĘPIŃSKI

R
Robert
Stępiński
S

M

arzenia się spełniają! A
dowodem na to może
być trzynastoletni Miłosz, podopieczny Fundacji Dziecięca Fantazja, który 27 listopada 2013 roku spełnił swoje
marzenie i w Teatrze 6. Piętro
spotkał się ze swoim idolemAndrzejem Grabowskim.
– 13-letni Miłosz jest jednym
z 800 podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja czekających na spełnienie najskrytszych
marzeń. Zmagają się z ciężkimi chorobami, nieuleczalnymi
lub zagrażającymi życiu. Mają
nadzieję, że ich marzenia spełnią się w magicznym, świątecznym okresie. Miłosz z Malborka
jest jednym z tych szczęśliwców,
którego fantazję udało się fundacji zrealizować przed Świętami
Bożego Narodzenia – mówi Patrycja Wróbel, szefowa Fundacji
Dziecięca Fantazja.
Miłosz miał 6 lat, gdy zachorował na guza mózgu. Usunięto
go wraz z przysadką mózgową.
Chłopiec przeszedł serię naświetlań i chemioterapię. Po 7 latach
nastąpiło wznowienie choroby,
kolejna operacja, leczenie, chemia, naświetlania. Leczenie spowodowało uszkodzenie płata

J

estem matką Ani, dorosłej
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i niewidomej. Doświadczenie życiowe i liczne
kontakty z rodzinami osób z
niepełnosprawnością intelektualną skłoniły mnie do zadania prostego pytania – jak nasze dorosłe i absolutnie niesamodzielne dzieci uchronić
przed jeszcze większą niepełnosprawnością związaną z
nadwagą lub wręcz otyłością?
Zbyt często spotykamy się z
tym problemem. Zastanawiałam się wielokrotnie, dlaczego znacząca część niepełnosprawnych intelektualnie osób
dotknięta jest chorobą otyłości,
której skutki są zatrważające?
Można i trzeba myśleć za naszych „Skrzacików”. To na nas,
rodzicach i opiekunach, spoczywa obowiązek myślenia o zdrowiu i przyszłości naszych niepełnosprawnych dzieci.
Na czym ma polegać mądra
miłość rodzicielska? Także na
dalekowzrocznym przewidywaniu skutków naszego postępowania. O zdrowie nasze i naszej
rodziny musimy zadbać sami.
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FOT. ARCHIWUM FUNDACJI „DZIECIĘCA FANTAZJA

Spełnione marzenie Miłosza

czołowego oraz niedosłuch. Miłosz widzi na jedno oko tylko w
30%.
Chłopiec jest wiernym fanem
Andrzeja Grabowskiego. Zna
jego wszystkie kreacje ﬁlmowe
i kabaretowe. 27 listopada Andrzej Grabowski zaprosił Miłosza do Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie, do siedziby Teatru
6. Piętro na próbę do beneﬁsu z
okazji 40-lecia pracy aktorskiej.
– Kiedy Miłosz zobaczył z bliska uwielbianego aktora, świat
zewnętrzny przestał dla niego
istnieć. Nie mógł oderwać wzroku od Pana Andrzeja. Był tak
przejęty, że zabrakło mu słów.
Pan Andrzej pożartował z chłop-

cem, przekazał mu swoją najnowszą płytę i zaprosił na próbę.
Miłosz mógł podziwiać kunszt
aktorski swojego mistrza i innych aktorów m.in. Anny Dereszowskiej i Wojciecha Malajkata. Dla Miłosza najważniejszy
był Grabowski. Kiedy znikał ze
sceny, chłopiec pytał: „czy Pan
Andrzej na pewno wróci?”. Po
ciekawej próbie, w trakcie której
Miłosz wielokrotnie wybuchał
śmiechem, Andrzej Grabowski
wraz z żoną, która również jest
dobrym duchem fundacji, Miłoszem i jego rodziną udał się na
kolację do restauracji Kulturalna
w Pałacu Kultury i Nauki. Miłosz
mógł się nacieszyć bliskością

swojego przyjaciela. Chłopiec co
chwilę przytulał się do Pana Andrzeja i trzymał go za rękę. Po
spotkaniu chłopiec wraz z rodzicami udał się do hotelu Hyatt Regency Warsaw, gdzie mógł
wspominać każdą minutę spotkania – tak w wielkim skrócie
relacjonuje spotkanie Patrycja
Wróbel.
Marzenie Miłosza zostało spełnione dzięki Andrzejowi Grabowskiemu, jego żonie
i agentce Anicie Kruszewskiej,

CHCESZ WESPRZEĆ FUNDACJĘ
DZIECIĘCA FANTAZJA:?
 wyślij charytatywny SMS o treści: „marzenie” na numer 7272
(koszt sms to 2,46 zł. z vat)
 przekaż odpis 1% podatku dochodowego
 wpłać pieniądze na konto Fundacji prowadzone w Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 14 1930 1523 2310 0345 8400
0001,
 „zaadoptuj” konkretne marzenie chorego dziecka z danego
regionu,
 bierz udział w imprezach organizowanych przez cały rok na
rzecz podopiecznych,
 polub fanpage’u Fundacji www.facebook.com/DzieciecaFantazja
Rodziny, które zmagają się z ciężkimi chorobami dzieci, mogą
zgłaszać dziecięce marzenia za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie internetowej fundacji www.f-df.pl oraz
listownie.

Chronić przed otyłością
Nie zostawiajmy tego lekarzom
czy innym specjalistom od żywienia.
Jak mnie, matce Ani, udało się
uniknąć problemu nadwagi, pomimo że Ania rzuca się na słodycze i w ogóle „kocha jeść”? Było
to bardzo trudne. Odwiedzali nas krewni i przyjaciele. Przynosili najczęściej słodycze – a
po przywitaniu się pytałam: czego się napijecie, kawy czy herbaty? Moja córka wciąż pamięta,
że z zapachem kawy wiąże się
nieodłącznie otrzymywanie słodyczy. Próbowałam tłumaczyć,
nawet mojej Mamie, żeby, jeżeli już muszą coś przynieść dziecku, to owoce, ale moje prośby
nie odnosiły skutku. Postanowiłam więc dawać jej tylko dwa cukierki i do ręki puste papierki lub
inne opakowanie po słodyczach
z mocnym przekazem: więcej
nie ma i nie będzie, już zjadłaś.
Ania przez chwilę próbowała szukać słodyczy, ale w końcu

musiała przyjąć, że nie ma. Ta
metoda okazała się skuteczna.
Z jedzeniem radzę sobie podobnie. Stawiam talerz z zupą,
Ania zjada i jeszcze ręką szuka, ale zawsze słyszy: już nie
ma, zjadłaś. To najczęściej skutkuje. Drugie danie to najczęściej
ziemniaki lub kluski i warzywa.
Dania z mięsem pojawiają się
miej więcej raz w tygodniu i to
jest prawdziwa uczta. Ania mięso jadłaby kilka razy dziennie.
Tylko uporem i konsekwencją
udało mi się utrzymać wagę Ani
na właściwym poziomie.
Zdarza się, że Ania jest solenizantką lub jubilatką i na stole
pojawia się torcik serowy domowego wypieku. Przy takiej nadzwyczajnej okazji pozwalam jej
na zjedzenie większej porcji, ale
w następne dni ilość zjadanych
kalorii jest szczególnie kontrolowana. Przed myciem zębów pozwalam Ani zjeść dwa cukierki
lub dwie małe kostki czekolady

którym fundacja serdecznie
dziękuje za otwarte serce na potrzeby marzycieli takich jak Miłosz.
Fundacja „Dziecięca Fantazja”
powstała w 2003 roku. Jej celem
jest wnoszenie radości w życie
dzieci zmagających się z nowotworami, wadami wrodzonymi i
chorobami genetycznymi. Przez
10 lat działalności spełniła ponad
3000 fantazji. Fundatorami marzeń są osoby indywidualne, ﬁrmy i organizacje.

gorzkiej, stosując ciągle tę samą
metodę: papierek ląduje w ręce i
Ania słyszy: już zjadłaś – nie ma
więcej. Utrzymanie właściwej
wagi naszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest
bardzo trudne. Ale jeżeli ja nie
zadbam o Jej zdrowie, to kto za
mnie to zrobi?
Lekarz stomatolog, który leczył Ani zęby (oczywiście w narkozie ogólnej, inaczej nie można), powiedział, że u tak niepełnosprawnej intelektualnie osoby nie spotkał się jeszcze z tak
zadbanym uzębieniem. Lekarz
uśmiechnął się ciepło. Była ta
dla mnie rekompensata za wysiłek, który musi być ponoszony każdego dnia. Leki stosowane do znieczulenia ogólnego nie
są obojętne dla zdrowia, a trudno przewidzieć, ile jeszcze takich znieczuleń Ania będzie musiała przyjąć.
Utrzymaniu kondycji Ani i naszej, rodziców, sprzyja fakt, że nie

mamy samochodu. Ta sytuacja
wymusza wychodzenie na spacer. Ania potraﬁ przejść nawet 20
kilometrów, a przecież na spacerze spalamy kalorie. Samochod
czasami byłby pomocny, ale najistotniejsze jest zdrowie nasze i
Ani. Jak powiedział mądry lekarz:
nie wszystkie choroby da się wyleczyć ruchem, ale ruch może
wielu chorobom zapobiec.
Leży mi na sercu dobro, przyszłość i zdrowie naszych niepełnosprawnych dorosłych. Wierzę, że przynajmniej część rodziców czy opiekunów zastanowi się i zada sobie pytanie, co
mogliby zmienić , aby dziecko
było sprawniejsze ﬁzycznie i nieco szczuplejsze. Będę się cieszyła, jeżeli zechcą się Państwo podzielić ze mną swoimi przemyśleniami związanymi z poruszanym tematem nadwagi i otyłości
naszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Jestem ciekawa, jak inni rodzice radzą sobie, lub nie, z tym problemem.
Mam świadomość, że dotyka on
wiele osób z niepełnosprawnością szczególnie dotkliwie.

JADWIGA CZAPLICKA
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d 25 października 2013
roku w kinach w całej
Polsce możemy oglądać ﬁlm
„Mój biegun”, którego reżyserem jest Marcin Głowacki.
„Mój biegun” to ﬁlm biograﬁczny przedstawiający prawdziwą historie Jaśka Meli,
najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a
zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu.

KOŁOBRZEG

Poszukiwacz
Pod siódmym
Naskórkiem,
Pod spodem spodu.
Na dnie dna,
W kwintesencji
Sedna,
W jądrze smaku,
Szukam sensu życia
Ja – drobina soli
W oceanie.

Historia Jaśka Meli, który, po tym jak uległ wypadkowi i stał się niepełnosprawny, a następnie podjął walkę
z własnymi ograniczeniami,
aby wraz ze znanym podróżnikiem Markiem Kamińskim
zdobyć dwa bieguny Ziemi,
zainspirowała producentów
ﬁlmu „Nad życie” do przedstawienia jego historii na dużym ekranie i pokazania jej
wszystkim Polakom.

Wigilia
emerytów
i rencistów

– Jakkolwiek obecnie nie
są modne takie określenia,
jak bohater – to Jasiek Mela
bez wątpienia właśnie nim
jest. Dlaczego? Ponieważ w
tym chłopaku jest niezwykłe połączenie wrażliwości,
siły a jednocześnie normalności. Przy czym Jasiek Mela
to nie jest wymyślona postać
rodem z amerykańskiego komiksu, pełna sztucznego heroizmu. Jest to jak najbardziej

S

potkanie Wigilijne Koła nr
61 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Luboniu i Stowarzyszenia
„Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli” odbyło się w środę 17
grudnia w sali OSP.
Przewodnicząca Koła –– Zoﬁa Skok-Łukomska powitała
zebranych. Ks. Paweł Dąbrowski życzył, aby Dziecina miała
uczestników spotkania w opiece
i obdarowała ich łaskami. Życzył
wszystkim miłości.
Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, ks. Paweł Dąbrowski pobłogosławił wigilijne
potrawy. Seniorzy otrzymali w
prezencie słodycze ufundowane
przez Koło nr 61 PZERiI. Adam
Gabler przypomniał tradycję wigilii w Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli:
– Sięga ona roku 1993, wspominamy te lata. Byliśmy obdarowywani państwa Kowalkiewiczów, Butków, ﬁrmę Kom-Lub,
Urząd Miasta, Novol, Krzyżan i
wielu innych. Dzisiaj będziemy
przeżywać tradycję wigilijną z
seniorami naszego Lubonia.
Spotkanie sponsorowali Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu oraz Zarząd Okręgowy PZERiI w Poznaniu.

M
Maciej
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

M

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ROBERT WRZESIŃSKI

ieszkam sam w budynku osiedlowym na północy Poznania, odkąd 4 października 2005 roku zmarła moja
Mama. Samotnie jednak nie
żyję, gdyż otacza mnie grono
życzliwych i zaprzyjaźnionych
ze mną osób.
Do tego grono należą: Magdalena Pieczyńska – już 6 lat
prywatnie 3 godzinny dziennie od 11.30 do 14.30 od poniedziałku do soboty gwarantuje mi opiekę; Dorota Sawicka – opiekunka PCK i Marcjanna Pieczyńska – córka Magdaleny, opiekunka prywatna
– zapewnia mi pomoc jednogodzinną rano i wieczorem od
9 do 10 i od 20 do 21; sąsiedzi,
z którymi znam się już 33 lata
przez wspólne zamieszkiwanie tej samej schodowej klatki – Urszula i Mirosław Posanowowie z tego samego I piętra oraz Łucja i Andrzej Brzescy

„Mój biegun”
FOT. CEZARY PIWOWARSKI TVN

O

ZBIGNIEW NOWAK

Od lewej: Marcin Głowacki, Maciej Musiał, Magdalena Walach,
Jan Mela, Krystyna Lasoń i Bartłomiej Topa.
realnie żyjący, normalny chłopak, który został postawiony
przez los w nadzwyczajnej sytuacji i jej sprostał. „Mój biegun” to dla mnie historia miłości rodziców do swoich dzieci i dzieci do rodziców. Miłość,
która często sama w sobie jest
trudna i może rodzić konﬂikty,
tutaj zarówno w życiu jak i ﬁlmie staje przed wielką próbą.
Najpierw śmierć młodszego
syna, potem kalectwo starszego. I właśnie miłość daje od-

powiedź na to, jak sobie z tymi
tragediami poradzić – mówi
reżyser ﬁlmu Marcin Głowacki. – Historia Jaśka Meli i jego
rodziny jest niezwykle budująca. Pokazuje, jak wielka siła
drzemie w człowieku. W każdym z nas. To w końcu historia zwycięstwa nad słabościami. Jednak nie ma tutaj lukru,
ludzie są egoistami, potraﬁą być dla siebie okrutni. Na
szczęście, w najtrudniejszych
nawet chwilach zawsze znaj-

PO JEDNOROCZNYM STOSOWANIU

Światełka
z piętra III tej samej klatki schodowej; przyjaciele, z którymi
znam się od wielu, wielu lat, i z
którymi kontakt utrzymuję telefoniczny lub przez odwiedziny;
można powiedzieć, iż tworzymy wspólnotę ducha (Zoﬁa Wecel Kowalska, Irena i Joanna Olkiewicz, Monika Siejakowska,
Natalia Mroczek, Marcin Bajerowicz i inni).

„OBSZARY
CIEMNOŚCI”
NIEODGADNIONE
I NIEZMIERZONE
„Od kilku lat następuje u pacjenta progresja zaburzeń psychomotorycznych, nie jest w
stanie funkcjonować w zakresie codziennych czynności samodzielnie. Zdecydowanie narzeka ostatnio na osłabienie
siły mięśniowej w lewej kończynie górnej i dolnej”.

(Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego w O.L.U.
-u Szpitala Miejskiego im. Raszeji w Poznaniu w dniach 12
– 24 września 2013 roku, lekarz medycyny Iwona Kozakiewicz-Konarska).
Moje uwagi do fragmentu tutaj zacytowanego: niekorzystne, ale i korzystne tendencje w mojej psychomotoryce dokonują się w ostatnim 2-leciu. Scharakteryzowałem je w I rozdziale niniejszego tekstu „Światełka w tunelu – atomy nadziei”; o wiele bardziej kłopotliwe są dla
mnie ubytki sprawności w lewej kończynie górnej niż w
lewej kończynie dolnej, choć
te ostatnie swoje znaczenie
mają w chodzeniu; w domu
samodzielnie wykonuję rzeczywiście bardzo wiele różnych czynności, jak poranne,
drobne prace porządkowe.
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– historia Jaśka Meli

FOT. TVN

duje się ktoś, kto chce drugiemu pomóc. Dzięki temu ten
drugi nie poddaje się i ma siłę,
aby walczyć.

Kadr z ﬁlmu. Na zdjęciu
Maciej Musiał
i Bartłomiej Topa

O JAŚKU MELI
Urodził się 30 grudnia 1988 roku w Gdańsku, a wychował się
w Malborku. Od końca 2009 roku mieszka w Krakowie. W 2002
roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi. Schronił się przed
deszczem w niezabezpieczonym budynku stacji transformatorowej – poraził go prąd o napięciu 16 000 V. W wyniku porażenia lekarze zdecydowali o amputacji lewego podudzia i prawego przedramienia. Obecnie Jasiek chodzi z pomocą protezy nogi. Przeszedł skomplikowane leczenie, a dzięki rodzinie i wielu wspaniałym ludziom, odzyskał wiarę w siebie i sens życia. W 2004 roku
razem z Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny polarne – najpierw biegun północny, a później także biegun południowy. Tym
samym został najmłodszym i jedynym niepełnosprawnym na
świecie, który tego dokonał. W październiku 2008 roku razem z
podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wszedł
na Dach Afryki – Kilimandżaro. W tym samym roku podjął decyzję o założeniu własnej fundacji, która niosłaby pomoc niepełnosprawnym, szczególnie osobom po wypadkach. 29 grudnia 2008
powstała Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku Jasiek zdobył Elbrus – najwyższy szczyt
Kaukazu.

Jaśka Melę zagrał młody aktor Maciej Musiał. Jest on aktorem ﬁlmowym, dubbingowym i teatralnym, a także prezenterem telewizyjnym. Znany jest głownie z serialu „Rodzinka.pl”. Jego rodziców zagrali Magdalena Walach i Bartłomiej Topa. Reżyserem ﬁlmu
jest Marcin Głowacki.
– Film „Mój biegun” jest bardzo blisko prawdziwej historii

FOT. CEZARY PIWOWARSKI TVN

INFORMACJA POCHODZI
ZE STRONY FUNDACJI „POZA HORYZONTY”

Jan Mela z rodzicami.

Jaśka Meli. Nasz bohater i jego
rodzina zgodzili się powierzyć
nam swoją prywatność, a Jasiek Mela zagrał w jednym z
epizodów samego siebie. To
chyba najmocniejsza akceptacja ﬁlmu ze strony bohatera, jaką można sobie wyobrazić. Cieszę się, że udało się

opowiedzieć tę dramatyczną
prawdziwą historię bez patosu i zadęcia. To wielka zasługa aktorów kreujących główne role i reżysera ﬁlmu – opowiada Krystyna Lasoń, producentka ﬁlmu.

ROBERT STĘPIŃSKI

CLONOZEPAMU W LATACH 2008-2009

w tunelu – atomy nadziei(2)
– Będzie pan musiał szykować się do domu pomocy społecznej, panie Macieju! Sam w
domu nie może pan zamieszkiwać, bo to jest zbyt dla pana
niebezpieczne! – stwierdziła w
jednej z rozmów w 2012 roku
lekarz specjalista psychiatrii
i pediatrii Maria Agata Jeska,
kierownik Ośrodka Leczenia
Uzależnień Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszeji w
Poznaniu.
– To dobrze, że w domu
mieszka pan sam! Stosownie
do swojego tempa może pan
sobie wszystko po kolei robić!”– słowa te dr hab. medycyny, specjalista neurolog Antoni
Godlewski wypowiedział, gdy
trochę przestraszony podczas
drugiej naszej rozmowy 25 lipca 2012 roku zwierzyłem mu
się ze swojego samotnego zamieszkiwania w domu.
– Ma pan bezwzględne le-

karskie zalecenie chodzenia
za pomocą balkonika ortopedycznego! – tak raz na sali
gimnastycznej zwróciła się
do mnie jasnowłosa ﬁzjoterapeutka w koszulce z emblematem AWF-u Poznań w Zakładzie Opieki Leczniczej i Rehabilitacji Medycznej przy ul.
Mogileńskiej 42, kiedy widziała mnie samodzielnie przechodzącego na inne stanowisko ćwiczeń.
– Ładnie pan chodzi! Niech
pan dalej tak próbuje! – w tym
samym dniu na wąskim korytarzu w ZOLiRM-ie przemówiła
do mnie inna ﬁzjoterapeutka.
– Jak o czymś myślisz, siadaj
sobie na krześle, żebyś nie wywracał się! – radził mi już nie
raz Mirosław Posanow, mój sąsiad w bloku.
Doktor Joanna Mierzwicka
– lekarz medycyny rodzinnej i
moja obecnie lekarka rodzinna

w „Hipokratesie” przy os. Marysieńki 25 – ostrzegła mnie, że
kończyny górne biorą udział w
chodzeniu.
– Jeżeli przez jakiś silniejszy uraz wyłączy pana ręce z
działania, to już z chodzeniem
może pan się pożegnać – powiedziała.
– Z panem wszystko jest do
przyjęcia, jednak z upadkami
musi pan wreszcie skończyć! –
tak, grożąc mi palcem, w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Juraszów przykazał mi z życzliwym uśmiechem Bartosz Musielak, lekarz traumatologii i
ortopedii.
22 lutego 2012 roku, idąc w
pokoju wzdłuż segmentu, zawadziłem o wystającą z niego
część z czarnym ebonitowym
telewizorem. Spowodowałem
pęknięcie żeber od 6 do 9 i żebra 8 w tylnym odcinku, wraz z
odmą podskórną.

Dobrą stroną pobytu na oddziale chirurgii szpitala im.
F. Raszeji w Poznaniu było
usprawnianie
przyłóżkowe,
prowadzone przez ﬁzjoterapeutkę Ilonę Gajewską, wspieraną przez studentów odbywających praktykę.
Martyna Notzel, jedna z
praktykantek,
towarzyszyła mi w spacerach, które odbywałem celem „rozprostowania nóg” w szpitalu, dużo
czasu spędzając w łóżku. Była
zwolenniczką ćwiczeń oddechowych.
W 2012 i 2013 kontakty z chirurgią miałem jedynie wtedy,
kiedy w wyniku upadków głowa moja doznawała kontuzji
najczęściej w postaci ran tłuczonych. Oddziały ratunkowe
lub chirurgii urazowej w poznańskich czy wągrowieckich
szpitalach znają mnie już dobrze.
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„Dla mnie to było
boskie uniesienie…”

FOT. ARCHIWUM

la mnie to było boskie
uniesienie…” – pisze Danuta Ławniczak w zamieszczonym tu wierszu. Tym właśnie jest dla tej autorki poezja.
Jednak samo uczucie, samo boskie uniesienie nie wystarczy.
Do tego potrzebne są jeszcze

Danuta Ławniczak.

T

radycyjnie przed Bożym Narodzeniem swoje umiejętności teatralno-muzyczne zaprezentowali niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,
gmina Ryczywół. 12 grudnia
w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury odbyło
się przedstawienie pod tytułem
„Zagubione serca”.
Widzowie obejrzeli oryginalną i wzruszającą historię, która mogła wydarzyć się naprawdę. Byli przedstawiciele władz
samorządowych: Jerzy Gacek
– wójt Ryczywołu, Gustaw Wańkowicz – członek Zarządu Powiatu Obornickiego, sołtys wsi
Wiardunki Ryszard Kienitz, a
także dyrektor PCPR w Obornikach Barbary Słabolepsza-Rojna, kierownik GOPS w Rogoźnie Ewelina Kowalska, dyrektorzy miejscowych szkół, nauczyciele i uczniowie, dzieci z przedszkoli w Parkowie i Kowanówku, uczestnicy ŚDS i WTZ w Wągrowcu, rodzice i sympatycy.
Aktorzy w „Zagubionych sercach” przestawili historię trady-

„boskie słowa”. Bo poezja jest
przede wszystkim sztuką słowa.
A tę właśnie sztukę Danuta
Ławniczak opanowała w najwyższym stopniu. Jej metafory zdumiewają oryginalnością,
jej słowa są oszczędne, ich ekspresja wyciszona i subtelna,
lecz tym bardziej pełna wyrazu.
A dramatyczne treści wyrażone z dystansem, nie bez autoironii – i dlatego poruszają tym
bardziej. Interesujące i nowatorskie są nawiązania do najlepszych tradycji wersyﬁkacji
polskiej. Przypominają się strofy Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Takimi to utworami czarowała autorka publiczność zgromadzoną w Domu
Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu na wieczorze poetyckim w
piątek 22 listopada 2013 roku.
Były chwile ciszy i skupienia,
były gorące oklaski.
Danuta Ławniczak jest członkiem i działaczką Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Nie zapomniała o swoich przyjaciołach poetach ze Stowarzyszenia; razem z nią wystąpił bo-

DANUTA ŁAWNICZAK
POZNAŃ

Spotkanie z poezją
kim jestem
skoro dla mnie to było
boskie uniesienie
gdy inni w tym czasie
zwyczajnie
stąpali po ziemi
i nie wiem
czy jest ze mnie tylko
lekki marny puszek
wiem chorujący na SM członek
PTSR Bolesław Fabisiak, którego utwory odznaczają się humorem i zacięciem satyrycznym
oraz Michał Stodolny, asystent
osoby niepełnosprawnej, wspierający członków PTSR. Warto
wgłębić się w jego utwory, których treścią jest katastroﬁczny

czy dąb silny co uniósł
cały ten ogrom wzruszeń
gdyby tak jeszcze raz
ktoś gdzieś wyczarował
świat pełen poezji
chcę w nim być
oraz wrażliwość
konkretniej wymierzyć

lęk o świat, zaduma nad sensem
istnienia i wartościami, którymi
powinien kierować się człowiek
(debiut na stronie obok).
Recytacjom akompaniował
na gitarze Bartosz Szymański.
Na koniec były podziękowania i
kwiaty dla autorów.

MARCIN BAJEROWICZ

WIDOWISKO BOŻONARODZENIOWE WARSZTATU TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH

„Zagubione serca”
cyjnej, polskiej rodziny, która we
współczesnej rzeczywistości zatraca swoje ideały. Dzieci, wychowane w szacunku do wartości chrześcijańskich, do rodziców, do innych ludzi, wchodząc
w dorosłe życie, zatracają te duchowe dobra. Ulegają kultowi
pieniądza. Punktem kulminacyjnym tej degradacji jest w sztuce
nieobecność dzieci na pogrzebie ojca. Niemniej jednak wracają do rodzinnego domu i proszą matkę o wybaczenie. Ta wybacza, gdyż takie jest serce kochającej matki.
Opowieść przeplatana jest
epizodami z historii życia i narodzin Jezusa oraz innymi scenami, które w przedstawieniu
oddają tradycyjny charakter

Świąt Bożego Narodzenia, odradzających tradycyjne wartości. Przedstawienie zakończyło się świątecznymi wierszami
i wspólnym śpiewem kolęd. A

„Zagubione serca” niech przyczynią się do rozmyślań o tym,
co w życiu człowieka najważniejsze.

ŁUKASZ ZARANEK

FOT. ŁUKASZ ZARANEK
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Wiersze Michała
Stodolnego
M

ichał Stodolny jest absolwentem UAM na kierunku pedagogika specjalna. Pracuje jako asystent osoby niepełnosprawnej w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska.
Jest członkiem Studenckiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Poznaniu, opiekunem i przyjacielem Stowarzyszenia „Na Tak”,
a także miłośnikiem muzyki i
motoryzacji.

Niepewność
Stoję sam
Na moście tym
Rzeka płynie
Rwący nurt
Chyba już
Nie wrócę tam
Skąd me serce
Gna na zabój
To jest to
To mój kraj
Moja ziemia
I ja sam
Nigdzie już
Nie chcę iść
Chcę tu stać
Aż do końca
Moich dni

Jesienne zmagania
ten liść co spada
ten pies co szczeka
jest pozbawiony
wad człowieka
jakby na to
nie spojrzeć
pies serce ma gorące
spadający liść kusi
rudym horyzontem
w ten słoneczny
dzień jesieni
przyroda lśni
od liści
i ten wietrzyk

wciąż wiejący
nie przyniesie
ludzkiej grozy
nawet gdy się
w niego wsłuchasz
to usłyszysz
pieśń o duchach
nie usłyszysz
jej lamentu
od zakrętu
do zakrętu
podążamy
bez kompleksów
w tej codziennej
zawierusze
nie widzimy już
swej duszy

Upomnienie
Wielka góra
Usypana przez naturę
Od wieków
Grozę budząca
Przebudziła się
Ze snu wiecznego
Ku przestrodze
Dla pokoleń
Zastanowić
By się trzeba
Jak przyszłość
Od niej uchronić
By pozostać
Dalej człowiekiem
Wolnym
Od grzechu wiary
Przebudziła się
By zagrzmieć
Nad szybkością
Świata tego
Który na oślep gna
Ku straceniu
Wiecznemu
Ziemia już się
Wokół trzęsie
Wielki sum
Znów zatrząsł nią
Już rozstępy
Się stworzyły
Jak na skórze
Po porodzie

Woda łączy się
Wraz z ziemią
Zalewając
Lądy szerzej
Niż najszersze
Macki maﬁi
Wylewają się
Z ran naszych
Wicher dłużny
Nie zostaje
I dokłada
Swe trzy grosze
Prosto stać
Już człek nie może
Zmuszony
Do ukłonu nad nim
Aż tsunami wywołując
Zniszczy życie
Cudne nasze
Czym jest jednak
Życie ludzkie
Jak zapałka
Mogąc zginąć
W każdej naszej
Chwili życia
Jak mrugnięcie okiem
Życia swego
Pozbawiony
Z zatraconą
Duszą zbawcy
Nic już więcej
Nie pomaga
Ziemia znów
Zabrała swoje
By zjednoczyć
Ludzi w biedzie
Lecz na długo
To nie stanie
By na stałe
Zmienić siebie.

Przemijanie
Jak na imię ma
Poszum wiatru
I szum fal
Jak na imię ma
To co na wietrze gna
Czy ją zrzucił wiatr
Czy to Boga łza
Aż po życia kres
Będziesz we mnie
Jak krew

Ile w sobie ma
Czaru, wdzięku i barw
Wypuszczona jak ćma
Lecąca do światła
Do świata serc tego
Który w sobie ma głaz
Jak oderwana od góry
Kra rzucona na fale
I gdy będę tak gnał
Wśród szumu
Wezbranych fal
Spojrzę
Na horyzontu kres
I będę wiedział
Że nic już nie będzie
Takie samo

Czystość
Dzisiaj znowu
Padał deszcz
To już piąty dzień
Ile jeszcze takich dni
W życiu naszym
Powiedz mi
Dzisiaj znowu
Pada deszcz
Tak jak wczoraj
Byłaś gdzieś
Pewnie w chmurach
Płakał ktoś
W niebie
Coraz większy tłok
Jutro znów
Popada deszcz
Może zmyje
W końcu pleśń
Dni minionych
Tak jak łza
I oczyści drogę nam
Dla przyszłości
Dni minionych
Już nie warto
Patrzeć wstecz
Lecz na jutrze
Skupić się
I z nadzieją
Iść przez mrok
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rzepis na udane Święta Bożego Narodzenia od
wieków pozostaje taki sam. Ludzie zmieniają jedynie proporcje składników, ale zawsze są
nimi: miłość, bliskość, radość i
ciepło, tradycja, życzenia serdecznie i spokój...”.
Od tych słów zaczyna się
zeszyt z aniołami zawierający zbiór prac nadesłanych na
konkursy literackie ogłoszone
przez Dom Pomocy Maltańskiej w tym roku. I właśnie na
te słowa powołał się Jerzy Pelowski witając gości 10 grudnia
2013 roku w sali Jana Pawła II
w Kościele św. Józefa w Puszczykowie. Byli wśród nich m.in.
wicewojewoda
Przemysław
Pacia i członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt
Jeżewski. Program spotkania
jak zwykle był ciekawy. Podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej nie po raz pierwszy
zachwycili przybyłych gości
swoimi talentami aktorskimi
i ciekawymi kostiumami. Dlatego przedstawienie w dwóch
aktach: „Wdowi i grosz” i „Zagubiona drachma” nagrodzono
gromkimi brawami.
Uczestnikom spotkania nie
mniej spodobał się koncert kolęd
w nowym, rockowym brzmieniu
Zespołu Strefa Zero, który porwał
publiczność i śpiewem wypełniła
się cała sala. Już do tradycji należy organizowanie grudniowych
spotkań pod nazwą „Wieczór
z Aniołami” dla przedstawicieli
środowisk osób niepełnosprawnych połączonych z wystawą
prac plastycznych tematycznie
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Impreza ta jest
podsumowaniem działań zainicjowanych przez Dom Pomocy
Maltańskiej w zaprzyjaźnionych
placówkach, które kończy się
wręczeniem nagród.
W tym roku ogłoszono konkursy plastyczne w następujących kategoriach: „Podłaźniczka”, „Anioł”, „Trzej królowie”, „Czterej Aniołowie” i „Tradycją dyktowane”. W konkursie „Podłaźniczka” przyznano
dwa pierwsze miejsca: Warsztatom Terapii Zajęciowej im. Leszka Grajka w Swarzędzu i Warsztatom Terapii Zajęciowej Fundacji Pomoc Maltańska. II miejsce
zajęły Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Poznaniu i Środowiskowy Dom Samopomocy im.Wernera Kenkel we Włoszakowicach. W konkursie „Anioł” I miejsce zajęły: Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku i Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,
a II miejsce: Miejsko- Gminny
Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu i Środowiskowy Dom Samo-

Przepis
na udane święta
jęciowej im. Leszka Grajka w
Swarzędzu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Mosinie.
W konkursie literackim „Mój
Anioł Stróż” wygrali: Paweł Socha ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Mosinie oraz Sandra Janik- z Zespołu Szkół Nr 2 w Poznaniu. Na
miejscu drugim uplasowali się:
Mieczysław Lipski z Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
oraz pani Aneta z WTZ PromykFilia Otuszu. III miejsce przypadło Małgorzacie Dorozińskiej ze
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
W konkursie „przepis na udane święta” zwycięzcą został Damian Rutkiewicz z Zespołu Szkół
nr 2 w Poznaniu, II miejsce przypadło Wiolecie Kosmacz z WTZ
Promyk w Dopiewcu oraz Piotrowi Iwańskiemu z WTZ Roktar
w Baranowie, a III miejsce Dorocie Lisieckiej z Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie.
Organizacyjnie i ﬁnansowo wspierają: Powiat Poznański, Miasto Puszczykowo, Zgromadzenie Ducha Świętego oraz
Związek Polskich Kawalerów
Maltańskich.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
pomocy w Kórniku. W konkursie plastycznym „Trzej Królowie”
I miejsce zajęły Warsztaty Terapii Zajęciowej Promyk – Filia W
Otuszu i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu. II miejsce
przypadło Warsztatom Terapii
Zajęciowej Promyk w Dopiewcu i Warsztatom Terapii Zajęciowej Roktar w Baranowie. W konkursie „Czterej Aniołowie” I miejsce zdobyły Warsztaty Terapii
Zajęciowej Promyk w Dopiewcu i Dom Pomocy Społecznej w
Lisówkach. II miejsce : Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kórniku.
W konkursie „Tradycją Dyktowane” I miejsce zajęły: Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, a na drugim uplasowały się Warsztaty Terapii Za-

FOT. (3X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW
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a godzinę przed początkiem nowego tysiąclecia
Bartek zaprosił wszystkich
obecnych do „remanentu” stulecia, a nawet tysiąclecia. Od
Chrobrego do Kwaśniewskiego, jako że jest aktualnym prezydentem Polski.
– Ale zanim wymienimy tych
najlepszych w historii kraju i naszej planety, a także sagę naszego rodu, proponuję zaśpiewać
bardzo aktualną pieśń mojej
mamy „Upływa szybko życie”…
Propozycję Góreckiego, seniora rodu, poparły wszystkie
pokolenia, nie wyłączając najmłodszej Magdusi. Słowa tej
starej pieśni, w mniejszy czy
większy sposób, każdy przeżył i przeanalizował, myśląc o
swoich własnych przeżyciach.
Przecież odeszło już najstarsze
pokolenie, to z pierwszej wojny
światowej, a nawet częściowo
z drugiej. Tysiące wspomnień
ożywiło mnóstwo twarzy, które
kiedyś śmiały się, płakały, cierpiały i radowały…

„…Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas…
Za rok, za dzień, za chwilę
Razem nie będzie nas.
I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal”.
Niemal wszyscy mieli łzy w
oczach. Bartek przytulił do siebie swoją Beatkę, która nie mogła powstrzymać potoku łez.
Mówił wzruszony – I pomyśleć,
że właśnie tutaj poznaliśmy
się. Ja Wołyniak, który ocalał z
wołyńskiej rzezi, i moja Beatka, która nie zginęła w ruinach
Warszawy. Tu w 1944 i 1945 żyły
jeszcze nasze kochane mamy…
Ten wspomnieniowo-wojenny nastrój udzielił się wszystkim. Senior rodu, chcąc rozweselić rodzinę i zmienić temat,
zaproponował:
– No, teraz robimy wybór remanent: co było najważniejsze
czy najpiękniejsze w drugim tysiącleciu?
– Jak to co? – pierwsza odezwała się Wandzia. – Ja myślę,
że wybór Polaka na papieża.
– A twój mąż na pewno powie, że lepszy byłby wybór
Niemca na papieża – skontrował Marian. – Co ty na to, Kurt?
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Na przełomie
(44)
tysiącleci
Kurt, trochę zaskoczony tym
wyborem, po chwili zastanowienia odparł:
– Ratzinger? No, nie teraz. U
nas w Bawarii to może i tak. Ale
w naszym kraju jest dużo protestantów i takich innych. Ja bym
głosować, żeby uznać za najważniejsze ten… no… powstać
Unia Europa w 1993 jare. Nie ma
granic, jest wunderbar! A wasza Polska tez być za parę lat w
Unii. I my do siebie jeździć bez
granic. To być prima, sehr Gut.
– To może i postęp – dołączyła do dyskusji Emilia. – Ale dla
mnie największy sukces ludzkości to lądowanie człowieka na Księżycu. To po Koperniku i jego dziele „O obrotach
sfer niebieskich” pierwszy krok
w kierunku poznania prawdy o wszechświecie, a więc i o
człowieku. Naturalnie, można
tu jeszcze wymieniać odkrycia
Kolumba, Darwina. Marii Skłodowskiej-Curie i wielu innych.
– Popieram cię, córeczko –
dołączyła do dyskusji Beatka.
– Tylko teraz oceńcie, co było w
tym tysiącleciu najokrutniejsze i
najpiękniejsze? Szczególnie w
XX wieku, ponieważ trudno wymieniać plusy i minusy ludzkości z całego tysiąclecia.
Niespodziewanie pierwszy
zabrał głos młodziutki Henryk,
który przecież znał tylko z książek i innych środków przekazu
okropności, jakie działy się w
okresie obu wojen światowych:
– Dużo przeczytałem na ten
temat, byłem także z wycieczką w obozie oświęcimskim, w
którym pobito wszelkie rekordy
mordowania. Dlatego uważam,
że największą hańbą ludzkości są popełnione ludobójstwa.
Na milionach bezbronnych, w
tym dzieci. Dlatego narodu niemieckiego nie usprawiedliwia
to, że wydał także takich wspaniałych twórców jak Beethoven,
Mozart, Goethe, Schiller i wielu innych. Ta plama na ciele narodu bardzo długo pozostanie.
Pragnę dodać, że tak jak ja myśli bardzo wielu młodych Niemców.
– Bardzo jestem z ciebie dumny, mój wnuczku – pochwalił Henia jego dziadek. – Musisz
jednak wiedzieć, ze nasza planeta zaliczyła wiele ludobójstw.

Niech tylko wymienię te dokonane w Katyniu, na Wołyniu,
na terenach dawnej Jugosławii, a także w Armenii, Kambodży, Ruandzie i w wielu innych
miejscach. No, ale teraz oddajmy głoś kobietom. Niech jednak
wymienią, co było w przeszłości najpiękniejsze?
Tym razem pierwsza głos zabrała żona Mariana, jasnowłosa Basia:
– Naprawdę trudno wymienić
to wszystko, co mieści się w pojęciu piękna. Poezja, literatura,
muzyka, śpiew, malarstwo, rzeźba, taniec… Można wymienić
dużo nazwisk: pisarzy, poetów,
aktorów, artystów czy nawet naukowców, jak na przykład twórca teorii względności, chyba
najwybitniejszy ﬁzyk wszystkich
czasów Albert Einstein, dzięki któremu i jemu podobnych
można wielu ludziom ocalić życie czy wielu niepełnosprawnym przywrócić pełną sprawność. Nawet wymienić serce
czy inny organ. Z tej całej plejady wspaniałych ludzi wymienię cudowną wymienię cudowną Marylin Monroe, tak pamiętną z ﬁlmu „Skłóceni z życiem”,
czy Edith Piaf z jej cudowną piosenką „Niczego mi nie żal”. Jakoś
szczególnie je cenię. Może dlatego, że ich życie było pełne dramatycznych wątków.
– Tak, tak – poparła Basię Wanda. – Ja bym dodała do
nich jeszcze naszą Anię German, o które w kraju tak mało
się mówi. Co za cudowny, anielski głos. I te liryczne piosenki,
w których jej osobisty dramat
przeplata się z ogólnoludzkim.
– Być może nasze panie
słusznie oceniły piękno doznań
– zareplikował Marian. – Ale ja
najbardziej przeżywam pokojowe bitwy. Tak na bieżąco to mecze „Lecha” w Poznaniu, któremu od dawna kibicuję. Kiedy
jednak oglądam zmagania narodów na arenach olimpijskich,
to wtedy dopiero widzę, ile
piękna się w tym mieści. Wtedy
dziękuję francuskiemu baronowi Coubertinowi, że dzięki niemu odbywają się od 1896 roku
nowożytne zawody olimpijskie.
Ileż doznań i przeżyć miały miliony kibiców od tego czasu!
Od Aten aż po Sydney, gdzie w

2000 mieliśmy ostatnią olimpiadę. Ileż radości przysporzyli Polakom tacy zawodnicy jak Halina Konopacka, pierwsza nasza
złota medalistka. A potem wielu innych: bokserzy w Tokio, piłkarze w Monachium, siatkarze
w Montrealu. Irena Szewińska i
Korzeniowski w Sydney. Mógłbym te pokojowe wojny, pełne
wspaniałych pojedynków, wymieniać z godzinę, ale nowe tysiąclecie już bardzo blisko. Słowem – żyje się z pasją i ciekawie: od olimpiady do olimpiady.
A tak to szarość, walka o byt, o
lepsze korytko. – A zapomnieliście o miłości – Henryk powstał
wyraźnie rozgoryczony.
– Przecież to był najwspanialszy pomysł stwórcy tego świata. Iluż poetów właśnie o miłości pisało najpiękniej. Jeden z
nich zadał pytanie: „Co najpiękniejsze na świecie? Czy szczyty wysokich gór? Gwiaździsty nocą dach? Kryształy migocące? Morze sztormem wzburzone? Pałace najwspanialsze?
Róże w rozkwicie, wodospady
spienione?” Odpowiedział: „Bo
ja wybrałbym ze wszech piękna: oczy dziewczyny płonące, w
których znalazłbym wszystko…
Nawet kwiaty na łące”.
– Pięknie zakończyłeś to nasze tysiąclecie. Nawe widzę,
że Magdusi, mojej ukochanej
wnuczce, oczy bardziej zapłonęły – zażartował Bartek. – Ale
za parę sekund przywitamy
trzecie tysiąclecie. Czas wypić
szampana i złożyć sobie życzenia.
Kiedy zegar ścienny wybił
godzinę dwunastą, jakieś niewymowne wzruszenie wzięło wszystkich w swoje władanie. Za oknami starego Krakowa i Nowej Huty, które od dawna zlały się w jedną całość, tysiące fajerwerków i salw witało
nowe tysiąclecie. Wszyscy składali sobie życzenia i wymieniali pocałunki. Potem rozdzwoniły
się telefony od tych wszystkich,
którzy nie przybyli na ten szczególny Sylwester. Wielu z nic
uczestniczyło w różnego rodzaju balach i prywatkach. Gdzieś
w sąsiedztwie śpiewano modną piosenkę „Czy ten pan i pani,
są w sobie zakochani…”.
cdn.
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ŹDZIEBEŁKO
Kiedy chcę pijanic
wstrętny nałóg zganić,
martwi mnie ździebełko
mój pijacki bełkot.

PERSPEKTYWA
Im dłużej leżysz
w brudnym rynsztoku,
tym więcej niebo
stwarza ci pokus.

PRZECIĄG!
Zamykaj usta,
gdy głowa pusta!

DĄB
Oddał życie dąb dumny
na kołyski i trumny.

Fraszki
MORALISTA

POKARM

Jest przeciwko
zgniliźnie,
dopóki
jej nie liźnie.

Zastąpi wszystkie
inne pokarmy
na żer rzucony –
kozioł oﬁarny.

TRUD
I ŁATWIZNA
Ceń trud!
Na łatwiźnie
każdy
się pośliźnie!

ZANIEDBANIE
Nie zawsze o to
dbają potomni,
ażeby skromni
mieli swój pomnik.

PSIA KOŚĆ!
Na pana
Pies nie szczeka,
Bo wierzy
W mit człowieka.

BAJKI POLITYKA
Nie opowiadaj
ludziom bajek!
Lud śpi spokojnie,
gdy się naje.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

DOWCIPNIŚ
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

DZIADY
Poprzez kredyty
Się bogacą.
Liczą, że wnuki
Długi spłacą.

– Doktorze, czy przestanie
Boleć mnie ten bok?
– Przestanie, gdy zrobimy
Panu sekcję zwłok.

EKSHUMACJA
Żywi liczą,
Że będzie im znana
Tajemnica
Do grobu zabrana.

Fraszki
BŁAZEN

…SIĘ POROBIŁO

Brak mu piątej klepki.
Nawet król dla hecy
Klepnął go jedynie
Cztery razy w plecy.

„Róbta co chceta” –
Chwyciła zachęta
I młodzież chciał nie
chciał
Robi się zwichnięta.

BLONDYNKA
W dowcipach
Niewiasta
Trochę
Przygłupiasta.

ZAJŚCIA
Gdy chodzą kocury
Dwa do jednej dziury,
To zwykle dochodzi
I do awantury.

KOZAK
Rzekła mu panienka:
Nie masz racji bytu.
Kapelusz masz dobry,
Lecz korzeń do kitu.

WODOLECZNICTWO
Na niektóre bóle
Najlepsza jest czysta
Butelkowana
Woda… ognista.
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Aforyzmy Fraszki
o miłości
RYSZARD PODLEWSKI

pluj – zanim ciebie
inni nie oplują.

POZNAŃ

GRATYFIKACJA

T
Tadeusz
Maryniak
M



WARSZAWA
W
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pasjonatów z całej Wielkopolski, 13 różnych pasji, ponad 7.500 nakrętek, czyli
projekt „Kręci nas życie”, był realizowany przez Fundację im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ we współpracy ze Stowarzyszeniem MUSTANG.
Pierwszym etapem projektu był konkurs, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu wysyłały amatorskie ﬁlmy pokazujące,
dlaczego kręci ich życie (wszystkie były publikowane na: www.
facebook.com/KreciNasZycie).
Następnie internauci wybrali Agnieszkę i Sebastiana, a jury
konkursu pozostałe 11 osób do
ﬁlmu „Kręci nas życie”. Film w
dynamiczny i oryginalny sposób
pokazuje ludzi z pasją i uśmiechem. Jest wśród nich Asia, którą kręci pomaganie innym, jest
Ania, która uczy angielskiego,
Jarek, Mateo i Artur, którzy pasjonują się sportem, Henryk, ludowy rzeźbiarz, Łukasz, który
ma własną stację radiową, Sebastian, którego kręci motory-








Z KSIĄŻKI
AFORYZMY O MIŁOŚCI

Taniec pomówień
ostro się kręci.
Tańczą oﬁary,
czy konﬁdenci?

NARCIARCE

KRYTYK-PLOTKARZ

Już od dni wielu
apetyt mam wielki,
by panią poznać
„od deski do deski”.

Nie wie mówić o czym,
gdy patrzy ci w oczy,
ale zawsze zgani
za twymi plecami.

O OBLICZU
POWÓD

Czasami lada
drobnostka zaważy,
że już ci z własną
twarzą nie do twarzy.

Dolą nie radosną
przewodzenie masom:
zadania wciąż rosną,
a ludzie – do czasu.

SPRINTERKOM
W żeńskich sprintach
często przecie
decyduje…
biust na mecie.

ZBRODNIA
Największa zbrodnia
przed Bogiem,
kiedy kobieta
leży odłogiem.

RADA NA CZASIE
Całą zasadę
tak bym dziś ujął:

Z KSIĄŻKI Z CYKLU
DRAKO-RÓBSTWO

Film „Kręci nas życie”

FOT. JOZEFACKI. PL

 Kobiecie może brakować
rozumu, ale nigdy słów.
 Obojętność jest
największym grzechem,
jaki mężczyzna
w stosunku do kobiety
może popełnić.
 Mąż zazwyczaj traﬁa
obok, z kocanek w sedno
– stwierdziła pewna
żona.
 Obciął sobie nos, żeby
nie pozwolić kobietom
za niego się wodzić.
 Oddała mu się do
dyspozycji i teraz on
nie dysponuje żadnym
kapitałem.
 Kiedy żona jest aniołem
stróżem, wtedy mąż

jest najczęściej
heretykiem.
Upadła kobieta może być
świętą, a upadły anioł już
tylko diabłem.
Po to Bóg stworzył
kobietę, żeby nie było
celibatu.
Te, które kładą się spać z
kogutem, rzadko wstają
z kurami.
Niejedna oddałaby
wszystko, żeby się
oddać.
Często chodził
podrapany, ponieważ żył
z nią na kocią łapę.
Ci, którzy przespali
okazję, długo nie mogą
zasnąć.
Wziął za żonę słodką
idiotkę i teraz ma
gorzkie życie.
Nawet białogłowy mają
czarne charaktery.

KARNAWAŁ POLSKI

Może prostoduszny
zdziwiłby człek się,
lecz zgrabne jej nogi
widać… w indeksie.

zacja i Agnieszka, która pięknie
śpiewa.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały przy całości produkcji, a przede wszystkim samym bohaterom projektu!
– Cieszymy się, że mogliśmy
z Wami współpracować i nabyć nowe doświadczenia, a tak-

że znajomości – miejmy nadzieję, na całe życie! – podsumowali Jakub i Krzysiek NAKRĘCENI.
COM, którzy podjęli się nagrania ﬁlmu.
Scenariusz i reżyseria: NAKRECENi.COM, sesja zdjęciowa do kalendarza: JOZEFACKI.pl
modnemedia.pl , Muzyka: Daft

Punk – Random Access Memories (Vanderway Remix) (edited:
NAKRĘCENi.COM).
Projekt KRĘCI NAS ŻYCIE
współﬁnansowany ze środków
PFRON, będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
PODAJ DALEJ to zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób myślących pozytywnie, tworzących organizację pożytku publicznego. Usamodzielniamy osoby niepełnosprawne i
angażujemy ich otoczenie oraz
społeczności lokalne. Wsparcie
obejmuje aktywizację społeczną, zawodową i życiową. Dążymy do pełnego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich
sferach życia, zgodnie z ideą
Doktora Piotra Janaszka, Patrona Fundacji.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
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Pomóc
niepełnosprawnym
O

pracę w Polsce wciąż niełatwo. W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się osoby z niepełnosprawnością z małych miast i
obszarów wiejskich. Zwłaszcza w okresie zimowym skazane są na bierność. Aby pobudzić ich aktywność, Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Poznaniu przygotowało ofertę
wsparcia.
Prowadzi je Fundacja „Aktywizacja”. Centra Fundacji funkcjonują również w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu,
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Oferowane usługi są
bezpłatne.
Inicjatywą zasługującą na

uwagę jest dwuletni ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i
małomiasteczkowych”, który
realizuje Fundacja wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt jest
współﬁnansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat honorowy nad
projektem sprawuje Rzecznik
Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.
Mogą brać w nim udział
osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, zamieszkujące tereny
wiejskie i małe miasta (do 25
tysięcy mieszkańców), w wie-

ku 16–59 lat (kobiety) i 16–64
(mężczyźni).
Strona internetowa www.
aktywizacja.org.pl
donosi, że „głównym celem przedsięwzięcia jest kompleksowe
przygotowanie do wejścia na
rynek pracy 2000 osób z niepełnosprawnością oraz pozyskanie zatrudnienia dla przynajmniej 400 z nich. Projekt
zakłada zaangażowanie 250 eCentrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu,
w których osoby z niepełnosprawnością z małych miast i
wsi mogą skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych
i warsztatów umiejętności
społecznych”.

tacji Centrum Oddział w Poznaniu Anna Giersberg informuje, że działania poznańskiego oddziału obejmują teren
województwa wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego. Specjaliści wspierają osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, nabyciu nowych umiejętności poprzez szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe.
Uczestnicy mogą też korzystać
z doﬁnansowania na pokrycie
kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki czy warsztatów
wyjazdowych. Projekt, który w
województwie wielkopolskim
ruszył pod koniec listopada
2013 roku, zakłada także pomoc w integracji środowiska,
w którym osoby z niepełnosprawnością funkcjonują.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać telefonicznie:
511 944 265, mejlowo: anna.
giersberg@idn.org.pl oraz na
stronie internetowej Fundacji
„Aktywizacja”: www.aktywizacja.org.pl
OPRACOWAŁA NA PODSTAWIE
NADESŁANYCH MATERIAŁÓW

KAROLINA KASPRZAK

Specjalista do spraw rekru-

Fundacja
Aktywizacja
Projekt Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kawiarenka
Za pomoc
dzieciom i młodzieży Obywatelska
K
O

rajowy Komitet Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
2013 roku obchodził 30 lecie
działalności.
Z tej okazji w sobotę 30 listopada w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski za pomoc na rzecz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji, aktywności artystycznej i społecznej odznaczył
Złotym Krzyżem Zasługi Krystynę Zdunik, Srebrnym Krzyżem Zasługi Władysława Betleja, Brązowym Krzyżem Zasługi
Halinę Czapiewską, Józefa Dziekana, Anielę Hreczuch, Henryka
Kamyka, Jerzego Kokoszkę i Danutę Szeląg.

Za nieustające działania na
rzecz poprawy warunków życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz
stwarzanie im szans pełnoprawnego udziału w życiu, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej, medalem Komisji
Edukacji Narodowej odznaczono Marię Biernacik. Złotą Odznakę Zasłużonego działacza
otrzymała Bożena Jesionowska,
a Godność Przyjaciela Dziecka
– najwyższe odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Józef
Bogdaszewski. Medal imienia
Henryka Jordana wręczono Antoniemu Piątkowi.

ddział Dialogu Społecznego Biura Prezydenta Miasta Poznania zaprosił już po
raz siódmy na spotkanie dyskusyjne w ramach Poznańskiej Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem przy sześciu
pięcioosobowych stolikach zasiedli reprezentanci organizacji
pozarządowych.
W czwartek 5 grudnia w „Cafe
Misja” przy ulicy Gołębiej 1 rozmawiano na wiele ciekawych tematów dotyczących przyszłości trzeciego sektora, organizacji pozarządowych jako miejsca
pracy i przestrzeni dla wolontariuszy oraz współpracy i konkurencji w sektorze organizacji pozarządowych.

Dotychczas rozmawiano o
wolontariacie miejskim, nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich, pomnikach w przestrzeni publicznej, aktywnych młodych poznaniakach, studiach w
Poznaniu i możliwościach, jakie
daje Poznańska Elektroniczna
Karta Aglomeracyjna. Terminarz
spotkań jest dostępny na stronie
internetowej www.poznan.pl/
konsultujemy w zakładce „Poznańska Kawiarenka Obywatelska”. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

KAROLINA KASPRZAK

Przypomnijmy, że Poznań-

KAROLINA KASPRZAK

ska Kawiarenka Obywatelska to
idea, której zadaniem jest dialog
i wspólne wypracowywanie rozwiązań w sprawach istotnych
dla miasta.
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Na lwóweckiej scenie
W

Miejsko
Gminnym
Ośrodku Kultury we
Lwówku 7 i 8 listopada 2013
roku raz 13 spotkały się osoby niepełnosprawne na zorganizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek na XIII
Wojewódzkim
Przeglądzie
Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.

Na zakończenie każda grupa otrzymała dyplom, upominek i statuetkę, a każdy aktor indywidualny upominek.
Jury uznało, że wszystkie grupy dały z siebie wszystko,
więc wszyscy byli zwycięzca-

FOT. (2X) ARCHIWUM

Wystąpiło 12 zespołów:
pierwszego dnia grupy młodsze ze szkół specjalnych,

ośrodków rehabilitacyjnych i
stowarzyszeń, następnego –
warsztaty terapii zajęciowej i
środowiskowe domy samopomocy. Wszystkie występy były
bardzo dobrze przygotowane
pod względem choreograﬁcznym.

mi . Pomagali wolontariusze z
lwóweckiego gimnazjum. Prowadzili przegląd Marcelina i
Paweł, a malowaniem twarzy
i pomocą podczas posiłku zajmowały się Klaudia, Dominika, Karolina i Marta.
Przegląd był możliwy dzięki pomocy ﬁnansowej Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, za
co serdecznie dziękują osoby
niepełnosprawne, ich wychowawcy, pracownicy i opiekunowie.

BOŻENA ŁOPATA

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Andrzejki
„Wspólnej Drogi”

P

odopieczni Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” z
Lubonia obchodzili andrzejki
w Western City w Luboniu. Pod
nieobecność rodziców zajęli się nimi burmistrz Jack i szeryf Cordell.
Zabawa rozpoczęła się łapaniem na lasso i pobytem w

areszcie u szeryfa Cordella.
Było wiele konkurencji prowadzonych przez burmistrza Jacka, takich jak z lassem „Trzymaj
– puść”, „Szybki Bil”, „Rodzinka”,
szukanie złota. Nie zabrakło lania wosku i tańców przy muzyce country, w kowbojskich kapeluszach.

ROBERT WRZESIŃSKI

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Tona radości
w TONie
cej wyspy przenieśliśmy się do
świetlicy, gdzie czekała nasza
animatorka Joanna CieszyńskaPromińska, uzbrojona w farby,
pędzle i świąteczne pomysły.
Jednym z nich były gipsowe
ozdoby choinkowe, które dzieci miały dokończyć, dobierając
kolory. Po kilku minutach stoły
zdobiły niebieskie aniołki, zielone domki i czerwone dzwoneczki. Potem przyszła kolej na
bombki na choinkę. Pomagali rodzice.
Postępy prac obserwował
Święty Mikołaj, który wesołym korowodem zaprowadził
małych artystów pod choinkę,
gdzie czekały prezenty: kolorowe gry, zabawki, słodycze.
Każdy dostał paczkę, uścisk
dłoni świętego Mikołaja, a tłum
fotoreporterów-rodziców zadbał o zdjęcia z Mikołajem, dużym prezentem i uśmiechem
obdarowanego. A potem wielkie
rozpakowywanie i podziwianie.
Tego dnia TON odwiedziło
około pięćdziesięcioro dzieci z
rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, dalszą rodziną. Ściany
TONu pomieściły wszystkich.
Warto dodać, że Towarzystwo Osób Niesłyszących
"TON" jest jedną z najprężniej
działających organizacji pozarządowych w Poznaniu. Dzięki niej osoby z dysfunkcją słuchu spotykają się codziennie
w swoim klubie, nie czują się
wyobcowani, kontaktują sie ze
światem ludzi słyszących, biorą udział w licznych, atrakcyjnych imprezach i warsztatach.
W swoim TON-ie mogą zawsze
liczyć na wszechstronną pomoc i wsparcie.

Halloween
w WTZ
w Otuszu
środę 30 październiW
ka 2013 roku w WTZ
„Promyk” w Otuszu świętowaliśmy Halloween, a przy
okazji także urodziny naszej koleżanki Małgorzaty
Turowskiej, która tego dnia
skończyła 25 lat.
Na początku każdy mógł
opowiedzieć straszną historię, którą sam przeżył
lub zna z opowiadań. Opowieści były tak intrygujące,
że wywoływały gęsią skórkę i dreszczyk emocji. Sala,
w której się bawiliśmy, była
fantastycznie przystrojona,
tworząc mroczną atmosferę
Halloween.
Na podłodze leżały rozsypane liście, które podrzucaliśmy w górę, po czym opadały nam na głowy i ramiona. Do okien przymocowane
były straszydła, na ﬁranach
wisiały nietoperze, a na parapetach stały małe dynie z
namalowanymi
twarzami
potworów oraz pozapalane
świeczki. Kto chciał, mógł
pomalować twarz.
Były przygotowane przez
terapeutki konkursy. Uczestników podzielono na trzy
drużyny. Każda otrzymała
dużą dynię, którą należało
przystroić. Wygrała drużyna,
która zrobiła to najładniej.

MARTA PIĄTKOWSKA
owarzystwo Osób Niesłyszących TON zorganizowało imprezę mikołajkową dla
swoich najmłodszych członków. Przyniosła ona rodzicom
nie mniej radości niż prezenty
i atrakcje ich dzieciom.
Zaczęliśmy od projekcji bajki „Madagaskar”. Napisy, które
na tę okazję przygotowała Marta Żaczkiewicz, przyczyniły się
do tego, że sala ledwo pomieściła fanów króla Juliana i jego
przyjaciół. Po powrocie z gorą-

FOT. (4X) ARCHIWUM TON-U

T

Następną
konkurencją
było przebijanie balonów, w
których znajdowały się różne zadania oraz cukierki. Był
też konkurs połączony z zabawą z krzesłami. Bawiliśmy
się przy muzyce dyskotekowej.

MICHAŁ SZYMANOWICZ
UCZESTNIK WTZ ,,PROMYK”
W OTUSZU

