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Sprawa zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością 

i włączania ich we wszyst-
kie sfery życia wciąż napo-
tyka szereg przeszkód. Roz-
mawiali o tym uczestnicy 
konferencji prasowej pod na-
zwą „Praca tak ważna, jak le-
czenie”, którą zorganizowa-
no we wtorek 8 kwietnia w 
siedzibie Zarządu Główne-
go Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Warszawie. 

Na konferencji omówiono 
założenia projektu „Wsparcie 
osób ze stwardnieniem roz-
sianym, w tym z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, 
na rynku pracy” współfi nan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. Projekt realizuje (od 1 
grudnia 2012 do 30 listopa-
da 2014) Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych we współpra-
cy z Fundacją na Rzecz Cho-
rych na SM imienia błogosła-
wionej Anieli Salawy oraz Pol-
skim Towarzystwem Stward-
nienia Rozsianego – Oddział 
w Łodzi.

UWIERZYĆ W SIEBIE
Priorytetem przedsięwzię-

cia jest aktywizacja zawodo-
wa i społeczna chorych na 
stwardnienie rozsiane. Korzy-
ści psychologiczne dla uczest-
ników projektu to zwięk-
szenie wiary we własne siły, 
wzrost motywacji, poczucia 
bezpieczeństwa, a także po-
prawa koncentracji uwagi i 
pamięci. 

W konferencji prasowej 
wzięła udział m.in. poseł na 
Sejm RP i przewodnicząca 
Parlamentarnego Zespołu do 
Spraw Stwardnienia Rozsia-
nego Alicja Dąbrowska, ini-
cjatorka kampanii społecznej 
PTSR pod nazwą „SM – Walcz 
o siebie!” Malina Wieczorek, 
dziennikarze, reprezentan-
ci organizacji pozarządowych 
oraz osoby z niepełnospraw-
nością uczestniczące w pro-
jekcie.

Blisko 5 tysięcy osób od-
wiedziło w weekend 5 – 

6 kwietnia Międzynarodowe 
Targi Poznańskie. Uczono 
tańca orientalnego, dzier-
gania na palcach, fi lco-
wania na sucho, pielęgna-
cji cery i dbałości o schlud-
ny wygląd. Wszystko w ra-
mach V edycji targów „Ak-
tywni 50+”, której organiza-
torem był Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
Miasto Poznań i Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie, 
a partnerem Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu oraz Centrum 
Inicjatyw Senioralnych.

Odnowiony pawilon 15 w 
sobotę i niedzielę wypełni-
ły liczne atrakcje dla różnych 
pokoleń. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Mi-
nister Pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak-
Kamysz, Rzecznik Praw Oby-
watelskich Irena Lipowicz, 
Prezydent Miasta Poznania 
Ryszard Grobelny i Marsza-
łek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak.

 Organizacje pozarządowe 
oraz instytucje publiczne ze 
stolicy Wielkopolski, powiatu 
poznańskiego i wojewódz-
twa wielkopolskiego prezen-
towały swoje działania. 

Seniorki zrzeszone w Sto-
warzyszeniu Rozwoju Zie-
mi Grzegorzewskiej (gmi-
na Grzegorzew, powiat kol-
ski, województwo wielko-
polskie) chwaliły się wyro-
bami rękodzielniczymi i w 
podziękowaniu za odwie-
dzenie ekspozycji rozdawa-
ły własnoręcznie wykona-
ne z krepy róże. Pracowni-
cy Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach przedstawia-
li zasady przyjęcia do DPS, a 
członkowie Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narzą-
du Ruchu zaprosili gości na 
„Warsztaty aktywnych nie-
pełnosprawnych”. 

Na targach „Aktywni 50+” 
zaprezentowało się ponad 
100 wystawców. Nie zabra-
kło też „Motylego wolonta-
riatu seniorów” i wicewoje-
wody wielkopolskiego Prze-
mysława Paci, który był pod 
wrażeniem zaangażowania 
i niespożytej energii pokole-
nia „50+”. 

KONFERENCJA PRASOWA W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM PFRON

Boją się przyznać 
do choroby 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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DOROTA SUDER

Dzielność

Kiedy ktoś 

jest dzielny

próbuje przełamać 

własną niemoc

czasem płacz i smutek.

Nie boi się 

mimo trudności

pokazać, że zawsze 

trzeba iść dalej

nie rezygnować 

z marzeń i pragnień.

I czasem 

właśnie do niego 

pierwsze 

uśmiecha się słońce.

WAŻNY KROK
Projekt „Wsparcie osób ze 

stwardnieniem rozsianym, w 
tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, na rynku pracy” 
zakłada indywidualne i gru-
powe doradztwo, konsultacje 
lekarzy specjalistów, szkole-
nia zawodowe, kursy języko-
we, warsztaty aktywizacji za-
wodowej, staże i praktyki za-
wodowe oraz warsztaty ko-
munikacji interpersonalnej. 

Wszystkie formy pomocy 
są adresowane do osób cho-
rych na stwardnienie rozsia-
ne w wieku powyżej 15 lat do 
59 roku życia (kobiety) i do 64 
roku życia (mężczyźni), pozo-
stających bez zatrudnienia, 
z aktualnym orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności. 

Ważną i w pełni zasługu-
jącą na rekomendację formą 
wsparcia w projekcie są za-
jęcia integracyjne dla cho-
rych, które dają im szansę na 

poznanie ludzi z podobny-
mi problemami, a tym samym 
na wyjście z cienia i poczu-
cia odrębności. Z bezpłatnego 
poradnictwa psychologiczne-
go oraz prawnego mogą sko-
rzystać rodziny i bliscy cho-
rych, co również jest niezwy-
kle istotne dla procesu co-
dziennego funkcjonowania 
rodziny z pacjentem neurolo-
gicznym. 

AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA

Uczestnicy konferencji 
słusznie zauważyli, że cho-
rzy na stwardnienie rozsiane 
w naszym społeczeństwie po-
strzegani są jako osoby bier-
ne, niezdolne do podejmowa-
nia angażu zawodowego, po-
zbawione dyspozycyjności, 
bo często przebywające na 
zwolnieniach lekarskich. Tak-
że niezdolne do zakładania 
rodziny i posiadania potom-
stwa. Te nieprawdziwe prze-
konania i stereotypy są naj-
potężniejszą przeszkodą. Po-
wodują, że ludzie z niepełno-
sprawnością układu nerwo-
wego boją się przyznać przed 
pracodawcą do choroby. Wolą 
się wycofać, niż narazić na 
potworne rozczarowanie i 
świadomość braku perspek-
tyw na przyszłość.

Projekt Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Fundacji na 
Rzecz Chorych na SM imie-
nia błogosławionej Anieli Sa-
lawy i Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsiane-
go – Oddział w Łodzi to inicja-
tywa, która koncentruje uwa-
gę na priorytetowych potrze-
bach i prawach osób z nie-
pełnosprawnością. Badania 
przeprowadzone w ramach 
kampanii „SM – Walcz o sie-
bie!” dowiodły, że aktywność 
zawodowa motywuje chorych 
do życia, wzmacnia poczucie 
własnej wartości i przydatno-
ści społecznej, a co najważ-
niejsze sprawia, że choroba 
nie staje się pierwszoplanową 
sprawą w życiu. 

 KAROLINA KASPRZAK
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TARGI „AKTYWNI 50+”

Seniorzy
– pełni energii 

Ziemi. Do przecięcia wstęgi 
zaproszono członka Zarzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego Tomasza Bugajskiego, 
prezydenta Poznania Ryszar-
da Grobelnego i prezesa Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich Andrzeja Byrta. 

Wystąpiły duety operetko-
we, kabaret „Czesuaf”, chór 
„Dzieci Jarocina”, Marian 

Targi „Aktywni 50+” otwarte. Od lewej: prezes 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt, 

członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Tomasz Bugajski i prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Ekspozycje wystawiennicze wraz z seniorami 
oglądał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia 

i koordynator wolontariatu w Hospicjum „Palium” 
Barbara Grochal (z prawej).

„Warsztaty aktywnych niepełnosprawnych” 
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, 

czyli instruktaż przygotowywania ozdób wielkanocnych.

Stoisko Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. 

Seniorki ze Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Grzegorzewskiej przy swoich pracach.

Uroczyste otwarcie targów 
„Aktywni 50+” nastąpiło w so-
botę 5 kwietnia o 12.00 w Sali 

Opania z piosenkami „Kaba-
retu Starszych Panów” oraz 
Zbigniew Wodecki.
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Krwiodawcy 
u dzieci

Przedstawiciele Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 

„Lubonianka” przed świętami 
wielkanocnymi byli 15 kwiet-
nia u dzieci w Przedszkola nr 5 
„Weseli Sportowcy” w Luboniu. 

Na spotkaniu był też burmistrz 
Dariusz Szmyt, który złożył ży-
czenia świąteczne. Dzieci zapre-
zentowały krakowiaka, kujawia-
ka i piosenki ludowe, a po wy-
stępie wręczyły gościom świą-
teczne stroiki. Krwiodawcy roz-
dali przedszkolakom książki po-
darowane przez Wydawnictwo 
„Publikat” z Poznania. Do przed-
szkola zawitał też prawdziwy 
zajączek z kwiatkami i mazur-
kiem dla gości i prezentami dla 
dzieci. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Adekwatność, skuteczność, 
przejrzystość i trwałość 

wdrożonych pomysłów – ta-
kie kryteria określił organiza-
tor. Cokolwiek kryje się pod 
tymi terminami, wniosek jury 
konkursu „Samorządowy Lider 
Zarządzania – Samorząd jako 
pracodawca” nie podlegał naj-
mniejszej dyskusji – I miejsce 
dla Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w Poznaniu!

O tę prestiżową nagrodę pra-
codawcy, najlepiej dbającego o 
dobre relacje międzyludzkie i 
motywującą atmosferę w pracy 
ubiegały się samorządy z całe-
go kraju. Do fi nału zakwalifi ko-
wano 12 jednostek – w tym po-
znański ROPS.

Co przekonało samorządowe 
jury konkursu? 

– „Dom wartości” – mówi dy-

rektor ROPS-u Aleksandra Ko-
walska – to pomysł, który defi -
niuje nie zadania, ale uniwer-
salny model naszej pracy, okre-
śla stosunki międzyludzkie i 
sposób podejmowania określo-
nych decyzji w ROPS-ie. To sym-
bol, punkt odniesienia, do które-
go zawsze możemy się odwo-
łać, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach. 

Pomysł „Domu” powstał w 
2010 roku. Poprzedziły go kon-
sultacje kierownictwa jednost-
ki z pracownikami i ustalenie, 
jakie wartości decydują o przy-
jaznej i twórczej atmosferze w 
pracy. Stworzono swego rodza-
ju kodeks etyczny, 10 przykazań, 
fi lar, na którym opiera się funk-
cjonowanie urzędu. To jawność 
podejmowanych decyzji, udział 
pracowników w zarządzaniu 

urzędem i szeroko rozumiana 
polityka antydyskryminacyjna i 
antymobbingowa.

O sukcesie zdecydowała ory-
ginalność, uniwersalność i kon-
sekwencja w realizacji idei 
„Domu wartości” – dodaje Anna 
Banaszak-Dankowska, sze-
fowa Działu Organizacyjnego 
ROPS. – Ważne w tej nagrodzie 
jest również to, że jury składa-
ło się z samorządowców, laure-
atów poprzednich edycji i biorą-
cych udział w tegorocznym kon-
kursie.

Konkurs „Samorządowy Lider 
Zarządzania – Samorząd jako 
pracodawca” organizuje Zwią-
zek Miast Polskich. Konferencja 
podsumowująca tę edycję kon-
kursu odbyła się w pierwszych 
dniach kwietnia w Senacie RP.

TOMASZ GRABOWSKI

15 podopiecznych Kórnic-
kiego Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektual-
ną i Ruchową „Klaudynka” 
uczestniczyło w zajęciach w 
ramach projektu „Klaudyn-
kowe warsztaty samodziel-
ności”, współfi nansowanego 
ze środków Powiatu Poznań-
skiego. 

Uczestników dowożono bu-
sem. Zajęcia prowadziło dwo-
je pedagogów specjalnych. 
Niepełnosprawni byli wspie-
rani przez 10 wolontariuszy. 
Anita Wachowiak poinformo-
wała: 

– Mieliśmy zajęcia z samo-
dzielności, uczymy się czę-
ści ciała, swoich imion, przy-
miotników. Na kartach pra-
cy, które robimy indywidual-
nie, każdy miał różne zada-
nie. Były ćwiczenia trafomo-
toryczne, ćwiczyliśmy pisanie 
szlaczków, niektórzy ćwiczyli 
pisanie sylab, tworzenie zdań. 
Były zadania z matematyki, li-
czenia, pisania, czytania.

Niektórzy uczestnicy mieli 
zadania z budżetu, przelicza-
nia monet. W innym dniu były 
zajęcia sportowe. Uczono się 

W pracy jak w domu 
– ROPS nagrodzony!

też tańców, śpiewów, gry na 
instrumentach muzycznych, 
gotowania i pieczenia, roz-
kładania talerzyków, nakry-
wania do stołów, sprzątania 
po sobie, zamiatania podłogi. 
Poznawano pory roku, nazwy 
dni, abecadło, pisanie liter, 
tworzenie prac plastycznych. 
Z okazji Dnia Kobiet przygo-
towano kolorowanki i laurki.

Uczestnicy warsztatów 
mieli również ćwiczenia z au-
toprezentacji, uczyli się mó-

wienia o sobie, a także spe-
dzania w domu wolnych 
chwil – malując, czytając, pi-
sząc. Kiedy ich odwiedziliśmy 
w sobotę 5 kwietnia, grali na 
instrumentach muzycznych, 
śpiewali, wykonywali witra-
że z papierowych krokusów. 
Wszystkie zajęcia były bardzo 
przydatne. Podopieczni „Klau-
dynki” zdobywali umiejętno-
ści potrzebne w codziennym 
życiu.

ROBERT WRZESIŃSKI

Warsztaty „Klaudynki”
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Podczas kwietniowego spo-
tkania szkoleniowego Pol-

ska Koalicja Pacjentów Onkolo-
gicznych zainaugurowała ogól-
nopolską kampanię edukacyj-
ną „Pacjenci Pacjentom”. Od-
powiadano głównie na pytania, 
jak należy się właściwie odży-
wiać w trakcie i po zakończe-
niu leczenia onkologicznego. 

Specjaliści wyjaśniali zagad-
nienia związane z wpływem 
choroby nowotworowej na me-
tabolizm i wykorzystanie skład-
ników odżywczych, wpływem 
leczenia przeciwnowotworowe-
go na aspekty żywieniowe, zna-
czeniem prawidłowego żywie-
nia w kompleksowej opiece nad 
pacjentem onkologicznym, spo-
sobami oceny stanu odżywie-
nia, rolą żywienia medycznego. 
Podczas choroby chory nie jest w 
stanie żywić się w sposób trady-
cyjny, dlatego należy mu zapew-
nić pokarm bogaty w składniki 
odżywcze. 

Od kwietnia tego roku w ra-
mach kampanii „Pacjenci Pa-
cjentom” rozpoczął się cykl spo-
tkań edukacyjnych w różnych re-
gionach Polski, organizowanych 
przy współpracy z liderami sku-
pionymi w Polskiej Koalicji Pa-
cjentów Onkologicznych. Patro-
nat honorowy nad kampanią ob-
jęły Polskie Towarzystwo Onko-
logii Klinicznej oraz Polskie To-
warzystwo Żywienia Pozajelito-
wego, Dojelitowego i Metaboli-
zmu. awa

Walcząc 
z rakiem 
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Bardzo byśmy chcieli, by 
dostęp do nas był jeszcze 

prostszy, ale to nie od nas 
zależy – mówi szefowa po-
znańskiego ROPS-u Aleksan-
dra Kowalska. – Wynajmuje-
my ten budynek, a admini-
strator zakłada takie właśnie 
standardy. Bramka przy por-
tierni to pewien kłopot dla 
naszych gości ale przecież 
można sobie z tym poradzić, 
prawda?

Fakt. Ochrona nie wyma-
ga od nikogo zaświadczenia 
o niekaralności, podania nu-
meru PESEL, wzrostu, nume-
ru obuwia czy opinii lekar-
skiej. Zwykłe, naturalne pyta-
nia. Bez kłopotu zyskuję status 
„gość” i zaopatrzony w odpo-
wiedni identyfi kator ruszam na 
schody. Pierwszy, drugi , dzie-
siąty… przestaję liczyć. Jestem 
na czwartym piętrze. Ciśnienie 
i tętno skaczą. Ja nie.

POKÓJ 403
Zza sterty dokumentów wy-

łania się Ania. Na moje pytanie 
o zadania Działu Świadczeń 
Rodzinnych znacząco unosi 
brwi: 

– To nie jest wydział, z prac 
którego da się zrobić pasjonu-
jący reportaż. Nasza praca jest 
wyjątkowo żmudna i polega na 
weryfi kacji dokumentacji i za-
łatwianiu spraw – dla przecięt-
nego odbiorcy pozornie nie do 
załatwienia. 

– Świadczenia rodzinne za-
łatwia przecież Ośrodek Po-
mocy Społecznej! 

– Oczywiście. My zajmu-
jemy się bardziej złożonymi 
problemami na linii obywa-
tel – urząd. Komplikacja po-
lega na tym, że zajmujemy 
się świadczeniami rodzinny-
mi dotyczącymi naszych oby-
wateli i ich rodzin w sytuacji, 
jeżeli na przykład małżonek 
pracuje za granicą, a żona z 
dzieckiem została w kraju. Je-
żeli nie pracuje i spełnia okre-
ślone kryteria dochodowe, to 
przysługuje jej zasiłek. Poja-
wia się problem: kto ma taki 
zasiłek płacić, skoro mąż pra-
cuje na stałe za granicą i tam 
płaci podatki? 

– Czyli – jeżeli przysłowio-
wy polski hydraulik pracuje 
we Francji lub w Niemczech, a 
jego żonie i dzieciom przysłu-
guje, zgodnie z naszymi prze-

pisami, zasiłek – to wy ustala-
cie, kto ten zasiłek będzie pła-
cił? 

– Dokładnie. Dlatego współ-
pracujemy z odpowiednimi in-
stytucjami zajmującymi się tą 
tematyką w danym kraju i na 
podstawie odpowiednich prze-
pisów podejmujemy decyzję, 
w którym z krajów świadcze-
nie będzie wypłacane. Wbrew 
pozorom takich problemów 
nie jest mało. W 2013 roku za-
łatwiliśmy ponad 6400 spraw!

POKÓJ 422
Basia robi wrażenie zasko-

czonej, że ktoś pyta ją o tak 
zwany „Kapitał Ludzki”. W koń-
cu niewiele osób wie, co ów 
termin znaczy. Więcej – jak go 
można rozwijać? Basia pracuje 
z profesjonalistami, a między 
nimi o takich oczywistościach 
się nie rozmawia. Ekonomiści 
defi niują ten termin w sposób 
daleko odbiegający od huma-
nistycznych wzorców. Jak ro-
bią to specjaliści zajmujący się 
sferą społeczną? 

– Wyjaśnij, proszę – zwra-
cam się do mojej rozmówczy-
ni – cóż to takiego, jak to roz-
wijać i jak rozwija to ROPS? 

– Najprościej – to człowiek, 
jego możliwości, potencjał i 
aspiracje. Prace Działu Roz-
woju Kapitału Ludzkiego ROP-
S-u skupiają się na współpra-
cy z osobami zatrudnionymi w 
instytucjach pomocy i integra-
cji społecznej w Wielkopolsce. 
To specjaliści pracujący na 
przykład w Ośrodkach Pomo-
cy Społecznej i Powiatowych 
Centrach Pomocy Rodzinie. 
Oferujemy terapeutom, pra-
cownikom socjalnym i kadrze 
zarządzającej interesujące 
szkolenia: od treningu zastę-
powania agresji do mediacji 
rodzinnych. Doradzamy tak-
że instytucjom z nimi współ-
pracującymi, choćby przy pra-
cach nad nowymi projekta-
mi fi nansowanymi przez Unię 
Europejską ale również w 
ich codziennych problemach 
– przeciwdziałaniu przemo-
cy, współpracy z gminami czy 
nawet w problemach doty-
czących asystentury rodziny. 
Ważną częścią naszej pracy 
jest organizacja studiów po-
dyplomowych i zawodowych. 
Cieszą się one dużym zain-
teresowaniem, bo i tematy-
ka wydaje się naszym studen-

tom i kursantom interesują-
ca. Oferujemy studia podyplo-
mowe z zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, mediacji i nego-
cjacji, gerontologii i opieki nad 
osobami starszymi oraz arte-
terapii. W tym roku prowadzi-
my również kursy zawodowe: 
asystent rodziny, specjalizację 
I stopnia – pracownik socjal-
ny i specjalizację z organiza-
cji pomocy społecznej.

Dużo tego jak na ośmiooso-
bowy zespół Działu Rozwo-
ju Kapitału Ludzkiego. Ich pra-
cę fi nansuje Europejski Fun-
dusz Społeczny, a jej efektów 
nie promują krzykliwe bilbo-
ardy i spoty reklamowe w go-
dzinach najlepszej oglądalno-
ści. Kto ciekaw – zapraszam 
do wielkopolskich OPS-ów i 
PCPR-ów!

Dotarcie do następnego po-
koju nie wymagało specjali-
stycznego treningu wytrzy-
małościowego. Piętro niżej, na 
końcu korytarza po lewej stro-
nie jest biuro Radka. To spe-
cjalne miejsce. Kto zdecyduje 
się do tego pokoju wejść to – 
gwarantuję – będzie miał kło-
pot, by z niego wyjść. Nie dla-
tego, że gospodarz przywiązu-
je odwiedzających grubym łań-
cuchem do kaloryfera. Radek 
mówi o pracy swojego działu 
z taką pasją, że słuchacz zapo-
mina, gdzie są drzwi.

POKÓJ 301 
– Wiesz, że niesłyszący 

może grać koncert z Orkiestrą 
Agnieszki Duczmal, a osoba 
niewidoma zwiedzać wysta-
wę malarstwa w Muzeum Na-
rodowym? 

– Naprawdę? 

– Niesłyszący muzykuje, 
niewidomy ogląda obrazy, a 
dziewczyna z niepełnospraw-
nością ruchową tańczy z arty-
stami Polskiego Teatru Tańca! 

– Nie wierzę! 

– A jednak – rozbawionym 
głosem przekonuje Radek. – To 
elementy projektu „Pięć zmy-
słów”, realizowanego przez 
organizację pozarządową i 
wspieranego przez nasz Ośro-
dek. Wyobraź sobie, jakie to 
musiało być fantastyczne do-
świadczenie – spełnienie, wy-
dawać by się mogło, absolutnie 
niemożliwych do spełnienia 
marzeń. A jaka unikatowa lek-
cja integracji i dla osób z nie-

pełnosprawnościami, i dla bio-
rących udział w projekcie arty-
stów?!

Kilka minut zajęło mi po-
znanie szczegółów projektu. 
Kilkanaście następnych Radek 
poświęcił na wprowadzenie 
mnie w zadania Działu Polity-
ki Społecznej: 

– Do głównych naszych za-
dań należy z pewnością reali-
zacja programów wojewódz-
kich. Myślę o Programie Prze-
ciwdziałania Przemocy, Pro-
gramie na Rzecz Osób Star-
szych, Wyrównywania Szans 
Osób z Niepełnosprawnościa-
mi i Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi. Te pro-
gramy determinują obszary 
naszych zainteresowań. Re-
alizujemy np. projekt szkoleń 
dla kadry Ośrodków Interwen-
cji Kryzysowej i nasz autor-
ski pomysł stworzenia regio-
nalnego portalu poświęcone-
go przemocy w rodzinie. Ko-
rzystają z niego ofi ary prze-
mocy i coraz częściej szukają-
cy pomocy sprawcy. Przezna-
czony jest również dla specja-
listów działających w tym ob-
szarze. Co ważne, korzystają-
cy z portalu mają możliwość 
stałego kontaktu z osoba-
mi profesjonalnie zajmujący-
mi się pomocą w takich przy-
padkach. Organizujemy targi 
„Aktywni 50+”, na których po-
jawiają się jako wystawcy or-
ganizacje pozarządowe, fi r-
my komercyjne działające na 
rzecz osób starszych (produk-
ty i usługi), promujemy zdro-
wy styl życia, usługi medycz-
ne itd. Dofi nansowujemy cie-
kawe projekty – np. szkole-
nia dla opiekunów osób star-
szych czy promocja wolonta-
riatu seniorów. W ubiegłym 
roku wspieraliśmy 143 pro-
jekty. O wyrównywaniu szans 
rozmawialiśmy przed chwi-
lą, ale chciałbym jeszcze opo-
wiedzieć o projekcie „Dziecia-
ki z podwórka” prowadzonego 
w wielkopolskich placówkach 
edukacyjnych. Zaraz znajdę w 
necie teledysk – zobaczysz, o 
co chodzi.

Prostuję plecy w fotelu i za-
czynam oglądać. Sołacz, dzie-
ci, muzyka, tekst…

Dzwoni telefon. 

Gdzie są drzwi?

TOMASZ GRABOWSKI

Pokoje zawsze otwarte(2)
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Pojadą 
do Niemiec 

Internationale Jugendgeme-
inschaftsdienste wspólnie z 

Wielkopolską Radą Koordyna-
cyjną Związkiem Organizacji 
Pozarządowych zaprosili stu-
dentów fi zjoterapii, fi zjologii, 
pielęgniarstwa, psychologii, 
pedagogiki, resocjalizacji, pra-
cy socjalnej na spotkanie do-
tyczące Wolontarystycznego 
Roku Socjalnego w Niemczech.

Ideą spotkania, które odbyło 
się 26 marca w Centrum Bukow-
ska przy ulicy Bukowskiej w Po-
znaniu, było kształcenie i pod-
noszenie kwalifi kacji. Organiza-
torzy zaprosili wszystkich, któ-
rzy chcieliby nauczyć się języka 
i zaangażować się społecznie. 
Agnieszka Krawczyk-Balon po-
informowała zebranych o dodat-
kowych korzyściach oraz gdzie 
można odbyć taki wolontariat. 

Omówiono system socjalny w 
Niemczech i przedstawiono pro-
gram Wolontarystycznego Roku 
Socjalnego w kontekście podno-
szenia kwalifi kacji zawodowych 
i wzmacniania szans na rynku 
pracy. Zapoznano uczestników 
spotkania z ideą i założeniami 
programu, warunkami organi-
zacyjnymi, procesem rekrutacji, 
dokumentacją. Zaprezentowa-
no także organizacje i stanowi-
ska pracy wolontarystycznej w 
Niemczech. awa

ICHOT 
za darmo 
Prezydent Poznania Ryszard 

Grobelny zdecydował, że 
przez cały maj Brama Poznania 
ICHOT (Interaktywne Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego) 
będzie przyjmowała zwiedza-
jących za darmo, w grupach, 
które mają testować multime-
dialne instalacje.

Zdaniem prezydenta Brama 
Poznania ICHOT ma być interak-
tywnym symbolem miasta. Wy-
konawca ma jednak opóźnienia. 
Mimo wszystko zdecydowano, 
że termin uroczystego otwarcia 
nie będzie zmieniony. Poznania-
cy za darmo sprawdzą w maju 
to, co oferować będzie Brama 
Poznania.

Wejściówki na maj Brama Po-
znania będzie rozdawać miesz-
kańcom za pośrednictwem me-
diów lokalnych i społecznościo-
wych. awa 

Malownicze tereny powia-
tu poznańskiego po raz 

kolejny poznawali uczestnicy 
rajdu, który zorganizował od-
dział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
Poznań – Nowe Miasto imie-
nia Franciszka Jaśkowiaka. 
Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objęła poseł na Sejm 
RP Bożena Szydłowska i bur-
mistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Tomasz Łęcki.

Rajd pod hasłem „Witamy 
wiosnę” w niedzielę 23 mar-
ca zgromadził 290 osób, w 
tym 78 z niepełnosprawnością. 
Przewidziano 5 tras do wybo-
ru. Turyści pokonali je autoka-
rem, pieszo, rowerem lub sa-
mochodem. Wrażeń nie bra-
kowało. W rezerwacie „Śnieży-
cowy Jar” położonym w nadle-
śnictwie Łopuchówko w gminie 
Murowana Goślina można było 
na przykład podziwiać masowy 
rozkwit śnieżycy wiosennej. 

Mimo deszczowej pogody 
wszyscy dotarli na metę (bo-
isko Gimnazjum nr 2 imienia 
Jana Kochanowskiego w Mu-
rowanej Goślinie) zadowole-
ni i pełni dobrej energii. Roz-
strzygnięto konkurs na najład-
niejszą marzannę oraz konkurs 
krajoznawczy. W pierwszym 
zwyciężyli: Genowefa Jóźwiak 
(I miejsce), Weronika Urba-
niak (II miejsce), Zuzia i Domi-
nika Wróblewskie (III miejsce). 
W konkursie krajoznawczym 

listę nagrodzonych wpisał się 
Szymon Kujawski. Wśród dzie-
ci zwyciężyła Patrycja Przyby-
lak, Anna Błaszkiewicz i Miko-
łaj Smolarczyk.

Najliczniejszą drużynę sta-
nowiła grupa uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 51 w Po-
znaniu (I miejsce), koło PTTK 
„W zasięgu ręki” przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach (II miej-
sce) i uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 90 w Poznaniu (III 
miejsce). 

Zwycięzcom gratulował ko-
mandor rajdu Eugeniusz Ja-
cek. Upominki ufundowała po-
seł Bożena Szydłowska i gmi-
na Murowana Goślina. Inicja-

Wiosna 
witana rajdem
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Egzemplarz „Filantropa” dla każdego zwycięzcy.

Najmłodsi uczestnicy rajdu. 

Dyplom dla koła PTTK „W zasięgu ręki” przy SOS-W dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach wręczał Eugeniusz Jacek 

i poseł Bożena Szydłowska.

równorzędną ilość punktów 
otrzymały Brygida Lossy i Alek-
sandra Kobus, a tuż za nimi na 

tywę dofi nansowało Miasto 
Poznań. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Wielkanocna atmosfera 
zawitała jak co roku do 

Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” prowadzone-
go przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Komorni-
kach. W środę 16 kwietnia 
w Centrum Rehabilitacyj-
no-Kulturalnym w Konarze-
wie na uroczystym śniada-
niu wielkanocnym spotkały 
się osoby z niepełnospraw-
nościami, rodzice, opieku-
nowie, kadra terapeutyczna 
i zaproszeni goście.

Byli wśród nich: poseł na 
Sejm RP, sekretarz Stanu w 
Kancelarii Premiera i Peł-
nomocnik Rządu do Spraw 
Równego Traktowania 
Agnieszka Kozłowska-Ra-
jewicz, specjalista w zakre-
sie funkcjonowania społecz-
nego osób z niepełnospraw-
nością i pracownik biura Peł-
nomocnika Rządu do Spraw 
Równego Traktowania Justy-
na Lachor-Adamska, członek 
Zarządu Powiatu Poznań-
skiego Zygmunt Jeżewski, 
wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Marek Lis, dyrektor 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu 

powstają nowe dzieła pod-
opiecznych „Promyka”, jadal-
nia, sala widowiskowa, po-
mieszczenia socjalne. W to-
aletach jest zamontowane 
specjalne urządzenie, dzię-
ki któremu osoba z niepełno-
sprawnością, jeśli źle się po-
czuje, może przywołać tera-
peutę. Nad wszystkim czuwa 
prezes Stowarzyszenia Bog-
dan Maćkowiak. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wielkanoc „Promyka” 
– w nowej siedzibie

Elżbieta Bijaczewska, dyrek-
tor Wydziału Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu 
Teresa Gromadzińska i za-
stępca wójta gminy Dopiewo 
Tadeusz Zimny.

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej „Promyk” w 
Konarzewie (gmina Dopie-
wo) oraz fi lii w Otuszu (gmi-
na Buk) przygotowali skła-
niającą do refl eksji insceni-
zację teatralną „Przypowieść 
o studni” na temat człowieka 
i jego kondycji w świecie.

Centrum Rehabilitacyj-
no-Kulturalne w Konarze-
wie przy Poznańskiej 1 – to 
obiekt wyremontowany i za-
adoptowany na działalność 
kulturalno-rehabilitacyjną, o 
którym mówi w wywiadzie 
starosta poznański Jan Grab-
kowski („Filantrop Naszych 
Czasów” marzec 2014, stro-
na 3). 

Budynek po raz pierw-
szy oddano do użytku w 
1975 roku. Najpierw służył 
jako Zakładowy Dom Kul-
tury Kombinatu PGR, a póź-
niej jako Restauracja i Mo-
tel „Vitalia”. Po gruntownym 

remoncie i przystosowaniu 
architektonicznym dzień po 
dniu tętni życiem.

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” ma teraz nie 
tylko nową siedzibę, ale i 
znakomite warunki do reha-
bilitacji i terapii osób z róż-
nymi rodzajami niepełno-
sprawności. Są sale rehabi-
litacyjne z rozmaitym sprzę-
tem do ćwiczeń, pracow-
nie terapeutyczne, w których 
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Życzenia świąteczne podopiecznym Stowarzyszenia „Promyk”, 
ich rodzinom i kadrze terapeutycznej składa członek Zarządu 

Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski. Obok od lewej: 
wiceprzewodniczący Rady Gminy w Komornikach Antoni 

Paszkowiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego 
Marek Lis i dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska.

Tego dnia odkryto wiele nowych talentów. Przy wielkanocnym stole. 
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W Kórnickim Stowarzysze-
niu Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością Intelek-
tualną i Ruchową „Klaudynka” 
31 marca odbyło się walne ze-
branie sprawozdawcze.

Prezes Anetta Szarzyńska 
przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Stowarzysze-
nia za rok 2013. Były też spra-
wozdania fi nansowe, sądu ko-
leżeńskiego i komisji rewizyj-
nej. Zarządowi udzielono ab-
solutorium.

Anetta Szarzyńska mówi-
ła o dużej roli wolontariuszy w 
pracy na rzecz Stowarzysze-
nia, zbiórce nakrętek, zago-

spodarowania terenu zielone-
go i stworzeniu wraz ze Środo-
wiskowym Domem Samopo-
mocy „Siłowni pod chmurką”. 
Omówiła też plan pracy Sto-
warzyszenia na ten rok.

Poinformowała o hipoterapii 
dla osób niepełnosprawnych w 
Klubie Sportowym, możliwości 
dofi nansowań do wyjazdów na 
turnusy rehabilitacyjno–wypo-
czynkowe i szansie kontunu-
owania terapii basenowej oraz 
uczestnictwie w festynach, 
igrzyskach, pólkoloniach.

OPRACOWANIE 

ROBERT WRZESIŃSKI

Uczestnicy Kółka Teatral-
nego ze Stowarzyszenia 

„mali bracia Ubogich” odkry-
li w sobie talenty aktorskie 
i bardzo lubią występować 
przed publicznością. Chęt-
nie goszczą w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Pozna-
niu.

Współpraca szkoły ze Sto-
warzyszeniem „mali bracia 
Ubogich” od wielu lat i jest 
bardzo owocna. Kolejny wy-
stęp odbył się 25 marca i miał 
charakter międzypokoleniowy. 
Aktorów i publiczność powita-
ła Elżbieta Kirchner, dyrektor 
placówki szkolnej. Jako pierw-
si wystąpili uczniowie. Pierw-

sza grupa uczennic z klubu 
sportowego przedstawiła bar-
dzo energiczny i synchronicz-
ny układ aerobikowy z szar-
fą oraz z dużymi piłkami the-
ra-band. 

Następnie zgromadzeni mo-
gli podziwiać dziewczyny, któ-
re zaśpiewały polskie szlagie-
ry takie jak: „Piosenka księ-
życowa”, „Jej portret”, „Niebie-
ska sukienka”, „Chodź poma-
luj mój świat” a także brawu-
rową „Szklaną pogodę”. Gwoź-
dziem programu był artystycz-
ny popis senioralnej grupy te-
atralnej „Szneki z Glancem”, w 
sztuce pod tytułem „O płci tak 
zwanej pięknej”. awa

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania z okazji ob-
chodów 25 rocznicy pierw-
szych wyborów w Polsce we 
współpracy z radami osiedli 
zaprasza organizacje poza-
rządowe do włączenia się w 
cykl wydarzeń planowanych 
w dniach 7-8 czerwca pod 
nazwą „Festiwal Aktywnych 
Społeczności Lokalnych”.

Celem organizowanego od 
kilku lat Festiwalu jest promo-
wanie działań organizacji po-
zarządowych z terenu Pozna-
nia podejmowanych na rzecz 

osób z niepełnosprawnością, a 
także wszelkich grup narażo-
nych na społeczną alienację i 
wykluczenie.

Festiwal ma ponadto słu-
żyć wymianie doświadczeń 
i dobrych praktyk oraz akty-
wizować mieszkańców sto-
licy Wielkopolski i samorzą-
dów pomocniczych poszcze-
gólnych osiedli do wspólnego 
działania. Więcej informacji na 
temat „Festiwalu Aktywnych 
Społeczności Lokalnych” moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu (61) 878 58 52. 

 KAROLINA KASPRZAK

– Od wielu lat Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu przekazuje benefi cjen-
tom fundusze na różnego ro-
dzaju inwestycje. Na jakie kon-
kretnie?

– Naszym zadaniem jest do-
fi nansowanie wszystkich przed-
sięwzięć, które w znaczący spo-
sób wpływają na poprawę śro-
dowiska: powietrza, ziemi i 
wody. To najważniejsze dzie-
dziny w sferze naszych zainte-
resowań. Pomoc tę realizujemy 
za pomocą pożyczek, dopłat do 
kredytów i dotacji. Nowością w 
naszej ofercie jest edukacja eko-
logiczna, ciesząca się dużym za-
interesowaniem. Dla przykładu 
dofi nansowujemy budowę ka-
nalizacji, budowę i moderniza-
cję oczyszczalni, termomoder-
nizację budynków użyteczności 
publicznej: szkół, urzędów szpi-
tali. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej www.wfosgw.
poznan.pl. 

– Jaką procedurę trzeba 
przejść zanim gotówka trafi  na 
konto? 

– Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu okre-
śla kierunki i priorytety, które 
będzie w danym roku fi nanso-
wać. Dopiero wówczas ogłasza-
ny jest nabór wniosków. Benefi -
cjenci zainteresowani otrzyma-
niem wsparcia fi nansowego mu-
szą je wypełnić i do nas przysłać. 
Nasi fachowcy poddają je szcze-
gółowej weryfi kacji. Po spełnie-
niu wymogów proponujemy 

Na kolejnym spotkaniu Rady 
Pożytku Publicznego 15 

kwietnia w Sali Błękitnej Urzę-
du Miasta Poznania wysłucha-
no między innymi sprawozda-
nia z realizacji Rocznego Planu 
Współpracy Miasta Poznania z 
Organizacjami Pozarządowymi 
na 2013 rok, omawiano bieżą-
cą działalność i promocję Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego 
wśród mieszkańców Poznania. 

 W Poznaniu wciąż przybywa 
organizacji pozarządowych. W 
2013 roku, według danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, w 
Poznaniu zarejestrowanych było 
3.540 takich organizacji oraz 
180 kościołów i związków wy-

Dla aktywnych
społeczności 

Na deskach teatru

Walne „Klaudynki”

znaniowych. Urząd Miasta Po-
znania prowadzi także poznań-
ską bazę organizacji pozarządo-
wych, obejmującą podmioty, z 
którymi współpracuje fi nansowo 
i pozafi nansowo. 

Dokumentem określającym 
cele, zasady, przedmiot i formy 
współpracy władz miasta z or-
ganizacjami pozarządowymi 
jest Roczny Program Współpra-
cy. Zawiera on zadania, jakie w 
ramach współpracy będą reali-
zowane na rzecz mieszkańców 
Poznania. Zanim go opracowa-
no, odbyły się liczne warsztaty 
podczas których określono har-
monogram prac, cel główny i 
cele szczegółowe, zadania prio-
rytetowe i zasady współpracy, 
powoływania i funkcjonowania 
komisji konkursowych.

Ustalono, że Poznańska Rada 
Pożytku Publicznego jest orga-
nem konsultacyjnym i dorad-
czym prezydenta Poznania. Opi-

konkretną formę dofi nansowa-
nia. Zwieńczeniem procedur jest 
podpisanie umowy, zawierającej 
wszystkie szczegóły. Zdaję sobie 
sprawę, że wypełnienie wnio-
sku na różnym poziomie może 
sprawiać trudności. Pracownicy 
funduszu chętnie służą pomo-
cą, odpowiedzą na każde pyta-
nie i pomogą w wypełnianiu do-
kumentów. 

– Czy organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się osobami 
niepełnosprawnymi mogą tak-
że startować w ogłaszanych 
przez Fundusz konkursach? 

– Jak najbardziej, są dla nas 
takim samym benefi cjentem jak 
każdy inny kto spełni wymagane 
warunki. Mogą korzystać z fun-
duszów na docieplanie budyn-
ków, ale w tym przypadku jest 
wymagany wkład własny. My-
ślę, że dla wszelakich organiza-
cji zajmujących się osobami nie-
pełnosprawnymi bardzo intere-
sujący będzie projekt związany 
z edukacją ekologiczną, polega-
jący na podejmowaniu działań 
zmierzających do podniesienia 
świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa. Najkrócej rzecz uj-
mując są to działania niedocho-
dowe, obejmujące różne kon-
kursy plastyczne, fotografi czne, 
olimpiady ekologiczne, fi lmy, raj-
dy, wycieczki o charakterze edu-
kacyjnym. Nasz udział sprowa-
dza się do sfi nansowania na-
gród, kosztów produkcji fi lmu, 
wydania albumu, folderu, ulotki. 
Zasada jest jedna: każde z tych 
działań musi nieść za sobą pro-
mocję ekologii. A zatem naukę, 
jak dbać o drzewa, ptaki, zwie-
rzęta, szanować środowisko na-

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
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PPP
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niuje projekty strategii rozwoju 
miasta, projekty uchwał, funk-
cjonowanie organizacji poza-
rządowych, spory między or-
ganami miasta a organizacja-
mi pozarządowymi, sprawy do-
tyczące zadań publicznych. Sze-
rokie kompetencje Rady Pożytku 
Publicznego warto wykorzystać 
dla dobra mieszkańców. 

Sporo miejsca poświęcono 
także Komisjom Dialogu Publicz-
nego. Członkowie Rady Pożytku 
Publicznego byli zgodni, że na-
leży przyjrzeć się ich aktywności, 
przeprowadzić weryfi kację i za-
chęcać do tworzenia nowych. 

turalne, segregować śmieci. Z 
naszych obserwacji wynika, że 
ta forma edukacji przyrodniczej 
przynosi bardzo dobre rezultaty. 
Zatem warto skorzystać z moż-
liwości jakie fundusz proponu-
je. Oczywiście wszystkie złożo-
ne projekty są poddawane wery-
fi kacji, by sprawdzić, czy zawie-
rają walor edukacyjny. To bar-
dzo dobra forma wykształca-
nia pewnych nawyków, by spo-
łeczeństwo uczyło się jak szano-
wać przyrodę. Owoce tych dzia-
łań są szczególnie widoczne w 
przypadku dzieci, które stały się 
ambasadorami dbałości o ota-
czający nas świat. Zachęcam do 
zaglądania na naszą stronę in-
ternetową i Facebook, gdzie za-
mieszczamy bieżące informacje. 

– Czy składając wniosek 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu orga-
nizacje zajmujące się niepełno-
sprawnymi także mogą liczyć 
na pomoc w przypadku wątpli-
wości? 

– Oczywiście, jesteśmy otwar-

ci na pomoc i współpracę. Czy 
to przy wypełnianiu wniosków, 
czy przy uzupełnianiu załączni-
ków oraz w udostępnianiu in-
formacji. 

– Jest pan miłośnikiem spor-
tów ekstremalnych. Czy jest 
to forma wyłącznie spędza-
nia wolnego czasu, czy także 
sprawdzania granic własnych 
możliwości? 

– Tak naprawdę to jestem bar-
dzo zachowawczy i nie traktu-

ję sportów ekstremalnych jako 
czegoś wyjątkowego. Zapew-
niam, że latanie na paralotni jest 
bardzo bezpieczne i fascynujące 
zarazem. Dwa tysiące metrów 
nad ziemią, ba na takiej wyso-
kości się znajduję, nie ma drzew, 
samochodów, rowerzystów, mo-
tocyklistów, zatem trudno o wy-
padek. Pozostaję sam na sam ze 
światem i własnymi myślami. 
Widoki z góry są dla mnie naj-
większą nagrodą. Zawsze lubi-
łem sport, ale nie bawiło mnie 
oglądanie wydarzeń sportowych 
w telewizji, wolałem uczestni-
czyć w nich czynnie. Stąd wzię-
ło się zainteresowanie latania 
na paralotni, bieganie w mara-
tonach, przynależność do klubu 
morsów. 

– Czy z punktu widzenia wi-
ceprezesa i sportowca dostrze-
ga pan problemy osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami 
i ich funkcjonowania w społe-
czeństwie? 

– Bardzo mnie cieszy zmiana 
nastawienia naszego społeczeń-
stwa do osób niepełnospraw-

nych. Jest to w dużym stopniu 
rezultat przynależności Polski 
do Unii Europejskiej i czerpa-
nie z państw członkowskich do-
brych wzorców. Osoby niepełno-
sprawne są coraz lepiej postrze-
gane przez pracodawców, któ-
rzy widzą w nich sumiennych i 
uzdolnionych pracowników. Po-
prawia się akceptacja społecz-
na, osoby niepełnosprawne nie 
budzą już niezdrowego zainte-
resowania.

– Czy biegając w maratonach 
także spotyka pan osoby nie-
pełnosprawne? 

– Kilka lat temu być może 
osoba na wózku biorąca udział 
w maratonie u niektórych bu-
dziłaby sensację. Dzisiaj jest to 
coś zupełnie normalnego. Dla 
mnie to uczestnik, któremu tak 
jak mnie zależy na przebiegnię-
ciu całego maratonu. Podium 
nie ma tu znaczenia. Najbardziej 
budujące jest to, że osoby niepeł-
nosprawne przełamują bariery i 
wychodzą z domu. Stają się nor-
malnymi członkami społeczeń-
stwa. 

Niepełnosprawni 
skorzystają z dotacji 
Z MARKIEM BAUMGARTEM, wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Niezbędna aktywność 
obywatelska

– Jest wiele dziedzin życia 
miasta, w których aktywność 
obywatelska byłaby pożąda-
na – mówił radny Przemysław 
Aleksandrowicz. – Należało-
by dotrzeć z informacją do or-
ganizacji, by mogły takie komi-
sje tworzyć. Potrzebna jest pro-
mocja KDO w mediach i radach 
osiedli, by jak najwięcej osób 
przyciągnąć do obywatelskiej 
aktywności. 

Omawiano też Tydzień Or-
ganizacji Pozarządowych. W 
tym roku będzie on miał inny 
przebieg. W czerwcu są prze-
widziane imprezy lokalne, na-
tomiast we wrześniu organiza-
cje pozarządowe będą mogły 
pojechać autobusem do War-
szawy na spotkanie ogólnopol-
skie wspólnie z pracownikami 
Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia. 
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11 kwietnia w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej 

w Wiardunkach odbyło się tra-
dycyjne śniadanie wielkanoc-
ne. Byli z nami m.in.: prezes 
Stowarzyszenia ,,Rehabilitacja” 
Irena Wojewódzka-Kucz, staro-
sta powiatu obornickiego Adam 
Olejnik, wicestarosta Andrzej 
Okpisz, burmistrz Rogoźna Bo-
gusław Janus, wójt Gminy Ry-
czywół Jerzy Gacek, sołtys wsi 
Wiardunki Ryszard Kienitz. 

Przywitała wszystkich kie-
rownik Joanna Napierała i pre-
zes Irena Wojewódzka-Kucz. 
Poproszono o błogosławieństwo 
i modlitwę księdza Ryszarda Ka-
łużnego. Życzenia złożyli przed-
stawiciele władz samorządo-
wych. Zasiedliśmy do stołu za-
stawionego tradycyjnymi wiel-
kanocnymi potrawami. Spotka-
niu towarzyszyła rodzinna i uro-
czysta atmosfera. na

„Ta konferencja jest inna, 
wyjątkowa. Chcemy roz-

mawiać o medycynie i o pa-
cjentach. Nie o „pacjentach-
chorobach”, ale o „pacjenta-
ch-ludziach” – o ich cierpieniu, 
zmaganiu z chorobą, wrażli-
wości i potrzebie transcenden-
cji – o duszy”. To słowa organi-
zatorów konferencji naukowej 
pod nazwą „Patofi zjologia du-
szy”, zawarte na stronie inter-
netowej www.patofi zjologia-
duszy.pl

Patronat honorowy nad konfe-
rencją zorganizowaną w czwar-
tek 27 marca w Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznym Uni-
wersytetu Medycznego imie-
nia Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu sprawował JM Rektor 
Uniwersytetu Medycznego prof. 
dr hab. Jacek Wysocki. 

O pomocy dla ciężko cierpią-
cych, trudnym procesie towa-
rzyszenia człowiekowi choremu 
terminalnie i roli morfi ny mó-
wił twórca poznańskiego Ho-
spicjum „Palium” prof. Jacek Łu-
czak. 

Diagnoza nieuleczalnego 
schorzenia to wstrząs dla ludz-
kiej psychiki. O tym, gdzie szu-
kać pomocy w kryzysie, mó-
wił ksiądz dr Jan Klimek w wy-
kładzie zatytułowanym „Do psy-
chiatry czy do egzorcysty?”. 

Na konferencji rozmawiano 
również o kwestii opieki dusz-
pasterskiej nad pacjentami psy-
chiatrycznymi, chorobach umy-
słu a odpowiedzialności za wła-
sne czyny i funkcjonowaniu 
ludzkiego mózgu. 

 KAROLINA KASPRZAK

Puchary, statuetki i główna 
nagroda – 24 tysiące zło-

tych czekały w sobotę 29 mar-
ca w Zespole Szkół z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1 w Po-
znaniu. Tego dnia rozegrano 
I Żurawinkowy Turniej Boc-
ci. Organizatorzy zadbali, aby 
zmagania zostały w pełni do-
stosowane do indywidualnych 
możliwości zawodników.

Pomysłodawcą turnieju było 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Żura-
winka”. Rozgrywki przepro-
wadzono w kategorii zespoło-
wej na zasadzie „każdy z każ-
dym” oraz w dwóch katego-
riach indywidualnych: BC-2 
(dla uczestników, którzy mogą 
rzucać piłki ręką) i BC-3 (dla za-
wodników, którzy rzucając piłki 
korzystali ze specjalnych rynien 
i wskaźników mocowanych do 
kasków). 

Na meczu spotkali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 50, Gimnazjum nr 27, druży-
na „Aniołki Rogoźno” tworzo-

Najmłodsza zawodniczka 
miała 7 lat, a całe przedsię-

wzięcie dowiodło jak dużą po-
trzebę udziału w różnych for-
mach aktywności sportowej i 
towarzyskiej przejawiają osoby 
z niepełnosprawnością. W so-
botę 12 kwietnia w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Agro-
biznesu w Rogoźnie zorganizo-
wano I Turniej Bocci Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Patofi zjologia
duszy 

Wielkanoc 
w Wiardunkach

Organizatorami byli: Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło 
w Rogoźnie na czele z druży-
ną „Aniołki Rogoźno” utworzo-
ną przez członków Rogozińskiej 
Grupy Wsparcia przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Urząd Mia-
sta i Gminy w Rogoźnie, Staro-
stwo Powiatowe w Obornikach, 
Bank Spółdzielczy w Czarnko-
wie, Destylacje Polskie w Obor-

na przez członków Rogoziń-
skiej Grupy Wsparcia działają-
cej przy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych, Zrzeszenie Sporto-
wo-Rehabilitacyjne „Start” Zie-
lona Góra i gospodarze turnieju 
– drużyna „Żurawiny”, czyli Sto-
warzyszenie „Żurawinka”.

W rozgrywkach drużyno-
wych na I miejscu uplasowa-
ło się Gimnazjum nr 27, na II 
„Żurawiny”, III miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 50, a IV 
„Aniołki Rogoźno”. W klasyfi ka-
cji BC-2 I miejsce otrzymał Bar-
tosz Urbaniak, II Hieronim Wol-
niak, III Marta Wesołek, a IV Na-
talia Jaskowska. W klasyfi kacji 
BC-3 I miejsce zajął Tomasz Ni-
parko, II Gerard Kurkowiak, a III 
Natalia Nowicka. 

Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry i statuetki. Na zakończenie 
rozegrano integracyjny mecz 
kibiców. Tu wręczono głów-
ną nagrodę – 24 tysiące zło-
tych. Szkoda, że nie w całych 
banknotach, a w brykiecie, któ-
ry tworzyły ich bardzo drobne 

Pierwszy puchar trafi ł do Gerarda Kurkowiaka ze Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem

Dziecięcym w Poznaniu, który z powodu choroby nie mógł wziąć 
udziału w turnieju. Od lewej: wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci – Koło w Rogoźnie i opiekun Rogozińskiej Grupy Wsparcia 

Katarzyna Erenc-Szpek, dyrektor Zespołu Szkół w Rogoźnie 
Renata Tomaszewska, wiceprezes Stowarzyszenia „Żurawinka” 

Mieczysław Nowak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło 
w Rogoźnie Bogumiła Dec-Skrętna i instruktor bocci 
w Rogozińskiej Grupie Wsparcia Grzegorz Miężalski.
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nikach i Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Rogoźnie. Organizację 
turnieju wsparło także wielu in-
nych darczyńców. 

W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny „IKS Zieloni” ze Stowa-
rzyszenia Sportowego „Zieloni” 
w Zielonej Górze (pierwsza dru-
żyna – I miejsce, druga drużyna 
– II i XI miejsce, drużyna trzecia 
– V miejsce), „Skoczki” ze Szko-
ły Podstawowej Integracyjnej w 

Skokach (III miejsce), „Wymia-
tacze” z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Promyk” – Filia w Otuszu 
(IV miejsce), „Promyk” z WTZ 
„Promyk” w Dopiewcu (V miej-
sce), „Aniołki Rogoźno” (pierw-
sza drużyna – VIII miejsce, dru-
ga drużyna – VI miejsce, trzecia 
drużyna – X miejsce), „Start Po-
znań” ze Stowarzyszenia Spor-
towo – Rehabilitacyjnego „Start” 
(VII miejsce), „Owczegłowy” ze 

świetlicy środowiskowej we wsi 
Owczegłów (IX miejsce). 

Nagrodzeni otrzymali pucha-
ry, dyplomy i upominki ufundo-
wane przez darczyńców. W I 
Turnieju Bocci Osób Niepełno-
sprawnych w Rogoźnie uczest-
niczyły osoby z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności – inte-
lektualną, ruchową i psychicz-
ną. Nie brakowało też chętnych 
do gry w boccię wśród spraw-

nych. Zawodnikom kibicował 
zastępca burmistrza Rogoźna 
Krzysztof Ostrowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Agrobiznesu Ja-
rosław Łatka, dyrektor Zespołu 
Szkół imienia Hipolita Cegiel-
skiego w Rogoźnie Renata To-
maszewska, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci – Koło w 
Rogoźnie Bogumiła Dec-Skręt-
na i inni.

 KAROLINA KASPRZAK

kawałki. I Żurawinkowy Tur-
niej Bocci dowiódł, że tą dyscy-
pliną może parać się każdy, kto 
lubi aktywność, wyzwania oraz 
kontakt z ludźmi. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Gerardowi Kurkowiakowi ręce zastępował wskaźnik 
mocowany do kasku. 

I ŻURAWINKOWY TURNIEJ BOCCI

Sport dla każdego

Piłki poszły w ruch.

I TURNIEJ BOCCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROGOŹNIE 

Radość i rywalizacja

W boccię grał Konrad Stępniewski. 
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Duma ze zwycięstwa.
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Zadzwoń 
do urzędu 
Władze Poznania wydały 

ulotkę w której zachę-
cają mieszkańców do kon-
taktowania się z urzędnika-
mi w różnych sprawach.

Wystarczy zatelefonować 
pod numer 61-646-33-44, by 
otrzymać potrzebną informa-
cję. 

Dzwonimy pod ten numer, 
aby dowiedzieć się, kiedy i w 
jaki sposób załatwić sprawę 
w urzędzie i zarezerwować 
termin wizyty. 

Można także zgłaszać 
awarię parkomatu, uzyskać 
informację dotyczącą reje-
stracji pojazdu i wydania pra-
wa jazdy.

Pomoc informacyjną otrzy-
mamy w kwestiach zawie-
rania małżeństwa, zgłasza-
nia zgonów i urodzin, wyda-
wania dowodu osobistego i 
meldunków, zasiłków, pomo-
cy rodzinie, najmu mieszkań i 
dzierżawy lokali użytkowych, 
podatków, a także opłat miej-
skich oraz gospodarki odpa-
dami. awa 

Rekolekcje
Amazonek
Po raz kolejny od ponad 

jedenastu lat Amazonki 
z różnych zakątków Wiel-
kopolski wzięły udział w 
Rekolekcjach Wielkopost-
nych na Świętej Górze w 
Gostyniu. Zorganizowa-
no je w terminie od 4 do 6 
kwietnia bieżącego roku. 
Uczestniczki mieszkały w 
klasztorze, a modlitwy od-
bywały się w kaplicy. 

Frekwencja tak jak w ubie-
głych latach, gdy przyjeżdża-
ło około sześćdziesiąt pań, 
była duża. Rekolekcje trwa-
ły od soboty od godziny 17 
do niedzielnego popołudnia. 
Każda z pań brała udział w 
ogólnych spotkaniach z ka-
płanem, ale mogła także in-
dywidualnie w kaplicy się 
wyciszyć i wyrzucić z siebie 
swój ból. Podczas nauk był 
mowa o cierpieniu, radzeniu 
sobie z nim, chorobie i na-
dziei. awa

Po raz 26 PTTK Meblarz zor-
ganizował 22 marca rajd z 

rynku w Swarzędzu do Uza-
rzewa. Wyruszyliśmy idąc do-
liną Cybiny, która wpisana jest 
do obszaru Natura 2000. Podzi-
wialiśmy piękne widoki i wsłu-
chiwaliśmy się w śpiew pta-
ków. 

Celem naszej wędrówki było 
Muzeum Łowiectwa w Uzarze-
wie. Podziwialiśmy tam przynie-
sione tego dnia marzanny, które 
zostały ocenione w konkursie na 
najbrzydszą postać zimy. Jedna z 

nich została spalona w ognisku, 
aby zima do nas nie wróciła. Po-
zostałe trafi ły jako eksponaty do 
muzeum. Wykonana przez nasz 
warsztat marzanna umieszczo-
na została na plakietce rajdu. 
Cieszymy się, że mogliśmy po-
konać niełatwą, ale za to bardzo 
piękną trasę. Dziękujemy Pio-
trowi Osiewiczowi za propago-
wanie wśród uczestników rajdu 
wpłat 1% podatku na rzecz na-
szego Stowarzyszenia. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

7 kwietnia byliśmy w Ope-
rze w Poznaniu na baleto-

wą wersję bajki „Brzydkie ka-
czątko”. Podziwialiśmy dzieci 
ze szkoły baletu i tańca. Ocza-
rowały nas pięknymi strojami, 
ciekawą choreografi ą i piękną 
muzyką. 

Wyobraźnia podsuwała wspa-
niałe obrazy, jakie tylko dało się 

zamarzyć. Opowieść o życiu 
małego łabędzia dała wiele do 
myślenia. Każdy z nas jest inny i 
z tej inności nie można się śmiać 
czy też być nietolerancyjnym 
wobec siebie i innych. Tego wła-
śnie mogliśmy się nauczyć oglą-
dając to piękne przedstawienie. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

W słoneczny dzień Zespół 
Szkół Specjalnych nr 103 

im. Marii Grzegorzewskiej w 
Poznaniu zaprosił po raz ko-
lejny nasz Warsztat Terapii Za-
jęciowej do udziału w Przeglą-
dzie Piosenki Religijnej – „Śpie-
wajmy Panu z radością”. Było 
to 3 kwietnia w kościele pw. św. 
Jerzego w Poznaniu. 

W przeglądzie wzięło udział 
9 zespołów. Nasz warsztat w 
składzie: Agnieszka Bagrowska, 
Agata Kiejdrowska, Mirosława 
Penczyńska, Agnieszka Sopo-

rowska i Michał Ogoniak przy-
gotował utwory „Tango dla Pana” 
oraz „Błogosław duszo moja 
Pana”. Do występu przygotowa-
ła nas pani Maria Wejman. Wi-
downia uczestniczyła w przeglą-
dzie, oklaskując występujące ze-
społy oraz razem z nimi śpiewa-
jąc piosenki. Każdy zespół otrzy-
mał upominek i dyplom. Dzięku-
jemy Szkole nr 103 za zaprosze-
nie i za to, że razem z nimi mo-
gliśmy wychwalać Boga. 

MICHAŁ OGONIAK

Droga 
krzyżowa 
i msza 

Członkowie i przyjacie-
le Stowarzyszenia Przy-

jaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski im. Leszka Grajka 29 mar-
ca uczestniczyli w drodze krzy-
żowej. Jak co roku przeszliśmy 
od siedziby Stowarzyszenia do 
kościoła pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Swa-
rzędzu. 

Podczas drogi krzyżowej od-
daliśmy nasze sprawy i cierpie-
nia Temu, który oddał za nas 
swoje życie. Następnie zosta-
ła odprawiona msza święta dla 
naszego Stowarzyszenia, jego 
przyjaciół, ludzi starszych i cho-
rych. Odprawił ją ksiądz Michał 
Miara. 

MICHAŁ OGONIAK

Wyprawa 
do Warszawy

16 marca wyruszyliśmy na 
wycieczkę do naszej sto-

licy. Po przyjeździe spacero-
waliśmy po Starówce. Ogląda-
liśmy m.in. kolumnę Zygmun-
ta, kościół świętej Anny, Pa-
łac Prezydencki. Naszym celem 
było Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Zobaczyliśmy przejścia kana-
łami oraz czym i jak walczyli po-
wstańcy. Słuchaliśmy osób, któ-
re przeżyły powstanie, usłysze-
liśmy, jak bije serce miasta, czy-
taliśmy listy ofi ar, widzieliśmy 
pocztę polową i dawne maszyny 
drukarskie. Do dziś ludzie przy-
noszą pamiątki z tamtych dni. 
Podczas projekcji fi lmu zoba-
czyliśmy, jak wyglądała Warsza-
wa po wojnie. Dziękujemy za tę 
piękną lekcję historii, jaką prze-
żyliśmy tego dnia. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Z INICJATYW WARSZTATU 

Powitanie wiosny 

Z inności 
nie można się śmiać

Modlitwa u św. Jerzego
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Było coraz cieplej, wszyst-
ko budziło się do życia, 

więc był czas przywitania 
wiosny. 1 kwietnia bieżące-
go wybraliśmy się z kierow-
nictwem i kadrą na wyciecz-
kę do Muzeum Przyrodni-
czo-Łowieckiego w Uzarze-
wie. 

Pełni energii, przy pięk-
nej pogodzie, przybyliśmy 

Uśmiech 
dla
wszystkich 

10 kwietnia do naszego 
warsztatu zawitali nie-

spodziewani goście z Funda-
cji „Dr Clown”. Zajmuje się ona 
śmiechoterapią w szpitalach 
i innych placówkach, gdzie 
przebywają osoby chore, nie-
pełnosprawne lub starsze. 

Pokazami rozbawiają publicz-
ność. Wnoszą radość w szarą 
codzienność. Śmiech sprawia, 
że zapomina się o tym co złe. 
Dodaje sił w walce z chorobą i 
niepełnosprawnością. Mogliśmy 
na własnej skórze sprawdzić do-
broczynne działanie śmiechote-
rapii. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

W naszym warsztacie 13 
marca odbyło się dłu-

go oczekiwane przez nas spo-
tkanie. Gościliśmy przedsta-
wicielki fi rmy AQUANET. Pod-
sumowaliśmy projekt „Dni dla 
zdrowia w naszym warszta-
cie”, realizowany przez nas od 
15.11.2013 do 15.03.2014. 

Pieniądze na jego realiza-
cję otrzymaliśmy z fi rmy na-
szych gości w ramach konkur-
su na działania charytatywne 
„W zdrowym ciele zdrowy duch, 
tak u juniora, jak u seniora”. Peł-
ni entuzjazmu powitaliśmy dar-
czyńców piosenką „Bądź po-
zdrowiony gościu nasz”. Poda-
rowaliśmy im specjalny prezent 
przygotowany przez panią Mo-
nikę Olszewską w postaci albu-
mu ze zdjęciami, przedstawia-
jącymi naszą codzienną reali-
zację projektu, czyli pracę nad 
poprawą zdrowia, kondycji i na-

TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

do celu wyprawy. Gospody-
nie przywitały nas słodkim 
poczęstunkiem. Poczuliśmy 
klimat zbliżających się świąt 
wielkanocnych, tworząc pal-
my wielkanocne z krepy. Na-
stępnie z przewodniczka-
mi wyruszyliśmy odkrywać 
uroki tego miejsca. Czekało 
nas spotkanie z dziką przy-
rodą na wystawie środowi-
ska zwierząt łownych. Osłu-

ukę różnych umiejętności. Po-
kazaliśmy gościom prezenta-
cję multimedialną przygotowa-
ną przez Justynę Grygiel. Moż-
na było zobaczyć, jak na weso-
ło i z uśmiechem wykonywali-
śmy różne zadania: między in-
nymi pranie ręczne, gotowanie, 
dbanie o swój wygląd zewnętrz-
ny za pomocą maseczek, maki-
jażu, manicure, golenia oraz wy-
boru stroju. Dotlenialiśmy się 
podczas spacerów z kijkami do 
nordic walking. W sali gimna-
stycznej wykonywaliśmy trudne 
ćwiczenia, których celem było 
wzmocnienie kondycji fi zycznej. 
Po ciężkiej pracy zażywaliśmy 
różnych form relaksu. 

Na spotkaniu z gośćmi za-
prezentowaliśmy naszą grę ak-
torską w specjalnie przygoto-
wanym teledysku, zrealizowa-
nym przez Monikę Olszewską i 
Macieja Maciejewskiego. Na ze-

Podróże – małe i duże 

Dni dla zdrowia

pieliśmy z wrażenia ogląda-
jąc łowieckie trofea oraz nie-
zwykły żyrandol z poroży. W 
części wystawy „zwierzęta 
w czterech porach roku” za-
prezentowano nam okazy 
charakterystyczne dla danej 
pory. Cofnęliśmy się w czasie 
na wystawie „Od kamienia 
do kuszy”, prezentującej pre-
historyczne metody polowań. 
Podziwialiśmy również broń 
i przybory myśliwskie róż-
nych okresów. Naszą uwa-
gę przykuła niezwykła kolek-
cja dzikich ptaków, w tym eg-
zotycznych papug. Zwiedzili-
śmy też obszerny teren przed 
muzeum: park z pomnikami 
przyrody. Kupowaliśmy pa-
miątkowe gadżety. 

Z pracownikami muzeum 
udaliśmy się nad pobliski 
staw, by topiąc marzanę po-
żegnać zimę. Dziękujemy im 
za poświęcony nam czas, a 
kierownictwu i naszej kadrze 
– za trud i wysiłek, jaki wło-
żyli we wspaniałą wędrówkę 
do tego miejsca. 

AGATA RYBICKA

wnątrz budynku pokazać nabyte 
umiejętności w takich grach jak 
molkky, boccia, dart czy też za-
bawy z chustą Klanzy oraz efek-
ty codziennych treningów nor-
dic walking. Po wspólnej zaba-
wie zaprosiliśmy gości na przy-
gotowany przez nas poczęstu-
nek, który była efektem żmud-
nych ćwiczeń przygotowywania 
potraw w pracowni gospodar-
stwa domowego. 

Dziękujemy fi rmie AQUANET 
za wizytę i wsparcie fi nansowe, 
dzięki któremu mieliśmy możli-
wość zdobycia ważnych na co 
dzień umiejętności. A kierow-
nictwu i naszej kadrze należą 
sie podziękowania za trud i wy-
siłek, jaki włożyli w przygotowa-
nie i realizację zajęć. 

AGATA RYBICKA 
MICHAŁ OGONIAK
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My w Urzędzie 
Gminy 

27 marca grupa pod-
opiecznych Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Owiń-
skach mogła poznać pracę 
Urzędu Gminy w Czerwona-
ku.  Wizytę rozpoczęliśmy od 
punktu informacyjnego, tak 
jak większość mieszkańców, 
przychodzących do urzędu. 

Następnie dowiedzieliśmy 
się gdzie należy udać się po od-
biór dowodu osobistego. Naj-
większym wydarzeniem było 
dla nas spotkanie i rozmowa 
z wójtem Mariuszem Poznań-
skim. Przez chwilę każdy z nas 
mógł poczuć się jak włodarz 
gminy, zasiadając za biurkiem 
wójta. Poznaliśmy również pa-
nią skarbnik, która w przystęp-
ny sposób wytłumaczyła nam, 
na czym polega skomplikowa-
ne zarządzanie budżetem gmi-
ny. Specjalnie dla nas otwo-
rzyły się drzwi Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, jed-
nego z najbardziej strzeżo-
nych miejsc w całym urzędzie. 
Dowiedzieliśmy się jak działa 
sztab zarządzania kryzysowe-
go. Dużą atrakcją była dla nas 
możliwość podglądania zna-
nych nam miejsc w gminie na 
gminnym monitoringu. 

Na zakończenie wizyty zo-
staliśmy zaproszeni do sali 
konferencyjnej, w której odby-
wają się spotkania kierowni-
ków oraz prezentacje i nara-
dy. Podczas poczęstunku wy-
mienialiśmy się spostrzeżenia-
mi, wrażeniami oraz pytaliśmy 
o gminne plany i projekty. Spe-
cjalnie dla nas przygotowa-
no wiele ciekawych informa-
cji. Była to wspaniała lekcja, za 
którą bardzo dziękujemy. A.W.

W czwartek 6 marca byliśmy 
w Muzeum Etnografi cz-

nego w Poznaniu. Z zaintere-
sowaniem oglądaliśmy prezen-
towane tam eksponaty. Były to 
stare meble, stroje, przedmioty 
codziennego użytku, używane 
przez mieszkańców wsi, a po-
chodziły z czasów, w których 
żyły nasze prababcie. 

Ciekawe były stroje ludowe 
pochodzące z innych krajów. 
Dużą przyjemność sprawi-
ło nam wspólne zdjęcie z pa-
nią ubraną w tradycyjny strój 
mężatki. Miała na sobie sze-
roką, kolorową spódnicę, bia-
łą koszulę obwiązaną wielką 
chustą z frędzlami i czepek na 
głowie. Po wizycie w muzeum 

Zgodnie ze zwyczajem w 
ostatni dzień karnawału 

w naszych warsztatach świę-
towaliśmy tradycyjny Podko-
ziołek, zajadaliśmy się wyko-
nanymi przez uczestników w 
pracowni gospodarstwa do-
mowego pączkami i fawor-

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

udaliśmy się pieszo na Stary 
Rynek. Tam odpoczęliśmy w 
małej kawiarence. Opowiadali-
śmy sobie wrażenia z obejrza-

nej wystawy. O 12.00 wyszli-
śmy obejrzeć poznańskie ko-
ziołki. Niektórzy z nas widzieli 
je po raz pierwszy. NA

Z czasów prababci

kami. Na dyskotece, podczas 
której tańczyliśmy ile sił przy 
rytmach naszej ulubionej mu-
zyki. Braliśmy także udział 
w konkursach, mogliśmy się 
sprawdzić między innymi w 
„tańcu na gazecie” lub w „tań-
cu z balonem”, co wcale nie 

Ostatki, 
tańce z balonem

było takie łatwe. Najważniej-
sza jest jednak dobra zabawa 
i dużo uśmiechu, który nam 
towarzyszył w trakcie zaba-
wy. 

EWA KWIATKOWSKA
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To historia, którą mogło na-
pisać tylko życie. Justyna i 

Maciej są jej głównymi boha-
terami. Pewnego dnia na ich 
drodze pojawiła się Drużyna 
Szpiku, która towarzyszy im 
każdego dnia.

6 lat temu, podczas poby-
tu w Holandii, Justyna po raz 
pierwszy traci przytomność. 
Wraca do Polski. Czuje się co-
raz słabiej. Zauważa powięk-
szony węzeł chłonny. Nadcho-
dzi zima, Justyna boryka się z 
przeziębieniami, trafi a do leka-
rza, który zapisuje jej całą serię 
antybiotyków. Nie ma popra-
wy. Kolejne badania. W koń-
cu biopsja i diagnoza: chłoniak 
Hodgkina – ziarnica złośliwa. 

Rozpoczyna się walka: che-
mioterapia, wymioty, ból, utra-
ta włosów, pięknych długich 
kręconych włosów. Pojawia 
się gniew, rezygnacja, depre-
sja. Justyna nie chce już wal-
czyć. W międzyczasie umie-
ra ukochany dziadek Justyny, 
którym opiekowała się od wie-
lu lat. Ale zza chmur zaczyna 
jednak wychodzić słońce. Po-
jawia się na jej drodze Maciej. 
Poznają się 14 lutego, w dzień 
Świętego Walentego, w knajp-
ce, przy miseczce… raczków. 
Od tego dnia są nierozłączni. 
Maciej nakłania Justynę do po-
nownej bitwy z chorobą. Stają 
do walki razem. Przygotowują 
się do autoprzeszczepu. Kolej-
ne tygodnie w szpitalu, okrut-

nie ciężkie chemie i nadcho-
dzi kolejny cios – mama Justy-
ny trafi a do szpitala. Dokład-
nie w tym samym czasie, kiedy 
jej córka ma dostać „kroplów-
kę życia”. Trzy dni przed wyj-
ściem Justyny ze szpitala jej 
mama umiera. 

Przeszczep nie przyjmuje 
się. Trzeba powtórzyć proce-
durę. Drugie podejście niesły-
chanie wyniszcza organizm 
Justyny. Tym razem również 
się nie udaje. Kolejna wzno-
wa. Guzy atakują z każdej 
strony: szyja, mostek, oboj-
czyk, kręgosłup, biodro… Ju-
styna trafi a na konsultację do 
poznańskiego szpitala. Przed-
stawia wszystkie wyniki i sły-
szy, że jest szansa! Jest na-
dzieja! Justyna może wygrać 
tę walkę! 

Tym razem jest zdetermino-
wana, chce walczyć, choć bar-
dzo cierpi i jest słaba. Ale wie-
rzy! Wierzą oboje. 22 marca 
2014 roku stają na ślubnym ko-
biercu. W gronie rodziny i naj-
bliższych przyjaciół mówią so-
bie „TAK”. A kilkaset kilome-
trów od nich, grupa wolonta-
riuszy Drużyny Szpiku trzyma 
za nich kciuki i przesyła moc 
życzeń Młodej Parze. I tak po-
wstaje fi lm. Nieważne gdzie są 
w danej chwili wolontariusze – 
czy to w domu, czy na turnieju 
piłki nożnej, czy też na Pyrko-
nie – każdy nagrywa swoje ży-
czenia, które potem tworzą je-

MECZ W PREZENCIE 
ŚLUBNYM

22 marca, w tym samym 
czasie, kiedy Justyna Husarek 
razem z Maciejem Kaszyckim 
brali ślub, w Gimnazjum nr 54 
w Poznaniu odbył się charyta-
tywny turniej piłki nożnej, zor-
ganizowany przez wolontariu-
szy Drużyny Szpiku. 

Był to nietypowy prezent 
ślubny dla Justyny i Macie-
ja. Wolontariusze zbierali bo-
wiem pieniądze na leczenie 
Justyny. Wśród zawodników 
reprezentujących Drużynę był 
również Marcin Liber Piotrow-
ski. 

– Do rywalizacji przystąpiło 
14 drużyn. Gdy zespoły rozgry-
wały swoje mecze, my zbiera-
liśmy pieniądze na leczenie Ju-
styny. Zebraliśmy ponad 1.500 
zł. Cała kwota. Została przeka-
zana na konto Justyny. Przy oka-
zji nakręciliśmy krótkie życze-
nia ślubne dla Justyny i Macie-
ja. Warto przez zabawę poma-
gać innym – powiedział Janusz 
Jezierski z Drużyny Szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK

Życzenia dla 
Justyny i Macieja

 F
O

T.
 (

3
X

) 
W

IT
O

LD
 G

O
LI

Ń
SK

I

Balony za chwilę ulecą do nieba.

den wzruszający obraz, płyną-
cy prosto z serca. 

Największa grupa wolonta-
riuszy przygotowała ogrom-
ny bukiet ze szpikowych balo-
nów. Razem zwartą grupą po-
szli na Stary Rynek w Pozna-
niu. Tam ustawili się w kształ-
cie serca, śpiewali „Sto lat” i 
wypuścili balony do nieba z 
głośnymi życzeniami wszyst-
kiego, co najlepsze. Bo wszy-
scy w Drużynie Szpiku też 
wierzą. Wierzą, że przed Ju-
styną i Maciejem jeszcze wie-
le cudownych lat...

Film z życzeniami dla Justy-
ny i Macieja można obejrzeć 
na Facebook’u Drużyny Szpiku 
oraz na YouTube. Życzenia dla Justyny i Macieja.

Mecz w prezencie ślubnym.
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W wolsztyńskiej Sali Spor-
towej „Świtezianka”, spe-

cjalnie dla ciężko chorego Do-
minika Młynkowiaka, wystąpił 
na charytatywnym koncercie 
włoski zespół Vertigo. 

Koncert dla Dominika wy-
konały dwa zespoły – „na roz-
grzewkę zagrał Grandi Band, a 
główną gwiazdą wieczoru był 
zespół Vertigo. Wokalistami obu 
zespołów są bracia. Zespół Verti-
go zapragnął zaprezentować się 
polskiej publiczności w związ-
ku z faktem, iż Luca jest bratem 
Dario, który od 5 lat mieszka w 
Polsce, w gminie Przemęt. Cha-
rytatywny koncert zorganizowa-
no dla wsparcia 11-letniego Do-
minika Młynkowiaka, który po-
trzebuje pilnie pomocy fi nanso-
wej, aby rozpocząć leczenie za 
granicą. 

Dominik choruje od 5 lat na 
nowotwór złośliwy neuroblasto-
ma z przerzutami do kości, szpi-
ku i opon mózgowych. Przeszedł 
agresywne leczenie z wykorzy-
staniem wszystkich dostępnych 
środków w Polsce: zabiegi chi-
rurgiczne, chemioterapię, auto-
przeszczep szpiku, radioterapię, 
przeszczep szpiku od dawcy, te-
rapię izotopową w Gliwicach. W 
tej chwili poddawany jest che-
mioterapii, która wycisza cho-
robę, ale nie jest w stanie zwal-
czyć jej do końca. Jedyną szansą 
na całkowite wyleczenie jest te-

Wiosna to najlepszy czas, 
by po okresie zimowym 

zacząć bardziej aktywniej 
żyć. Stąd też KINGSPORT Ra-
fał Nuckowski, Stowarzysze-
nie Studentów, Absolwentów i 
Przyjaciół WSNHiD zorganizo-
wali w Poznaniu na Hipodro-
mie Wola bieg „Wola Biegania”. 

Pierwsze Mistrzostwa Druży-
ny Szpiku w Biegach Przełajo-
wych, które odbyły się w ramach 
biegu „Wola Biegania” na Hipo-
dromie Wola, przeszły do histo-
rii. Wśród 421 biegaczy moż-
na było zobaczyć także wolon-
tariuszy w charakterystycznych 
czerwonych koszulkach, którzy 
reprezentowali Drużynę Szpi-
ku. Zawodnicy mieli do pokona-
nia dwie pętle o łącznej długości 
7,5 km. Na starcie stanęło, wśród 
wszystkich biegaczy, 24 zawod-
ników reprezentujących Druży-
nę Szpiku. Jako pierwszy, repre-
zentujący Drużynę, przybiegł na 
metę Grzegorz Urbańczyk, któ-
ry zajął 5 miejsce w klasyfi kacji 
ogólnej biegu, natomiast wśród 
pań najlepsza okazała się Karo-
lina Chabros.

Pierwsze miejsce w ramach 
Biegu Głównego zdobył Se-

rapia przeciwciałami monoklo-
nalnymi anty GD2 w Klinice On-
kologii i Hematologii Dziecięcej 
w Greifswaldzie w Niemczech. 
Leczenie antygenem, mimo że 
skuteczne, jest w fazie badań kli-
nicznych. W związku z tym Na-
rodowy Fundusz Zdrowia nie re-
funduje kosztów terapii. Koszt 
ten to 143.400 euro. 

W koncercie wzięło udział 
kilkaset osób, które wielokrot-
nie oklaskiwały nietuzinko-
wy występ. W części pierw-
szej koncertu zaśpiewał przed 
wolsztyńską publicznością 
Dario Isidoris (prywatnie brat 
Luca – lidera Vertigo) woka-
lista grupy Grandy Band. Na 
scenie pojawił się również Do-

minik wraz rodzicami, by po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom za organizację i udział 
w koncercie. Takie wydarzenia 
przybliżają Dominika do roz-
poczęcia leczenia w niemiec-
kiej klinice.

Wstęp na wydarzenie był 
nieodpłatny, zbierano dobro-
wolne datki na rzecz Domini-
ka. Bracia Dario i Luca Isido-
ris wręczyli Dominikowi Młyn-
kowiakowi i jego rodzicom 
zaproszenie do ich agrotury-
stycznego ośrodka we Wło-
szech. Podczas charytatywne-
go koncertu zebrano 4.500 zł.

Koncert nie odbyłby się bez 
pomocy: Grandi Band, rodzi-
ny Dario i Luca, Artura Sko-
rupińskiego z Agencji „For-
tes” z Wolsztyna, Bogusława 
Solnickiego – przedstawiciela 
Hali Sportowej „Świtezianka” 
z Wolsztyna i Młodzieżowej 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego. 

STANISŁAW FURMANIAK

bastian Nowicki z klubu Orlen 
Warsaw Maraton, w Biegu Szta-
fetowym pierwsze miejsce zdo-
była drużyna Olimpii Wilda w 
składzie: Jan Pietrzak, Szymon 
Derwich, Bartosz Arciszewski, 
Maciej Pastwa.

Była to impreza koleżeńska, 
ale sportowych emocji nie za-
brakło. Założenie Mistrzostw 

Drużyny Szpiku jest zawsze ta-
kie samo: pomaganie przez bie-
ganie. Biegacze walczyli nie tyl-
ko o wyłonienie zwycięzców i 
zdobycie nagrody. Najważniej-
sze było wysłanie chorym kolej-
nego sygnału, że nie są sami, że 
biegacze myślą o nich i im odda-
ją swój trud.

Bieg ten dla wielu był dosko-

nałym sprawdzianem przed zbli-
żającymi się wiosennymi ma-
ratonami. Dla innych może być 
także doskonałym początkiem 
przygody z bieganiem.

Wszyscy uczestnicy Bie-
gu Głównego „Wola Biegania” 
otrzymali pamiątkowy medal.

STANISŁAW FURMANIAK

Z lewej Małgorzata i Zbigniew Młynkowiak z synem Dominikiem, 
z prawej bracia Luca i Dario Isidoris oraz Artur Skorupiński.

Włosi grali 
dla Dominika
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Symboliczna wstęga, kwia-
ty i łzy wzruszenia na twa-

rzach rodziców dzieci oraz do-
rosłych osób z niepełnospraw-
nością – to wynik intensyw-
nej wielomiesięcznej pracy po-
znańskiego Stowarzyszenia Na 
Tak. W czwartek 3 kwietnia zo-
stał ofi cjalnie otwarty Ośro-
dek Krótkiego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych „Poranek” 
przy ulicy Płowieckiej 15 w Po-
znaniu.

Inwestycja, której wartość wy-
niosła 1,8 miliona złotych, zosta-
ła zrealizowana z Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego. To od-
powiedź na potrzebę zapew-
nienia wsparcia osobom z nie-
pełnosprawnością w sytuacjach 
kryzysowych. Jak trudna i wy-
czerpująca jest opieka nad oso-
bą niesamodzielną oraz o misji 
Ośrodka Krótkiego Pobytu „Po-
ranek”, pisaliśmy w kwietnio-
wym wydaniu „Filantropa” na 
stronie 23. 

Przecięcie wstęgi poprzedzi-
ła konferencja prasowa, w której 
głos zabrał prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny, prezes Stowa-
rzyszenia „Na Tak” Halina Grzy-
misławska-Słowińska i kierow-
nik Ośrodka Krótkiego Pobytu 
„Poranek” Joanna Baszyńska. 

– Gratuluję podjęcia tego nie-
zwykle ważnego działania. Wej-
ście w nowatorską dziedzinę za-
wsze wymaga od nas odwagi. 
Państwo dowiedliście, że war-
to to czynić. Ośrodek Krótkie-
go Pobytu to nie tylko inwesty-
cja, ale w szczególności dłu-
gofalowe przedsięwzięcie, któ-
re będzie służyło wsparciu osób 
z niepełnosprawnością i ich ro-
dzin. – powiedział Ryszard Gro-
belny.

W otwarciu Ośrodka wzięła 
udział dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania Maria Re-
miezowicz, Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Poznania do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych Doro-
ta Potejko, radni Rady Miasta Po-
znania, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, rodzi-
ce osób z niepełnosprawnością, 
przyjaciele Stowarzyszenia „Na 
Tak”, darczyńcy, opiekunowie-
terapeuci i wolontariusze. 

– Kiedy zachorowałam i poje-
chałam do szpitala, byłam zmu-
szona zabrać córkę ze sobą. 
Nie miałam jej z kim zostawić. 

Przeciw
bezrobociu
młodych

Apel Federacji Młodych So-
cjaldemokratów do Po-

słów Platformy Obywatelskiej 
w Wielkopolsce w związku z 
obchodzonym Ogólnopolskim 
Dniem Walki z Bezrobociem.

Zwracamy się do Posłów 
rządzącej Platformy Obywatel-
skiej z województwa wielko-
polskiego, aby podjęli działania 
w celu uwolnienia zamrożo-
nych środków z Funduszu Pra-
cy na rzecz aktywizacji mło-
dych osób bezrobotnych. 

Rząd Platformy Obywatel-
skiej oraz Polskiego Stronnic-
twa Ludowego zamraża w Fun-
duszu Pracy ok. 7 mld zł. Pie-
niądze te zamiast służyć ryn-
kowi pracy, pracownikom, ak-
tywizacji osób bezrobotnych 
dzisiaj są zamrożone w rękach 
Ministra Finansów. Przypomi-
namy, że Fundusz Pracy jest 
państwowym funduszem ce-
lowym. Pieniądze przeznaczo-
ne są przede wszystkim na ła-
godzenie skutków bezrobocia, 
aktywizację zawodową oraz 
promocję zatrudnienia.

W Polsce poziom bezrobo-
cia wśród młodych ludzi to nie-
spełna 30%, podczas gdy śred-
nia unijna to około 23%. Jest to 
dwukrotnie więcej niż wskaź-
nik bezrobocia we wszystkich 
grupach wiekowych łącznie. 

Brak jasnej polityki wsparcia 
młodych ludzi na rynku pra-
cy prowadzi do niskiego za-
trudnienia w tej grupie. Osoby 
młode mają trudności ze zdo-
byciem pierwszego doświad-
czenia zawodowego, wejściem 
oraz utrzymaniem się na ryn-
ku pracy. 

Na bieżący rok zaplanowa-
no przekazać Powiatowym 
Urzędom Pracy w wojewódz-
twie wielkopolskim kwotę oko-
ło 200 mln zł. z Funduszu Pra-
cy. Kwota ta nie wystarcza, 
aby zapewnić prawdziwą ak-
tywizację osób bezrobotnych, 
a także tworzyć nowe miejsca 
pracy. 

Oczekujemy konkretnych 
decyzji, które przełożą się 
na zmniejszenie bezrobocia 
wśród osób młodych, a co za 
tym idzie powstania nowych 
miejsc pracy w Polsce, a nie za 
granicą.

ZARZĄD FMS 
WIELKOPOLSKA

Cieszę się, że powstał Ośrodek 
Krótkiego Pobytu dla Osób Nie-
pełnosprawnych, który rozwią-
zuje ten problem. Dzięki temu 
nasze dzieci będą miały zapew-
nioną dobrą opiekę, a my pew-
ność, że powierzamy je specjali-
stom – mówiła matka 12-letniej 
Edyty z zespołem Downa Ewa 
Kowańska. 

Prezes Halina Grzymisławska-
Słowińska dziękowała wszyst-
kim, którzy wspierali w spra-
wach organizacyjno-fi nanso-
wych i dostosowaniu domu do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością. Było co robić, bo poda-
rowana w spadku willa z 1933 
roku wymagała kapitalnego re-
montu. Teraz to odmieniony nie 
do poznania dom osób z niepeł-
nosprawnością. 

 „Poranek” jest placówką ca-
łodobową o charakterze krót-
koterminowym (specjalistycz-
na opieka nad osobą z niepeł-
nosprawnością do maksymal-
nie 21 dni z możliwością prze-
dłużenia w szczególnych przy-
padkach). W „Poranku” mogą 
przebywać osoby dorosłe, dzie-
ci i młodzież z niepełnospraw-
nością ruchową, intelektualną 
w różnym stopniu oraz z inny-
mi schorzeniami. Ośrodek nie 
obejmuje wsparciem niemow-
ląt. Więcej informacji m.in. na 
temat odpłatności za pobyt w 
„Poranku” pod numerem (61) 
868 84 44 oraz na stronie inter-
netowej www.stowarzyszenie-
natak.pl

 KAROLINA KASPRZAK

Ośrodek Krótkiego 
Pobytu już działa

Rozmowy, kwiaty i podziękowania. 

Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny, prezes Stowarzyszenia „Na Tak” 

Halina Grzymisławska-Słowińska i kierownik Ośrodka Krótkiego 
Pobytu „Poranek” Joanna Baszyńska. 
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Wielkopolska Rada Ko-
ordynacyjna Zwią-

zek Organizacji Pozarządo-
wych po raz drugi zorgani-
zowała bezpłatne szkolenie 
„Mój pierwszy krok w wo-
lontariat”. Odbyło się ono 
12 kwietnia tego roku w Po-
znańskim Centrum Wspiera-

nia Organizacji Pozarządo-
wych i Wolontariatu – „Cen-
trum Bukowska” przy ulicy 
Bukowskiej 27/29. 

Podczas warsztatu uczest-
nicy dowiedzieli się co to jest 
wolontariat, na czym polega, 
jakie obowiązki i prawa ma 
wolontariusz, co zrobić bym 

nim zostać. Organizatorzy 
przedstawili najnowsze ofer-
ty wolontariackie i odpowia-
dali na pytania uczestników. 
Spotkanie miało charakter 
otwarty. Mógł na nie przyjść 
każdy bez względu na wiek, 
kto chciałby rozpocząć przy-
godę z wolontariatem. awa

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznic-

twa w Poznaniu wraz z dzia-
łającym przy nim Ośrodkiem 
Dawców Szpiku zorganizowa-
ło dla wszystkich dawców szpi-
ku koncert, który odbył się w 
szkole „Łejery” w Poznaniu.

Gości, którzy przybyli na kon-
cert formacji New Musette Quar-
tet, zgromadziła idea oddawania 
nie tylko krwi, ale także szpiku. 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu złożyło podziękowanie 
wszystkim, którzy oddają cząst-
kę siebie, by pomóc uratować in-
nym zdrowie a nawet życie. Sala 
była wypełniona po brzegi. 

– To miejsce i ten czas to nie 
jest jedyny moment, w któ-

Przed świętami wielka-
nocnymi w Klinice Onko-

logii, Hematologii i Trans-
plantologii Pediatrycznej 
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu pojawiła się jak 
co roku Drużyna Szpiku, by 
razem z prezydentem Po-
znania Ryszardem Grobel-
nym oraz gwiazdami wrę-
czyć upominki świąteczne 
dzieciom przebywającym w 
szpitalu. 

Każda taka wizyta wno-
si trochę radości w ich smut-
ną codzienność, gdyż na co 
dzień muszą zmagać się z 
podstępną chorobą, jaką jest 
nowotwór. Dzięki ofi arności 
wielu fi rm i osób fi zycznych 
można było zapełnić wielka-
nocne koszyki, które gwiaz-
dy przekazały dzieciom. Dla 
nich spotkanie ze swoją ulu-
bioną piosenkarką czy piłka-
rzem to dodatkowa radość. 
Łatwiej jest im znosić kolej-
ną chemię, kiedy słyszą, że 
nie są sami. 

– Ten czas i ta wizyta, jak 
zawsze przypomniały nam, 
co kryje się za czerwonymi 
koszulkami. Walka o zdrowie 
i życie. Spotkania z dziećmi 
leżącymi w szpitalu to wyjąt-
kowa lekcja pokory. Do Kli-
niki przyszliśmy z naszymi 
gwiazdami; jak zawsze był 
Piotr Reiss, Mezo, Dj Decks, 
Sylwia Grzeszczak. Po raz 
pierwszy był z nami Maciek 
Balcar z Dżemu, zadebiu-
tował też Hans z Luxtorpe-
dy. Był nasz biegowy kapi-
tan prezydent Ryszard Gro-
belny. Honory gospodarza 
sprawował ukochany przez 
Drużynę profesor Jacek Wa-

Krew jest najcenniejszym 
darem życia. Na co dzień 

jednak jej brakuje. Dlatego 
każda akcja – jak chociażby 
podczas tegorocznego Pyrko-
nu – zachęcająca ludzi do jej 
oddawania jest warta popar-
cia.

Podczas trwania tegoroczne-
go Festiwalu Fantastyki Pyrkon 
2014, który odbył się na tere-
nie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich polała się krew. 
Ale w szczytnym celu. Podczas 
jego trwania po raz kolejny zor-
ganizowano zbiórkę krwi oraz 
rejestrację potencjalnych daw-
ców szpiku. 

– Pomysł poboru krwi został 
wdrożony na Pyrkonie 2010 i od 
tamtej pory jest corocznym ele-
mentem festiwalu. W zeszłym 
roku postanowiliśmy dodatko-
wo wzbogacić akcję o możli-

rym powinniśmy podziękować 
wszystkim tutaj zgromadzo-
nym. To dzięki oddaniu krwi ra-
tują innym życie. Oddanie cząst-
ki siebie, aby uratować drugą 
osobę, to przejaw największej 
miłości. Wszystkim wam ser-
decznie dziękuję. Dziękuję rów-
nież wszystkim, którzy włącza-
ją się w tę akcję, m.in. wolonta-
riuszom i Drużynie Szpiku. Mam 
też nadzieję, że z roku na rok 
dawców będzie coraz więcej – 
powiedział Przemysław Pacia, 
wicewojewoda wielkopolski.

Wolontariuszy Drużyny Szpi-
ku można zobaczyć wszędzie: 
w szkołach, szpitalach, podczas 
biegu. 

– Sam z wielką przyjemnością 
zakładam koszulkę z napisem 

Drużyna Szpiku i biegam. Jestem 
wam wdzięczny za obecność 
na wielu charytatywnych impre-
zach – zwrócił się do obecnych 
na sali wolontariuszy Sławomir 
Bajew, który poprowadził kon-
cert. 

– Witam bohaterów, którzy 
oddali szpik ratując życie innych 
ludzi – zwrócił się do zaproszo-
nych gości lek. med. Krzysztof 
Olbromski, dyrektor RCKiK w 
Poznaniu. – Dzięki wam wielu 
ludzi żyje. Proszę, aby każdy w 
swoim środowisku namawiał in-
nych do zarejestrowania się jako 
potencjalny dawca szpiku.

Podczas uroczystego wieczo-
ru rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny zorganizowany przez 
RCKiK w Poznaniu, pod opie-
ką artysty plastyka Agnieszki 
Opali z Akademii Rysunku. Pra-
ce mogli przesyłać uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i licealnych. 255 osób 
odpowiedziało na apel organi-
zatora. Hasło konkursu plastycz-
nego brzmiało: „Dawca szpiku. 
Ratowanie życia mam we krwi”. 
Trzeba było zaprojektować sym-
bol, który kojarzy się z tym ha-
słem. Nagrodę publiczności 
otrzymała Anna Ruta. Laureat-
ką drugiej nagrody została Anna 
Zakrzewska, a zwycięzcą został 
10-letni Kuba Bartmański. Wi-
cewojewoda wraz z dyrektorem 
RCKiK wręczyli także nagrody 
dawcom szpiku.

Wieczór zakończył się kon-
certem formacji New Musette 
Quartet. Oprócz lidera Wiesła-
wa Prządki zespół tworzą zna-
ni poznańscy muzycy: Zbigniew 
Wrombel, Andrzej Mazurek i Ed-
mund Klaus.

STANISŁAW FURMANIAK

Wolontariat dla każdego 

Koncert 
dla dawców szpiku
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chowiak. A zajączek był bo-
gaty, bo wielu ludzi o otwar-
tych sercach pomagało przy-
gotować paczki – powiedzia-
ła Dorota Raczkiewicz, sze-
fowa Drużyny Szpiku.

W trakcie wizyty pozna-
liśmy dzielnych rodziców. 
Wielu wzruszyła rozmowa 
z mamą ośmiotygodniowej 
dziewczynki, u której wy-
kryto neuroblastomę. Pani 
Agnieszka, mama Piotra, 
chorującego na białaczkę 
limfoblastyczną powiedziała: 

– Osiem miesięcy walczy-
liśmy z białaczką szpikową. 
Udało się uśpić nowotwór na 
rok. Ale po roku powrócili-
śmy do szpitala. 

– Wszystkie te dzieci oraz 
ich rodzice powinni wie-
dzieć, że są ludzie, którzy są 
z nimi i o nich myślą – po-
wiedział Ryszard Grobelny, 
prezydent Poznania. 

A piłkarz Piotr Reiss dodał: 

– Podczas takich spotkań 
chcemy wszystkim chorym 

dzieciom przekazać to, co 
najważniejsze, czyli wiarę 
w wyleczenie oraz dodać im 
siły do walki z chorobą. 

Na oddziałach przebywa-
ją dzieci, które mają po kilka 
tygodni, jak i kilkunastolet-
nie. I nie tylko one chorują, 
chorują z nimi także rodziny. 
Na każdym kroku widać od-
danie rodziców, którzy czę-
sto miesiącami przebywają 
ze swoimi dziećmi w szpita-
lu. Nie zapominajmy o nich.

STANISŁAW FURMANIAK

wość rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. Zebraliśmy 95 
litrów krwi i pozyskaliśmy 12 
potencjalnych dawców szpi-
ku. Impreza organizowana jest 
już po raz czternasty i z roku 
na rok gromadzi coraz większą 
liczbę ludzi. W tym roku mieli-
śmy zaszczyt gościć około 25 
tysięcy uczestników – mówi 
Piotr Woś, organizator akcji po-
boru krwi podczas Festiwalu 
Fantastyki Pyrkon 2014.

Wspólnymi siłami można 
zrobić dla innych bardzo dużo. 
To był pomysł Piotra Wosia i to 
on zwrócił się do Drużyny Szpi-
ku o wsparcie. Zaangażowa-

no Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu, bez którego pobór 
krwi oraz rejestracja potencjal-
nych dawców szpiku nie byłyby 
możliwe. 

Podczas festiwalu do krwio-
busu ustawiała się cały czas 
kolejka chętnych, a uczestni-
cy Pyrkonu sami przychodzi-
li do namiotu Drużyny Szpiku, 
by uzyskać jak najwięcej infor-
macji, na czym polega odda-
nie szpiku. Zarejestrowano 34 
potencjalnych dawców szpiku, 
a krew oddały 32 osoby. Tych 
osób mogłoby być jednak o 
wiele więcej, gdyby była moż-
liwość podstawienia krwiobusu 
na cały czas trwania Pyrkonu 
oraz gdyby było więcej stano-
wisk. Warto wziąć to pod uwa-
gę na kolejnym Pyrkonie.

STANISŁAW FURMANIAK
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Krew na Pyrkonie
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Drużyna Szpiku
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Znowu

na Termach

Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów 

Narządu Ruchu już po raz 
trzeci wybrali się na Termy 
Maltańskie. 29 marca ponad 
50 osób w ramach zadania 
“Wiosna w sercach 2”, współ-
fi nansowanego przez Miasto 
Poznań, skorzystało z atrak-
cji poznańskich basenów ter-
malnych.

Członkowie WZINR na Ter-
mach czują się coraz swobod-
niej. Przyjacielskie rozmowy 
prowadzono w basenie solan-
kowym, niektórzy relaksowa-
li się w jacuzzi lub korzysta-
li z masaży wodnych. Pogoda 
tego dnia dopisała, więc poja-
wiło się wielu śmiałków, którzy 
pływali także w basenach ze-
wnętrznych. Inni odważni ko-
rzystali ze zjeżdżalni i base-
nów sportowych. Wrażeń nie 
brakowało. Trzy godziny minę-
ły bardzo szybko. To wspania-
ły relaks i doskonała forma re-
habilitacji. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Do tradycji należą spo-
tkania członków zarzą-

du Wielkopolskiego Związ-
ku Inwalidów Narządu Ru-
chu przy wielkanocnym sto-
le. Tym razem spotkanie 
odbyło się w palmową nie-
dzielę 13 kwietnia w bez-
płatnie udostępnionej re-
stauracji „Rycerska” w Po-
znaniu. 

Miejsce to jest przysto-
sowane dla osób niepełno-
sprawnych. Zawsze dba się 
tu o piękny wystrój. Potra-
wy przygotowała pracownia 
gospodarstwa domowego w 
Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach, a do sto-
łów podawali wolontariusze 
WZINR, życzliwie wspiera-
ni przez obsługę „Rycerskiej”. 
Powitał gości Błażej Friedrich 
– koordynator projektu. Głos 
zabrała Elżbieta Mazur z Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu i prezes 
WZINR Mirosława Rynowiec-
ka. Złożono wszystkim przy-
byłym i ich rodzinom wiel-
kanocne życzenia oraz prze-
kazano informacje o najbliż-
szych planach Związku. 

Zadanie było współfi nan-
sowane przez Miasto Po-
znań.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Wielkopolska Rada Ko-
ordynacyjna stara się 

wspierać swoje organizacje 
członkowskie. Mogą one li-
czyć na pomoc specjalistów 
w dziedzinie pisania i reali-
zacji projektów, księgowości 
i prawa. 

Z doradztwa można skorzy-
stać w każdy wtorek w godzi-
nach 16-18 i środę w godzinach 
10-12 w siedzibie organizacji 
przy ulicy Bukowskiej 27/29. 
Wystarczy zgłosić zapotrze-
bowanie pod adresem biuro@
wrk.org.pl W tym roku uru-
chomiony został program co-
achingu dla organizacji człon-

kowskich oraz ich działaczy. 
WRK oferuje salę na zebranie 
lub szkolenie, wypożycza po-
trzebny sprzęt. 

Przedstawiciele WRK zabie-
rają głos w konsultacjach spo-
łecznych, zasiadają w orga-
nizacjach dialogu społeczne-
go przy administracji różne-
go szczebla. Można zgłaszać 
im swoje postulaty. WRK orga-
nizuje spotkania i seminaria, 
by informować o aktualnych 
sprawach. Aby stać się człon-
kiem WRK, wystarczy wypeł-
nić deklarację członkowską i 
odwiedzić siedzibę przy Bu-
kowskiej. awa

Szkoła Auto Skody zapra-
sza osoby z niepełno-

sprawnością do udziału w 
dwudniowych bezpłatnych 
szkoleniach z bezpiecznej i 
ekonomicznej jazdy samo-
chodem pod nazwą: „Uni-
wersalny kierowca – szkole-
nia dla osób niepełnospraw-
nych”. Kursy są dofi nanso-
wane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go. 

Projekt Auto Skody jest ad-
resowany do pracowników 
małych i średnich przedsię-
biorstw, w tym osób samoza-

trudnionych z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego. Or-
ganizator zapewnia pełne wy-
żywienie, ubezpieczenie oraz 
nocleg. Każdy uczestnik otrzy-
ma certyfi kat potwierdzają-
cy udział w przedsięwzięciu i 
podręcznik szkoleniowy. 

Osoby zainteresowane 
udziałem mogą zarejestro-
wać się na stronie interneto-
wej: http://www.szkola-auto.
pl/szkolenia/uniwersalny-kie-
rowca/zapisz-sie Informacji 
telefonicznej udziela kierow-
nik projektu Jakub Łabędzki: 
602 697 320.

 KAROLINA KASPRZAK 

Pomogą i doradzą Bezpieczna jazda

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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Wielkanoc w „Rycerskiej”

Elżbieta Mazur (z lewej) i Mirosława Rynowiecka.
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– Prezesem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Niewidomych i Sła-
bowidzących, które 15 już lat 
prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej „Ognik”, jest pani 
od 1986 roku. Jakie są cele sto-
warzyszenia? 

– Poprawa zdrowia i jakości 
życia osób niewidomych i słabo-
widzących, niepełnosprawnych 
intelektualnie, często z dodat-
kowymi schorzeniami: dziecię-
cym porażeniem mózgowym, 
padaczką, zaburzeniami emo-
cjonalnymi, zespołem Downa.
Podniesienie poziomu samo-
dzielności życiowej, aktyw-
ności społecznej i zawodowej 
podopiecznych. Przeciwdzia-
łanie marginalizacji społecznej 
osób niepełnosprawnych. 

– A początki organizacji? 
– Stowarzyszenie utworzy-

li rodzice dzieci z niepełno-
sprawnością, szczególnie z 
dysfunkcją narządu wzroku, 
którzy działali w Kole Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Potrze-
ba zorganizowania się, dla do-
bra dzieci i ich rodziców, była 
ogromna. Po ukończeniu edu-
kacji specjalnej, często w wa-
runkach nauczania indywidu-
alnego, młodzież pozostawa-
ła w domu. Brakowało stałe-
go kontaktu z rówieśnikami i 
kompleksowej rehabilitacji. W 
1997 roku utworzyliśmy więc 
Ośrodek Terapii Zajęciowej dla 
25 osobowej grupy młodzieży 
niepełnosprawnej. Wyszukali-
śmy na Ogniku pustostan, lo-
kal całkowicie zniszczony, ale 
determinacja rodziców i ofi ar-

Jak wydajemy 
pieniądze? 

Pod takim tytułem wydano 
broszurę budżetową Po-

znania, z której można się 
dowiedzieć, ile jest wspól-
nych pieniędzy do wydania. 
Poznaniacy mogli znaleźć tę 
niewielką książeczkę w swo-
ich skrzynkach pocztowych. 

Autorzy zaznaczyli, że za-
mieścili tylko wybrane infor-
macje z budżetu Miasta Po-
znania na 2014 rok. Na żłob-
ki i przedszkola przeznaczono 
209,6 mln złotych, na szkoły i 
placówki oświatowe 675 mln 
zł, na bezpieczeństwo miesz-
kańców 56,5 mln zł, na sport, 
turystykę i rekreację 32,6 mln 
zł, na problemy mieszkaniowe 
19,1 mln zł. 

To, co najbardziej interesu-
je osoby niepełnosprawne i se-
niorów, to polityka społecz-
na i opieka zdrowotna. W ra-
mach opieki zdrowotnej mia-
sto wdraża programy profi lak-
tyki i promocji zdrowia. Ogól-
nie przeznaczono na ten cel 
17,8 mln zł. Na realizację Miej-
skiego Programu Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
jest określona kwota w wyso-
kości 11,7 mln zł, a na profi lak-
tykę i promocję zdrowia – 0,8 
mln zł. Natomiast w obsza-
rze polityki społecznej pomocą 
zostaną objęte między innymi 
dzieci pozbawione opieki (28,2 
mln zł) oraz osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej, 
w tym seniorzy, osoby bezro-
botne i niepełnosprawne (76,8 
mln zł w tym 8 mln zł z budże-
tu państwa). awa

ność sponsorów zaowocowa-
ły sukcesem. Finansowo pomo-
gło miasto. 

– Skąd się wziął pomysł za-
łożenia Warsztatu? 

– Mogliśmy już ubiegać się o 
dofi nansowanie w PFRON, któ-
re dawało możliwość prowa-
dzenia długofalowej i komplek-
sowej rehabilitacji. Otrzymali-
śmy zgodę Funduszu na utwo-
rzenie warsztatu. Dzięki pracy 
rodziców i pomocy sponsorów 
rozbudowaliśmy lokal i 1 mar-
ca 1999 roku uruchomiliśmy 
WTZ „OGNIK” dla 25 uczest-
ników. Od stycznia bieżącego 
roku w zajęciach uczestniczy 
40 osób ze złożoną niepełno-
sprawnością. Działalność bie-
żącą fi nansuje w 90 % PFRON, 
a w 10% Miasto Poznań. Ofe-
rujemy rehabilitację społeczną 
i zawodową, pomoc psycholo-
giczną i logopedyczną , trenin-
gi i udział w szkoleniach w za-
kresie aktywizacji zawodowej, 
działania integracyjne, światło-
lecznictwo, zajęcia na basenie, 
hydromasaż, ćwiczenia z przy-
rządami, treningi sportowe, 
wycieczki piesze i rowerowe. 
Każdy uczestnik posiada indy-
widualny program rehabilita-
cji. Uczy się samodzielności, 
radzenia sobie z obowiązkami 
domowymi, wzbogaca zainte-
resowania, rozwija wyobraź-
nię i talenty. 

– Jakie pracownie posiada 
Warsztat? 

– Gospodarstwa domowego, 
edukacyjną, ceramiczną, kom-
puterową, rękodzieła artystycz-
nego, teatralną, ogrodniczą i 
stolarsko-wikliniarską. Pracow-
nia ogrodnicza to nowe wyzwa-
nie. Przyniesie wiele korzyści 
uczestnikom warsztatu, zwłasz-
cza efekty rehabilitacyjne dzięki 
kontaktowi z przyrodą i aktywi-
zację zawodową. Zajęcia odby-
wają się na działce o powierzch-
ni 350 metrów kwadratowych 
w Rodzinnym Ogrodzie Dział-
kowym, którą otrzymaliśmy od 
Zarządu Ogrodu im. II Armii 
Wojska Polskiego przy ul. Bu-
kowskiej w Poznaniu. Dodam, 
że uczestnicy warsztatu biorą 
udział w wydarzeniach sporto-

wych kulturalnych, religijnych, 
adresowanych do szerokich 
kręgów społeczeństwa. Organi-
zujemy spotkania integracyjne, 
w których biorą udział osoby z 
różnych placówek poznańskich, 
np. tradycyjny bal karnawałowy 
i Turniej Piłki Kopanej. Co roku 
spotykamy się na wigilii i śnia-
daniu wielkanocnym. Organi-
zujemy wystawy i kiermasze 
prac artystycznych powstałych 
w warsztacie. To duma i sukces 
dla twórców, tym bardziej, że ich 
dzieła znajdują nabywców i tra-
fi ają do szerszego środowiska. 
W ten sposób budujemy pozy-
tywny wizerunek osób z niepeł-
nosprawnością, szczególnie in-
telektualną, narażonych na spo-
łeczną marginalizację. 

– W Stowarzyszeniu dzia-
ła też Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Ognik”… 

– Tak, od listopada 2002 
roku, przy ul. Marcelińskiej 58 
w Poznaniu. Zapewnia opie-
kę 65 osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. 

– A wasz udział w plebiscy-
cie „Lodołamacze”? 

– W 2010 roku zajęliśmy I 
miejsce na poziomie okręgo-
wym, w 2012 roku I miejsce w 
województwie i III miejsce w 
kraju. Nasze placówki są też 
miejscem praktyk zawodowych 
studentów, m.in. kierunków pe-
dagogicznych, pracy socjalnej, 
medycznych. 

– Pani największy zawodo-
wy sukces? 

– Efekty działalności Stowa-
rzyszenia to nie moje osobiste 
sukcesy, a wypadkowa działań 
wielu osób. A prywatnie – lubię 
to, co robimy. Jest to działanie 
społecznie bardzo potrzebne. 

– Są zadania, którym nie 
można było sprostać? 

– Brak rozwiązań w spra-
wach mieszkaniowych pod-
opiecznych i dotychczasową 
niemożność utworzenia przy-
stępnych dla nich form zatrud-
nienia. 

– Dziękuję za rozmowę i z 
okazji 15-lecia „Ognika” życzę 
wielu dalszych inicjatyw i suk-
cesów. 

WTZ „Ognik” – 15 lat
dla niepełnosprawnych
Z DANUTĄ ROMINIECKĄ-GROMNIAK, prezesem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, rozmawia 
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA. 
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Obywatele 
dla 
demokracji 

Fundacja im. Stefana Bato-
rego w partnerstwie z Pol-

ską Fundacją Dzieci i Mło-
dzieży zaprasza do składa-
nia wniosków w drugiej edy-
cji konkursu na projekty te-
matyczne w ramach progra-
mu dla organizacji pozarzą-
dowych Obywatele dla Demo-
kracji. Przedsięwzięcie to jest 
fi nansowane z Funduszy Eu-
ropejskiego Obszaru Gospo-
darczego. 

Celem programu jest wspar-
cie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i zwiększe-
nie udziału organizacji poza-
rządowych w budowaniu spra-
wiedliwości społecznej, demo-
kracji i zrównoważonego roz-
woju. Dotacje udzielane w ra-
mach programu mają na celu 
zwiększenie udziału obywa-
teli w życiu publicznym, upo-
wszechnianie wartości demo-
kratycznych i praw człowieka, 
rozwój kontroli obywatelskiej, 
wspieranie grup narażonych 
na wykluczenie, wzmocnienie 
kondycji organizacji pozarzą-
dowych i tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi trze-
ciego sektora.

Program służy zwalczaniu 
mowy nienawiści, przestępstw 
i ekstremizmów, przeciwdziała 
rasizmowi, ksenofobii, homo-
fobii i antysemityzmowi, mole-
stowaniu seksualnemu, prze-
mocy wobec kobiet i handlo-
wi kobietami, agresji wobec 
mniejszości romskiej. Program 
promuje tolerancję i porozu-
mienie między kulturami.

O dotacje mogą ubiegać się 
polskie organizacje pozarzą-
dowe: fundacje i stowarzy-
szenia, które mają osobowość 
prawną i są zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
nie działają w celu osiągnięcia 
zysku, są niezależne od władz 
lokalnych, regionalnych i cen-
tralnych, podmiotów publicz-
nych, partii politycznych i pod-
miotów komercyjnych, nie są 
instytucjami religijnymi, kie-
rują się interesem publicznym, 
wartościami demokratycznymi 
i przestrzegają praw człowie-
ka. Decyzja o dofi nansowa-
niu projektu podjęta zostanie 
do 4 sierpnia 2014. Formularz 
wniosku i wskazówki do jego 
wypełnienia można pobrać ze 
strony programu: www.ngo-
fund.org.pl awa

24 marca minął rok od 
wprowadzenia w Po-

znaniu Karty Rodziny Dużej. 
Od tego czasu Poznańskie 
Centrum Świadczeń przyję-
ło 2.477 wniosków i wysta-
wiło 11.661 kart. Setnym part-
nerem programu została Cha-
ta Polska, która będzie ofe-
rować zniżki cen dla rodzin 
wielodzietnych w 27 sklepach 
w Poznaniu. 

O tym, że w stolicy Wielko-
polski będzie wprowadzona 
Karta Rodziny Dużej, zdecy-
dowała Rada Miasta Poznania. 
6 listopada 2012 roku przyjęła 
uchwałę w sprawie programu 
„Poznań PRO Rodzina – pro-
mocja, rozwój i ochrona ro-
dzin wielodzietnych w Pozna-
niu”. Zakładał on działania w 
obszarach edukacji, kultury, 
sportu, gospodarki komunal-
nej, ochrony zdrowia i zabez-
pieczenia społecznego oraz 
promocji i budowy marki ro-
dzin wielodzietnych. Radni 
powołali Radę Rodziny Dużej, 
a prezydent Ryszard Grobel-
ny funkcję pełnomocnika do 
spraw rodzin wielodzietnych 
powierzył Alicji Szcześniak, 
kierownik Oddziału Polityki 
Społecznej w Wydziale Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania. 

Karty Rodziny Dużej jest ad-
resowana do poznańskich ro-
dzin wielodzietnych, zameldo-
wanych i zamieszkałych na te-
renie Poznania, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domo-
we z minimum trojgiem dzieci 
do ukończenia 18 roku życia (a 
w przypadku dziecka kontynu-
ującego naukę do ukończenia 
24 roku życia lub 26 roku życia 
w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego legitymującego 
się orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności lub któremu 
wydłużono czas edukacji), nie-
zależnie od sytuacji material-
nej, w tym również do rodzin 
zastępczych, rodzinnych do-
mów dziecka i placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego.

Na spotkaniu 24 marca pre-
zydent Poznania Ryszard Gro-

belny podkreślił, że karta zy-
skuje coraz większą popular-
ność. Przybywa partnerów. 
Wiele miast Polski bierze przy-
kład z Poznania.

– Pytają, jak udało się wszyst-
ko zoraganizować – mówi pre-
zydent Ryszard Grobelny. Chęt-
nie dzielimy się naszą wiedzą. 
Pro jekt karty wciąż się roz wi ja, 
uczestników przybywa. 

Wśród partnerów projektu 
„Poznań PRO Rodzina – Karta 
Rodziny Dużej” są: Teatr Mu-
zyczny, Teatr Animacji, Teatr 
Polski, Dom Kultury „Stokrot-
ka”. Młodzieżowy Dom Kultu-
ry nr 3, Centrum Kultury „Za-
mek”, Wydawnictwo Miejskie 
„Posnania”, Poznańskie Ośrod-
ki Sportu i Rekreacji – Oddział 
Chwiała, Oddział Malta, Od-
dział Ośrodek Przywodny Ra-
tuje, Oddział Młodzieżowy 
Ośrodek Sportowy, Pływalnia 
Miejska „Atlantis”, Zdajpraw-
ko.pl, Dyzio P.H. Marek Paw-
lak, Szkoła Pływania Fregata 
Swimming, Cafe Bebe, Tanio-
tel Sp. z o.o., PR9 Sp. z o.o. Aka-
demia Reissa, Centrum Słowo 
– Psychologia z Duszą, Grota 
Solna GALOS, Zagroda Bam-
berska, Pożegnanie z Afry-
ką, Kandulski sp. Jawna, Go-
spoda Pod Koziołkami, Spa-
ghetteria Avanti, . Pyrland s.c. 
Park linowy, Centrum Teniso-
we Arena, Termy Maltańskie, 
Cafe Premium, Naleśnikarnia 
Happy Pancake, Poznańskie 
Stowarzyszenie Taksówkarzy 
519-519, LOGOS Architektura 
Umysłu, Klubokawiarnia Leni-
wiec, Cafe Club Style Stary Bro-
war, Akrybia Sp. z o.o, Malta 
Ski, Dom Wakacji Rodzinnych 
„Malinowe Wzgórza”, edule-
on – zabawki edukacyjne, Cafe 
Bistro „NÓŻ I WIDELEC”, Cafe 
& Crema, Cafe Club Style Pest-
ka, Przedszkole Niepublicz-
ne JAK U MAMY, Leader Scho-
ol Szkoła językowa, Przychod-
nia Stomatologiczna DENTI-
MUS, Specjalistyczny Gabi-
net Stomatologiczny ul. Boran-
ta 8, Salon Pielęgnacji i Urody 
Lafayette Galeria Pestka, Ścia-
na Wspinaczkowa Climbing 
Spot, Teatr Nowy imienia T. 
Łomnickiego, Hipermarket Au-

chan Swadzim, Księgarnia Do-
bra Książka, 3Kolory cafe gril-
l&restaurant, Apteka Magicz-
na, Kino Muza, TwójRobot.pl 
Kursy Robotyki, Centrum Kre-
atywności Bricks 4 Kidz, Ośro-
dek Szkolenia Kierowców AU-
TODRIVE, Medea Meble Tapi-
cerowane, Centrum Natural-
nego Odżywiania „Orkiszowe 
Pola”, Centrum Sztuki Dziecka, 
Grota Solna – Jaskinia Zdrowia 
i Relaksu, INEA Stadion Cen-
trum Stomatologii Candeo, uli-
ca Bednarska, Centrum Sto-
matologii Candeo, ulica Mil-
czańska 48B, GALENICUS Re-
habilitacja i Terapia Manualna, 
ENGLISH 4 KIDS, Mikroklima-
tyczna Grota Solna, Centrum 
Rozrywki dla Dzieci MADAGA-
SKAR, Sala Zabaw Siedmio-
gród, Muzeum Archeologicz-
ne, Rezerwat Archeologiczny 
„Genius loci”, JOGA WITA Stu-
dio jogi i harmonijnego rozwo-
ju, JOGA WITA Stęszew, Salon 
Kosmetyczny No+Vello, Świe-
tlica Cafe, Nails and colors, Sa-
lon bielizny ROSARIO LINGE-
RIE, OSK LIDER – Szkoła Jaz-
dy, Manufaktura Cukierków 
KARMELKOWO, Jupi Park, Li-
gawa, Cafe Misja Centrum Kul-
tury Farna, Zmartwychwstań-
skie Centrum Sportu i Rehabi-
litacji POZNAŃSKA SZAROT-
KA, Centrum Medyczne COR-
DIS, CITYZEN Klub Sportowy, 
Informatyczna Firma Usługo-
wa Mobile, Centrum Eduka-
cji Perfect, Księgarnia Omni-
bus, Fryzjer Marcin Brudzia-
na, Sylwia Ogrodowczyk kon-
sultant żywieniowy, KOMAN-
DOR WIELKOPOLSKA S.A. Sa-
lon fi rmowy, piTERN Sp. z o.o., 
Cafe SOHO, Apteka „Convalla-
ria” prof. dr hab. n. med. mgr 
farmacji Marek Kimon, Księ-
garnia WILDA, a conto Biuro 
Rachunkowe, CenterMed Po-
znań, Kawiarnia COFERNIK, 
Zespół Gabinetów Stomatolo-
gicznych i Lekarskich Trójpole 
7, Figle Migle Zabawy dla Dzie-
ci i CHATA POLSKA S.A., która 
została setnym partnerem Kar-
ty Rodziny Dużej.

AURELIA PAWLAK 

Rok Karty 
Rodziny Dużej 
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Medialna fala krytyki sys-
temu penitencjarnego w 

Polsce skłania do zastanowie-
nia się, czym tak naprawdę 
jest resocjalizacja i czy model 
przymusu przynosi rezultaty 
w pracy ze skazanymi. Roz-
mawiali o tym uczestnicy „VI 
Dnia Twórczej Resocjalizacji”, 
zorganizowanego przez Koło 
Naukowe Studentów Resocja-
lizacji „Dwa światy” przy Za-
kładzie Resocjalizacji na Wy-
dziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczny „Dzień Twórczej 
Resocjalizacji” był poświęcony 
zagadnieniu „Wykluczenie jako 
problem społeczny – od teo-
rii ku praktycznym rozwiąza-
niom”. We wtorek 8 kwietnia w 
auli Wydziału głosy przedsta-
wicieli środowisk naukowych 
spotkały się z doświadczeniami 
osób pracujących na co dzień z 
ludźmi zagrożonymi przestęp-
czością oraz osadzonymi w za-
kładach karnych. 

INKLUZJA
A RZECZYWISTOŚĆ

Wykluczenie, dyskryminacja, 
piętnowanie, marginalizacja i 
inkluzja (włączanie człowieka 
we wszystkie sfery życia) zali-
czane są do słów, których nie-
kiedy nadużywają autorzy roz-
maitych programów edukacyj-
no-profi laktycznych. „Przeciw-
działanie wykluczeniu”, „zapo-
bieganie dyskryminacji” i „spo-
łeczna inkluzja” – to kierun-
ki działań, które w ciągu kilku 
ostatnich lat najczęściej akcen-
tuje się w ofertach na realizację 
zadań fi nansowanych z fundu-
szy publicznych. Niemniej jed-
nak wciąż za mało jest wdra-
żanych konkretnych przedsię-
wzięć, które zjawiska te mogły-
by skutecznie zwalczać. 

Gość specjalny konferencji – 
rektor Wyższej Szkoły Nauk Spo-
łecznych „Pedagogium” w War-
szawie, autor naukowej koncep-
cji twórczej resocjalizacji prof. 
nzw. dr hab. Marek Konopczyń-
ski zwrócił uwagę, że potencjał 
dobra tkwi w każdym człowie-
ku, ale często nie chcemy go do-
strzegać. Łatwiej jest oddalić się 
od brudnych, bezdomnych i za-
nieczyszczonych ludzi niż wy-
ciągnąć do nich rękę.

O inkluzji przejawiającej się 
nie w słowach, ale w czynach 
mówiła również dr hab. Anna 
Kieszkowska z Zakładu Profi -
laktyki Społecznej i Resocjali-
zacji Uniwersytetu imienia Jana 
Kochanowskiego w Kielcach w 
wystąpieniu pod nazwą „Inklu-
zyjno-katalaktyczne działania 

Wyciągnąć rękę
do przestępcy
w procesie reintegracji społecz-
nej wykluczonych”. 

– Ludzie po opuszczeniu 
zakładu karnego oczekują w 
znacznej mierze zrozumie-
nia ze strony społeczeństwa. 
Wśród nich są osoby bez dachu 
nad głową, które nie mają się 
gdzie podziać i błąkają się wie-
czorami po mieście. W ośrod-
kach dla bezdomnych czy noc-
legowniach brakuje wolnych 
miejsc. Resocjalizacja powin-
na być ukierunkowana przede 
wszystkim na pracę z człowie-
kiem – zaznaczyła prelegentka.

Badania wskazują, że co dru-
gi skazany po opuszczeniu za-
kładu karnego powraca do nie-
go, czyli resocjalizacja osią-
ga poziom 50%. Trudno wkro-
czyć na drogę wolną od łama-
nia obowiązującego prawa. Nie 
oznacza to, że nie warto wy-
chodzić do przestępców z ini-
cjatywą i pomocą. Zawsze na-
leży to czynić.

KONCEPCJA
TWÓRCZEJ
RESOCJALIZACJI 

Twórcza resocjalizacja 
wdrożona i rozpowszechnia-
na przez wspomnianego prof. 
nzw. dr hab. Marka Konop-
czyńskiego nastawiona jest na 
budowanie w ludziach niedo-
stosowanych społecznie zdol-
ności do rozwijania pasji, po-
tencjałów i talentów, dzięki 
czemu czują się w pełni war-
tościowi. 

Jedną z form twórczej re-
socjalizacji stanowi teatr re-
socjalizacyjny, defi niowany 
przez Konopczyńskiego jako 
„pretekst do poczucia się lep-
szym”. Jak znaczącą rolę od-
grywa teatr w rehabilitacji, 
słuchacze konferencji mogli 
się przekonać dzięki insceni-
zacjom artystycznym. Podczas 
„VI Dnia Twórczej Resocjaliza-
cji” wystąpili uczestnicy Świe-
tlicy Środowiskowej „Anio-
ły” z Szamotuł z przedstawie-
niem „Największy bal świata” i 
Dom Młodzieży w Poznaniu z 
występem pod nazwą „Na za-
kręcie”. 

Aktorzy to zaangażowani i 
sumienni ludzie, łatwo nawią-
zujący kontakty z innymi, któ-
rzy walczą o swoje miejsce w 
świecie i społeczną akceptację. 
Niestety, społeczeństwo wciąż 
ich etykietyzuje.

– Podejmujemy różne stara-
nia, by praktykę resocjalizacyj-
ną zmienić. Uważa się, że zo-
stała ona zdominowana przez 
koncepcje prawnicze. Tymcza-
sem zanim dany przepis praw-
ny wejdzie w życie, trzeba cza-
su. Zakłady penitencjarne mu-
szą istnieć, ale nie mogą się 
izolować. Wokół tego, czym 
ma być proces resocjalizacji, 
nieustannie toczy się batalia. – 
mówił kierownik Zakładu Re-
socjalizacji UAM prof. dr hab. 
Wiesław Ambrozik.

Nie pozostawia wątpliwo-
ści fakt, że koncepcja twórczej 
resocjalizacji jest o wiele sku-
teczniejsza dla długotrwałego 
procesu odbudowywania war-
tości i miejsca człowieka w 
społeczeństwie niż model przy-
musu.

WYKLUCZENIE
NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

O wykluczeniu osób z róż-
nymi rodzajami niepełno-
sprawności oraz potrzebie ich 
integracji ze społeczeństwem 
mówiła dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu Elżbieta Bijaczewska 
w referacie pod nazwą „Wyko-
rzystanie środków unijnych w 
pokonywaniu wykluczenia na 
przykładzie projektu realizowa-
nego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu”. 

Projekt PCPR „Pokonać wy-
kluczenie. Wszechstronna ak-
tywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
terenu powiatu poznańskiego” 
współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego, o którym kilkakrotnie pi-
saliśmy na łamach „Filantro-
pa”, stwarza osobom z niepeł-
nosprawnością szansę na pod-
noszenie kompetencji zawodo-
wych. 

– Nasze działania adresuje-
my do osób z niepełnospraw-
nością – uczestników warsz-
tatów terapii zajęciowej, a tak-
że osób opuszczających pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
cze i wychowanków rodzin za-
stępczych. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się kursy prawa 
jazdy oraz szkolenia podnoszą-
ce kwalifi kacje zawodowe. Je-
stem pod wrażeniem prezenta-
cji teatralnych, których autorzy 
dowiedli, jak ważna jest profi -
laktyka uzależnień, współpraca 
rodziny z instytucjami pomo-
cy społecznej i wzajemny dia-
log – powiedziała dyrektor Bi-
jaczewska.

Na zakończenie zachęciła 
studentów nauk społecznych 
do włączenia się w wolontariat 
i wszelkie formy aktywności na 
rzecz wychowanków rodzin 
zastępczych, placówek resocja-
lizacyjnych i opiekuńczo-wy-
chowawczych. 

PROFILAKTYKA
SPOŁECZNA

Ciekawymi doświadczeniami 
w zakresie pracy ze sprawcami 
przemocy domowej i ofi arami 
przemocy podzieliła się przed-
stawicielka Fundacji „Poznań-
skie Centrum Profi laktyki Spo-
łecznej”. 

Zaprezentowany przez prele-
gentkę Wielkopolski Model Pra-
cy ze Sprawcami Przemocy Do-
mowej, który wdrożył Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, 
dał słuchaczom pogląd na istotę 
niesienia kompleksowej i inter-
dyscyplinarnej pomocy spraw-
com i ofi arom przemocy.

Podczas „VI Dnia Twórczej 
Resocjalizacji” nie zabrakło 
również głosu praktyków – re-
prezentantów Fundacji Pomo-
cy Wzajemnej „Barka”, Funda-
cji „Po drugie” i Zakładu Popraw-
czego w Poznaniu. 

Wydarzenie zainspirowa-
ło wnikliwą refl eksję nad syste-
mem wsparcia młodzieży i do-
rosłych, profi laktyką dewiacji 
społecznych oraz opieką post-
penitencjarną. 

KAROLINA KASPRZAK
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Instytut Pedagogiki Spe-
cjalnej Akademii Pedago-

giki Specjalnej imienia Ma-
rii Grzegorzewskiej w War-
szawie organizuje Mię-
dzynarodową Konferen-
cję Pedagogiki Specjalnej 
z cyklu „Osoba”. Motywem 
przewodnim wystąpień w 
dniach 14-15 maja będzie 
zagadnienie „Osoba – pozy-
tywne implikacje w teorii, 
badaniach i praktyce”. 

Podczas konferencji zosta-
ną wręczone nagrody w kon-
kursie „Jestem – moja radość 
istnienia”. Prezentacje spe-
cjalistów w dziedzinie pe-
dagogiki specjalnej (prof. 
dr hab. Anna Brzezińska – 
UAM, dr hab. Danuta Kopeć 
– UAM, prof. dr hab. Ewa M. 
Kulesza – APS, prof. Gulna-
ra F. Biktagirova – Kazan Fe-
deral University i inni) będą 

dotyczyły roli i miejsca czło-
wieka z niepełnosprawno-
ścią w środowisku społecz-
nym, integracji oraz adapta-
cji społecznej, humanizmu 
w edukacji, profi laktyki za-
chowań agresywnych, kom-
petencji społecznych peda-
goga specjalnego oraz wie-
lu innych interesujących ob-
szarów tematycznych.

Koszt udziału w konferen-
cji dla osób prezentujących 
referaty wynosi 500 złotych, 
a dla uczestników biernych 
400 złotych. Patronat me-
dialny nad wydarzeniem ob-
jęło Forum Pedagogiki Spe-
cjalnej i portal niepełno-
sprawni.pl Bliższe informa-
cje i dane organizatora moż-
na odszukać na stronie in-
ternetowej konferencji www.
osoba.com.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Polska Organizacja Pra-
codawców Osób Nie-

pełnosprawnych (POPON) 
w okresie od stycznia do 
kwietnia 2014 roku zorga-
nizowała w 10 miastach 
Polski spotkania dotyczące 
projektu zmian w przepi-
sach związanych z zatrud-
nianiem osób z niepełno-
sprawnością.

Celem spotkań – jak czy-
tamy na stronie internetowej 
POPON – było zwiększenie 
wpływu dialogu społecznego 
na proces legislacyjny w Pol-
sce, wypracowanie projek-
tu zmian w przepisach regu-
lujących zatrudnianie osób z 
orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności oraz anali-
za najlepszych polskich i eu-
ropejskich rozwiązań w za-
kresie zatrudniania osób z 
niepełnosprawnością.

Do udziału w przedsię-
wzięciu zaproszono parla-
mentarzystów, przedstawi-
cieli administracji państwo-

wej i samorządowej, orga-
nizacje pozarządowe, pra-
codawców osób z niepełno-
sprawnością i pracowników. 

Spotkania przeprowadzo-
no w Krakowie, Wrocławiu, 
Łodzi, Katowicach, War-
szawie, Bydgoszczy, Gdań-
sku, Rzeszowie, Pozna-
niu i Szczecinie. Prowadzi-
li je eksperci: prof. Elżbieta 
Kryńska (krajowy i między-
narodowy ekspert w dzie-
dzinie polityki gospodarczej 
i społecznej), Krzysztof Pa-
ter (członek Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, ekspert Komi-
sji Polityki Społecznej i Ro-
dziny Sejmu RP) oraz dr To-
masz Kacprzak (doktor nauk 
ekonomicznych w zakresie 
ekonomii, pracownik Kate-
dry Polityki Ekonomicznej 
na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersyte-
tu Łódzkiego). 

 KAROLINA KASPRZAK

Uczciwość, szczerość, ser-
deczność, życzliwość, po-

goda ducha, otwartość, dy-
stans do siebie, empatia i cie-
kawość świata – tymi właśnie 
cechami odznaczają się ludzie 
z trisomią chromosomu 21. W 
Międzynarodowy Dzień Zespo-
łu Downa (21 marca) poznań-
skie Stowarzyszenie „Na Tak” 
zorganizowało inicjatywę pod 
hasłem „Marsz Na Tak, czy-

Konferencja
o człowieku

O zmianach 
w przepisach

li extra chromosomem witamy 
wiosnę”. 

Marsz ruszył o 17.00 spod Pla-
cu Mickiewicza, przeszedł uli-
cą świętego Marcina, Aleją Mar-
cinkowskiego i zakończył się 
na Placu Wolności, gdzie cze-
kały atrakcje artystyczne. Naj-
ważniejsze było uświadomienie 
społeczeństwu, że dodatkowy 
chromosom wyraża się przede 

Zespół taneczny „Promyk”.

Beata Maciejewska-Sudoł z córeczka Malwiną i podopiecznymi 
Stowarzyszenia „Na Tak”.

Wolontariuszki rozdawały „Extra chromosomy”.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA W POZNANIU

Marsz Na Tak – 
w pierwszy dzień wiosny 

wszystkim w spontaniczności, 
autentyźmie i szczerości osób 
nim obdarzonych. 

W „Marszu Na Tak” wzięła 
udział prezes Stowarzyszenia 
Halina Grzymisławska-Słowiń-
ska, osoby z niepełnosprawno-
ścią zrzeszone w Stowarzysze-

niu „Na Tak” i Polskim Stowarzy-
szeniu Na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym – Koło w 
Poznaniu oraz ich opiekunowie. 

Wolontariusze w specjalnych 
koszulkach rozdawali ulot-
ki „Extra chromosom” w kształ-
cie litery „X”, które zawierały ze-

staw cech charakteru, jakie za-
zwyczaj posiadają ludzie z ze-
społem Downa. 

Marsz wzbudził zaintereso-

wanie przechodniów, pracow-
ników pobliskich sklepów i re-
stauracji. Wyszli na zewnątrz, 
żeby zobaczyć, co to za grupa 
maszeruje ulicami miasta. Na-
wet obcokrajowiec uśmiechnął 
się życzliwie i pomachał ręką. 
Uczestnicy śpiewali przy akom-
paniamencie gitary, grali na in-
strumentach i z serdecznością 
odpowiadali na każdy gest. Były 
kolorowe balony, konie, pies. 

Wagę takich przedsięwzięć 
docenia Beata Maciejewska-
Suduł, która na „Marsz Na Tak” 
przyjechała ze swoją półtora-
roczną córeczką Malwiną aż 
ze Skwierzyny w wojewódz-
twie lubuskim. Choć nie uda-
ło się dotrzeć punktualnie, były 
bardzo szczęśliwe. Dziewczyn-
ka ma zespół Downa, wadę ser-
ca i poszerzenie miedniczki ner-
kowej. W Skwierzynie braku-
je spotkań, na których rodzice 
dzieci z zespołem Downa mo-
gliby wzajemnie się wspierać, a 
co najważniejsze, kontaktować 
się z innymi ludźmi. Internet nie 
zastąpi rozmowy na żywo. 

Trzeba informować ludzi, że 
zespół Downa to dodatkowy 
chromosom, a nie choroba za-
kaźna. Niewiedza generuje ste-
reotypy i uprzedzenia. 

 KAROLINA KASPRZAK
Były również konie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii 

„Lajkonik” w Poznaniu. 

Za chwilę rozpocznie się Marsz Na Tak.

Ulicami miasta.
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W poniedziałek 7 kwiet-
nia redakcja „Filantro-

pa” po raz kolejny towarzyszy-
ła seniorom z Zespołu Dzien-
nych Domów Pomocy Filia nr 
5 – „Klub Winogrady” w Pozna-
niu podczas wernisażu piątej 
już wystawy ich prac plastycz-
nych w Osiedlowym Domu Kul-
tury „Orbita”. 

Tym razem zaprezentowa-
no zestaw obrazów pod nazwą 
„Człowiek i jego świat”. Autorzy 
wykonali je różnymi technikami 
podczas udziału w zajęciach ak-
tywizujących. 

– Seniorzy podjęli się – jak 
sami mówią – niełatwego zada-
nia, którym było ukazanie posta-
ci ludzkiej. Trudność tego tema-
tu nie polega tylko na odpowied-
nim wkomponowaniu sylwetki 
człowieka w otaczający ją świat 
czy też zachowaniu właściwych 
proporcji, ale ma związek z od-
powiedzialnością, jaką czujemy, 

tworząc odbicie drugiej osoby 
– mówiła kurator wystawy Aga-
ta Prętka. 

Wnętrze „Orbity” wypełniły 
prace Alicji Bednarek-Betki, Pio-
tra Grzelaka, Ireny Kaczmarek, 
Edwarda Łukowiaka, Marii Nie-
siołowskiej, Wiesławy Perz, Kry-
styny Rolbieckiej i Janusza Tre-
nerowskiego.

Dyplomy uznania wręczy-
ła dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Poznania Maria Remiezo-
wicz i kierownik Zespołu Dzien-
nych Domów Pomocy Filia nr 
5 – Klub „Winogrady” Aneta Ku-
stal-Toporek. Patronat medial-
ny nad wydarzeniem sprawował 
„Filantrop Naszych Czasów”, Te-
lewizja Kablowa „Winogrady” i 
Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
Wystawę w „Orbicie” można było 
oglądać do 25 kwietnia.

 KAROLINA KASPRZAK

– Skąd wziął się pomysł 
utworzenia fundacji zajmują-
cej się szkoleniem psów prze-
wodników dla osób niewido-
mych? 

– Fundację założyłam z ko-
leżanką prawniczką, bo obie 
mamy fi oła na punkcie labra-
dorów. Tak naprawdę to pod-
czas pobytu w Holandii zaintry-
gowało mnie, jak pięknie te psy 
pomagają potrzebującym. Tam 
zrozumiałam, że jest to waż-
na i pożyteczna działalność. 
Napisałam biznesplan, zrobi-
łam kurs w ramach Polskiego 
Związku Niewidomych, zbada-
łam rynek. Przygotowałam się 
do utworzenia fundacji i okre-
śliłam zasady jej działania. Był 
2003 rok, plany, marzenia, en-
tuzjazm. Ale musiałyśmy z ko-
leżanką zaczynać od zera. 

– A konkretniej – od czego? 

– Nasza siedziba od począt-
ku znajduje się w moim domu. 
Była to dobra decyzja, bo wy-
najęcie lokalu pociągnęłoby 
dodatkowe koszty. Uznałyśmy, 
że pieniądze na ewentualny 
wynajem siedziby lepiej prze-
kazać na szkolenie psów. Na 
początek podarowałyśmy fun-
dacji każda po jednym szcze-
niaku. Przedtem musiałyśmy 
poszukać wolontariuszy, któ-
rzy zajęliby się odpowiednim 
wychowaniem psa. W tam-
tych czasach taki „psi” wolon-
tariat był czymś zupełnie no-
wym. Nam chodziło o tak zwa-
ne „rodziny zastępcze” dla na-
szych szczeniaków, które wy-

Lokalizację ma znakomitą. 
Na poznańskich Jeżycach, w 

pomieszczeniach po dawnych 
zakładach grafi cznych. Dojazd 
dobry, miejsce przyjazne, tylko 
trzeba je przystosować do za-
planowanej działalności, dlate-
go grupa młodych zapaleńców 
sprząta, czyści, odnawia, nie li-
cząc swojego czasu. Mają wi-
zję, determinację i wiarę, że ich 
projekt się uda. 

W sobotnie popołudnie 29 
marca ogromna hala powoli za-
mieniała się w puste pomiesz-
czenie. Na razie puste, ale pomy-
słodawcy z „Animatorni – Zakład 
w budowie” wierzą, ze nieba-
wem każdy metr zostanie zago-
spodarowany. Wszystkie „metry” 
trzeba dokładnie posprzątać, by 
mogły tutaj powstać stanowiska 
pracy dla krawcowych, stolarzy, 
fotografów, artystów-malarzy i 
innych profesji. Gdy pomysł wy-
pali, organizatorzy przejmą ko-
lejne pomieszczenia i działal-
ność pójdzie pełną parą. Autorzy witają brawami przybyłych gości. 

Świat
człowieka

Kierownik Zespołu Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5 
– Klub „Winogrady” Aneta Kustal-Toporek dziękuje dyrektorowi 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Marii Remiezowicz 
za obecność.

 F
O

T.
 (

2
X

) 
K

A
R

O
LI

N
A

 K
A

SP
R

Z
A

K

chowałyby je zgodnie z przyję-
tymi zasadami. 

– Łatwo było o instrukto-
rów? 

– Pomogli nam strażacy, zaj-
mujący się szkoleniem psów ra-
towniczych. Zawsze dzieje się 
tak, że na dwa psy tylko jeden 
nadaje się do szkolenia. I tak 
było w naszym przypadku. Dru-
gi szybko znalazł rodzinę, bo 
labradory cieszą się dużą popu-
larnością. Nigdy przez wszyst-
kie lata działania fundacji nie 
zdarzyło się, aby trzeba było się 
mierzyć z problemem, co zro-
bić z psem. Niektóre z nich po 
pewnym czasie przechodzą na 
emeryturę i pozostają w rodzi-
nie osoby niewidomej. O wiele 
trudniej rozstać się z pieskiem 
wolontariuszom. Nieraz pola-
ły się łzy, gdy pies szedł w ręce 
trenera. To naturalne, bo mię-
dzy człowiekiem a psem two-
rzą się bardzo silne więzi i choć 
wolontariusze doskonale zna-
ją zasady, to uczuć i emocji nie 
da się oddzielić. Dopiero ułożo-
ny, wychowany i wytrenowany 
pies jest gotowy, by dać go oso-
bie niewidomej. 

– Jak przebiega szkolenie 
psa, by mógł on podjąć współ-
pracę ze swoim przyszłym pa-
nem? 

– Pies trafi a do wolontariu-
sza, gdy ma on około osiem ty-
godni po przeprowadzonych 
pierwszych testach u hodowcy. 
Nasza fundacja pokrywa koszty 
wyżywienia, opieki medycznej 
i inne. Wolontariusz nie szko-

– Chcemy, by ludzie mieli tu 
pracę – mówi Zofi a Machowiak 
z Fundacji „Animatornia – Za-
kład w budowie”. – Mają tu po-
wstać warsztaty: stolarski, ślu-
sarski, rowerowy, wyposażone w 
specjalistyczne narzędzia. Pla-
nujemy spotkania w szerszym 
gronie. Chcemy gromadzić lu-
dzi chętnych do pracy i dzielić 
się z nimi swoją pasją. Chodzi 
nam o osoby, które nie mają od-
powiednich warunków, brakuje 
im pomieszczeń, narzędzi, albo 
chcieliby coś robić, ale wyma-
gają pomocy i nauki. Wstawimy 
tu być może frezarkę, maszy-
ny krawieckie, drukarkę. Szuka-
my osób, które chciałyby z nami 
współpracować. Także sponso-
rów, którzy wsparliby nas po-
mysł. Głównie chodzi nam o za-
kup sprzętu. Zapraszamy rów-
nież osoby niepełnosprawne. 
Sprzyjać im będą istniejące tu 
windy. W tej grupie jest wielu 
utalentowanych ludzi, zwłasz-
cza artystycznie. Mogliby u nas 
rozwijać swoje umiejętności. 
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li psa, lecz go wychowuje. Uczy 
czystości, poruszania się w śro-
dowisku miejskim, aby pies nie 
bał się autobusów, tramwajów, 
samochodów, rowerów. Gdy 
szczeniak skończy siedem mie-
sięcy, sprawdzamy, czy nie jest 
nadpobudliwy i nie boi się scho-
dów w tramwaju. W wieku 6-7 
miesięcy prześwietlamy biodra 
i łokcie, by wykluczyć proble-
my ze stawami. Testy spraw-

dzające dla szczeniąt robimy w 
wieku 6 miesięcy i 12 miesięcy. 
Po przejściu wszystkich testów 
pies trafi a do instruktora. Ten 
przez około osiem miesięcy 
przeprowadza specjalistyczne 
szkolenie pod kątem potrzeb 
osób niewidomych. Instruktor 
co miesiąc przygotowuje rapor-
ty, relacjonuje jak sprawuje się 
jego czworonogi podopieczny. 
Gdy pies jest gotowy do podję-
cia pracy, musi zdać egzamin. 

– Na czym to polega? 

– Instruktor zakłada gogle i 
nic nie widzi. Wciela się w rolę 
osoby niewidomej, zaś pies 
musi przejść z nim najpierw sta-
łą trasę, potem jest wypuszcza-
ny w nieznane zakamarki, by 
sprawdzić, czy da sobie radę, a 
na końcu odbywa się egzamin 
z posłuszeństwa już bez gogli. 
Zanim szkolenie dobiegnie koń-
ca, zapraszamy do nas osoby 
niewidome. Niestety, nie mamy 
takich mocy przerobowych, by 
spełnić oczekiwania wszyst-
kich zainteresowanych. Poza 

tym przygotowanie psa do roli 
przewodnika jest czasochłon-
ne. Zatem uszczęśliwić może-
my niewiele osób niewidomych. 
Nie możemy sobie pozwolić na 
przyspieszenie szkolenia. Przy 
obsadzie, jaką dysponujemy, 
rocznie szkolimy sześć psów. 

– Z jakich źródeł korzysta-
ła pani, przygotowując się do 
prowadzenia fundacji? 

– Dowiedziałam się, jakie są 
zasady przydzielania psów w 
Polsce, kto to robi, kto ma bazę 
osób niewidomych i na jakich 
warunkach mogą oni dostać 
psa. Bardzo pomocny okazał 
się kontakt internetowy ze Sło-
wacką Szkołą należącą do Mię-
dzynarodowej Federacji. Poma-
gała nam osobiście Ivana Bala-
zova. Za jej pośrednictwem na-
wiązaliśmy kontakt z podobna 
organizacją w Australii, skąd 
otrzymaliśmy materiały szko-
leniowe. Dzięki temu mogli-
śmy stworzyć bazę naukową. 
Pojechaliśmy na zaproszenie 
Ivany Balazovej na Słowację, 

gdzie zdobywaliśmy wiedzę 
praktyczną. Nauczyliśmy się, 
jak prowadzić szkolenia i testy, 
czy psy nadają się do szkolenia. 
Dzięki temu, że jesteśmy człon-
kiem federacji, o wiele łatwiej 
nam funkcjonować. 

– Skąd pieniądze na prowa-
dzenie działalności? 

– Głównie z 1 procen-
ta. Wspierają nas także wier-
ni sponsorzy. Pieniędzy ciągle 
jest za mało, a potrzeby rosną. 
Staramy się więc o darowizny 
na zakup szczeniaka, szkole-
nia, zakup karmy. Nie bierze-
my pieniędzy od osób niewido-
mych, bowiem w naszym sta-
tucie jest zapis, że przekazu-
jemy im psa nieodpłatnie. Nie 
szkolimy psów osobom pry-
watnym. Uczestniczyliśmy w 
unijnym programie „Leonardo” 
polegającym na opracowywa-
niu standardów dla organiza-
cji szkolących psy przewodni-
ki oraz dla instruktorów. Każda 
złotówka jest dla nas na wagę 
złota. 

Na spotkanie organizacyjne 
przyszło około pięćdziesiąt osób. 
Organizatorzy wyjaśnili cele 
Fundacji Animatornia, przedsta-
wili swoje pomysły. Goście mó-
wili, co chcieliby robić. Sporą 
grupę stanowili zainteresowa-
ni recylingiem, budownictwem, 
stolarką, rzeźbiarstwem, maj-
sterkowaniem, szyciem, projek-
towaniem, programowaniem. 
Inni zaprezentowali umiejętno-
ści, którymi chcą się podzielić w 
ramach warsztatów tanecznych 
i malarskich. 

– Utworzyliśmy grupy tema-
tyczne, odnotowaliśmy potrze-
by co do wyglądu i wyposa-
żenia hali oraz co każdy chce 
wnieść w te mury – dodała Zo-
fi a Machowiak. – Opracujemy 
regulamin, zasady współpra-
cy oraz listę potrzeb. Chcemy 

działać non profi t, jednak mu-
simy opłacić koszty wynajmu. 

Pierwszą grupę stworzyły 
osoby zainteresowane warsz-
tatem, stolarką, obróbką meta-
li, gliną oraz elektroniką. Każ-
dy, kto chciałby dołączyć do tej 
grupy może napisać na adres: 
pawel@ animatornia.org W 
drugiej grupie znalazły się oso-
by związane ze sztuką, zajmu-

jące się organizowaniem wy-
staw i innych wydarzeń kultu-
ralnych oraz zainteresowane 
muzyką, animacją, śpiewem a 
nawet pokazami laserowymi. 
Szczegółowe informacje moż-
na zdobyć pod adresem: zo-
sia@animatornia.org 

Trzecią grupę stanowią lu-
dzi z pomysłami na warsztaty 
skierowane do dzieci i młodzie-

ży, zajęcia międzypokoleniowe, 
warsztaty plastyczne. Pojawi-
ło się kilka pomysłów na dzia-
łania odpłatne. Chętni mogą się 
kontaktować z Agatą na adres: 
agata@animatornia.org 

Kolejna grupa skupiła osoby 
zajmujące się się projektowa-
niem, szyciem, tworzeniem no-
wych form z tworzyw zrecykol-
wanych, wyrobem biżuterii, pro-
mowaniem działalności mło-
dych, niszowych twórców. Za-
stanawiano się nad potrzeba-
mi sprzętowymi i materiałowy-
mi. Zainteresowanym pomo-
że Żaneta, do której można na-
pisać na adres: zaneta@anima-
tornia.org

Organizatorzy będą pełnić 
dyżury, spisywać umowy, zała-
twiać formalności. Zakład bę-
dzie pierwszą tego rodzaju ini-
cjatywą w Poznaniu. Latem bę-
dzie się tutaj dużo działo. Pomysł 
chwycił. Teraz trzeba się zabrać 
do pracy. 

AURELIA PAWLAK

Labrador – przyjaciel 
osób niewidomych 
Z DANUTĄ GRZYBKOWSKĄ, prezesem Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies 
Przewodnik rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Szansa dla ambitnych 

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K



STRONA28 MAJ 2014

Pies 
przewodnik

Fundacja Audiodeskrypcja i 
Agencja Reklamowa DDB 

Warszawa rozpoczęły kampa-
nię crowdsourcingową, której 
celem jest zebranie funduszy 
na aplikację Movie Guide Dog, 
udostępniającą niewidomym 
audiodeskrypcję w salach ki-
nowych, niezależnie od sprzę-
tu, jakim dysponuje dane kino.

Właściciele kin niechęt-
nie inwestują w sprzęt do au-
diodeskrypcji, wychodząc
z założenia, że fi lmów z audio-
deskrypcją jest zbyt mało. Z ko-
lei dystrybutorzy i producenci 
nie udostępniają kinom fi lmów 
z audiodeskrypcją, bo sale kino-
we i tak nie mają odpowiednie-
go sprzętu, by je odtworzyć. I tu 
kółko się zamyka. 

Postanowiliśmy rozwiązać 
ten problem. Movie Guide Dog 
to aplikacja na telefon, dzię-
ki czemu działa niezależnie od 
sprzętu w kinie. Pokazuje li-
stę fi lmów z dostępną audiode-
skrypcją. Użytkownik ściąga na 
telefon audiodeskrypcję do fi l-
mu, który chce obejrzeć, i idzie 
do kina. Aplikacja synchroni-
zuje audiodeskrypcję ze ścież-
ką dźwiękową fi lmu, i już moż-
na oglądać! Stworzenie bazy 
audiodeskrypcji i mechanizmu 
synchronizacji jest tańsze niż 
zakup specjalistycznego sprzętu 
do kin, ale nadal wymaga zaan-
gażowania pewnych środków. 

Szczegółowe informacje na 
temat projektu można znaleźć 
na stronie www.movieguidedog.
com. Zbiórka funduszy odbywa 
się dzięki uprzejmości Wspie-
ram.to.

W Polsce jest około 145 ty-
sięcy osób niewidomych i oko-
ło 700 tysięcy osób słabowidzą-
cych, w Europie ponad 26 mi-
lionów jednych i drugich. Dzię-
ki Movie Guide Dog będą one 
mogły oglądać fi lmy z audiode-
skrypcją, niezależnie od sprzętu 
znajdującego się w kinie. Apli-
kacja będzie dostępna na syste-
my iOS i Android.

Strona projektu: www.movie-
guidedog.pl 

Spot: http://www.youtube.
com/watch?v=KCyqQpJjVjE

Spot II: http://www.youtube.
com/watch?v=8oWv0gc7o1Y

TOMASZ STRZEMIŃSKI
PREZES FUNDACJI

AUDIODESKRYPCJA
UL. GASKIEWICZA 15

15-128 BIAŁYSTOK
TEL. 500 26 93 91

725 100 725

Nazywam się Małgorza-
ta Filipczuk i zwracam się 

z wielką prośbą do ludzi do-
brej woli o wsparcie mojej cór-
ki Leny Marcinek. Lena urodzi-
ła się 1 listopada 2007 roku z 
Zespołem Downa, który jest 
odpowiedzialny za jej licz-
ne problemy medyczne (jest 
pod opieką poradni kardiolo-
gicznej, neurologicznej, okuli-
stycznej, endokrynologicznej, 
rehabilitacyjnej, urologicznej) 
i opóźniony rozwój psychoru-
chowy.

Abym kiedyś mogła marzyć 
o samodzielności Leny, każdy 
jej dzień musi być oparty na re-
habilitacji, nauce komunikacji, 
samodzielności oraz edukacji.

Lenie w chwili obecnej po-
trzebny jest kombinezon do te-

O  d dwunastego roku życia 
choruję na padaczkę. Mam 

26 lat. W ciągu miesiąca dosta-
ję od dziesięciu do piętnastu ata-
ków z wykręcaniem rąk i nóg 
oraz całego tułowia, przygryza-
niem języka, bezwiednym od-
daniem moczu oraz utratą przy-
tomności. Wskutek wykręceń i 
skurczów podczas ataków mam 
wykrzywiony kręgosłup. Ataki w 
tak częstej i nasilonej częstotli-
wości uniemożliwiają mi podję-
cie jakiejkolwiek pracy. 

Moim obecnych dochodem jest 
dodatek pielęgnacyjny w wyso-
kości 153 zł. Muszę kupować leki 
na swoją chorobę i na ból kręgo-
słupa, które kosztują 120 zł. Sta-
ram się o rentę socjalną, ale na 

rapii sensorycznej. Jego koszt 
to 3 tysiące złotych. Niezbęd-
ny jest wyjazd powtórny na 
delfi noterapię, pierwszy od-
był się pół roku temu, terapię z 
udziałem delfi nów Lena prze-
szła na Ukrainie, niestety sytu-
acja polityczna uniemożliwia 
w chwili obecnej tam powtó-
rzenie terapii, musimy ją po-
wtórzyć w Turcji, a tam kosz-
tuję 20 tysięcy. Lena po tej te-
rapii zaczęła mówić pierwsze 

swoje słowa, dlatego tak bar-
dzo chcę kontynuować ten ro-
dzaj terapii.

 Ze względu na niepełno-
sprawność Leny musiałam zre-
zygnować z pracy. 

Jestem matką wychowującą 
czwórkę dzieci: Dawida lat 18, 
Ariadny lat 16, Wojtusia lat 4 i 
Leny. Zawsze starałam się po-
magać ludziom i tego też uczy-
łam dzieci, nigdy nie sądziłam, 
że będę zmuszona prosić o po-
moc. Niestety, sama nie mam 
szans na pokrycie kosztów le-
czenia i rehabilitacji Leny.

Bardzo proszę przekazać 
dowolną darowiznę na rzecz 
Leny na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 
01-685 Warszawa, Bank BPH 
S.A, nr konta: 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615

z dopiskiem: 10600 Marcinek 
Lena – darowizna na pomoc i 
ochronę zdrowia.

razie bezskutecznie. Pisałam do 
różnych stowarzyszeń o pomoc, 
ale spotykałam się tylko z odmo-
wą. Piszę do Państwa z nadzie-
ją, że może Wasze czasopismo 
udzieli mi pomocy. Mam ciężką 
sytuację fi nansową. Chciałabym 
podjąć pracę, ale taką, którą mo-
głabym wykonywać przy swojej 
chorobie. Odbiera mi ona bardzo 
dużo zdrowia, ale staram się nie 
poddawać i każdego dnia toczę 
walkę o siebie. 

Badanie rezonansu magne-
tycznego kręgosłupa z 9 lipca 
2013 roku w Olsztynie wykaza-
ło m.in. wyprostowanie fi zjolo-
gicznej lordozy badanego odcin-
ka kręgosłupa, przepuklinę tylną 
centralną prawoboczną wypu-
klającą się w obręb kanału krę-
gowego na około 4-5 mm i uci-
skającą na przednio-prawobocz-
ną ścianę worka opony twardej 
wraz z korzonkiem nerwowym, 
nierówność blaszek granicznych 

wszystkich trzonów kręgowych 
w odcinku lędźwiowym kręgo-
słupa, a także osteofi ty na kra-
wędziach trzonów kręgów. Le-
karz neurolog powiedział, że na 
razie nie podejmuje się operacji, 
ponieważ może być ryzykowna. 
Nie mogę nosić nic ciężkiego. Po-
wiedział też, że jeśli podczas ata-
ków coś mi strzeli w  kręgosłupie, 
to może się to dla mnie skończyć 
kalectwem.

Kto chciałby mi pomóc, może 
przesłać darowiznę na moje kon-
to w Alior Bank 62-2490-0005-
0000-4000-8061-6886. 

ALINA KITLAS
AL. I MAJA 2/22
11-500 GIŻYCKO

Od redakcji:
Kserokopie dokumentów po-

twierdzających stan zdrowia 
(wraz z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności) i sytuację życio-
wą Aliny Kitlas znajdują się w 
naszym posiadaniu. 

Urodziła się 
z Zespołem Downa

Ataki uniemożliwiają
mi pracę
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Mam 76 lat, od 6 lat jestem 
wdową. Mieszkam z cór-

ka 52-letnią, również wdową 
od 1991 roku. Córka w 1988 
roku zachorowała na zapa-
lenie mózgu, stała się osobą 
niepełnosprawną, jest całko-
wicie ubezwłasnowolniona, 
jestem jej opiekunem praw-
nym. Jeden syn mieszka za 
granicą z rodziną, matka i sio-
stra nie interesują go. 

Drugi syn w lipcu 2011 roku 
wyjechał za pracą do Lon-
dynu. Po dwóch latach stra-
cił tam pracę i został bez da-
chu nad głową. Pomogłam mu 
aby tu wrócił, do Koziegłów 
koło Poznania, gdzie miesz-
kam. Stało się to w 2013 roku. 
I wtedy nagle okazało się, że 
ma wyrok za posiadanie nar-
kotyków. Trafi ł na 4 miesiące 
do więzienia. Po miesięcy zło-
żył wniosek o karę w systemie 
elektronicznym, odbywaną w 
domu. Ja się na to zgodziłam, 
bo wydawało mi się, że już ma 

Piszę te słowa z ogromną 
prośbą o pomoc fi nanso-

wą na rehabilitację mojej sio-
stry Aleksandry Modrzejew-
skiej. Olunią opiekuję się od 
czternastu lat – od śmierci na-
szej mamy. Mama zmarła na 
nowotwór w tym samym roku, 
w którym mój mąż zginął w 
wypadku samochodowym. Od 
tego czasu radzimy sobie we 
trójkę, bo mam jeszcze córkę 
Izabelę, która ma 18 lat. 

Ola ma 17 lat i urodziła 
się z przepukliną oponowo-
rdzeniową. Z chorobą tą wią-
żą się ogromne problemy, a 
przede wszystkim nauka cho-
dzenia. Ola od zawsze jest re-
habilitowana, dzieki temu po-
rusza się obecnie przy pomo-
cy balkonika. Miała operacje 
nóg w Bydgoszczy i Poznaniu. 
Wszystkie pobyty w szpitalach, 
a później unieruchomienie z 
powodu gipsów znosiła dziel-
nie, z uśmiechem na twarzy i 
łzami w oczach. Mimo wszyst-
ko wie, że ma to wpływ na jej 
zdrowie fi zyczne. Głównie ba-
zowałyśmy na rehabilitacjach 
refundowanych przez NFZ, ale 

to za mało, by Olka mogła cho-
dzić. 

Obecnie jeździmy do „Neu-
rona” w Małym Gacnie. Tur-
nus dziesięciodniowy kosz-
tuje 4.000 złotych, ale my dla 
oszczędności codziennie do-
jeżdżamy, dzięki czemu płaci-
my 2.500 złotych. Rehabilitacja 
jest tam intensywna i skutecz-
na – widać efekty. Niestety, aby 
osiągnąć wymarzony cel, Ola 
powinna jeździć tam co naj-
mniej jeden raz na dwa mie-
siące. Korzystamy także z re-
habilitantki w domu. Koszt jed-
norazowej wizyty wynosi 250 
złotych. 

Obecnie nasz dzień roz-
poczyna się od zawiezienia 
dziewczyn do szkoły, gdyż au-
tobus szkolny nie zabiera dzie-
ci niepełnosprawnych. Po pię-
ciu godzinach lekcyjnych je-
dziemy na cztery pełne go-
dziny rehabilitacji. Aby Oleń-
ka miała siłę ćwiczyć, biorę ze 

wystarczającą nauczkę i może 
wrócić do mnie. 

Niestety, nie wyobrażałam 
sobie, jakie są myśli i zacho-
wania osoby uzależnionej od 
narkotyków. Dlatego dzisiaj 
przechodzę piekło. Wciąż żąda 
ode mnie pieniędzy. Zbiera 
złom albo pomaga gdzieś w 
ogrodach, ale wszystko wyda-
je na ćpanie. Ma wtedy wście-
kły apetyt, kradnie moje pie-
niądze. Teraz nikt mi nie po-
może, bo podpisałam zgodę. 
Złożyłam zażalenie, mają mu 
cofnąć tę elektroniczną karę.

Ale gdy kara się skończy, 
to wróci do mnie pod drzwi. 
Nie dam rady z chorą córką, 
gdyż ona woła dzieci dzień i 
noc i staje się też agresywna. 
Proszę, aby wysłać chłopa-
ka sądownie na leczenie i ra-
tować go, ma niecałe 25 lat, 
całe życie przed sobą. Ja nie-
raz boję się go, w nocy chodzi 
po mieszkaniu, ma urojenia, 
nie mogę nic mówić, bo córka 
zaraz zaczyna krzyczeć. Zgła-

szałam go na policję i do Mo-
naru, ale termin przyjęcia jest 
odległy i nie wiadomo, czy wy-
razi zgodę na leczenie. Teraz 
jest człowiekiem nie nadają-
cym się do żadnej pracy.

Ja staję się coraz bardziej 
bezradna. Załatwiłam córce 
miejsce w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Owińskach, 
aby choć parę godzin mogła 
tam przebywać na rehabili-
tacji, ale codziennie muszę ją 
tam rano zawieźć, a po połu-
dniu o 14 odebrać. Jeździłam 
małym Fiatem, na który cór-
ka dostała z PFRON pożyczkę 
w 1999 roku, ale stał się kom-
pletną ruiną, więc kupiłam na 
kredyt trochę lepszy Seat, ale 
wymaga ciągłych napraw, nie 
ma mi kto pomóc. A kredyt 
spłacać muszę, nie mówiąc o 
innych wydatkach. Moja eme-
rytura wraz z dodatkiem pie-
lęgnacyjnym córki nie wystar-
cza. Zalegam za dwa miesiące 
z opłatą czynszu.

Nie wiem, jak długo jesz-

cze to wszystko wytrzymam. 
Po 46 latach ciężkiej, uczciwej 
pracy, zamiast odpoczywać, 
muszę walczyć o przetrwa-
nie córki, jej syna i własne. 
Póki żyję, oni też mają dom i 
moje staranie o nich. A co bę-
dzie dalej? Przez lata zabie-
gałam o zdrowie i życie cór-
ki. Gdy żył mój mąż, córki oj-
czym, jeszcze dawałam radę. 
Teraz jest coraz trudniej. Mu-
szę liczyć na pomoc ludzi albo 
szczęście. Założyłam w sierp-
niu ubiegłego roku subkonto, 
ale na nim wciąż zero. Wysy-
łam ulotki, prośby – wszystko 
na nic. 

Proszę wczuć się w moje 
położenie starej osoby, jedy-
nej opiekunki córki i wnuka. 
Dobrych ludzi proszę o daro-
wizny na konto: PKO BP O/
Poznań 50-1020-4027-0000-
1002-0771-8499.

JANINA MICHALSKA
BABCIA

sobą obiad do samochodu, by 
mogła go zjeść.

Po kilku turnusach w „Neu-
ronie” widać ogromną popra-
wę, bo Ola porusza się znacz-
nie lepiej. Pomimo życia w śro-
dowisku typowo wiejskim, bez 
pomocy innych, dajemy sobie 
radę z pozostałymi kłopotami 
związanymi z leczeniem Oli 
u chirurga, neurologa, urolo-
ga, nefrologa, endokrynologa. 
Olka od urodzenia ma zastaw-
kę w głowie, by zapobiec wo-
dogłowiu. Codziennie ją cew-
nikuję, ponieważ ma neuro-
genny pęcherz, a z tym zwią-
zana jest ciągła walka z bak-
teriami.

Oleńka chodzi do dru-
giej klasy liceum, jest weso-
łą, uśmiechniętą i towarzyską 
dziewczyną. Lubi pomagać, 
zwłaszcza zwierzętom, i słu-
chać muzyki.

Staram się, jak tylko mogę, 

aby zapewnić dziewczynom 
tyle miłości, ile potrafi ę. Nie-
stety, bariery fi nansowej nie je-
stem w stanie sama pokonać. 
Jest to długa droga do tego, aby 
Ola mogła chodzić chociaż o 
kulach, dlatego jestem zmu-
szona prosić o pomoc. Ola i 
tak już dużo przeżyła, tracąc 
mamę. Dlatego proszę o po-
moc fi nansową. Jestem prze-
konana, że zacznie chodzić, 
a świat stanie się dla niej bar-
dziej dostępny i przyjazny.

Jeśli zechcą Państwo pomóc, 
prosimy o wpłaty na konto re-
habilitacji „Neuron”: 57-8142-
0007-0041-2034-2000-0001 
Bank Spółdzielczy w Bydgosz-
czy bądź na konto rehabili-
tantki prywatnej p. Alicji Wiluś: 
4481-7400-0400-1893-0130-
000001 Bank Spółdzielczy w 
Tucholi. 

MAGDALENA
MODRZEJEWSKA-KORNET 

Przechodzę piekło 

Od urodzenia
ma zastawkę w głowie
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Aż 24% młodych Europej-
czyków nie ma pracy. Z 

myślą o nich Parlament Eu-
ropejski wynegocjował do-
datkowe 6 miliardów euro 
na wsparcie zatrudnienia 
młodzieży w ramach budże-
tu Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. 

Mówiła o tym Poseł do Par-
lamentu Europejskiego Sido-
nia Jędrzejewska podczas wy-
słuchania publicznego doty-
czącego walki z bezrobociem 
osób młodych, które zorgani-
zowała Komisja Budżetowa 
Parlamentu Europejskiego we 
wtorek 1 kwietnia w Brukseli. 

Odpowiedzią na ten ważny 
problem społeczny – jak czyta-
my w materiałach prasowych 
– jest tzw. inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. 
Dotyczy ona państw Unii Eu-

ropejskiej, w których bezrobo-
cie osób w wieku 15- 24 lat jest 
większe niż 25%. Takim kra-
jem jest Polska.

Unia Europejska w ramach 
wymienionej inicjatywy zaofe-
rowała Polsce 550 milionów 
euro na wspieranie działań 
zmierzających do zwiększenia 
zatrudnienia. Zaproszeni pre-
legenci pochwalili się dobrymi 
praktykami w zakresie aktywi-
zacji zawodowej. Omówiono 
także przedsięwzięcia Komi-
sji Europejskiej i państw człon-
kowskich w kwestii ogranicza-
nia i zwalczania skutków bez-
robocia. 

Wydarzenie było transmito-
wane przez webstreaming na 
stronie internetowej Parlamen-
tu Europejskiego. 

 KAROLINA KASPRZAK

W dniu 21 marca w kaliskiej 
kręgielni „Amnezja” odby-

ła się V edycja turnieju kręglar-
skiego i cymbergaja dla osób 
niepełnosprawnych. W zawo-
dach brało udział 11 drużyn i 
około 60 zawodników. 

Organizatorem była Funda-
cja Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” i 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kaliszu, przy współpracy Sto-
warzyszenia „Wszystko dla Ka-
lisza” i „Aktywni Zawodowo”. 
Wśród gości byli: wiceprezydent 
Kalisza Jacek Konopka i dyrektor 
MOPS w Kaliszu Eugenia Jahura. 

Nagrody dla zwycięzców 
ufundowali sponsorzy: „Marker” 
– hurtownia papiernicza biuro-
serwis, fi rma „Biuro Informat” 
z Kalisza, mleczarnia „Lazur” z 
Nowych Skalmierzyc i prezes 
Fundacji „Miłosierdzie” Stani-
sław Bronz. 

Klasyfi kacja drużynowa w 
grze w kręgle: I miejsce ŚDS 

Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Fundacja Roz-

woju Demokracji Lokalnej za-
praszają wszystkie organiza-
cje i osoby zainteresowane 
działaniem na rzecz środowi-
ska szkolnego do włączenia 
się w prace Społecznego Ko-
mitetu Doradczego, działają-
cego w ramach projektu sys-
temowego „Szkoła Współpra-
cy. Uczniowie i rodzice kapi-
tałem społecznym nowocze-
snej szkoły”.

Projekt realizuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej. Społeczny Komitet Do-
radczy pełni rolę doradczą 
oraz opiniuje działania podej-
mowane na rzecz wzmocnie-
nia współpracy i zmiany formy 
funkcjonowania szkół i przed-
szkoli. Członkowie mają moż-
liwość czynnego włączenia się 
w proces wprowadzania zmian 
systemowych w polskiej edu-
kacji. 

Uczestnicy będą mieli wpływ 
na wypracowanie propozycji 
zmian legislacyjnych w prawie 
oświatowym, dotyczących spo-
łecznych organów szkoły oraz 
w zakresie tworzonych stan-
dardów partnerskiego współ-
działania między podmiotami 
tworzącymi środowisko szkol-
ne (dyrektorzy, nauczyciele, ro-
dzice, uczniowie). Praca w Spo-
łecznym Komitecie Doradczym 
będzie się odbywać w zespo-
łach w latach 2014-2015. 

Zgłoszenia wraz z wypeł-
nionym i podpisanym formula-
rzem należy kierować na ad-
res: Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej Departament Kształ-
cenia Ogólnego i Wychowa-
nia al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 
Warszawa lub karolina.zaboro-
wicz@men.gov.pl Wszelkie do-
datkowe informacje i niezbęd-
ne do wypełnienia dokumen-
ty znajdują się również na stro-
nie internetowej projektu www.
szkolawspolpracy.pl awa

Ratajski Dom Harcerza 
„Skaut” i Klub Honoro-

wych Dawców Krwi PCK przy 
Wielkopolskim Zarządzie 
Okręgowym PCK – to orga-
nizatorzy akcji krwiodawczej 
na os. Piastowskim w sobotę 
29 marca. 

Pobór przyniósł 8,55 l bez-
cennego leku. Krew oddało 19 
osób. Akcję prowadziło 6 pra-
cowników Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-

Na pracę
dla młodych

Szkoła 
współpracy 

Nowe Skalmierzyce, II – WTZ 
Kuźnica Grabowska, III – WTZ 
Pisarzowice.

Klasyfi kacja indywidualna: I 
miejsce Jacek Lewek z Kuźnicy 
Grabowskiej, II –Marek Banasiak 
z Nowych Skalmierzyc i III – Łu-
kasz Graf z Ostrowa Wielkopol-
skiego. Anna Chaładyn z kali-
skiego WTZ zdobyła III miejsce 
w grze w cymbergaja. 

MARIUSZ PATYSIAK

lecznictwa w specjalnym am-
bulansie do pobierania krwi.

W przygotowanie akcji i 
udzielanie informacji byli za-
angażowani harcerze z 25 Po-
znańskiej Drużyny Harcerskiej 
„Rój” im. Andrzeja Romowskie-
go „Morro”. 

Kolejna taka akcja krwio-
dawcza jest zaplanowana na 
16 listopada.

ROBERT WRZESIŃSKI

W kręgle 
i w cymbergaja

W cymbergaja…

Krew z Rataj
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Liczne wady prawne i legi-
slacyjne uniemożliwiają 

stosowanie w praktyce usta-
wy z dnia 8 czerwca 2001 
roku o zawodzie psycholo-
ga i samorządzie zawodo-
wym psychologów (Dz. U. Nr 
73, poz. 763 z późniejszy-
mi zmianami). Martwe prze-
pisy to przyzwolenie na bez-
karność osób, które świadczą 
usługi psychologiczne bez 
żadnych kwalifi kacji.

GŁOS
SPECJALISTÓW 

Wadliwa ustawa była przed-
miotem publicznej debaty zor-
ganizowanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Studentów i Ab-
solwentów Psychologii w śro-
dę 2 kwietnia w Klubokawiarni 
„Meskalina” na Starym Rynku 
w Poznaniu. Patronat honoro-
wy nad spotkaniem sprawował 
prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny. Dyskusje w sprawie 
ustawy przeprowadzono rów-
nież m.in. w Opolu, Wrocławiu 
i Warszawie. 

Głos zabrał dyrektor Insty-
tutu Psychologii Uniwersyte-
tu imienia Adama Mickiewi-
cza prof. dr hab. Jerzy Brzeziń-
ski, przewodnicząca Polskie-
go Towarzystwa Psychologicz-
nego – Oddział w Poznaniu dr 
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak 
oraz dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej nr 2 w 
Poznaniu mgr Piotr Wiliński. 
Moderatorem debaty była Róża 
Guźniczak. 

ŁAMANIE
PRAWA

– Ustawa z 2001 roku o za-
wodzie psychologa i samo-
rządzie zawodowym psycho-
logów w żaden sposób nie re-
guluje naszej profesji. Jest nie-
zgodna z prawem unijnym. Nie 
ma w niej zapisu, że zawód 
psychologa jest zawodem za-
ufania publicznego. Ustawa nie 
precyzuje pojęcia „usługa psy-
chologiczna”. Nie została też 
nigdy powołana wspomnia-
na w rozdziale 3 (art. 16 ust. 
1) Komisja Ekspertów, która w 
porozumieniu z Krajową Radą 
Psychologów miałaby określać 
standardy kształcenia pody-
plomowego. Nie istnieją rów-
nież Regionalne Izby Psycho-
logów. Nie ma czegoś takiego 
jak kodeks etyki zawodowej. 
Nie jest prowadzony rejestr 
psychologów, który znacznie 
ułatwiłby osobie potrzebującej 
dotarcie do specjalisty – wy-
liczali członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia Studentów i 
Absolwentów Psychologii. 

Taki stan rzeczy godzi w do-
bro człowieka. W art. 18 ust. 
1.1 i 1.2 jest mowa, że „psycho-
log może wykonywać prywat-
ną praktykę psychologiczną, je-
żeli posiada prawo wykonywa-
nia zawodu oraz wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz 
do rejestru prywatnych prak-
tyk psychologicznych, prowa-
dzonego przez właściwą Radę 
Regionalnej Izby Psychologów”. 
Nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że 
Rada, podobnie jak Komisja 
Ekspertów mająca m.in. aktu-
alizować listę metod i narzę-
dzi psychologicznych stosowa-
nych wyłącznie przez psycho-
logów, nie została nigdy powo-
łana. Takich wad prawnych i le-
gislacyjnych jest o wiele wię-
cej. Wadliwa ustawa daje zie-
lone światło hochsztaplerom. 
Powoduje, że człowiek bez wy-
kształcenia może latami reali-
zować prywatną praktykę psy-
chologiczną, żerować na ludz-
kiej naiwności i włos mu z gło-
wy nie spadnie. 

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej w okresie od 
31 października do 31 grud-
nia 2013 roku przeprowadzi-
ło konsultacje społeczne do-
tyczące wyrażenia opinii na 
temat regulacji wykonywania 
zawodu psychologa i powoła-
nia samorządu zawodowego 

psychologów. W ankiecie przy-
gotowanej przez Ministerstwo 
wzięło udział 3678 psycholo-
gów, 2615 studentów psycho-
logii i 964 osoby korzystające z 
usług psychologicznych.

73% respondentów opowie-
działo się za ustawową regula-
cją zawodu psychologa, a 79% 
za powołaniem samorządu 
psychologów. 65% ankietowa-
nych wskazało, że nadzór nad 
samorządem psychologów po-
winno sprawować Minister-
stwo Zdrowia. Responden-
ci uznali także, że praktycz-
ne przygotowanie do wykony-
wania zawodu psychologa po-
winno odbywać się zarówno 
w trakcie studiów jak i po ich 
zakończeniu i trwać rok. 71% 
psychologów zadeklarowało 
chęć podjęcia funkcji opieku-
na nadzorującego merytorycz-
nie praktyczne przygotowanie 
do wykonywania zawodu psy-
chologa. 

DWUSTOPNIOWE
KSZTAŁCENIE

– Powstaje coraz więcej 
szkół wyższych, które nie są 
przygotowane do edukowa-
nia w zawodzie psychologa. 
To niepubliczne, słabe uczel-
nie, które kształcą w tak zwa-
nym systemie bolońskim, czyli 
cyklu dwustopniowym – 3-let-
nie studia na poziomie licen-
cjackim, a następnie 2-let-
nie (nieobowiązkowe) uzupeł-
niające magisterskie. Eduka-

cja psychologów bezwzględ-
nie powinna być prowadzona 
w systemie 5-letnich jednoli-
tych studiów magisterskich. 
Cykl „3+2” to dopuszczanie do 
wykonywania zawodu osób 
niekompetentnych. Wykształ-
cenie wyższe licencjackie to 
zdecydowanie za mało, by 
wykonywać tę odpowiedzial-
ną profesję. Na uniwersytecie 
w Brnie w Czechach funkcjo-
nuje kształcenie psychologów 
na poziomie licencjackim, ale 
osoby kończące studia zdają 
egzamin państwowy obwaro-
wany wysokimi wymaganiami 
co do znajomości zagadnienia. 
Jest tam o wiele mniej psycho-
logów aniżeli w Polsce, jed-
nak system ten znakomicie się 
sprawdza. – zauważył prof. dr 
hab. Jerzy Brzeziński. 

Niemal we wszystkich więk-
szych miastach Polski na bil-
bordach i plakatach w obiek-
tach użyteczności publicznej 
czy na przystankach autobu-
sowych widnieją oferty nie-
publicznych uczelni wyższych 
zwracające uwagę zdaniami 
typu: „Dyplom psychologa w 
trzy lata! Wpisowe 0 zł. Tylko 
u nas!”

ZAWÓD 
ZAUFANIA 

Wadliwa ustawa o zawodzie 
psychologa i samorządzie za-
wodowym psychologów spra-
wia, że pacjenci narażeni są 
na nadużycia. Pomocy u psy-
chologa szukają nie tylko lu-
dzie z problemami emocjonal-
nymi, ale i osoby z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności, 
starsze, samotne, opiekunowie 
osób zależnych, małżonkowie, 
dzieci i młodzież w wieku do-
rastania. 

Pukając do drzwi liczą, że 
za nimi znajdzie się kompe-
tentny, odpowiedzialny i od-
dany służbie ludziom psycho-
log. Nie wiedzą, że za drzwia-
mi może na nich czekać 
oszust bez kwalifi kacji. Kwe-
stia wadliwej ustawy pokazu-
je, że trzeba być ostrożnym w 
wyborze psychologa. Podjęta 
pochopnie decyzja może nas 
słono kosztować.

 KAROLINA KASPRZAK

Psychologiem 
może być każdy?

Uczestnicy debaty. Od lewej: dyrektor Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, przewodnicząca Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego – Oddział w Poznaniu 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak i dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu mgr Piotr Wiliński. 
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„Jeśli masz chwilę wolnego 
czasu, chciałbyś przeżyć 

coś nowego i poznać niezwy-
kły świat autystów, odezwij się 
do nas!” – tymi słowami zachę-
cano poznaniaków do wzięcia 
udziału w happeningu pod na-
zwą „Dzieci z autyzmem ko-
chają bańki”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Wspie-
rające Rodziny Osób z Auty-
zmem „Blu!” i Studencką Radę 
Miasta Poznania z okazji Świa-
towego Dnia Świadomości Au-
tyzmu obchodzonego 2 kwiet-
nia.

Kwadrans przed 12.00 na Sta-
rym Rynku pod Pręgierzem ini-
cjatorzy akcji rozdawali płyny 
i sprzęt do dmuchania baniek. 
Szybko zebrała się wokół nich 
spora grupa entuzjastów. Przy-
szli dorośli, młodzież, studen-
ci, rodzice z dziećmi i uczniowie 
szkół podstawowych z nauczy-
cielami. 

– Stowarzyszenie Wspierają-
ce Rodziny Osób z Autyzmem 

Hipoterapia wpływa na po-
prawę koncentracji. Tym 

zagadnieniem chciałabym za-
jąć się dzisiaj. Defi nicja psy-
chologiczna koncentracji 
brzmi: zjawisko polegające 
na skupieniu, ześrodkowaniu 
uwagi (w domyśle: świadomo-
ści), skierowaniu jej na okre-
śloną myśl, przedmiot, zagad-
nienie, wydarzenie, sytuację 
czy zjawisko i utrzymywaniu 
go w czasie. 

Koncentracja uwagi może na-
stąpić pod wpływem działania 
człowieka przez świadome kie-
rowanie i intensyfi kację swo-
jej uwagi na wybrany przez sie-
bie z otoczenia zakres lub na 
określone myśli. Wraz ze wzro-
stem koncentracji na określo-

nym bodźcu lub myślach, nastę-
puje zjawisko oddzielenia per-
cepcji od pozostałych zjawisk 
i ich ignorowaniu. Koncentra-
cja uwagi może również nastę-
pować samoistnie, bez wyraź-
nej, uświadomionej woli czło-
wieka, podczas percepcji okre-
ślonego zjawiska lub prowadze-
nia określonego działania (Wiki-
pedia). Osoba mająca problem z 
omawianą zdolnością sprawia 
wrażenie, że patrzy, ale nie wi-
dzi, słucha, ale nie słyszy, nie re-
aguje na polecenia, szybko się 
nudzi, nie dokańcza zaczętych 
czynności, łatwo się rozprasza, 
nie umie zaplanować swoich 
działań, zapomina o obowiąz-
kach, non stop coś gubi i często 
się zniechęca. 

Co pomaga w koncentracji 
uwagi? Po pierwsze, zorganizo-
wane i uporządkowane otocze-
nie, w którym wszystko dzieje 
się o stałych porach. Tak samo 
na zajęciach hipoterapii tro-
chę rutyny pozytywnie wpływa 
na wewnętrzny chaos. Kolej-
na sprawa to zadawanie takiej 
osobie tylko jednego polecenia 
i pilnowanie, aby poza jego wy-
konywaniem nie robiła nic wię-
cej. Czas skupienia się na jed-
nej czynności powinien na po-
czątku być niewielki i stopnio-
wo zwiększany. 

Zajęcia hipoterapeutyczne 
trwające 30 minut mogą być dla 
pacjenta za długie, dlatego na 
początek proponuję skrócenie 
czasu terapii i dostosowanie go 

jak lecą w górę, a później pękają. 
Happening zrealizowano dzięki 
wsparciu posła na Sejm RP Ry-
szarda Czarneckiego. 

2 kwietnia na całym świe-
cie przeprowadzono liczne ak-
cje społeczne. W akcję pod na-
zwą „Na niebiesko dla autyzmu” 
włączyło się m.in. Stowarzy-
szenie Na Rzecz Osób z Auty-
zmem „ProFuturo”. W Poznaniu 
po zmroku na niebiesko świecił 
Stadion INEA i „Iglica” na Mię-
dzynarodowych Targach Po-
znańskich. 

Kolor niebieski stał się ko-
lorem autyzmu. Wieczorem o 
zmroku absorbuje uwagę i przy-
pomina o potencjale możliwo-
ści, predyspozycji oraz uzdol-
nień, których nie brakuje lu-
dziom z autystycznym spek-
trum. 

Więcej informacji na temat 
autyzmu można znaleźć na fo-
rum www.autyzmwpolsce.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

KONCENTRACJA

Hipoterapia
porządkuje chaos(3)

do możliwości osoby z niej ko-
rzystającej. Dobrym treningiem 
na koncentrację jest ćwiczenie 
pamięci. W hipoterapii można 
wykorzystać do tego imię ko-
nia, terapeuty lub wolontariu-
szy albo kolor maskotki, która 
„schowała się” za plecami pa-
cjenta. Gdy proste pytania są już 
opanowane można przejść do 
bardziej szczegółowych. Bardzo 
istotne jest również wzmacnia-
nie pozytywne pożądanych za-
chowań czyli nagradzanie w od-
powiednich okolicznościach.

Podsumowując, koncentra-
cja jest istotna w codziennych 
obowiązkach oraz w edukacji. 
Hipoterapia może ją rozwijać, 
ale tylko, jeśli będzie prawidło-
wo przeprowadzona. Warto po-
informować terapeutę o proble-
mach z omawianą umiejętno-
ścią. Mimo wszystko zajęcia z 
koniem nie zaszkodzą osobom, 
które mają trudności z koncen-
tracją. Zapraszam na hipotera-
pię!

AGNIESZKA PIECHOWIAK 
FUNDACJA „APJA”

UL. STRZELECKA 45/6
TEL. 600-477-142

BIURO@FUNDACJA-APJA.ORG.PL
WWW. FUNDACJA-APJA.ORG.PL

Kolorowe bańki 
dla dzieci z autyzmem 

Bańki dla dzieci z autyzmem od ich przyjaciół. 

„Blu!” powstało w styczniu 2014 
roku. Jesteśmy organizacją po-
zarządową o zasięgu ogólno-
polskim. Poprzez dzisiejszą ak-
cję chcemy dotrzeć do społe-
czeństwa i uświadomić, że lu-
dzie z autyzmem żyją obok 

nas – powiedziała wiceprezes 
Stowarzyszenia „Blu!” Joanna 
Chmielewska. 

Puszczanie baniek najbar-
dziej spodobało się najmłod-
szym, którzy zawzięcie gonili je 
po uliczkach Starówki patrząc 
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O różnorodności osób z 
autyzmem i zespo-

łem Aspergera, budowa-
niu relacji przyjaźni, wspi-
naczce jako formie rehabi-
litacji społecznej oraz do-
świadczeniach z wolonta-
riatu rozmawiano podczas 
seminarium naukowego 
„Tandem – razem ku przy-
szłości”. Spotkanie 25 mar-
ca zorganizowała Funda-
cja na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Auty-
stycznych „FIONA” i Zakład 
Pedagogiki Specjalnej Uni-
wersytetu imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium wpisało się w 
ramy projektu Fundacji „FIO-
NA” – „Tandem – razem ku 
przyszłości”, współfi nanso-
wanego przez Miasto Po-
znań. Głównym założeniem 
przedsięwzięcia jest stwo-
rzenie opartej na zaufaniu 
relacji pomiędzy osobą z au-
tyzmem, zespołem Asperge-

KSIĄŻKA

O radości
narodzin
Kwitnące rośliny, bukszpa-

ny, owady, kolczyki wi-
śni i inne uroki świata mo-
żemy spotkać, otwierając to-
mik wierszy „Piórka na wie-
trze” autorstwa Marii Bedna-
rek z Warszawy, pedagoga, 
terapeuty i animatora kultury.

„Piórka na wietrze” to ko-
lejny zbiór liryków tej autor-
ki. Wcześniejszy, zatytułowany 
„Rozczesana Ziemia”, wraz z 
sylwetką autorki, prezentowa-
liśmy na łamach „Filantropa” w 
wydaniu listopadowym z 2013 
roku na stronie 36. 

„Kolczyki wiśni kładzie na 
trumnie matki – zroszone łza-
mi”, „Troskliwa matka wciąż 
zajęte ma ręce – odpoczęłaby”, 
czy „Domy rodzinne z wartości 
uczuciowej – nie w murach ich 
moc” to krótkie zapisy literac-
kie zwane „Haiku”. 

„Haiku” – to japońska forma 
poetycka reprezentatywna dla 
okresu Edo (1603 – 1868). Bed-
narek za jej pośrednictwem uj-
muje w słowach cztery pory 
roku, w tym radość z naro-
dzin przyrody i wszystkiego, co 
człowiekowi niezbędne do ży-
cia. W „Piórkach na wietrze” 
frazy zdobią pastele i portret 
olejny w wykonaniu Ryszarda 
Szpakowskiego. 

Tę książkę polecam każde-
mu, kto pragnie oderwać się 
od ciężaru codziennych obo-
wiązków i wczuć się w nie-
powtarzalny nastrój zapachu 
kwiatów, promieni słońca, szu-
mu drzew. 

 KAROLINA KASPRZAK 

ra bądź innym rodzajem nie-
pełnosprawności, a zdrowym 
człowiekiem.

– Nie nauczymy relacji bez 
treningu. Doskonałą formą 
jest tandem. Rower ma dwa 
siodełka i jedną kierowni-
cę. Przez taki układ stwarza 
możliwość bycia razem oso-
bom, z których jedna nada-
je kierunek podróży, a druga 
wspiera energią napędową, 
akceptując wybory kierujące-
go. Tandem w relacji wspie-
rania rozwoju społecznego i 
emocjonalnego osoby z au-
tyzmem lub zespołem Asper-
gera pozwala na delikatne 
prowadzenie przy dobrym 
zgraniu aktywności dwóch 
osób – mówiła jedna z pre-
legentów Elżbieta Olszak w 
wystąpieniu „Ktoś po drugiej 
stronie mostu. Różnorodność 
relacji w grupie osób z auty-
zmem i zespołem Asperge-
ra”. 

Projekt Fundacji „FIONA” 

ma na celu wykształcenie re-
lacji w taki sposób, aby młody 
człowiek z niepełnosprawno-
ścią mógł uwierzyć w sie-
bie, własne możliwości i od-
naleźć miejsce w społeczeń-
stwie. Zakłada m.in. regular-
ne spotkania realizowane w 
domu, wyjścia do kina czy te-
atru, szkolenia warsztatowe 
oraz udział w zajęciach pro-
wadzonych w Centrum Inte-
gracji i Aktywizacji Fundacji 
„FIONA”. 

Jest inicjatywą bardzo po-
trzebną, bo osoby z auty-
zmem i zespołem Asperge-
ra mają trudność w nawiązy-
waniu oraz podtrzymywaniu 
więzi emocjonalnych z ludź-
mi. Społeczność wciąż po-
strzega je jako inne. Uczest-
nicy seminarium przekonali 
się, że są zdolne do przyjaźni 
i miłości, osiągają sukcesy, a 
co najistotniejsze – chcą i po-
trafi ą wiele z siebie dać. 

 KAROLINA KASPRZAK

Autorkę powyższego tek-
stu poznałam na jednym 

ze spotkań organizowanych 
przez wrocławską Fundację 
„L’Arche” w 2008 roku. Czas 
upływa i dziś Katarzyna na 
żadne wydarzenie nie jest w 
stanie dotrzeć. Mama, która 
jest jej jedynym opiekunem, 
choruje. 

Kiedy kilka dni temu zapyta-
łam Kasię, czy odwiedza jeszcze 
„L’Arche” i czy byłaby możliwość, 
aby ktoś z asystentów Fundacji 
po nią przyjechał do domu i za-
wiózł na spotkanie, powiedzia-

ła że zabiegała o to, ale asysten-
tów osób niepełnosprawnych 
w „L’Arche” jest zbyt mało. Fun-
dacja „L’Arche” to zresztą jedna 
z zaledwie kilku na całą Polskę 
organizacji, których działania 
opierają się na asystenturze oso-
bie niepełnosprawnej w różnych 
sferach życia. 

W Polsce brakuje rozwiązań 
systemowych umożliwiają-
cych osobie z niepełnospraw-
nością pozyskanie wsparcia z 
zewnątrz. Katarzyna mieszka 
z matką, ale gdy jej zabraknie, 
zostanie sama. 

Problem opieki nad osobami 
niesamodzielnymi po śmier-
ci rodziców to niezwykle trud-
na i wciąż wymagająca pra-
cy sprawa, dlatego moim zda-
niem powinno odchodzić się 
od zabiegania o uzawodowie-
nie opieki kogoś z rodziny nad 
osobą z niepełnosprawnością, 
a zmierzać raczej w kierunku 
tworzenia szansy na wsparcie 
osób niespokrewnionych, któ-
re po śmierci opiekuna może 
okazać się nieocenione. 

 KAROLINA KASPRZAK

Krok do samodzielności

Skazana na samotność? 
Nazywam się Katarzyna 

Owsiak i mieszkam we 
Wrocławiu – stolicy Dolnego 
Śląska. Od urodzenia cierpię 
na mózgowe porażenie dzie-
cięce. Poruszam się na wózku 
inwalidzkim. Dopóki chodzi-
łam do szkoły podstawowej 
i średniej nie narzekałam na 
brak zajęć. Odrabiałam lek-
cje, co zajmowało mi więcej 
czasu, przebywałam z rówie-

śnikami i dobrze się czułam 
wśród nich.

W momencie zdania matury 
wszystko się urwało. Koleżan-
ki i koledzy pozakładali własne 
rodziny, a ja zostałam sama. 
Na domiar złego w 1990 roku 
zmarł mój tato, a mama ma 86 
lat i potrzebuje opieki. 

Pytam się, dlaczego w tej sy-
tuacji nie mogę liczyć na po-

moc państwa? Czy jako 53-let-
nia kobieta jestem skazana na 
życie w samotności? Czy nie 
mam prawa wyjść do kina, te-
atru lub po zakupy, a to tyl-
ko dlatego, że w Polsce nie ma 
asystentów osób niepełno-
sprawnych? Nóż mi się w kie-
szeni otwiera, gdy codziennie 
walczę o swoje prawa. 

 KATARZYNA OWSIAK

Gdy matki zabraknie…
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Jarosław Duda, pełnomocnik 
Rządu do spraw Osób Niepeł-

nosprawnych, 12 marca tego 
roku spotkał się z przedstawi-
cielami organizacji działają-
cych na rzecz osób niesłyszą-
cych. 

Podczas dyskusji poruszo-
no problemy związane z wpro-
wadzeniem bezpłatnych prze-
jazdów środkami publiczne-
go transportu drogowego dla tej 
grupy społecznej. Wprowadze-
nie ulgi w przejazdach będzie 
przedmiotem dalszej dyskusji, 
w tym międzyresortowej. Przed-
miotem rozmów było też przy-
znawanie osobom niesłyszącym 
rent socjalnych na podstawie 
audiogramu. Obowiązujące re-
gulacje omówili przedstawiciele 

Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Dyskutowano nad możli-
wością wprowadzenia rent so-
cjalnych dla osób, których obu-
stronne uszkodzenie słuchu wy-
nosi przynajmniej 80 dB. W po-
siedzeniu wzięli udział przed-
stawiciele Stowarzyszenia Nie-
słyszących i Niepełnospraw-
nych TURKUS, Polskiego Związ-
ku Głuchych, Instytutu Polskie-
go Języka Migowego, Towarzy-
stwa Osób Niesłyszących TON, 
Ruchu Społecznego Głuchych i 
ich Przyjaciół, Stowarzyszenia 
Tłumaczy Polskiego Języka Mi-
gowego a także przedstawicie-
le Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju oraz Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. awa

Spotykając osobę niepełno-
sprawną nie zawsze wiemy 

jak się zachować. Bywa, że je-
steśmy zbyt ugrzecznieni, gło-
śno się litujemy i okazujemy 
współczucie, albo popełniamy 
różnie gafy. Jak się przed nimi 
uchronić można przeczytać w 
broszurce „Savoir-vivre wobec 
osób z niepełnosprawnością”. 

Broszurkę wydała Fundacja 
Integracja z Warszawy. Jej prezes 
Piotr Pawłowski, od trzydziestu 
lat poruszający się na wózku in-
walidzkim, w przedmowie napi-
sał: „Świat się zmienia. Kiedy by-
łem niedawno w centrum han-
dlowym, podjechał do mnie na 
rowerku chłopczyk. Przez chwi-
lę oglądał mój wózek i po chwi-
li spytał „dasz pojeździć?” Zadał 
to pytanie bez jakichkolwiek za-
hamowań i uprzedzeń. I takiego 
postępowania i zachowania ży-
czę wszystkim, którzy się z nami 
kontaktują”. 

Broszurkę przygotowano for-
mie komiksu. Na zamieszczo-
nych zdjęciach są różne scenki 
wyjaśniające, jak należy postę-
pować. Nie opierajmy się o wó-
zek osoby niepełnosprawnej, bo 
naruszamy sferę jej prywatno-
ści, zimą pamiętajmy o odśnie-
żeniu przejazdów i wejść do po-
sesji, nie stójmy nad głową oso-
by siedzącej na wózku, cofnij-
my się dwa kroki lub usiądźmy. 

W dniach od 28 do 30 marca 
Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy dla Dzie-
ci Słabowidzących i Niewido-
mych im. Zofi i Książek-Bregu-
łowej gościł drużyny grające w 

Bardzo bym chciała, aby 
do Czytelników majowe-

go numeru „Filantropa” trafi -
ły moje refl eksje na temat ma-
tek, których dzieci nigdy nie 
wypowiedzą słowa „mama”. 
Taką osoba jest moja córka 
Anna Maria.

Drogie i bardzo zapracowane 
mamy osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu znacznym, dorosłych w 
sensie wieku, a niesamodziel-
nych do końca swojego życia – 
zwracam się do was jako mat-
ka dotkniętej niepełnospraw-
nością intelektualną i brakiem 
wzroku  Anny Marii. Moja cór-
ka Ania ma 34 lata i nigdy nie 
była w stanie powiedzieć sło-
wa „mama”. Dodam jeszcze, 
że Ania jest osobą o zachowa-
niach autystycznych. Był taki 
czas, że nie tolerowała bliskości 
fi zycznej, prężyła się, wyrywała 

Niesłyszący
u Jarosława Dudy

Jeśli spotkamy osobę, która ma 
amputowaną rękę, witając się 
uściśnijmy tę drugą, a gdy chce-
my niepełnosprawnemu pomóc 
wejść do tramwaju lub auto-
busu, najpierw zapytajmy go o 
zgodę. 

Piotr Pawłowski przekonuje, 
że niepełnosprawność nie jest 
żadną barierą w miłości i zakła-
daniu rodziny. Warto wiedzieć, 
że należy zgodzić się, by oso-
ba poruszająca się o kulach zo-
stała obsłużona poza kolejno-
ścią, a chcąc nawiązać kontakt 
z niewidomym, trzeba delikatnie 
dotknąć go w ramię. I nigdy nie 
wolno mówić do niej „do widze-
nia”. awa

Bądź taktowny 
dla niepełnosprawnych 

goalballa – piłkę dla osób nie-
widomych i słabowidzących. 

Do nowoczesnego ośrodka 
dysponującego bogatym zaple-
czem sportowym i rehabilitacyj-
nym przyjechało siedem drużyn 

z rąk. To są bardzo trudne mo-
menty dla każdej matki i nie jest 
łatwo o nich pisać, gdyż przy-
wołują bardzo smutne i trud-
ne wspomnienia. Ale przy oka-
zji zbliżającego się Dnia Mat-
ki, przypadającego na 26 maja, 
niejako automatycznie przywo-
dzą je, dlatego postanowiłam 
właśnie o nich napisać.

Droga, którą przebyłyśmy 
razem z Anią, jest wyjątkowo 
długa, a trudności związane z 
jej przebyciem niemałe. Ale ni-
gdzie nie jest powiedziane, że 
będzie łatwo, lekko i przyjem-
nie. Nie jest też tak, że absolut-
nie wszystkie dni są szare, bure 
i pochmurne. W naszym życiu 
zawsze są wzloty i upadki. Są 
także dni radości, gdy uda się 
pokonać następne etapy samo-
obsługi czy wywołać uśmiech 
na twarzy dziecka. Gdy teraz 
mówię Ani: czy wiesz, że cie-
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z naszego kraju oraz dwie grupy 
z Węgier i jedna z Rumunii. Mię-
dzynarodowy Turniej Goalballa 
zorganizowany przez Klub Start 
Katowice i SOSW w Dąbrowie 
Górniczej rozegrany został po 
raz pierwszy, a głównym celem 
odbywających się pod patrona-
tem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Prezydenta Miasta 
Dąbrowy Górniczej zawodów 
było rozpowszechnianie dyscy-
pliny sportu dzieci słabowidzą-
cych i niewidomych, rozwój go-
alballa jako formy rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych oraz 
rozwijanie koordynacji wzroko-
wo-ruchowej i szybkości reakcji. 
Uczniowie mieli również okazję 
wykazania się swoimi umiejęt-
nościami i możliwość zdobycia 
wymarzonych medali oraz na-
gród.

Mecze rozgrywane były w 
wyjątkowej ciszy i skupieniu, 
bo to przecież słuch decyduje 
w tej dyscyplinie sportu o zwy-
cięstwie. Z niezwykłą sprawno-
ścią trzech zawodników, mając 
szczelnie zasłonięte oczy, broni-
ło 9-metrowej bramki, a precy-
zja rzutów wprawiała w podziw 
osoby widzące. Ciche dzwo-

neczki znajdujące się w kilogra-
mowej piłce pozwalały zawod-
nikom na określenie kierunku i 
siły rzutu. 

Przez dwa dni zawodnicy re-
prezentujący ośrodki dla nie-
widomych i kluby sportowe, w 
których trenują młodzi piłka-
rze, walczyli o tytuł najlepszej 
drużyny. Zdobył go zespół z Bu-
dapesztu, gdzie podporą gru-

py były dwie świetnie grają-
ce dziewczyny. Oni też odebra-
li z rąk dyrektora SOSW Violetty 
Trzciny i prezesa Start Katowi-
ce Piotra Szymali puchar, dyplo-
my, medale i nagrody rzeczowe. 
Podobne wyróżnienia za drugie 
miejsce pojechały również do 
Budapesztu, a trzecią nagrodę 
wywalczyli piłkarze-goalballiści 
z Lublina.

Przyznano również nagrody 
indywidualne – królem strzel-
ców został Marek Mościcki z 
Lublina, najlepszym obrońcą 
Krystian Kisiel reprezentujący 
UKF w Laskach, a tytuł najbar-
dziej wszechstronnego zawod-
nika zdobył Marcin Lisowski z 
Klubu Start Katowice.

RENATA SZAŁWIŃSKA

bie kocham? – a Ania promien-
nie się uśmiecha lub daje bu-
ziaka, to uświadamiam sobie, 
jak długą drogę musiałyśmy 
przejść, aby taka sytuacja była 
możliwa.

W moim przypadku jest jesz-
cze inny sposób, aby się do-
wartościować jako matka. Gdy 
czasami, idąc z Anią ulicą czy 
na przykład do kościoła słyszę: 
jaka ta panienka nieszczęśli-
wa, to najczęściej pytam taką 

„zatroskaną” o szczęście mojej 
córki osobę – skąd pani wie, że 
Ania jest nieszczęśliwa? Prze-
cież Ania doskonale wie, że jest 
kochana i ma przede wszyst-
kim miłość i opiekę. W innym 
przypadku, gdy słyszę: jaka 
pani musi być nieszczęśliwa 
mając takie dziecko – odpo-
wiadam, że ja nie czuję się oso-
bą nieszczęśliwą, gdyż wypeł-
niłam najważniejszą dla każdej 
kobiety rolę matki.

Wypełniłam i właśnie dla-
tego nie czuję się nieszczę-
śliwa, wiem bowiem , że zro-
biłam to, co do mnie należa-
ło i to możliwie najsolidniej, 
jak potrafi łam. Oczywiście, że 
zawsze można zrobić coś le-
piej, ale lepsze jest wrogiem 
dobrego.

Drogie mamy dorosłych 
osób ze znaczną niepełno-
sprawnością intelektualną, 
nie dajcie sobie wmówić, że 

jesteście gorsze, mniej war-
tościowe. Noście głowy wy-
soko.

Nasz wysiłek zasługuje na 
uznanie. A postawa, którą de-
monstrujemy codziennie, jest 
godna naśladowania. Świę-
tujmy więc ten dzień w spo-
sób wyjątkowy. Bardzo bym 
chciała, aby każda z mam tak 
właśnie się czuła.

JADWIGA CZAPLICKA

Drogie mamy – 
noście głowy wysoko 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Piłkarze niewidomi 
i słabowidzący
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Po raz trzeci rozpoczęły 
się konsultacje społeczne 

w ramach Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Ich ce-
lem jest zbieranie pomysłów 
mieszkańców na polepszenie 
życia w Poznaniu. Następnie 
odbędzie się głosowanie na 
najciekawsze projekty. 

Do tej pory w konsultacjach 
wzięło udział łącznie ponad 
100 tysięcy osób. Dzięki aktyw-
ności mieszkańców powstał 
rodzinny plac zabaw nad Mal-
tą, wybudowano nowe ścież-
ki rowerowe, otwarto Ośro-
dek Krótkiego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych. W tym 
roku kwota 10 milionów zło-
tych została podzielona na 
dwie pule: projektów „dużych”, 
gdzie maksymalna kwota do 
uzyskania to 8 mln złotych i 
„małych”, do których kwalifi ku-
ją się projekty nie przekracza-
jące kwoty 1 mln złotych, przy 
czym pula środków przezna-
czona na te projekty wynosi 2 
mln złotych Dzięki temu bę-
dzie można zrealizować wię-

Fundacja Aktywnej Rehabi-
litacji FAR zaprasza organi-

zacje pozarządowe do współ-
pracy w zakresie szeroko rozu-
mianego wspierania osób nie-
pełnosprawnych.

FAR jest ogólnopolską orga-
nizacją pożytku publicznego. 
Naszym celem jest bezpośred-
nie dotarcie do wszystkich osób, 
które w wyniku urazu rdzenia 
kręgowego są uzależnione od 
wózka inwalidzkiego. Często 
trudno im się pogodzić z faktem, 
że spędzą resztę życia na wóz-
ku. Dlatego też z naszą funda-
cją współpracują instruktorzy 
pierwszego kontaktu. Są to oso-
by na wózkach, które dociera-
ją do osób po URK już w szpita-
lu lub w placówce rahabilitacyj-
nej. Wzorzec osobowy niepełno-
sprawnego instruktora pozwa-
la osobom świeżo po urazie do-
strzec szanse na powrót do ży-

cia w społeczeństwie. Instrukto-
rzy na przykładzie własnych do-
świadczeń pokazują, jak prowa-
dzić normalne życie, realizować 
marzenia i osiągać postawio-
ne sobie cele. Osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny mogą zna-
leźć potrzebne informacje i uzy-
skać poradę.

Fundacja prowadzi kom-
pleksowy program aktywiza-
cji zawodowej i społecznej. W 
praktyce oznacza to, że uczy-
my osoby niepełnosprawne jak 
samemu wykonywać czynno-
ści życia codziennego, czyli jak 
odzyskać niezależność. Ofe-
rujemy wszechstronną pomoc 
– dostosowaną indywidualnie 
do każdej osoby. Są to spotka-
nia indywidualne, zajęcia gru-
powe, obozy, kursy i szkolenia 
– zarówno dla osób niepełno-
sprawnych, jak i ich rodzin czy 
opiekunów.

Dodatkowo realizujemy pro-
jekty dla osób nieaktywnych za-
wodowo. Ich głównym celem 
jest przygotowanie osób niepeł-
nosprawnych do wejścia na ry-
nek pracy. Wsparcie skierowa-
ne jest do osób ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności. Podczas trwa-
nia wszystkich działań projekto-
wych zapewniamy indywidual-
ne wsparcie doradcy zawodowe-
go, trenera i poszukiwacza pracy.

W ramach projektów oferuje-
my:

-  zajęcia indywidualne i gru-
powe w ramach warsztatów

-  kursy zawodowe i szkolenia 
podnoszące kwalifi kacje

-  możliwość odbycia stażu re-
habilitacyjnego oraz praktyki 
zawodowej

-  wsparcie w poszukiwaniu 
pracy i podjęciu zatrudnie-
nia.

Podjęcie współpracy z Funda-
cją przyczyni się do podniesie-
nia jakości i poszerzenia zakresu 
wsparcia oferowanego osobom 
niepełnosprawnym tak przez 
FAR jak przez Państwa instytu-
cję. Zapraszamy do współpra-
cy, jesteśmy otwarci na wszel-
kie propozycje. Służymy pomo-
cą i wsparciem, dzięki bezpo-
średniemu kontaktowi będziemy 
mogli szerzej przedstawić ofertę 
współpracy. 

DARIUSZ BOŁĄDŹ
UL. SZAMARZEWSKIEGO 78/82 

LOK. 71  
60-569 POZNAŃ

TEL/FAX: 61-852-24-56
TEL. KOM.: 506-020-891

BIURO.WIELKOPOLSKIE@FAR.ORG.PL
OSOBA KONTAKTOWA:

ARKADIUSZ NAPIERALSKI
TEL.: 504-091-634

GODZINY PRACY BIURA:
PON.-ŚR. 8.00-16.00

CZW. 10.00-18.00
PT. 8.00-16.00

Pomoc dla osób
po urazie kręgosłupa

cej mniejszych kosztowo pro-
jektów.

W maju na poznańskich 
osiedlach odbyły się debaty z 
mieszkańcami, których celem 
było przekazanie informacji o 
Poznańskim Budżecie Obywa-
telskim 2015 oraz opracowanie 
Mapy Potrzeb Lokalnych. Cho-
dzi o to, by zgłaszane projekty 
wpisywały się w plany i marze-
nia poznaniaków. Dodatkowo 
w weekendy na placu Wolno-
ści stanął specjalny niebieski 
namiot, w którym mieszkań-
cy dowiadywali się, jak działa 
Poznański Budżet Obywatelski 
oraz pobrali formularze i ma-
teriały informacyjne. Punkt in-
formacyjno-doradczy działał 
w terminach 1-4 maja, 10-11 
maja, 17-18 maja oraz będzie 
działał w czasie 24-25 maja, 
31 maja-1 czerwca, 7-8 czerw-
ca, 14-15 czerwca w godzinach 
od 11.00 do 18.00.

Działania są efektem pra-
cy i wsparcia poznańskich 
organizacji pozarządowych. 

Zgłoszone pomysły będą we-
ryfi kowane przez wydziały i 
jednostki Urzędu Miasta Po-
znania oraz specjalnie powo-
łany zespół opiniujący, któ-
rego zadaniem będzie stwo-
rzenie ostatecznej listy pro-
jektów na kartach do głoso-
wania. Na każdym etapie od 
momentu zgłoszenia projek-

tu będą przekazywane infor-
macje o tym, co się z nim ak-
tualnie dzieje. Głosowane 
planowane jest na 1-12 paź-
dziernika 2014 roku. Prawo 
do głosowania będzie roz-
szerzone dodatkowo o osoby, 
które ukończyły 16 rok życia 
i są zameldowane w Pozna-
niu. awa

Rusza budżet obywatelski

Dzięki budżetowi obywateskiemu 
zmienia się oblicze Poznania
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Jeśli nigdy nie mieliśmy pro-
blemów ze zdrowiem psy-

chicznym, trudno będzie nam 
zrozumieć sytuację człowie-
ka, który znajduje się w takim 
położeniu – twierdzi Weroni-
ka Zielona – autorka książki 
„Dziwny świat schizofrenicz-
ki”.

Nie jest to publikacja nauko-
wa, lecz autobiografi a o nie-
ocenionej wartości. „Dziwny 
świat schizofreniczki” to do-
kładne, a jednocześnie do głębi 
poruszające świadectwo walki 
z chorobą. Świadectwo, które 
uświadamia jak niewiele wie-
my o schizofrenii.

– Nieskończony strach pa-
raliżował mnie całą, chciałam 
krzyczeć, żebrać o pocieszenie, 
pragnęłam obudzić się z tego 
koszmaru i umrzeć. Prawdziwy 
strach obezwładnia. Sprawia, 
że wszystko to, co dobre i pięk-
ne nagle znika albo traci swój 
pierwotny blask, przeistacza się 
w swoje antypody. Strach wy-
wołuje silne emocje. Bojąc się 

czegoś, często później dozna-
jemy katharsis – wewnętrzne-
go oczyszczenia – wyznaje We-
ronika. 

Zanim zachorowała, była 
zbuntowaną nastolatką noszą-
cą kolorowe stroje i dużo biżu-
terii. Pierwsze symptomy schi-
zofrenii paranoidalnej pojawi-
ły się, gdy pojechała do Katowic 
złożyć dokumenty na studia 
kulturoznawcze. Wtedy poczu-
ła, że dzieje się z nią „coś no-
wego, nieznanego i przerażają-
cego”. Od tego momentu świat i 
całe życie stały się koszmarem. 

Za pośrednictwem publika-
cji przeżywamy z Weroniką 
nieopisane poczucie pustki po 
stracie przyjaciół i chłopaka. 
Jakże często nie dajemy rady 
towarzyszyć drugiemu człowie-
kowi w chorobie. Jakże łatwo 
zamykamy wtedy drzwi, zosta-
wiając za nimi bez żalu to, co 
latami wspólnie budowaliśmy.

„W szpitalu psychiatrycznym 
byli dziwni ludzie. Dziewczynki 
z anoreksją, które, choć umie-

rały z głodu, to jednak twier-
dziły, że są za grube, a przy-
pominały postacie – szkiele-
ty z obozu koncentracyjnego. 
Lekarze faszerowali mnie róż-
nymi psychotropami i środka-
mi nasennymi. Byłam w szoku. 
Wciąż słyszałam tajemnicze 
głosy, które zdradzały wielkie 
sekrety albo mi ubliżały. Czu-
łam się jak w potrzasku” – pi-
sze autorka. 

Nieobce jest Weronice niepo-
hamowane pragnienie uciecz-
ki do nikąd, lęk, strach i pu-
łapka uzależnienia od alkoho-
lu, z której wydostaje się dzię-
ki pomocy terapeutycznej, a 
nade wszystko dzięki własnej 
determinacji. Książka „Dziwny 
świat schizofreniczki” ukazuje 
ogromną potrzebę społeczne-
go uznania i szacunku, o któ-
re chorzy i ich rodziny nieusta-
jąco muszą walczyć w społe-
czeństwie obojętnym, a nawet 
eliminującym osoby ze schizo-
frenią.

 KAROLINA KASPRZAK

Komisja Dialogu Obywa-
telskiego przy Wydzia-

le Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Pozna-
nia na spotkaniu 24 marca 
skoncentrowała się na spra-
wach ważnych dla organi-
zacji pozarządowych. 

Uczestnicy podjęli problem 
frekwencji na posiedzeniach. 
Byli zgodni, że należy wyeli-
minować tak zwane „martwe 
dusze”: tych, którzy zapisa-
li się do komisji, a nie biorą 
udziału w spotkaniach.

 Łukasz Garczewski z Za-
rządu Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży 
z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym „Żurawnika”, 
przedstawił uwagi i popraw-
ki do zarządzenia prezyden-
ta Poznania w sprawie powo-
ływania i organizacji Komisji 
Dialogu Obywatelskiego. 

Mówiono o wymogu kwo-
rum. Zaproponowano, by we 
wszystkich sprawach brać 
pod uwagę 35 procent człon-
ków. 

Poproszono o zgłaszanie 
tematów prac Komisji. Pro-
ponowano konsultację pro-
gramu opieki nad dziećmi do 
lat trzech i pieczy zastępczej 
oraz współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, a tak-
że ich współdziałanie z urzę-
dem. 

Zgłoszono cykl spotkań 
na temat ochrony i promo-
cji zdrowia, zmiany ustawy o 
pomocy społecznej, bezdom-
ności, niepełnosprawności, 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 

– Musimy śledzić zmiany 
ustawowe – mówiła Justyna 
Ochędzan. – I pomagać w tej 
dziedzinie obywatelom, aby 
wiedzieli, o co mogą wal-
czyć. 

Uczestnicy zebrania byli 
zgodni, że należy zająć się 
sprawą krzywdzenia dzieci. 
Z Raportu Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej wynika, 
że 15 procent Polaków po-
siadających dzieci do 18 roku 
życia stosowało wobec swo-

ich dzieci różne formy prze-
mocy przynajmniej raz. Oko-
ło 12 procent przyznaje się do 
stosowania jej więcej niż raz. 
Wielu rodziców przyznaje się 
do klapsów, szarpania i po-
pychania, ciągnięcia za ucho 
lub włosy, uderzania paskiem 
lub innym przedmiotem, do 
spowodowania siniaków i 
skaleczeń, a także do prze-
mocy psychicznej i ekono-
micznej. 

Do stosowania wobec 
swojego dziecka przemo-
cy seksualnej przyznało się 
mniej niż 1 procent bada-
nych. Mimo wszystko jed-
nak odsetek osób dostrzega-
jących więcej złych niż do-
brych skutków dyscyplino-
wania poprzez przemoc fi -
zyczną znacznie wzrósł.

Ważnym tematem zebra-
nia były możliwości korzy-
stania przez organizacje po-
zarządowe z funduszy unij-
nych. Konieczny jest w tym 
zakresie cykl szkoleń. 

AURELIA PAWLAK

KDO 
w Sali Białej

Desperacja rodziców i opie-
kunów osób z niepełno-

sprawnością domagających się 
w gmachu Sejmu podwyższe-
nia wysokości świadczeń były 
tematem XIX posiedzenia Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego 
przy Pełnomocniku Prezyden-
ta Miasta Poznania do spraw 
Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkanie w czwartek 3 
kwietnia w Sali Białej Urzędu 
Miasta zaproszono dyrektora 
wielkopolskiego oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
Grzegorza Naranowicza, któ-
ry objaśnił kwestie dotyczące fi -
nansowania działań organiza-
cji pozarządowych w ramach 
otwartych konkursów ofert.

Głos zabrała specjalistka spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu z Kompanii Piwowarskiej 
Agnieszka Mosiniak-Chołdrych. 
Z prezentacji pod nazwą „Współ-
praca z biznesem bez tajemnic” 
reprezentanci organizacji poza-
rządowych dowiedzieli się, że 
warto współpracować z fi rmami 
komercyjnymi. 

 Uwagę obecnych zajęła rów-
nież kwestia protestu w Warsza-
wie, w którym rodzice i opieku-
nowie osób z niepełnosprawno-
ścią walczyli o należne im środ-
ki. Głos w tej kwestii zabrała Eu-
nika Lech z Towarzystwa Osób 
Niesłyszących „TON”. Wyraziła 
zrozumienie dla opiekunów i ro-
dziców osób z niepełnospraw-
nością, którym niskie świadcze-
nia nie pozwalają na godne ży-
cie. 

 KAROLINA KASPRZAK

DOROTA SUDER

Nie – przemocy

W życiu dobro
Przeplata się ze złem
Lecz zawsze przemocy
Mówmy nie
Wystarczy uwrażliwić 
Swą duszę i włączyć 
czerwoną lampkę
Z napisem SERCE
Dzięki któremu 
Będziemy gotowi 
Pomóc

Gdy się słyszy głosy

Bez „martwych dusz”
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Zmierzenie się z bada-
niem kompetencji mięk-

kich nie jest zadaniem pro-
stym, szczególnie jeśli nie 
chcemy opierać się na stan-
dardowych testach przed-
stawiających umiejętności 
na skali, wykresie, czy dia-
gramie. 

Model wielostronnej dia-
gnozy kompetencji osób nie-
pełnosprawnych (MWDK) łą-
czy podejście coachingowe z 
diagnozą kompetencji mięk-
kich, zapewniając indywi-
dualne podejście do każde-
go klienta. Pomysł stworze-
nia narzędzia, którego głów-
nym celem było wydoby-
cie, uaktywnienie i wzmoc-
nienie posiadanego kapitału 
kompetencyjnego jest odpo-
wiedzią na niską aktywność 
osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy.

INNOWACYJNOŚĆ
W czym przejawia się inno-

wacyjność MWDK? 

Zaczynając od końca, czyli 
rezultatu diagnozy, chcieli-
śmy, aby oprócz namacal-
nego rezultatu w postaci 
raportu z diagnozy wskazu-
jącego poziom posiadanych 
kompetencji, osoba badana 
otrzymała dodatkowy papier, 
który wzmocniłby jej pozy-
cję na rynku pracy. Wpadli-
śmy na pomysł, że okrojony 
z informacji intymnych efekt 
diagnozy mógłby otrzymy-
wać również pracodawca, 
traktując go jako swoiste 

Zamiast ryby wędka 
– CZYLI JAK AKTYWIZOWAĆ SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY

referencje dołączone do CV 
kandydata. 

Szczególne znaczenie 
może mieć to dla osób nie 
posiadających jeszcze do-
świadczenia na rynku pracy, 
nadmienię, że nasz projekt 
skierowany jest do osób po-
między 18 a 34 rokiem życia. 
Przekazanie pracodawcy in-
formacji na temat posiada-
nego kapitału kompetencyj-
nego, motywacji do podjęcia 
zatrudnienia, jak również 
ograniczeń wynikających 
z tytułu posiadanej niepeł-
nosprawności uwiarygodnia 
pozycję kandydatów dopie-
ro wkraczających na rynek 
pracy. 

Innowacyjność modelu nie 
ogranicza się jednak jedynie 
do końcowych raportów. Ca-
łość diagnozy ma charakter 
jakościowy, oparty na pod-
łożu coachingowym. Co to 
oznacza w praktyce? Oprócz 
przekazania ostatecznej dia-
gnozy w postaci konstruk-
tywnej informacji zwrot-
nej, osoba niepełnosprawna 
sama odkrywa swój poten-
cjał, wzmacniając tym sa-
mym poczucie własnej war-
tości. 

Założeniem wyjściowym 
jest twierdzenie, że każdy 
człowiek posiada jakiś za-
sób, który może rozwijać. 
Częstokroć jednak pokutuje 
podejście, zgodnie z którym 
skupiamy się na własnych 
niedoskonałościach, co po-
tęguje w nas poczucie roz-
czarowania, porażki i niedo-
skonałości. 

MWDK koncentruje się, 
mówiąc metaforycznie, na 
tym, aby wyselekcjonować 
ziarna od plew, aby zweryfi -
kować, co jest moją mocną 
stroną, moim zasobem, któ-
ry mogę pielęgnować i dążyć 
do jego wzmacniania. Jedno-
cześnie istotne jest dookre-
ślenie czynników zewnętrz-
nych, których nie jestem w 
stanie zmienić, aby w kon-

sekwencji kierować uwagę 
na elementach, które jestem 
w stanie zmodyfi kować.

FORMA
Z czego się składa narzę-

dzie? Jaka jest forma modelu?

Całość modelu opisana 
jest w postaci jednego pod-
ręcznika zawierającego: 
część poświęconą metodo-
logii, instrukcje prowadze-
nia wywiadu pogłębione-
go, ćwiczenia diagnozujące 
umiejętności miękkie oraz 
karty pracy użytkownika na-
rzędzia. Na obecnym etapie 
projektu, podczas realizo-
wanych konferencji i szko-
leń, przekazujemy uczestni-
kom papierowe wersje pod-
ręczników. 

Jednak niezależnie od 
tych działań można bez-
płatnie pobrać model w po-
staci elektronicznej z naszej 
strony internetowej www.
diagnozakompetencji.com. 
Jako, że narzędzie ma cha-
rakter opisowy, całość dia-
gnozy zbudowana jest w 
oparciu o indywidualną rela-
cję badacza z osobą niepeł-
nosprawną. 

Niebagatelne znaczenie 
mają zawarte w modelu py-
tania coachingowe, które po-
zwalają na otwarcie się oso-
by badanej na poszukiwanie 
różnorodnych możliwości, 
spojrzenie na swoją sytuację 
zawodową z wielu perspek-
tyw. 

Forma diagnozy ma cha-
rakter wywiadu pogłębione-
go, połączonego z ćwicze-
niami projekcyjnymi, wizu-
alizacjami, zadaniami intro-
spektywnymi. Ogromną za-
letą modelu jest możliwość 
samodzielnego zapoznania 
się przyszłego użytkownika 
z narzędziem dzięki przej-
rzystej formie podręcznika.

ZACHĘTA
Jak zachęcić doradców za-

wodowych, coachów, pośred-
ników pracy, pracowników 
działów HR do korzystania
z MWDK?

Po pierwsze, narzędzie 
jest dostępne bezpłatnie, wy-
starczy ściągnąć je z naszej 
strony internetowej. Po dru-
gie, nie jest wymagana żad-
na licencja uprawniająca do 
wykorzystywania modelu 
w codziennej praktyce za-
wodowej. Po trzecie, sposób 
prowadzenia diagnozy pro-
muje wykorzystywanie po-
dejścia coachingowego w 
aktywizacji zawodowej. 

Badania wskazują, że 
z większą ochotą realizuje-
my pomysły własne, choć-
by błędne, niż narzucone od-
górnie. Dlatego tak ważna 
jest umiejętność wydobycia i 
wyartykułowania przez oso-
bę badaną posiadanego po-
tencjału. 

Adekwatna samoocena 
wzmacnia poczucie własnej 
wartości, które jest niezwy-
kle istotne podczas rozmów 
kwalifi kacyjnych, jak rów-
nież w adaptacji do nowego 
miejsca pracy.

Model wielostronnej dia-
gnozy kompetencji osób nie-
pełnosprawnych szansą na 
ich skuteczną aktywizację 
zawodową w Wielkopolsce 
jest projektem innowacyj-
nym współfi nansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Reali-
zatorem projektu jest Biuro 
Doradztwa Inwestycyjnego 
„Europejczyk” w partnerskie 
z Oddziałem Wielkopolskim 
Polskiego Związku Głuchych.

MAGDALENA ADAMSKA

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zakończyła się piąta edy-
cja programu „Strefa Ro-

dzica. Budimex Dzieciom”. 
Szczególne miejsce dla ro-
dziców małych pacjentów 
powstało w Szpitalu Klinicz-
nym im. Karola Jonschera w 
Poznaniu.

Rośnie w siłę „Strefa Rodzi-
ca. Budimex Dzieciom” reali-
zowana przez Budimex S.A., 
bez której wielu małych pa-
cjentów szpitali i oddziałów 
dziecięcych w Polsce nie wy-
obraża sobie szybkiego po-
wrotu do zdrowia. Po Lubli-
nie, Białymstoku, Łodzi i Kato-
wicach przyszedł czas na Po-
znań. Pierwsza w tym roku 
Strefa Rodzica powstała w 
Szpitalu Klinicznym im. Karo-
la Jonschera Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcin-
kowskiego na oddziale chirur-
gii dziecięcej. Szpital posiada 
jeden z największych oddzia-
łów dziecięcych w wojewódz-
twie wielkopolskim. Rocznie 
na chirurgii leczy się tutaj po-
nad 1400 dzieci z całego re-
gionu. Na realizację przedsię-
wzięcia przeznaczono świe-
tlicę dziecięcą, pokój socjal-
ny oraz przestrzenie koryta-
rzowe. Podobnie jak w pozo-
stałych miejscach strefa zosta-
ła odpowiednio wyposażona 
w sprzęt niezbędny dla prze-
bywających w szpitalu rodzi-

PROJEKT „STREFA RODZICA. BUDIMEX DZIECIOM”

Dla małych pacjentów 
chorych na raka

ców: składane łóżka, meble, 
sprzęt AGD.

Głównym celem społeczne-
go programu „Strefa Rodzica. 
Budimex Dzieciom” jest stwo-
rzenie rodzicom chorych dzie-
ci bardziej komfortowych wa-
runków do przebywania ze 
swoimi pociechami w szpita-
lu, a tym samym poprawa sa-
mopoczucia dzieci i ułatwie-
nie im szybszego powrotu do 
zdrowia. Tworzeniu na od-
działach dziecięcych polskich 
szpitali specjalnych stref prze-
znaczonych dla rodziców ma-
łych pacjentów. W strefi e moż-
na wypocząć, przygotować 
posiłek lub po prostu pobyć 
ze swoim dzieckiem i choć na 
chwilę oderwać się od szpital-
nej rzeczywistości. To pionier-
skie przedsięwzięcie promu-
je uczestnictwo rodziców w 
procesie hospitalizacji, co - jak 
potwierdzają badania - real-
nie wpływa na szybszy po-
wrót dziecka do zdrowia. Cho-
dzi też o zapewnienie chorym 
dzieciom jak najdłuższego 
kontaktu z rodzicami, zmniej-
szenie stresu spowodowane-
go izolacją i brakiem kontaktu 
z rodzicem, nagłośnienie pro-
blemu, jakim jest ograniczo-
ny kontakt rodziców z dziećmi 
na oddziałach pediatrycznych 
oraz realne skrócenie czasu 
pobytu dzieci w szpitalu. 

W ramach projektu na od-
działach dziecięcych polskich 
szpitali wydzielane są specjal-
ne strefy dla rodziców. W za-
leżności od potrzeb i warun-
ków panujących w poszcze-
gólnych placówkach może to 
być zaaranżowanie nieużywa-
nego pomieszczenia lub frag-
mentu korytarza, wyposażenie 
szpitala w odpowiednią ilość 
składanych łóżek lub urzą-
dzeń sanitarnych, czy zorga-
nizowanie miejsca do wypo-
czynku i zabawy z dziećmi. 

O projekcie mówi Agniesz-
ka Grochowska – Honorowa 
Ambasadorka Projektu: 

– Sama jestem mamą, dla-
tego doskonale rozumiem, jak 
ważne jest być przy chorym 
dziecku. Jak wiele znaczy trzy-
manie za rękę, uśmiech, przy-
tulenie. Niestety, w szpitalach 
często brakuje miejsc, które 
umożliwiają takie stałe wspar-
cie. Dlatego kibicuję temu pro-
jektowi z całego serca. 

– Cieszy mnie, że projekt 
Strefa Rodzica, który realizu-
jemy, odpowiada na faktyczne 
potrzeby. Poza realną popra-
wą warunków pełni też funk-
cję edukacyjną – uświadamia, 
że obecność rodziców i przy-
jazne otoczenie przyspiesza-
ją proces zdrowienia dziecka. 
Projekt ma również szerszy 

wymiar edukacyjny – promuje 
korzyści emocjonalne i wspar-
cie procesu leczenia, wynika-
jące z uczestnictwa rodziców 
w opiece nad chorym dziec-
kiem. Dla mnie duże znacze-
nie ma również osobiste za-
angażowanie pracowników 
naszej fi rmy, którzy w jako 
wolontariusze włączają się 
w urządzenie wyremontowa-
nych pomieszczeń: pomagają 
w montażu, ustawianiu mebli, 
wykonują drobne prace wy-
kończeniowe – mówi Krzysz-
tof Kozioł, dyrektor Biura Ko-
munikacji Zewnętrznej fi rmy 
Budimex S.A.

Pierwsze w Polsce strefy po-
wstały w Dziecięcym Szpita-
lu Klinicznym im. prof. Anto-
niego Gębali, na Oddziale Chi-
rurgii i Traumatologii. Kolejne 
na terenie Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego im. L. Zamenhofa w Bia-
łymstoku, w łódzkim Centrum 
Zdrowia Matki Polki oraz w 
Katowicach w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka.

W tym roku tempo pracy 
nie spada – oprócz Poznania 
otwarcie nowych Stref Rodzi-
ca zaplanowano w Gdańsku, 
Szczecinie i Krakowie. Pro-
jekt jest w całości fi nansowa-
ny przez Budimex S.A.

STANISŁAW FURMANIAK
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25 marca 2014 r. w War-
szawie, w Państwowym 

Muzeum Etnografi cznym od-
było się uroczyste wręczenie 
nagród w plebiscycie „Kobie-
ta z charakterem 2013” dwu-
tygodnika „Przyjaciółka”.

W trzeciej edycji plebiscy-
tu nominowanych było 10 ko-
biet: Ewa Błaszczyk, Mirosła-
wa Kątna, Paulina Młynarska, 
Małgorzata Ostrowska-Kró-
likowska, Dorota Soszyńska, 
Ewa Wachowicz, Urszula Du-
dziak, Olga Morawska, Iwo-
na Guzowska, Katarzyna Gro-
chola. 

„Kobieta z Charakterem” to 
nagroda dwutygodnika „Przy-
jaciółka”, która została usta-
nowiona w 2011 roku. Wyboru 
„Kobiety z charakterem” doko-
nują czytelniczki „Przyjaciół-
ki” w drodze plebiscytu. To one 
również nominują panie do 
tego tytułu. Nagrody wręczane 
były w tym roku po raz trzeci. 
W poprzednich latach laureat-
kami nagrody zostały Anna 
Dymna oraz Dorota Wellman, 
a tegoroczną laureatką zosta-
ła Ewa Błaszczyk. Uroczystość 
poprowadził Tomasz Kammel. 
Ewa Błaszczyk odebrała sta-
tuetkę z rąk redaktor naczel-
nej „Przyjaciółki”, Urszuli Zub-
czyńskiej. Galę uświetnił wy-
stęp Tatiany Galistyny – zwy-
ciężczyni 6. edycji programu 
„Mam talent” oraz koncert ze-
społu GlassDuo.

Ewa Błaszczyk jest aktorką 
teatralną i fi lmową, pieśniar-
ką, mamą. Nikt nie przypusz-

Nauka poruszania się na 
wózku inwalidzkim, po-

konywania barier architekto-
nicznych. Tenis stołowy, ko-
szykówka, piłka ręczna, siat-
kówka, boccia, unihokej, za-
jęcia na basenie. Wsparcie 
pedagoga specjalnego, logo-
pedy, fi zjoterapeuty i masa-
żysty, warsztaty umiejętno-
ści życiowych. Indywidualne 
wsparcie środowiskowe, czy-
li pomoc specjalisty od samo-
obsługi i asystenta osoby nie-
pełnosprawnej. Te wszystkie 
działania wspierające niepeł-
nosprawnych – podopiecz-
nych Fundacji Podaj Dalej, są 
realizowane w ramach pro-
jektu Aktywni i Niezależni. 

Głównym celem działań 
projektowych jest zwiększe-
nie samodzielności osób nie-
pełnosprawnych. Uczestnika-
mi zajęć są osoby z niepełno-
sprawnością narządu ruchu 
zamieszkałe na terenie pięciu 
powiatów subregionu koniń-
skiego: Miasta Konina, powia-
tu konińskiego, powiatu słu-
peckiego, kolskiego oraz turec-
kiego. 

Oferowane wsparcie dopa-
sowane jest do indywidual-
nych potrzeb i możliwości każ-
dego z benefi cjentów projek-
tu. Są to zajęcia indywidual-
ne i grupowe, zwiększające sa-
modzielność tych osób. Podej-
mowane działania to komplek-
sowe, a zarazem wielopłasz-
czyznowe wsparcie osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin 
w zapobieganiu wykluczeniu 
społecznemu. 

W czasie zajęć z aktywnej 
rehabilitacji uczestnicy naby-
wają podstawowe umiejętno-
ści związane z prawidłowym 
siedzeniem na wózku, wyko-
nywaniem ruchów lokomocyj-
nych przy pomocy dłoni i prze-
mieszczaniem się. Podopiecz-
ni mają również czas poświę-
cony na ćwiczenia ogólnokon-
dycyjne z elementami siłowy-
mi – czyli samodzielne wyko-
nywanie ćwiczeń fi zycznych z 
wykorzystaniem gum, ciężar-
ków, drążków i obciążników. 
Celem ćwiczeń jest zwiększe-
nie siły oraz wytrzymałości 
ciała, a także jego elastyczno-
ści, co ułatwia samoobsługę. 
Uczestnicy zajęć ćwiczą rów-
nież pokonywanie przeszkód 
architektonicznych. 

– Nasi podopieczni dzię-
ki ćwiczeniom czują się pew-
niej w codziennym życiu. Ła-
twiej jest im wyjść z domu i ra-
dzić sobie z ograniczeniami. 
Aktywna rehabilitacja fi zycz-
na, ale również aspekt integra-

czałby, że w tak drobnej kobie-
cie jest tyle siły ducha. Prze-
trwała niespodziewaną śmierć 
męża i równie nagłą choro-
bę jednej z córek. To doświad-
czenie pchnęło ją w niezna-
ne dotąd rejony życia. Założy-
ła fundację „A kogo?”, by po-
magać dzieciom w śpiączce i 
ich rodzicom, często pozosta-
wionym samym sobie. Dla nich 
walczyła o stworzenie proce-
dur wybudzania po ciężkich 
urazach neurologicznych, dla 
nich też wybudowała pierw-
szą tego typu klinikę w Polsce. 
Do dzisiaj wróciło tam do ży-
cia pięcioro dzieci, które wcze-
śniej nie miałyby na to szansy.

OPRACOWAŁ

ROBERT STĘPIŃSKI 

Kobieta 
z charakterem

cyjny – to wszystko jest bar-
dzo ważne dla osób biorących 
udział w zajęciach – mówi in-
struktor aktywnej rehabilitacji 
Sławomir Gontarz. 

Dzięki projektowi Aktywni i 
Niezależni odbywają się rów-
nież regularne treningi druży-
ny koszykówki na wózkach. 
O roli sportu osób niepełno-
sprawnych mówi koszykarz 
Przemysław Stelmaski: 

– Do gry przekonała mnie 
po prostu chęć do aktywności. 
Po wypadku, przez który stra-
ciłem swoją sprawność, głów-
nie przebywałem w domu i 
stwierdziłem, że tak dłużej być 
nie może. Koszykówka daje mi 
dużą satysfakcję, możliwość 
sprawdzenia się, nauczenia się 
nowych rzeczy. Teraz trudno 
mi sobie wyobrazić, że miał-
bym nie grać w kosza. 

Aktywni i niezależni ćwiczą 
również na basenie. Rehabili-
tacja w wodzie umożliwia roz-
luźnienie mięśni oraz ich ćwi-
czenie i zwiększenie zakresu 
wykonywanych ruchów. Przed 
każdymi zajęciami na pływalni 
jest czas na doskonalenie sa-
moobsługi, krótki instruktaż i 
rozgrzewkę. Szczególną uwa-
gę prowadzący zwraca na od-
powiednie oddychanie. Pod-
opieczni uczą się również pły-
wać różnymi stylami. Po ćwi-
czeniach nie brakuje czasu na 
przyjemności takie jak zabawy 
z piłką, zjeżdżalnia i jacuzzi. 

Oprócz zajęć na sali gim-
nastycznej czy na pływalni, 
uczestnicy często ćwiczą w 
mieście. Spotykają się wtedy z 
rzeczywistymi utrudnieniami 
w postaci krawężników, nie-
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PROJEKT FUNDACJI IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA „PODAJ DALEJ” W KONINIE

Nauka niezależności

równości, czy chociażby błota 
i piasku. Trening w rzeczywi-
stych warunkach, które spoty-
kamy na co dzień, jest szcze-
gólnie wartościowy dla osób 
niepełnosprawnych. 

Jarek Oliwiecki, który od 
dawna bierze udział w zaję-
ciach, tak o nich mówi: 

– Bardzo lubię ćwiczenia na 
basenie, grę w ping ponga i w 
kosza. Ćwiczenia z pokonywa-
nia barier są również bardzo 
ważne. Widzę u siebie popra-
wę sprawności. Cieszę się, że 
na zajęciach mogę spotkać się 
ze znajomymi. 

Marta Stoińska: 

– Dzięki ćwiczeniom jestem 
bardziej samodzielna, usprawni-
łam się, łatwiej pokonuję bariery 
w terenie. Zależy mi na ćwicze-
niu technik jazdy wózkiem.

Uczestnik z młodszej grupy 
Wojtek Drop: 

– Bardzo podobają mi się 
różne sporty. Gramy w ręcz-
ną, siatkówkę. Ostatnio byli-
śmy na placu zabaw. Na base-
nie uczę się pływać. 

Tata Wojtka, Grzegorz 
Drop: 

– Zastanawiałem się, czy 
Wojtek poradzi sobie na tych 
zajęciach. Jestem zadowolony, 
że jednak zdecydowaliśmy się 
go zapisać. Wojtek jest tu pod 
profesjonalną opieką. Widzę 
wielkie postępy w jego samo-
dzielności, czuje się pewnie na 
wózku. Uczył się też ostatnio 
przesiadania z wózka na łóż-
ko i z powrotem. Wojtek bar-
dzo lubi te zajęcia. 

Działania projektowe to 
również indywidualne wspar-
cie specjalistów. Do domów 
podopiecznych dojeżdżają fi -
zjoterapeuci. Jest to niezbęd-
ny element rehabilitacji ru-
chowej, niezwykle ważny dla 
osób poruszających się przy 
pomocy wózka inwalidzkie-
go. Podczas domowych zajęć 
specjalista dobiera odpowied-
ni program ćwiczeń i meto-
dę weryfi kacji efektów do in-
dywidualnych potrzeb uczest-
nika. Oprócz wykonywanych 
ćwiczeń służą również wspar-
ciem merytorycznym i dzie-
lą się wiedzą z uczestnikami 
projektu mając z nimi regular-
nych kontakt. 

Dzieci, które mają wadę 
wymowy korzystają z pomo-
cy logopedy. Celem jest dą-
żenie do prawidłowego roz-
woju mowy oraz rozwijanie 
poszczególnych funkcji po-
znawczych tak, by dzieci mo-
gły lepiej radzić sobie z wy-
zwaniami dnia codziennego. 

ści życiowych, podczas któ-
rych podopieczni spotkali się 
ze sportowcem Albinem Ba-
tyckim – paraolimpijczykiem, 
reprezentującym nasz kraj w 
rozgrywkach tenisa ziemne-
go na wózkach, profesorem 
Tomaszem Tasiemskim z Ka-
tedry Kultury Fizycznej Osób 
Niepełnosprawnych Akade-
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mii Wychowania Fizycznego w 
Poznaniu, oraz z doktor Alicją 
Długołęcką – edukatorką sek-
sualną i instruktorką aktywnej 
rehabilitacji. 

Zajęcia w ramach projek-
tu Aktywni i Niezależni fi nan-
sowane są ze środków PFRON 
oraz 1% podatku. Adresowa-
ne są do osób, które w swojej 
codziennej aktywności korzy-
stają z pomocy wózka inwa-
lidzkiego. W zajęciach mogą 
uczestniczyć osoby dorosłe, 
dzieci i młodzież.

MARGARETA 
DORABIALSKA-MUŚ

ŁUKASZ OSAJDA

Z każdym dzieckiem prowa-
dzone są indywidualne zaję-
cia dostosowane do jego po-
trzeb.

W trakcie zajęć podopiecz-
ni ćwiczą koordynację wzro-
kowo-ruchową, pamięć, kon-
centrację, grafomotorykę, per-
cepcję wzrokową i słuchową 
oraz uczą się czytać. U dzieci 
prowadzona jest terapia zabu-
rzeń, kształtowane, a następ-
nie utrwalane są nowe umie-
jętności. 

Ważnym elementem pro-
jektu są warsztaty umiejętno-
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Azjatyckie
smaki
Członkowie Klubu Senio-

ra „Złota Jesień” na os. Po-
wstań Narodowych w czwar-
tek, 20 marca wzięli udział w 
spotkaniu „Śladami marzeń – 
azjatyckie smaki, robaki i przy-
smaki”, które prowadził absol-
went turystyki i rekreacji na 
Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu Tomasz 
Labus. 

Zaprezentował 168 zdjęć ilu-
strujących wyprawę zorganizo-
waną w 2012 roku do Azji Po-
łudniowo-Wschodniej. Opowia-
dał m. in. o egzotycznych potra-
wach. W Malezji i Laosie można 
na przykład zjeść kobrę w zio-
łach, a w Tajlandii robaki. Pan 
Tomasz mówił też o obyczajach 
w tamtej części świata, ludziach, 
świątyniach, handlu, przygo-
dach, na jakie natrafi ają podróż-
nicy. 

Przed tą prezentacją imieniny 
obchodziły panie ze „Złotej Jesie-
ni”: Maria, Kazimiera, Bożena, 
Krystyna. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Tomasz Labus 
prezentuje zdjęcia.

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Syzyfowie

Na myśl 
po minionym
i tym, co przed nami,
cóż pozostaje?
Lękać się, drżeć
i umierać z troski
o siebie nawzajem
i dalej wtaczać
swój głaz na szczyt
bez końca
do końca. 

„Są międzynarodowymi 
artystami, choć funkcjo-

nują jak kilkuletnie dzieci” – 
mejla o takim temacie otrzy-
małam w piątek 11 kwietnia. 
Chodziło o twórców sztuki 
„art brut”, którzy mimo defi -
cytów intelektualnych stali 
się cenionymi na całym świe-
cie malarzami i rysownikami. 

Tego dnia poznaniacy mo-
gli podziwiać po raz kolejny 
ich dzieła na wernisażu wysta-
wy pod nazwą „Słońca. Uśmie-
chu. Kolorowe. Kobieta. Kape-
lusz. Wiosna, czyli „Piękno w 
pakiecie 2”, zorganizowane-
go w Galerii „tak” w Poznaniu, 
którą prowadzi Stowarzysze-
nie „Na Tak”. 

Wieczorne spotkanie ze 
sztuką stało się też okazją do 
złożenia podziękowań twór-
com i ich bliskim – za wysiłek 
oraz zaangażowanie w two-
rzenie niepowtarzalnych dzieł. 

Kuratorki wystawy Małgo-
rzata Szaefer i Dorota Starosta 
dziękowały autorom prac. Było 
to 13 artystów: Paweł Andrze-
jak, Wojciech Andrzejak, Daria 
Brambor, Przemysław Czubek, 
Władysław Grygny, Mariusz Jó-
zefi ak, Mikołaj Ławniczak, Ju-
styna Matysiak, Iwona Mysera, 
Ewa Sikorska, Mariusz Sztu-
ba, Magdalena Zielazna i Hen-
ryk Żarski.

Każdy z nich ma inną histo-
rię życia, każdego też charak-
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WERNISAŻ WYSTAWY W GALERII „TAK”

Słońca. Uśmiechu. 
Wiosna.

czy starych papierów. Głów-
ny temat prac Justyny Maty-
siak to kobieta, jej zmienność, 
pragnienia i marzenia. Miko-
łaj Ławniczak lubi tak zwany 
„koncept mikro-kwadratów”, 
które później łączy za pomo-
cą taśmy klejącej tworząc puz-
zle-kwadraty.

O każdym twórcy z krę-
gu „art brut” można dużo pi-
sać. Ci, którzy nie dowierza-
ją, że mimo znacznej niepeł-
nosprawności można w dzie-
dzinie sztuki osiągać sukce-
sy na wysoką skalę, winni jak 
najszybciej odwiedzić Galerię 
„Tak” na Mielżyńskiego 27/29. 
Naprawdę warto.

 KAROLINA KASPRZAK
teryzuje indywidualny styl w 
twórczości – koncentrowanie 
się na różnych, odmiennych od 
siebie detalach. Artyści są za-
praszani do udziału w wyda-
rzeniach kulturalnych o mię-
dzynarodowej randze, przez co 
zyskują sławę, podziw i spo-
łeczny szacunek. 

Tematem prac Wojciecha 
Andrzejaka są pociągi, tram-
waje, autobusy, ciężarów-
ki i statki. Kreśli je najczę-
ściej cienkopisem albo ołów-
kiem. Z kolei Władysław Gry-
gny tworzy listy-collage, w któ-
re wkomponowuje znalezio-
ne elementy: fragmenty kopert 
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Kuratorki wystawy Małgorzata Szaefer (z prawej) 
i Dorota Starosta wprowadzają uczestników spotkania 

w tematykę prac twórców. 

Rozmowy miłośników sztuki.

Uczestniczka Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Krzemień”

Justyna Matysiak
przy swoich pracach. 
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W moich opowieściach do-
tyczących osób dzielnie 

walczących z chorobą, a szcze-
gólnie w opowieściach o dziel-
nych dzieciach, dla których 
brak możliwości normalne-
go funkcjonowania jest wyjąt-
kowo bolesny, nie sposób nie 
przedstawić historii jakże mą-
drego i dojrzałego, dziesięcio-
letniego chłopca o imieniu Łu-
kasz. 

Wkrótce po przyjściu na świat 
zaczął się on zmagać się z prze-
wlekłą chorobą Leśniowskiego-
Crohna. Jest to schorzenie auto-
immunologiczne, które atakuje 
jelita i powoduje ich stan zapal-
ny. Objawy przyjmują postać bó-
lów brzucha, biegunek, a co za 
tym idzie – osłabienia, odwod-
nienia i niedoborów elektroli-
towych. Występuje ono bardzo 
rzadko: zdarza się jeden przypa-
dek na milion.

Łukaszek jest chłopcem wy-
jątkowym pod każdym wzglę-
dem, gdyż jego podejście do 
choroby i trudna, codzienna, bez 
narzekania walka jest godna po-
dziwu. Przecież jest tylko ma-
łym dzieckiem, które marzy, aby 

Do trudnych i rzadko spoty-
kanych zagadek medycz-

nych należy choroba zwa-
na trichotillomanią (w skró-
cie TTM). Jest to przypadłość 
neurologiczna, zaklasyfi kowa-
na go grupy zaburzeń obsesyj-
no-kompulsywnych lub zespo-
łu Tourette’a, który charakte-
ryzuje się powtarzalnością ru-
chów i czynności mogących 
posiadać podłoże genetyczne.

Osoby borykające się z tym 
trudnym problemem nie potrafi ą 
zapanować i powstrzymać po-
zbywania się swych włosów, w 
tym rzęs, przez ich wyrywanie. 
Każdy z nas w naturalny spo-
sób czasem dotyka włosów, krę-
ci je na palcu, bawi się nimi, lecz 
potem pozostawia je w spoko-
ju. Jednak niektórzy nie mogą 
nad tym zapanować i przera-
dza się to w poważny, zdrowot-
ny i estetyczny problem. Nie za-
wsze zdajemy sobie sprawę, że 
tuż obok nas przeszła osoba do-
tknięta tym schorzeniem, ponie-
waż chorzy zazwyczaj ukrywa-
ją skutki swojej obsesji pod pe-
rukami czy kapeluszami. 

Ludzie ci dokładają wysił-

Dorota
Suder
KRAKÓW-DĄBIE

DDD
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tak jak jego rówieśnicy uczyć 
się, bawić i przebywać razem. 
Z powodu niedoboru odporno-
ści nie może jednak regularnie 
uczestniczyć w zajęciach szkol-
nych. Ma nauczanie indywidual-
ne, choć czasami, gdy stan jego 
zdrowia pozwala, chętnie spoty-
ka się z rówieśnikami. Jest bar-
dzo dzielny, poważny i dosko-
nale zdaje sobie sprawę ze swej 
choroby. Wie, że musi przestrze-
gać zaleceń lekarzy w sprawie 
regularnego przyjmowania spo-
rej dawki leków, w tym leków 
osłonowych, ułatwiających tra-
wienie i tych, które goją powsta-
łe w wyniku stanu zapalnego 
owrzodzenia i blizny na jelitach. 

Jego schorzenie jest sterydo-
zależne. Choć dzięki sterydom 
chłopiec czuje się lepiej i – co 
ważne – mniej go boli, to jednak 
leki te mają wiele działań ubocz-
nych, wskutek których Łuka-
szek cierpi na dolegliwości sta-
wów, nadciśnienie i kamicę ner-
kową (przyjmuje specjalną wodę 

wypłukującą złogi). Ważne jest 
także przestrzeganie diety, gdyż 
jego organizm nie toleruje fruk-
tozy i dlatego nie wolno mu spo-
żywać soków, owoców i warzyw. 
Łukaszek co trzy tygodnie jeździ 
na jeden dzień do szpitala, gdzie 
przetaczane jest mu białko dla 
poprawienia pracy immunolo-
gicznego układu. Za każdym ra-
zem zarówno dla niego jak i jego 
mamy jest to duże przeżycie i 
stres, czemu się trudno dziwić. 

Łukasz, pomimo że sam jest 
chory, ma wielkie serce dla bliź-
nich, jest wolontariuszem. W 
styczniu podczas trwania Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, organizowanej w tym 
roku po raz 22 przez Jerzego 
Owsiaka, zbierał pieniądze dla 
dzieci i dla osób starszych. Sam 
przekazał także na ten szczyt-
ny cel całą zawartość swej skar-
bonki. Jest to chłopiec o pięk-
nej, wzruszającej i empatycznej 
osobowości, który daje przykład 
prawdziwego człowieczeństwa. 

Razem ze swą mamą żyją na-
dzieją, że pewnego dnia pojawi 
się lek, który mu pomoże. Sam 
wspiera dobrym słowem i pocie-
sza mamę, której tak ciężko pa-
trzeć na cierpienie ukochanego 
synka. Mogą liczyć także na le-
karzy, którzy świetnie opieku-
ją się Łukaszkiem, zawsze służą 
pomocą, wsparciem i mają czas 
na rozmowę i pocieszenie. 

Drogi Łukaszku, trzymaj się 
dobrze. Dla mnie, podobnie jak 
dla wielu z nas, jesteś przykła-
dem bohatera, chłopca o wiel-
kim i dobrym sercu! Życzymy ci, 
by twoje marzenie o byciu zdro-
wym jak najszybciej ziściło się i 
byś mógł tak jak inne dzieci żyć 
szczęśliwie razem z twoimi naj-
bliższymi.

P.S. Do napisania tego arty-
kułu zainspirowała mnie publi-
kacja w tygodniku „Angora” nr 
4 z 26 stycznia 2014 roku pod 
tytułem „Dla mnie nie ma już 
ratunku…”.

ków, by móc zapanować nad ru-
chem ręki kierującym się w stro-
nę głowy. Lecz z drugiej strony 
czują obezwładniający przymus, 
wskutek czego wkrótce kolejne 
włosy wraz z cebulkami zostają 
w ich dłoni. Twierdzą, że po tej 
czynności mają wyraźne odczu-
cie ulgi, przyjemność lub satys-
fakcję i jest to także forma wal-
ki ze stresem. Problem, o któ-
rym mowa, dotyka ludzi w róż-
nym wieku tak samo kobie-
ty jak mężczyzn, choć tym dru-
gim można przypisywać utratę 
włosów naturalnemu proceso-
wi łysienia. Natomiast kobiety, 
z uwagi na ich szczególną dba-
łość o wygląd, znacznie częściej 
proszą o pomoc.

Uczeni, prowadząc badania, 

próbowali u myszy wykluczyć 
funkcję genu Hox-B8, i okaza-
ło się, że zmiana ta była przy-
czyną pojawienia się „zacho-
wania fryzjerskiego“, zbliżone-
go do trichotillomanii u osób, 
zatem powyższy gen jest od-
powiedzialny za wystąpienie 
tego schorzenia. Grupy wspar-
cia, pomagające tym osobom 
w walce z chorobą, starają się 
ich nauczyć wypełniania czymś 
czasu, by ręce były zajęte na 
przykład przez robótki ręczne, 
robienie biżuterii czy naukę ję-
zyka migowego. Niektórzy, by 
opanować przymus sięgania 
do włosów wkładają  rękawicz-
ki, sklejają palce taśmą klejącą 
czy przed pójściem spać otulają 
głowę ciasną czapką. 

Oprócz odgrywających waż-
ną rolę grup wsparcia osobom 
tym zaleca się terapię lekową 
jak i behawioralno-poznaw-
czą, w której to terapeuci pró-
bują w pacjencie zwiększyć 
świadomość tego, co czynią i 
nauczyć ich, jak inaczej rozła-
dować sytuacje stresowe, złość 
czy frustrację, które powodu-
ją u nich nasilenie schorzenia. 

Zatem, najogólniej mówiąc 
wszystkie te metody i działania 
zmierzają do osiągnięcia przez 
chorych równowagi emocjonal-
nej, dzięki której łatwiej będzie 
zapanować nad niewłaściwymi 
zachowaniami, a tym samym 
osiągnąć spokój. 

DOROTA SUDER

Obsesja 
– pod kapeluszem 

Abyś mógł żyć 
szczęśliwie…
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Lech
Konopiński Fraszki
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Fraszki

Aforyzmy

OBELGI
Nie rzucaj
złymi słowami!
Wybuchną tak,
jak dynamit.

FAŁSZYWY ŻAL
Nad losem orłów
płakać jest gotów,
kto nie rozwinął
skrzydeł do lotu.

SZEROKIE
PERSPEKTYWY
Nim perspektywy
piękne roztoczysz, 
sam spróbuj najpierw
otworzyć oczy!

•  Kobieta ma zawsze 
więcej do powiedzenia, 
niż mężczyzna myśli.

•  Mężczyźni, nie 
kochajcie do utraty 
zmysłów, bo żony za 
mężów nie chcą mieć 
wariatów.

•  Panie, nie pytajcie 
mężczyzn, czy was 
bardzo kochają, bo 
zawsze odpowiedzą, że 
najbardziej.

•  Czasami ocean łez 
mniej znaczy, niż jedna 
łza.

•  Dobre małżeństwo to 
takie, w którym mąż 
jest opanowany – przez 
żonę.

BEZDOMNY
Słabo przyświeca
Mu szczęścia gwiazda.
Wolny jak ptak jest…
Bez piór i bez gniazda.

KOMENTATOR
Zaistniał
W Internecie
I bzdury
Tam plecie. 

UTYTUŁOWANY
Bywa, że i
Byle komu
Dają tytuł
Bez dyplomu.

ROZŁAM
Podzielono naród,
Bo się wytworzyła
Zbyt niebezpieczna
W jedności siła. 

KAMPANIA
Bajki i mrzonki,
Brednie i bzdury
Kroczących w marszu
Do synekury.

SZANSA
Jeśli nic
Nie potrafi sz
To do partii
Się zapisz.

OBIECANKI
Programowe kłamstwa
Pazernego chamstwa.

POLITYK
Za to, o czym gada
Już nie odpowiada.

BABAJAGA
Strach na dzieci,
Jędza, wiedźma, 
A pazury
Jak niedźwiedź ma. 

NAIWNI
Uwierzyli
Głupcy mendzie,
Że im jutro
Lepiej będzie.

WYŚCIGI
Kiedy entuzjazm
w nas wygasł,
lenistwo
z biedą się ściga.

GŁUPIEC
W MATNI
Kiedy się głupiec
z matni wywikła,
rodaków grupie
zły daje przykład.

PRANIE BRUDÓW
Nic brudnych sumień
tak nie wybieli, 
jak dobre pranie – 
ich właścicieli. 

MALKONTENT
Co dzień narzeka
na los człowieka,
lecz palcem przecież
w bucie nie kiwnie,
by na tym świecie
żyć intensywniej. 

URODA ŻYCIA
Nasza uciecha
w cudzych uśmiechach.

O WIETRZE
Wiatr zerwał się nagle
i koło zatoczył:
wiał jednemu w żagle,
a drugiemu – w oczy. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

•  Życie jest za krótkie, 
żeby się rozwodzić.

•  Pesymista wszystko 
widzi na czarno; nawet 
białogłowa jest dla 
niego szatynką.

•  Koło rodzinne powinno 
być twierdzą, z której 
trudno się wydostać.

•  Prawdziwa miłość 
jest jak Feniks – 
codziennie odradza się 
z popiołów.

•  Mężczyźni powinni 
dawać kobietom więcej, 
niż posiadają.

•  Najlepszym makijażem 
jest uśmiech. 

•  Kochajmy nawet tych 
ludzi, których nikt nie 
kocha.



STRONA45MAJ 2014

KIEDY…
Kiedy nuty
Masz stare,
Nie dmij bracie
W fanfarę.

ODWAŻNY
Odważny niesłychanie!
Odważa każde zdanie.

MYŚLICIEL
Myśliciel, geniusz
W jednej osobie.
Wciąż wiele myśli
Zwłaszcza o sobie.

Każdy trójkącik zrobio-
ny z wstążeczki w róż-

nych kolorach trzeba przy-
piąć szpilką do styropiano-
wego jaja. Nie jest to łatwe, 
bo szpileczki ciężko wcho-
dzą, a wstążeczka się prze-
suwa. Mimo to dwie panie 
Ole, pani Danka i pani Au-
relia dają sobie radę. Ich 
sprawne ręce cierpliwie wy-
czarowują przepiękne ozdo-
by wielkanocne na świątecz-
ny stół. 

Zajęcia z rękodzieła w Sto-
warzyszeniu „mali bracia Ubo-
gich” w Poznaniu odbywają 
się w każdą środę. Prowadzi 
je wolontariuszka Ania, któ-
rej zadaniem jest wymyślanie 
tematyki. Były już warsztaty z 
okazji Walentynek, wcześniej 
panie uczyły się robić notesy, 
maski karnawałowe. W okre-
sie przed Wielkanocą skupio-
no się na kartkach przezna-
czonych do wysłania rodzi-
nie i znajomym, wieńcach na 
drzwi, stroikach. W środę 2 
kwietnia panie zabrały się za 
artystyczne dekorowanie jaj. 

– Pierwsze ozdoby, prze-
śliczne kurczaki wielkanoc-
ne, zrobiły Zuza i Ania – mówi 
pani Ola. – To one poszuka-
ły w Internecie przeróżnych 
wzorów, a następnie nauczy-
ły nas techniki. Wszystkie ma-
teriały: styropianowe jajka, 
wstążeczki, szpilki, piórka za-
pewniło stowarzyszenie. Do 
nas należało wykonawstwo. 

– To fascynujące zajęcie – 
dodaje pani Aurelia. – Ma wa-
lory terapeutyczne: uczy cier-
pliwości, dokładności, uspa-
kaja. Przyozdobienie jajka 
zajmuje około dwóch godzin. 
Najtrudniej jest wbić trójkącik 
z wstążeczki, która jest śliska 
i trudno się układa. Ale to dla 
nas wyzwanie. 

Fraszki
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Że ktoś dźwigał
Transparenty,
Nie ma jeszcze 
Praw do renty.

UPRAWNIENIE
Gdy jubilat
Jest wzruszony,
Wolno jemu – 
Pleść androny.

KURA DOMOWA
Horyzont jej zwęża:
Podniebienie męża.

DEMOKRACJA
En face
Do mas.

ELITA
Najczęściej
Nawet elita

Nieszczególnie
Jest domyta.

RECEPTA
Uśmiechnięta
Męża mina
To dla żony 
– Witamina.

LOT NA WENUS
Do tej podróży
Wzdychają poeci,
Bo któż na takie
Bóstwo nie poleci? 

RYSZARD PODLEWSKI
POZNAŃ

Wielkanocne jajka 
kurczaczki, stroiki 

Pani Ola denerwuje się, 
że widać na jej jajku szpilki. 
Kombinuje i eksperymentu-
je, co zrobić, by jajko było bez 
zarzutu. Wszystkie ozdoby 
zrobione na warsztatach tra-
fi ły na stół wielkanocny pod-
czas spożywania wspólne-
go śniadania w Szkole Za-
wodowej przy ulicy Floria-
na. Przyszło około sto osób, 
każdy chciał się podzielić jaj-
kiem z przyjaciółmi, z który-

mi spędza czas na różnych 
zajęciach. Przyszły także oso-
by, które rzadko zaglądają do 
stowarzyszenia ze względów 
zdrowotnych. 

– Nasze ozdoby są niepo-
wtarzalne – dodaje pani Dan-
ka. – Nigdy nie ma drugiej ta-
kiej samej. To praca rękodziel-
nicza, a więc czasochłonna, 
ale wyjątkowa. W ubiegłym 
roku zrobiłyśmy wieńce wiel-
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kanocne, które potem powie-
siłyśmy na drzwiach w na-
szych domach. 

Przygotowania do Wielka-
nocy to dla uczestniczek wiel-
ka frajda i przyjemność. Panie 
z niecierpliwością czekają na 
kolejne spotkanie. Nie wiedzą 
co tym razem wymyśli Ania, 
ich moderatorka. 

AURELIA PAWLAK 
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Joanna Grabarczyk mieszka-
ła w Islandii pół roku. Praco-

wała w biurze promocji miasta 
Reykjavík. Poznała życie tam-
tejszej ludności, ich obyczaje, 
kuchnię, rozrywki, możliwości 
spędzania wolnego czasu, dą-
żenia, marzenia i wartości. O 
tym wszystkim opowiedziała 
starszym paniom ze Stowarzy-
szenia „mali bracia Ubogich”, 
uczestniczkom kolejnego w tej 
organizacji spotkania z cyklu 
„Palcem po mapie”. Okazało 
się, że Islandia ciągle jest dla 
wielu osób krajem nieznanym. 

– Leży blisko koła bieguno-
wego, jest tam zimno i ciem-
no – mówi Joanna Grabarczyk. 
– Wszędzie śnieg i lód. Nie ma 
zieleni, krzewów, kwiatów, tyl-
ko w niektórych miejscach ro-
sną karłowate drzewa. Islandia 
nie ma bezpośrednich sąsia-
dów, bliżej jej do Grenlandii niż 
do Europy. Liczy zaledwie 320 
tysięcy ludzi, z czego najwięk-
szą mniejszość stanowią Pola-
cy, na kolejnych miejscach pla-
sują się Japończycy i Chińczycy 
przyjeżdżający na studia. Wszy-
scy przyjezdni mieszczą się w 
przedziale wiekowym do czter-
dziestego roku życia, których 
na Islandię przywiał boom go-
spodarczy. Tu podjęli pracę, za-
częli zakładać rodziny i studio-
wać. Z braku emigracji powstał 

Tęcza nad Islandią 
specyfi czny naród, który krzy-
żuje się między sobą. Wszyscy 
są do siebie podobni i spokrew-
nieni. Badania medyczne wy-
kazały, że z tego powodu cier-
pią na wiele chorób genetycz-
nych. Każdy twierdzi, że cała 
Islandia jest jego rodziną. Ze 
względu na to, że prawie całą 
żywność z wyjątkiem ryb trze-
ba sprowadzać, koszty życia są 
bardzo wysokie. Niczego się nie 
uprawia z powodu warunków 
atmosferycznych. U nas można 
wynająć trzypokojowe miesz-
kanie za 2.500 złotych, a tam za 
taką samą kwotę jedynie pokój 
na strychu. 

Islandczycy zajadają się ki-
szonym i suszonym mięsem 
oraz rybami i owocami morza. 
Ich narodowym daniem jest 
hot-dog i prince polo. Śmiesz-
ne? Niewiarygodne? Ale skąd! 
Oni dopiero niedawno dowie-
dzieli się, że pyszny wafelek ob-
lany czekoladą pochodzi z na-
szego kraju. 

– Ponad osiemdziesiąt pro-
cent populacji mieszka w stoli-
cy kraju Reykjavíku – dodaje Jo-
anna Grabarczyk. – Budynki w 
tym mieście mają co najwyżej 
cztery piętra. Nie ma przemysłu, 
rolnictwa, a handel opiera się 
na rodzinnych fi rmach. Oprócz 
stolicy większe skupiska ludno-
ści są jeszcze w trzech miasta, a 

pozostali zamieszkują niewiel-
kie osady zajmujące się rybo-
łówstwem lub hodowlą bydła. 

Kiedy do Islandii przyszedł 
kryzys, bardzo dobrze sobie z 
nim poradzili. Cierpieli dwa lata, 
ale odbili się od dna. Wymienili 
cały rząd, powołali nowy z pre-
mierem, który ma duży dystans 
do polityki. Od nowa ułożono 
gospodarkę. W parlamencie Is-
landii zasiada zaledwie czter-
dziestu parlamentarzystów, po-
dejmujących wszystkie decyzje 
jednomyślnie. Ludzie uczą się 
na czterech uniwersytetach. Je-
den z nich, rolniczo-przyrodni-
czy, położony w górach, kształci 
zaledwie trzydziestu studentów. 

– Islandia przez wiele lat mia-
ła ogromny problem z alkoholi-
zmem – mówi Joanna Grabar-
czyk. – Sprzyjał i nadal sprzy-
ja temu ciągle panujący chłód i 
ciemności często prowadzące 
do depresji. Ratowano się więc 
na dwa sposoby: wszystko, co 
tylko było możliwe, oświecano 
lampkami choinkowymi, two-
rząc sztuczne światło, a druga 
metoda polegała na spożywa-
niu alkoholu na rozgrzewkę i 
rozweselenie. 

W latach pięćdziesiątych, 
sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych alkoholizm był narodo-
wą plagą. Ukrócono to, wpro-
wadzają bardzo wysokie ceny 

na napoje alkoholowe. Poza tym 
alkohol można kupić tylko do 
godziny 16. Oczywiście, dla wta-
jemniczonych kwitnie alkoholo-
we podziemie, głównie w osa-
dach rybackich. Każdy miesz-
kaniec Islandii nie tylko popra-
wia sobie nastrój alkoholem, ale 
ma samochód koniecznie z na-
pędem na cztery koła i domek 
letniskowy położony przecięt-
nie 300 kilometrów za miastem. 
Taki domek można także wyna-
jąć i miło spędzić w nim czas. 
Nie jest on ogrzewany w trady-
cyjny sposób, bowiem ciepło za-
pewniają wody termalne. 

– Mieszkańcy Islandii mają 
trzy ulubione sporty – doda-
je Joanna Grabarczyk. – Rekor-
dy popularności biją ogrzewane 
także wodami termalnymi pły-
walnie. Większość z nich znaj-
duje się w otwartej przestrze-
ni. Bywa, że pływalnia jest zbu-
dowana w osadzie, w której 
mieszka kilka osób. W samym 
Reykjavíku takich pływalni jest 
dwanaście. 

Pomimo surowego klimatu 
Islandia ma wiele wspaniałych 
atrakcji. Jedną z nich są gejzery, 
na pierwszy rzut oka wygląda-
jące bardzo niewinnie. Dopiero 
gdy „wypluwają” fontannę go-
rącej wody, widać ich piękno i 
grozę zarazem. Zdaniem Joan-
ny Islandia jest dziwnym kra-
jem, panuje tam swoisty mix re-
ligijny, każdy wierzy w co chce, 
a szczególnie zaskakują wie-
rzenia w elfy, postrzegane jako 
dobre duchy. Każda osoba może 
na swojej drodze spotkać nad-
przyrodzoną istotę. Rzadko któ-
ry Islandczyk podważa istnienie 
elfów, krasnoludków, trolli i in-
nych, podobnych do ludzi istot, 
ukrytych pośród skał. Bywa, że 
koło skały znajdziemy pusz-
kę po piwie lub coca-coli, co 
świadczy o tym, że ktoś dosko-
nale bawił się z elfami. 

Islandczycy mają własny styl 
życia. Najpierw się dorabia-
ją, zakładają rodziny, podróżu-
ją po świecie, a dopiero potem 
zabierają się za studiowanie. 
Pomimo zamożności nigdy nie 
epatują bogactwem. Nie kupu-
ją markowych ciuchów, nie jeż-
dżą najnowocześniejszymi au-
tami, nie martwią się, gdzie i w 
co zainwestować. Żyją po swo-
jemu i – co najważniejsze – są 
szczęśliwi. 

AURELIA PAWLAKPanie ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” zafascynowane egzotyką Islandii.
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Biuro Doradztwa Inwestycyj-
nego „Europejczyk” w part-

nerstwie z Polskim Związkiem 
Głuchych – Oddział Wielkopol-
ski zaprosiło w poniedziałek 14 
kwietnia do biurowca „Delta” w 
Poznaniu na konferencję upo-
wszechniającą produkt fi nalny 
projektu „PI Model wielostron-
nej diagnozy kompetencji osób 
niepełnosprawnych szansą na 
ich skuteczną aktywizację za-
wodową w Wielkopolsce”. 

Uczestnicy konferencji pod 
nazwą „Wokół modelu wielo-
stronnej diagnozy kompeten-
cji osób z niepełnosprawnością” 
zapoznali się z zagadnieniami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
osoby z niepełnosprawnością, 
podejścia coachingowego (co-
ach to inaczej trener pracy/asy-
stent pracy, czyli osoba wspie-
rająca niepełnosprawnego pra-
cownika w wykonywaniu obo-
wiązków) w aktywizacji zawo-

dowej oraz doradztwa zawodo-
wego dla osób z niepełnospraw-
nością. 

Na zakończenie zaintereso-
wani mogli wziąć udział w bez-
płatnym warsztacie z podstaw 
języka migowego, który prowa-
dziła Tamara Adamska. 

„PI Model wielostronnej dia-
gnozy kompetencji osób nie-
pełnosprawnych szansą na ich 
skuteczną aktywizację zawodo-
wą w Wielkopolsce” to projekt 
współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego, którego celem jest stwo-
rzenie narzędzia wspomagają-
cego proces rekrutacyjny osób 
z niepełnosprawnością między 
18 a 34 rokiem życia. Bliższych 
informacji udziela Magdalena 
Adamska, tel. 724 590 815. 

 KAROLINA KASPRZAK

Kolejną osobą wyróżnio-
ną 24 lutego Srebrną Ho-

norową Odznaką przez Wiel-
kopolski Zarząd Wojewódzki 
PKPS w Poznaniu na wniosek 
Zarządu Miejsko-Gminnego 
w Kórniku została jest Tere-
sa Kanciak z Bnina. Działa w 
PKPS już 25 lat. 

Na następną kadencję Za-
rządu Miejsko-Gminnego 
PKPS podczas wyborów 5 mar-
ca prezesem wybrano Bogda-
na Wesołka. Jako wyróżnienie 
za aktywność kórnicki PKPS 
otrzymał bilety dla 55 osób na 
koncert charytatywny zorgani-
zowany z okazji Dnia Kobiet 
przez WZW PKPS w Pozna-
niu. Złożono podziękowania 
osobom, instytucjom, fi rmom 
wspierającym PKPS w Kórni-
ku – m.in. TFP Sp. z o.o. Odbyła 
się licytacja prac wykonanych 
przez niepełnosprawne dzie-
ci z Poznania. Dochód z kon-
certu przeznaczono na dzia-
łalność świetlic socjoterapeu-
tycznych w Poznaniu. W mar-
cu Radę Sołecką Czołowa za-
prosiła PKPS do Klubu Środo-
wiskowego, dzieląc się PKPS 
informacjami o działaniach 
na rzecz ludzi starszych oraz 
dzieci i młodzieży. 

Trwa kontakt kórnickie-
go PKPS z Polakami na Ukra-

„Europejczyk” 
aktywizuje 

inie, szczególnie w Humaniu. 
Raz na kwartał jest przekazy-
wana żywność dla chorego na 
fenyloketonurię ukraińskie-

go chłopca z tamtego miasta. 
Zaplanowano, że w tym roku 
wspólnie z kórnickimi senio-
rami na wypoczynek nad mo-

rze pojedzie grupa 5 seniorów 
– Polaków z Ukrainy. 

W nowej siedzibie PKPS spo-
tkania mają członkowie działa-
jącego przy ZM-G Klubu Senio-
ra, który skupia ponad 90 osób. 
Trwają przygotowania do dys-
trybucji żywności zakupionej 
z funduszy unijnych. PKPS od 
ubiegłego roku opiekuje się 
rodziną w Pierzchnie: opłaca 
energię, zapewni możliwość 
wyjazdu nad morze, fi nansuje 
zakup żywności i odzieży. Po-
trzebujące osoby otrzymują z 
magazynu PKPS sprzęt rehabi-
litacyjny. Zarząd podjął się też 
opieki nad pomnikiem poświę-
conym Stanisławowi Woźnia-
kowi – członkowi AK. Zajmuje 
się tym należący do PKPS Zdzi-
sław Kołodziejczak z Kórnika.

Od Kórnickiego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka” 
Bogdan Wesołek otrzymał po-
dziękowanie za pracę społecz-
ną dla najbardziej potrzebują-
cych. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Bogdan Wesołek przy pomniku Stanisława Woźniaka.

Aktywny PKPS
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Na ten dzień mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej 

przy ulicy Bukowskiej 27/29 
w Poznaniu czekali z rado-
ścią i ciekawością. Tym bar-
dziej, że zespół seniorów „Sło-
neczne dziewczyny i księży-
cowi chłopcy” mieli okazję po-
dziwiać już nie jeden raz. Jego 
szefowa Ludwika Kochman, 
wulkan energii, starannie 
przygotowała rozmaite tań-
ce, zadbała o przepiękne stro-
je i stworzyła niepowtarzalny 
nastrój. Jej entuzjazm udzielił 
się niektórym pensjonariusz-
kom, które żwawo ruszyły na 
parkiet.

Jedna z opiekunek w świe-
tlicy Domu Pomocy Społecz-
nej powiedziała do widzów, że 
pewnie sami chcieliby tak za-
tańczyć, bo wykonawcy tance-
rze to seniorzy, którzy potrafi ą 
czerpać radość z życia i cieszyć 
się każdą chwilą. I rzeczywi-
ście, gdy rozległy się pierwsze 
takty muzyki, a panie w krót-
kich spódniczkach i panowie w 
gustownych wstążeczkach za-
miast krawatów wkroczyli na 
scenę, od razu zrobiło się we-
soło, a na twarzach pojawiły się 
uśmiechy. 

– Jesteśmy dumni i szczę-
śliwi, że możemy tutaj wystą-
pić – powiedziała szefowa ze-
społu Ludwika Kochman. – Pa-
trzę na was i serce mi rośnie 
gdy widzę, że jesteście serdecz-
ni, uśmiechnięci. Wasze wyro-
by rękodzielnicze świadczą, że 
macie złote ręce. Chcemy dzi-
siaj wprowadzić wspaniały na-
strój.

Na zakończenie powitania 
Ludwika Kochman wykonała fi -
gurę łabędzia, która wymagała 
niezwykłych umiejętności. Pani 
Lusia, bo tak mówią o niej jej 
przyjaciele i najbliżsi, jest bar-
dzo wygimnastykowana. Lubi 
podróżować, zwiedziła już 34 
kraje, jest wolontariuszką, ak-
tywną członkinią Stowarzysze-
nia „mali bracia Ubogich”. Spe-
cjalnie dla widowni członko-
wie zespołu przygotowali kilka 
nowych układów tanecznych. 
Do każdej scenografi i dobra-
li przepiękne stroje. Zatańczyli 
między innymi taniec z kołami 

gimnastycznymi, zorbę, taniec 
latynoamerykański, taniec hin-
duski, country. Jedna z tancerek 
po mistrzowsku odtańczyła ta-
niec cygański. Zabawa była tak 
wspaniała, że z krzeseł pode-
rwały się pensjonariuszki He-
lenka i Bernadetka. Muzyka za-
grała w ich sercach. 

– To wspaniałe, że starsi lu-
dzie potrafi ą tak czuć muzy-
kę i mają chęci do tańca – po-
wiedziała Ludwika Kochman. 
– Starość wcale nie oznacza 
spadku aktywności i zamknię-
cia się w czterech ścianach. 
Życie ma różne niespodzianki 
w każdym wieku. Najważniej-
sza jest aktywność fi zyczna, a 
za nią idzie sprawność umysłu. 
Nie wolno poddawać się szarej 
rzeczywistości, lecz zauważać 
wokół siebie kolory. To one nas 
pobudzają do działania. 

Tańczyć można 
w każdym wieku 
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Zespołowi „Słoneczne dziew-
czyny i księżycowi chłopcy” to-
warzyszyli członkowie zespo-
łu wokalnego „Komorniczanie”, 
który powstał 1 kwietnia 2009 
roku z inicjatywy Marii Grześko, 
aktywnej członkini Klubu Se-
niora oraz dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Komor-
nikach Antoniego Pawlika. Jego 
członkowie, którzy przyjecha-
li do DPS przy ulicy Bukowskiej 
w Poznaniu bawili publiczność 
skeczami, dowcipami i opowie-
ściami w gwarze poznańskiej. 

AURELIA PAWLAK 


