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Drodzy 
Państwo!
Dziękuję w imieniu mo-

ich koleżanek i kolegów 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im 
Leszka Grajka w Swarzędzu 
za wpłaty 1%, które pomaga-
ją nam rehabilitować się i cie-
szyć życiem. 

Prosimy o ponowną pomoc 
w tym roku.

KRS 0000021128

Przyszłość
trzeciego
sektora
W czwartek 16 stycznia 

Wielkopolska Rada Koor-
dynacyjna – Związek Organiza-
cji Pozarządowych zaprosiła do 
Poznańskiego Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządo-
wych i Wolontariatu na kolejne 
spotkanie w ramach „Współ-
pracowni obywatelskiej”. 

Gościem był współprzewodni-
czący Krajowej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego Krzysz-
tof Balon. Dyskusja z udziałem 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych z Poznania doty-
czyła przyszłości trzeciego sek-
tora, propozycji usprawnienia 
jego działalności i barier w roz-
woju.

Spotkanie otworzyła dyrektor 
WRK Justyna Ochędzan. Każdy 
z uczestników miał możliwość 
przedstawienia się i krótkiej 
prezentacji działań organiza-
cji. Szkoda, że na spotkanie do-
tarło niewiele osób. W funkcjo-
nowaniu organizacji pozarzą-
dowych występuje wiele trud-
ności, o których warto wspólnie 
rozmawiać i szukać rozwiązań 
umniejszających przeszkody. 

 KAROLINA KASPRZAK

Własnoręcznie tworzone 
bajkowe skrzaty i prze-

różne zabawki, które uśmie-
chają się do dzieci, to jedna z 
wielu pasji Joanny Wolniewicz. 
W życiu – jak sama mówi – zda-
rzały się różne, ciężkie chwile. 
Jak zresztą każdemu z nas. Jed-
nak szukając swojej drogi i roz-
wiązania problemu Asia znala-
zła pomoc w Zumbie.

Pytam Asię, czym tak napraw-
dę jest dla niej Zumba? Bez za-
stanowienia odpowiada: 

– Zabawą, uśmiechem, pasją. 
Przekazuję w Zumbie wszyst-
kie dobre i dające radość emo-
cje, których często brakuje w 
naszym życiu. Dzielę się sobą i 
tym, co kocham, z innymi. Sta-
ram się, by ta godzina, któ-
rą spędzam razem uczestnicz-
kami moich zajęć była dla nich 
oderwaniem od trosk, radością i 
czasem tylko dla nich.

Zumba w wykonaniu in-
struktor Asi gości w Pobiedzi-
skach, Koziegłowach, Biskupi-
cach i Jerzykowie. Organizowa-
ne przez nią dobroczynne Mara-
tony Zumby przyciągają do tań-
ca setki uczestników. Każdy z 
nich, przychodząc, żeby potań-
czyć, wspomaga działania swo-
jej charyzmatycznej instruktorki. 
Nigdy nie odmawia pomocy i z 
głową pełną pomysłów cały czas 
realizuje różne wydarzenia. 

– Jestem właśnie w trakcie po-
mocy w organizacji Charytatyw-
nego Maratonu Zumby w Ba-

– Obserwatorium Integracji 
Społecznej w Poznaniu opu-
blikowało niedawno raport 
pod nazwą „Społeczno-eko-
nomiczne aspekty wsparcia 
funkcji opiekuńczej rodzin na 
terenie województwa wiel-
kopolskiego”. Z jakimi pro-
blemami musi zmierzyć się 
współczesna wielkopolska 
rodzina?

– Raport dostarczył wiedzy 
o defi cytach wsparcia funkcji 
opiekuńczej zarówno wobec 
dzieci jak i niesamodzielnych 
osób dorosłych. Sposób peł-
nienia funkcji opiekuńczej wo-
bec dzieci jest silnie związa-
ny z wiekiem dziecka: na każ-
dym etapie jego życia wyglą-
da inaczej i jest wspomagany 
przez inne instytucje. Dla ro-
dzin z dziećmi do lat 3 głów-
ną potrzebą jest zwiększenie 
dostępu do instytucjonalnych 
form opieki. Z kolei dla rodzin 
z dziećmi w wieku przedszkol-
nym najważniejsze okazało 
się dostosowanie godzin pracy 
przedszkoli do potrzeb rodzi-
ców pracujących w dłuższych i 
nietypowych godzinach. 

– Jakie potrzeby rodzin 
opiekujących się niesamo-
dzielnymi osobami dorosłymi 
wyłonił raport?

– Główne potrzeby rodzin 
opiekujących się niesamo-
dzielnymi osobami dorosłymi 
to: wsparcie fi nansowe, zaję-
cia rehabilitacyjne oraz dostęp 
do informacji o formach po-
mocy i inicjatywach podejmo-
wanych na rzecz ludzi z nie-
pełnosprawnością. Z badań 
wynika również, że projek-
tując polityki publiczne nale-
ży uwzględnić szczególne po-
trzeby mało licznych gospo-
darstw domowych, w których 
cały ciężar opieki spada na jej 
jedynego sprawnego dorosłe-
go członka rodziny. Tu istotna 
jest rola instytucji tak zwanej 
„opieki wytchnieniowej”, któ-
re mogą przejąć wsparcie nad 
osobą niesamodzielną, gdy je-
dyny opiekun nie jest w stanie 
go sprawować. 

– W jaki sposób Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go wspiera rodziny wiejskie 
i małomiasteczkowe w za-
pobieganiu zjawiskom takim 
jak: ubóstwo, bezdomność, 
alkoholizm, długotrwałe bez-
robocie i niewydolność wy-
chowawcza? 

– Podejmując oraz wspiera-
jąc różne inicjatywy staramy 

bimoście, jednak absolutnym 
priorytetem jest dla mnie po-
moc Dorianowi z Czerwona-
ka, dla którego pragnę zorgani-
zować w tym roku Maraton w 
Koziegłowach. Poza tym stale 
współpracuję ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w Pobie-
dziskach. Podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy tań-
czyłyśmy z moimi wspaniałymi 
tancerkami w Koziegłowach i 
Pobiedziskach. Dziewczyny, któ-
re przychodzą do mnie na za-
jęcia, dzięki Zumbie otworzyły 
się, pozbyły kompleksów, stały 
się radosne i szczęśliwe. Ale naj-
ważniejsze jest to, że same teraz 
chcą pomagać – opowiada Asia. 

– Zajęcia z panią Asią są 
wspaniałe – opowiada jedna z 
uczestniczek ostatniego wystę-
pu. – Sama jestem wolontariusz-
ką w Stowarzyszeniu i bardzo 
cenię w niej to, że potrafi  i chce 
pomagać, dzielić sie sobą.

Wydarzenia, których Zum-
ba Instruktor Asia jest organi-
zatorką, za każdym razem peł-
ne są dobrych emocji i wspania-
łych ludzi. Instruktorzy charyta-
tywnie wspierający jej działania 
podczas maratonów dla potrze-
bujących zawsze z przyjemno-
ścią prowadzą te niezwykłe wy-
darzenia. Goście niejednokrot-
nie sami ulegają czarowi Zumby 
i zatracają się w tanecznym sza-
leństwie. 

– We wszystkim wspiera mnie 
moja rodzina – mówi Asia. – 
Mąż za każdym razem dodaje 
mi sił, a córki – mimo że nie po-
dzielają mojej pasji Zumby – za 
każdym razem popierają to, co 
robię. Jestem szczęśliwą, speł-
nioną i pełną pasji kobietą. Dzię-
ki temu mogę pomagać innym.

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Radosna Zumba 
Asi z Pobiedzisk
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DIAGNOZA POTRZEB
WIELKOPOLSKICH RODZIN

Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu przygotowa-
ło raport pod nazwą „Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia 
funkcji opiekuńczej rodzin na terenie województwa wielkopol-
skiego”. Zestawienie zawiera ważne dane na temat sytuacji ro-
dzin, potrzeb oraz trudności.

Badanie zrealizowała fi rma PSDB z siedzibą w Warszawie. 
Wsparcia eksperckiego i rekomendacji udzieliła prof. dr hab. Aldo-
na Żurek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.

W raporcie dostępnym na stronie internetowej Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej www.rops.poznan.pl znajdujemy in-
formacje dotyczące funkcji i struktury rodziny, prawnych podstaw 
wspierania rodziny w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, potrzeb 
rodziców czy dostępności do przedszkoli na terenie Wielkopolski.

Ciekawym fragmentem opracowania jest też podpunkt „Zdia-
gnozowane potrzeby rodzin zastępczych” (strona 113), który zo-
stał omówiony między innymi w oparciu o wywiady jakościowe 
przeprowadzone w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. 

Więcej na temat raportu „Społeczno-ekonomiczne aspek-
ty wsparcia funkcji opiekuńczej rodzin na terenie województwa 
wielkopolskiego” i form wspierania rodzin przez Samorząd moż-
na przeczytać w zamieszczonym tu wywiadzie z członkiem Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego Tomaszem Bugajskim. 

 KAROLINA KASPRZAK

się tworzyć spójny i efektyw-
ny system działań na rzecz ro-
dziny. Kreować politykę proro-
dzinną nastawioną zarówno 
na poprawę jakości życia, bez-
pieczeństwa ekonomicznego i 
socjalnego. Tworzyć przyjazny 
klimat dla rodzicielstwa i bu-
dowania życia rodzinnego. Za 
przykład może posłużyć wie-
loletnie wspieranie przez Sa-
morząd Województwa Wielko-
polskiego działalności banków 
żywności w ramach Europej-
skiego Programu Pomocy Żyw-
nościowej oraz podejmowa-
nie działań w ramach realiza-
cji Wielkopolskiego Programu 
Wspierania Rodziny i Syste-
mu Pieczy Zastępczej do 2020 
roku. W 2013 roku dofi nanso-
waliśmy 19 projektów organi-
zacji pozarządowych wspiera-
jących wielkopolskie rodziny 
na łączną kwotę 307.000,00. 
Rozpoczęliśmy prace nad 
wprowadzeniem „Karty Wiel-
kopolskiej Rodziny” dla miesz-
kańców Wielkopolski, któ-
ra stanowi ważny instrument 
kształtowania polityki rodzin-
nej w naszym województwie. 

– W prawidłowej realizacji 
funkcji opiekuńczej pomocny 
jest asystent rodziny. Ilu pra-
cownikom instytucji pomocy i 
integracji społecznej z Wiel-
kopolski udało się podnieść 
kwalifi kacje w tym obsza-
rze dzięki bezpłatnym szko-
leniom pod nazwą „Asystent 
rodziny”? 

– Asystent rodziny jest no-
wym i ważnym zawodem w 
pomocy społecznej. Asysten-
tura rodziny wzmacnia system 
pomocy społecznej, a przede 
wszystkim wspiera działa-
nia pracowników socjalnych. 
Działania asystenta rodziny 
zmierzają w kierunku usamo-
dzielnienia rodzin i możliwości 
pozostawienia dzieci w środo-
wisku zapewniającym zarów-
no poczucie bezpieczeństwa 
jak i prawidłowy rozwój. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego od momen-

tu wprowadzenia w 2011 roku 
ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 
wspiera tę grupę zawodową 
poprzez szereg działań umoż-
liwiających zdobycie lub pod-
niesienie kwalifi kacji zawodo-
wych z zakresu asystentury ro-
dziny. W ramach bezpłatnych 
szkoleń realizowanych na zle-
cenie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Pozna-

niu zostało przeszkolonych 40 
osób. W 2014 roku grupa asy-
stentów rodziny ma możliwość 
podniesienia kwalifi kacji za-
wodowych w zakresie media-
cji rodzinnych. 

– Jakie działania co do po-
prawy jakości życia osób z 
niepełnosprawnościami pla-
nuje realizować Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go w 2014 roku? Co zosta-
ło w tej kwestii osiągnięte, a 
co wymaga jeszcze dopraco-
wania? 

– W styczniu Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
przyjął „Program wyrówny-
wania szans osób z niepełno-
sprawnościami, przeciwdzia-
łania ich wykluczeniu społecz-
nemu oraz pomocy w realiza-
cji zadań na rzecz zatrudnia-
nia osób z niepełnosprawno-
ściami w województwie wiel-

kopolskim na lata 2014 – 2020”. 
W pracach nad nim uczestni-
czyli reprezentanci instytucji 
i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego od kilku lat 
realizuje ideę „Wielkopolski 
Otwartej dla Niepełnospraw-
nych”. Nasze działania zmie-
rzają do pełnego włączenia 
osób z niepełnosprawnościa-
mi we wszystkie sfery życia. 
Bardzo ważnym partnerem Sa-
morządu są organizacje poza-
rządowe. W 2013 roku Samo-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego udzielił dotacji na re-
alizację 110 projektów zakła-
dających wsparcie osób z nie-
pełnosprawnościami i ich oto-
czenia na łączną kwotę 3.450 
000,00. Aktualnie pracuje-
my nad „Wielkopolskim Pro-
gramem Operacyjnym na lata 
2014 – 2020”, w ramach któ-
rego zamierzamy wzmocnić 
działania na rzecz dostępno-
ści usług społecznych i zdro-
wotnych dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

– Jak będzie wyglądała po-
moc Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego dla osób 
starszych, przewlekle cho-
rych i pozbawionych wspar-
cia ze strony najbliższych? 

– Szczególne znaczenie ma 
dla nas realizacja zadań z za-
kresu rozwoju opieki długo-
terminowej. Kładziemy na-
cisk na rozwój usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania 
i różnorodnych metod wspie-
rających sprawność psychofi -
zyczną seniorów. W dniach 5 
– 6 kwietnia współorganizuje-
my kolejną edycję targów „Ak-
tywni 50+”, na którą serdecz-
nie zapraszamy wszystkie po-
kolenia. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego za pośrednic-
twem Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Pozna-
niu inspiruje i promuje dobre 
rozwiązania i przedsięwzięcia 
na rzecz najsłabszych i potrze-
bujących pomocnej dłoni dru-
giego człowieka. Chcemy, aby 
Wielkopolska była regionem 
przyjaznym wszystkim oby-
watelom – niezależnie od sta-
tusu społecznego, wykształce-
nia, możliwości zdrowotnych 
czy ekonomicznych. Każdy 
przecież zasługuje na uśmiech 
i serce.

– Dziękuję za rozmowę. 

Pomoc i serce 
dla najsłabszych
Z TOMASZEM BUGAJSKIM – członkiem Zarządu Województwa
Wielkopolskiego rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Szkolenia dla 
pracodawców 

Poznań według GUS zaj-
muje pierwsze miejsce 

wśród samorządów w walce 
z bezrobociem. Pod koniec 
2013 roku stopa bezrobo-
cia wynosiła 4,2 procenta. 
Poznański Ośrodek Dorad-
czo-Szkoleniowy przy ulicy 
u Matejki 50 właśnie w Po-
znaniu organizuje co mie-
siąc sporo darmowych szko-
leń dla przyszłych i obec-
nych przedsiębiorców. 

Informacje na ich temat 
znaleźć można na www.po-
znan.pl/fi rm. Paweł Marci-
niak, rzecznik prasowy Pre-
zydenta Poznania poinfor-
mował o szkoleniu pod ha-
słem „Źródła sfi nansowania 
działalności gospodarczej – 
fundusze pożyczkowe”, które 
odbyło się 20 stycznia. Wie-
dzą na ten temat dzielił się 
specjalista z Wielkopolskiej 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości w Poznaniu. Szko-
lenie skierowane było do 
osób planujących założenie 
działalności gospodarczej i 
przedsiębiorców już działają-
cych na rynku. 

Natomiast 23 stycznia 
przeprowadzono szkolenie 
„Obowiązki podmiotów pro-
wadzących działalność go-
spodarczą w zakresie korzy-
stania ze środowiska”. Pro-
gram obejmował między in-
nymi podstawy prawne sys-
temu opłat za korzystanie 
ze środowiska, zasady usta-
lania opłat za poszczególne 
rodzaje korzystania ze śro-
dowiska, podstawy prawne i 
zasady sprawozdawczości w 
zakresie gospodarki odpa-
dami. Udział wzięli pracow-
nicy Departamentu Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopol-
skiego. 

24 stycznia odbyło się 
szkolenie „Zakładanie dzia-
łalności gospodarczej – krok 
po kroku”. Udział wzięli spe-
cjaliści z Wydziału Działalno-
ści Gospodarczej i Rolnictwa 
oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – II Oddział w 
Poznaniu. Skierowano je do 
osób planujących rozpoczę-
cie własnej działalności go-
spodarczej. W trakcie szko-
lenia przewidziane były mię-
dzy innymi zagadnienia do-
tyczące rejestracji jednooso-
bowej działalności gospodar-
czej i spółki cywilnej, spółki 
prawa handlowego. awa

Od 2007 roku działa Śro-
dowiskowy Dom Samo-

pomocy „Kamyk”, prowadzo-
ny przez Stowarzyszenie „Na 
Tak”. Przebywa w nim 20 osób 
z wieloraką niepełnospraw-
nością – z głębszą niepeł-
nosprawnością intelektual-
ną i współwystępującymi za-
burzeniami neurologicznymi, 
padaczką, porażeniem mó-
zgowym oraz między innymi 
zespołami wad genetycznych, 
niedowidzeniem, niedosłu-
chem, autyzmem. 

Przekrój wiekowy pod-
opiecznych (od 20 do ponad 60 
lat) oraz różnego rodzaju scho-
rzenia powodują, że dobór celu 
oraz typu zajęć terapeutycz-
no-rehabilitacyjnych nie jest ła-
twym zadaniem. Radzi sobie z 
nim zespół terapeutów – mło-
dych, kreatywnych, przygoto-
wanych merytorycznie i odda-
nych swej pracy osób. Pedago-
dzy specjalni, instruktor terapii 
zajęciowej, fi zjoterapeuta, opie-
kun medyczny oraz pomoce te-
rapeutów prowadzą dla doro-
słych podopiecznych „Kamy-
ka” zarówno indywidualne, jak 
i grupowe zajęcia. Oprócz zajęć 
w pracowniach terapeutycz-
nych (kulinarnej, plastycznej 
i muzykoterapeutycznej) pro-
wadzone są zajęcia grupowe 
z wykorzystaniem metod tera-
peutycznych adekwatnych za-
równo do zróżnicowanych po-
trzeb, ale i wieku uczestników, 
m.in. stosowana jest stymulacja 
bazalna i metoda snoezelen. 

Kadra, chcąc jak najefek-
tywniej pomagać swoim pod-
opiecznym, organizuje dodat-
kowe zajęcia. Wiosną znów 
rozpocznie się hipoterapia 
oraz regularne wyjazdy na ba-
sen. Między innymi podczas 
treningów indywidualnych 
rozwijana jest zdolność po-
rozumiewania się podopiecz-
nych „Kamyka”, którzy albo 
nie posługują się mową lub 
posługujących się nią w nie-
zwykle ograniczonym zakre-
sie. Komunikacja alternatywna 
i wspomagająca stwarza moż-
liwość wyrażania potrzeb i de-
cydowania o sobie. 

Dzięki ŚDS „Kamyk” pod-
opieczni mają zapewnio-

ną opiekę i terapię, możli-
wość rozrywki i spędzania cza-
su wolnego, a rodzice zysku-
ją chwilę wytchnienia i moż-
liwość podjęcia pracy. Ponad-
to rodziny otrzymują w ŚDS 
wsparcie społeczne, a także 
możliwość skorzystania z po-
radnictwa prawnego, medycz-
nego i socjalnego.

Powodem do zmartwień jest 
trudna sytuacja materialna 
„Kamyka”. 

– Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Kamyk” traktowany 
jest w taki sam sposób, jak inne 
placówki tego typu, mimo że 
potrzeby uczestników „Kamy-
ka” są zdecydowanie większe. 
Chcemy zapewniać wysoką ja-
kość usług, prowadzić zajęcia 
indywidualne, chcemy zmie-
niać jakość życia naszych pod-
opiecznych – powiedziała Mo-
nika Karwacka, kierownik „Ka-
myka”. 

Nie czekając na wsparcie 
ze strony urzędów pracowni-
cy sami zaczęli działać i wymy-
ślili akcję „Litr paliwa zamiast 
piwa”, która ma na celu zbie-
ranie środków fi nansowych na 
zakup paliwa. Dzięki tej akcji 
wszyscy podopieczni mogą być 

codziennie dowożeni do „Ka-
myka”. Obecnie trwa jej druga 
edycja. Więcej na ten temat na 
stronie 8 w tekście Aurelii Paw-
lak „Pomysły Na Tak”. 

Nie bez znaczenia dla ŚDS 
„Kamyk” i innych placówek Sto-
warzyszenia „Na Tak” jest prze-
kazywany 1%. podatku. Dat-
ki sprawiają, że osoby z nie-
pełnosprawnością przebywa-
jące w „Kamyku” mogą w mia-
rę możliwości żyć normalnie i 
rozwijać się. „Kamyk” jest dla 
nich jedynym oknem na świat, 
bo w innym przypadku byliby 
zamknięci w czterech ścianach 
własnych mieszkań.

STANISŁAW FURMANIAK

„Kamyk” 
– okno na świat

W rozmowie z uczestnikiem.

Wspomnienie lata.
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– Jednym z problemów 
społecznych, które poruszy-
ła Pani w interwencjach i in-
terpelacjach poselskich w 
2013 roku, było fi nansowa-
nie szczepionki na czernia-
ka złośliwego. Proszę po-
wiedzieć, jak przebiegały 
starania o fundusze?

– Jakieś trzy lata temu 
zwrócił się do mnie wybit-
ny polski immunolog profe-
sor Andrzej Mackiewicz z in-
formacją, że wraz z zespołem 
poznańskich lekarzy pracuje 
nad nową szczepionką, która 
bardzo skutecznie powstrzy-
muje rozwój czerniaka – jed-
nego z najbardziej złośliwych 
nowotworów. Poinformował, 
że ludzie, którzy są w gru-
pie kontrolnej prowadzonych 
badań, żyją dłużej niż żyliby 
bez podawania tej szczepion-
ki. Jednakże zabrakło pienię-
dzy na kontynuację badań – 
aż do opatentowania szcze-
pionki, produkcji i podawa-
nia tego leku chorym. Zaczę-
ła się trudna droga, bo Mini-
sterstwo Zdrowia twierdziło, 
że nie ma funduszy na leki, 
które nie są zarejestrowa-
ne. Sugerowałam, aby środ-
ki pochodziły z Narodowe-
go Programu Walki z Rakiem. 
Przez dwa lata pisałam dzie-
siątki interpelacji. Próbowa-
liśmy w trakcie prac nad bu-
dżetem zapisać specjalny ty-
tuł budżetowy. Na bieżące po-
dawanie szczepionki potrze-
ba było 2 miliony złotych. W 
tę inicjatywę włączył się rów-
nież poseł na Sejm RP Tade-
usz Dziuba.

Rozwiązaniem okazała się 
zmiana rozporządzenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Udało się pozy-
skać fundusze w ramach ba-
dań naukowych. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, do 
którego aplikował profesor 
Andrzej Mackiewicz, przy-
znało grant w kwocie 10 mi-
lionów złotych. Oznacza to, 
że nie tylko chorzy będą mie-
li podawaną tę szczepionkę, 
ale mamy szansę na polski 
patent i polski lek. 

– W interwencjach poru-
szała Pani również spra-
wy dotyczące braku reakcji 

Pomagać każdego dnia
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłem na Sejm RP rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

prokuratury na doniesienia 
osób pokrzywdzonych. 

– Do mojego Biura Posel-
skiego zgłaszają się ludzie z 
różnymi, bardzo skompliko-
wanymi problemami. Zna-
czący ich odsetek stanowią 
osoby bezradne wobec bez-
dusznej machiny prawa i 
urzędów. Jedną z grup pro-
blemów, z którymi najczę-
ściej mam do czynienia, to 
niemożność odnalezienia 
się w ogólnie pojętym syste-
mie prawnym w Polsce. Czę-
sto dotyczy to ofi ar przemo-
cy, zwłaszcza tych tłamszo-
nych psychicznie. Są to za-
zwyczaj osoby mniej zaradne 
niż inne, ponieważ obwiniają 
siebie za zaistniałą sytuację. 
Nie zawsze potrafi ą zabiegać 
o swoje prawa. Jeśli zgłasza-
ją policji jeden czy drugi incy-
dent, a policja nie reaguje, to 
tym bardziej obarczają winą 
same siebie. 

– Co w sytuacji, kiedy 
przemocy dopuszcza się 
mąż policjant?

– Nie sposób ukryć, że wy-
stępuje wówczas tak zwana 
„pseudo-solidarność zawo-
dowa”. Miałam do czynienia 
z przypadkiem, kiedy pew-
na kobieta wielokrotnie zgła-
szała przemoc domową męża 
policjanta i zgłoszenia te w 
ogóle nie były odnotowywa-
ne. Jako że jestem w Komi-
sji Spraw Wewnętrznych, są 
mi znane wszelkie procedu-
ry postępowania w takich sy-
tuacjach. Dzięki moim inter-
wencjom w końcu doczekała 
się należytego traktowania. 

Przyjęto jej zgłoszenia jak 
również wyciągnięto sankcje 
dyscyplinarne wobec czło-
wieka, który nadużywał swo-
jej pozycji zawodowej. Choć 
prawo zmieniono (obecnie 
mówi ono, że mieszkanie po-
winien opuścić prześladow-
ca, a nie osoba prześlado-
wana), wciąż nie jest wystar-
czająco dobrze egzekwowa-
ne. Spotkałam się też z sytu-
acją, kiedy dziecko nie zosta-
ło zabrane z patologicznego 
domu i przekazane do pogo-
towia opiekuńczego na czas 
tylko dlatego, że urzędnikom 
w sądzie nie chciało się zejść 
dwa piętra niżej i zanieść sto-
sownej dokumentacji.

– Niewątpliwie z wieloma 
innymi trudnościami przy-
chodzą do Pani mieszkańcy 
Wielkopolski…

– Przede wszystkim z pro-
blemem braku pracy. A w 
przypadku seniorów z nie-
możnością zamiany dużego 
mieszkania na mniejsze. Zda-
rzają się ludzie, którzy popa-
dli, nie ze swojej winy bądź z 
powodu złej podpowiedzi, w 
pułapkę spłacania należno-
ści fi nansowych. Bywają oso-
by obarczone kłopotami z Za-
kładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych, narażane na bez-
duszne egzekucje komorni-
cze, eksmisje i ataki tak zwa-
nych „czyścicieli kamienic”. 
Są sprawy, które czasem wy-
magają przywołania urzęd-
ników do porządku i powie-
dzenia im: działaj zgodnie z 
przepisami, a nie dla własnej 
wygody.

– Na czym polegały inter-
wencje Pani Poseł odnośnie 
sposobu realizacji świad-
czeń przez placówki służby 
zdrowia?

– Ludzie często przynoszą 
mi na przykład skierowania 
na zabieg, który ma być zre-
alizowany za trzy albo czte-
ry lata. Niekiedy udaje się coś 
przyśpieszyć, ale zdaję sobie 
sprawę, że tak naprawdę to 
kropla w morzu potrzeb. Po-
trzeba rozwiązań systemo-
wych, które, niestety, ciągle 
kuleją. Liczba i różnorodność 

spraw, jakimi się zajmuję, jest 
ogromna.

– Co z dostępem do lecze-
nia dla chorych na stward-
nienie rozsiane?

– Wielokrotnie interpelo-
wałam także i w tej sprawie. 
Zdarza się, że takie interpela-
cje odnoszą skutek i dany lek 
trafi a z powrotem na listę le-
ków refundowanych. Pamię-
tam, jak wiele starań koszto-
wały mnie zabiegi o to, by in-
terferon był podawany nie tyl-
ko chorym na SM, ale i kobie-
tom po amputacji piersi. Nie 
wszystkie interwencje odno-
szą rezultat, ale każda, któ-
ra kończy się dobrze, to dla 
mnie zawsze ogromna ra-
dość. 

– Jakimi problemami spo-
łecznymi planuje się Pani 
zająć w ciągu najbliższych 
miesięcy?

– Poza wieloma sprawami, 
które powstają na skutek nie-
właściwie sprecyzowanego 
prawa (jak na przykład kwe-
stia przekazania gminom sta-
rych odcinków dróg krajo-
wych po wybudowaniu nowej 
drogi gnieźnieńskiej), będę 
zajmowała się tym, co przy-
niesie życie. Często zdarza-
ją się problemy, które trzeba 
rozwiązywać natychmiast. 

– Zrezygnowała Pani z 
ubiegania się o mandat eu-
roposła. Można więc wnio-
skować, że walka o dobro i 
prawa ludzi biednych i po-
krzywdzonych w naszym 
kraju jest dla Pani najważ-
niejsza? 

– Zdecydowałam się zostać 
tu, aby każdego dnia móc po-
magać poznaniakom, miesz-
kańcom powiatu poznańskie-
go i województwa wielkopol-
skiego w rozwiązywaniu tych 
spraw, o których wspomnia-
łam. Nie wyobrażam sobie 
mojej działalności poselskiej 
bez kontaktu z ludźmi i po-
dejmowania działań dla ich 
dobra.

– Dziękuję za rozmowę.
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OD WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 
NA WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Obezwładniający 
kufer z dukatami 
Po raz kolejny wojewoda wielkopolski Piotr Florek zaan-

gażował się w fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Na tegoroczną akcję zbierania pieniędzy na specjalistycz-
ny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów, przekazał neseser z dukatami oraz starą 
maszynę do pisania marki OPTIMA, pamiętającą czasy Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej – organu zarządzającego 
województwami w PRL.

Neseser K-3 (50 kV) z systemem obezwładniającym i syreną 
akustyczną uruchamianą pilotem służył do transportu gotówki. 
Wprowadzenie usług bankowości elektronicznej, w tym przele-
wów płatniczych, spowodowało, że ten sposób transportu pienię-
dzy w administracji przeszedł do lamusa. Kufer obszyty skórą z 
zamkiem szyfrującym jest w pełni sprawny, posiada dwa piloty 
i – co najważniejsze – wypełniony jest dukatami z czekolady. 

Wojewoda przekazał też najstarszą urzędniczą i nadal spraw-
ną maszynę do pisania marki OPTIMA. Wyprodukowana w Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej maszyna ma długi staż pracy 
i jeszcze dłuższy wałek. Była bowiem wykorzystywana do opra-
cowywania obszernych zestawień statystycznych.

TOMASZ STUBE 

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
AL. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Tel. 0-61 854-19-41; (1349); Fax 0-61 854-19-61
www.poznan.uw.gov.pl

W niedzielę 12 stycznia 
zima przypomniała o so-

bie, ale na ulicach nie zabra-
kło wolontariuszy z puszka-
mi i zapasami serduszek. Po 
raz 22 wystartowała najwięk-
sza polska akcja charytatyw-
na – Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Dochód ze 
zbiórki przeznaczono na za-
kup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

K
K
P

80 i 90. Kiedyś walczyli o ży-
cie – teraz są dorośli i pomaga-
ją kwestując na rzecz innych.

Na Placu Adama Mickiewi-
cza tradycyjnie pojawiło się 
miasteczko służb munduro-
wych, kiermasz mediów i stre-
fa kulinarna. Były też atrakcje 
dla dzieci. W Sali Wystaw Cen-
trum Kultury Zamek znajdował 
się punkt krwiodawstwa. 

Po godzinie 16 w holu CK 
Zamek rozpoczęła się licytacja 
przedmiotów takich jak: tabli-
ca drogowa z napisem „JERZY-
CE”, gadżety od piłkarzy „Le-
cha Poznań”, wstęp na dowol-
ną edycję „Poznań Track Day” 
– możliwość przejazdu wła-
snym samochodem po torze, 
voucher od „Sushi Art Spot”, 

Sztaby WOŚP w Poznaniu 
rozpoczęły pracę już od godzi-
ny 6 rano. Wtedy zaczęli przy-
chodzić pierwsi wolontariu-
sze. Wśród nich byli ucznio-
wie podstawówek, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, studenci, osoby pracu-
jące. Także ci, którzy urodzi-
li się jako wcześniacy w latach 

wielki wafelek „Grzesiek” od 
fi rmy „Jutrzenka”, złote ser-
duszko od poznańskich poli-
cjantów, czapka dyrektora Izby 
Celnej w Poznaniu, motor od 
Michała Szejdera, koszulka z 
autografem „Czesław Śpiewa”, 
duży lizak w kształcie serca od 
„Słodkiej Cytrynki”, gadżety od 
Wojewody Wielkopolskiego, o 

Licytacja plakatu z 21 fi nału WOŚP z podpisami wolontariuszy. 

Zabawy dla najmłodszych w Collegium Minus. 
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Biegi, koncerty, 
licytacje, aukcje

których piszemy obok i inne 
ciekawe przedmioty. 

W tegoroczny fi nał WOŚP 
w Poznaniu wpisał się też V 
Bieg „Policz się z cukrzycą” i 
VIII „Bieg ze Światełkiem Mal-
tańskim” „Drużyny Szpiku”. 
Na poznańskie ulice wyjechał 
specjalny orkiestrowy tram-
waj, w którym oprócz kwesty 
WOŚP prowadzona była zbiór-
ka środków na ratowanie sta-
rych bimb. 

Zaśpiewała Vanessa Jaskól-
ska, Marta Lisiewicz z zespo-
łem, Papa Musta & The Me-
nElse, Blitz, Eby’s Explora-
tion i Dubska. Osoby, które z 
różnych powodów nie mo-
gły wyjść z domu, a chcia-
ły wesprzeć działalność statu-
tową Fundacji Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy, mo-
gły uczynić to za pośrednic-
twem wpłat on-line (szczegóły 
na stronie internetowej www.
wosp.org.pl). 

W 22 fi nale WOŚP zebra-
no 35.489.735 złotych (stan na 
dzień 13 stycznia). Pierwsza przejażdżka kładem.

Do wsparcia WOŚP zachęcały wolontariuszki – Gosia i Nikola.

Za chwilę wystartuje V Bieg „Policz się z cukrzycą”

Kwesta na Placu Mickiewicza.
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Z inicjatywy Posła do Parla-
mentu Europejskiego Sido-

nii Jędrzejewskiej w 2013 roku 
ukazała się publikacja pod na-
zwą „Klub europejski w szkole 
podstawowej. Garść inspiracji 
i pomysłów” przeznaczona dla 
nauczycieli prowadzących klu-
by europejskie w szkołach pod-
stawowych.

Autorką książki jest Wan-
da Szymanowska, która prowa-
dzi od wielu już lat Klub „Euro-
maniacy” w Szkole Podstawo-
wej imienia Arkadego Fiedlera w 
Golinie Wielkiej (gmina Bojano-
wo, powiat Rawicz, wojewódz-
two wielkopolskie).

„Klub europejski w szkole 
podstawowej” zawiera zestaw 
tematów na spotkania klubowe 
z uczniami, przykładowe sce-
nariusze warsztatów, projektów 

i happeningów. Jest też rozdział 
„Euromaniacy w kuchni – zbiór 
łatwych przepisów kulinarnych”.

Publikacja została wyda-
na przez Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne na zlece-
nie Posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Sidonii Jędrzejewskiej 
ze środków Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej w Parlamencie 
Europejskim. 

Jest opatrzona recenzją pre-
zesa Zarządu Polskiej Funda-
cji imienia Roberta Schumana 
i profesora Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza w 
Poznaniu dr hab. Agnieszki Cy-
bal-Michalskiej. 

Więcej informacji na temat 
inicjatyw europosłanki na stro-
nie internetowej www.sidonia.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Pod takim hasłem w minio-
nym roku odbyła się w Ki-

jowie na Ukrainie międzyna-
rodowa konferencja, w której 
wzięły udział również Ama-
zonki z Poznania. Swoim 
udziałem na Facebooku po-
chwaliły się Beata Tietz i Li-
dia Sufi nowicz, reprezentant-
ki naszego kraju.

Nie tylko wygłosiły referaty, 
wzięły udział w dyskusji, ale po-
dzieliły się wiedzą, jak pomagać 

kobietom w szpitalach zaraz po 
zabiegu usunięcia piersi.

Konferencji towarzyszył 
marsz Życia i Nadziei – „Cały 
Świat w walce z rakiem”, który 
odbył się w centrum Kijowa. Były 
także skecze, tańce, zabawy, re-
cytowanie wierszy oraz wiele in-
nych atrakcji. Być może ukraiń-
skie Amazonki przyjadą do Pol-
ski, by się nauczyć czegoś nowe-
go. Na razie nawiązana została 
współpraca, a czas pokaże jakie 
będą jej efekty. awa

Niepełnosprawne dzieci tak 
samo jak ich sprawni ko-

ledzy mogą rozwijać swo-
je talenty w Akademii Rado-
ści Życia. Z myślą o nich orga-
nizowane są różnego rodza-
ju warsztaty i kursy. Instruk-
torzy zajęcia dopasowują do 
wieku, umiejętności i rozwo-
ju dziecka. 

Podczas zajęć mogą im towa-
rzyszyć rodzice. Te spotkania to 
powrót do zapomnianych tra-

dycji. Najmłodsi mają do wybo-
ru warsztaty tworzenia kalejdo-
skopów, gry miejskie z podcho-
dami wraz z rodzicami, lepienia 
w glinie, kursy fotografi i dla star-
szaków, warsztaty teatralne roz-
wijające wyobraźnię. 

Najważniejsze, by mali 
uczestnicy byli zainteresowa-
ni zajęciami i chcieli w nich 
uczestniczyć. Mają szansę na 
odkrycie nowych pasji oraz ich 
rozwijania. awa

– Podjęła się siostra wielkie-
go zadania: utworzenia pierw-
szego w Poznaniu bezpłatnego 
centrum rehabilitacyjnego. Kie-
dy będzie można z niego sko-
rzystać i co zaoferuje zaintere-
sowanym? 

– Odbiór techniczny budyn-
ku odbył się w grudniu ubiegłe-
go roku, ale przed nami jeszcze 
ogrom pracy. Biurowej i przede 
wszystkim związanej z wyposa-
żeniem, a to na to potrzebne są 
odpowiednie fundusze. Na ra-
zie gotowa jest sala gimnastycz-
na, w której odbyły się już mię-
dzy innymi zawody szermier-
cze z udziałem naszych pod-
opiecznych. Przygotowujemy się 
do uruchomienia pomieszcze-
nia do hydroterapii, staramy się 
o wirówki do kończyn dolnych, 
górnych i kręgosłupa. Na piętrze 
zaplanowałyśmy salę doświad-
czania świata dla dzieci i salę in-
tegracji sensorycznej dla dzieci 
autystycznych. Jest już sala kine-
zyterapii, w której wykonujemy 
ćwiczenia ruchowe. Mamy trzy 
pomieszczenia na laser, magne-
toterapię i elektroterapię. 

– Prace są już daleko posu-
nięte. Jak udało się je sfi nanso-
wać? 

– Być może nie udałoby się 
stworzyć centrum bez naszej 
determinacji, zabiegów, puka-
nia do wielu drzwi. Zaangażo-
wałyśmy też własne środki, któ-
re udało się zebrać. Otrzymali-

W czasie spotkania no-
worocznego prezydent 

Poznania wzniósł toast „za 
wszystkich dobrych ludzi, któ-
rych spotkamy w tym roku”. 
Wielka Złota Pieczęć Miasta 
Poznania trafi ła w ręce „Litzy”, 
czyli Roberta Friedricha, lidera 
zespołu Luxtorpeda. 

 Robert Friedrich to poznań-
ski kompozytor, autor słów, gi-
tarzysta, wokalista i producent 
muzyczny, twórca Acid Drin-
kers, Arki Noego i Luxtorpedy. 
To muzyk, który niesie ludziom 
radość i nadzieję. Cieszy fakt, 
że jego osiągnięcia zostały za-
uważone i docenione. Robert o 
zaszczyty nie zabiega. Pomaga 
osobom niepełnosprawnym. Z 
zespołem „Arka Noego” uczest-
niczył m.in. w koncercie mal-
tańskim. Pomógł wydać płytę 
zespołowi mieszkańców Domu 

Klub europejski 
w szkole

Razem 
pokonamy raka 

Dzieci i sztuka 

śmy pieniądze z Ministerstwa 
Sportu za pośrednictwem De-
partamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w 
wysokości 500.000 złotych. Na 
dokończenie części rehabilita-
cyjnej w połowie wsparcie fi nan-
sowe pochodziło z Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu. Teraz zbiera-
my pieniądze na wyposażenie. 
Liczymy na otwarte serca dar-
czyńców. Łatwiej zdobyć fundu-
sze na doposażenie niż na mury. 
Teraz pójdzie nam łatwiej. Naj-
trudniejsze są początki. To, co 
już udało się osiągnąć, napawa 
optymizmem i zagrzewa do do-
kończenia dzieła, które ma słu-
żyć wszystkim potrzebującym. 
Budynek dysponuje podziem-
nym garażem z windą, co ułatwi 
transport do takich osób, które 
nie wejdą do środka o własnych 
silach. Tworząc projekt myśle-
liśmy o rozmaitych udogodnie-
niach, by dotarcie do nas i korzy-
stanie z usług było możliwie naj-
łatwiejsze. 

– Zanim powstało centrum, 
siostra miała podobny pomysł. 
Dlaczego się nie ziścił? 

– W ubiegłym roku napisałam 
projekt w ramach budżetu oby-
watelskiego. Przeszedł weryfi ka-
cję merytoryczną, ale został od-
rzucony przez zespół kwalifi ka-
cyjny. Zabiegałam o to, by stwo-
rzyć tutaj Kompleksowe Cen-

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

A
P
P

Pomocy Społecznej w Rzadko-
wie koło Piły. Wspiera rodziny 
duże, sam ma siedmioro dzie-
ci, które wychowuje wspólnie z 
żoną Dobrochną.

W laudacji na cześć nagro-
dzonego prezydent tak uzasad-
niał swój wybór: „Wielka Pie-
częć Miasta Poznania jest wy-
razem uznania oraz szacunku 
dla działalności i zasług tego 
wybitnego Poznańczyka. Dzię-
kując za dotychczasowe doko-
nania, z których wiele rozsła-
wia Polskę i Poznań, ośmielam 
się zauważyć, że Pański mło-
dy wiek wręcz zobowiązuje do 
kontynuacji rozpoczętych i po-
dejmowania nowych wyzwań. 
Życzymy Panu zdrowia, po-
myślności i tego, aby z dynami-
ką i mocą „Luxtorpedy” realizo-
wał Pan życiowe pasje”. 

Podczas jedenej z rozmów Ro-
bert powiedział mi, że Arka No-
ego nie czuje ciężaru popular-
ności. Śpiewa już trzecie pokole-
nie Arki, a w szkołach, na ulicy, w 
sklepach nie są rozpoznawalni. 

– Cieszę się, że udało się nam 
uniknąć gwiazdorstwa i wszel-
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trum Pomocy Rodzicom z Dzieć-
mi Niepełnosprawnymi, bo ta-
kiej placówki w Poznaniu nie 
ma. Wyobrażałam sobie, ze tra-
fi ą tutaj zagubieni i zrozpacze-
ni rodzice, którym rodzi się nie-
pełnosprawne dziecko. Po wy-
pisaniu go ze szpitala nie wia-
domo, co dalej robić. Pomyśla-
łam, by stworzyć miejsce, gdzie 
rodzice otrzymają pomoc, rady i 
wskazówki: gdzie załatwić orze-

czenie o niepełnosprawności, 
gdzie i jakich specjalności leka-
rze mają dyżur, jak i gdzie zdo-
być wózek inwalidzki, gdzie za-
łatwić zasiłek. Jedno z pomiesz-
czeń chciałam przeznaczyć na 
gabinet lekarski, w którym przyj-
mowane byłyby osoby niepełno-
sprawne z rodzicami poszuku-
jącymi konsultacji. Miałby być 
prawnik, fi zjoterapeuci, neuro-
lodzy, technicy fi zjoterapii, pe-
dagog specjalny, logopeda i psy-
cholog. Koszt utrzymania takiej 
placówki wyniósłby osiemset ty-
sięcy złotych rocznie. Chciały-
śmy ją udostępnić nieodpłatnie. 
Budżet obywatelski nie był dla 
nas łaskawy, więc postanowiły-
śmy zrobić tyle, ile się da, samo-
dzielnie. W przyszłym roku po-
nownie napiszę projekt. Śledzi-
my konkursy, granty i inne moż-
liwości pozyskiwania pienię-
dzy, by centrum działało według 

pierwotnego zamysłu. Na razie 
będziemy udostępniać oferowa-
ne usługi za opłatą tylko po to, by 
pokryć bieżące koszty utrzyma-
nia, ale jak tylko zrealizuje się 
nasze zamierzenie, centrum bę-
dzie nieodpłatne. 

– Czy udało się wprowadzić 
podopieczne waszego domu 
na otwarty rynek pracy? 

– Nie jest to łatwe, ale mamy 
pewne sukcesy. Wiele zyska-
ły nasze podopieczne pracując. 
Stały się pewniejsze siebie, nie-
zależne. Mają własne pieniądze 
jak pełnosprawni. To bardzo je 
podbudowuje. Jedna z nich dzię-
ki pomocy Stowarzyszenia Na 
Tak pracuje jako goniec. Druga 
znalazła pracę biurową, układa 
faktury, porządkuje dokumen-
ty, kseruje, chodzi na pocztę, ma 
orientację w terenie. Cieszę się 
razem z nimi, bo to dla nich ko-
lejny szczebel w nobilitacji spo-

łecznej. To również dobra lek-
cja odpowiedzialności, sumien-
ności, korzystania ze środków 
komunikacji miejskiej, wcho-
dzenia w relacje z innymi ludź-
mi. Pierwsze trzy miesiące oso-
bie wchodzącej w społeczeń-
stwo towarzyszy asystent, po-
tem musi już radzić sobie sama. 

– Na waszym terenie jest tak-
że hostel. Kto w nim mieszka? 

– Nasze podopieczne, któ-
re mogą same o siebie zadbać. 
Mają do dyspozycji jedno- lub 
dwuosobowe pokoje z łazienka-
mi, kuchenki, w których można 
przygotować posiłek. Nasz ho-
stel to dom, którego mieszkan-
ki nigdy nie miały. Może dlatego 
tak go kochają i chętnie do niego 
wracają. Jest także sala telewi-
zyjna. Nigdy nie będzie to praw-
dziwy dom, w którym jest mama 
i tata, ale dla nich taki sposób na 
życie to bardzo dużo. 

kich związanych z nim niebez-
pieczeństw. Koncerty odbywają 
się w maju i czerwcu, bo dzieci 
mają wtedy wakacje. Najważ-
niejsze są nasze piosenki. Ich 
słowa, muzyka, przesłanie, po-
ruszające ludzką wrażliwość 
– stwierdził Robert. – Koncer-
tujemy głównie w Polsce, ale 
słuchano i oglądano nas w No-
wym Jorku, Chicago. Natomiast 
w Europie ukazało się już sześć 
tłumaczeń utworów Arki No-
ego. Nasze piosenki śpiewa-
ją dzieciaki w Niemczech, na 
Ukrainie. Są też wersje angiel-
ska, szwedzka, hiszpańska, pe-
ruwiańska. Wielu polskich mi-
sjonarzy zawiozło przesła-
nie Arki Noego w różne zakąt-
ki świata. Nie musimy podró-
żować po świecie, by dodawać 

Ryszard Grobelny nagrodził 
Roberta Friedricha 

ludziom otuchy i nieść radość. 
Mamy wielu popularyzatorów. 
Śpiewamy o tym, że Bóg jest 
dobry, kocha łobuziaków, daje 
im szansę, otwiera niebo. To są 
wartości uniwersalne, których 
widzowie chętnie słuchają. 

Wszyscy związani z Arką są 
zaangażowani zawodowo. Je-
den rozwozi ciastka, inny pra-
cuje w Akademii Muzycznej, 
jeszcze inny jest perkusistą w 
różnych zespołach, ja pracuję 
jako realizator w studio. Czasu 
dla zespołu pozostaje niewie-
le. Nawet gdy promowana jest 
nowa płyta, publiczność chce 
słuchać najbardziej znanych 
utworów. Bywa, że nie pusz-
czają małych artystów ze sceny, 
dopóki nie zaśpiewają ukocha-
nych przebojów. 
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Centrum rehabilitacji 
dla wszystkich 
Z siostrą CECYLIĄ BELCHNEROWSKĄ, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K
 



STRONA10 LUTY 2014

Montreal, Londyn, Berlin, 
Ateny, Reykjavik, Pekin, 

Durban – miejsca na całym 
niemal świecie, które z powo-
dzeniem mogą polecać biura 
podróży. Każde z tych miast 
odwiedził podczas swojej 
sportowej kariery bardzo sym-
patyczny, skromny i uśmiech-
nięty człowiek. A wszystko 
zaczęło sie przed wielu laty 
zupełnie przypadkowo...

Krzysztof Paterka miesz-
ka w podpoznańskim Jasinie. 
Nikt z rodziny nie pamięta już, 
kiedy pierwszy raz poczuł, że 
– mimo swojej niepełnospraw-
ności – w wodzie będzie czuł 
się doskonale. W wieku 4 lat 
rozpoczął naukę pływania pod 
opieką trenera. Jednak niemi-
łe przeżycia z tym związane i 
wręcz „męka” jak sam Krzysz-
tof wprost to nazywa, zniechę-
ciły go do dalszej pracy nad 
swoimi umiejętnościami.

Przełomowym momentem 
w życiu Krzysztofa była pew-
nego dnia wizyta listonosza. 
Podał rodzicom tajemniczą ko-
pertę z zaskakującą treścią w 
środku. 

– Na początku lat 90 prowa-
dziliśmy nabór dzieci i młodzie-
ży do sekcji pływackiej. Wysła-
liśmy zaproszenia do wielu 
osób, a wśród nich był właśnie 
Krzysztof – opowiada Romuald 
Schmidt, prezes Stowarzysze-
nia Sportowo-Rehabilitacyjne-
go „Start” w Poznaniu. 

– Od tego momentu wizy-
ty na basenie, treningi i praca 
z trenerami stały sie dla mnie 
przyjemnością. Dopiero w Sto-
warzyszeniu „Start” poczułem, 
że dzięki pracy nad sobą mogę 
spróbować osiągać dobre wy-
niki w tym sporcie. Niesłycha-

W fabryce 
bombek
W Święta Bożego Narodze-

nia stroimy choinkę w 
łańcuchy, lampki, pierniczki, 
ale przede wszystkim w bomb-
ki. Jak powstają takie bombki? 
Odpowiedź na to pytanie zna-
leźliśmy w Fabryce Szklanych 
Ozdób Choinkowych w Gnieź-
nie. W dniach 12 i 17 grudnia 
mogliśmy się tu przyjrzeć się 
procesowi powstawania bom-
bek. 

W dmuchalni bombki nabie-
rają różnorakich kształtów, przy-
pomina to trochę nadmuchiwa-
nie balona, materiałem jest roz-
grzane szkło. Następnie ozdo-
by trafi ają do srebrzalni, gdzie 
za pomocą specjalnego płynu 
matowieją i zabarwiają się na 
srebrny kolor. Gdy bombki są 
już matowe, trafi ają do lakierni, 
gdzie malowane są we wszyst-
kie kolory tęczy. Ostatni etap to 
ręczne malowanie na nich pięk-
nych wzorów. Braliśmy udział 
w ostatnim etapie powstawa-
nia tych ozdób. Każdy z nas 
mógł pomalować cztery bomb-
ki. Gwiazdki, bałwanki, aniołki 
to tylko niektóre z naszych po-
mysłów na stworzenie niezwy-
kłych i oryginalnych ozdób cho-
inkowych. 

Podczas warsztatów świet-
nie się bawiliśmy, ale było to dla 
nas także prawdziwe wyzwanie. 
Każdy z nas otrzymał bombkę z 
własnym imieniem oraz te, któ-
re sami pomalowaliśmy. Z dumą 
będziemy zawieszać je na na-
szych choinkach. NA

nie mi się to spodobało – do-
daje Krzysztof Paterka.

Profesjonalnie trenuje od 1 
klasy gimnazjum, choć jego 
przygoda z pływaniem trwa 
nieprzerwanie od 24 lat. Nie 
traci czasu, swoją sporto-
wą formę doskonali na base-
nach w Swarzędzu i Pozna-
niu. Sportowo-Rehabilitacyjne 
Stowarzyszenie „Start” pomo-
gło wiele lat temu rozniecić w 
Krzysztofi e pasję do uprawia-
nia sportu, pomogło w pod-
jęciu walki z własnymi słabo-
ściami. Teraz Krzysztof jest 
pełen zamiłowania do tego co 
robi. Spełnia swoje marzenia. 
Ma wsparcie lokalnych władz, 
które starają się pomóc w roz-
woju jego kariery. 

– Bardzo mi miło, gdy dowia-
duję się, że burmistrz Swarzę-
dza cały czas śledzi przebieg 
mojej kariery. Miasto Swa-
rzędz bardzo pomaga i doce-
nia moje osiągnięcia – z dumą 
zaznacza Krzysztof.

Uczestniczył w wielu presti-
żowych i na najwyższym świa-
towym poziomie zawodach 
pływackich. Zdobył znaczące 
miejsca, w tym na trzech Pa-
raolimpiadach. Ostani sukces 
to brązowy medal na Mistrzo-
stwach Świata w Montrealu. 

– Krzysztof jest przykładem, 
jak dzięki pracy i rozbudze-
niu pasji można dokonać nie-
samowitych wyczynów. Nie-
zmiernie sie cieszę, że dzię-
ki Stowarzyszeniu „Start” mógł 
osiągnąć tak wiele w swojej 
sportowej karierze. Dotarliśmy 
do niego przed wielu laty dzię-
ki informacjom, które wtedy 
były ogólnie dostępne. Dzisiaj 

byłoby to już niemożliwe, gdyż 
wszelkie dane osobowe chroni 
Ustawa. I tylko dzięki mediom 
możemy docierać do niepełno-
sprawnych i zapraszać ich do 
uprawiania sportu. Stowarzy-
szenie Sportowo-Rehabilita-
cyjne „Start” czeka na wszyst-
kich niepełnosprawnych, któ-
rzy chcą razem z nami pokie-
rować swoim życiem, odnaj-
dując w sobie pasję do upra-
wiania sportu. Nasze mot-
to brzmi: „Jeśli możesz do nas 
wejść, wjechać lub wczołgać 
się... będziesz sportowcem!”. 
Zapraszam na stronę www.
start.org.pl – zachęca Romuald 
Schmidt.

Krzysztof z uśmiechem opo-
wiada o swoim życiu: 

– Sport niepełnosprawnych, 
wbrew panującej ogólnie opi-
nii, nie jest mniej atrakcyj-
ny dla widzów i mediów od 
sportu osób pełnosprawnych. 
Mogę nawet powiedzieć, że w 
jest odwrotnie – przekonuje.

Niezwykły człowiek, któ-
ry trafi ł na wspaniałych ludzi 
i dzięki swojej ciężkiej pra-
cy osiągnął tak wiele. Jest ko-
lejnym człowiekiem, który do-
wodzi, że „niepełnosprawność 
to nie kalectwo”. Niepełno-
sprawność w życiu Krzyszto-
fa w niczym nie przeszkodziła, 
by jego losy były tak szczęśli-
we. Powiedziałbym nawet, że 
pomogła mu w osiągnięciu tak 
wielu sukcesów. Pomogła od-
mienić jego życie. 

Internetowa strona Krzysz-
tofa Paterki: www.krzysztofpa-
terka.pl/

MARCIN WOJCIESZAK

List, który 
odmienił życie
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Wolontariat wzmacnia po-
czucie odpowiedzialno-

ści, uczy cierpliwości, zwięk-
sza poczucie własnej warto-
ści. Dzięki niemu stajemy się 
bardziej otwarci i uczymy się 
współpracować z innymi. Na-
sze uczestniczki z chęcią zaan-
gażowały się w pomoc wolon-
tariuszom Szlachetnej Paczki. 

Szlachetna Paczka to projekt, 
w którym dzięki wspólnej pra-
cy wielu osób spełniane są naj-
ważniejsze potrzeby rodzin w 
trudnej sytuacji materialnej. W 
sobotę 7 grudnia nasze uczest-
niczki pomagały w organizacji 
fi nału Szlachetnej Paczki, czy-
li dnia, w którym paczki trafi a-
ły do rodzin. 

Dzięki udziałowi w tej ak-
cji dziewczyny mogły spraw-

Kolędowanie to stary sło-
wiański zwyczaj, podczas 

którego grupy przebranych ko-
lędników, w zamian za dary, 
odwiedzają domy, aby życzyć 

Wyczekiwana przez 
wszystkich w naszym 

WTZ wigilia odbyła się 20 
grudnia. Z radością wsród za-
proszonych gości powitali-
śmy ojca Leszka Gólczyńskie-
go – proboszcza parafi i św. 
Jana Chrzciciela w Owińskach 
i wiceprezesa WZINR Jerzego 
Szłykowicza. 

Po modlitwie i życzeniach 
złożonych przez kierownika 
warsztatów Małgorzatę Wo-
łosz zasiedliśmy do wigilij-
nych potraw przygotowanych 
przez pracownię gospodar-
stwa domowego. Wiele emo-
cji dostarczyło nam pojawie-
nie się Gwiazdora i Śnieżyn-

Byliśmy 
w kinie

Styczeń 2014 roku powitali-
śmy w kinie. Ponieważ po-

goda za oknem nie sprzyjała 
spacerom, udaliśmy się do Ci-
nema City w Plazie na projekcje 
fi lmowe. Pierwszym seansem 
była „Królowa Śniegu” – baśń 
Hansa Christiana Andersena 
przedstawiona w nowej, zmie-
nionej wersji. Tytułowym boha-
terom towarzyszyli nowi przy-
jaciele: biała łasica i troll. 

Film dostarczył wiele emocji, 
nie mogliśmy usiedzieć na miej-
scach. Kolejny wyjazd odbył się 
na fi lm animowany „Skubani”, 
zrealizowany przez producen-
ta „Shreka”, którego uwielbiamy. 
Jak można sie domyslić, cała hi-
storia jest niesamowita, w nie-
których momentach zakręco-
na aż za bardzo, ale bardzo nas 
rozbawiła. Przy okazji wycieczki 
do kina wspomogliśmy pośred-
nio Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy, gdyż część docho-
du z fi lmu przekazana została na 
tegoroczny jej fi nał, stąd „Dziób-
ta co chceta” – to jedno z haseł 
promujących fi lm. Przed nami 
następny seans „Wkręceni”, na 
pewno będzie równie wesoło jak 
na poprzednich. MG

 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

ki, którzy obdarowali nas pre-
zentami. Ten wyjątkowy czas 
umilił równiez występ naszych 
uczestników Anity Krzymie-
niewskiej i Jarka Trepto, któ-

rzy zaśpiewali dla nas kolędy. 
Było tak miło, że nie chciało się 
wstawać od stołu. Oby Nowy 
Rok 2014 był pełen takich do-
brych chwil. BK

śmierć króla Heroda. Wspólnie 
zaśpiewaliśmy znane kolędy i 
przekazaliśmy sobie znak po-
koju śpiewając piosenkę „Choć 
tyle żalu w nas”. W podziękowa-
niu za odwiedziny i życzenia no-
woroczne, a także aby pokazać, 
że uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej są dobrymi go-
spodarzami, podarowaliśmy na-
szym gościom własnoręcznie 
upieczony placek drożdżowy ze 
śliwkami. EŚ

dzić jak radzą sobie w roli wo-
lontariuszy. Do ich zadań nale-
żały m.in. pomoc w przystroje-
niu magazynu, noszenie i pako-
wanie paczek w ozdobny papier, 
uczestnictwo w rozmowach 
z darczyńcami, czyli osobami 
przygotowującymi pomoc dla 

Szlachetna Paczka

Nasza wigilia 

domownikom pomyślności w 
Nowym Roku. 14 stycznia rów-
nież nas odwiedzili kolędnicy 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego w Owińskach. 

Przybyli do nas między innymi 
turoń, Adam i Ewa, śmierć, anio-
ły, diabeł, Herod, żołnierz, wąż. 
Kolędnicy w krótkim wystę-
pie przybliżyli nam dzieje biblij-
ne: kuszenie Adama i Ewy przez 
węża, wygnanie ich z raju oraz 
Herody, czyli rzeź niewiniątek i 

Hej kolęda…

rodzin. Robiąc to wszystko, co 
pozostali wolontariusze, dziew-
czyny przyczyniły się do szerze-
nia pomocy dla wielu rodzin. To 
dopiero początek naszej przygo-
dy z wolontariatem, gdyż pomoc 
drugiemu człowiekowi sprawia 
wiele radości. EŚ
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Pod koniec grudnia każde-
go roku w Skrzynkach koło 

Kórnika odbywa się tradycyjny 
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd w 
tenisa. W 2013 roku turniej od-
był się w dniach 27-29 grudnia 
w Hotelu Rodan. Pomysłodaw-
cą turnieju był Zbigniew Górny, 
a patronem medialnym mie-
sięcznik „Filantrop”.

Fundacja im. Anny Wier-
skiej „Dar szpiku” zosta-

ła założona, aby upamiętnić 
Annę, która ostatnie dwa lata 
swojego życia, walcząc z bia-
łaczką i brakiem dawcy szpi-
ku, poświęciła na przekony-
wanie ludzi, jak małym wysił-
kiem można uratować życie 
drugiemu człowiekowi. 

Drużyna Szpiku to wolonta-
riusze Fundacji Anny Wierskiej 
„Dar szpiku”, która powstała 
pod koniec stycznia 2008 roku, 
a Drużyna 26 maja tego sa-
mego roku. W Drużynie Szpi-
ku spotykają się chorzy na bia-
łaczki i ci, którzy chcą im po-
móc. To ludzie, którzy wspiera-
jąc chorych i będąc ich głosem, 
realizują swoje pasje. 

Sposobem na dotarcie do lu-
dzi jest działalność wolonta-
riatu sportowego. To właśnie 
od niego zaczęła się Drużyna 
Szpiku: w czerwcu 2008 roku 
w półmaratonie w Grodzisku 
Wielkopolskim wystartowało 
dwóch chłopaków w szpiko-
wych koszulkach. Dziś samych 
maratończyków jest 300, a bie-

Gminy Kórnik Jerzy Lechnerow-
ski, a głównym sponsorem oraz 
organizatorem był Hotel Rodan, 
którego właścicielami są Izabel-
la i Bartłomiej Ordanik. Gwiazd-
kowy Turniej Gwiazd w tenisie 
był tradycyjnie jak co roku połą-
czony z akcją charytatywną na 
rzecz Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej w Wielkopolsce.

Wieczorem goście obejrzeć 
mogli spektakl „Trzy razy łóż-
ko” w wykonaniu wrocławskie-
go teatru z Małgorzatą Kałuziń-
ską i Wojciechem Dąbrowskim 
w rolach głównych. Do Kórni-
ka przyjechali m. in. Stan Bo-
rys, Anna Guzik, Maurycy Pola-
ski, Henryk i Ewa Sawka, Mar-
cin Daniec, Tomasz Stockinger, 
Wojciech Dąbrowski, Włady-
sław Grzywna, Karol Stopa, Ce-
lina Pawelec, Olga Bończyk, Ka-
baret RAK, Ryszard Szurkowski, 
MEZO, Leszek Malinowski i sam 
pomysłodawca wydarzenia Zbi-
gniew Górny.

Odbyła się tradycyjna aukcja 
obrazów, na którą znany po-
znański malarz Tomasz Akusz 
przekazał kilka swoich prac. Do 
licytacji zagrzewali Władysław 
Grzywa, Marcin Daniec, Anna 
Guzik, Olga Bończyk i Tomasz 
Stockinger. Zebrano przeszło 

gacze (około 1000 osób) two-
rzą największą drużynę biego-
wą w Polsce. 

DRUŻYNA 
I NOWOTWÓR

Co kilka minut ktoś w Pol-
sce otrzymuje diagnozę – no-
wotwór krwi. Każdego roku na 
białaczkę zapada około 10 ty-
sięcy osób, w tym około 1.500 
dzieci. Połowa z nich umiera, a 
wielu mogłoby żyć, gdyby zna-
lazł się dla nich niespokrew-
niony dawca szpiku. Prze-
szczep szpiku ratuje życie. 25 
procent chorych ratują dawcy 
rodzinni, najczęściej brat lub 
siostra. Dla reszty trzeba zna-
leźć „genetycznego bliźniaka” 
wśród ludzi niespokrewnio-
nych. 30 proc. chorych w Pol-
sce nie znajduje dawcy. Dla-
tego Drużyna Szpiku chce to 
zmienić. Najłatwiej i najtaniej 
znaleźć dawcę we własnej po-
pulacji. 

– Nadrzędnym celem Dru-
żyny Szpiku jest edukowanie, 
propagowanie dawstwa szpi-
ku i wspieranie rejestracji daw-

Robert
Stępiński
R
S

GWIAZDKOWY TURNIEJ GWIAZD W TENISA 
W KÓRNIKU

Grają
i pomagają!

Przez trzy dni na żywo kibi-
cowano tenisowym zmaganiom 
artystów, przedstawicieli spon-
sorów i darczyńców. Honorowy 
patronat objął burmistrz Miasta i 

trzydzieści tysięcy złotych. W 
kolejnym wydaniu miesięcznika 
„Filantrop” ukaże się wywiad z 
pomysłodawcą turnieju Zbignie-
wem Górnym.
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Marcin Daniec.
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ców, a także zachęcanie do od-
dawania krwi, bo przecież sta-
le jej brakuje. Celem Drużyny 
jest również rozbudowa Pol-
skiego Rejestru Niespokrew-
nionych Dawców Szpiku. W tej 
chwili jest ich około 500 tysię-
cy, a potrzeba 2 milionów – po-
wiedziała Maria Homan, ko-
ordynatorka Drużyny Szpiku. 
– By tak się stało, musi zmienić 
się mentalność naszego spo-
łeczeństwa. Trzeba uświado-
mić ludziom, że rejestracja w 
bazie dawców to nie tylko ra-
towanie życia chorych, ale in-
westycja dla siebie i swoich 
bliskich, bo nigdy nie wiado-
mo, czy nie zachorujemy na tę 
podstępną chorobę. Zachęca-
my przy każdej okazji do wy-
konywania przynajmniej raz 
w roku badań kontrolnych, 
przede wszystkim morfologii 
krwi, które umożliwiają wcze-
sne wykrycie nowotworów, ich 
leczenie i wyleczenie. Zdrowy 
tryb życia, odpowiednie odży-
wianie, ruch, uprawianie spor-
tu – jogging, nordick walking, 
pływanie, chronią przed nowo-
tworami.

Działania Drużyny Szpiku 
kierowane są przede wszyst-
kim do ludzi młodych mię-
dzy 18 a 45 rokiem życia, bo to 
oni właśnie mają największą 
szansę podzielić się życiem, 
swoją krwią, swoim szpikiem. 

Siła Drużyny Szpiku
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Nadal jeszcze wśród nasze-
go społeczeństwa, szczególnie 
ludzi starszych, tkwi przeko-
nanie, że pobranie szpiku jest 
niebezpieczne. Procedura jest 
bezbolesna, a pobrania wyko-
nują specjaliści w klinikach. 
Dzisiaj szpik z kości biodrowej 
pobierany jest tylko od 15 proc. 
dawców i to na ich życzenie, 
a u pozostałych 85 proc. daw-
ców odseparowuje się komór-

ki macierzyste krwi i jest po-
dobne do oddania krwi. Waż-
ne jest również uświadomienie 
potencjalnym dawcom, że re-
jestracja w bazie musi być de-
cyzją przemyślaną, bo to decy-
zja na całe dorosłe życie. Od-
dać szpik mogą osoby do 55, 
a nawet 60 roku życia. Z reje-
stru można się w każdej chwi-
li wypisać.

Drużyna prężnie działa nie 

tylko w Poznaniu i Wielkopol-
sce, ale także na Dolnym Ślą-
sku w Głogowie, Lubinie, Po-
lkowicach i Legnicy. Wolonta-
riusze są też w Gdańsku, Byd-
goszczy, Świeciu nad Wisłą, 
Warszawie, Łodzi, Krakowie, 
Zielonej Górze, a także wśród 
Polonii w Irlandii. Organizu-
je przede wszystkim spotka-
nia z młodzieżą szkół ponad-
gimnazjalnych, studentami, 
gości również w gimnazjach, 
szkołach podstawowych, za-
kładach pracy. Bywa w przed-
szkolach i na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Wspiera tak-
że Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu i utworzony przy 
nim Ośrodek Dawców Szpiku. 

Drużyna, o ile jest to możli-
we, odwiedza chorych w szpi-
talach, stara się wspierać ich 
w tej trudnej i czasami bar-
dzo długiej drodze powrotu do 
zdrowia. Organizuje zbiórki 
krwi i rejestrację dawców szpi-
ku w szkołach, zakładach pra-
cy, na zawodach sportowych. 
W miarę możliwości wspiera 
chorych także fi nansowo. 

Ambasadorką Drużyny Szpi-
ku jest m.in. Katarzyna Buja-
kiewicz. Ty również Czytel-
niku „Filantropa” możesz do-
łączyć do tej Drużyny. Wię-
cej informacji na stronie www.
darszpiku.pl.

STANISŁAW FURMANIAK 
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W grudniowe przedpołu-
dnie w Mosińskim Ośrod-

ku Kultury odbyło się trady-
cyjne spotkanie bożonarodze-
niowe, którego organizatorem 
był Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. J. Kor-
czaka w Mosinie.

Obecni byli przedstawicie-
le władz Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu z wicestaro-
stą Tomaszem Łubińskim, by-
li burmistrz Puszczykowa An-
drzej Balcerek, wiceburmistrz 
Mosiny Waldemar Krzyżanow-
ski, ksiądz kanonik Edward Maj-
ka, który złożył wszystkim świą-
teczne życzenia i pobłogosławił 
opłatki. Byli dyrektorzy i kierow-
nicy zaprzyjaźnionych z Ośrod-
kiem szkół oraz innych placó-
wek, przedstawiciele okolicz-
nych zakładów pracy, przyjacie-
le Ośrodka i przede wszystkim 
uczniowie wraz z rodzicami, za-
wsze obecni na ważnych wyda-
rzeniach w życiu szkolnej spo-
łeczności. 

Nauczyciele Martyna Bąkow-
ska, Iwona Warzych, Magdale-
na Wojciechowska i uczniowie 
Ośrodka przygotowali na tę uro-
czystość przedstawienie zatytu-
łowane ,,Maleńka miłość”, obra-
zujące narodziny Jezusa w Be-
tlejem sprzed 2000 lat. Opra-
wę muzyczną stanowiły polskie 
kolędy. Cała widownia śpiewem 
uczestniczyła w przedstawieniu. 
Wicestarosta pochwalił Piotra 
Konieczkę, ucznia II klasy Szko-
ło Przysposabiającej do Pracy, za 

Rok 2013 był dla organi-
zacji pozarządowych z 

Poznania, powiatu poznań-
skiego oraz Wielkopol-
ski czasem realizacji róż-
nych inicjatyw. Informacji, 
porad prawnych, wsparcia 
osobom z niepełnospraw-
nością na otwartym rynku 
pracy i propagowania idei 
edukacji włączającej podję-
ło się Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób Niepełno-
sprawnych (WIFOON) w Po-
znaniu.

Przez cały rok w prowa-
dzonym przez WIFOON 
Ośrodku Informacji osoby z 
różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności mogły sko-
rzystać z bezpłatnych porad 
konsultantów. Do dyspozycji 
było również Biuro Bezpłat-
nych Porad Prawnych i So-
cjalnych dla Osób Niepełno-
sprawnych.

WIFOON kontynuował 
projekt „Poznańskie Cen-
trum Wspierania Rozwoju 
Zawodowego Osób Niepeł-
nosprawnych”, dzięki któ-
remu 31 osób z niepełno-
sprawnością znalazło za-
trudnienie na otwartym ryn-
ku pracy. 

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Pozna-
niu zaprasza do udziału w 
IX Międzynarodowym Bien-
nale Fotografi i Artystycznej 
„Dziecko”.

Celem jest ukazanie świa-
ta dziecka w różnych kon-
tekstach. Każdy uczestnik 
może zgłosić maksymal-
nie 3 zdjęcia w wersji cy-
frowej. Nie mogą one naru-
szać godności dziecka. Foto-
grafi e powinny mieć format 
„JPG”: długość najdłuższe-

wzorowe prowadzenie przed-
stawienia. 

Gośćmi spotkania były przed-
szkolaki z Przedszkola „Majster-
klepka” w Poznaniu, które z ini-
cjatywy dyrektor przedszko-
la Krystyny Pawlik, nauczycieli 
i rodziców zebrały dla uczniów 
SOSW im. J. Korczaka w Mosinie 
kilka dużych worków świątecz-
nych prezentów: zabawek i po-
mocy dydaktycznych. W podzię-
kowaniu nasi uczniowie prze-
kazali na ręce przedszkolakom 
pięknego anioła, który powstał 
podczas zajęć z garncarstwa.

Podczas spotkania rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny 
szopkę betlejemską. Uczestni-
cy otrzymali dyplomy i nagro-
dy. Poinformowano o działalno-
ści na terenie SOSW w Mosinie 
grupy wolontariackiej i o udzia-
le ośrodkowych wolontariuszy w 
akcji ,,Szlachetna paczka”. Było 
kolędowanie i rozmowy przy 
świątecznym stole. Goście otrzy-
mali kolejny numer ośrodkowej 
gazetki ,,Notesik”. Sali była ude-
korowana pracami plastycznymi 
uczniów Ośrodka.

W przeddzień, również w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury, odbyło 
się spotkanie integracyjne oko-
licznych szkół i przedszkoli z 
uczniami Ośrodka, podczas któ-
rego goście obejrzeli ,,Maleńką 
Miłość”, a każda z grup zaśpie-
wała wybraną kolędę. 

 EWA MALINOWSKA 
 SOSW W MOSINIE

go boku 2400 pikseli w pro-
fi lu „RGB”. Opłata za uczest-
nictwo w konkursie wynosi 
10 euro lub 30 złotych. Pra-
ce należy zgłaszać za pomo-
cą formularza na www.wbp.
poznan.pl w terminie do 30 
kwietnia. Organizator: Wo-
jewódzka Biblioteka Publicz-
na i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu, ulica Pru-
sa 3, 60-819 Poznań. Bliższe 
informacje: Władysław Nie-
lipiński, tel. (61) 6640867, 
foto@wbp.poznan.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Istotną sprawą była też kon-
tynuacja kampanii propagu-
jącej ideę edukacji włączają-
cej pod nazwą „Uczmy się ra-
zem żyć. Dzieciaki z podwór-
ka”. W roku 2013 w ramach 
przedsięwzięcia realizato-
rzy przeprowadzili warsztaty 
edukacyjne w 20 szkołach na 
terenie województwa wielko-
polskiego oraz nagrali tele-
dysk „Razem radę damy”, pro-
mujący kampanię. 

Do kolejnych działań WI-
FOON powziętych w 2013 
roku zaliczają się projekty: 
„Niepełnosprawny – spraw-
ny w pracy” realizowany w 
ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, „Cen-
trum Bukowska – czas na 
zmianę” prowadzony wraz 
z Wielkopolską Radą Koor-
dynacyjną – Związek Orga-
nizacji Pozarządowych, „Zo-
baczyć i usłyszeć – z audio-
deskrypcją w Wielkopolsce” 
i „Centrum Wspierania Roz-
woju Zawodowego Osób 
Niepełnosprawnych – startuj 
z wysokiego pułapu!”. 

OPRACOWAŁA
NA PODSTAWIE 

MATERIAŁÓW WIFOON 

KAROLINA KASPRZAK 

Rok 2013 
w WIFOON

Świat 
dziecka

Boże Narodzenie 
w Mosinie
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Polska działaczka spo-
łeczności żydowskiej i 

przewodnicząca Związku 
Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich – Filia w Pozna-
niu Alicja Kobus została 
uhonorowana przyznanym 
przez Prezydenta RP Krzy-
żem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski „za wy-
bitne zasługi w działalno-
ści na rzecz tolerancji, dia-
logu i zbliżenia między na-
rodami”.

Aktu wręczenia dokonał 
wicewojewoda wielkopolski 
Przemysław Pacia w czwar-
tek 16 stycznia w Sali Wiel-
kiej Centrum Kultury Zamek 
w Poznaniu podczas obcho-
dów XV-lecia odtworzenia 
Gminy Żydowskiej. 

W uroczystości wziął 
udział między innymi Mar-
szałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woź-
niak, wiceprezydent Miasta 
Poznania Dariusz Jaworski, 
Arcybiskup Metropolita Po-
znański Stanisław Gądecki, 
współtwórca poznańskiego 
Hospicjum „Palium” profesor 
Jacek Łuczak i poseł na Sejm 
RP Rafał Grupiński. 

 – Pamiętamy o zbrodni i 
nieobecności, która wynika-
ła nie tylko z tej zbrodni, ale i 
z określonej polityki. Dzisiej-
szy dzień pokazuje, że jeste-
śmy społeczeństwem wraż-
liwym, otwartym na dialog i 
umacnianie więzi – powie-
dział Marek Woźniak. 

Widownia była wypełniona 
po brzegi. W trakcie koncertu 
w CK Zamek zorganizowa-
nego także z okazji trwające-
go w Poznaniu XVII Dnia Ju-
daizmu wysłuchaliśmy pre-
zentacji Poznańskiego Chóru 
Dziewczęcego „Skowronki” 
oraz młodego poznańskiego 
pianisty, mieszkającego w Ja-
ponii, Ignacego Lisieckiego. 

Związek Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich – Fi-
lia w Poznaniu współpracu-
je z przedstawicielami róż-
nych wyznań, organizacja-

Bombki
malowane
misternie
zdobione
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Młodzieży Sprawnej Inaczej 
„Śmiałek” z Poznania 13 grud-
nia 2013 roku zorganizowa-
ło wycieczkę do Borzęciczek i 
niedaleko położonego Koźmi-
na Wielkopolskiego. 

Jeszcze podczas podróży pani 
Róża – nasz przewodnik, opo-
wiadała nam o historii Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Borzęciczkach, 
który został utworzony już w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Bazą ośrodka stał się pa-
łac po niemieckiej rodzinie Stol-
bergów. W początkowych latach 
istnienia ośrodek składał się tyl-
ko z klas początkowych i inter-
natu. W miarę upływu lat po-
szerzał swą działalność eduka-
cyjną. 

Obecnie placówka posiada 
podstawową szkołę specjalną, 
gimnazjum i szkołę przysposa-
biająca do zawodu. Dzieci i mło-
dzież z różnym stopniem nie-
pełnosprawności intelektualnej 
uczy się i przygotowuje do życia 
w społeczeństwie. Kładzie się 
nacisk na wszechstronny roz-
wój, przygotowanie do pracy i 
nauki zawodu.

Zwiedzając ośrodek, widzieli-
śmy neorenesansowe elementy 
niemieckiego pałacu. Pedagodzy 
ośrodka opowiadali o edukacji 
wychowanków i ich osiągnię-
ciach sportowych. Podziwiali-
śmy medale z Olimpiad Specjal-
nych i ze Światowych Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Przy gigantycznej choince 
śpiewaliśmy kolędy, składali-
śmy życzenia świąteczne i uda-
liśmy się autokarem do Koźmi-
na. Zwiedziliśmy miasto, spa-
cerowaliśmy po miejskim parku 
podziwiając zamek z pierwszej 
połowy XIV wieku. Byliśmy w fi r-
mie „Lotos” produkującej ozdoby 
choinkowe. Tu poznaliśmy etapy 
produkcji bombek. 

Widzieliśmy, jak z gorące-
go, lejącego się szkła w ludz-
kich dłoniach powstają różne ich 
kształty. Następnie są malowane 
i misternie zdobione. Kupowa-
liśmy bombki na pamiątkę, aby 
je powiesić u siebie na choince. 
Pełni kolorowych wrażeń wraca-
liśmy do domu.

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

mi społeczno-kulturalnymi. 
Podejmuje szeroko rozumia-
ną działalność charytatyw-
ną i jednoczy ze społeczeń-
stwem tych, którzy naraże-
ni są na wykluczenie. Re-
prezentuje Żydów w proce-
sie odzyskiwania przedwo-
jennego mienia gmin żydow-
skich i innych wyznaniowych 
osób prawnych. Współpracu-
je ze szkołami, upowszech-
nia działalność wolontaria-
tu i ideę społecznej samopo-
mocy. 

Mamy zaszczyt również 

współpracować z tą organi-
zacją. W roku 2007 jej prze-
wodnicząca Alicja Kobus, 
uhonorowana wspomnia-
nym wysokim odznacze-
niem, podarowała wózek 
inwalidzki samotnej matce 
trojga niepełnosprawnych 
dzieci, podopiecznej naszej 
Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Filan-
trop”. To jeden z przejawów 
tej współpracy, świadczący o 
szczerym humanitaryzmie, o 
czym nigdy nie zapomnimy. 

 KAROLINA KASPRZAK

PIĘTNASTOLECIE ODTWORZENIA GMINY ŻYDOWSKIEJ W POZNANIU

Za tolerancję 
i humanitaryzm

Wicewojewoda Przemysław Pacia przystępuje do wręczenia 
Alicji Kobus Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Koncertuje Poznański Chór Dziewczęcy „Skowronki”. 
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Noworoczne 
spotkanie 
„Klaudynki”

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Niepełnospraw-

nym Intelektualnie i Ruchowo 
„Klaudynka” zorganizowało 5 
stycznia w restauracji „Biała 
Dama” spotkanie noworocz-
ne „Idzie styczeń, niesie wie-
le życzeń”. 

Prezes Anetta Szarzyńska 
złożyła noworoczne życzenia, 
powitała m.in. burmistrza Kór-
nika Jerzego Lechnerowskie-
go, wolontariuszki – gimnazja-
listki, przedstawicieli Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy, podziękowała fi rmie Tektu-
ry Faliste za wsparcie fi nanso-
we oraz mamom podopiecz-
nych „Klaudynki”. 

Przekazała życzenia dla 
„Klaudynki” m. in. od Gośliń-
skiego Stowarzyszenia Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych 
w Murowanej Goślinie i Swa-
rzędzkiego Stowarzyszenia 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu.

W fi lmie nakręconym w 
oparciu o opowiadanie Karola 
Dickensa „Opowieść wigilijna” 
zaprezentowali się uczestni-
cy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Zaprezentowany 
tez teledysk „Makumba”, tak-
że zrealizowany przez osoby 
z ŚDS. 

Zebrani bardzo gratulowa-
li po projekcji wykonawcom 
poszczególnych ról. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski gratulo-
wał świetnego funkcjonowa-
nia „Klaudynce” i Środowisko-
wemu Domowi Samopomocy. 

Było wspólne śpiewanie ko-
lęd, gwiazdor z upominkami i 
zabawa taneczna. 

ROBERT WRZESIŃSKI 

Kasia, pieszczotliwie nazy-
wana Kajką, to niepełno-

sprawna dziewczyna, której ro-
dzice postanowili oddać pięk-
nie położoną nieruchomość w 
Kobylnikach w gminie Rokiet-
nica, by w tym miejscu wybu-
dować ośrodek dla osób takich 
jak Kajka. Chodzi o to, by po 
śmierci najbliższych miały za-
bezpieczoną przyszłość i god-
ne życie. 

Najpierw utworzone zosta-
ło stowarzyszenie, które zajęło 
się załatwianiem niezbędnych 
formalności. Posesja już czeka-
ła. Na razie działka jest w pełni 
uzbrojona, stoją mury i jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Szacuje 
się, że na powstanie domu po-
trzeba około dwóch i pół miliona 
złotych. Zaczętą budowę wraz z 
gruntem notarialnie ofi arodaw-
cy przekazali Polskiemu Stowa-
rzyszeniu na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w 
Poznaniu, któremu szefuje Zdzi-
sława Gorynia. Dlaczego akurat 
temu stowarzyszeniu? 

– Rodzice Kajki zwrócili się 
do nas, bo prowadzimy podobny 
dom stałego pobytu „Przystań” 

Kawiarnia w której obsługi-
wać będą osoby niepełno-

sprawne oraz oddanie do użyt-
ku domu krótkiego pobytu – to 
dwa zadania, które Stowarzy-
szenie Na Tak zamierza zreali-
zować w tym roku. 

O tym, że marzenia się speł-
niają, członkowie stowarzysze-
nia przekonali się nie jeden raz. 
Stąd ambitne pomysły na przy-
szłość. Dzięki zajęciu trzecie-
go miejsca w budżecie obywa-
telskim i zdobyciu 2,5 milio-
na złotych można było rozpo-
cząć modernizację zniszczone-
go budynku przy ulicy Płowiec-
kiej. Na ten projekt zagłosowało 
5.345 mieszkańców Poznania. 
Budynek rośnie w oczach, został 
pięknie otynkowany, trwają pra-
ce wykończeniowe. Niebawem 
będzie można przyjąć pierw-
szych podopiecznych. 

W domu zamieszkają oso-
by, które na krótko zostaną bez 
opieki. Przykładowo ktoś z opie-
kunów znajdzie się w szpitalu, 
będzie musiał pilnie wyjechać, 
załatwić ważne sprawy poza 
Poznaniem, to będący pod jego 
opieką niepełnosprawny znaj-
dzie dach nad głową właśnie 
w domu krótkiego pobytu. Za-
mieszka w przytulnym pokoju, 
otrzyma posiłki, w razie potrze-
by pomoc medyczną, miło spę-
dzi czas. 

Stowarzyszenie Na Tak wpa-
dło również na pomysł, by w 
tym roku otworzyć w Poznaniu 
kawiarnię. Powstanie ona w po-
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przy ulicy Chmielnej w Pozna-
niu – wyjaśnia Zdzisława Gory-
nia. – Mieszkają w nim osoby z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną, a obowiązkiem pracow-
ników jest zapewnienie im ta-
kich warunków, by czuli się jak 
w rodzinie. Wydaję zalecenia, 
by przede wszystkim dbać o jak 
najlepszą atmosferę. Tam, gdzie 
są ludzie, pojawiają się niepo-
rozumienia i zadrażnienia, tak-
że wśród niepełnosprawnych. 
Rolą opiekunów jest ich rozwią-
zywanie. Wielkie zainteresowa-
nie pobytem w „Przystani” to dla 
nas sygnał, że kolejny taki dom 
jest niezbędny. Tym bardziej, 
że na Chmielnej możemy za-
gwarantować miejsce czterna-
stu stałym osobom. Na począt-
ku stycznia tego roku zgłosili 
się do naszego stowarzyszenia 
państwo Sabina i Stefan War-
deccy z propozycją przekazania 
rozpoczętej budowy „Domu Kaj-
ki”. Utworzyli fundację, bo mie-
li zmysł wybudowania domu 
o wiele wcześniej. Niestety, lat 
im przybyło, pojawiały się prze-
szkody, dlatego uznali, że roz-
poczętą budowę wraz z parce-

lą przekażą w dobre ręce. Wy-
brali nasze stowarzyszenie, bo-
wiem ma ono dobrą renomę i 
doświadczenie w prowadzeniu 
podobnego domu. 

Parcela ma 2.306 metrów, 
jest ładnie usytuowana w pobli-
żu głównej drogi. Budynek jest 
częściowo zadaszony. Pierwot-
ny zamysł był taki, by zamiesz-
kało w nim pięć dziewcząt, każ-
da w pokoju o powierzchni po-
nad siedemnaście merów z ła-
zienką. Przewidywano jadal-
nię, catering, bawialnię dla za-
jęć rehabilitacyjnych. Ale gdy-
by zamieszkało tylko pięć osób, 
to „Dom Kajki” nie byłby w sta-
nie się utrzymać. Postanowiono 
więc, że podopiecznych będzie 
około piętnastu, którym trze-
ba zapewnić opiekę medyczną 
i kuchnię. Postanowiono, aby w 
pokojach zamieszkały po dwie 
osoby, co jest ekonomiczne ra-
cjonalne. 

– Powierzchnia domu wynosi 
ponad trzysta metrów – dodaje 
Zdzisława Gorynia. – Wszystkie 
pomieszczenia znajdują się na 
jednym poziomie. Myślę, że bę-
dzie to wspaniałe miejsce god-

bliżu Starego Rynku i zgodnie z 
założeniami goście będą obsłu-
giwani przez osoby niepełno-
sprawne. Ma to być miejsce nie 
tylko spotkań, ale i wymiany do-
świadczeń. Obsługa przeszła już 
specjalny kurs w Wyższej Szkole 
Hotelarstwa i Gastronomii w Po-
znaniu. Potrafi  zebrać zamówie-
nia, zaparzyć kawę i zająć się 
klientami. 

– Miniony rok był dla nas bar-
dzo pracowity, ale pełen sukce-
sów i doświadczeń w różnych 
dziedzinach – mówi Natalia 
Marciniak-Madejska, dyrektor 
do spraw wsparcia osób niepeł-
nosprawnych Stowarzyszenia 
Na Tak. – Rozpoczęliśmy od fi l-
mu „Ja kocham”, którego premie-
ra zebrała miłośników prawdzi-
wego kina. Jego autorzy pokaza-
li, że miłość to uczucie, którego 

mogą doświadczać także oso-
by niepełnosprawne. Wpraw-
dzie kochają oni po swojemu, 
ale dla nich uczuciowe rozterki 
są tak samo ważne jak dla ludzi 
sprawnych. Wielkopolski Por-
tal Informacyjny Osób Niepełno-
sprawnych Pion.pl zorganizował 
otwarte spotkanie pod hasłem 
„Różne oblicza miłości”, które-
go celem była promocja prawa 
osób z niepełnosprawnościami 
do godnego i szczęśliwego ży-
cia osobistego. Zachęceni kultu-
ralnym sukcesem zorganizowa-
liśmy w klubie Blue Note w Po-
znaniu koncert charytatywny na 
rzecz Szkoły Zakątek. Podczas 
koncertu wystąpiła grupa kaba-
retowa „Gzik” oraz zespół poezji 
śpiewanej „Cisza jak ta”. Zebra-
ne ze sprzedaży biletów i licy-
tacji pieniądze przeznaczyliśmy 
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nego życia dla osób z niepełno-
sprawnością. Budowa jest na-
szą własnością, poszukujemy 
funduszy na jej wykończenie. 
Powinny się to zamknąć w kwo-
cie dwóch i pół miliona złotych. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie 
będzie to łatwe zadanie. Posia-
dłość jest na terenie gminy, dla-
tego nie oczekujemy dotacji od 
władz Poznania. Może gdyby-
śmy złożyli projekt obywatelski, 
to szanse znacznie by wzrosły. 
Jeżeli zaangażują się w budowę 
władze gminy, to trzeba będzie 
ustalić wiele szczegółów. Liczy-
my na darczyńców. Prowadzimy 
rozmowy z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, będzie-
my ubiegać się o dofi nansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Inicjatyw Społecznych. 

Wybudowanie „Domu Kajki” 
stworzy Polskiemu Stowarzy-
szeniu na rzecz Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym Koło w 
Poznaniu duże pole manewru. 
Mając do dyspozycji już działa-
jący hostel przy ulicy Chmielnej 
w Poznaniu i „Dom Kajki”, bę-
dzie można bardziej sprawnych 
podopiecznych umieścić wła-
śnie w hostelu, który jest pię-
trowy, a potrzebujących bardziej 
zaawansowanej opieki w obiek-
cie w Kobylnikach. Wszystkim 
zależy na tym, by oba domy jak 
najlepiej służyły podopiecznym. 
Ze względu na to, że posesja w 
Kobylnikach jest duża, może 
uda się dobudować salę rehabi-
litacyjną. 

Już się zgłaszają pierwsi za-
interesowani. Stowarzyszenie 
czeka na kolejnych rodziców 
dzieci niepełnosprawnych inte-
lektualnie, dla których „Dom Kaj-
ki” jest nadzieją na ich właściwą 
rehabilitację i godne życie. 

AURELIA PAWLAK 

na obóz rehabilitacyjny dla dzie-
ci z głęboką wieloraką niepełno-
sprawnością.

Starania Stowarzyszenia „Na 
Tak” są wspierane przez zna-
nych artystów. Tak było w przy-
padku Katarzyny Bujakiewicz, 
która z okazji Dnia Kobiet wzię-
ła udział w licytacji rozmaitych 
przedmiotów. Zebrane fundusze 
przekazano na rzecz podopiecz-
nych Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Kamyk”. Z kolei 
Mieczysław Hryniewicz, znany z 
serialu „Zmiennicy” i „Na Wspól-
nej”, wsparł akcję „Litr paliwa 
zamiast piwa”. Ta inicjatywa po-
zwala na zakup paliwa potrzeb-
nego na dowóz niepełnospraw-
nych dzieci na rehabilitację. Naj-
pierw było przedsięwzięcie „Bie-
giem po paliwo” na poznańskiej 
Cytadeli, a jesienią w kino Apol-
lo odbył się wieczór charytatyw-
ny. Widzów bawili artyści z ka-
baretów Czesuaf i K2. 

– Nasze stowarzyszenie 
wspólnie z Zakładem Psycho-
patologii Dziecka Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza w 
Poznaniu zorganizowało trzecią 
konferencję naukową poświęco-
ną problematyce osób niepełno-
sprawnych – dodaje Natalia Mar-
ciniak-Madejska. – Prelegentami 

byli pracownicy naukowi oraz 
praktycy w dziedzinie wielora-
kiej niepełnosprawności. Jako 
gość specjalny wystąpił profesor 
Andreas Frohlich, wybitny nie-
miecki uczony, twórca koncep-
cji stymulacji bazalnej, ważnej w 
pedagogice osób z głęboką nie-
pełnosprawnością. Konferencja 
miała na celu podnoszenie po-
ziomu wiedzy tych, którzy na co 
dzień pracują i stykają się z oso-
bami niepełnosprawnymi. 

Ze stowarzyszeniem zwią-
zana jest Galeria „tak”, organi-
zująca wystawy i wernisaże. Do 

spektakularnych wydarzeń nie-
wątpliwie należał projekt „Time-
lessness”, podczas którego moż-
na było zobaczyć prace dwóch 
światowej sławy czeskich arty-
stów art brut, czyli Zdenka Ko-
ska i Lubosa Plnego. Dzięki za-
angażowaniu Małgorzaty Sza-
efer, kuratora wystaw i wernisa-
ży w Galerii „tak”, udała się wy-
stawa Les Saints de L’Art Polona-
is w Creation Franche Museum 
B. Zwiedzający mieli okazję zo-
baczyć wyjątkowe prace Adama 
Niezgórskiego, znakomitego ar-
tysty zaprzyjaźnionego z galerią. 

Natomiast dzięki pasji i zaanga-
żowaniu Wojciecha, Deneki ak-
tora Teatru Nowego, podopiecz-
ni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Krzemień” przygotowali spek-
takl „Lokomotywa marzeń”. Ze-
społy taneczne „Promyk” i „Ga-
limatias” wystąpiły podczas V 
Wiosennego Przeglądu Twór-
czości Dzieci i Młodzieży z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
w Teatrze A. Fredry w Gnieźnie. 

Na uznanie na pewno zasłu-
guje bieg „Run of Spirit”, łączą-
cy aktywność sportową, integra-
cję, profi laktykę zdrowotną oraz 
fi nansowe wsparcie osób niepeł-
nosprawnych. Realizowany jest 
z myślą o współzawodnictwie 
osób pełnosprawnych i niepeł-
nosprawnych. W okresie przed 
Bożym Narodzeniem Warsz-
tat Terapii Zajęciowej „Krze-
mień” gościł przy wigilijnym sto-
le Przemysława Pacię, wicewo-
jewodę wielkopolskiego. Słyną-
cy z otwartego serca dla osób 
niepełnosprawnych wicewoje-
woda przywiózł ze sobą świą-
teczne podarunki. Zgodnie z tra-
dycją „Krzemień” zorganizował 
kiermasz, podczas którego moż-
na zakupić wyroby ceramiczne i 
kartki świąteczne. Dochód z im-
prezy przekazano za zakup ma-
teriałów do pracowni oraz na 
organizację wakacji letnich. Bez 
tych pieniędzy nie udałoby się 
przeprowadzić wielu planów 
stowarzyszenia. 

AURELIA PAWLAK

Powstaje dom Kajki

Mury już stoją.
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Liczna widownia zgromadzo-
na w sali „Luveny” w Luboniu 

w poniedziałek 6 stycznia obej-
rzała jasełka zaprezentowane 
przez lubońskie Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Wspólna Droga”.

Osoby z niepełnospraw-
nością powinny być 

włączane w podejmowanie 
decyzji co do spraw, które 
ich dotyczą. Z danych wyni-
ka, że około 60 tysięcy osób 
w Polsce jest całkowicie 
ubezwłasnowolnionych, a 
około 10 tysięcy częściowo. 

Nie sposób kryć, że w na-
szym kraju procedura ubez-
własnowolnienia często jest 
nadużywana. Dzieje się tak 
na ogół w przypadku chę-

ci przejęcia przez opiekuna 
majątku albo wypłaty świad-
czenia przysługującego oso-
bie z niepełnosprawnością, 
choć to nie jedyny powód.

Wiele jeszcze trzeba, by 
słowa na temat usamo-
dzielniania osób z niepeł-
nosprawnością i stwarzania 
im szansy na pełnoprawne 
uczestnictwo we wszystkich 
sferach życia przekształciły 
się w konkretne czyny.

Konwencja ONZ o pra-

wach osób niepełnospraw-
nych, a dokładniej zapis w 
artykule 12, nie dopuszcza 
ograniczenia zdolności do 
czynności prawnych wobec 
osób z niepełnosprawno-
ścią. 

Na stronie internetowej 
Rzecznika Praw Obywatel-
skich (www.rpo.gov.pl) czy-
tamy, że „obowiązek wdra-
żania postanowień Konwen-
cji po jej ratyfi kacji motywuje 
Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści do przyśpieszenia dzia-
łań w tej kwestii. Planowana 
przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości nowelizacja propo-
nuje zastępowanie całko-
witego ubezwłasnowolnie-
nia innymi formami pomo-
cy w samodzielnym funkcjo-
nowaniu, które będą w peł-
ni włączały osobę z niepeł-
nosprawnością w podejmo-
wanie decyzji dotyczących 
jej życia”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Ubezwłasnowolnienie 
sprzeczne z Konwencją 

Jasełka „Wspólnej Drogi” 
w Luboniu

Uroczystość prowadzili: 
prezes Beata Krystkowiak-
Grycza oraz Ireneusz Zygma-
nowski. Powitano przewod-
niczącego Rady Miasta Lu-
boń Marka Samulczyka, wi-
ceburmistrzów Rafała Mar-
ka i Mikołaja Tomaszyka, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Elżbietę Bi-
jaczewską, przedstawicie-
li fi rm, instytucji, darczyńców, 
sponsorów, przyjaciół i rodzi-
ny. 

Jasełka przygotowały dzie-
ci – podopieczne „Wspól-
nej Drogi”, razem z aktorka-
mi Teatru Animacji w Pozna-
niu, Martą Wesołowską i Ka-
tarzyną Romańską. Opra-
wę sceniczną zapewniła fi r-
ma Waldek i Jacek – „Światło i 
Dźwięk”. Zaprezentowało się 
35 osób z niepełnosprawno-
ścią i wolontariuszy. Wido-
wisko mówiło o przygotowa-
niach do Wigilii, o św. Mikoła-
ju z prezentami, o Maryi i na-
rodzinach Dzieciątka, o św. 
Józefi e, przybyciu trzech kró-
lów. Jasełka uświetniły kolędy.

Marek Samulczyk wyra-
ził nadzieję, że przy „Wspól-
nej Drodze” powstaną warsz-
taty terapii zajęciowej. Zade-
klarował pomoc Rady Mia-
sta Luboń. Wręczono symbol 
wdzięczności fi rmie „Światło 
i Dźwięk”, prezesowi zarzą-
du fi rmy „Luvena” Grzegorzo-
wi Zagoździe i wicewojewo-
dzie Przemysławowi Paci re-
prezentowanemu przez Ro-
mana Szewczyka.

Na stoisku można było za-
kupić symboliczną cegiełkę 
na budowę warsztatów tera-
pii zajęciowej.

Robert
Wrzesiński
R
W

Święty Mikołaj z elfami.

Przybyli aniołowie.
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Jesteś 
zwycięzcą

Dnia 10 grudnia 2013 roku 
nasz Warsztat Terapii Za-

jęciowej w Swarzędzu po raz 
dwunasty został zaproszony 
przez zaprzyjaźnioną szko-
łę Fundacji EKOS do udziału 
w sportowej zabawie – igrzy-
skach „Jesteś zwycięzcą”. 

Całą oprawę oraz wszyst-
kie konkurencje przygotowa-
li uczniowie z liceum pod opie-
ką swoich nauczycieli. Rozpo-
częcia zawodów dokonał dy-
rektor szkoły Witold Gromadz-
ki wraz z przewodniczącą na-
szego Stowarzyszenia Barbarą 
Kucharską. Po przysiędze pod 
opieką wolontariuszy ruszyli-
śmy na stanowiska sportowe. 
Każdy z nas miał okazję zmie-
rzyć się w 10 konkurencjach. 

Były to między innymi: sla-
lom z krążkiem do hokeja, rzut 
do kosza, strzał do bramki, sta-
nowisko manualne, przejście 
pod tyczką, skakanka, przejście 
przez szarfę, siatkówka. Na za-
kończenie każdy ze sportow-
ców otrzymał medal i dyplom. 

Wszyscy sportowcy, wolon-
tariusze i nauczyciele utworzy-
li krąg i odśpiewali nasz stowa-
rzyszeniowy hymn „Jaka siła 
jest w splecionych mocno dło-
niach”. Dziękujemy Fundacji 
Edukacji Społecznej „EKOS” za 
długoletnią przyjaźń  oraz za te 
zawody. W tej szkole czujemy 
się bardzo dobrze i z niecierpli-
wością czekamy na przyszło-
roczną Olimpiadę. 

MICHAŁ OGONIAK

W dniu 8 grudnia 2013 roku 
w Gimnazjum nr 3 w 

Swarzędzu odbył się jak co 
roku „Bal z Mikołajami”. Ta 
data to także 23 rocznica po-
wstania naszego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski imienia Leszka Grajka. 

Przybyłych gości i uczestni-
ków zabawy mikołajkowej po-
witała Barbara Kucharska. Na-
stępnie dla wszystkich gości za-
dedykowano utwór Edyty Gep-
pert „Zamiast”. Zaśpiewała go 

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełno-

sprawnych zostaliśmy zapro-
szeni do Starostwa Powia-
towego w Poznaniu. Wraz z 
osobami z wielu ośrodków 
dla niepełnosprawnych spo-
tkaliśmy się z bardzo cieka-
wymi osobami. 

Mówiły one o życiu i pro-

Pejzaże
i twarze
Kilkustopniowy mróz nie 

zniechęcił grupy senio-
rów i ich przyjaciół do wyj-
ścia z domu we wtorek 21 
stycznia. W Galerii Sztu-
ki Współczesnej „Starówka” 
prowadzonej przez Filię nr 4 
Zespołu Dziennych Domów 
Pomocy w Poznaniu zorga-
nizowano kolejne spotkanie 
ze sztuką.

Tym razem przestrzeń od-
dano do dyspozycji miesz-
kance Gniezna Robercie Mar-
cinkowskiej. Autorkę fascynu-
je malarstwo jak również gra-
fi ka oraz poezja. Pisze wier-
sze, haftuje i nie boi się wy-
zwań. Nadto jest kobietą 
skromną. Wie, że na określe-
nie „artystka” trzeba długo i 
solidnie pracować. 

Wytwory, które uczestni-
cy wystawy mogli zobaczyć, 
to nie tylko pejzaże, ale też 
ludzkie twarze skłaniające 
do wnikliwej refl eksji. Marcin-
kowska podróżując po świe-
cie miała okazję spotkać wie-
lu ludzi. Historia każdego 
człowieka była inna i na swój 
sposób wyjątkowa. Dlatego 
postanowiła namalować ich 
portrety. 

Pośród dzieł Roberty Mar-
cinkowskiej znajdujemy twarz 
starszego mężczyzny w kape-
luszu – najlepszy dowód na to, 
że motyw starości pełni w jej 
sztuce ważną rolę.

 KAROLINA KASPRZAK

Portret starszego mężczyzny. 
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Sandra Paetz. Był to bal wielkiej 
radości. 

Dziękowaliśmy naszym do-
brym Mikołajom – darczycom 
za pomoc w zakupie nowego 
samochodu. Po podziękowa-
niach wystąpiła nasza Gwiazda 
Dobroczynności o złotym ser-
cu – Halina Benedyk. Jak co roku 
przeprowadzono licytację pier-
nikowej chatki. Dochód z niej 
przeznaczony został na paczki 
świąteczne dla uczniów gimna-
zjum z biedniejszych rodzin. Za-
bawę taneczną poprowadził pan 
Robert Olszewski. Po raz drugi 
w role Mikołajów wcieli się pra-
cownicy fi rmy Blum. Dziękujemy 
im za radosną zabawę z nami. 

MICHAŁ OGONIAK

blemach osób niepełnospraw-
nych oraz formach pomocy 
dla nich. Dzięki fi lmowi mo-
gliśmy zobaczyć, jak wyglą-
da sport osób niepełnospraw-
nych. Ciekawie o swoich po-
dróżach po świecie i o swo-
jej ostatniej książce opowiadał 
Arkady Fiedler. Każdy ośrodek 
rehabilitacyjny otrzymał rower 
rehabilitacyjny i książkę A. Fie-
dlera z autografem. Uprzyjem-
ni nam ona szare zimowe dni i 
pozwoli przybliżyć kulturę i ży-
cie Majów.

 Były też występy artystycz-
ne, które wszystkim się bardzo 
podobały. Cieszymy się, że mo-
gliśmy tam być w Strarostwie 
i ciekawie spędzić czas, za co 
bardzo dziękujemy organiza-
torom. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Bal z Mikołajami

Z wizytą w Starostwie 
Powiatowym

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ
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– Minęły dwa lata, od kie-
dy została Pani Pełnomoc-
nikiem Rządu ds. Równego 
Traktowania. Jakie działania 
w tym czasie Pani podjęła, by 
osobom dyskryminowanym z 
różnego powodu żyło się w 
Polsce łatwiej? 

– Staram się codziennie 
nad tym pracować. Przede 
wszystkim rozmawiam ze 
wszystkimi ministrami, któ-
rzy realizują swoją polity-
kę, aby działania, które służą 
równemu traktowaniu, były 
przez nich realizowane. Moim 
głównym partnerem jest Mi-
nister Pracy i Polityki Spo-
łecznej, który prowadzi m.in. 
sprawy dotyczące rynku pra-
cy. Wchodzą niebawem prze-
pisy, które ułatwią powrót na 
rynek pracy rodzicom dzieci 
do lat 6, będą specjalne gran-
ty dla pracodawców. Zostaną 
też uruchomione granty do-
tyczące pracy na odległość, 
aby osoby, które nie mogą do-
jeżdżać codziennie do pra-
cy z uwagi na zajmowanie 
się niepełnosprawnym człon-
kiem rodziny, miały taką moż-
liwość. Rozmawiam także z 
ministrem pracy o różnych 
instytucjach opiekuńczych. 
Pierwsze nasze rozmowy 
obejmują ustawę o żłobkach – 
jak można je zakładać i fi nan-
sować. Były na to pieniądze z 
pierwszego programu rządo-
wego „Maluch”, które nie zo-
stały do końca wykorzysta-
ne, bo z kwoty 40 milionów 
złotych samorządy wykorzy-
stały tylko 15 milionów. Spo-
ro organizowałam konferen-
cji oraz spotkań z liderami, 
którzy działają w środowisku 
organizacji chroniących oso-
by niepełnosprawne. Odby-
łam też kilka spotkań z rodzi-
cami dzieci niepełnospraw-
nych protestującymi pod kan-
celarią premiera, zaprasza-
łam na nie także innych mi-
nistrów, którzy są odpowie-
dzialni za różne fragmen-
ty tego systemu. Dzięki temu 
mamy projekt ustawy, która 
zmierza w tym kierunku, na 
którym nam zależy – aby fi -

Potrzebna wrażliwość 
i wyobraźnia
Z AGNIESZKĄ KOZŁOWSKĄ-RAJEWICZ, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania rozmawia STANISŁAW FURMANIAK. 

nansowanie opieki nad osobą 
niesamodzielną zależało od 
tego, jaki jest stopień jej nie-
pełnosprawności, jaki rodzaj 
opieki jest potrzebny. Oprócz 
tego prowadzę rozmowy, przy 
współudziale organizacji po-
zarządowych, z Ministrem In-
frastruktury i Rozwoju doty-
czące mieszkań wspomaga-
nych, czyli wznoszenia bu-
dynków wielorodzinnych, w 
których powinno być po kilka 
mieszkań uniwersalnych, do-
stosowanych do osób niepeł-
nosprawnych. 

– Czy obecne pani upraw-
nienia są wystarczające, by 
w pełni realizować zadania? 
Czy też jednak rząd powinien 
ustawowo zwiększyć Pani 
kompetencje? 

– Chciałabym mieć własny 
budżet, własny dział admi-
nistracji, bo obecnie działam 
w ramach Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, a nie jako 
osobne ministerstwo. W tej 
chwili jest tak, że moim zada-
niem jest koordynowanie pra-
cy całego rządu w zakresie 
równego traktowania. Jest jak 
jest, ale nie jest najgorzej. 

– Jak wygląda Polska na tle 
innych krajów europejskich 
pod względem wspierania 
osób niepełnosprawnych? 

– Bardzo słabo. Na Za-
chodzie jest duża świado-

mość istnienia w społeczeń-
stwie osób niepełnospraw-
nych. Tam również jest bar-
dzo rozwinięte projektowanie 
uniwersalne. U nas szwanku-
je współpraca pomiędzy sfe-
rą rządową a pozarządową. 
My jesteśmy cały czas przeko-
nani, że życie toczy się tylko 
pomiędzy osobami zdrowy-
mi i cała infrastruktura, którą 
tworzymy, jest dla osób zdro-
wych. Owszem, mamy pra-
wo budowlane, ale to jest tro-
chę wymuszone. W innych 
krajach, gdy się buduje prze-
strzeń publiczną, to zapisa-
ne są bardzo szczegółowe re-
gulacje, od kąta nachylenia 
chodnika po pomalowanie 
innym kolorem przycisku w 
windzie. I nie chodzi u nas o 
to, że my nie mamy pieniędzy 
– tylko że u nas brakuje wy-
obraźni. Najpierw się budu-
je, a później dostosowuje się 
obiekt do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Ale są też 
wyjątki, jak chociażby Gdynia, 
której prezydentem jest Woj-
ciech Szczurek. Jest to czło-
wiek, który ma bardzo dobre 
wyczucie społeczne. Projekto-
wanie uniwersalne jest dowo-
dem na to, że ktoś jest wraż-
liwy i współczujący, a to się 
przekłada w przypadku Gdy-
ni na konkretne decyzje tego 
samorządowca, budujące-
go przestrzeń publiczną dla 
wszystkich. Chciałabym, aby 
takie myślenie funkcjonowa-
ło w całej Polsce. 

– W Polsce jest wiele orga-
nizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz osób po-
trzebujących. Czy współpra-
ca z nimi jest dla pani ważna? 

– Bardzo. I bardzo dobrze mi 
się z nimi współpracuje. Dość 
często spotykam się w kance-
larii premiera z organizacja-
mi pozarządowymi. Tych spo-
tkań odbyłam wiele i to na róż-
ne tematy. Myślę, że rok 2013 
był zdominowany przez temat 
przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej, szczególnie 
seksualnej. Organizacje poza-
rządowe pracują często nad 
niektórymi sprawami po kil-
kanaście lat i ich doświadcze-
nie jest bezcenne w rozmowie 
politycznej. Gdybym nie mia-
ła przy sobie doświadczonych 
fachowców, ekspertów z tych 
organizacji, prawdopodobnie 
nie dałabym rady przekonać 
posłów do tego, aby zmienić 
tryb ścigania za gwałt. 

– Mamy początek 2014 
roku. Jakie tematy chciała-
by Pani zrealizować w tym 
roku? 

– Zaplanowałam kilka pro-
jektów. W tej chwili jest już 
gotowy projekt na promowa-
nie aktywnego ojcostwa „Tato 
Polski”. Inny dotyczy prze-
mocy seksualnej, który two-
rzę przy współudziale Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. 
Będziemy wspólnie przygoto-
wywać jedną rządową stronę 
internetową, na której znajdą 
się wszystkie niezbędne infor-
macje, linki do organizacji po-
zarządowych, numery telefo-
nów, porady, wskazówki jak 
się zachowywać w sytuacji 
przemocy seksualnej: wszyst-
ko to, co jest istotne dla ofi a-
ry. Kolejny projekt, który będę 
realizowała w tym roku, do-
tyczyć będzie udziału kobiet 
w podejmowaniu kluczowych 
decyzji w biznesie, polityce, 
nauce, w kwestii obecności 
kobiet na wysokich stanowi-
skach. Chcemy w ten sposób 
pokazać, że zarządy miesza-
ne pracują lepiej.
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– Czym są choroby rzadkie 
i jak można leczyć człowieka 
dotkniętego chorobą rzadką?

– Z dokumentu Rady Unii Eu-
ropejskiej wynika, że w Europie 
około 30 milionów osób cier-
pi na choroby rzadkie. Choroba 
rzadka to taka, która występuje 
w populacji rzadziej niż raz na 2 
tysiące urodzeń. Połowa dotyczy 
dzieci. Aż 30% osób z chorobami 
rzadkimi umiera przed 5 rokiem 
życia. Większość chorób rzad-
kich to choroby genetyczne. Dia-
gnostyka choroby rzadkiej jest 
trudna. Każda choroba charak-
teryzuje się innymi objawami. 
Często lekarz widzi, że pacjent 
jest chory, ale nie potrafi  usta-
lić rozpoznania. Zdarza się, że 
daną chorobę rzadką rozpozna-
je się dopiero po śmierci, ale naj-
częściej diagnozy nie stawia się 
wcale. Dwa lata temu, 29 lutego 
2012 roku, z inicjatywy posła na 
Sejm RP Barbary Czaplickiej po-
wołano Parlamentarny Zespół 
do spraw Chorób Rzadkich.

– Co ma wpływ na niepełno-
sprawność intelektualną?

– Niepełnosprawność intelek-
tualna dotyczy szacunkowo po-
nad 2,3% populacji. Jako lekarz 
genetyk wyraźnie dostrzegam 
dramat rodziców, którym rodzi 
się dziecko z ograniczeniami in-
telektualnymi. Kiedy przycho-
dzi na świat noworodek z wa-
dami wrodzonymi, pierwsze py-
tanie rodziców dotyczy tego, jak 
będzie się rozwijał intelektual-
nie. Najtrudniejszy dla rodziców 

dziecka z niepełnosprawnością 
umysłową jest fakt, że nigdy nie 
będzie samodzielne. Organiza-
torzy służby zdrowia nie tylko w 
Polsce, ale i na całym świecie nie 
doceniają wagi niepełnospraw-
ności intelektualnej. Brakuje 
środków na diagnostykę i inter-
dyscyplinarne wsparcie. Wiele 
rodzin ma trudności fi nansowe. 
Całkowity koszt opieki nad oso-
bą ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności intelektualnej 
wynosi 1 do 2 milionów dolarów 
(w Stanach Zjednoczonych i Eu-
ropie). To zdecydowanie więcej 
aniżeli koszt opieki nad osobą 
z demencją i daleko więcej niż 
nad osobą z nowotworem zło-
śliwym.

– Co powinien zrobić rodzic 
dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną? Gdzie szu-
kać pomocy? 

– Należy dziecko i rodziców 
skierować do poradni genetycz-
nej nawet wtedy, gdy przebieg 
ciąży oraz okoliczności porodu 
wskazują na niegenetyczne tło 
choroby i jest to pierwszy przy-
padek niepełnosprawności inte-
lektualnej w rodzinie. Zalecam 
też ostrożnie podchodzić do roz-
poznania „mózgowe porażenie 
dziecięce”. Wykazano, że w 70% 
przypadków w rzeczywistości 
kryje się za tym choroba gene-
tyczna, a czynniki niegenetycz-
ne w wywiadzie (przebieg ciąży, 
porodu) ją maskują. 

– Dlaczego wizyta w porad-
ni genetycznej jest tak ważna?

–Niekiedy stawia się pytanie: 
po co badanie w poradni gene-
tycznej, skoro widać, że dziecko 
jest opóźnione w rozwoju? Dla 
dziecka takie badanie jest waż-
ne. Nie wiemy, czy nie ma dole-
gliwości, o których nie może po-
wiedzieć. Jeśli przeprowadzimy 
badania i będziemy wiedzieli, ja-
kie to zaburzenie, przyniesiemy 
mu ulgę. Bardzo cierpią dzieci 
dotknięte zespołem Cornelia de 
Lange (rzadki zespół wad wro-
dzonych), bo prawie wszystkie 

mają refl uks żołądkowo-przeły-
kowy. O swoim bólu nie mogą 
powiedzieć opiekunom, bo nie 
mówią. 

– Na czym opiera się postę-
powanie diagnostyczne w po-
radni genetycznej w przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną? 

– Na wstępnej ocenie wyglą-
du i zachowania dziecka, zapo-
znaniu się z danymi dotyczą-
cymi dziecka (pod uwagę bie-
rze się dotychczasowy rozwój, 
przebyte choroby, kiedy zauwa-
żono opóźnienie w rozwoju, za-
chowanie dziecka, wyniki prze-
prowadzonych uprzednio ba-
dań diagnostycznych), wywia-
dzie dotyczącym przebiegu cią-
ży ze zwróceniem uwagi na 
choroby ciężarnej, przyjmowa-
ne leki, używki (zwłaszcza alko-
hol), dokładnym badaniu przed-
miotowym dziecka ze zwróce-
niem uwagi na wady rozwojowe, 
cechy dysmorfi i, zmiany skór-
ne, ocenie wyglądu i zachowa-
nia rodziców i rodzeństwa oraz 
bardzo ważnym etapie, czyli wy-
wiadzie rodzinnym – wykre-
śleniu i analizie rodowodu. Na-
stępnie przeprowadza się bada-
nia diagnostyczne (dobrane na 
podstawie wniosków wynikają-
cych z badania przedmiotowe-
go dziecka).

– Wiele kontrowersji bu-
dzi kwestia zakładania rodzin 
przez osoby z niepełnospraw-
nością, zwłaszcza intelektual-
ną.

– Opiekunowie dorosłych 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną są w pełni świadomi 
tego, że będą one potrzebowały 
wsparcia do końca życia. Trud-
no więc wyobrazić sobie je w 
roli rodzica. Powstaje też obawa 
bliskich o to, czy dziecko poczęte 
przez osoby z niepełnosprawno-
ścią umysłową urodzi się zdro-
we. Wszystko zależy od tego, 
czy jest to dziedziczenie auto-
somalne recesywne czy autoso-
malne dominujące. Dzieci, które 

ukończyły szkoły specjalne, jako 
osoby dorosłe mogą bardzo do-
brze funkcjonować. Znam sy-
tuację, kiedy kobieta z niepeł-
nosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, po szkole spe-
cjalnej, urodziła dziecko, a póź-
niej umiejętnie je pielęgnowała, 
dziecko było zadbane i pogod-
ne, a rodzina dobrze funkcjono-
wała. 

– Możliwość wykonania nie-
odpłatnych badań w kierunku 
Fibrodysplazja Ossifi cans Pro-
gressiva w Katedrze i Zakła-
dzie Genetyki Medycznej Uni-
wersytetu Medycznego imienia 
Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu budzi zainteresowanie 
wielu osób. Na czym polegają 
takie badania? 

 – Szansa takich badań zro-
dziła się dzięki zaangażowaniu 
dr n.med. Aleksandra Jamshe-
era – który współpracuje rów-
nież z Centrum Genetyki Me-
dycznej „Genesis” – i mgr Mag-
daleny Sochy. Zajęli się tym, po-
nieważ jest szansa, że skutecz-
na okaże się terapia genowa tej 
choroby. Są już próby kliniczne. 
Pacjenci, którzy zostaną zdia-
gnozowani na podstawie tych 
badań, będą mieli szansę sko-
rzystania w przyszłości z terapii 
genowej. 

 – Czym jest Fibrodysplazja 
Ossifi cans Progressiva? 

 – Jest to postępujące kost-
nienie tkanek miękkich, docho-
dzi do tego pod wpływem na-
wet niewielkiego urazu. Wsku-
tek ucisku skostniałych struk-
tur na tkankę mięśniową docho-
dzi do uszkodzenia mięśni i pro-
gresji kostnienia. Powoduje to 
znaczne defi cyty ruchowe i stop-
niową utratę samodzielności. 
FOP jest jedną z rzadkich chorób 
genetycznych. W Polsce odnoto-
wano zaledwie kilkanaście ta-
kich przypadków. Wielu chorych 
wciąż pozostaje bez diagnozy. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Właściwa diagnoza – 
szansą na ulgę w bólu
Z prof. dr hab. n. med. ANNĄ LATOS-BIELEŃSKĄ – specjalistą w dziedzinie genetyki klinicznej 
i laboratoryjnej genetyki medycznej z Centrum Genetyki Medycznej „Genesis” w Poznaniu 
rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Sztab XXII Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-

mocy przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Osiedle Młodych” 
na poznańskich Ratajach ze-
brał rekordową sumę przeszło 
60.500 zł. – nie licząc obcej wa-
luty i złota. 

99 wolontariuszy było w 
obiektach handlowych: Gale-
ria Malta, Selgros Cash & Carry, 
IKEA, M1 oraz na Termach Mal-
tańskich. Kwestowali w całym 
Poznaniu. Kwestowali także w 
ratajskich przedszkolach i Szko-
le Podstawowej nr 20. 

22 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy nie 

pozostał obojętny uczniom 
klasy II b ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Puszczykowie. W 
niedzielę 12 stycznia przyłą-
czyli się do akcji i pięć minut 
po godzinie 15 wystąpili z pro-
gramem artystycznym przed 
publicznościa zgromadzoną 
w sali Biblioteki Miejskiej im. 
Małgorzaty Musierowicz w 
Puszczykowie. 

Po występie spotkali się z 
wolontariuszami, którzy nie 
tylko przedstawili cele i zało-

żenia tegorocznej imprezy, ale 
pokazali im puszki, naklejki-
serduszka i identyfi katory oraz 
wyjaśnili na czym polega ich 
praca. Chętni uczniowie pod 
opieką rodziców wraz z wo-
lontariuszami ruszyli ulicami 
Puszczykowa zbierać pieniąż-
ki na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycy-
ny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów. Te dzie-
ciaki mają naprawdę wielkie 
serca! 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Pomimo choroby potrafi ły 
wydobyć na światło dzien-

ne swoją wrażliwość, deli-
katność i talent. To pomo-
gło im zapomnieć o chorobie 
i obudzić w sobie optymizm. 
Wszystko zaczęło się od Beaty 
Tietz z poznańskiego Klubu 
Amazonek i Ani Kozłowskiej, 
plastyczki z Centrum Kultury 
Zamek. To one zmobilizowa-
ły Amazonki, by chwytając za 
ołówek i farby pokonać opory. 
Efektem tych działań jest wy-
stawa prac w ogrodzie zimo-
wym w Wielkopolskim Cen-
trum Onkologii w Poznaniu.

Wśród egotycznych roślin, w 
uroczej scenerii przypominają-
cej tę z poznańskiej palmiarni, 
na sztalugach stoją obrazy na-
malowane na płótnie. Są kwia-
ty, pejzaże, góry, a nawet szczyt 
Mont Blanc. W obrazach za-
mykają się tęsknoty, marzenia, 
cele i dążenia autorek. Jest w 
nich głębia, bo malowano je z 
wielkim sercem. 

– Gdy przyszłam do Klu-
bu Amazonek, zaczęłam na-
mawiać koleżanki, by zaję-
ły się wycinankami i obrazka-
mi – mówi Beata Tietz. – W mo-

– Skąd wziął się pomysł, by 
w budżecie obywatelskim zło-
żyć projekt, w którym Cari-
tas zaproponował utworzenie 
przytuliska dla bezdomnych? 

– Nie satysfakcjonuje mnie 
jednorazowa pomoc osobom 
bezdomnym na zasadzie prze-
chowalni. Uważam, że działa-
nia powinny być skoncentro-
wane na tym, by człowieka z 
bezdomności wyprowadzić. 
Obowiązujący w naszym kraju 
system jest skonstruowany w 
taki sposób, że pomija się naj-
ważniejsze ogniwo, od którego 
powinno się zacząć ten proces. 
Jest nim przytulisko. Wśród 
placówek zajmujących się pro-
blem bezdomności w Pozna-
niu nie ma miejsca pobytu na 
jedną noc. Ta noc może stać 
się w życiu człowieka przeło-
mowa. W tym miejscu powinni 
zająć się bezdomnym psycho-
logowie, terapeuci, pracowni-
cy socjalni i zaproponować mu 
drogę powrotu do społeczeń-
stwa. Chodzi o stworzenie 
miejsca, w którym bezdomni 
mogliby znaleźć odpowiedni 
kierunek dalszego postępowa-
nia. Jestem przekonany, że tych 
kilka godzin w przytulisku wy-
starczyłoby, aby „oswoić” bez-
domnego, dodać mu otuchy i, 
jak nazwa wskazuje, przytu-
lić. Pozostawić w przekona-
niu, że jest ważny i potrzebny. 

Koncert fi nałowy odbył się w 
Domu Kultury „Jędruś”. Sponso-
rami tegorocznej ratajskiej ak-
cji byli: „Fawor”, Sławek Piasek 
– Plus-Veko Pirotechnika, Ga-
stro-Plan Tomasza Urbackiego, 
fi rma ochroniarska „Rak-Servi-
ce”, Konspol Holding sp z o. o. z 
Nowego Tomyśla. 

Wystąpiły dzieci z Przedszkola 
nr 114 „Pinokio”, grupa baletowa 
z „Jędrusia”, dzieci z Przedszko-
la „Liczmanek”, Zespół Wokal-
ny Seniorów„Tęcza” działający 
przy „Jędrusiu”, zespoły tanecz-
ne „Fart” i „Farcik” z DK „Na Pię-
terku”, zespół wokalny „Kleks” z 
Grupy Artystycznej „Erato” z DK 
„Orle Gniazdo”, zespołu „Power 
of dance”, zespoły Młodzieżowej 
Akademii Tańca Domu Kultury 
„Jubilat”, Studio im. Pawła Stenc-
la Kolejorz Girls, Kabaret „Afera”, 
zespoły wokalne „Behere” i „In-
spiro”. 

Kulminacją koncertu fi nało-
wego była licytacja różnych oso-
bliwości, dzięki której zgroma-
dzono 3.450 zł. 

ROBERT WRZESIŃSKI

ich działaniach wspierała mnie 
Amazonka Irka, która nie do-
czekała wystawy, bo przegra-
ła z chorobą. To właśnie Irka 
poznała mnie z Anią Kozłow-
ską, specjalistką od sztuk pla-
stycznych. I tak się zaczęło. 
Najpierw brakowało wiary we 
własne siły. Słyszałam słowa: 
„ja nie umiem, „ja się do tego 
nie nadaję”, ale się nie zrazi-
łam. Wkrótce nasze kółko za-
częło się rozrastać. Najpierw 
było osiem uczestniczek, a te-
raz jest ich już trzynaście. Spo-
tykamy się raz na dwa tygo-
dnie po dwie godziny. W stycz-
niu obchodziliśmy rocznicę na-
szej działalności, której zwień-
czeniem jest właśnie wystawa 
w Wielkopolskim Centrum On-
kologii. 

Amazonki rozpoczęły przy-
godę z plastyką od ołówka po-
przez kredki. Pierwsza wysta-
wa została wystawiona w klu-
bie, którą szefowa Krystyna 
Wechmann zawiozła do Śremu, 
by zachęcić tamtejsze Ama-
zonki do podjęcia podobnej 
działalności. Początkowo był 
opór, a potem przyszła refl ek-
sja, że przecież też można się 
tym zająć. 

Sprawić, by sam chciał zmie-
nić swoje życie. 

– Czy to wystarczające dzia-
łania? 

– Oczywiście, że nie. To 
pierwszy krok w długim i 
żmudnym procesie przywra-
cania do normalnego życia. 
Osoby bezdomne z przytuli-
ska powinny trafi ć do schroni-
ska, gdzie pobyty trwają od kil-
ku dni do kilku miesięcy. Wy-
chodzenie z bezdomności po-
winno trwać aż do podjęcia 
zatrudnienia na wolnym ryn-
ku pracy. W Poznaniu ten sys-
tem działa od końca, bowiem 
są wszystkie ogniwa oprócz 
tego pierwszego. A to wła-
śnie od przytuliska powinien 
się rozpocząć proces pomo-
cy osobom bezdomnym. Każ-
demu należy się druga szansa, 
pomoc i wsparcie. Skierowanie 
bezdomnego do schroniska z 
pominięciem tego pierwszego 
ogniwa nie przynosi oczeki-
wanych efektów. A to dlatego, 
że nie zawsze odnajduje się on 
w nowych warunkach. Jeszcze 
gorzej, gdy znajduje się pod 
wpływem alkoholu, bo wów-
czas nie ma szans na przyjęcie. 

– Był ksiądz zaskoczony, gdy 
projekt Caritas znalazł się w 
gronie zwycięzców konkursu 
dotyczącego budżetu obywa-
telskiego Poznania? 

Rekord 
na Ratajach
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– Wielu z nas nie wie, jakie 
ma talenty – mówi Beata Tietz, 
opiekunka kółka plastyczne-
go poznańskich Amazonek. – 
Bywa, że po traumie, którą jest 
choroba nowotworowa, od-
krywamy swoje umiejętności. 
Wystarczy je pobudzić, a moż-

na zyskać wspaniałe spędze-
nie czasu, wyciszenie się i speł-
nienie. Malowanie to doskonała 
terapia. Mogę na płótno prze-
nieść moje myśli i marzenia. 
Nie myślę wówczas o choro-
bie, lecz by najlepiej jak potrafi ę 
uchwycić to, co chce wyrazić.

Dobry duch zajęć plastycz-
nych to Ania Kozłowska z Cen-
trum Kultury Zamek. Uczy 
Amazonki różnych technik i 
sztuczek, które sprawiają, że 
obrazy są piękne. To za spra-
wą Ani sztuka Amazonek za-
częła wychodzić poza ich klub, 
by inni mogli zobaczyć, że nie 
są smutne i bierne. Wystarczy 
spojrzeć na ich obrazy, by do-
strzec ile ciepła, energii i opty-
mizmu z nich przebija. 

– Przed ubiegłorocznymi 
świętami Bożego Narodzenia 

nauczyłyśmy się malować na 
tkaninach – dodaje Beata Tietz. 
– Dziewczyny zrobiły szaliki, 
siateczki, parasole. Powstały 
oryginalne prezenty pod choin-
kę. Kółko się rozwija, przycho-
dzą nowe koleżanki, bo spodo-
bało im się to, co robimy.

Pomysłów i planów artyst-
ki z Klubu Amazonek mają co 
nie miara. Marzą im się szta-
lugi, duży wybór farb, płótna, 
plenery. Pierwszy zaplanowały 
wiosną nad Wartą. To kosztuje, 
dlatego trwa szukanie fundu-
szy, by można było realizować 
pasje. Na pytanie, skąd czer-
pią inspiracje, Beata Tietz od-
powiada, że malując wyrzucają 
z siebie negatywne i pozytyw-
ne emocje. Beata namalowa-
ła ubiegłoroczną wyprawę na 
Mont Blanc i wiosenną podróż 

do Egiptu. Amazonki zaanga-
żowane w działania plastyczne, 
fi zyczne, turystyczne są silniej-
sze psychicznie, bo zajęcia od-
ciągają je od złych myśli. Planu-
ją wyjścia do muzeów, galerii i 
na wystawy. Będzie to dla nich 
ważna lekcja. 

– Gdy otworzyłyśmy ofi cjal-
nie naszą wystawę w Wielko-
polskim Centrum Onkologii, 
przebywający tutaj chorzy i od-
wiedzające ich rodziny chętnie 
przychodziły, oglądając obra-
zy namalowane przez byłe pa-
cjentki tego szpitala. Myślę, że 
to obudziło w nich nadzieję i 
optymizm. 

Lekarze mówią: „rak to nie 
wyrok”. W wielu przypadkach 
można całkowicie wyzdro-
wieć. Ale ważna jest profi lak-
tyka, o której się zapomina. I 
odpowiednie nastawienie psy-
chiczne, bo zdaniem Amazo-
nek osiemdziesiąt procent zwy-
cięstwa jest efektem pozytyw-
nego myślenia. Wczesne wy-
krycie nowotworu zwiększa 
szansę na powrót do zdrowia. I 
o tym przede wszystkim trzeba 
pamiętać. 

AURELIA PAWLAK 

– Nie, bo nasz projekt zo-
stał solidnie przygotowany. 
Wcześniej jeździliśmy po róż-
nych przytuliskach i spraw-
dzaliśmy, jak funkcjonują. Poza 
tym nie spotkałem nikogo, kto 
by stwierdził, że takie miejsce 
nie jest potrzebne. Przeszliśmy 
przez gęste sito, bo złożono po-
nad 250 wniosków. Jako Cari-
tas jesteśmy w stanie zająć się 
stworzeniem przytuliska dla 
bezdomnych. Skoro tyle osób 
zagłosowało na nasz projekt 
to znaczy, że ludzie rozumie-
ją taką potrzebę. Mamy kadrę, 
która po przeszkoleniu będzie 
gotowa do pracy z bezdomny-
mi w sposób profesjonalny. Za-
mierzamy włączyć rzeszę wo-
lontariuszy. Czekamy tylko na 
wskazanie miejsca gdzie przy-
tulisko mogłoby powstać. Mam 
kilka pomysłów, ale ich nie 

– Nie zadziwiają księdza 
mieszkańcy Poznania, którzy z 
jednej strony chcą przytuliska, 
a z drugiej nie chcą go w swo-
im sąsiedztwie? 

– Zadziwia. To swoista schi-
zofrenia. Nie mamy w zasobach 
kościelnych takiego budynku w 
śródmieściu, by w nim otworzyć 
przytulisko. Musiałoby się to od-
być kosztem likwidacji jadłodaj-
ni, z której korzysta wielu po-
trzebujących. Wskazanie miej-
sca na przytulisko leży po stro-
nie władz miasta. Kilka propo-
zycji zostało odrzuconych z róż-
nych powodów. Miejsce przy uli-
cy Śniadeckich też jest już nieak-
tualne. Uważam, że niepotrzeb-
nie media rozdmuchały tę spra-
wę. Trzeba brać po uwagę za-
grożenie życia a nawet śmierć 
bezdomnych, szczególnie w 
okresie zimowym. A mimo to 

niezgoda mieszkańców może 
przeszkodzić kolejnym lokali-
zacjom. Jednak wierzę, że nasz 
projekt będzie zrealizowany. 

– Co stanie się z pieniędz-
mi przeznaczonymi na przytu-
lisko? 

– Na pewno nie wolno ich 
zmarnotrawić, wydać na inny 
cel. Nie spisaliśmy z władzami 
miasta żadnej umowy. Wzięli-
śmy udział w konkursie, wygra-
liśmy i teraz czekamy na rozwój 
wypadków. Będzie miejsce – to 
będą pieniądze i przytulisko. 

– Ten brak wrażliwości na 
los drugiego człowieka zatrwa-
ża. 

– Ludzie pasjonują się huma-
nitarnym sposobem zabijania 
zwierząt, ludzkim traktowaniem 
karpia – natomiast człowieka 
będącego na ulicy i umierające-
go z zimna są w stanie pozosta-
wić samemu sobie. Na szczę-
ście nikt nie może narzekać na 
głód. Prowadzone przez Cari-
tas jadłodajnie oferują ciepły po-
siłek, każdy może się najeść do 
syta. Żyjemy w czasach, w któ-
rych człowiek ulega coraz więk-
szemu uprzedmiotowieniu. Jako 
społeczeństwo tracimy wrażli-
wość, współczucie i zrozumie-
nie. Nigdy nie wiadomo, jak uło-
ży się nasze życie i czy pewne-
go dnia sami nie podzielimy losu 
bezdomnych. 

Boli mnie ludzka 
niewrażliwość
Z księdzem WALDEMAREM HANASEM, dyrektorem Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej rozmawia AURELIA PAWLAK. 

ujawnię, bo obawiam się me-
dialnego zgiełku, który mógłby 
zaszkodzić projektowi. 

Obrazy Amazonek 
w szpitalu 
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Parkiet
pełen
uśmiechów

Spotkanie noworoczne połą-
czone z zabawą karnawa-

łową zorganizowało 10 stycz-
nia dla swoich członków koło 
Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu w Śre-
mie.

Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 16.30. Nie bez powodu 
sala „Jedynka” przy Szkole Pod-
stawowej numer 1 w Śremie zo-
stała wybrana przez orgazni-
zatorów. I tym razem Państwo 
Biankowie nie zawiedli. Prze-
piękne, srebrzysto-białe deko-
racje nadały sali wytworny kli-
mat. Prezes Koła WZINR w Śre-
mie Maria Pękala powitała gości. 
Złożyła sprawozdanie z dzia-
łań w 2013 roku i przedstawi-
ła plan pracy na 2014 rok. Ape-
lowała o wsparcie dla chorej na 
SM 41-letniej Barbary Zaidlic 
poprzez wpłacanie 1% podat-
ku na jej konto. Po dziękowała za 
współpracę burmistrzowi Śremu 
Adamowi Lewandowskiemu. 
Złożyła życzenia noworoczne. 
Burmistrz pogratulował człon-
kom Koła prężnej działalności. 

Zdrowia i szczęścia w Nowym 
2014 roku życzyli również: dy-
rektor powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie Mał-
gorzata Łucka, Edward Biniarz 
– przedstawiciel Koła WZINR w 
Środzie i Błażej Friedrich, przed-
stawiciel Zarządu Główne-
go WZINR. Po części ofi cjalnej i 
obiedzie rozpoczęła się fanta-
styczna zabawa. Za oprawę mu-
zyczną był odpowiedzialny Ire-
neusz Zalewski. Grał wspaniale, 
więc do tańca nie trzeba było ni-
kogo namawiać. Parkiet był cały 
czas pełen uśmiechniętych osób. 
Wszyscy bawili się wspaniale. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

30 listopada dobiegły koń-
ca pierwsze w regio-

nie DNI EKONOMII SPOŁECZ-
NEJ organizowane w Ostrowie 
Wielkopolskim przez Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej przy Fundacji im. Królowej 
Polski Św. Jadwigi wraz z Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Poznaniu.

OWES działa na terenie sub-
regionu kaliskiego od począt-
ku 2013 roku. Dni Ekonomii 
Społecznej, które odbyły się 
w dniach 28-30 listopada 2013 
roku w Ostrowskim Centrum 
Kultury, stanowiły rodzaj pod-
sumowania działań na rzecz 
ekonomii społecznej w regio-
nie. Impreza została objęta pa-
tronatem Prezydenta Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz Starosty 
Powiatu Ostrowskiego.

W czwartek 28 listopada 
rozpoczęła się część szkole-
niowa Dni ES, która skierowa-
na była do przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, jed-
nostek samorządu terytorial-
nego i instytucji rynku pracy. 
Wzięli oni udział w licznych 
warsztatach i blokach infor-
macyjno-szkoleniowych pro-
wadzonych przez ekspertów 
Fundacji oraz zaproszonych 
przez ROPS wykładowców.

W piątek 29 listopada od-
była się konferencja plenar-
na z udziałem poseł Małgo-
rzaty Adamczak, Wicestarosty 
Ostrowskiego Tomasza Ław-
niczaka, Zastępcy Prezydenta 
Ostrowa Wielkopolskiego Mar-
leny Maląg, Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu Aleksan-
dry Kowalskiej, prezesa Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi Andrzeja Markiewi-
cza oraz wielu innych znako-
mitych gości. Podczas konfe-
rencji wręczone zostały kolej-
ne w Wielkopolsce certyfi ka-
ty „Zakup Prospołeczny”. Trafi -
ły one tym razem do Spółdziel-

ni Socjalnej GRODZKA, Wielo-
branżowej Spółdzielni Socjal-
nej A-Z i Spółdzielni Socjal-
nej POMOST. Uroczyste wrę-
czenie uświetnił występ Patry-
cji Kliber.

Zwieńczeniem Dni Eko-
nomii Społecznej był trwają-
cy od piątku do soboty Wielki 
Kiermasz Świąteczny Ekono-
mii Społecznej, którego celem 
było zaprezentowanie miesz-

Dni Ekonomii 
w Ostrowie 

kańcom Ostrowa Wlkp. i oko-
lic szerokiej gamy produktów 
i usług, jakie oferują podmio-
ty ekonomii społecznej, takie 
jak zakłady aktywności zawo-
dowej, warsztaty terapii za-
jęciowej i spółdzielnie socjal-
ne. 20 wystawców przedstawi-
ło swoją bogatą ofertę dekora-
cji i upominków świątecznych, 
wykonywanych przez osoby 
niepełnosprawne lub zagrożo-
ne społecznym wykluczeniem. 
Podczas Kiermaszu przepro-
wadzony został konkurs na 
najlepszy PES. Jego uroczyste 
rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród miało miejsce 11 grud-

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego chętnie kupowali 
świąteczne prezenty i ozdoby oferowane na kiermaszu.

Aukcja na przedmiotów przekazanych przez wystawców 
na rzecz poszkodowanych w Jankowie Przygodzkim.
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Społecznej 
Wielkopolskim 

nia 2013 r. podczas obchodów 
III Ostrowskiego Dnia Wolon-
tariusza, zorganizowanych 
w Forum Synagoga przez 
Urząd Miasta w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Komisja konkurso-
wa na podstawie wybranych 
przez PES produktów wyróż-
niła 3 podmioty: Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Nowolip-
sku, Esline Sp. z o.o. w Po-
znaniu oraz Zakład Aktywno-
ści Zawodowej Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej. Każdy gość 
Kiermaszu miał szansę wziąć 
udział w konkursie, w którym 
nagrodami były pakiety upo-
minków świątecznych. Nie za-
brakło słodkiego poczęstunku 
i kawy, które zapewniła Spół-

Szopka z piernika przyniosła 
WTZ w Nowolipsku 

zwycięstwo w konkursie 
na najlepszy PES.

dzielnia Socjalna POMOST 
z Kępna. Catering dla uczest-
ników części szkoleniowej Dni 
Ekonomii Społecznej zapewnił 
Zakład Aktywności Zawodo-
wej w Słupcy. 

Podczas Kiermaszu prze-
prowadzona została zbiór-
ka na rzecz poszkodowanych 
w Jankowie Przygodzkim oraz 
aukcja, na której zlicytowano 
przedmioty przekazane przez 
wystawców. Wszystkie zebra-
ne pieniądze – 2070,80 zł. – 
Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi niezwłocznie prze-
kazała na konto uruchomione 
przez Urząd Gminy Przygodzi-
ce „Pomoc dla poszkodowa-
nych wybuchem gazu w Janko-
wie Przygodzkim”.

Projekt Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, w ra-
mach którego zorganizowa-
no Dni Ekonomii Społecz-
nej, współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

WERONIKA JANASZEK

Kuźnia pomysłów – warsztaty dla organizacji pozarządowych.

Certyfi kat Zakup Prospołeczny trafi ł do Spółdzielni GRODZKA, 
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z 

i Spółdzielni Socjalnej POMOST.

Antoni Sobolewski mówi o nowych możliwościach 
pozyskiwania środków do roku 2020.

Laureaci konkursu na najlepszy PES: WTZ w Nowolipsku, 
Esline sp. z o.o. i ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Wicestarosta Ostrowski 
Tomasz Ławniczak 

otwiera Dni Ekonomii 
Społecznej 

w Ostrowie Wielkopolskim.
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Wojewoda wielkopolski 
Piotr Florek wręczył w 

sobotę 4 stycznia medale pa-
miątkowe „Ad Perpetuam Rei 
Memoriam” podczas spotka-
nia noworocznego wojewody i 
marszałka z samorządowcami 
w Auli UAM. 

Nagroda honorowa wojewody 
wielkopolskiego, decyzją kapitu-
ły, przyznana została Wojciecho-
wi Krukowi, politykowi, przed-
siębiorcy, ekonomiście, szefowi 
rady Krajowej Izby Gospodarczej 
i Wielkopolskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej oraz Stefanowi 
Barłogowi, prezesowi zarządu 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919. 
Medal „Ad Perpetuam Rei Me-
moriam ustanowiony został w 
1992 roku i wręczany jest jako 
uhonorowanie zasług wybitnych 
Wielkopolan. 

W piątek 17 stycznia w Cen-
trum Kultury w Czarnkowie wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek 

wręczył pamiątkowy medal „Ad 
perpetuam rei memoriam” płk. 
poż. w st. spocz. Władysławo-
wi Pilawskiemu, który świętował 
urodziny. 

Władysław Pilawski od 1934 
r. działał w OSP w Czarnkowie, 
później został pracownikiem 
okręgu wojewódzkiego Zarządu 
Straży Pożarnych w Poznaniu. 
W trakcie II wojny światowej do-
wodził plutonem 55. Pułku Pie-
choty „Leszno”, działał w Związ-
ku Walki Zbrojnej, a następnie w 
Armii Krajowej. Po zakończeniu 
wojny został komendantem Za-
wodowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu. Od 1957 r. pełnił przez 
22 lata funkcję zastępcy komen-
danta głównego Straży Pożar-
nych. Po zakończeniu służby w 
1979 roku w stopniu pułkowni-
ka pożarnictwa dokumentował 
historię polskiego pożarnictwa. 
Jest autorem 9 książek o tematy-
ce historycznej.

TOMASZ STUBE

– Nazwa stowarzyszenia su-
geruje, że absolwenci pakują 
walizki i ruszają w podróż. Czy 
tak jest w rzeczywistości? 

– To metafora określające róż-
ne sytuacje, w których znaleźli 
się absolwenci. Mówi się o nich 
stracone pokolenie, dotknię-
ci przez bezrobocie, zatrudnia-
ni na umowy śmieciowe, mają-
cy trudne wejście na współcze-
sny rynek pracy. Nasze działania 
obejmują osoby do trzydzieste-
go roku życia. Celem jest pomoc 
młodzieży w zdobywaniu kom-
petencji zawodowych i społecz-
nych. Kolejny priorytet to wspie-
ranie organizacji pozarządo-
wych w zakresie tworzenia i ad-
ministrowania stron interneto-
wych. Trzecie ważne zadanie to 
promocja e-wolontariatu. 

– Na czym ta pomoc polega? 

– Dzięki naszym szkoleniom 
można się nauczyć, jak napi-
sać ciekawe CV, utworzyć e-
portfolio, nagrać video-CV, które 
wzbudzi zainteresowanie przy-
szłego pracodawcy. W jaki spo-
sób utworzyć i zarządzać swo-
ją stroną internetową, dbać o 
jej bezpieczeństwo w sieci. Po-
kazujemy możliwości zarabia-
nia na swojej stronie interneto-
wej. W działalności szkolenio-
wej koncentrujemy się na prze-
kazywaniu umiejętności infor-
matycznych i marketingowych. 
Prowadzimy pogotowie rekru-
tacyjne, którego zadaniem jest 

Wojtek Stańko jest młodym, 
pełnym optymizmu czło-

wiekiem. Normalnie się poru-
sza, nie korzysta z kul ani wóz-
ka, jeździ samochodem, pra-
cuje. Na pierwszy rzut oka nic 
nie wskazuje, że jest chory na 
stwardnienie rozsiane. Tym 
bardziej, że przebiegł maraton, 
fotografuje, jeździ na rowerze. 
Wojtek zamiast leków wybrał 
sport i rehabilitację. Jak na ra-
zie rezultaty są bardzo dobre. 

Choroba ta atakuje podstęp-
nie. Tak było i w jego przypadku. 
Objawy były tak niejednoznacz-
ne, że lekarze nie potrafi li od 
razu postawić diagnozy. Na od-
dziale szpitalnym widział osoby 
z tą dolegliwością na wózkach i 
to oni byli dla niego pierwszym 
źródłem informacji. Wiedział, 
że będzie żył, ale całkiem ina-
czej niż do tej pory. Musiał się do 
tego powoli i świadomie przy-
gotowywać. Żonie powiedział 
o chorobie na przepustce szpi-
talnej w kawiarni. Postanowi-
ła wspierać go w każdej chwi-
li. Potem zaprosił do mieszkania 
znajomych i przyjaciół, oznaj-
mił, co go dopadło. Wiedział, że 

uwrażliwienie poszukujących 
pracy na konieczność stworze-
nia komunikatu kierowanego do 
konkretnego pracodawcy w taki 
sposób, by ten czytając aplikację 
odczuł, że została ona napisa-
na specjalnie do niego. Umożli-
wiamy odbycie praktyki czy sta-
żu on-line, dzięki czemu moż-
na pogodzić pracę ze zdobywa-
niem nowych kwalifi kacji. 

– Czy z waszej oferty mogą 
skorzystać osoby niepełno-
sprawne? 

– Nie uznaję takiego roz-
graniczenia. Nie ma znacze-
nia, czy jest to osoba pełno-
sprawna czy niepełnospraw-
na. Tak samo, jak bez znacze-
nia jest kolor włosów albo po-
glądy. Jestem też przeciwnikiem 
tak zwanej pozytywnej dyskry-
minacji. Irytuje mnie, że często 
w ofertach pracy zaznacza się, 
że jest ona skierowana wyłącz-
nie do osoby niepełnosprawnej. 
Moim zdaniem liczą się wiedza, 
kompetencje i doświadczenie. 
Osoby z niepełnosprawnościa-
mi często są bardzo dobrze wy-
kształcone i utalentowane. Pra-
codawcy mogą to wykorzystać 
niekoniecznie w kasie w super-
markecie, przy zawijaniu cu-
kierków lub w kuchni. Prowa-
dzimy indywidualne szkolenia 
z osobami niepełnosprawnymi 
w zakresie tworzenia stron in-
ternetowych. Zwracamy uwa-
gę, na jakie umiejętności jest 

nikt mu zdrowia nie przywróci, 
ale mógł liczyć na ich 1 % podat-
ku. Dzięki temu życie stało się 
łatwiejsze. 

– Początek choroby był bardzo 
dziwny. Straciłem smak na poło-
wie języka – mówi. – Na komu-
nii syna jadłem zupę i czułem, 
że ma okropny smak. Soliłem 
ją, ale nie pomagało. Następne-
go dnia rano chciałem się napić 
wody i znowu ten dziwny smak. 
Woda w drugiej butelce była 
taka sama. Cała zgrzewka po-
psuta? Sięgnąłem po sok i zno-
wu ten ohydny smak. Zrozumia-
łem: to nie wina potraw i napo-
jów, to ze mną dzieje się coś nie-
dobrego. Po dwóch tygodniach 
wszystko wróciło do normy. Po-
traktowałem tę sytuację jak nie-
groźny epizod. 

Wojtek pojechał wypoczywać 
na Mazury. Podczas biegu po-
czuł mrowienie w nodze. Pomy-
ślał, że źle spał. Ta myśl wróci-
ła, gdy mrowienie pojawiło się 
w ręce. Nie pomogły kupione w 
aptece maści. Trafi ł do szpitala 
w Giżycku. Tam nie było specja-
listycznego sprzętu. Nie chciał 
tracić urlopu na żmudne bada-

Na wieczną 
rzeczy pamiątkę

Stowarzyszenie na Rzecz 
Młodzieży Sprawnej Inaczej 

„Śmiałek” zorganizowało 16 
grudnia dla swoich podopiecz-
nych z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej przyjęcie wigilijne w 
restauracji „Sami Swoi” na Sta-
rym Rynku w Poznaniu.

Gdy wszyscy zasiedli do świą-
tecznego stołu, mieniącego się 
gwiazdkami i pełnego pachną-
cych pierników, prezes stowa-
rzyszenia Krystyna Dużewska 
przywitała przybyłych rodziców, 
terapeutów, uczestników WTZ 

Śmiałek” i muzyków, Eugeniu-
sza i Piotra. Śpiewaliśmy kolędy, 
które rozgrzewały serca i wpro-
wadzały w nastrój Świąt Boże-
go Narodzenia, składaliśmy so-
bie życzenia. Pan Kaczorow-
ski prezentował wigilijne wier-
sze. Wielkopolska Telewizja Ka-
blowa uwieczniła kamerą roze-
śmiane twarze podopiecznych. 
W ich oczach było widać radość, 
gdy odwiedził nas gwiazdor z 
wielkim koszem podarków. 

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Kolędy, podarki, 
życzenia
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zapotrzebowanie na rynku, aby 
pod tym kątem wzbogacać na-
szą ofertę. 

– Aktorstwo jest chyba mało 
popularnym zawodem. Po co 
organizuje się takie warsztaty? 

– Pierwotnie chcieliśmy prze-
prowadzać warsztaty przygo-
towujące kandydatów do eg-
zaminów na uczelnie teatral-
ne. Potem uznaliśmy, że war-
to nauczyć ludzi umiejętności 

aktorskich, które przydadzą się 
w codziennym funkcjonowa-
niu. To umiejętność szybkiego 
reagowania w nieprzewidzia-
nych sytuacjach, radzenia so-
bie z tremą i stresem. Warszta-
ty obejmują między innymi in-
terpretację i pracę na tekście, 
emisję głosu i dykcję, rozwija-
nie wyobraźni i improwizacji. 
Dzięki aktorstwu można po-
znać samego siebie i podnieść 
własną samoocenę, wpływać 
na wzajemne kontakty. Działa-
nia teatralne pomagają w życiu 
zawodowym, ponieważ zwięk-
szają kreatywność, pewność 
siebie, asertywność, umiejęt-
ność improwizacji. Życie to 
przecież wielki teatr, a każdy z 
nas aktorem odgrywającym z 
większym lub mniejszym po-
wodzeniem własną rolę. Kie-
rujemy się zasadą zdobywania 
kompetencji nie tylko zawodo-
wych, ale i społecznych. 

– W sferze waszych zainte-
resowań są również seniorzy. 
Pomimo odchodzenia od gazet 
papierowych na rzecz interne-
towych wydajecie czasopismo 
„Seniorzy na czasie”. 

– Nie wszyscy seniorzy mają 
dostęp do Internetu, a gazetę 
zawsze można wziąć do ręki. 
Czasopismo to projekt między-
pokoleniowy: ma młodszym 
umożliwiać rozwój zawodowy, 
a starszym stworzyć poczucie 
uczestnictwa w rodzinie i gru-
pie towarzyskiej, w kulturze i 
społeczeństwie. Na ten projekt 
otrzymaliśmy dofi nansowanie 
z Fundacji Banku Zachodnie-
go WBK i z Fundacji „Zakładów 
Kórnickich”. Nasza inicjatywa 
ma na celu wzmacnianie wię-
zi między pokoleniami. Temu 
będą służyły nie tylko kolejne 
numery czasopisma, ale tak-
że wspólne warsztaty i spotka-
nia z czytelnikami. Młodzi będą 

popisywać się swoimi umiejęt-
nościami w zakresie dzienni-
karstwa, copywritingu, grafi ki i 
marketingu. 

– Kolejną działalnością sto-
warzyszenia jest wolontariat. 

– Wiele naszych działań od-
bywa się za pośrednictwem 
sieci. Takim przykładem jest 
e-wolontariat. Mamy kilkuna-
stu studentów i stażystów z 
różnych miast, którzy wspie-
rają nas w tworzeniu specjal-
nej strony internetowej „stre-
fa PLN”, gdzie piszemy artyku-
ły na tematy związane z fi nan-
sami i bankowością. Żyjemy w 
czasach, w których nie ograni-
cza nas położenie geografi cz-
ne. Wiele rzeczy można robić 
przez Internet. Zapraszamy do 
odwiedzenia strony interneto-
wej www.absolwencinawaliz-
kach.pl

Postawiliśmy 
na wszechstronność
Z DARIUSZEM GROCHOCKIM, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia
„Absolwenci na walizkach” rozmawia AURELIA PAWLAK. 

nia. Postanowił, że zajmie się 
tym po powrocie do Poznania. I 
znowu dolegliwości minęły. Gdy 
prawie zapomniał o tych epizo-
dach, pojawiała się przeczulica: 
klimatyzacja w aucie go parzy-
ła, zimna woda dla niego była 
gorąca. Podczas mycia rąk jed-
na z nich paliła go od nadmier-
nego ciepła. Co się ze mną dzie-
je? – zastanawiał się. Niewytłu-
maczalne zjawiska nie dawa-
ły mu spokoju. Gdy mijały, zapo-
minał o nich i wszystko wraca-
ło do normy. 

– Decydujący moment na-
stąpił po zabawie karnawało-
wej. Bawiłem się bez alkoholu 
do godziny czwartej nad ranem 
– wspomina. – Nic nie wskazy-
wało, że wydarzy się coś złego. 
Następnego dnia w niedzielę po-
jechaliśmy do teściów na obiad. 
Było miło, nie czułem żadnych 
oznak, że coś się wydarzy. Ale 
poniedziałek odmienił moje ży-

ny. Zrobiono mi niezliczone ba-
dania. Lekarze znali diagnozę, 
ale potrzebny był rezonans, by 
było czarno na białym. Wcze-
śniej wykupiłem wakacje w Cze-
chach, chciałem z rezonansu 
zrezygnować. Lekarze przeko-
nali mnie, że trzeba poczekać na 
ostateczny wynik. Zostałem. Po 
dwóch tygodniach poinformo-
wano mnie, że mam stwardnie-
nie rozsiane. 

Niedowierzanie, szok, lęk 
przed nieznanym, świadomość, 
że będzie musiał zmienić swoje 
życie. Że nic już nie będzie takie 
samo. Postanowił się nie poddać 
chorobie. Zaczął szukać w Inter-
necie informacji o metodach le-
czenia, rozmawiać z ludźmi z tą 
chorobą. Postawił na sport i re-
habilitację. 

– Nie wiem, czy miałbym 
mniej rzutów rocznie, gdybym 
uczestniczył w programie i brał 
leki – mówi. – Sport lubiłem za-

wsze, szczególni bieganie. Przy-
szła mi do głowy myśl, by wziąć 
udział w październikowym ma-
ratonie, który odbył się w minio-
nym roku w Poznaniu. Chciałem 
pokazać, że osobę chorą na SM 
stać na taki wyczyn. 

Rozpoczął treningi. Najpierw 
delikatne, potem coraz inten-
sywniejsze, ale zawsze dopa-
sowane do możliwości. Wcze-
snym rankiem, gdy ludzie szli do 
pacy, on bez względu na deszcz 
i zimno ubierał się w odpowied-
ni strój i szedł na trening. Latem, 
nawet gdy wieczorem wysoka 
temperatura dawała się we zna-
ki, powtarzał bieganie. I choć nie 
stanął na podium, to przebiegł 
maraton – 42 kilometry. Pokonał 
swoją słabość. 

Wojtek nie zabiega o sławę i 
hołdy. Dla niego najważniejsze 
jest przeciwstawianie się cho-
robie. Żartuje, że musiał zacho-
rować, by przebiec taką trasę. 
Wie, że z SM będzie musiał żyć, 
a sukcesy są dla niego źródłem 
radości i satysfakcji. Stał się sil-
niejszy. I to jest najważniejsze. 

AURELIA PAWLAK 

Poszedłem pod prąd 
cie na zawsze. Wstałem z łóżka 
i poczułem niewyobrażalne za-
wroty głowy, które sugerowały 
grypę. Doszły torsje. Gdy wsta-
łem, zawroty się nasiliły. We-
zwaliśmy pogotowie. Nie byłem 
w stanie samodzielnie wstać, 
ani ustać na nogach. W szpita-
lu faszerowali mnie tabletkami, 
kroplówkami. Po trzech dniach 
dopadł mnie oczopląs: oczy 
wirowały we wszystkie stro-
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Piotruś i Mateusz są rodzeń-
stwem, chorują na autyzm. 

Mają ogromne problemy me-
taboliczne i wymagają specjal-
nej diety bezmlecznej, bezglu-
tenowej, bezcukrowej, nie to-
lerują też mięsa wieprzowe-
go, wołowego ani drobiowego 
(również jajek), nie mogą jeść 
wielu owoców i warzyw. Dlate-

Konferencja
W Hotelu
„Sheraton”

Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-

nych we współpracy z Reha-
bilitation International Europe 
(RI-Europe) w dniach 7–9 paź-
dziernika 2014 roku organizuje 
w Hotelu „Sheraton” przy ul. B. 
Prusa w Warszawie europejską 
konferencję, której celem jest 
podjęcie dyskusji na temat pro-
blemów i rozwiązań w obrębie 
rehabilitacji.

Omawiane będą m.in. zagad-
nienia dotyczące społecznych 
aspektów rehabilitacji, zatrud-
niania i rehabilitacji osób z za-
burzeniami psychicznymi, re-
habilitacji jako strategii narodo-
wej, pomiarów wyników reha-
bilitacji, socjopsychologicznych 
aspektów niepełnosprawności, 
wdrażania Konwencji o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych.

Formularz zgłoszenia czyn-
nego lub biernego udziału, wy-
tyczne dla autorów prac oraz 
informacje ogólne są dostęp-
ne na stronie internetowej www.
ecri2014.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Zwracam się z prośbą do lu-
dzi dobrego serca o pomoc 

w zakupie wózka inwalidzkie-
go dla mojego syna Fabiana No-
galskiego. Urodził się 19 kwietnia 
2008 roku. Od urodzenia choru-
je na Mózgowe Porażenie Dzie-
cięce. Nie siedzi samodzielnie, 
nie chodzi i nie mówi. Rehabili-
towany jest każdego dnia, mimo 
to postępy są bardzo powolne. 

Wózek inwalidzki, na który 
staram się zebrać pieniądze, jest 
niezbędny w naszym codzien-
nym życiu. Nie wyjdę bez niego 
z synem do lekarza czy na spa-
cer. Wózek, który teraz użytku-
jemy, jest już za mały dla moje-
go synka. Bardzo się w nim mę-
czy, cierpnie mu kręgosłup, kale-
czy sobie nóżki i rączki o meta-

lowe elementy. Gdyby synek miał 
wózek dobrany do jego potrzeb, 
wyjście na spacer i kontakt z ota-
czającym światem stałby się dla 
niego przyjemnością, a nie, jak 
dotychczas, męczarnią. 

Nie stać nas jednak na zakup 
takiego wózka. Utrzymujemy się 
jedynie ze świadczeń z Ośrodka 
Pomocy Społecznej, mój mąż nie 
pracuje z powodu choroby. Reha-
bilitacja i leczenie mojego dziec-
ka jest na tyle kosztowne, że nie 
stać mnie na zakup specjalistycz-
nego wózka Stingrey, którego 
cena wynosi 11.500 zł, a dofi nan-
sowanie z NFZ to zaledwie 3.000 
zł. Możliwe jest dofi nansowanie 
z PFRON, jednakże jest to kwota 
do 150% NFZ i wynosi do 4.500 zł. 
Ale obecnie PCPR, który dysponu-
je środkami PFRON, nie posiada 
ich. 14 stycznia wzięłam zlecenie 
na wózek inwalidzki od neurolo-
ga i od tego dnia mam miesiąc, 
aby uzbierać środki i aby te pie-
niążki nie przepadły. 

Wychowanie mojego syna wy-
maga całkowitego skupienia się 
na jego osobie i całkowitego po-
święcenia. Ja pragnę tylko, aby 
moje dziecko miało godne wa-
runki życia i aby mogło się roz-
wijać w miarę swoich możliwo-
ści. Wierzę że znajdą się osoby o 
szczodrym sercu, które pomogą 
mojemu dziecku. 

Pieniądze proszę wpłacać na 
subkonto Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Sło-
neczko”, numer konta w Banku 
Ludowym Zakrzewo Oddział Zło-
tów 89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010, Stawnica 33, 07-400 Złotów, 
z dopiskiem darowizna na rzecz 
Fabiana Nogalskiego 50/N .

Można też przesłać Fabianko-
wi 1% podatku: Fundacja Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko”, KRS 0000186434, z 
dopiskiem 50/N Fabian Nogalski.

MILENA NOGALSKA
MAMA

go też konieczne jest wspoma-
ganie chłopców suplementami. 
Nie są to tanie preparaty, ponie-
waż nie mogą mieć w składzie 

barwników, wielu konserwan-
tów i dodatków. 

Dzieci wymagają rehabilitacji, 
która bezpłatnie jest bardzo ubo-
ga i niestety, aby chłopcy robi-
li postępy, należy szukać pomocy 
u prywatnych specjalistów. Cena 
za jedne zajęcia z psychologiem 
to 80 zł, SI (integracja sensorycz-
na) 90 zł. Jest też wiele innych te-
rapii, których podjęcie stało się 
wielkim marzeniem (terapia be-
hawioralna, biofeedback, tera-
pia funkcji wzrokowych). Bardzo 
kosztowne są też wizyty u leka-
rzy i dojazdy do nich, ponieważ 
nie każdy specjalista, zajmujący 
się problemami dzieci autystycz-
nych, przyjmuje w ramach ubez-
pieczenia. 

Jestem samotną matką, 
utrzymuję się jedynie z zasił-
ków, ponieważ z powodu cho-
roby chłopców musiałam zre-
zygnować z pracy. Więcej jak 

połowa moich dochodów zo-
staje wydana na czynsz i opła-
ty, a to, co pozostaje, nie wy-
starcza, aby zapewnić chłop-
com optymalne leczenie. Więk-
szość ćwiczeń (SI, funkcje 
wzrokowe) wykonuję sama w 
domu i ogólnie robię wszystko, 
co mogę, by poprawić funkcjo-
nowanie Piotrusia i Mateuszka, 
jednak bez fachowego wpar-
cia nie wszystko da się zro-
bić. Dzieci są pod opieką psy-
chiatry i przyjmują leki, a tak-
że pod opieką gastroenterologa 
i nefrologa z powodu wad ne-
rek (mają tylko po jednej pracu-
jącej nerce). Abym mogła sku-
teczniej im pomagać, bardzo 
proszę o pomoc na moje konto: 
Bank Pekao SA 03-1240-1343-
1111-0010-1571-9776.

JOANNA ZDZIENICKA 
UL. 1000-LECIA 22/7

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Ten wózek 
jest męczarnią… 

Piotruś i Mateusz 
chorują na autyzm



STRONA29LUTY 2014

Ten list jest wołaniem o po-
moc – z nadzieją, że uda mi 

się zabrać odpowiednią kwotę 
na leczenie mojego brata Damia-
na. Ma 19 lat. Krótko po swoich 
osiemnastych urodzinach uległ 
bardzo poważnemu wypadkowi. 
Gdy szedł drogą z kolegą, wje-
chał na niego rozpędzony samo-
chód. Kierowca uciekł z miejsca 
wypadku. Koledze nic się nie sta-
ło, a Damian został przewieziony 
na Oddział Intensywnej Terapii. 

To, że przeżył, można nazy-
wać cudem. Doznał on tak wie-
lu obrażeń, że lekarze nie dawali 
mu żadnych szans na przeżycie. 
Ale wola życie była silniejsza niż 
ciężkie urazy. Główne z nich to 
prawostronny krwiak nadtwar-
dówkowy, krwiak śródmózgo-
wy i obrzęk mózgu. Damian był 
prawie dwa miesiące w śpiącz-
ce farmakologicznej. Usunięte-
go krwiaka przymózgowego. Le-
karze mówili, że jeśli w ogóle się 
obudzi, to zostanie roślinką. Jed-
nak tak się nie stało. Gdy mojego 
brata wybudzono, okazało się, że 
jego mózg nie ucierpiał. 

Pojawiły się kolejne problemy. 
Konieczna była operacja stabi-
lizacji kręgosłupa złamanego w 
dwóch miejscach. Przed stabili-
zacją poruszał nogami, a dzień 
po zabiegu przestał. Diagno-
za była straszna: niedokrwienie 
rdzenia kręgowego. Liczne od-

Jestem matką dwóch chorych có-
reczek. Starsza Sandra jest po-

ważnie chora na epilepsję i upo-
śledzenie umysłowe. Ma kilka ata-
ków dziennie, przewraca się, nie 
może normalnie się poruszać, jeź-
dzi na wózku inwalidzkim. Nie 
może bawić się z rówieśnikami. 
Świat jest dla niej zamknięty.

Leczenie jest bardzo kosztow-
ne. Potrzebna jest rehabilitacja. 
Miesięczny koszt tych zabiegów to 
3.000 złotych. A my żyjemy w bie-
dzie, jedynym źródłem utrzymania 

Jestem matką Piotra, który 7 
września 2010 roku uległ po-

ważnemu wypadkowi komu-
nikacyjnemu. Ma rozległe ob-
rażenia centralnego układu 
nerwowego. Jest osobą leżą-
cą, bez kontaktu. W walce o 
odszkodowanie chęć pomocy 
zaoferowało nam wiele osób 
i fi rm. Dla nas to była sprawa 
nowa, nieznana, do tego stres 
i nerwy związane z zagroże-
niem życia syna Piotra, śmier-
cią synowej i mojego brata, 
którzy zginęli w tym samym 
wypadku.

są dla nas zasiłki z Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Jestem samotną 
matką, mój mąż zginął tragicznie. 

Z całego serca proszę o pomoc 
na konto: Renata Wilińska, Kłóbka 
50, 87-840 Lubień Kujawski, Bank 
Spółdzielczy w Kowalu, Oddział 
Lubień Kujawski 25-9557-1029-
1029-0007-4000-0001.

ZROZPACZONA MATKA

leżyny, które powstały podczas 
śpiączki, też leczono operacyj-
nie. Przez blisko rok był rehabili-
towany w różnych ośrodkach w 
całej Polsce. Płaciliśmy za to pry-
watnie, ponieważ odleżyny dys-
kwalifi kowały go do przyjęcia na 
NFZ.

Dziś mój brat jest już w domu. 
Dowozimy go na rehabilitację 
ambulatoryjną, za którą też pła-
cimy. Damian nie obwinia niko-
go za wypadek. Twierdzi, że być 
może los tak chciał. Długo trwa-
ło, zanim zaczął patrzeć z opty-
mizmem w przyszłość, a my 
– jego rodzina – razem z nim. 
Dla chłopaka, który ma zaled-
wie 19 lat i sprawną tylko jedną 
rękę, gdy reszta ciała jest bez-
władna, nie było to łatwe. Mimo 
że potrzebuje pomocy przy my-
ciu, ubieraniu, jedzeniu, przeno-
szenie z jednego miejsca na inne, 
nie traci nadziei. Wierzy, że kie-
dyś to się zmieni. Czasem tylko 
ściska żal i jego i mnie, gdy przy-
chodzą koledzy, opowiadają, żar-
tują, snują plany co zrobią, gdzie 
pojadą, a on słucha, niby nie 
sam, a jednak samotny. 

Damian jest zdolnym i pra-
cowitym chłopcem, ćwiczy co-
dziennie po 9 godzin, aby popra-
wić swoją sprawność. Kontynu-

uje naukę w liceum. Jest to na-
uczanie indywidualne.

Przed wypadkiem jego pa-
sją była gra na gitarze, marzył o 
grze w zespole. Chce studiować 
i znaleźć wymarzoną pracę. Dziś 
nie chcemy wracać do tamtych 
chwil, które sprawiły nam tyle 
bólu. Patrzymy z optymizmem w 
przyszłość i każdego dnia dzię-
kujemy Bogu, że Damian jest z 
nami. Zrobię wszystko, żeby sta-
nął na nogi.

 Mama musiała rzucić pra-
cę, żeby opiekować się Damia-
nem. Jest na zasiłku. Tata cho-
ruje i otrzymuję rentę. Młodszy 

brat uczy się w szkole średniej, 
a ja pracuję i studiuję zaocznie. 
Nasze dochody wystarczają za-
ledwie na przeżycie. Jak opła-
cić lekarstwa Damiana i rehabi-
litację, która kosztuje 3.000 zło-
tych miesięcznie? Boimy się, że 
wkrótce może zabraknąć nam 
nawet na leki. Ze względu na 
stan naszej służby zdrowia mu-
simy sami zbierać pieniądze na 
leczenie.

 Dlatego zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o pomoc fi nanso-
wą. Jeśli ktoś mógłby pomóc w 
inny sposób (miejsce w klinice 
rehabilitacyjnej, konsultacje neu-
rochirurgiczne) będziemy bardzo 
wdzięczni. W was nasza nadzie-
ja. Jeśli nie zostawicie nas sa-
mych, Damian ma szanse stanąć 
na nogi. Wierzę, że w każdym z 
nas drzemią pokłady miłości, do-
broci i chęci pomocy innym. 

Można nas wspomóc fi nanso-
wo na konto: Dawid Dudkowski, 
Tarnów 35, 99-311 Bedlno, Bank 
Pekao nr konta SA 15 1240 1734 
1111 0010 4793 9379. Zaintereso-
wanych inną pomocą proszę o 
kontakt na mój adres mailowy: 
dawid.dudkowski@op.pl 

DAWID
BRAT DAMIANA

Potrzebna 
rehabilitacja

Dziękuję…
Jesteśmy bardzo wdzięcz-

ni, że pojawiła się Kancelaria 
Adversum i jej przedstawiciel 
Paweł Jankowski. Dzięki nim 
po kolei, drobnymi kroczka-
mi, przygotowaliśmy wspól-
nie dokumentację, o której my 
sami nie mieliśmy żadnego 
pojęcia. Teraz dopiero wiemy, 
że dzięki tej pomocy nie mu-
simy się martwić, że zabrak-
nie nam pieniędzy na dalszą 
walkę o życie Piotra. Z czy-
stym sumieniem, jeżeli komuś 
coś takiego by się przydarzyło, 
gorąco polecam właśnie Kan-
celarię Adversum i Pawła Jan-
kowskiego. 

ZOFIA NOWACKA
KOŁĄTAJEWO 

KOŁO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

Wjechał na niego
rozpędzony samochód…
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Nowy Rok 
w WZINR w Środzie

Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-

rządu Ruchu koło Środa spo-
tkali się 5 stycznia na spotka-
niu noworocznym. Przy lamp-
ce szampana składano sobie 
życzenia. 

Uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych: sta-
rosta średzki Tomasz Pawlicki i 
burmistrz Środy Wojciech Zięt-
kowski. Odczytano życzenia dy-
rektora PCPR w Środzie Berna-
detty Staszak i prezesa Zarządu 
Głównego WZINR w Poznaniu 
Mirosławy Rynowieckiej. 

Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Stanisław Maćko-
wiak, który w Sylwestra ob-
chodził 80 urodziny, otrzymał 
wiązankę róż z życzeniami uro-
dzinowymi. 

JERZY SKROBISZEWSKI

Utalentowani wokalnie wy-
chowankowie rodzinnych 

domów dziecka – podopieczni 
Fundacji ORLEN – DAR SERCA 
nagrali w duetach ze znanymi 
polskimi artystami najpopu-
larniejsze polskie kolędy, któ-
re zostały wydane na charyta-
tywnej płycie „Dar Serca – ko-
lędy z gwiazdami”. 

Fundacja Orlen – Dar Serca 
wraz z wytwórnią płytową Ma-
gic Records zorganizowała kon-
kurs skierowany do wokalnie 
utalentowanych wychowanków 
rodzinnych domów dziecka, 
którzy chcą rozwijać swoje pa-
sje muzyczne. Nagrodą główną 
w konkursie było nagranie płyty 
z kolędami z udziałem najpopu-
larniejszych polskich artystów. 
Jury konkursu wybrała 12 lau-
reatów z 10 rodzinnych domów 
dziecka z całej Polski.

W akcji bezinteresownie 
udział wzięli Blue Cafe, Jacek 
Stachursky, Halinka Mlynkowa, 

Kolędy z gwiazdami
Tomasz Karolak, Bartek Miecz-
nikowski, Stanisław Soyka, Da-
mian Ukeje, Ewa Farna, Rafał 
Brzozowski i Honorata Skarbek. 

PKN ORLEN wraz z korpora-
cyjną Fundacją ORLEN – DAR 
SERCA od lat wspiera talen-
ty wychowanków Rodzinnych 
Domów Dziecka, fundując sty-
pendia dla podopiecznych osią-
gających wysokie wyniki w na-
uce oraz stypendia w progra-
mie „NA PODIUM” dla pod-
opiecznych ze sportową pasją. 
Organizując konkurs wierzyli-
śmy, że zachęci on podopiecz-
nych do zaprezentowania swo-
ich talentów wokalnych. Jeste-
śmy przekonani, że udział w 
nagraniu płyty to niepowtarzal-
na szansa do zaprezentowania 
swoich zdolności wokalnych 
u boku tak wspaniałych i do-
świadczonych artystów. – po-
wiedział Leszek Kurnicki, dy-
rektor ds. marketingu Orlen.

Płytę można kupić w salo-

Na co dzień nie mają dla sie-
bie zbyt wiele czasu. Spoty-

kają się z okazji rozmaitych ze-
brań i narad. Pracują w różnych 
placówkach należących do 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Poznaniu. 
Tym razem, aby podzielić się 
opłatkiem i złożyć sobie świą-
tecznie życzenia, spotkali się 
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy „Pogodni” przy ulicy 
Pogodnej w Poznaniu. 

Przygotowania do wigilii już 
od rana szły pełną parą. Ude-
korowano stoły, przygotowa-
no wigilijne smakołyki i czeka-
no na gości. Wybrano Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
przy Pogodnej, bo tutaj jest dużo 
miejsca, zwłaszcza po niedaw-
no przeprowadzonym remon-

Opłatek na Pogodnej 
cie pomieszczeń piwnicy, gdzie 
powstała kuchnia i jadalnia. Na 
spotkanie przyszli pracowni-
cy podległych placówek oraz 
członkowie zarządu. Wszyscy 
w dobrych nastrojach dzielili się 
wrażeniami i opowiadali o przy-
gotowaniach do świąt w swoich 
rodzinach. Przez te kilka godzin 
zapomniano o codziennych kło-
potach i troskach, jakie wiążą się 
z opieką nad niepełnosprawny-
mi podopiecznymi. Jest to ciężka 
i odpowiedzialna praca, wyma-
gająca serca, cierpliwości i od-
dania. Spotkanie było okazją, by 
podziękować pracownikom za 
ich trud. 

– Życzę wszystkim pozytyw-
nej energii we wszystkich dzia-
łaniach na następny rok – po-
wiedziała Zdzisława Gorynia, 
prezes Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Poznaniu. – Dzisiaj żegna-
my też przechodzącą na eme-
ryturę panią doktor Danutę Si-
cińską. Jako stomatolog przez 
wiele lat zajmowała się naszy-
mi podopiecznymi i nie tylko 
dbała o ich uśmiech, ale leczy-
ła także dobrym słowem. Bar-
dzo żałujemy, ale jednocześnie 
rozumiemy, że przyszedł czas 
na odpoczynek. 

Zdzisława Gorynia odczytała 
także list gratulacyjny, w któ-
rym napisano, że doktor Siciń-
ska jest prekursorem nowocze-
snego podejścia w stomatologii 
do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. To ona odrzuciła 
szkodliwe leczenie w narkozie. 
Zamiast tego zaproponowa-
ła profi laktykę polegającą na 
systematycznej pracy z niepeł-
nosprawnymi pacjentami. Za-
dbała także o oswojenie ich z 
gabinetem stomatologicznym. 
Wypracowała podejście, w któ-
rym zamiast strachu zbudowa-

ne zostało zaufanie do stoma-
tologa. Dzięki temu wizyta w 
gabinecie stała się czymś natu-
ralnym. Zdzisława Gorynia po-
dziękowała również za zaan-
gażowanie, cierpliwość, wielkie 
serce. Wyraziła także nadzieję, 
że praca doktor Danuty Siciń-
skiej znajdzie kontynuatorów 
w pracy z osobami z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Oprócz podziękowań wyrażo-
nych słowami był również pre-
zent, czyli piękny szal, zrobiony 
przez podopiecznych. 

Współpracownicy nie szczę-
dzili pani doktor pochwał, ale 
jednocześnie żałowali, że bez 
niej gabinet stomatologiczny 
nie będzie już taki sam. Ża-
łowali także podopieczni, bo 
przywykli do jej napomnień do-
tyczących dbałości o zęby, przy-
pominania o terminach wizyt i 
zachęcania do korzystania z 
usług stomatologicznych. Dzię-
ki doktor Danucie Sicińskiej 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mogły się prze-
konać, że tego rodzaju pomoc 
medyczna jest dla nich także w 
pełni dostępna. 

AURELIA PAWLAK 

nach sprzedaży EMPIK, MEDIA 
MARKT, SATURN, REAL, skle-
pach internetowych i na wybra-
nych stacjach Orlen. Część do-
chodu ze sprzedaży płyty zo-
stanie przekazana na rozwój 
talentów dzieci z Rodzinnych 
Domów Dziecka.

ROBERT STĘPIŃSKI
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Ludzie często pytają, czym 
różni się zespół Asperge-

ra od autyzmu. Mimo, że oby-
dwa nie należą do rzadkości, 
wciąż niewiele o nich wiemy. 
Nie zdajemy sobie też sprawy, 
z jak ogromną trudnością funk-
cjonują dzieci z autyzmem, a 
zwłaszcza zespołem Asperge-
ra, w szkołach ogólnodostęp-
nych.

KSIĄŻKA 
ADRESOWANA 
DO DZIECI

Te właśnie zagadnienia pod-
daje analizie Claire Grand, au-
torka książki „Autyzm i ze-
spół Aspergera” przetłumaczo-
nej na język polski w 2012 roku 
(Wydawnictwo Studio EMKA). 
Grand jest absolwentką psycho-
logii Université Pierre Mendès 
France w Grenoble. Publika-
cja adresowana jest do dzieci i 
młodzieży dotkniętej zespołem 
Aspergera, bo autystycy na ogół 
mają problemy z czytaniem. Au-
torka przystępnym językiem tłu-
maczy młodemu czytelnikowi, 
dlaczego funkcjonuje inaczej niż 
rówieśnicy. 

NIECHĘĆ DO ZMIAN
Claire Grand rozważania kie-

ruje przede wszystkim w stronę 
zespołu Aspergera, ale nie bra-
kuje też w nich wyjaśnienia sło-
wa „autyzm”. W części „Co to 
znaczy być autystykiem?” wska-
zuje, że zarówno autyzm jak i 
zespół Aspergera są upośledze-
niami, czyli czymś, co sprawia 
problem w poprawnym wykony-
waniu różnych czynności. 

Kiedy w latach 40 XX wie-
ku austriacko-amerykański psy-
chiatra dziecięcy Leo Kanner 
zbadał i opisał autyzm, inny au-
striacki pediatra i psychiatra 
Hans Asperger wyodrębnił ła-
godniejszą postać autyzmu, któ-
ra została później nazwana „ze-
społem Aspergera”. 

Zespół Aspergera, w prze-
ciwieństwie do autyzmu, nie 
oznacza „zamknięcia się we 
własnym świecie”. Wspólną ce-
chą obu są trudności w nawią-
zywaniu oraz podtrzymywaniu 
relacji z ludźmi, zaburzenia ko-
munikacji werbalnej, niewer-
balnej i wyobraźni, a zwłaszcza 

niechęć i negatywne nastawie-
nie do zmian. „Osobie dotknię-
tej zespołem Aspergera potrzeb-
ne są punkty odniesienia, rzeczy, 
które są zawsze identyczne, nie 
ulegają zmianom. Potrzebuje, by 
jej świat był zrozumiały i budzą-
cy zaufanie” – zwraca uwagę au-
torka. 

DOKŁADNE
KOMUNIKATY

Nie nawiążemy kontaktu z 
osobą z zespołem Aspergera, je-
śli będziemy mówić do niej uży-
wając skomplikowanych zdań. 
Ludzie nim dotknięci mają trud-
ności ze rozumieniem słów o 
wielu znaczeniach takich jak 
słowo „klasa”, eufemizmów, me-
tafor i zwrotów żargonowych. 
Człowiek z zespołem Asperge-
ra nie widzi twarzy w całości, a 
jedynie jej elementy, dlatego ma 
problem z interpretacją emocji. 
Nie wie, czy ktoś jest smutny, czy 
zadowolony.

Claire Grand w swojej książce 
akcentuje również sprawę nie-
precyzyjnych poleceń. To, co dla 
zdrowych dzieci jest precyzyjne, 
dla dziecka z zespołem Asper-
gera może okazać się trudne i 
sprawić, że nie będzie wiedziało, 
co ma robić i jak się zachować. 
Ważną rolę odgrywają dokładne 
komunikaty. 

UCZEŃ, 
KTÓRY GŁOŚNO
KRZYCZY 

W Polsce popularyzowany 
jest model edukacji włączającej, 
czyli kształcenie dzieci z niepeł-
nosprawnością ze zdrowymi. 
Żeby było realizowane w prawi-
dłowy sposób, trzeba sporo wy-
siłku ze strony nauczycieli-tera-
peutów, rodziców, ale i całego 
środowiska. Pisze o tym wybitny 
doradca do spraw edukacji spe-
cjalnej profesor Peter Mittler w 
dziele „Working Towards Inclu-
sive Education. Social Contexts” 
(„Praca ku edukacji włączającej”. 
Konteksty społeczne”.) 

Decyzja o zapewnieniu dziec-
ku z autyzmem czy zespołem 
Aspergera edukacji w szko-
le ogólnodostępnej dla wielu 
rodziców jest trudna. Nikt nie 
może przewidzieć, czy uczeń 

z niepełnosprawnością będzie 
czuł się dobrze w nowych wa-
runkach i na ile zostanie zaak-
ceptowany przez rówieśników. 

Jeśli nauczyciel nie przygo-
tuje siebie i pełnosprawnych 
uczniów na obecność dziecka z 
niepełnosprawnością, „edukacja 
włączająca” nie przyniesie żad-
nego efektu.

„Niekiedy dziecko z Asperge-
rem krzyczy, zaczyna się koły-
sać, zamyka oczy i zatyka sobie 
uszy rękami. Może także ma-
chać rękami i szybko poruszać 
ramionami. Może też mruczeć, 
aby zagłuszyć zewnętrzny ha-
łas, albo zrobić jeszcze więcej 
hałasu, żeby tego pochodzące-
go z zewnątrz w ogóle nie sły-
szeć. Zdarza się tak zwłaszcza, 
gdy nie może już znieść wię-
cej ruchu czy hałasu wokół sie-
bie. Zbyt wiele informacji napły-
wa wówczas do jego głowy, czu-
je się zalewany albo zaatakowa-
ny, co uruchamia rodzaj burzy w 
jego głowie” – czytamy w publi-
kacji Claire Grand. 

Takie reakcje są trudne do 
zrozumienia nie tylko dla dzieci 
i młodzieży, ale także dorosłych. 
Nie zapomnę wyznania matki, 
która opowiadała o skompliko-
wanych relacjach z sąsiadami 
spowodowanych chorobą dziec-
ka. Kilkuletni chłopiec z zespo-
łem Aspergera często był nie-
spokojny: głośno płakał, kopał 
nogami w drzwi i krzyczał. Po-
wodowało to brak zrozumienia i 
agresję środowiska. Na nic zdały 
się tłumaczenia, że dziecko jest 
chore i potrzebuje pomocy.

SPECYFICZNE
ZAINTERESOWANIA

W przypadku edukacji włą-
czającej niezbędna jest współ-
praca nauczycieli z zespołem 
specjalistów i rodziną dziec-
ka z niepełnosprawnością. Tak 
jak dziecko z autyzmem często 
koncentruje się na jednej czyn-
ności (na przykład na uderzaniu 
w przedmioty wydające ciekawe 
dla niego dźwięki), tak dziecko 
z zespołem Aspergera ma spe-
cyfi czne zainteresowania i tylko 
o nich potrafi  rozmawiać. Mogą 
to być lokomotywy posiadające 
ciekawą historię albo samoloty. 
Ciężko mu zrozumieć, że innego 

człowieka ten temat może nie 
obchodzić. Stąd biorą się trud-
ności w nawiązywaniu przy-
jaźni. Dzieci w wieku szkolnym 
wolą biegać albo grać w piłkę niż 
słuchać takich opowieści. 

 Jak pisze Claire Grand, 
uczniowie z zespołem Asperge-
ra zazwyczaj nie mają kłopotów 
w nauce, jednak niektóre potrze-
bują wsparcia w przyswajaniu 
wiedzy. We Francji funkcjonu-
je tak zwana pomocnicza służ-
ba szkolna. U nas jej brakuje. 
Lukę wypełnia co prawda stano-
wisko „pomoc nauczyciela”, ale 
nie wszystkie placówki posiada-
ją tego rodzaju formę wspoma-
gania uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. 

 W polskich szkołach dominu-
je pośpiech związany z termi-
nową realizacją materiału pro-
gramowego. Nie we wszystkich 
przepisach (jeśli chodzi o naukę 
w szkołach ogólnodostępnych) 
brane są pod uwagę możliwości 
intelektualne dzieci z niepełno-
sprawnością.

CO MOŻNA ZROBIĆ?
Jak postępować, gdy uczeń 

z zespołem Aspergera napo-
tyka na trudności przystoso-
wawcze? Grand zaleca rozmo-
wę rodziców z nauczycielem, 
a jeśli dziecko czuje się na si-
łach, napisanie do pedagoga i 
rówieśników listu wyjaśniają-
cego, co czuje i co jest dla nie-
go najtrudniejsze:

„Nauczyciel musi zrozu-
mieć, dlaczego czasami krzy-
czysz, kołyszesz się. Powinien 
wiedzieć, co może zrobić, aby 
ci pomóc. Możesz powiedzieć, 
co trzeba zrobić, żeby uniknąć 
tych wszystkich niedogodno-
ści”. 

Najważniejsze, by jak naj-
pełniej pomóc dziecku w ak-
ceptacji ograniczeń. Aby tak 
się stało, niezbędna jest nie 
tyle interdyscyplinarna wie-
dza, ile empatia i zrozumienie 
okazywane na co dzień dziec-
ku z autyzmem czy zespołem 
Aspergera. Claire Grand dowo-
dzi w swojej książce „Autyzm i 
zespół Aspergera”, że jest to w 
pełni możliwe.

 KAROLINA KASPRZAK

Pomóc dziecku 
w akceptacji ograniczeń
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Postawiono mi trudne py-
tanie: czy uczniowie, a 

także nauczyciele, mogą być 
szczęśliwi? Przyznam, że 
pytanie to zaskoczyło mnie. 
Rozważania nad psychiczną 
kondycją uczniów zazwy-
czaj obejmują całe zbiory 
trosk. A to, że uczniowie są 
przemęczeni nadmiernymi 
wymaganiami szkoły, a to, 
że ich niepowodzenia w na-
uce prowadzą do aspołecz-
nych zachowań, że wzra-
stająca w szkole konkuren-
cja niszczy uczniowską so-
lidarność, a nasila agre-
sję, że nauczyciele poniża-
ją uczniów nie szanując ich 
osobistej godności – i wiele 
innych.

 Także mówiąc o nauczy-
cielach, najczęściej wymie-
nia się ich przeciążenie obo-
wiązkami, narzucane im 
ograniczenia, ustawiczne 
poddawanie kontroli, bez-
radność wobec uczniowskiej 
agresji, a także wobec ele-
mentarnych braków w ich 
wychowaniu. Wszystko to ra-
zem wzięte prowadzi do zja-
wiska wypalenia emocjo-
nalnego i związanego z nim 
zniechęcenia do uprawiania 
nauczycielskiego zawodu. 

Jakże więc myśleć o szczę-
ściu jednych i drugich? Przy 
tym zazwyczaj myślimy o 
uczniach i o nauczycielach 
osobno, jako stojących po 
dwóch stronach barykady, 
a nie powiązanych ze sobą 
wstęgą szkolnej szczęśliwo-
ści. Pytanie było więc na-
prawdę trudne.

Najpierw postanowiłam 
zastanowić się nad samym 
zjawiskiem szczęścia. W 
słownikach znalazłam róż-
ne jego znaczenia, najczę-
ściej szczęście było ujmowa-
ne jako uczucie bezgranicz-
nego zadowolenia, upojenia, 
radości, albo jako powodze-
nie, jako przyjazny los.

Pomyślałam, że właści-
wie bardzo często używa-
my słowa „szczęście”: życzy-
my „szczęść Boże”, „szczęśli-
wej drogi”, składamy życze-
nia szczęścia i pomyślności, 
mówimy, że jesteśmy szczę-
śliwi, szczęśliwym nazywa-
my dzieciństwo, mówimy o 
szczęściu rodzinnym, albo 
o pełnych szczęścia waka-
cjach. Uczniowie często mó-
wią „miałem szczęście”, jeże-
li nauczyciel ich nie zapytał 
albo gdy nie sprawdził domo-
wego zadania, którego uczeń 
nie odrobił. Bawimy się też 
w magię, uznając szczęśliwe 
liczby czy dni, nosząc przy 

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

18.3.12. 
WIOSNA ROZDAJE 
BONY

Końcówka zimy, a tu drugi 
dzień dwadzieścia stopni w… 
plusie. Lato prawie. Cieszą się 
ludziska na tę okoliczność. Po-
wychodzili z kurtek i z kozaków, 
i z domów. Podwójna radość, 
bo taki prezent, i to w week-
end. Każdego roku o tej porze, 
gdy przyroda budzi się do życia, 
nam też zaczyna dusza śpiewać. 
Wiosna to Red Bull nad Red Bu-
lami. Energia ziemi niesamowi-
cie wpływa na nasze organizmy. 
Częstuje optymizmem i rozdaje 
bony pod tytułem wszystko jest 
możliwe. Bony szczęścia i rado-
ści. Niektórzy tych bonów nie 
zauważą. Przygnieceni codzien-
nością spraw, ominą narodziny 
liści, poranne na nich krople 
rosy. Cóż się dziwić. Kłopoty go-
nią kłopoty, ceny rosną jak na 
drożdżach, a pensje zachorowa-
ły na karłowatość. Jednak obser-
wacja przyrody nic nie kosztuje, 
a może sprawić radość. Moje ko-
chanie coś opowiadał o rachun-
kach i coś tam jeszcze. Powie-
działam: spójrz jakie pąki są już 
na krzewach. „A no, faktycznie” 
– odpowiedział i nieświadomie 
uśmiechnął się. 

8.4.12.
ZAMKNIĘTE PIĘŚCI

Kwiecień przeplata teraz zimą. 
Za oknem szaleją z wiatrem płat-
ki śniegu w wielkości stokrotek. 
Jutro Wielkanoc i będzie zimno. 
Nie będzie zielono, nie zdąży-
ły listki otworzyć swoich serc. 
Tkwią jeszcze w pąkach jak w 
zamkniętej pięści. Ja też siedzę 
skulona i skulone mam myśli. 
Dziś przypadkiem zobaczyłam 
obrazek przez okno, który może 
mnie nie zszokował, bo osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
mam na co dzień w pracy, ale 
mnie zezłościł ów fakt. Idzie so-
bie babuleńka z facetem o dwa 
razy większym od niej. Idą sobie 
ze święconką, nagle stają i bab-
cia pochyla się nad owym panem 
i zawiązuje mu sznurówki w bu-
tach. Widać, że dla sędziwej pani 
jest to niemal wyczyn akroba-
tyczny, a pan (prawdopodobnie 
syn) czekał grzecznie, aż sznu-
rówki same się zawiążą. 

Wiem, że są różne przypadki, 
ale z obserwacji i z doświad-
czenia śmiem twierdzić, że nie 
tylko środowisko osób niepełno-

Słoneczny 
blog
sprawnych intelektualnie ma 
problem z samodzielną eg-
zystencją, również to samo 
dotyczy osób z dysfunkcją na-
rządu ruchu i inną niepełno-
sprawnością. Tu nie chodzi tylko 
o ograniczenia, jakie posiadają 
osoby niepełnosprawne, ale o 
całokształt ich rozwoju i od-
powiednich pozytywnych sty-
mulacji. Opiekunowie powinni 
edukować i wzmacniać dziecko 
niepełnosprawne od samego 
początku. Stymulować samo-
dzielność, na ile to jest możliwe, 
a nie zamykać je pod kloszem 
nadopiekuńczości, co w efekcie 
prowadzi do wyuczonej bez-
radności. Trzeba stworzyć do-
skonalszy system wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnospraw-
nych już na początku życia 
dziecka, a nie po 20, 30 latach, 
gdy dziecko jest dorosłe, a opie-
kunom coraz trudniej zmusić 
dziecko do samodzielności i od-
cięcia psychicznej pępowiny.

Znam osoby niepełnospraw-
ne, które z pozoru, mogłoby 
się wydawać, nie są w stanie 
same egzystować, a radzą sobie 
świetnie, mają pracę, rodziny, 
dzieci. A znam i takie, które mają 
znacznie mniejszy stopień dys-
funkcji, mogłyby być z powodze-
niem samodzielne, lecz niestety, 
tę samodzielność i zaradność 
życiową zniszczyli już rodzice 
(opiekunowie) podając dzieciom 
wszystko pod nos.

Musimy edukować rodziców, 
asystentów, opiekunów, a być 
może w przyszłości domy opie-
ki czy podobne ośrodki, będą 
mniej potrzebne, a osoby nie-
pełnosprawne będą mogły za-
mieszkać w mniejszych blokach 
mieszkalnych, wspierając się 
nawzajem oraz z pomocą osób 
z zewnątrz. Ta pomoc i wsparcie 
mogłaby być wówczas znacznie 
mniejsza niż teraz.

Ostatnio też na ten temat dys-
kutowałam z koleżanką, któ-
ra ma niepełnosprawnego na-
stoletniego brata i… ubiera go 
mama. Mama robi kanapki do 
szkoły, pakuje książki. A chło-
pak jest samodzielny, wolniej 
się tylko porusza. No po prostu 
ręce opadają… Takie osoby trzy-
mają zaciśniętą pięść na mami-
nej spódnicy, nie mając szans na 
rozwinięcie swojego kwiatosta-

nu osobowościowego pomimo 
przeżytych kolejnych wiosen.

9.4.12. 
ZABRAKŁO WIOSNY

Wczoraj po przebudzeniu 
spojrzałam w okno i było biało. 
Sypało zamaszyście śniegiem. 
Wszyscy z domowników śmiali 
się, że zaraz wyciągniemy cho-
inkę i powiesimy na niej pisanki. 
Aura do złudzenia przypominała 
nastrój bożonarodzeniowy. Jed-
nak po obrusie biegały jak zwy-
kle zajączki, a na stole pachnia-
ły wielkanocne szynki, kiełbasy, 
wspaniałe wypieki. Znów było 
tradycyjne stukanie się jajkami, 
a baran tradycyjnie siedział w 
rzeżuszce.

Tylko zabrakło tej zielono-
ści, listków na drzewach i zielo-
nych trawników. Pewnie zającz-
ki, rozwożąc dzieciom czekola-
dy, musiały założyć narty.

18.04.12.
BĄDŹMY 
SŁONECZNYMI
MALARZAMI…

Dawno już po świętach, a 
drzewa nie wszystkie jeszcze 
przyodziały się w zielone su-
kienki. Poniektóre tylko cieszą 
oko jasnymi, dziewiczymi list-
kami. Pan chłód wciąż trzyma 
uparcie panią wiosnę w swych 
objęciach. Nie pozwala, by roz-
lała na ziemię paletę barw. Ale 
jeszcze z tydzień i sama się wy-
mknie, i będzie aria zieloności. 
Będzie znowu piękny maj.

Mija właśnie sześć lat od na-
pisania pierwszej notki. Stara-
łam się opisywać szarość dni w 
słonecznym kolorze, bo tylko od 
nas zależy, jak sobie to życie na-
sze kolorować będziemy. Spró-
bujmy być dla siebie i innych 
takim słonecznym promykiem. 

Promykiem optymizmu, na-
dziei, promykiem dobrego sło-
wa. Wiem. To tak ładnie brzmi, 
jak w kościele kazanie, a rze-
czywistość jest, jaka jest. Ale 
pomimo wszystko, chwytajmy 
centymetr po centymetrze te 
promyki, nawijajmy je wokół na-
szych serc. Będzie cieplej, będzie 
jaśniej . Bądźmy słonecznymi 
malarzami własnego życia.

cdn.
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O szczęściu w szkole
sobie różne talizmany mają-
ce zapewnić szczęście, a po-
wszechnymi jego symbola-
mi są czterolistna koniczyn-
ka oraz słoń z uniesioną trą-
bą. Dlaczego koniczynka? 
Bo czterolistna występuje 
w przyrodzie rzadko, mamy 
więc szczęście znajdując ją. 
A dlaczego słoń z uniesiona 
trąbą? Nie wiem. Może coś 
na ten temat wie Basia, ko-
lekcjonująca słoniki.

Rozważając, czy szczę-
ście jest brakiem nieszczę-
ścia, czy też ma swoje wła-
sne, pozytywne oblicze, do-
szłam do wniosku, że jest 
jednym i drugim. Z ciekawo-
ści wciągnęłam kilka bliskich 
mi osób w mały test skoja-
rzeń, a mianowicie popro-
siłam o szybkie zareagowa-
nie słowem na moje słowo. 
I gdy powiedziałam „szczę-
ście” to okazało się, że koja-
rzyło się z kruchością, pra-
gnieniem, pięknem, czymś 
nieosiągalnym, czy też prze-
mijającym. Może zapytałam 
nieodpowiednie osoby? Bo-
wiem szczęście jest zawsze 
indywidualne, jego ocena jest 
subiektywna.

Pytania o szczęście za-
dawali sobie ludzie w róż-
nych czasach i kulturach. Po-
jęcie to ma swoje powiąza-
nia historyczne, egzysten-
cjalne (odnosi się do egzy-
stencji materialnej, fi zycznej 
i psychicznej), jest też mocno 
włączone w przeżycia o cha-
rakterze seksualnym, także 
religijnym. Ma też swój zwią-
zek z przyrodą (np. uniknię-
cie kataklizmu jest z reguły 
określane jako „szczęście”). 
Jest ono także uwikłane w sy-
tuacje społeczne i polityczne, 
a ponadto ma swoje podłoże 
biologiczne w odpowiednich 
obszarach mózgu, określa-
nych jako ośrodki przyjem-
ności. 

Warto też spojrzeć wstecz, 
do źródła mądrości, jakim 
wciąż dla nas pozostają sta-
rożytni Grecy i Rzymianie. 
Otóż Grecy czcili boginię 
szczęścia Tyche, która byłą 
córką Zeusa. A Rzymianie 
mieli boginię o imieniu For-
tuna. I jakkolwiek przetrwało 
imię bogini rzymskiej, to in-
trygujące jest to, że obie bo-
ginie miały takie same atry-
buty: wiosło (mające symbo-

lizować dążenie, kierunek, 
wysiłek); kulę (ruch, zmien-
ność); róg obfi tości (bogac-
two). Boginie szczęścia nie 
były sprawiedliwe, były ka-
pryśne i nieprzewidywalne. I 
jak widać, takimi pozostały 
na wszech czasy.

Można też zapytać, czy 
szczęście nam się należy? Czy 
mamy do niego prawo? Czy 
też jest darem? Piękną odpo-
wiedź znajdujemy w Amery-
kańskiej Deklaracji Niepodle-
głości ogłoszonej przez Tho-
masa Jeff ersona w 1776 roku, 
w której mowa o „bezwa-
runkowym prawie jednost-
ki do życia, wolności i dąże-
nia do szczęścia”. A więc nie 
darem? A więc trzeba z wysił-
kiem do niego dążyć? I samo 
dążenie jest szczęściem? Czy-
li najważniejszym atrybutem 
szczęścia byłoby wiosło?

Pomińmy tu rozmaite fi lo-
zofi czne i psychologiczne de-
fi nicje szczęścia, bo nie o nie 
nam chodzi. Myśląc o wycho-
waniu, można powiedzieć, że 
szczęście nie jest celem sa-
mym w sobie, ale skutkiem 
dążeń i osiągania celu – poja-
wia się wówczas samo. Moż-
na sądzić, że dzieci są naj-
bardziej szczęśliwe, gdy speł-
nia się ich oczekiwanie, gdy 
mogą być tam, gdzie pra-
gną, gdzie są kochane. Sy-
tuacje takie stają się „tłem” 
szczęśliwości. Istnieje u nich 
też, a szczególnie u młodzie-
ży, szczęśliwy nastrój, mający 
często swoje źródło w życio-
wej energii. „Rozpiera mnie 
szczęście” powie nastolatek i 
sam nie wie dlaczego tak jest.

 Dzieci mają wyraźną eks-
presję szczęścia: o jego prze-
żywaniu mówi całe ich ciało. 

Jednak szczęście najbardziej 
upodobało sobie śmiech i w 
nim zamieszkuje. U dora-
stających występuje więk-
sze zróżnicowanie, niekiedy 
szczęście jest cichutkie jak 
szept.

U ludzi w każdym wieku 
istnieje wrażliwość na „od-
biór” szczęścia, taka szcze-
gólna sensytywność na do-
strzeganie powodów do jego 
doznawania. Wrażliwość tę 
można rozwijać i to tym sku-
teczniej, im człowiek jest 
młodszy.

A co ze szczęśliwymi 
uczniami i nauczycielami? 
Sądzę, że poczucie szczę-
ścia u jednych i drugich zale-
ży w głównej mierze od pię-
ciu czynników:

Pierwszym jest autonomia. 
Uczeń powinien być przeko-
nany, że w szkole o czymś 
decyduje, że od niego też 
coś zależy, że nie jest jedynie 
obiektem nauczania. Tak-
że dla nauczyciela posiada-
nie autonomii, prawa do do-
konywania wyborów w pro-
cesie dydaktycznym i wycho-
wawczym jest istotną warto-
ścią jego pracy.

Drugim jest kompeten-
cja. Uczeń powinien czuć się 
kompetentnym choćby tyl-
ko w wąskim zakresie. Jeżeli 
nie jest uczniem zdolnym, to 
może jest kompetentny w or-
ganizowaniu wspólnej zaba-
wy? Albo w śpiewie czy tań-
cu? Z kolei dla nauczyciela 
poczucie własnej kompeten-
cji jest podstawowym czyn-
nikiem decydującym o zado-
woleniu z pracy.

Trzecim jest bycie akcepto-
wanym. Uczeń nie będzie w 

szkole czuł się dobrze, jeże-
li nie będzie miał życzliwych 
kolegów, jeżeli będzie przez 
rówieśników emocjonalnie 
odrzucony. Pragnie być tak-
że akceptowanym przez na-
uczycieli, rozumianym i lu-
bianym przez nich. To samo 
dotyczy nauczycieli: mają 
oni wewnętrzną potrzebę by-
cia akceptowanymi przez in-
nych nauczycieli oraz przez 
uczniów. Szkoła powinna 
być przyjaznym miejscem dla 
jednych i drugich i nie nale-
ży szczędzić wysiłku, aby tak 
było. 

Czwartym jest dawanie 
siebie, czyli to, co Maria Mon-
tessori wyraziła w słowach: 
„tylko ten, kto pomaga, jest 
samodzielny i szczęśliwy”. 
Jeżeli chodzi o nauczycieli, to 
jest to oczywiste: po to wy-
konują swój zawód, aby po-
magać dzieciom wyrosnąć 
na mądrych i dobrych ludzi. 
Przynajmniej taki jest ich za-
miar. Ale także uczniowie do-
znają uczucia satysfakcji, je-
żeli mogą komuś pomóc. 
Nie zawsze potrafi ą dostrzec 
okazję do tego i należy ich 
tego nauczyć.

Piątym jest posiadanie per-
spektywy. To bardzo ważny 
czynnik, a najwięcej kłopotu 
dotyczy właśnie jego. Młodsi 
uczniowie mają perspektywę 
daleką i problem ich nie doty-
czy. Im są starsi – tym więcej 
pojawia się wątpliwości co do 
dalszego kształcenia, dalszej 
drogi życiowej, a niekiedy wy-
stępuje lęk przed byciem do-
rosłym. Także nauczycie-
le mają niejednokrotnie nie-
pewną perspektywę, choć-
by tylko związaną z reformą 
oświatową. To bardzo ograni-
cza poczucie szczęścia. 

Widzimy więc, że podsta-
wowe warunki szczęścia 
uczniów i nauczycieli są ta-
kie same. I nad każdym z tych 
warunków można popraco-
wać, można coś zmienić, coś 
rozwinąć, coś udoskonalić. 
Szczęściu nie sprzyja stagna-
cja, ono wymaga aktywności, 
wyjścia poza ciasne ramy co-
dzienności, wyjścia poza sie-
bie. Warto zapamiętać piękne 
słowa Sorena Kierkegaarda: 
„Drzwi do szczęścia otwiera-
ją się na zewnątrz”. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III  F
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Nie ma skuteczniejszej re-
habilitacji niż poprzez 

pracę. W polityce społecz-
nej powinien być stale obec-
ny element symbiozy mię-
dzy pracownikiem z niepeł-
nosprawnością a pracodaw-
cą – powiedział członek Za-
rządu Województwa Wielko-
polskiego Tomasz Bugajski 
na konferencji 16 stycznia w 
Wyższej Szkole Nauk Huma-
nistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu pod nazwą „Po-
staw na pracę – nowe per-
spektywy, nowe rozwiązania 
w zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych”.

Debata z udziałem dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu Alek-
sandry Kowalskiej, której orga-
nizatorem było Centrum Edu-
kacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych pro-
wadzone przez Fundację „Ak-

tywizacja”, dostarczyła wiele 
ważnych refl eksji. Patronat ho-
norowy nad konferencją objął 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
i Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Rozmawia-
no o przeszkodach w zatrud-
nianiu osób z niepełnospraw-
nością, ich aktywizacji zawo-
dowej na wielkopolskim rynku 
pracy i dobrych praktykach w 
zatrudnianiu. 

Ciekawym punktem spotka-
nia był warsztat „Radzenie so-
bie z sytuacjami trudnymi w 
relacjach pracodawca – pra-
cownik z niepełnosprawno-
ścią”, który poprowadziła dr 
Izabela Cytlak z Wydziału Stu-
diów Edukacyjnych Uniwersy-
tetu imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i Pełnomoc-
nik do spraw Studentów z Nie-
pełnosprawnościami – Parla-
ment Studentów Rzeczpospo-
litej Polskiej Anna Rutz. 

Przedstawiciel Pełnomocni-
ka Rządu do spraw Równego 
Traktowania Justyna Lachor-
Adamska przyznała, że pro-
blemy w zatrudnianiu tkwią 
po obu stronach: zarówno po 
stronie pracodawców jak i 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Nie wszyscy pracodaw-
cy chcą je zatrudniać, ale też 
nie wszystkie osoby z niepeł-
nosprawnością są gotowe na 
podjęcie pracy. 

Głos zabrała też przedsta-
wicielka Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej Marze-
na Urbańczyk, sekretarz To-
warzystwa Osób Niesłyszą-
cych „TON” w Poznaniu Eunika 
Lech, członek Zarządu Funda-
cji „Aktywizacja” Agata Spała, 
wiceprezes Fundacji imienia 
Doktora Piotra Janaszka „Podaj 
dalej” w Koninie Karol Włodar-
czyk, reprezentant Spółdziel-
ni Socjalnej „Open Technolo-

gies” Arkadiusz Kowacz, dy-
rektor personalny Novol sp. z.o-
.o Anna Dolata i dyrektor per-
sonalny Komputronik S.A Mar-
cin Wnuk. 

Podczas przerwy przy sto-
iskach eksperckich dyżurowa-
li pracownicy Fundacji „Akty-
wizacja” oraz przedstawicie-
le Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, który był jednym 
z partnerów przedsięwzięcia.

Konferencja „Postaw na pra-
cę – nowe perspektywy, nowe 
rozwiązania w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych” zo-
stała zrealizowana w ramach 
projektu „Wsparcie środowiska 
osób niepełnosprawnych z te-
renów wiejskich i małomia-
steczkowych” współfi nanso-
wanego z środków Unii Euro-
pejskiej – Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wieczerza wigilijna zorga-
nizowana 23 grudnia w 

zajeździe „Hedan” w Trzebi-
sławkach przez Zarząd Miej-
sko-Gminny Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Kór-
niku – Koło Emerytów i Renci-
stów odbyła się już po raz 25. 
Przygotowano ją dla około stu 
osób starszych, w tym samot-
nych podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Prezes ZM-G PKPS, radny 
Bogdan Wesołek powitał go-
ści, w tym burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego i ks. kanoni-
ka Stanisława Borowiaka. Wie-
le osób nie mogło wziąć udzia-
łu w wieczerzy. Chorych, leżą-
cych w domu odwiedzono już 
wcześniej. 

Uhonorowano osoby zwią-
zane z działalnością kórnickie-
go PKPS, a także wspierających 
jego pracę. Maria Labijak otrzy-

mała srebrną odznakę PKPS 
przyznaną przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki. Bogdan 
Wesołek wręczył też klika brą-
zowych odznak PKPS oraz dy-
plomy przedstawicielom fi rm i 
instytucji wspierających kórnic-
ki PKPS. Pośród uhonorowanych 
znalazły się osoby z najdłuż-
szym stażem działalności i wy-
różniające się aktywnością.

Na spotkanie byli też przed-
stawiciele kórnickich harcerzy: 
hm Krystyna Antkowiak z Ko-
mendy Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego im. Tytusa hr. 
Działyńskiego w Kórniku oraz 
Andrzej Regulski. Bogdan we-
sołek otrzymał odznakę „Pro-
tektorat prezydenta RP nad har-
cerstwem” przyznawany z oka-
zji 100-lecia harcerstwa polskie-
go na ziemiach polskich. Nie za-
brakło Betlejemskiego Światła 
Pokoju. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
w liście gratulacyjnym podzię-
kował organizatorom wiecze-
rzy Bogdanowi Wesołkowi i Za-
rządowi PKPS za działalność na 
rzecz osób starszych i samot-
nych. Złożył życzenia świątecz-
ne i noworoczne. Ks. kanonik 
Stanisław Borowiak odczytał 
słowa z Ewangelii św. Łukasza 
„Narodzenie Jezusa”. Podzie-

lił się refl eksją o spotkaniach 
opłatkowych, które wszystkich 
jednoczą. Modlitwą uczczono 
pamięć dwojga zmarłych, pod-
opiecznych PKPS. 

Podzielono się opłatkiem, 
śpiewano kolędy. Wigilię swoim 
śpiewem uświetniła Ola Grzelak 
– studentka Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

Praca – skuteczną 
rehabilitacją 

Wieczerza emerytów 
w Kórniku
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„To wszystko brzmi pięknie, 
ale rzeczywistość okazu-

je się bardziej brutalna. Od pół 
roku szukam pracy. Byłam na 
niejednej rozmowie kwalifi ka-
cyjnej, ale gdy tylko pojawia się 
kwestia choroby, pracodaw-
cy milkną i nigdy już potem nie 
dzwonią” – pisze młoda kobieta 
na fejsbukowym fanpage kam-
panii społecznej „SM – walcz o 
siebie!”. 

JAK JEST
NAPRAWDĘ? 

O założeniach kampanii „SM – 
walcz o siebie!” pisałam w stycz-
niowym wydaniu „Filantropa 
Naszych Czasów” na stronie 26. 
Zmiana nastawienia społeczeń-
stwa co do specyfi ki schorzenia 
jest niezwykle ważna. Niewie-
dza przyczynia się do narastania 
stereotypów i uprzedzeń. 

Wielu chorych na stwardnie-
nie rozsiane, prócz dotkliwych 
skutków choroby, zmaga się z 
biedą, ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym. Najtrudniej 
im na wsiach i w małych mia-
stach. Nie ma tam lekarzy spe-
cjalistów. Nie funkcjonuje też 
instytucja asystenta osoby nie-
pełnosprawnej, która, zarówno 
dla chorego jak i jego rodziny, 
ma nieocenioną wartość. W 
niektórych przypadkach chorzy 
dniami i miesiącami skazani są 
na pozostawanie w domu. 

ASYSTENT
CZYLI KTO?

Kiedy choroba postępuje, po-
jawiają się trudności z toaletą 
codzienną i samodzielnym ubie-
raniem. Szklanka z herbatą w 
dłoni przechyla się, sznurowa-
dła nie chcą wchodzić w dziurki 
butów, a długopis przy składaniu 
podpisu wolno kreśli koślawe li-
tery. W takich sytuacjach nie-
zwykle pomocny jest asystent 
osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełno-
sprawnej to zawód w obsza-
rze pomocy społecznej, któ-
ry został wpisany do systemu 
kształcenia w 2001 roku na 
mocy rozporządzenia Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Oso-
ba pełniąca funkcję asystenta 
przychodzi do chorego w usta-
lonym terminie, na określoną 
ilość godzin i wspiera w wyko-
nywaniu podstawowych czyn-
ności. Chory przy wsparciu asy-
stenta może pójść do lekarza, 
na spotkanie lub spacer. Zain-
teresowanych tematem odsy-
łam do lektury artykułu „Zoba-
czy, usłyszy, poda rękę” („Filan-
trop Naszych Czasów” 10. 2011, 
strona 30-31). 

Aktywność 
rehabilituje

Rola asystenta osoby chorej 
na SM nie powinna się ograni-
czać wyłącznie do wspierania w 
zaspokajaniu codziennych po-
trzeb życiowych, a sięgać tak-
że sfery psychicznej: zwłaszcza 
motywowania chorego do po-
dejmowania aktywności. Jest to 
szczególnie istotne w początko-
wym stadium choroby, ale i na 
dalszych jej etapach.

LECZENIE SM 
O tym, że leczenie stwardnie-

nia rozsianego w Polsce, w po-
równaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej, jest na niskim po-
ziomie, wiedzą wszyscy chorzy. 
Specjaliści poprzez różnorodne 
badania nieustająco poszukują 
przyczyn choroby, metod profi -
laktycznych i farmakoterapii. 

Ciekawe wiadomości w kwe-
stii nowatorskich metod lecze-
nia stwardnienia rozsianego za-
wiera wydawany przez Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Roz-
sianego z siedzibą w Warszawie 
magazyn „SM Express” (nr 4 li-
piec 2013, strona 16). Czasopi-
smo donosi, że „badacze z Nor-
thwestern University Feinberg 
School of Medicine informują 
o nowej metodzie terapii, która 
może powstrzymać atak ukła-
du odpornościowego na osłonki 
mielinowe komórek nerwowych 
i w ten sposób uchronić przed 
chorobą. Metoda wykorzystuje 
nanocząsteczki do przenosze-
nia przeciwciał, które „oszuku-
ją” układ immunologiczny (…). 
Nowa metoda polega na wpro-
wadzeniu do organizmu nano-
cząsteczek połączonych z prze-
ciwciałami mieliny. Układ odpor-
nościowy przestaje je uważać za 
ciało obce i wstrzymuje atak”.

„SYMULATOR SM” 
„Czy wiesz, z jakimi proble-

mami zmagają się na co dzień 
chorzy na stwardnienie rozsia-
ne? Weź udział w symulacji, któ-
ra przybliży Ci trudności, z jakimi 
się borykają. Poczuj sam, czym 
jest SM. Pamiętaj, to nie jest 
zwykła gra. Ty tylko przez chwi-
lę będziesz walczył z tym, co co-
dziennie przytrafi a się chorym”. 

Te słowa przeczytamy, gdy 
wpiszemy w wyszukiwarkę in-
ternetową adres: www.mamsm.
pl/symulacja Po włączeniu gło-
śnika, uruchomieniu symulacji 
i obejrzeniu krótkiego fi lmu ilu-
strującego jeden z pierwszych 
objawów SM na monitorze 
komputera pojawia się 8 tablic z 
propozycjami ćwiczeń w zakre-
sie wzroku, słuchu, kontroli ru-
chów i równowagi. 

Na materiały zawarte na stro-
nie edukacyjno-informacyjnej 
przygotowanej przez fi rmę Bio-
gen Idec Poland sp. z o.o. trafi łam 
poszukując wiadomości doty-
czących form wsparcia dla cho-
rych. 

Nie każdy zdrowy człowiek 
jest gotowy na zderzenie się z 
trudnościami wyszczególniony-
mi w symulacji. Zaciekawienie 
wzięło jednak górę nad obawą i 
tak zmierzyłam się z pierwszym 
zadaniem zawartym w odnośni-
ku „WZROK I”: „Pomóż Zuzi po-
kolorować obrazek”. Zdziwiłam 
się, kiedy po kliknięciu „START” 
pośród kolorów do wyboru po-
jawiły się wyłącznie szare. Prze-
cież słońce powinno być żółte, a 
chmury błękitne. 

Ta część symulacji ukazuje lu-
dziom zdrowym trudności z roz-
poznawaniem kolorów i odbie-
raniem świata przez osoby cho-
re na SM – często wyłącznie w 
odcieniach szarości, co jest spo-
wodowane zapaleniem nerwu 
wzrokowego i tępym bólem oka. 

Ciekawa jest też część ilustru-
jąca problemy z słuchem. Warto 
znaleźć chwilę czasu i poznać 
to, czego na co dzień doświad-
czają chorzy na SM. 

ERGOTERAPIA
CZYLI DZIAŁANIE 

Istotna w dolegliwościach 
związanych ze schorzeniami 
narządu ruchu i układu nerwo-
wego jest tak zwana ergotera-
pia, czyli najogólniej mówiąc te-
rapia poprzez działanie. Waż-
ną rolę w przypadku osób z pro-
blemami neurologicznymi sta-
nowią systematyczne ćwicze-
nia poprawiające sprawność ru-

chową i nauka radzenia sobie 
z codziennymi czynnościami. 
Dobre efekty daje również tera-
pia zajęciowa – dostosowana do 
potrzeb i możliwości chorego. 
Twórczość literacka i rehabilita-
cja przez sztukę stwarza możli-
wość wyzwolenia się od nega-
tywnych myśli i uczuć, a także 
pomaga wzmacniać wiarę we 
własne siły i możliwości.

Zbawienny wpływ twórczej 
aktywności na osobowość czło-
wieka ukazuje jedna z książek 
chorej na SM farmaceutki Be-
aty Peszko „Powrót do życia. O 
stwardnieniu rozsianym i cho-
robach nowotworowych inaczej” 
(Wydawnictwo „KOS” 2010). Au-
torka poprzez publikację dostar-
cza chorym wiele nadziei.

Choć potrzeby są ogromne, 
w Poznaniu brakuje placówki 
skoncentrowanej na terapii cho-
rych na SM przez sztukę. Przy-
datni byliby też, współpracujący 
z rehabilitantami, fi zjoterapeuta-
mi i asystentami osoby niepełno-
sprawnej, arteterapeuci dociera-
jący do miejsca zamieszkania, 
bo nie każdy chory (szczególnie 
w okresie zimowym) jest w sta-
nie gdziekolwiek wyjść. Często 
chorzy żyją marzeniami i pla-
nami na przyszłość („Wierzę, że 
kiedyś będę miał się lepiej”), ale 
też popadają w poczucie pustki 
i osamotnienia („Co ja mogę zro-
bić siedząc w tych czterech ścia-
nach? Nigdzie przecież się nie 
ruszę”).

PRACA ZAWODOWA 
Na zakończenie kilka słów 

na temat rehabilitacji zawodo-
wej chorych na SM. Osoby z nie-
pełnosprawnością są zazwyczaj 
efektywne i pracowite, ale spo-
łeczeństwo nie zawsze daje im 
szansę, by tą efektywnością mo-
gły się wykazać. Przytoczona we 
wstępie sytuacja młodej kobie-
ty to tylko jeden z przykładów 
ilustrujących trudności ze zna-
lezieniem pracy. Na ogół są one 
spowodowane niewiedzą pra-
codawców, ale i obawą, czy pra-
cownik z niepełnosprawnością 
podoła nowym wyzwaniom.

KAROLINA KASPRZAK
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W dniach 11 i 12 grudnia 
2013 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Puszczykowie na zaprosze-
nie Domu Pomocy Maltańskiej 
przybyli do sali Jana Pawła II w 
Kościele św. Józefa w Puszczy-
kowie przy ul. Dworcowej. 

Wizytę rozpoczęli od obej-
rzenia wystawy prac osób nie-
pełnosprawnych w kategoriach: 
„Podłaźniczka”, „Anioł”, „Trzej 
królowie”, „Czterej Aniołowie” 
i „Tradycją dyktowane”. Prze-
piękne prace wprowadziły dzie-
ci w magiczny nastrój świąt, ale 
to był dopiero początek tego, co 
przygotowano dla uczniów na-
szej szkoły. Ciekawa scenogra-
fi a, zabawne, a jednocześnie peł-
ne mądrości przedstawienia za-
tytułowane „Wdowi grosz” i „Za-
gubiona drachma” bardzo się 
spodobały małym widzom, tym 
bardziej, że pani Małgosia Kacz-
marek-Łuczka przybliżyła dzie-
ciom wcześniej ich tematykę i 

Zabawa karnawałowa Wiel-
kopolskiego Związku Inwa-

lidów Narządu Ruchu ma już 
wieloletnią tradycję. 17 stycz-
nia 2014 roku, jak co roku od-
była się Klubie Angello przy ul. 
Roboczej w Poznaniu. Do tańca 
przygrywał zespół wokalno-in-
strumentalny ,,SWEET-BAND”. 

Bawiło się aż 120 osób, a że 
jest to grupa przyjaciół, im-
prezę przerywano trzy razy, 
by odśpiewać „Sto lat”. Pierw-
szy raz z okazji 54 rocznicy 
pożycia małżeńskiego Bożen-
ki i Jasia, drugi raz z okazji 
urodzin Grażynki i trzeci raz z 
okazji imienin Małgosi. Tańce 
trwały do 3 w nocy. Były prze-
rwy, obiad, przepyszne ciasto, 
kiełbasa na ciepło, barszczyk. 

Główną atrakcją wieczo-
ru była loteria, w której moż-
na było wylosować między in-
nymi: kalendarze, latarki, bre-

Dzieci w Domu 
Pomocy Maltańskiej

wyjaśniła, jakie niosły przesła-
nia. 

Największą atrakcją była 
chwila, gdy aktorzy zeszli do pu-
bliczności. Przekazali dzieciom 
do rąk monety będące rekwizy-
tami, pozwolili im wduszać folię 
bąbelkową, z której uszyte były 
kostiumy oraz przymierzać pe-
ruki i brodę. Podopieczni Domu 
Pomocy Maltańskiej za swój wy-
stęp otrzymali gromkie oklaski. 
Dzieci będą długo wspominać 
spotkanie z nimi.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Trzy razy „Sto lat”

loczki i parasole. Każdy los wy-
grywał. Wszyscy bawili się do-
skonale, a już niedługo Walen-
tynki i planowana jest kolejna 
zabawa taneczna.

Zadanie sfi nansowane by-
ło ze środków Miasta Pozna-
nia.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA
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Każdy, kto miał okazję od-
wiedzić fi lię 66 Bibliote-

ki Raczyńskich, czyli bibliote-
kę dla niewidomych i słabo-
widzących, zapewne pamię-
ta wysokie pomieszczenia za-
stawione regałami z kasetami 
magnetofonowymi z nagrany-
mi książkami, czy wielkie księ-
gi z kartami zapisanymi w ję-
zyku Braille’a. W osobnych po-
mieszczeniach znajdowały się 
urządzenia głośnomówiące, 
z których korzystali niewido-
mi. Biblioteka była miejscem 
gdzie mogli się spotykać i po-
gadać. W ubiegłym roku fi lia 
przeniosła się z ulicy Mielżyń-
skiego do nowego skrzydła Bi-
blioteki Raczyńskich przy Pla-
cu Wolności.

Niewidomi mają do dyspozy-
cji dwa stanowiska, przy któ-
rych są obsługiwani, a miesz-
czą się one w jednej z czytel-
ni. Niestety, brak jest jakichkol-
wiek oznaczeń prowadzących 
do tego pomieszczenia i niewi-
domi muszą korzystać z pomo-
cy osób trzecich, muszą wspi-
nać się po schodach i z sarka-
zmem mówią, że fakt, iż niewi-
domi i słabowidzący posługują 
się białymi laskami, nie ozna-
cza, że będą widzieli białe po-
ręcze na tle białych ścian. Ow-
szem, można skorzystać z win-
dy, ale do niej też trzeba naj-
pierw trafi ć. Miejmy nadzieję, 
że osoby odpowiedzialne zaj-
mą się tym i takie oznaczenia 

wkrótce się znajdą. W końcu 
gdzie jak gdzie, ale w takiej in-
stytucji być powinny.

Zniknęły też wielkie rega-
ły z kasetami i książkami. Z tej 
zmiany korzystający z biblioteki 
są akurat zadowoleni. Mówią: 

– Pamiętamy całkiem nie-
dawne czasy, że, aby wypoży-
czyć na przykład „Potop” Sien-
kiewicza, trzeba było przyjść do 
biblioteki ze sporym plecakiem, 
zapakować kilkanaście karto-
nów z kasetami, no i trzeba było 
mieć krzepę, żeby to udźwignąć 
i donieść do domu. Teraz przy-
chodzimy tu z malutkimi kar-
tami pamięci, na których mie-
ści się kilkanaście książek. Ma 
to i swoje minusy, bo teraz rza-
dziej przychodzimy do biblioteki 
i rzadziej się spotykamy, zresztą 
w nowej siedzibie nie ma na to 
miejsca, a szkoda, bo te spotka-
nia wiele dla nas znaczyły.

Tak więc technika wypar-
ła stare, zawodne kasety, za-
stępując je małymi urządzenia-
mi zwanymi czytakami. Znacz-
nie to ułatwia korzystanie z 
książek, można ich słuchać w 
domu, w parku, czy w czasie 
podróży.

Panie Małgorzata i Alicja, od 
lat związane z niewidomymi, z 

dużym doświadczeniem dora-
dzają każdemu ciekawe pozy-
cje. Jest z czego wybierać. Do 
dyspozycji są blisko 4 tysią-
ce tytułów w formacie czytaka 
i ponad 3 tysiące w formacie 
mp3. Każdy znajdzie coś dla 
siebie. Parę minut przy kom-
puterze i można wracać do 
domu z wybranymi książkami. 
W niepamięć odeszły też ko-
lejki oczekujących na najnow-
sze bestselery. Nie trzeba cze-
kać na ich powrót do bibliote-
ki, wszyscy chętni mają je od 
razu. 

Niewidomi nadal mają do 
swojej dyspozycji urządzenia 
głośno mówiące, choć nie wia-
domo czemu znajdują się one 
w innej części biblioteki. Dzi-
wi też fakt ustawienia auto-
lektora, który po zeskanowa-
niu tradycyjnej książki lub do-

Paweł
Grochowski
POZNAŃ

P
G
P

Niewidomi 
w bibliotece

kumentu głośno je odczytuje w 
czytelni, w której uprasza się o 
zachowanie ciszy.

A co z tradycyjnymi książka-
mi w języku Braille’a? Jak mó-
wią panie bibliotekarki, zosta-
ło kilka regałów z takimi książ-
kami: 

– Przechowywane są w ma-
łym pomieszczeniu magazy-
nowym, do którego często z 
sentymentem zaglądamy. Jeśli 
ktoś będzie chciał, to też je wy-
pożyczymy.

Miejmy nadzieję, że mimo 
pewnych mankamentów czy-
telnictwo niewidomych i sła-
bowidzących będzie się rozwi-
jać, a szefostwo Biblioteki Ra-
czyńskich umożliwi niewido-
mym korzystanie z jej zaso-
bów bez żadnych ograniczeń 
i barier. 
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To już ósma edycja charyta-
tywnego «Kalendarza Dżen-

telmeni» i piąta płyta „Muzyka z 
Serca”. W tym roku Dżentelme-
ni przedstawieni są w towarzy-
stwie kobiet, by swoimi znany-
mi twarzami i rozpoznawalny-
mi głosami wspomóc wielu po-
trzebujących. Prawdziwa pleja-
da aktorskich osobowości pre-
zentuje się na czarno-białych 
zdjęciach, których autorem jest 
Robert Wolański, jeden z naj-
wybitniejszych polskich foto-
grafów. 

Aktorki i aktorzy na fotogra-
fi ach prezentują się w specjal-
nie na tę okazję przygotowa-

Uczestnicy i pracownicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej w Czeszewie 28 listopa-
da 2013 roku świętowali 10-le-
cie swojej placówki. Z tej oka-
zji zorganizowali wielką galę w 
kościele poewangelickim w Mi-
łosławiu. 

Gwiazdą a zarazem gościem 
i niespodzianką spotkania był 
znany piosenkarz i kompozytor 
Mieczysław Szcześniak. 

Na uroczystość zaproszo-
no wszystkich, którzy założy-
li Warsztat – przedstawicieli To-
warzystwa Wykorzystania Wód 
Termalnych i Walorów Natural-

„Głosy z serca” to hasło 
przewodnie pierwszego 

Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki dla Osób Niewido-
mych, który odbył się w dniach 
od 18 do 21 listopada 2013 roku 
w Krakowie. Pomysłodawcami 
konkursu są krakowskie klu-
by Lions. W konkursie udział 
wzięli utalentowani wokaliści 
niewidomi lub niedowidzący, 
którzy nie funkcjonują w śro-
dowisku profesjonalnych mu-
zyków. Festiwal da im możli-
wość rozpoczęcia wokalnej ka-
riery. Każdy z fi nalistów zapre-
zentował piosenkę, która po-
wstała specjalnie dla niego.

Kraków został wyróżnio-
ny przez Komisję Europejską 
w fi nale konkursu Access City 
Aword 2011 za inicjatywy uła-
twiające życie osobom niepeł-
nosprawnym. W Krakowie stwo-
rzono m.in. specjalną trasę tury-
styczna dla niewidomych, która 
dzięki makietom, mapom i tech-
nologii GPS udostępnia dzie-
dzictwo kulturowe miasta także 
osobom niepełnosprawnym.

W festiwal zaangażowało się 

Królikowski, Antek Królikow-
ski, Sonia Bohosiewcz, Adam 
Woronowicz, Joanna Kulig, Da-
wid Ogrodnik, Jakub Wesołow-
ski, Tomasz Szczepanik, Wero-
nika Rosati, 

Od 5 lat dodatkowym ele-
mentem projektu jest płyta, któ-
rą tworzą wybitni kompozyto-
rzy, realizatorzy i tekściarze. W 
tym roku autorem wszystkich 
kompozycji na płycie jest To-
mek Szczepanik, lider zespo-
łu Pectus. Kalendarz z płytą za-
kupić można w w drogeriach 
Rossmann i sklepach CCC, pły-
tę w Empiku i na wybranych sta-
cjach Orlen, a sprzedaż ruszyła 
na początku grudnia 2013. Pa-
tronem akcji od lat są drogerie 
Rossmann, sklepy CCC, Apart z 
marką Azorin, Euco-Europejskie 
Centrum Odszkodowań, Buko-
wina Terma Hotel Spa, stacje Or-
len oraz Empik.

Do tej pory przez osiem lat 
trwania akcji przyniosła ona 5 
nmilionów złotych zysku, które 
trafi ły dla potrzebujacych osób. 
Benefi cjentami akcji są: Funda-
cja TVN „Nie jesteś sam“, Fun-
dacja Radia Zet, PCK Oddział w 
Bydgoszczy, Rak & ROLL, Ho-
spicjum dla dzieci we Wrocławiu 
oraz Fundacja Mam Marzenie. 
Producentem kalendarza jest 
Olivier Janiak, a pomysłodaw-
cą akcji Patryk Wolski. 15 grud-
nia przed studiem Dzień Dobry 
TVN w Warszawie przy ul. Mar-
szałkowskiej odbył się wernisaż 
zdjęć z kalendarza oraz spotka-
nie z aktorami i Olivierem Jania-
kiem, który już myśli o kolejnej 
edycji kalendarza za rok.

ROBERT STĘPIŃSKI

nych Ziemi Czeszewskiej, pierw-
szą kierownik WTZ Jadwigę Ste-
fańską, darczyńców i dyrektor 
PCPR we Wrześni Jerzego Nowa-
czyka. Byli przedstawiciele sa-
morządów powiatowego i gmin-
nego, zaprzyjaźnionych instytu-
cji, delegacje warsztatów terapii 
zajęciowej i środowiskowych do-
mów samopomocy z Rudy Ko-
morskiej, Wrześni, Pietrzykowa, 
Gozdowa, Gniezna i Środy Wiel-
kopolskiej oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Miłosławiu. 

Była projekcja fi lmów archi-
walnych z życia Warsztatu. Mo-
gliśmy podziwiać przestawie-
nie artystyczne o walce dobra ze 
złem w wykonaniu uczestników 
czeszewskiego Warsztatu. Przy-
gotowała je wraz z uczestnika-
mi WTZ terapeutka pani Mar-
ta z pracowni komputerowej. In-
teresująca scenografi a i stylizo-
wane średniowieczne szaty, któ-

wiele Lions Clubów z całego 
świata. Udział wzięli m.in. repre-
zentanci z Islandii, Litwy, Polski, 
Rosji, Rumunii, Szwecji, Węgier, 
Włoch, Ukrainy, USA. Do kon-
kursu fi nałowego dostało się 29 
szczęśliwców, którzy wystąpi-
li 21 listopada w koncercie ga-

„Kalendarz 
Dżentelmeni” 
po raz ósmy

nych stylizacjach Roberta Ku-
pisza, który słynie z awangar-
dowych ubrań dostosowanych 
do osób, które je noszą. W tym 
roku w projekcie udział wzięli: 
Robert Więckiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Paweł Małaszyń-
ski, Magdalena Różczka, Danu-
ta Stenka, Piotr Polk, Małgorzata 
Kożuchowska, Tomasz Karolak, 
Maciej Musiał, Kinga Preis, Jacek 
Braciak, Piotr Adamczyk, Paweł 

Dżentelmeni w studiu DDTVN w trakcie niedzielnego wernisażu.

Benefi cjenci 
„Kalendarza Dżentelmeni”.
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Grażvydas Sidiniauskas 
(Litwa) laureat I Nagrody.

Autor artykułu z mamą.
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re uszyły panie terapeutki, do-
dawały przedstawieniu tajemni-
czości i magii. 

Głos zabrała Urszula Remisz – 
kierownik Warsztatu w Czesze-
wie. Podziękowała wszystkim, 
którzy Warsztat wspierają i tym, 
którzy go stworzyli. Przybliżyła 
historię jego powstania i działal-
ność. Były liczne przemówienia, 
w tym wicestarosty wrzesińskie-
go Waldemara Grzegorka, za-
stępcy burmistrza Miłosławia 
Błażeja Pery, pierwszej kierow-

lowym w Teatrze Słowackiego. 
Po prezentacjach fi nalistów i ob-
radach jury przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników. 

Festiwal wygrała Gražvydas 
Sidiniauskas z Litwy, II miejsce 
zajeła Anna Rossa z Polski, a III 
miejsce – Silvia Mattia z Włoch. 
Wyróżnienia otrzymali: nagrodę 
prezydenta Krakowa – Haraldur 
Hjalmarsson z Islandii, nagrodę 
Marszałka Województwa Mało-
polskiego – Stepan Goncharen-
ko z Ukrainy, nagrodę Wojewo-
dy Małopolskiego – Márió Jáno-
ki z Węgier, nagrodę Guberna-
tora Okręgu 121 Polska dla naj-
lepszego polskiego wokalisty 
– Anna Rossa, nagrodę Polskiej 
Organizacji Turystycznej – Prze-
mysław Cackowski, nagrodę or-
ganizatorów, czterech krakow-
skich Lions Clubs – Xiamena 
Yanez z Hambergeru w USA, na-
grodę dziennikarzy – Łukasz Że-
lechowski oraz Nagrodę Publicz-

ności – ponownie Łukasz Żele-
chowski Statuetki zaprojektował 
prof. Czesław Dźwigaj. W skła-
dzie międzynarodowego jury 
znaleźli się: Jens Troester, Niem-

nik WTZ w Czeszewie Jadwigi 
Stefańskiej. W imieniu rodziców 
dziekowała Urszula Ranecka. 

Z okazji 10-lecia placówki 
wręczono pamiątkowe statuet-
ki dla zasłużonych dla WTZ osób 
i instytucji. Nasz chórek zaśpie-
wał 10-letni już hymn Warszta-
tu autorstwa pierwszej terapeut-
ki pracowni muzycznej Małgosi 
Stępniewicz. 

Na zakończenie Mieczy-
sław Szcześniak, gorąco przy-
jęty przez publiczność, zaśpie-

cy, przewodniczący Marco D’Ip-
politi Simeoni, Włochy, Marcin 
Bronikowski, Polska i Jan Za-
krzewski, Polska.

Funkcję Dyrektora Artystycz-

nego festiwalu sprawował Ro-
bert Kabara, Dyrektor Naczelny 
i Artystyczny Sinfonietta Craco-
via. Podczas eliminacji i Koncer-
tu Galowego w Teatrze Słowac-
kiego wokalistom akompanio-
wała Orkiestra Stołecznego Kró-
lewskiego Miasta Krakowa Sin-
fonietta Cracovia.

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem sprawował Jarosław 
Duda – Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Osób Niepełnospraw-
nych, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Marek Sowa – Marsza-
łek Województwa Małopolskie-
go i Jacek Majchrowski – Prezy-
dent Krakowa. Partnerem Festi-
walu jest Województwo Mało-
polskie. Rekomendacje Festiwa-
lowi udzielił Polski Związek Nie-
widomych oraz Polska Organi-
zacja Turystyczna. 

ROBERT STĘPIŃSKI

Dziesięć lat WTZ 
w Czeszewie

„Głosy z serca” w Krakowie

Łukasz Żelechowski (Polska) – zdobywca Nagrody Publiczności
i Nagrody Dziennikarzy.

wem Szcześniakiem, który roz-
dawał autografy. A potem – wiel-
ka dyskoteka z sobowtórem Ma-
ryli Rodowicz Sebastianem Olej-
niczakiem, który zaśpiewał jej 
największe hity. Część uczest-
ników zabawy przekonana była, 
że to prawdziwa Maryla Rodo-
wicz. Zrobiliśmy z nią wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie. Kto chciał, 
mógł sobie zrobić z nią zdjęcie 
indywidualne i otrzymać auto-
graf Maryli. Dzień obchodów 
dziesięciolecia Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Czeszewie był 
uroczysty i pełen emocji. 

Warsztat powstał z inicjaty-
wy Towarzystwa Wykorzysta-
nia Wód Termalnych i Walorów 
Naturalnych Ziemi Czeszewskiej 
1 grudnia 2003 roku. Uczęszcza 
tu 30 uczestników o różnym 
stopniu niesprawności z gminy 
Miłosław. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie w całej okazałości.

wał kilka swoich piosenek. Na-
zajutrz odwiedził nasz Warsztat, 
zachwycony naszą pracą. Jeste-
śmy dumni, że wielka gwiazda 
polskiej piosenki odwiedziła nas.

Po ofi cjalnej części w poewan-
gelickim kościele przeszliśmy na 
salę szkoły podstawowej w Mi-
łosławiu, gdzie odbyła się dru-
ga część jubileuszowej imprezy. 
Był obiad, tort ,,Dziesięć lat uro-
dzin WTZ” i „Sto lat”. Można było 
sobie zrobić zdjęcie z Mieczysła-

Czy to Maryla Rodowicz? Oczywiście…
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Dla prawdziwych fanów 
piłki nożnej to nie lada 

gratka – 17 listopada 2013 
roku w Poznaniu odbył się na 
stadionie miejskim mecz re-
prezentacji Polski z Irlandią. 
Tego dnia spełniło się marze-
nie podopiecznych Fundacji 
Rak Off , którzy uczestniczyli 
w treningu i spotkali się z pił-
karzami. 

– Udało nam się zrealizować 
coś, co jeszcze do niedawna 
wydawało się niemożliwe. Ale 
nie ma rzeczy niemożliwych. 
Spotkanie z reprezentacją Pol-
ski było naszych podopiecz-
nych ogromnym marzeniem, 
które udało nam się spełnić – 
mówi Karolina Lech z fundacji 
Rak Off .

Uśmiech na twarzach, zde-
nerwowanie, podekscytowa-
nie towarzyszyły dzieciom z 
oddziału onkologii oraz ich ro-
dzeństwa (którymi opiekuje się 
Rak Off ) podczas piłkarskiego 
treningu i spotkania. 

Piłkarze okazali życzliwość 
i dobre serca. Uścisnęli ręce, 
rozdali wszystkim podpisane 
koszulki i swoje zdjęcia, po-
rozmawiali, nie żałowali cza-
su. Niestety, nie mógł przyje-
chać chory Dominik, ale piłka-
rze połączyli się z nim przez 
skypa, by choć przez chwi-
lę mógł porozmawiać z Kubą 
Błaszczykowskim i Robertem 
Lewandowskim. 

Misją Fundacji Rak Off  jest 
stworzenie w całej Polsce 
ośrodków pomocy dla osób z 
chorobami nowotworowymi, 
w których chorzy będą mo-
gli zasięgnąć bezpłatnych po-

Mój los naznaczyła niepeł-
nosprawność. Od naro-

dzin aż po ostatni oddech nie 
uwolnię się z więzienia ciała. 
Dziecięce Porażenie Mózgowe 
spowodowało niedowład rąk i 
nóg, a także dysfunkcję mowy. 
Trzeba mi pomagać przy po-
siłkach, w toalecie, ubieraniu. 
Potrzebuję codziennej pomo-
cy. 

Na szczęście, ale i ku więk-
szemu cierpieniu, mam spraw-
ny umysł. Poprawnie odbie-
ram prawdę o sobie. Kalectwo 
jest dla mnie osobistym nie-
szczęściem, traumą, na któ-
rą nie ma skutecznej terapii. 
Proszę sobie wyobrazić smu-
tek schowany w zakamarkach 
duszy. Gdy usta się śmieją, 
on daje im czerwone światło: 
stop, nie oszukuj, nie udawaj, 
że cię nie boli. Że nie przeży-
jesz swego życia jak spraw-
ni wokół ciebie. Dołożyłabym 
starań, by życie mieniło się od 
barw… Ale lepiej byłoby wy-
ciąć tę cząstkę mózgu, któ-
ra generuje marzenia nie do 
spełnienia.

Ludzie często postrzegają 
mnie jako upośledzoną umy-
słowo. Zdaje się to potwier-
dzać mimika, nieskoordyno-
wane ruchy ciała, mowa, któ-
rą łatwo wziąć za bełkot idio-
ty. Jakie ona może mieć ma-
rzenia? Dotychczasowe moje 
życie zdominowała walka ty-
leż z własną ułomnością, co 
z uprzedzeniami i niesprawie-
dliwością doznaną od innych. 
Walka o siebie i lepszą przy-
szłość. Moją historię opowie-
działam w książce „W więzie-
niu ciała”. Spełniło się moje, 
zdawało by się, nierealne ma-
rzenie, dla mnie najpiękniej-
sze z ludzkich marzeń. Niepo-
zorna książeczka zbiera po-
zytywne recenzje czytelników. 
Ludzie w listach do mnie pi-
szą o wzruszeniu i łzach, ja-
kie ta lektura wywołuje. Odpi-
suję im, że świat poznał nieje-
den o wiele trudniejszy życio-
rys. Każdemu w udziale przy-
padł jakiś los. Nie chcę łez. 

Chciałabym, by książka 
skłaniała do innego spojrze-
nia na osoby niepełnospraw-
ne. Większa część potencja-
łu człowieka nie tkwi w mię-
śniach, lecz w rozumie, ser-
cu i sile woli. Mówią mi, że je-
stem silna, walcząc z przeciw-
nościami. A ja pragnę już dnia, 

Dzieci z Rak Off  
u piłkarzy 

rad w zakresie psychoonkolo-
gii, dietetyki, onkologii i alter-
natywnych metod leczenia. Do 
zadań Fundacji należy prowa-
dzanie akcji informacyjnych i 
prozdrowotnych, bezpłatnych 
konsultacji lekarskich, tworze-
nie grup wsparcia dla chorych 
i ich bliskich, wspieranie in-
stytucji zajmujących się wal-
ką z rakiem, dofi nansowanie 
lekarstw stosowanych w ku-
racjach onkologicznych, wy-
dawanie publikacji dotyczą-

cych walki z rakiem, organi-
zowanie akcji charytatywnych 
dla dzieci w szpitalach onkolo-
gicznych oraz hospicjach, pro-
wadzanie programów profi lak-

tycznych, wspieranie nowych 
rozwiązań w walce z rakiem i 
ich upowszechnianie. 

ROBERT STĘPIŃSKI
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Uwięziona w ciele
kiedy nie będę musiała wal-
czyć o sobie, a siłę, która mi 
zostanie, spożytkuję w dzia-
łaniu na rzecz innych kobiet 
i mężczyzn uwięzionych w 
swych ciałach. Odepchniętych 
przez rodziny i środowisko, źle 
traktowanych przez system 
pomocy społecznej, odartych 
z godności, znoszących swój 
los w milczeniu, bo nie każdy 
ma możliwość protestu. Ja wy-
powiedziałam swoją niezgodę 
w książce. Marzę by była też 
głosem tych, z których pier-
si wydobywa się jedynie nie-
my krzyk.

Największego pogwałce-
nia mojej godności i ludzkich 
praw doznałam, gdy w 2011 
roku zamieszkałam na wła-
sne życzenie w Domu Pomo-
cy Społecznej. Po ośmiu mie-
siącach byłam zmuszona wró-
cić do rodzinnego domu, kie-
dy zarząd DPSu wycofał zgo-
dę na poruszanie się wózkiem 
elektrycznym poza terenem 
ośrodka pod zarzutem stwa-
rzania zagrożenia na drodze. 
Z  pomocą pełnomocnika roz-
poczęłam walkę o swoje pra-
wa. Moje racje spotkały się z 
niezrozumieniem i wrogością 
ze strony lokalnych organów 
administracyjno-prawnych, 
których punkt widzenia moż-
na podsumować za pomocą 
słów jednej z osób pracują-
cych w DPSie: „Niby jest pani 
samodzielna, a trzeba pani, 
za przeproszeniem, tyłek wy-
cierać. Ma pani pierwszą gru-
pę inwalidzką, umysł pani nie 
pojmuje, co to oznacza”. 

Opinie lekarza psychia-
try i neurologa potwierdzają-
ce pełną moją sprawność in-
telektualną, jak również przej-
ście szkolenia z zasad ruchu 
drogowego, nie zdołały skło-
nić władz DPSu do zmiany de-
cyzji. Już po odejściu z DPSu 
uzyskałam opinię biegłego 
sądowego neurologa o zdol-
ności do samodzielnej jaz-
dy, mimo to sąd po raz czwar-
ty umorzył moje zaskarżenie 
w tej sprawie. Gdy odchodzi-
łam do DPSu, wiedziałam, że 
tego miejsca nie nazwę nigdy 
swoim domem. Był to jeszcze 
jeden kompromis z życiem. 
Wierzyłam, że poukładam so-
bie swój świat w lepszą ca-
łość. Odchodziłam stamtąd w 
listopadowy dzień z głęboką 

depresją. Miałam opracowa-
ny plan odebrania sobie życia 
z datą wykonania w moje uro-
dziny.

Ale wydostałam się z ot-
chłani. Życie jest dobre, nawet 
jeśli niesie sam trud i łzy. Trze-
ba żyć z całych sił, do utra-
ty tchu i nie być biernym wo-
bec własnych ograniczeń. Za-
lecano mi postawę bierności: 
po ci to i tamto, skoro jesteś 
nieszczęśliwą kaleką? Gdy-
bym się zastosowała, nie osią-
gnęłabym obecnego pozio-
mu rozwoju i aktywności. Od 
2002 roku poruszam się bez-
kolizyjnie wózkiem elektrycz-
nym, opanowałam obsługę 
komputera, Internet stanowi 
dla mnie źródło informacji o 
świecie i miejsce nawiązywa-
nia nowych znajomości. Mail, 
Skype, Facebook są protezami 
mojej mowy. Dzięki nim ko-
responduję ludźmi z różnych 
zakątków świata. Marzę, by 
te cudowne miejsca tworzo-
ne przez naturę i ludzi zoba-
czyć, zanim zamknę oczy na 
zawsze. A przecież ludzie nie-
pełnosprawni podróżują, po-
znają inne światy, zmieniają 
postrzeganie niepełnospraw-
ności. Jako autorka autobio-
grafi i „W więzieniu ciała” mo-
głabym podczas podróży opo-
wiadać moją historię, nieść 
pozytywne przesłanie. 

Te marzenia kontrastują z 
niepewną przyszłością, bra-
kiem poczucia bezpieczeń-
stwa i pewnego dachu nad 
głową. Mieszkam w domu, 
który rodzice przepisali młod-
szej, sprawnej córce, z działką 
1.300 metrów kwadratowych 
po dziadkach. Od dziecka czu-

łam, że oni spodziewali się dla 
mnie rychłego końca. A na-
wet gdyby Bóg chciał inaczej, 
to widzieli moje dalsze lata w 
przytułku… Siostra nie chce 
mnie w swoim domu, mam 
się wyprowadzić dobrowolnie 
albo ona mnie do tego zmusi. 
Grozi ubezwłasnowolnieniem. 
Potrzeba odejścia z domu jest 
tym pilniejsza, że obciążam 
sobą 70-letnią, słabą fi zycz-
nie i psychicznie mamę, która 
dodatkowo opiekuje się ma-
łym wnuczkiem i ma cały dom 
na głowie. W listopadzie zmarł 
mój ojciec po długiej chorobie 
nowotworowej. Mama, chu-
da jak palec, reszkami sił sta-
ra się to wszystko ogarnąć. 
Boję się pomyśleć, co będzie, 
jak któregoś dnia zaniemoże. 
Wtedy miejscowy GOPS ma do 
zaoferowania tylko umiesz-
czenie mnie (i znowu groźba 
ubezwłasnowolnienia) w po-
bliskim DPSie dla kobiet nie-
sprawnych intelektualnie. Dla 
mnie to byłoby nie do znie-
sienia. Wolałabym odejść ze 
świata. 

Więc przede mną jeszcze 
jedna walka, po której obym 
już zaznała wytchnienia. Pro-
szę Boga o choć kilka lat 
szczęśliwych i bezpiecznych. 
Marzę, by na resztę życia za-
mieszkać w Warszawie. Po-
wód najważniejszy? Byłabym 
blisko przyjaciół, najbliższych 
mojemu sercu. Doświadczy-
łam samotności, czułam się 
nieszczęśliwa. Świadomość, 
że bliscy są w pobliżu, pozwa-
la odzyskać radość w sercu. 
Chciałabym czerpać z tej ra-
dości siłę i chęć do osiągania 
nowych celów. W Warszawie 
pomaga się osobom niepełno-

sprawnym, wspiera w aktywi-
zacji i zdobywaniu samodziel-
ności. Znalazłabym pomoc w 
uzupełnieniu edukacji, rozwi-
janiu pasji i zainteresowań, 
działalności na rzecz innych. 
Są teatry, kina, opera. Dostęp 
do kultury jest mi niezbędny 
jak pokarm. Zaglądałabym do 
Zachęty. Zwiedzałabym war-
szawskie kościoły i pałace. Po-
znawałabym nowych ludzi z 
różnymi paszportami. To nic, 
że nie zawsze rozumiałabym 
ich języki. Na uniwersytet cho-
dziłabym jako wolny słuchacz. 
Marzenia! Mogłabym je reali-
zować sama bądź przy wspar-
ciu wolontariuszy, to jest moż-
liwe. A może i wyloty z Okę-
cia do Paryża, Rzymu, Bruk-
seli, może dalej, na przykład 
do Nairobi… Od dziecka cie-
kawiła mnie Afryka, bezkre-
sne sawanny, stada słoni, ży-
rafy. Przestrzeń i wolność, tak 
mi bliskie… 

Schodzę na ziemię. Przede 
mną cel: znaleźć mieszka-
nie w Warszawie. To bardzo 
trudne. Wójt odmówił dofi -
nansowania mojego pobytu w 
DPSie w Warszawie. Niewiel-
ka gmina ma ograniczony bu-
dżet. Zresztą wiem, że DPS to 
nie to. Najszczęśliwsza była-
bym we własnym mieszkan-
ku, a opiekunka dochodziłaby. 
Żeby pieniądze na kupno ma-
leńkiego M1 (około 100, 150 
tysięcy złotych), utworzyłam 
na Facebooku portal: https://
www.facebook.com/event-
s/462581117169803/?fref=t-
shttps://www.facebook.com/
events/462581117169803/?fre-
f=ts. Z pomocą przyjaciół, 
wielu życzliwych ludzi, uda-
ło się dotrzeć z akcją do po-
nad 6.000 jego użytkowni-
ków. Życzliwość darczyńców 
ogromnie mi pomaga prowa-
dzić tę akcję. Wierzę, że kiedyś 
zamieszkam w swoim gniazd-
ku uwitym z pomocą ludzkich 
serc. Proszę o pomoc w roz-
szerzaniu akcji, udostępnianiu 
jej. Każda cegiełka to kroczek 
do lepszej przyszłości.

Zapraszam na moją stronę: 
https://www.facebook.com/
pages/Uwi%C4%99ziona-w-ci
ele/433697476713165?ref=ts&
fref=ts 

BASIA JEŻOWSKAFO
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W grudniowym wydaniu 
„Filantropa” z 2013 roku 

na stronie 32 opublikowali-
śmy omówienie, autorstwa 
Karoliny Kasprzak, zbiorku 
wierszy „Sublimacje” Zbignie-
wa Nowaka z Kołobrzegu. 
Tym razem przedrukowujemy 
niektóre z tych niezwykłych 
utworów człowieka, który w 
1973 roku wskutek tragicz-
nego wypadku stracił władzę 
nad ciałem. Wiersze dają wy-
obrażenie o nieprzeciętnym 
talencie poetyckim autora. 

Jednak zawsze…

Znów w południe
Zaświeciło słońce.
W nocy znowu
Jakaś zagasła gwiazda.
I cóż pomyśleć,
Skoro już wszystko
Dawno przemyślane?
Cóż powiedzieć,
Gdy powiedziano
Już wszystko?
Co napisać
Kiedy, co można,
Spisano?

A jednak zawsze…

Narodzi się nerw,
Który na nowo odczuje,
Powstanie słowo,
Co opowie na nowo,
Znajdzie pióro,
Które opisze raz jeszcze
Radość poranka
I lirykę zmierzchania.

Na miedzy życia

Nici żywotów naszych
Okropna Parka
Schwytała
I stępionymi
Kroi nożycami.
A my przycupnięci
Pomiędzy życiem
A śmiercią
Rany okładamy wzajem
Sercami swoimi.
W bandażach z miłości
Jemy wspólny chleb. 

Moja gawra

W mojej gawrze
Świeży chleb 
Od Siostry.
W mojej gawrze
Ciepły pled od Mamy.
W mojej gawrze
Baryłki nadziei.
Z mojej gawry
Wyjdziesz uratowany.

Ułamek sekundy
Z jednego życia

W jednej chwili
Z trzaskiem pękły
Drzewo krzywe
I kość młoda.
W jednej chwili
Szkwał uderzył, 
Porwał żagle,
Zniszczył maszty,
Szkuner
Pełen marzeń zmienił
W tratwę z desek
Dla rozbitków.

Większy mniejszy

Ze stłuczonym łokciem
Idą do bezrękiego,
Beznogi pociesza
Zdarte kolano,
Głuchy o dzwonkach 
Słucha cierpliwie,
I pogarbiony komuś
Na proste plecy
Balsam przykłada.
Zaś niemy
Chrypiącemu
Współczuje.

To skargi bólów.
A mniejszy zawsze
Dużo głośniej płacze.

Taka myśl

Wspomnienia,
Jak u starca 
I młodzieńcze 
Marzenia – 
Treść bez czynu
Pozostała.
Wszystko w jedno
Zestrzelone,
W jednej duszy 
Uwięzione,
W ból i gorycz
Zespolone.

Rozmowa

Nie swoim bólem
Dziś płaczę,
Nie swoim cierpię
Cierpieniem.
Komu mam o tym
Powiedzieć,
Że gardło za ciasne,
Że płuca za małe,
Kiedy wiosna 
Podobno na świecie?
To nieprawda,
Że wszystko za nami.
Pogodne daty
Przeglądam w kajecie
I milcząc
Rozmawiam z kartkami.

Lacrimae

Jedna radosna
Szklistą kroplą
W uniesiony kącik
Ust spływa.

Druga bolesna
Goryczą żłobi
Nową zmarszczkę.

Obie słone,
Jednakie na pozór.
Bliźniacze córki
Wrażliwego serca,
Które się nigdy
Nie widzą.

Refl eksja

Gdybym tak dzisiaj
Się przyjrzał
I samemu sobie 
Wprost powiedział:
To dobrze, 
Niech tak będzie,
Niech zostanie – 
Zgoda
I już przestał
Szukać, pragnąć…
To już dzisiaj
W grób bym rzucił
To, co we mnie 
Jeszcze żyje. 

Jeszcze raz

Znowu słabe
Mięśnie napinam,
Ścięgna do wysiłku
Chcę nagiąć,
Żeby raz jeszcze
Zwątpienia kotwicę
Z dna rozpaczy
Wydźwignąć.

Na kosturze z pióra
Się wspieram,
Kreślę srebrną
Stalówką słowa,
Wierząc,
Że poderwę się 
Pewnie,
Kiedy – „Wstań!” – 
Napiszę od nowa. 

Wiersze 
Zbigniewa Nowaka
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DOROTA SUDER

Dzielność

Gdy ktoś jest dzielny
Próbuje przełamać 
Własną niemoc,
Czasem płacz i smutek,
Nie boi się 
Mimo trudności
Pokazać, 
Że trzeba iść dalej
Nie rezygnować, 
Z marzeń i pragnień, 
To właśnie do niego
Pierwsze 
Uśmiecha się słońce.

Esencja życia

Jego cała magia
Polega na tym,
By dostrzegać w nim
I nie przeoczyć
Ważnych chwil
I jasnych zdarzeń.
Objąć je sercem,
Nazwać po imieniu
Jak jedno z nich.
A jest nim spotkanie 
pokrewnych dusz.

Nie jesteśmy sami

Nie jesteśmy sami.
Pamiętajmy o tych,
Których szczególnie
Los doświadczył,
Kiedy świętem 
Jest talerz zupy,
A radością deszcz,
Który rytmicznie
Do życia budzi
Ten obraz walczących 
O przetrwanie.
To lekcja pokory
Doceniania tego, 
Co mamy
I pragnienia
By i oni podążali
Drogą szczęścia.

Historia, którą opowiem, 
dotyczy zwyczajnego 

człowieka walczącego z nie-
typowym i rzadko spotyka-
nym schorzeniem na świe-
cie. Na szczęście ludzie do-
tknięci takimi tajemniczymi 
chorobami nie są osamot-
nieni w swoim nieszczęściu, 
gdyż lekarze niestrudzenie 
próbują znaleźć rozwiązanie 
ich medycznej zagadki i sa-
mym przynieść ulgę pacjen-
tom w ich cierpieniu. 

Artykuł ten powstał na pod-
stawie książki Ann Reynolds i 
Kenneth Wapner pod tytu-
łem ‚’Zagadki medycyny. Nie-
zwykłe choroby, które szo-
kują lekarzy”. Chcę przybli-
żyć Czytelnikom opisane w 
tej książce losy mężczyzny 
o imieniu Dede, mieszkają-
cemu w cudnej, zielonej In-
donezji. Pochodzi z rodzi-
ny, która na co dzień zajmo-
wała się połowem ryb, stano-
wiących ich podstawowy po-
siłek. Jako dziecko wiódł spo-
kojne, beztroskie życie, grając 
z kolegami w piłkę i jeżdżąc 
na rowerze. 

Gdy miał kilkanaście lat, 
na jego kolanie wyrosła ku-
rzajka, która z czasem uległa 
zakażeniu i uparcie trwała. 
W wiosce panował zwyczaj 
wczesnego zawierania mał-
żeństw i także Dede w wieku 
zaledwie 20 lat ożenił się. Po-
czątkowo jego życie upływało 
w spokoju, miał żonę, praco-
wał przy budowie i naprawie 
domów, zarabiając na utrzy-
manie rodziny. 

Dramatyczny zwrot zdro-
wotny w jego życiu nastą-
pił w chwili pojawiania się 
na świecie dzieci, gdyż być 
może z emocji i stresu nastą-
pił gwałtowny rozsiew broda-
wek po całym ciele, a te już 
istniejące na rękach uległy 
znacznemu powiększeniu. 
Narośla przypominające wy-
glądem korzenie drzewa two-
rzyły ostrogi długości 15 do 20 
centymetrów. Dede, wierzący 
muzułmanin przestał uczęsz-
czać do meczetu, gdyż ludzie 
badawczo mu się przygląda-
li, nie szczędząc komentarzy. 
Nazwano go człowiekiem-
drzewem. 

Nie chciał też opuszczać 
domu, ponieważ na domiar 

Dorota
Suder
KRAKÓW-DĄBIE

D
S
K

złego jego ręce i stopy stały 
się zbyt ciężkie na skutek po-
większającego się ich obwo-
du, który sięgał 50 centyme-
trów. Choroba uniemożliwi-
ła mu samodzielne spożywa-
nie posiłków i ubieranie się. 
Zatroskani rodzice udali się 
z nim do miejscowego leka-
rza z nadzieją, że mu pomo-
że. Lekarz usunął część bro-
dawek, lecz bez efektu, gdyż 
już po 15 dniach od opera-
cji nastąpił ponowny odrost i 
rozsiew brodawek. 

Rodzice byli zrozpaczeni, 
gdy usłyszeli od lekarza, że 
jedynym rozwiązaniem po-
zostaje amputacja obu rąk. 
Ciąg złych wydarzeń nastą-
pił także w życiu prywatnym 
Dede. Odeszła żona, gdyż nie 
mógł pracować, a jego dzie-
ci  dostały się pod opiekę cioci 
– szwagierki Dede. Chory za-
mieszkał w domu rodziców, 
jego siostra poszła do pra-
cy, a mama szyła mu koszu-
le z rozszerzanymi bokami, 
by ułatwić mu ich zakłada-
nie. Siedząc tak w domu Dede 
pragnął zrobić coś dla rodzi-
ny. Udał się do blisko położo-
nego miasta Bandung i zaczął 
żebrać na ulicy. 

To, co spotkało go tutaj 
niebawem, stało się przeło-
mową drogą ku wyleczeniu, 
gdyż Dede wkrótce stał się 
sławny. A to za sprawą czło-
wieka o imieniu Hanny, któ-
ry prowadził fi rmę zatrudnia-
jącą osobliwie wyglądających 
bądź posiadających niezwy-
kłe umiejętności ludzi, siła-
czy czy aktorów połykających 
szklanki. Na jednym z wystę-
pów byli obecni amerykańscy 
lekarze, których Dede nie-
zmiernie zainteresował i któ-
rzy bardzo chcieli podjąć pró-
bę odkrycia przyczyny jego 
choroby. 

Stan Dede nazwali najcięż-
szym, znanym w światowej 
medycynie kataklizmem der-
matologicznym, spowodowa-
nym przez brodawki pospo-
lite wywołane infekcją wiru-
sem HPV, czyli human papil-
loma virus. Kurzajki są czę-
sto spotykane i można z nimi 
dość łatwo się uporać, ale 
wówczas, kiedy prawidłowo 

funkcjonuje system immu-
nologiczny. Niestety, lekarze 
stwierdzili u Dede wadę ukła-
du odpornościowego, któ-
ry nie mógł zapanować nad 
chaosem wywołanym przez 
wirus, a ten bez problemu 
obejmował swym zasięgiem 
coraz większe obszary orga-
nizmu. 

Trudno dzisiaj powiedzieć, 
na jakie schorzenie układu 
odporności cierpi Dede. Wy-
leczenie go pod tym kątem 
zapewne zwiększyłoby szan-
se zapanowania nad infek-
cją wirusową i tym samym 
uniemożliwiłoby dalszą dro-
gę rozwoju choroby. Na razie 
zespół medyków przeprowa-
dził u Dede w okresie 9 mie-
sięcy aż 8 zabiegów opera-
cyjnych z użyciem małej piły 
elektrycznej, celem odcięcia 
najdłuższych brodawkowa-
tych narośli. 

Lekarzy nie opuszcza na-
dzieja, że życie Dede się po-
prawi na tyle, że będzie mógł 
posługiwać się rękoma. Miej-
sca najbardziej uszkodzone 
przez wirus będą wymagały 
przeszczepu skóry, która zo-
stanie pobrana z podbrzusza. 
Zamontowano też ekspander 
tkankowy, by spowodować 
przyrost skóry na brzuchu. 
Istotne jest, by dowiedzieć 
się, na jakie schorzenie we-
wnętrzne choruje Dede, które 
daje wolną drogę dla rozwoju 
tych zmian skórnych.

To, co najbardziej wzru-
sza w postaci Dede, jest jego 
spokój, pogoda ducha i pomi-
mo tak uciążliwego schorze-
nia jest pogodzony z losem i 
przyświeca mu nadzieja na 
lepsze życie. Po przebytych 
zabiegach, dzięki którym jego 
dłonie i stopy nabrały ludz-
kiego kształtu i stały się lżej-
sze, może kciukiem przytrzy-
mywać przedmioty i z rado-
ścią rozwiązywać krzyżów-
ki. Dede jest wartościowym 
przykładem na to, by doce-
niać to, co się ma i cieszyć się 
tym, Dzięki jego pokorze wo-
bec życia można wierzyć, że 
z pomocą lekarzy da sobie 
radę z chorobą. Życzmy mu 
tego z całego serca.

Człowiek 
drzewo
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Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Lech
Konopiński Fraszki

SZALEŃSTWA
JĘZYKOWE
Namiętności dzikie
targają językiem,
kiedy jest gotowy
grać rolę niemowy.

WYNOSZENIE
Nad innych
się nigdy nie wynoś,
bo cię wyniosą,
chudzino.

DZWON I DZWONKO
W dzwon wielki biją?
Stój, nikt nie woła!
Słuchaj, gdzie wznoszą
pod dzwonko toast. 

URLOP
Zamożny 
To może
Pojechać
Nad morze.

GWÓŹDŹ
Uczy nas los gwoździa,
wynika zeń bowiem,
że gdyś twardy, ostry – 
biją cię po głowie.

RODOWÓD
Pijał dziadek, tatuś,
synek wódki cmoka,
niedaleko pada
jabłko od… jabcoka. 

RÓŻANIEC
Kiedy swą piękną szyję
kobieta w perły ubierze,
wnet na nich ręce czyjeś
miłosne liczą pacierze. 

KUMOTRZY
Grunt to
z ludźmi umieć
rozmawiać
per „kumie”. 

OKRZYK
Z ust wyrwało się
przyszłego taty: 
– Rozłóż mi losie
dzieci na raty.

SAMODZIELNOŚĆ
W życiu jedynie
na siebie liczę!
(gdy nikt udzielić
nie chce pożyczek).

NAGROBEK 
ZGRYŹLIWCA
Gryzło go sumienie,
że podgryzał skrycie;
zagryzło go życie,
więc musi gryźć ziemię.

UDRĘKA
Ludzie dręczą człowieka,
więc od ludzi uciekasz,
lecz ucieczka 
w samotność
jest udręką stokrotną. 

IDEOLOGIA
Pomija ogier
ideologię,
kiedy przy klaczy
życiem się raczy.

FORMAT
Po życiowych sztormach
zmienia się nasz format 
i wnet się okaże,
kto olbrzym, kto karzeł.

Z ŻYCIA MĘDRCÓW
Na tym polega
mędrca praca,
że z głupim się
przez ścianę maca. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

PODZIW
Rzekła cebula
Do pora:
Ale masz
Tego szczypiora.

NARZECZONY
Jeszcze walczy
Nie szczędząc oręża
Potencjalny kandydat
Na męża.

PRAWORZĄDNOŚĆ
Pozwała kurewka
Kogutka do sądu,
Bo krytycznie zapiał
Na temat nierządu.

UROJENIA
Rój cudaków
Wierzył w cud,
Że się z g…
Zrobi cud.

URZĘDNIK
Siedzi bezmyślnie,
Pieniądze bierze
Za to, że rozum
Ma w komputerze.

MOŻLIWOŚCI
Gdy się dobrze
Zło ułoży,
Wtedy śledztwo
Się umorzy.

WITALNOŚĆ
Oj popsuł się Witek
I już nie jest dobry
Ani na dobranoc,
Ani na dzień dobry. 

WYZIEWY
Tam, gdzie tajniak
Na urzędzie,
Kupa smrodu
Ino będzie. 

Fraszki
PRZYSŁOWIOWA 
DIETA
„Gdy się nie ma
co się lubi…”
to się szybciej
tuszę gubi. 

TALENT
Wybija się 
wszechstronnie,
bo na wszystkie strony,
precyzyjnie i przytomnie 
– wybija pokłony. 

AKTOR W SERIALU
Włazi przez ekran
w dom nieproszony,
by robić oko
do twojej żony!

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Że ktoś dźwigał
transparenty,
nie ma jeszcze
praw do renty.

RYSZARD PODLEWSKI 
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Na Cierpiengach życie od 
rana do szarówy ciyngiym 

tak samo. Ci, co mieli jeszczyk 
prace, rano pomykali do ro-
boty. Kobiyty zajmły sie swo-
imi sprawami, gotowały, pra-
ły, lotały po towar i oporzun-
dzały bymbasy. Kożdyn o każ-
dym wiedział wszyćko kom-
plet, znoł swoich sumsiadów 
na wylot, a jako że okna latym 
były porozwierane – odgłosy 
i godania niesły się po cołkiyj 
okolicy. 

I tak Rasiakowa do sumsiadki 
wydzierała sie: 

– O wej, tośto sie zes torbami 
ta Mleczakowo, co dorobiuła się 
piunciu bymbasów. Najmłod-
szygo malude prowadzo na roz-
rylotanym wózku. A chłopy od 
gzubów sie namkli i co ta istno 
mo! Luntrusy ciekajom po klot-
kach, bijom szyby i polom gory 
miendzy szopkami.

Z inny siyni rozleg sie głos: 
– A coś mi te waske od pra-

nia pode drzwi rnyła?! Żebym se 
giyry połumała czy co? 

– A wej, waska jeij przeszka-

dzo! Ty glajdo jedna! Wosz ba-
chor gibnył mi wyciyraczke! 

– Tak? A twój Gryniu jak jest 
napity to szczo w siyni!

Z drugi strony podwyrka roz-
leg sie głos; zaczła nadawać 
Malinowo: 

– Wosz Czaruch w moim 
sklepie ukryncił kłydke, wyrwoł 
skobel i głabnył coluchny gon-
sior z buzonem, co zostoł sie 
tam stać!

Na podwyrzu robiuł sie coroz 
większy warwach, że nie moż-
na było spiłować. Ciotka Adela 
kozała lujnonć zes balkonu wy-
mbor wody na Plataja, co aku-
rat terkotoł naprawianym kokot-
kiem. Istny wzión starom pyre i 
ćpnył wew jeij okno, ale rynka 
mu sie omskła, bez co rozbił jeij 
szybe. 

Chudo Trodynkowo wziyna 
sie na jadaki zes grubom Fedo-
rowom bez to, że se wywichła 
giyre kole jeij szopki. Dyszkusja 
była tako: 

– Ty dikke Berto, grubaśni-
co – pioła Trodynkowo. – Mosz 
takom podgardlice, że jak bym 

jom szczepiła, to bym ci wypro-
stowała, naciungła na łeb i za-
wiunzała na wstunżke!

Teroz zaczła nadawać Fedo-
rowo: 

– Ty chudo diablico, żeby nie 
te klapiaste uszy, to by ci kape-
lusz na kolana wpod. Ty korbolu 
na kaczych girach! 

Sunsiadka nie była dłużno: 
– Ty nadynto prukwo!
Odpowiedź była zaroz: 
– Bez to, że mosz brille, czyli 

cztery ślypia, nawet pawulon by 
ci nic nie zrobil!

Przeciwniczka rżała jak dia-
ski: 

– Na ciebie musieliby robić 
bekasa (trumne) na miare, bo 
bez tyn bebech klapinos (trum-
na magistracka) by sie nie za-
mknył! 

– Kosiora! 
– Magora! 
– Obśrupano sznura! 
– Kukawa! 
– Maszkaro jedna!
Wew drugim kuncie podwyr-

ka trwały zapasy słowne Geni z 
Henią. Genia jak chyciła za kła-

ki, zdarła Heni peruge. Ta zno-
wyj jak wrzasła, wypadła jeij 
szublada (proteza). Kiedy oskal-
powano Henia odzyskała kłaki, 
a Genia kielce, nastąpiła słowno 
wymiana uprzejmości, słowo za 
słowo – ząb za ząb. 

– Ty przerwany fl aku! 
– Ty nadynto pukwo! Ty 

kraczlato miągwo! Ty szantra-
po! Roztrzepano mamzel dydy!  
– Wytynkowano sznupa! Napu-
szono gugla! 

– Ty rudy fuksie! 
– Oblokło muzia! 
– Łeb ci sie kiwo jak na kro-

wiyncym łogónie! 
– Mosz pape jak Tatar zadek! 
– Bryniara! 
– Udano szkapa! Niedojda! 
– Rajdziato magora!

W momyncie Ryniu krzyknął: 
– Jadaki sztop! Szkieły idom! 
Na chwiłke zaległa cisza.

Co zaś było potem, to bydymy 
wom sprawozdawać.

BOLECH I BODZINEK 
ZES CIERPIENGÓW 

– Słuchajcie, koledzy – zaczął 
mistrz Kowalski wchodząc do 
pokoju śniadań przy warsztacie 
ślusarzy. – Mam dodatkowe bile-
ty na fi lm „Potop” do kina „Muza”. 

– My już byliśmy – odezwało 
się kilka głosów. 

– Ale my nie byliśmy, bo wtedy 
nie mieliśmy forsy. Teraz mamy, 
możemy pójść – powiedział Zby-
szek Gralak, jeden z najmłod-
szych ślusarzy. 

– No to fajnie! – ucieszył się 
Kowalski. – A którzy z was nie 
byli? Bo mam tylko trzy bilety. 

– Ja, Jędrek Misiak i Olek Bąk – 
odrzekł Gralak. 

– Co?! – krzyknęli pozosta-
li. – My płaciliśmy, a oni mają za 
darmo? 

– Nie moja wina – Kowalski 
poczuł się zmieszany. – Zosta-
ły w Radzie Zakładowej i żeby 
nie przepadły, dyrektor naczel-
ny zaproponował, żeby je dać 
pracownikom w formie nagrody 
za dotychczasową pracę. W ten 
sposób trafi ły też do innych bry-
gad w zakładzie. 

*
– Widzę, że ten fi lm źle wam 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

Zes zawistnom mowom – precz!

wpłynął na zdrowie – zauwa-
żył Kowalski następnego ran-
ka wchodząc do pokoju śniadań 
tuż przed rozpoczęciem zmiany. 
– Myślę, że los Kmicica można 
było oblewać chyba przed trzy-
stu laty. 

– Jakiego Kmicica, panie maj-
ster – odezwał się Olek Bąk 
przecierając pięściami oczy. – To 
tak wygląda pobyt w kinie, gdy z 
kretynami idzie się na fi lm. 

– Jak mam to rozumieć? – Ko-
walski udał zdziwionego. – Pół 
godziny przed rozpoczęciem fi l-
mu wpadli na genialny pomysł, 
by wejść do „Lotnika” na kieli-
cha. Ja głupi dałem się namó-
wić. Poszliśmy. Pospiesznie wy-
piliśmy litra i dalej na fi lm. Ja nie 
wiem, jak oni, ale ja nic nie pa-
miętam, bo usnąłem, nim skoń-
czyła się kronika i obudziłem się 
dopiero, gdy ludzie wychodzili z 
Sali i ktoś nadepnął mi na palec 
u nogi. 

– A wy jak? Podobał się wam 
fi lm? – Kowalski zwrócił się do 
pozostałej dwójki. 

– Jeżeli chodzi o mnie – ode-
zwał się z wysiłkiem Gralak – to 
bardzo kiepski fi lm. Zaczął się od 
tego, że deszcz padał i tak było 

do końca. Musiałem nogi pod-
kurczyć, żeby mi butów nie za-
moczyło. 

– Ooo! Nieprawda! – pode-
rwał się jakby ze snu Misiak. – 
Zgoda, zalało całą ziemię! Ale 
żadnego Noego tam nie było, tyl-
ko po zamarzniętej wodzie san-
kami dwóch jechało, z tym, że je-
den leżał i spał. 

– Boże! – Kowalski nie do-
wierzał własnym uszom. – Ależ 
mamy matołów… 

– My też nie wiedzieliśmy, że 
mamy takich ciemniaków wśród 
kolegów! – krzyknął ktoś z bry-
gady, bo reszta w tym czasie ta-
rzała się w śmiechu po stolikach. 
– I to miała być nagroda dla do-
brych pracowników. A co pomy-
ślą inni ludzie, którzy tam byli! 

– Też mi fi lm – nastroszył się 
Gralak. – O deszczu! Co z tego, 
że zalał cały świat?! 

– Przecież to był fi l o historii 
Polski, o najeździe szwedzkim, a 
nie o potopie z czasów Noego – 
starał się wyjaśnić Kowalski. – A 
Sienkiewicz napisał tę powieść, 
aby w narodzie pobudzić ducha 
patriotyzmu… 

– Panie mistrzu – przerwał 
mu najstarszy wiekiem w bryga-

dzie Wiśniak – mamy coraz wię-
cej takich Polaków, którzy my-
ślą, że… 

– Dobra! Niech pan przesta-
nie – przerwał Misiak. – Jaki pa-
triotyzm, jacy Polacy! Po co tyle 
wody?! 

– No, to mamy uratowanych z 
potopu – wtrącił ktoś inny. – Daj-
cie im spokój. Ważne, że żyją! 
Przecież to tragedia taki potop 
przeżyć… 

– No to mamy bohaterów – 
powiedział Kowalski hamując 
śmiech, po czym wyszedł z po-
koju śniadań.

Dla trzech bohaterów poto-
pu zaczęły się ciężkie dni. To, co 
im się przytrafi ło, lotem błyska-
wicy, jak zwykle w takich przy-
padkach, rozniosło się po zakła-
dzie. Gdziekolwiek się pojawia-
li, słyszeli: oto ci, co ocaleli z po-
topu. Inni pytali ich, czy spotka-
li Noego. 

Oni natomiast powoli przy-
wykli do żartów. Sami kwitowa-
li żartem: jeżeli zostaliśmy ura-
towani, to szacunek nam się na-
leży.

I tak było przez wiele lat, choć 
powoli żarty spowszedniały i 
ucichły. 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Ocaleni z potopu 
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Magdusia, najmłodsza z 
tego całego rodzinnego 

grona, fi luternie zagadnęła He-
nia: 

– Nie wiedziałam, że z cie-
bie taki znawca poezji? Zapew-
ne masz już swoją frau, której w 
Monachium piszesz wiersze? 

– Coś ty… Przecież Andrzej 
Rosiewicz śpiewa, że „najwięk-
sze witaminy mają polskie 
dziewczyny…’. Więc ja zacze-
kam na ciebie, jak już będziesz 
miała dużo tych witamin – za-
żartował chłopak. 

– Tak, ja, ja – wtrącił tata Heń-
ka. – on u nas stale śpiewa te 
polskie piosenki. I o witaminach 
też. Ty na niego achtung… 

– Nie muszę uważać, przecież 
on mój krewniak. Ale jak zajdzie 
taka potrzeba, to mu znajdę faj-
ną krakowiankę – zażartowała 
Madzia. 

Kiedy wszyscy już wypi-
li szampana, gospodarz domu 
uroczyście zabrał głos: 

– Skoro już przywitaliśmy 
nowe tysiąclecie, to trzeba by 
trochę pogadać, jakie ono bę-
dzie. 

– Pogadać jak pogadać, ale 
pomarzyć, co będzie za sto czy 
tysiąc lat, to możemy – pod-
chwyciła temat Emilia. – Ja tam 
myślę, że może naszą planetę w 
nowym tysiącleciu religijni czy 
nacjonalistyczni szaleńcy znisz-
czą bronią nuklearną. Albo też 
stworzą na niej idealne warun-
ki bytowania, tacy ideowi ludzie, 
którzy pójdą śladami Kopernika 
i jemu podobnych. Chciałabym, 
żeby moja córeczka Magdusia, 
jej pokolenie i następne, docze-
kały się takiej utopii.

Emilia ucałowała swoją có-
reczkę i spytała: 

– No co, słoneczko. Pamiętam, 
że zawsze śpiewałaś piosenkę 
„Wsiąść do pociągu byle jakie-
go, nie dbać o bagaż, nie dbać o 
bilet…”. Ale nie marzysz o tym, 
żeby ty lub twoje dzieci, wnuki 
lub prawnuki pojechały na księ-
życ albo na jakąś planetę nasze-
go układu słonecznego? 

– Mamusieńko kochana. A dla 
kogo to wszystko jest stworzo-
ne? Naturalnie, że chciałabym. 
Myślę teraz nawet o tym, co się 
będzie działo za tysiąc lat. Co 
człowiek osiągnie? Zapewne na-
wet nie zdajemy sobie sprawy, 
jak to wszystko się zmieni. Trze-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie
tysiącleci(45)

ba będzie posłuchać Mickiewi-
cza i „…dalej bryło z posad świa-
ta, nowymi cię pchniemy tory…”. 

– To wypijmy za to, żeby ma-
rzenia Mickiewicza, mojej 
wnuczki i im podobnych spełni-
ły się.

Bartek rozlał szampan. Toast 
spełniono. A planeta? Może też 
marzy o tym, żeby jej dzieci zre-
alizowały swoje marzenia. 

KAŻDE
POKOLENIE CHCE 
ZMIENIAĆ ŚWIAT

Pokolenie młodej Magdusi 
też miało na to ochotę. Ale jak 
tu zmieniać „dziwny ten świat” 
Czesława Niemena, kiedy już w 
pierwszym roku nowego tysiąc-
lecia terroryści – samobójcy wbi-
li się samolotami w wieżowce 
Nowego Jorku na World Trade 
Center? Magdusia w tym wrze-
śniowym dniu wraz z rodzicami 
zwiedzała piękne Ateny. Podzi-
wiała historyczny Akropol, któ-
ry przed tysiącami lat był siedzi-
bą starożytnych władców, a póź-
niej ośrodkiem kultury i kultu re-
ligijnego. Tu właśnie legendarna 
Atena, córka Zeusa, miała swo-
ją świątynię, przy której turyści 
z całego świata robią sobie pa-
miątkowe zdjęcia. 

Dwa odległe od siebie miej-
sca, Ateny i Nowy Jork… Dwa 
okresy czasu, oddalone od siebie 
o tysiące lat… Państwo Góreccy, 
przecież świadkowie okrutnych 
wydarzeń z czasów drugiej woj-
ny światowej, patrzyli z przera-
żeniem w starożytnych Atenach, 
jak na ekranach telewizorów 
porwane przez terrorystów sa-
moloty wraz z pasażerami wbi-
jają się w gmachy wieżowców. 
A potem – jak one z tysiącami 
bezbronnych ludzi, w tumanach 
ognia i kurzu, rozpadają się ni-
czym domki z kart.

Magdusia, która często cyto-
wała „Odę do młodości” Mickie-
wicza, kojarząc obie scenerie 
Aten i Nowego Jorku, zdała sobie 
sprawę, jak trudno będzie ludz-
kości pchnąć „bryłę świata” na 
nowe tory. Także w następnych 
latach, kiedy przybywało ofi ar w 
różnego rodzaju dalszych zama-
chach terrorystycznych, w tym 

dokonanych także w Londynie i 
Madrycie. Do tego byli w Grecji 
muzułmanie, których cieszył ten 
przerażający obraz w telewizo-
rach. „Ameryka kaput” – wrzesz-
czeli, rechocąc z radości. 

– Do tego doprowadza cza-
sem wiara, fanatyczna i mściwa, 
która każe w ten sposób postę-
pować. Przecież ci mordercy-
terroryści wierzą głęboko w to, 
że za swoje „bohaterskie” czyny 
pójdą z kopytami prosto do swo-
jego islamskiego nieba – podsu-
mowała rzecz całą mama Mag-
dy. 

– No, nie wsadzajmy wszyst-
kich muzułmanów do jedne-
go worka – replikował Górecki. 
– Oni są w różnych odłamach, 
podobnie zresztą jak chrześcija-
nie. A co się działo na Wołyniu 
w 1943 roku? Byli też tacy pra-
wosławni popi, którzy poświę-
cali siekiery i widły tym bande-
rowcom, którzy wybierali się ri-
zać Lachiw. Tam, gdzie byłem… 

– Tatusiu – przerwała mu 
Magdusia. – Czas najwyższy, że-
byś mi pokazał te strony swo-
jego dzieciństwa i młodości. A 
także miejsca, gdzie działo się 
to ludobójstwo. Teraz już moż-
na swobodnie tam jechać, więc 
nie widzę przeszkód. Przecież i 
ja mam tam swoje rodzinne ko-
rzenie. A tak różnie teraz w Pol-
sce o tym wszystkim mówią. 

– Dlatego córeczko, że dla róż-
nych racji politycznych tę wo-
łyńską rzeź się wycisza. Podob-
nie, jak to było przez wiele lat 
ze zbrodnią katyńską. Na pew-
no tam pojedziemy. Gdzie się 
urodziłem, chodziłem do szkoły, 
byłem harcerzykiem… A potem 
okupacje, więzienia, Ostlager. 

Już po roku Górecki dotrzy-
mał słowa. Z córką i żona zna-
lazł się w mieście Równe, gdzie 
mieszkał jego szkolny kolega 
Witek Bankiewicz. Ten, chociaż 
był Ukraińcem, przed wojną i w 
czasie wojny był wspaniałym 
przyjacielem. I takim zawsze po-
został. Kiedyś chodzili razem do 
szkoły, jeździli na jednej koby-
le, a w czasie okupacji pomaga-
li sobie nawzajem. Witek bardzo 
się ucieszył, gdy przybyli do nie-
go. Naturalnie, zapoznał ich ze 
swoją rodziną, z żoną Rosjanką 

Tanią i nastoletnimi synami. Po-
mógł im również znaleźć odpo-
wiednią kwaterę, a także pojazd 
z kierowcą, aby mogli łatwiej od-
wiedzić miejsca pamięci. 

Pierwszym takim miejscem 
była wieś Borszczówka koło 
Hoszczy, w której w marcu 1943 
roku Niemcy wraz z ukraińską 
policją zabili wszystkich miesz-
kańców. Złożyli kwiaty pod po-
mnikiem ku czci zamordowa-
nych. W 2003 roku znalazła się 
tam również żona prezydenta 
Kwaśniewskiego wraz ze swo-
im ojcem Julianem Konty, żeby 
uczcić śmierć jego rodziny, w 
tym ciotki Jolanty Kwaśniew-
skiej. Byli również w Janowej 
Dolinie, w której bandyci z Upa 
zamordowali ponad 600 osób, w 
tym wiele koleżanek i kolegów 
Góreckiego. Odwiedzili jeszcze 
kilka innych miejscowości, w 
tym także Lipniki. 

To tutaj cudem ocalał z rzezi 
półtoraroczny Mirosław Herma-
szewski, w przeciwieństwie do 
swoich rówieśniczek i rówieśni-
ków. Nikt wtedy nie przypusz-
czał, że ocalały Mirek będzie w 
przyszłości jedynym polskim ko-
smonautą. Smutny widok towa-
rzyszył wszędzie rodzinie Gó-
reckich: spalone lub zarośnięte 
tereny dawnych wiosek, znisz-
czone cmentarze, resztki dzikich 
sadów. Miejsca, w których nie-
gdyś żyli wszyscy w przyjaźni, a 
które pozostały piękne w pamię-
ci tych, którzy ocaleli.

Magdusia nie mogła zrozu-
mieć, dlaczego o tej wołyńskiej 
rzezi tak mało w kraju się mówi i 
pisze, i nie uczy w szkołach. Kie-
dy wróciła z tej smutnej podró-
ży do Polski, zdała sobie spra-
wę, jak trudno będzie zrealizo-
wać swoje marzenia, a także 
marzenia jej mamy o wspania-
łym świecie, skoro tyle zła zgro-
madziła przeszłość. Jej smutek 
pogłębiła wiadomość o śmier-
ci Jana Pawła II, papieża Pola-
ka, który tak często wspominał 
o swojej wielkiej miłości do Pol-
ski, do swoich sióstr i braci, jak 
to często podkreślał. 

Nie ma jednak złego, co by na 
dobre nie wyszło – jak głosi stare 
przysłowie…

cdn.
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W stolicy Wielkopolski pod 
„Starym Marychem” nie-

opodal „Kupca Poznańskie-
go” z początkiem 2014 roku 
ustawiono samochód z napi-
sem: „Poznaniacy pomagają 
uchodźcom syryjskim”. Pierw-
sza zbiórka darów (odzie-
ży, koców, żywności i innych 
rzeczy codziennego użytku) 
została przeprowadzona w 
grudniu 2013 roku. Druga ru-
szyła 2 stycznia. 

Inicjatorem przedsięwzię-
cia był poznański podróżnik 
Maciej Pastwa oraz Stowarzy-
szenie „Lepszy świat”. Odzew 
na apel przerósł najśmielsze 
oczekiwania. Poznaniacy nie 
pozostali obojętni na los Sy-
ryjczyków. Dary zostały prze-
kazane mieszkańcom obozu 
w bułgarskiej miejscowości w 
Charmanli. 

W materiale dziennikarskim 
w Internecie możemy przeczy-
tać między innymi porusza-
jącą wypowiedź Macieja Pa-
stwy, który odwiedził uchodź-
ców przed świętami Bożego 
Narodzenia: „Uciekli z Syrii w 
obawie o własne życie. Teraz 
mieszkają w opuszczonych, 
słabo ogrzanych koszarach. 
Nie mają gdzie suszyć ubrań. 
Brakuje im jedzenia”. 

Zbiórka darów trwała do 11 
stycznia. Choć włączyło się 
w nią wiele osób, pomoc na-
dal jest niezbędna. Wpłaty dla 
uchodźców syryjskich można 
przekazywać na konto: Stowa-
rzyszenie „Lepszy świat”, ulica 
Libelta 22, 61–706 Poznań, 89 
1030 0019 0109 8503 4000 2150 
Citibank Handlowy tytułem: 
„Pomoc uchodźcom syryjskim”. 

KAROLINA KASPRZAK

Jak ważna jest pierwsza po-
moc, słyszeliśmy już nie je-

den raz. Umiejętnie przepro-
wadzona ratuje ludziom ży-
cie. Wzięli sobie to do serca 
wolontariusze z Maltańskiej 
Służby Medycznej z Bielska 
Białej, zgłaszając się na kurs 
kwalifi kowanej pierwszej po-
mocy. 

Szkolenie odbyło się w miej-

scowości Ujsoły w powiecie 
Żywieckim, a zajęcia prowa-
dziła fi rma Grzegorza Jaskul-
skiego z Nowego Targu. Kurs 
jest częścią projektu ,,Pograni-
cze bez barier”. Podczas sied-
miu dni wolontariusze uczest-
niczyli w wykładach, ćwi-
czeniach, obejrzeli sprzęt do 
wspinaczki wysokogórskiej 
oraz nauczyli się ewakuować 
ludzi z gór. awa

Związek Polskich Kawale-
rów Maltańskich oraz Fil-

harmonia Poznańska po raz 
piąty zorganizowali w grud-
niu minionego roku „Maltań-
ski Koncert Charytatywny”. 
Zebrane pieniądze będą prze-
znaczone na wyposażenie 
nowego obiektu Centrum Po-
mocy Maltańskiej „Komando-
ria” w Poznaniu. 

Wprawdzie centrum działa 
już od czerwca 2013 roku, ale 

nadal każda złotówka jest bar-
dzo potrzebna. Lekarze wo-
lontariusze prowadzą Specja-
listyczną Przychodnię Onko-
logiczną „Pomoc Maltańska” 
w Poznaniu, która przez mi-
nione dwadzieścia lat przyjęła 
około dziewięćdziesiąt tysięcy 
pacjentów. W budynku działa-
ją warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz Maltańska Służba Me-
dyczna. awa

Dla Komandorii

Uczyli się 
pierwszej pomocy

Poznaniacy
- Syryjczykom 

Stowarzyszenie HUMANEO 
zaprasza na 

bezpłatne szkolenia informatyczne 

w województwie wielkopolskim

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Osób Niesły-
szących TON 

ul. Kolejowa 1/3, Poznań 60-715.

 Projekt szkoleniowy realizowany w ramach EFS, objęty pomocą 
de minimis.
Koszty szkolenia dofi nansowane są w 100% z EFS.
 Projekt skierowany jest do:
- pracowników, właścicieli mikro, małych bądź średnich przedsię-
biorstw z obszaru województwa wielkopolskiego.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANE SĄ OSOBY

 Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ORAZ KOBIETY

Ponadto w projekcie przewidziany jest:

� zwrot kosztów przejazdu
� materiały dydaktyczne
� poczęstunek

Zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy.
Harmonogram powstaje na podstawie dyspozycyjności osób 
przystępujących do projektu.
Rekrutacja uczestników trwa do 2 0 lutego 2014.
Informacje o projekcie w biurze projektu przy ul. Grudzieniec 54a, 
60-601 Poznań, a także pod nr telefonu: 602 126 569.

ZAPRASZAMY!!!
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Członkowie Wielkopol-
skiego Związku Inwali-

dów Narządu Ruchu Nowy 
2014 Rok przywitali sylwe-
strową zabawą w towarzy-
stwie przyjaciół, z konkursa-
mi i nagrodami, ze śpiewem 
w wykonaniu pana Zenka. 
Nie zabrakło balonów, ser-
pentyn, konfetti, zimnych 
ogni. Tancerze nie schodzili 
z parkietu do 3 rano. 

Po przywitaniu znane prze-
boje w aranżacji pana Zenka 
porwały wszystkich na par-
kiet. Miłe chwile mijały nie tyl-
ko na szalonych tańcach. Wo-
dzirej postarał się też o prze-
rywniki. Zaczęto od zabawne-
go połączenia znanych tele-
turniejów telewizyjnych: „Je-
den z dziesięciu” i „Milione-
rzy”. Kolejny konkurs był po-
łączeniem zabawy w gorą-
ce krzesła z wykonywaniem 
poleceń: przynieść kolczyk, 
krawat, skarpetkę damską, 
but męski lub szklankę wody. 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ Sylwestrowe 

fajerwerki 
Dużo śmiechu towarzyszy-
ło zabawie pod nazwą „Słoń” 
prowadzonej przez Micha-
ła Frąckowiaka z TON-u: sto-
jąc w środku koła wskazy-
wał osobę, która musiała, jak 
najszybciej z rąk ułożyć trą-
bę, natomiast osoby sąsia-
dujące musiały od razu doro-
bić tej osobie uszy. W konkur-
sie „Jaka to melodia” fragmen-
ty znanych piosenek przygry-
wał na gitarze pan Zenek. Na-
grodami były ścienne zegary, 
wkrętak elektryczny, blender, 
pendrive, suszarka do wło-
sów, radio turystyczne, kable 
do samochodu, talerz do tor-
tu, pojemniki do ciast i wie-
le innych. A kto znalazł przy-
czepione złote kółeczko z tyłu 
swojego krzesła, otrzymywał 
parasol. 

Gdy nadeszła północ, człon-
kowie WZINR życzyli sobie zdro-
wia i szczęścia oraz aby nowy 
2014 rok nie był gorszy niż od-
chodzący. To był dobry, trzydzie-
sty rok działalności Związku, pe-
łen imprez i wydarzeń. Po życze-

niach wyszliśmy podziwiać fa-
jerwerki. Niebo nad Poznaniem 
w sylwestrową noc to niesa-
mowite widowisko sztucznych 
ogni. A potem znowu tańce... 

Zadanie było współfi nanso-
wane przez Miasto Poznań.
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