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w nadchodzącym Nowym Roku w nadchodzącym Nowym Roku 
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Pomoc 
bezdomnym 
zimą 

W związku z trwającym se-
zonem zimowym informuję, 
że na stronach internetowych 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w zakładce „Ak-
cja zima” znajdują się wykazy 
placówek noclegowych oraz 
ośrodków wsparcia doraźne-
go z danymi teleadresowymi, 
w których osoby bezdomne 
mogą uzyskać pomoc. 

ADAM JEZIERSKI

O trudnej
dorosłości
Z tematem „Rodzice a do-

rosłość osób z niepełno-
sprawnością intelektualną” po-
stanowiło się zmierzyć Stowa-
rzyszenie „Na Tak” w Pozna-
niu organizując dwudniową, 
czwartą międzynarodową kon-
ferencję poświęconą podmio-
towości osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w ramach 
cyklu „Spotkania Na Tak”. 

W piątek 24 października w 
Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycz-
nego odbyły się wykłady i pane-
le dyskusyjne. Dzień później na 
Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza zorganizowano warsztaty 
adresowane do rodziców osób z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną, studentów, specjalistów i 
terapeutów.

W części wykładowej głos za-
brał prof. dr hab. Zbigniew Iz-
debski, prof. zw. dr hab. Anna 
Sobolewska (autorka książki 
„Cela. Odpowiedź na zespół Do-
wna”), Łucja Cofta i Lore Brügge-
mann. Mówiono o seksualno-
ści, trudnej dorosłości osób z ze-
społem Downa, autonomii osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz systemie mieszkal-
nictwa wspomaganego w Niem-
czech. Sobotnie warsztaty do-
tyczyły pracy z rodzicami, vide-
otreningu komunikacji, projekto-
wania działań terapeutycznych, 
przemocy seksualnej, problema-
tyki umierania i śmierci, a także 
wsparcia za pomocą nowocze-
snych technologii. 

 KAROLINA KASPRZAK

Królestwo Belgii to zaled-
wie kilkanaście godzin jaz-

dy autobusem. Ten świat to też 
królestwo czekolady, najlepiej 
oświetlonych dróg w Europie i 
piwa, którego wytwarza się po-
noć blisko 1000 rodzajów. Jed-
nak prawdziwym celem wypra-
wy w dniach 11-14 paździer-
nika była wizyta w Brukseli, 
gdzie swoją siedzibę ma Parla-
ment Europejski.

Grupa kilkudziesięciu dzien-
nikarzy z Wielkopolski uczest-
niczyła w wyjeździe studyjnym 
na zaproszenie posłanki do Par-
lamentu Europejskiego Krysty-
ny Łybackiej. Parlament Euro-
pejski to 751 posłów wybiera-
nych przez obywateli wszyst-
kich państw Unii Europejskiej. 
Wśród nich z Polski jest 51 po-
słów, z czego 5 z Wielkopolski. 
Bruksela jest jedną z trzech sie-
dzib Parlamentu Europejskiego. 
To tutaj odbywa się większość 
obrad Parlamentu, swoje miej-
sce mają Biura Poselskie, Komi-
sje Parlamentarne i władze klu-
bów. 

Krystyna Łybacka, która w 
Sejmie RP była nieprzerwanie 
od 1991 roku, w maju 2014 uzy-
skała mandat do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Należy tutaj do Po-
stępowego Sojuszu Socjalistów 

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

„Filantrop” 
w Parlamencie 
Europejskim

i Demokratów. Pracuje w Ko-
misji Kultury i Edukacji, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii oraz jest Delegatem Ko-
misji Współpracy Parlamentar-
nej Unia Europejska – Rosja, a 
także Delegatem do spraw Sto-
sunków ze Zgromadzeniem Par-
lamentarnym NATO.

Dzięki zaproszeniu dzienni-
karze mogli poznać miejsce pra-
cy posłów Parlamentu Europej-
skiego. Dodatkowo przedstawio-
no nam możliwości, jakie dla 
dziennikarzy oferuje Biuro Pra-
sowe PE. 

Spotkanie z Krystyną Łybac-
ką wywarło wielkie wrażenie na 
wszystkich dziennikarzach. Nie-
zwykle kompetentna, rzeczo-
wa i otwarta – tak w kilku sło-
wach można opisać europosłan-
kę Krystynę Łybacką. Zaangażo-
wana w swoją pracę, bliska lu-
dziom i niezwykle serdeczna. O 

dobrym sercu i pamięci Krysty-
ny Łybackie czytelnicy „Filantro-
pa” mogli przekonać sie wielo-
krotnie na przestrzeni lat wyda-
wania miesięcznika. To właśnie 
dzięki pani Krystynie „Filantrop” 
przetrwał najtrudniejsze swoje 
chwile. 

– Drodzy czytelnicy „Filantro-
pa Naszych Czasów” – na za-
kończenie spotkania powiedzia-
ła Krystyna Łybacka – pozornie 
jestem teraz dalej od Was. Jed-
nak tutaj w Parlamencie Euro-
pejskim, choć tak oddalonym fi -
zycznie od Polski, nadal jestem 
z Wami i pamiętam o Was. Je-
steście dla mnie cały czas bliscy, 
ważni i niezwykli. Będę zawsze 
starała się Wam pomagać.
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Krystyna Łybacka i nasz 
dziennikarz, autor tekstu.

Dziennikarze z Wielkopolski.

Krystyna Łybacka w rozmowie z dziennikarzami.
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Zarząd Główny Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych już 
po raz XI podsumował ogólno-
polski konkurs „Otwarte drzwi” 
na najlepsze prace magister-
skie i doktorską, których tema-
tem badawczym jest niepełno-
sprawność w wymiarze spo-
łecznym, zawodowym i zdro-
wotnym. 

20 listopada w gmachu Biblio-
teki Uniwersytetu Warszawskie-
go prezes Zarządu Głównego 
PFRON Teresa Hernik i zastępca 
prezesa Zarządu do spraw pro-
gramowych Marcin Horyń wrę-
czali laureatom nagrody. W uro-
czystości wzięła udział m.in. Ali-
na Wojtowicz-Pomierna, za-
stępca dyrektora Biura Pełno-
mocnika Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, laureaci, 
promotorzy nagrodzonych prac, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych oraz instytucji 
skoncentrowanych wokół pro-
blematyki niepełnosprawności. 
Odczytano list Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej Władysława 
Kosiniaka-Kamysza.

– Przez udział w XI edycji kon-
kursu „Otwarte drzwi” organi-
zowanego przez PFRON poka-
zali państwo, że wszyscy jeste-
śmy równie ważni i wszyscy bie-
rzemy aktywny udział w róż-
nych sferach życia społecznego. 
Dziękuję kadrze naukowej i tym, 
którzy podejmują takie wyzwa-
nia. Laureatom gratuluję i pra-
gnę zaprosić do osiągania coraz 
wyższego poziomu naukowego 
– mówiła w swoim wystąpieniu 
prezes T. Hernik. 

O pasjach studentów i dokto-
rantów, zaangażowaniu w wo-
lontariat i osobach, które są nie-
pełnosprawne lub mają w rodzi-
nie kogoś z niepełnosprawno-
ścią, mówił prof. dr hab. Bogdan 
Szczepankowski, polski surdo-
pedagog i nauczyciel akademic-
ki Uniwersytetu im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. 

Na tegoroczną edycję kon-
kursu „Otwarte drzwi” napłynęło 
51 prac i aż 10 prac doktorskich. 
Nagrody dają autorom nie tylko 
poczucie satysfakcji, ale także 
zwiększają szansę na zatrudnie-
nie na polskim i zagranicznym 
rynku pracy. 

– Chociaż konkurs trwa już 
11 lat, wciąż pojawiają się nowe 
pomysły i nowe ujęcia metodo-
logiczne. Zróżnicowana proble-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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matyka przełożyła się na sytu-
ację bardzo wyrównanego po-
ziomu prac. Uczelnie inspirują i 
motywują studentów oraz dok-
torantów. Trudno było wśród 10 
prac doktorskich wybrać tę jed-
ną najlepszą. W ocenie brali-
śmy pod uwagę m.in. umiejęt-
ność przedstawienia problemu, 
nowatorstwo, sposób przepro-
wadzenia badań, język, literatu-
rę. Z radością przydzielamy za-
równo nagrody jak i wyróżnie-
nia – powiedziała prof. nadzw. 
dr hab. Dorota Podgórska-Jach-
nik, kierownik Zakładu Pedago-
giki Specjalnej i Logopedii Uni-
wersytetu im. Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy.

W kategorii „Prace magister-
skie z zakresu rehabilitacji me-
dycznej” (uwzględniające roz-
wiązania mające wpływ na lep-
sze funkcjonowanie osób nie-
pełnosprawnych w życiu spo-
łecznym i zawodowym) I miej-
sce i nagrodę 5000 złotych otrzy-
mała Klaudia Czapla za pra-
cę „Potrzeby seksualne i samo-
ocena seksualna a przejawy za-
chowań seksualnych u młodych 
osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym” napisaną pod kie-
runkiem prof. dr hab. Wojciecha 
Otrębskiego. W kategorii „Pra-
ce magisterskie z zakresu reha-
bilitacji zawodowej oraz rozwią-
zań technologicznych służących 
osobom niepełnosprawnym” I 
miejsce oraz nagrodę 5000 zło-
tych otrzymała Katarzyna Siu-
da za pracę „Reading with eyes 
closed. The eff ects of tactile Bra-

ille reading course in the sigh-
ted examined with fMRI” napisa-
ną pod kierunkiem dr hab. Mar-

cina Szweda. W kategorii „Pra-
ce magisterskie z zakresu reha-
bilitacji społecznej” I miejsce i 
nagrodę 5000 złotych otrzyma-
ła Natalia Ratajczak-Szponik za 
pracę „Dostępność przestrzeni 
publicznych dla osób niepełno-
sprawnych na przykładzie Wro-
cławia” napisaną pod kierun-
kiem prof. nadzw. dr hab. inż. 
arch. Tomasza Ossowicza. W 
kategorii „Prace doktorskie” na-
grodę 7000 złotych otrzymał Ar-
tur Gmerek za pracę „Optyma-
lizacja konstrukcji i sterowanie 
robota do rehabilitacji kończyny 
górnej wykorzystującego biolo-
giczne sprzężenie zwrotne” na-
pisaną pod kierunkiem prof. dr 
hab. inż. Edwarda Jezierskiego. 
Z pełną listą nagród i wyróżnień 
można zapoznać się na stronie 
www.pfron.org.pl 

XI EDYCJA KONKURSU PFRON „OTWARTE DRZWI” ROZSTRZYGNIĘTA

Tematem – 
niepełnosprawność

Nagrody oraz wyróżnienia wręczała prezes Zarządu Głównego 
PFRON Teresa Hernik i zastępca prezesa Zarządu 

do spraw programowych Marcin Horyń.
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Na fi nał konkursu „Otwarte drzwi” przyjechał Leszek Lorens z mamą 
(na zdjęciu), który otrzymał III miejsce i nagrodę 2000 złotych 
za pracę „Wprowadzanie danych w oparciu o niestandardową 

obsługę podstawowych urządzeń wejścia przez osoby pozbawione 
sprawności manualnej”, napisaną pod kierunkiem prof. UAM 
w Poznaniu dr hab. Krzysztofa Jassema. Z tej samej uczelni 
II miejsce i nagrodę 3000 złotych otrzymała Joanna Grzesiak 

za pracę „Skuteczność procesu rehabilitacyjnego dziecka 
z niepełnosprawnością w subiektywnej ocenie rodziców 

uczestniczących w procesie usprawniania”, napisaną 
pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego.
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– Mijający rok obfi tował 
w wydarzenia. Które pani 
szczególnie zapamiętała? 

– Dla kogoś z zewnątrz re-
alizowane przez nasz wy-
dział zadania nie są bardzo 
spektakularne. Jednak na-
sza praca wymaga podejmo-
wania wielu trudnych decy-
zji, często pod presją cza-
su. Ważnym przedsięwzię-
ciem było wdrożenie pro-
gramu integracji i aktywiza-
cji społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami. W efek-
cie wyniknęły różnego ro-
dzaju zobowiązania i zada-
nia, które zostały systemo-
wo uporządkowane. Poja-
wiały się nowe problemy do 
rozwiązania, którym stara-
liśmy się sprostać. Mijają-
cy rok upłynął pod znakiem 
licznych spotkań z gremia-
mi osób niepełnosprawnych. 
Powołano zespół problemo-
wy, dotyczący dostosowa-
nia przestrzeni miejskiej dla 
osób z dysfunkcją wzroku, 
spotykaliśmy się również z 
osobami z dysfunkcją słu-
chu. Jestem pewna, że rze-
telna współpraca z miejski-
mi jednostkami przyniesie 
wiele dobrych efektów. 

– Co było przedmiotem 
tej współpracy? 

– Wspólnie z przedstawi-
cielami środowisk osób nie-
dowidzących i niewidomych 
oraz Zarządem Dróg Miej-
skich pracowaliśmy nad 
tym, by udoskonalić istnie-
jące rozwiązania. Chodziło 
między innymi o lepsze do-
stosowanie przejść dla pie-
szych dzięki zastosowaniu 
sygnalizacji dźwiękowej. 
Wskazaliśmy miejsca wyma-
gające niezwłocznych dzia-
łań. Z zadowoleniem przyję-
liśmy reakcję Zarządu Dróg 
Miejskich, którego przed-
stawiciele zadeklarowali, 

jawi się następny nowy sa-
mochód dla osób niepełno-
sprawnych. Chcemy też zła-
godzić trudy codziennego 
życia głuchym i niedosłyszą-
cym. Z myślą o nich wpro-
wadzone zostały przed laty 
fi lmy w języku migowym. 
Teraz rozwijamy to przed-
sięwzięcie, między innymi 
zwiększając pulę fi lmów o 
tym, jak załatwić sprawy w 
urzędzie, w jaki sposób wy-
mienić dowód osobisty, za-
wrzeć związek małżeński, 
postarać się o dofi nansowa-
nie w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Rodzinie lub Powiato-
wym Urzędzie Pracy. War-
to wspomnieć o Bramie Po-
znania Ichot jako inicjatywie 
kulturalnej, która zapewnia 
dostępność dla osób niepeł-
nosprawnych. Warto odwie-
dzić tę ekspozycję. 

– Jak się układała współ-
praca z organizacjami po-
zarządowymi? 

– Stanowią one ważny 
głos doradczy podczas po-
dejmowania różnych dzia-
łań. Potrafi my się ze sobą 
porozumieć bez względu na 
różnice zdań, nie tylko wte-
dy, gdy chodzi o sprawy waż-
ne dla osób niepełnospraw-
nych, ale także istotne zada-
nia dla miasta. Organizacje 
pozarządowe dobrze znają 
tematykę, którą się zajmu-
jemy jako wydział, dlatego 
słuchamy ich uwag, wska-
zówek, szanujemy ich punkt 
widzenia. Dla mnie jako Peł-
nomocnika Prezydenta do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych jest to ogromna po-
moc. Każda sugestia i uwa-
ga jest dobrym narzędziem, 
by podyskutować z innymi 
wydziałami i jednostkami. 
Organizacje pozarządowe 
spełniają ważną rolę, dbając 

o interesy swoich podopiecz-
nych. Zależy im na tym, aby 
miasto wypiękniało, miesz-
kający w nim ludzie aktywi-
zowali się i integrowali, a ży-
cie osób niepełnosprawnych 
ciągle się poprawiało. To po-
krywa się z naszymi priory-
tetami, dlatego dobra współ-
praca przynosić będzie wie-
le korzyści. 

– Jakie nowe działania 
będą podejmowane w nad-
chodzących miesiącach? 

– Będziemy pracować nad 
strategią polityki społecznej. 
To ważny dokument, obej-
mujący złożoną i wielowąt-
kową problematykę. Zgod-
nie z procedurami rozpocz-
niemy od diagnozy, prowa-
dzone są rozmowy z Komi-
sją Dialogu Obywatelskie-
go. Ponadto będziemy konty-
nuowali realizację Poznań-
skiego Programu Integracji i 
Aktywizacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz kierunków 
działania i zadań miasta na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych do roku 2020. 

– Czego pani życzy pra-
cownikom wydziału, a 
przede wszystkim waszym 
benefi cjentom w Nowym 
Roku? 

– Na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok życzę wszystkim zdro-
wia, miłości i życzliwości. 
Także radości i serdeczno-
ści. Chciałabym, aby na-
sze relacje zawodowe, ro-
dzinne i towarzyskie opiera-
ły się właśnie na tych zasa-
dach. Oby w 2015 roku pięk-
nie nam się żyło i realizowa-
ło wszystkie nasze plany. 

To był 
pracowity rok 
Z DOROTĄ POTEJKO, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 

że wszelkie niedogodności 
i usterki będą sukcesywnie 
naprawiane. 

– Jakie działania były 
kontynuowane w mijają-
cym roku? 

– Było ich sporo, między 
innymi tworzenie miejsc 
pracy dla osób z różny-

mi niepełnosprawnościa-
mi i dofi nansowywanie pro-
wadzonej przez nie działal-
ności gospodarczej. Zwra-
caliśmy koszty zatrudniania 
pracowników pomagających 
osobom niepełnosprawnym. 
Wprawdzie są to rutyno-
we działania fi nansowane z 
Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, ale bardzo po-
trzebne. Przyczyniają się do 
zwiększenia zatrudnienia tej 
grupy społecznej. Trudno nie 
wspomnieć o zakupie samo-
chodu używanego jako radio 
taxi. Nasze samochody są 
już mocno wyeksploatowa-
ne. Zatem przed nami kolej-
ne zadanie: wymiana taboru 
na nowocześniejszy, zapew-
niający wyższy komfort jaz-
dy. Liczę, że w 2015 roku po-
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Zakrojony na szeroką 
skalę problem przemocy 

domowej coraz częściej jest 
zauważany przez instytucje 
publiczne, organizacje po-
zarządowe i media. W prze-
ciwdziałaniu temu zjawisku 
niezbędna okazuje się stała 
współpraca zespołów inter-
dyscyplinarnych ze spraw-
cami i ofi arami przemocy. O 
pracy z osobami uwikłany-
mi w przemoc rozmawiano 
24 października w Sali Se-
syjnej Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. 

Była to konferencja Powia-
tu Poznańskiego i Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu: „Proce-
dura niebieskich kart w prze-
ciwdziałaniu przemocy do-
mowej – doświadczenia i 
wyzwania”. W imieniu staro-
sty poznańskiego Jana Grab-
kowskiego uczestników spo-
tkania powitali: członek Za-
rządu Powiatu Poznańskie-
go Zygmunt Jeżewski oraz 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Elż-
bieta Bijaczewska. Do czyn-
nego udziału w konferencji 
zaproszono ekspertów, któ-
rzy na co dzień pracują ze 
sprawcami i ofi arami prze-
mocy domowej. 

ZAPOBIEGAĆ
I WSPIERAĆ

O „Programie Przeciw-
działania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie w Po-
wiecie Poznańskim na lata 
2013-2020” mówiła zastęp-
ca dyrektora PCPR w Pozna-
niu Aldona Janyszak-Laska. 
To dokument opracowany 
na mocy art. 6 ust. 3 pkt. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 
o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493 z późniejszymi 
zmianami). Jest skoncentro-
wany zarówno na diagnozie 
i analizie zjawiska przemocy 
domowej jak również działa-
niach adresowanych do ofi ar 

przemocy, sprawców, spo-
łeczności lokalnych, organi-
zacji pozarządowych, a tak-
że placówek zagrożonych 
problemem przemocy. 

Na przemoc domową na-
rażone są różne grupy wie-
kowe – dzieci, kobiety, męż-
czyźni, seniorzy. Każdy przy-
padek przemocy w rodzinie 
winien być rozpatrywany in-
dywidualnie, bo każda sytu-
acja jest inna. Do niedawna 
panował pogląd, że przemoc 
występuje wyłącznie w ro-
dzinach biednych, dysfunk-
cjonalnych, z problemem al-
koholowym. Zjawisko to co-
raz częściej daje się dostrze-
gać w rodzinach pozbawio-
nych trudności o podłożu 
ekonomicznym, postrzega-
nych na pierwszy rzut oka 
przez środowisko lokalne 
jako „porządne, dobrze wy-
kształcone, bez zarzutu peł-
niące opiekę na małoletnimi 
dziećmi”. 

Przemoc fi zyczna, psy-
chiczna, seksualna i ekono-
miczna ma cykliczne fazy 
i – jak zauważono – osoby 
jej doznające często czują 
się bezradne (dominuje tzw. 
„syndrom wyuczonej bez-
radności” opisywany przez 
M. Seligmana). To sytuacja, 
w której ofi ara przemocy za-
przestaje wszelkich działań 
w kierunku zmiany swojego 
położenia. Ów syndrom za-
obserwowała też amerykań-
ska badaczka L.E. Walker, 
kiedy przeprowadzała kilka 
lat temu badania w środowi-
sku krzywdzonych kobiet. W 
przeciwdziałaniu przemocy 
domowej znaczącą rolę od-
grywa informowanie spraw-
ców i ofi ar, gdzie można uzy-
skać pomoc.

NIEBIESKIE KARTY
To kluczowe zagadnienie 

konferencji. Chociaż mówi się 
o nich coraz więcej, dla jed-
nych pozostają one niewia-
domą, a dla innych czymś, co 

– w ich odczuciu – może na-
razić na silne poczucie wsty-
du, piętnowanie, identyfi ka-
cję z problemem przemocy. 
O niebieskich kartach mó-
wił m.in. dr nauk prawnych 
Krzysztof Gieburowski i pod-
komisarz Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Poznaniu Kinga Fech-
ner-Wojciechowska. Wpro-
wadzona pilotażowo w roku 
1997 na warszawskiej Ocho-
cie, a następnie upowszech-
niona rok później po zaopi-
niowaniu procedura nie-
bieskich kart daje czerwo-
ne światło sprawcy, zaś ofi e-
rze poczucie bezpieczeń-
stwa. Wystąpienia prelegen-
tów zwróciły uwagę na nikły 
udział lekarzy w szkoleniach 
dotyczących przeciwdziała-
nia przemocy domowej, brak 
dostatecznych informacji w 
części „A” niebieskiej karty 
dotyczących wiadomości, do 
kogo karta dalej trafi  czy roz-
proszenie systemu ochrony 
zdrowia. Terapeuta Poznań-
skiego Centrum Profi lakty-
ki Społecznej Agnieszka Za-
chmann przypomniała, że 
nie ma nic gorszego niż ne-
gowanie faktu, że osoba, któ-
ra mówi o doznawaniu prze-
mocy faktycznie jej dozna-
je. Zdaniem Zachmann do-
świadczający przemocy mają 
sporą trudność z podejmo-
waniem decyzji. Pomocna 
w tym jest terapia – czas na 
zweryfi kowanie potrzeb i pla-
nów na przyszłość. 

– Jeśli ktoś poprosi mnie, 
abym nauczyła się pisać 
lewą ręką, pomyślę: OK, to 
jest jakaś opcja do wyko-
rzystania. Chociaż przez 
pół roku będę uczyła się pi-
sać lewą ręką, to gdy ktoś 
poda mi długopis, najpraw-
dopodobniej wyciągnę pra-
wą dłoń. Identycznie jest z 
ludźmi stosującymi prze-
moc. Nie da się ich tego od-
uczyć – uświadomiła prele-
gentka.

DOŚWIADCZENIA
I WYZWANIA

Przewodnicząca zespołu 
interdyscyplinarnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu Anna Renda mó-
wiła o wdrażaniu niebieskich 
kart z perspektywy praktyka:

– W naszej gminie od wie-
lu lat szkolimy się interdyscy-
plinarnie. Staramy się, aby 
nasze działania przynosiły 
jak najlepsze efekty. Stawia-
my sobie pytania, co mamy 
do zrobienia i na ile jesteśmy 
skuteczni, by nie pominąć 
człowieka, a co najważniej-
sze, nie odzierać go z god-
ności. 

A. Renda podkreśliła też, 
że Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu jest insty-
tucją, która działa dla dobra 
klienta, a nie przeciw klien-
towi, zaś skuteczność dzia-
łań jest uwarunkowana za-
angażowaniem wszystkich 
stron – zespołów interdyscy-
plinarnych, sprawców i ofi ar 
przemocy, środowiska lo-
kalnego. Niebieskie karty to 
wyzwanie dla całego spo-
łeczeństwa. Konferencyjni 
mówcy kilkakrotnie zazna-
czali, że warto patrzeć na nie 
jak na instytucję pomoco-
wą, zapewniać specjalistycz-
ną pomoc sprawcy i ofi e-
rze, monitorować parametry 
skuteczności działań i w ten 
sposób stawiać czoła zjawi-
sku przemocy domowej.

Reasumując przebieg spo-
tkania wrócę jeszcze do grup 
wiekowych, które przemoc 
spotyka. Trzeba mieć świa-
domość, że niebieskie karty 
nie wyeliminują całkowicie 
zjawiska przemocy z nasze-
go życia, a mogą jedynie je 
zmniejszyć. Przemocy doty-
kającej kobiety nie minimali-
zuje ideologia gender odrzu-
cająca płeć jako wyznacz-
nik tożsamości człowieka. 
Na przemoc ekonomiczną w 
szczególności narażone są 
osoby starsze. Wydarzenie 
z 23 października w Górze 
Kalwarii na Mazowszu, które 
wstrząsnęło środowiskiem 
pracowników pomocy spo-
łecznej w całej Polsce – atak 
z użyciem noża na pracow-
ników ośrodka pomocy spo-
łecznej z powodu umiesz-
czenia w Domu Pomocy Spo-
łecznej mieszkanki Pęcławia 
posiadającej istotne źródło 
dochodu rodziny, stało się 
jednym z dowodów znaczą-
cej skali problemu przemocy. 

KAROLINA KASPRZAK

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM

Pomóc ofi erze 
i sprawcy
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Ma piękną barwę głosu. 
Śpiewała przed gośćmi z 

zagranicy, w hospicjum, do-
mach pomocy społecznej, klu-
bach seniora. Kocha publicz-
ność, a ta zawsze gromkimi 
brawami nagradza jej wystę-
py. Prowadzi cykl spotkań pod 
nazwą „Jagienka i jej goście”. 
Jagoda Podleśna rozkwita na 
scenie. Dawanie radości inny-
mi jest jej żywiołem. 

Zawsze chciała być aktorką, 
ale pragmatyczny tata wysłał ją 
do technikum budowlanego, by 
miała zawód, umożliwiający do-
brą pracę. Aktorstwo do tej wizji 
nie pasowało.

– Scena nęciła mnie od dziec-
ka – wspomina. – Uczęszcza-
łam do szkoły muzycznej, ale 
nie uczyłam się śpiewu, tylko 
gry na skrzypcach i akordeonie. 
W szkołach muzycznych był taki 
zwyczaj, że wypadało należeć 
do chóru, dlatego zostałam chó-
rzystką. Miałam kilka solówek, 
deklamowałam wiersze, udzie-
lałam się w grupie tanecznej. 
W technikum mogłam w pełni 
zademonstrować to, czego się 
wcześniej nauczyłam. Pokocha-
łam muzykę, śpiew i taniec. Ta 
miłość pomogła mi przetrwać 
najtrudniejsze chwile w życiu. 

Po wyjściu za mąż i założe-
niu rodziny muzyka zeszła na 
dalszy plan. Najważniejsi byli 
mąż, dzieci, praca, prowadzenie 
domu. Jednak podświadomie tę-
skniła za swoją pasją. Czuła, że 
jej życie jest niepełne.

– Pamiętam epizod z przed-
szkola – wspomina pani Jago-
da. – Byłam ładną dziewczynką, 
miałam długie, kręcone włosy. 
Gdy organizowano przedstawie-
nie o pszczołach, dostałam „an-
gaż” na ich królową. Dzieci prze-
brane za pszczółki biegały, śpie-
wały, przez cały czas były w ru-
chu. Siedząc w fotelu w koro-
nie na głowie, patrzyłam na nie 
z zazdrością. Gdy przyszłam do 
domu rozpłakałam się i oznaj-
miłam mamie, że nie chcę wię-
cej być królową, wolę zostać 
zwykłą pszczołą.

W latach dziewięćdziesiątych 
życie pani Jagody posypało się 
jak domek z kart. W krótkim od-
stępie czasu umarli jej najbliżsi. 
Najpierw tata, potem mama, te-
ściowa i mąż. Nie mogła udźwi-
gnąć tego ciężaru. Straciła sens 
życia, świat stał się ponury, pełen 
pesymizmu i zagrożenia. Choć 
miała dwie córki, myślała, że nie 

Od 13 do 16 listopada w 
Lubońskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w powie-
cie poznańskim można było 
oglądać fi nał V Mistrzostw 
Polski w Bocci. Organiza-
torami byli: Stowarzysze-
nie Sportowo-Rehabilitacyj-
ne „Start” w Poznaniu, Pol-
ska Federacja Bocci Niepeł-
nosprawnych i Polski Zwią-
zek Sportu Niepełnospraw-
nych „Start”. 

Boccię w Wielkopolsce za-
początkował nieżyjący już 
Edward Niemczyk, współ-
twórca Polskiego Ruchu 
Sportowego Osób Niepełno-
sprawnych i wieloletni pre-
zes Stowarzyszenia „Start”. Z 
roku na rok przybywało co-
raz więcej drużyn – przedsta-
wicieli szkół, ośrodków reha-
bilitacyjno-terapeutycznych i 
organizacji pozarządowych, 
dla których ten rodzaj sportu 
okazał się niezastąpioną for-
mą aktywności fi zycznej i in-
tegracji. 

W fi nale V Mistrzostw Pol-
ski w Bocci wzięło udział 14 
drużyn z całego kraju. Zawo-
dy były połączeniem dwóch 
wymiarów bocci: poziomu 
paraolimpijskiego – wyczy-
nowego (z udziałem repre-
zentantów Polski) i pozio-
mu integracyjnego (z udzia-
łem drużyn ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach, Gim-
nazjum nr 1 w Luboniu i obo-
zu sportowego w Dymacze-
wie). Osobom z różnymi nie-
pełnosprawnościami kibico-
wali m.in. senator RP Jan Filip 
Libicki i dyrektor wielkopol-
skiego oddziału PFRON Grze-
gorz Naranowicz. 

Ograniczenia sensoryczne 
i ruchowe nie przeszkodziły 
zawodnikom w grze w boc-
cię. Boccia to gra posiada-
jąca walory sportowo-reha-
bilitacyjne, dostosowana do 
możliwości osób z najcięż-
szymi niepełnosprawnościa-
mi – w tym z czterokończy-
nowym porażeniem. 

– W grze w boccię biorą 
udział osoby, które z uwa-
gi na niepełnosprawność 
były dotychczas wyklucza-
ne z wszelkich form aktyw-
ności sportowej. To dyscypli-
na rozpowszechniona w Pol-
sce już na dobre. Z naszych 
doświadczeń mogą czerpać 
kraje takie jak Macedonia czy 
Rumunia. Stowarzyszenie 
„Start” powołało Polską Fe-
derację Bocci. W planach jest 
założenie Polskiego Związ-

ma dla kogo żyć. Nie wychodzi-
ła z domu, całe dnie spędzała w 
łóżku. Została tylko z młodszą 
córką. Przez pięć lat zmagała się 
z depresją. 

– Z tego okropnego letar-
gu wyciągnęli mnie przyjacie-
le, znajomi, córki – wspomina. 
– Nadszedł dzień, w którym zno-
wu zaświeciło dla mnie słońce. 
Moja znajoma prawie na siłę za-
prowadziła mnie do klubu „Ko-
pernik”. Zobaczyłam uśmiech-
nięte, zadbane osoby, które przy-
jęły mnie z sympatią. Kupiłam 
komórkę i właśnie tam nauczy-
łam się ją obsługiwać, zaprzy-
jaźniłam się z komputerem. Za-
pisałam się na jogę i rozmaite 
kursy. Znowu śpiewałam – naj-
pierw w chórze, potem solo. Mój 
świat zaczął nabierać kolorów. 
Zdobyłam tytuł „Miss Trzeciej 
Młodości”. 

Aż nadszedł moment powrotu 
na scenę. Po wieloletniej prze-
rwie wystąpiła w Teatrze Pol-
skim przed trzystuosobową pu-
blicznością. To był dla pani Jago-
dy sprawdzian, który zdała na 
szóstkę. Od tej chwili jej kariera 
muzyczna zaczęła nabierać roz-
pędu. Sukcesy ją motywowały, 

czego efektem był jej wspomnia-
ny autorski projekt „Jagienka i jej 
goście” – koncerty z udziałem 
zaproszonych zespołów z róż-
nych klubów. Przez cztery i pół 
roku odbyło się już 225 takich 
występów. 

– Organizuję te występy nie z 
myślą o sobie, ale o tych, którym 
chcę przekazać radość, opty-
mizm, nadzieję – mówi pani Ja-
goda. – Spotykam wielu cierpią-
cych ludzi, którym nawet odrobi-
na zabawy pomaga zapomnieć 
o bólu. Najbardziej lubię okres 
Bożego Narodzenia, kiedy prze-
brana za anioła wnoszę do ludz-
kich serc dobro. Nie ma dla mnie 
większej zapłaty, niż uśmiech na 
twarzach słuchaczy. 

Boże Narodzenie kojarzy się 
jej z rodzinnymi spotkaniami, 
gdy cały dom wypełniała mu-
zyka. Ona grała na skrzypcach, 
tata na fl ecie, wujek na akorde-
onie. W użyciu była mandolina i 
organki. Tradycja rodzinna prze-
trwała, teraz kontynuują ją cór-
ki pani Jagody. Gdy cała rodzina 
spotyka się przy wigilijnym sto-
le – znowu rozbrzmiewają prze-
piękne polskie kolędy. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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ku Bocci. W przyszłym roku 
chcemy zorganizować w Po-
znaniu Word Boccia Open – 
zawody, które pozwolą wy-
promować zaangażowanych 
uczestników – powiedział 
Romuald Schmidt, prezes 
Stowarzyszenia „Start”. 

Rozgrywki indywidual-
ne fi nału V Mistrzostw Pol-
ski w Bocci były prowadzo-
ne w kategoriach: BC1, BC2, 
BC3 i BC4. Każda z katego-
rii koncentrowała się na do-
stosowaniu gry do możliwo-
ści psychofi zycznych zawod-
nika. Osoby z czterokończy-

nowym porażeniem wyrzu-
cały piłkę za pomocą specjal-
nej rynny i przy pomocy asy-
stenta.

Organizację V fi nału Mi-
strzostw Polski w Bocci 
wsparło fi nansowo Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych i 
Polski Związek Sportu Niepeł-
nosprawnych „Start”. Partnera-
mi byli: „Kiwi Sport”, „Bea Be-
leza”, „Saturn” oraz Luboński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

KAROLINA KASPRZAK

FINAŁ V MISTRZOSTW POLSKI W BOCCI 

Gra dla najciężej
niepełnosprawnych 
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KDobry rzut zawodnika Klubu Sportowego 
Inwalidów „Start” 

w Szczecinie.

Zawodnicy z czterokończynowym porażeniem wyrzucali piłkę 
za pomocą specjalnej rynny i przy wsparciu asystenta.

Instruktorzy bocci przypomnieli zasady gry.

Boccia to dyscyplina sportu w pełni dostosowana 
do indywidualnych potrzeb osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.

W rozgrywkach brali udział wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 

w Owińskach.
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Jest wiele miejsc, które nie są 
przystosowane do osób po-

ruszających się na wózkach 
czy niewidomych. Wśród nich 
są też osoby z różnymi zabu-
rzeniami i schorzeniami, w 
pełni zależne od innych osób. 
I tutaj znaczącą pomoc niosą 
domy samopomocy. Jednym z 
nich jest Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Kamyk” – jedy-
na w Poznaniu tego typu pla-
cówka dla osób dorosłych z 
głęboką, wieloraką niepełno-
sprawnością.

– „Kamyk” to dzienna pla-
cówka rehabilitacyjna. Powsta-
ła w 2007 roku z inicjatywy Sto-
warzyszenia „Na Tak”, gdyż do-
rosłe osoby z głębszą sprzę-
żoną niepełnosprawnością 
nie mogły liczyć na adekwat-
ne i efektywne wsparcie. Pod-
opieczni „Kamyka”, prócz nie-
pełnosprawności intelektual-
nej, doświadczają niepełno-
sprawności ruchowej, braku 
mowy, epilepsji, wad genetycz-
nych i przewlekłych chorób. Pe-
dagodzy specjalni dobierają i 
modyfi kują różne metody tera-
pii, by osoby z niepełnospraw-
nością były samodzielne, mogły 
się komunikować i poruszać. 
Praca specjalistów jest zindy-
widualizowana, gdyż każdy z 
dwudziestu podopiecznych ma 
inne potrzeby. Sukcesy w tera-
pii są wynikiem indywidualne-
go i systematycznego działania 
oraz nowatorskich rozwiązań 
– mówi Monika Karwacka, kie-
rownik ŚDS „Kamyk”. – Jakość 
pracy z tymi osobami mogła-
by w „Kamyku” być jeszcze lep-
sza. Marzymy o zakupie dodat-
kowego sprzętu do stymulacji 

zmysłów i rehabilitacji rucho-
wej. Konieczne jest dokończe-
nie remontu pomieszczeń te-
rapeutycznych w piwnicy. Sala 
doświadczania świata, która 
służyła podopiecznym do sty-
mulacji zmysłów oraz relaksa-
cji, została zalana przez desz-
cze. Terapia w tej sali była jed-
ną z ulubionych – kojące dzia-
łanie światła i dźwięków da-
wały poczucie bezpieczeństwa 
i przyjemności. Pomoc najbar-
dziej potrzebującej grupie osób 
w „Kamyku” jest możliwa dzię-
ki wrażliwym ludziom.

Dofi nansowanie takich pla-
cówek ze strony państwa czy 
samorządów jest niewystar-
czające. ŚDS-y muszą we wła-
snym zakresie pozyskiwać 
środki na bieżącą działalność. 
„Kamyk” miałby znacznie trud-
niej, gdyby nie wsparcie fi rm 
i osób indywidualnych. Tu li-
czy się każdą złotówkę. Za-
kłady Chemiczne „UNIA” Spół-

dzielnia Pracy (www.unia.pl) 
systematycznie wspiera bieżą-
cą działalność „Kamyka”, prze-
kazując w formie darowizny 
środki czystości.

– Wspieranie organizacji 
społecznych jest istotnym ele-

„Kamyk” – miejsce 
zrozumienia

mentem działalności naszej 
fi rmy – mówi Małgorzata Bo-
rowiak-Koppe, prezes zarzą-
du Zakładów Chemicznych 
„UNIA” Spółdzielnia Pracy. – 
Podnosi nas na duchu fakt, że 
pomagamy faktycznie potrze-
bującym. To jest nasze główne 
kryterium. Próśb o pomoc spły-
wa coraz więcej, ponieważ na-
sze społeczeństwo ubożeje. 

Codziennych potrzeb i pro-
blemów ŚDS „Kamyk” ma 
znacznie więcej, a pomoc z 
zewnątrz jest nadal niewy-
starczająca. Jeżeli ktoś mógłby 
wesprzeć „Kamyk”, może do-
konać wpłaty:

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Kamyk”, ul. Zakątek 
8, 60-801 Poznań, numer kon-
ta: BZ WBK 97 1090 1346 0000 
0001 0660 7569 z dopiskiem 
„darowizna”.

STANISŁAW FURMANIAKKonie, które leczą.

Codzienne zajęcia.

Codzienne karmienie.

Zajęcia plastyczne.
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Dosłownie w momen-
cie, gdy oddawaliśmy w 

czwartek 27 listopada to wy-
danie „Filantropa” do druku, 
dotarła do nas wiadomość, 
że tego właśnie dnia w wieku 
103 lat zmarła w Poznaniu dr 
Wanda Błeńska, która przez 
ponad 40 lat w Ugandzie, w 
Afryce, ofi arnie służyła cho-
rym, zwłaszcza osobom trę-
dowatym. Na zawsze pozo-
stanie wzorem dla wszystkich 
wolontariuszy, oddanych lu-
dziom wymagającym pomo-
cy. Śmierć dr Wandy Błeń-
skiej pogrążyła wszystkich w 
naszej redakcji w głębokim 
smutku.

Los chciał, że w tym właśnie, 
grudniowym wydaniu naszego 
miesięcznika znalazł się wcze-
śniej napisany tekst nasze-
go kolegi Staszka Furmaniaka 
o spotkaniu uczniów Piątkow-
skiej Szkoły Społecznej w Po-
znaniu, której Patronką jest dr 
Wanda Błeńska, z poznańską 
Drużyną Szpiku. Było to do-
roczne świętowanie w tej szko-
le tym razem 103 urodzin Wiel-
kiej Wolontariuszki, obchodzo-
nych tu zawsze 30 październi-
ka.    

Drukujemy wspomniany 
tekst, ponieważ dowodzi on 
jak, żywa i pielęgnowana przez 
młodzież jest pamięć Patronki, 
a jej praca dla cierpiących i cho-
rych – kontynuowana w działa-
niach Drużyny Szpiku: 

– W rocznicę urodzin naszej 
patronki dr Wandy Błeńskiej 
dużo mówimy o niesieniu po-
mocy ludziom. Mówimy o misji 
dr Błeńskiej w Afryce, a także o 
różnych innych formach pomo-
cy, które są dostępne także i u 
nas, w Polsce. Po raz pierwszy 
w tym roku nawiązaliśmy kon-
takt z Drużyną Szpiku. Krwio-
bus był oblegany przez rodzi-
ców, nauczycieli i mieszkań-
ców Osiedla Władysława Jagieł-
ły. W pomoc chorym dzieciom 
włączyli się ich mali rówieśni-
cy. Przygotowali duże, koloro-
we plakaty, na których poka-
zali siebie, swoje zaintereso-
wania i marzenia. Plakaty po-
jadą do szpitali. Teraz czeka-
my na przesyłkę z drugiej stro-
ny – od dzieci chorych, z któ-
rymi chcemy utrzymywać kon-
takt i wspierać ich w zdrowie-
niu. Takie działania dla nich i 
dla nas są bardzo ważne. Zaba-
wy, marzenia, rówieśnicy i ich 
sprawy pozwalają przebywać 
znowu w świecie, do którego 
chorzy chcą powrócić. My też 
uczymy się, jak stąd, ze zwy-
kłej szkoły, ze świata zdrowych, 
pomagać dzieciom w potrze-
bie. Dr Wanda Błeńska nie mo-

ZMARŁA DR WANDA BŁEŃSKA, MISJONARKA I LEKARKA,
„MATKA TRĘDOWATYCH”

Wzór wszystkich 
wolontariuszy

Piątkowskiej Szkoły Społecz-
nej za zaproszenie, a dr Wan-
dzie Błeńskiej życzymy 200 lat! 
– mówi Marta Pyżyńska-Wójto-
wicz z Drużyny Szpiku. 

Z uczniami szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i śred-
nich o wolontariacie, pomocy 
drugiemu człowiekowi, powin-
ny rozmawiać nie tylko osoby 
dorosłe, ale także ich rówieśni-
cy, którzy są wolontariuszami. 
Taką osobą jest Maciej Goliń-
ski, uczeń klasy Ia Gimnazjum 
nr 44 w Poznaniu, wolontariusz 
Drużyny Szpiku. 

– Tego szczególnego dnia 
miałem możliwość wystąpienia 
przed uczniami Piątkowskiej 
Szkoły Społecznej. Moim zada-
niem było m.in. uświadomie-
nie im, jakie możliwości w wo-
lontariacie mają nasi rówieśni-
cy. Opowiedziałem, w jaki spo-
sób pomagam. Poznałem też 
wspaniałą osobę panią Elżbie-
tę Żurek, która jako pierwsza 
oddała szpik potrzebny bior-
cy spoza Polski. Pod koniec wi-
zyty podeszła do nas nauczy-
cielka i powiedziała, że jest za-
chwycona zachowaniem swo-
ich uczniów. Tych bardziej po-
budliwych pierwszy raz widzia-
ła tak przejętych i spokojnych. 
Pod koniec spotkania dosta-
łem od uczniów ręcznie robio-
ną kartkę z podziękowaniem. 
Gdy będą potrzebowali, to za-
wsze do nich przyjadę – mówi 
Maciej Goliński.

STANISŁAW FURMANIAK

Elżbieta Żurek z Maciejem 
Golińskim, wolontariuszem 

Drużyny Szpiku.

Maria Homan i Maciej Goliński opowiadali uczniom, czym na co 
dzień zajmuje się Drużyna Szpiku.

Uczniowie mieli dużo pytań do wolontariuszy.
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gła w tym dniu nas odwiedzić 
jak w poprzednich latach. Cho-
roba nie pozwoliła Jej przeby-
wać z nami – mówi Agata Lu-
dwa, dyrektor szkoły.

Drużyna Szpiku pojawiła się 
w szkole na czele z szefową 
Dorotą Raczkiewicz, by uczcić 
doniosłą uroczystość. Wolon-
tariusze mówili uczniom, co 
to znaczy być wolontariuszem, 
na jak wiele różnych sposobów 
można pomagać. Opowiedzie-
li o małych pacjentach, którzy 
przebywają w Klinice Onkolo-

gii, Hematologii i Transplanto-
logii Pediatrycznej Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu, i o tym, jak wspól-
nie działają i umilają chorym 
dzieciom pobyt w szpitalu.

– Przez cały czas trwania ob-
chodów pod szkołą stacjono-
wał krwiobus z Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Poznaniu, 
w którym krew oddało 26 osób. 
Wśród dzieciaków na pewno 
zasialiśmy szpikowe ziarenko. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
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Fundacja „Barak kultury” 
w tym roku po raz drugi 

zorganizowała w Wielkopol-
sce festiwal adresowany do 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, którego celem było zwró-
cenie uwagi na kwestię rów-
ności w dostępie do kultury 
i sztuki. Biletowane wstępy i 
brak przystosowań architek-
tonicznych wciąż wykluczają 
tę grupę z aktywnego udziału 
w życiu kulturalno-społecz-
nym. 

„Inny festiwal”, bo taką na-
zwę nosiło wydarzenie, znacz-
nie różnił się od komercyjnych 
przedsięwzięć. Tutaj mógł 

Musimy zatem zdecydo-
wać się na jakąś formę 

aktywności fi zycznej. Ile jed-
nak powinniśmy ćwiczyć i jak 
często? To zależy od naszego 
wieku, płci i trybu życia. Do-
tychczas uznawano, że najle-
piej jest ćwiczyć 2-3 razy na 
tydzień; od niedawna jednak 
Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca codzienne ćwicze-
nia. 

Pierwsza reguła, której musi-
my przestrzegać, to: lepiej ćwi-
czyć mniej, a częściej i regular-
nie, niż dużo, a rzadko i nieregu-
larnie. Nieregularne zrywy ak-
tywności mogą nam wręcz za-
szkodzić: stanowią zbyt duże 
obciążenie dla naszego serca, 
mięśni i stawów. Nie zrzucimy 
też w ten sposób zbędnych ki-
logramów. Po intensywnym tre-
ningu wprawdzie chudniemy, 
ale jest to spowodowane utratą 
wody – następnego dnia wraca-
my do starej wagi.

Często i konsekwentnie po-
dejmowany trening jest bardziej 
efektywny i bezpieczniejszy dla 
naszego zdrowia1. Optymalne 
jest około 30 minut (w przypad-
ku dzieci 60 minut) umiarkowa-
nej aktywności fi zycznej dzien-
nie2, czyli każda czynność, która 
pochłania tyle energii, co przej-
ście 3 km w ciągu 30 minut. 
Oprócz tej codziennej dawki ru-
chu warto dwa-trzy razy w ty-
godniu poćwiczyć tak, żeby po-
rządnie się zmęczyć. Nasz puls 
powinien wtedy wzrosnąć o 60-
80% w stosunku do swojej mak-
symalnej wartości (żeby móc to 
zmierzyć, warto zaopatrzyć się 
w pulsometr). 

Witold
Bońkowski

Jak ustalić maksymalną liczbę 
uderzeń serca na minutę? Może-
my skorzystać z prostego wzo-
ru: 22 – wiek = maks. HR (heart 
rate, czyli tętno). To jednak tyl-
ko orientacyjna wartość; nasza 
maksymalna wartość tętna zale-
ży także od płci i kondycji fi zycz-
nej. Jeżeli chcemy, by nasz orga-
nizm podczas treningu korzystał 
z zapasów tkanki tłuszczowej, 
należy przez co najmniej 45 mi-
nut utrzymywać tętno na pozio-
mie 65-75% maksymalnej war-
tości3.

Po takim wysiłku trzeba oczy-
wiście odpocząć; musi on też 
być regularny! W przypadku 
osób początkujących tętno nie 
powinno przekraczać 50-55% 
maksymalnej wartości; w miarę 
poprawy kondycji należy zwięk-
szać intensywność i czas trwa-
nia wysiłku. 

Warto również poznać roz-
różnienie na dwa typy treningu: 
aerobowy i anaerobowy. Pod-
czas treningu aerobowego (tle-
nowego) mięśnie otrzymują od-
powiednie ilości tlenu, mogą 
więc pozyskiwać energię ze spa-
lania związków takich jak tłusz-
cze czy białka. Trening ten ak-
tywizuje ogromną grupę mię-
śni; zwiększa ogólną sprawność 
układu sercowo-naczyniowego 
i stanowi najlepszy sposób na 
spalanie kalorii, dlatego poleca-
ny jest osobom chcącym zrzu-
cić zbędne kilogramy. Jego przy-
kłady to jogging, aerobik, pływa-
nie, jazda na rowerze czy nordic 
walking.

Z kolei podczas treningu ana-

erobowego mięśnie pracują tak 
intensywnie, że krew nie do-
starcza dostatecznej ilości tle-
nu; w mięśniach odbywa się 
więc spalanie bez udziału tle-
nu; organizm nie wykorzystuje 
wtedy tłuszczy, ale inne związki 
– głównie zmagazynowane cu-
kry4. Trening ten charakteryzu-
je się krótkim czasem trwania i 
wysoką intensywnością; buduje 
masę mięśniową5. Jego przykła-
dy to: squash, narciarstwo, pod-
noszenie ciężarów, biegi na krót-
kie dystanse, koszykówka i siat-
kówka. Oba typy treningu są po-
trzebne, jeśli chce się wymo-
delować idealną sylwetkę; ale 
trening aerobowy jest bardziej 
podstawowy i większości z nas 
prawdopodobnie całkowicie on 
wystarczy. 

Pamiętaj6:
�  rozgrzewka i odpoczynek to 

niezbędne elementy trenin-
gu; natychmiastowe rozpo-
częcie i zakończenie ćwiczeń 
to niepotrzebne obciążenie 
dla mięśni i serca. Żeby przy-
gotować organizm do tre-
ningu, wystarczy pięć minut 
rozgrzewki: rozciągania się 
przed spacerem czy potruch-
tania przed bieganiem,

�  nie uprawiaj sportu kosztem 
snu. Jeśli jesteś niewyspany, 
Twój mózg przestaje praco-
wać i stara się zrekompen-
sować spowolnioną pracę 
poprzez pobieranie dodatko-
wej ilości glukozy, która jest 
dla niego „paliwem”. Wtedy 
właśnie nabierasz ochoty 
na słodycze, co prowadzi do 

zwiększonego ryzyka cu-
krzycy i powoduje tycie,

�   nie koncentruj się na jednej 
partii mięśni: w Twoim ciele 
jest ich aż 640 i wszystkie po-
trzebują stymulacji,

�   nie ćwicz na czczo, zaraz po 
obudzeniu – organizm ma 
wtedy ogromne zapotrzebo-
wanie na energię i amino-
kwasy rozgałęzione; jeśli nie 
dostarczymy mu śniadania, 
stan ten tylko się pogłębi; or-
ganizm zacznie spalać masę 
mięśniową, nie tłuszcz7.

cdn.

Celem artykułu jest utrzymanie 
zdrowia w dobrej kondycji przez całe 
dane nam życie.

W problemach chorobowych proszę 
korzystać z porad kwalifi kowanych le-
karzy.

Rusz się!(2)
LEPIEJ MNIEJ, A CZĘŚCIEJ

1  http://kobieta.onet.pl/zdrowie/fitness/
dlaczego-nie-oplaca-sie-intensywnie-
cwiczyc/lydgm (6.08.2013).

2  http://www.aktywniepozdrowie.pl/ru-
ch-a-zdrowie/1796-ruch-a-zdrowie 
(6.08.2013).

3  http://polki.pl/fitness_odchudza-
nie_artykul,10011096.html?print=1 
(6.08.2013).

4  http://www.treningaerobowy.pl/podsta-
wy-treningu-aerobowego/co-jest-tre-
ning-aerobowy (http://idealnaja.pl/tre-
ning-aerobowy-defi nicja/ (6.08.2013).

5  http://idealnaja.pl/trening-aerobowy-
defi nicja/ (6.08.2013).

6  http://www.pocztazdrowia.pl/sport-nie-
przesadzaj/ (6.08.2013).

7  http://facet.interia.pl/aktywnosc/
news-trening-aerobowy-obalamy-
mity,nId,776005 (6.08.2013)

przyjść każdy, kto chciał ode-
rwać się od codziennych pro-
blemów. Wstęp był wolny, a 
miejsca spotkań dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Przyszli niewido-
mi, niesłyszący, ludzie z pro-
blemami zdrowia psychiczne-
go i osoby z ograniczeniami w 
samodzielnym poruszaniu się. 

Trwający od 4 do 8 listopa-
da „Inny festiwal” to projekt 

współfi nansowany ze środków 
PFRON będących w dyspozy-
cji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Odbywał się 
na terenie Poznania, Ostrowa 
Wlkp i Czarnkowa. W program 
„Innego festiwalu” wpisała się 
m.in. wystawa prac Henryka 
Żarskiego „Wilk, pies i owca 
cała” w Galerii „Tak”, którą pro-
wadzi poznańskie Stowarzy-
szenie „Na Tak”. Ciekawe były 
też warsztaty – „Znajdź w so-

bie innego” (wzmacnianie em-
patii dla opiekunów osób nie-
pełnosprawnych), „Poprowadź 
mnie” (przygotowanie do roli 
przewodnika osoby z dysfunk-
cją narządu wzroku) i „Podróż” 
(warsztaty muzyczno-teatral-
ne, skoncentrowane na meto-
dzie improwizacji). Szczegó-
łowe informacje o festiwalu na 
www.barakkultury.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Festiwal bez barier
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W Poznaniu już po raz dzie-
wiąty zorganizowano 

„Zwrotnik Raka”. W tym roku 
pod nazwą „Tandemem po 
zdrowie”, 25 października, w 
Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej przy ulicy Kutrze-
by. Celem tej akcji jest promo-
cja psychoonkologii, profi lak-
tyki zdrowotnej, lepsze zrozu-
mienie wpływu wsparcia psy-
chicznego, stylu życia i żywie-
nia na stan zdrowia chorego 
onkologicznie. „Zwrotnik Raka” 
to kampania społeczna, któ-
ra roku na rok przyciąga coraz 
więcej osób zainteresowanych 
zdrowieniem. 

– Profi laktyka zdrowotna to 
działania mające na celu za-
pobieganie chorobom poprzez 
ich wczesne wykrycie i lecze-
nie. Ważne jest utrwalanie pra-
widłowych wzorców zdrowe-
go stylu życia nie tylko u siebie, 
ale również u najbliższych. Istot-
nym czynnikiem ryzyka zacho-
rowania na nowotwory narzą-
dów rodnych jest także długo-
trwały stres. Przypadki opisy-
wane przez lekarzy i położne 
wskazują, że kobiety chorują-
ce na raka piersi mają tendencję 
do poświęcania się dla innych i 
troszczą się o wszystkich oprócz 
siebie – mówi Agnieszka Frącko-
wiak, wiceprezes Stowarzysze-
nia Psyche Soma Polis, współ-
koordynatorka Akademii Wal-
ki z Rakiem. – Ważna jest jakość 
życia, zwiększanie świadomości 
na temat profi laktyki, szczegól-
nie w małych miejscowościach, 
w których jest mniejszy dostęp 

do specjalistów. W tym roku w 
„Zwrotniku Raka” wzięło udział 
ok. 180 osób. 

Akademia Walki z Rakiem 
zajmuje się wsparciem psycho-
onkologicznym chorych i ich ro-
dzin. Jest miejscem, gdzie oso-
by dotknięte chorobą nowotwo-
rową oraz ich bliscy otrzymują 
szeroko rozumianą pomoc psy-
chologiczną i wsparcie innych 
specjalistów. Są to między inny-
mi: dietetyk, terapeuta ruchowy, 
muzykoterapeuta, lekarz, wiza-
żysta i stylista. Podstawą dzia-
łalności Akademii są spotkania 
w grupach psychoedukacyjnych 
mających na celu doskonalenie 
radzenia sobie w sytuacji zacho-
rowania na nowotwór.

– Celem naszej działalności 
jest poprawa jakości życia pa-
cjentów dotkniętych chorobą 
nowotworową poprzez uzyska-
nie wsparcia od innych chorych, 
a także naukę lepszego radzenia 
sobie poprzez spotkania w gru-
pach psychoedukacyjnych. Po-
mocą objęte są również ich ro-
dziny i bliscy. Misją poznańskiej 
Akademii jest zwiększanie świa-
domości społecznej na temat 
chorób nowotworowych: przy-
czyn powstawania, profi laktyki 
oraz możliwości leczenia – do-
daje Agnieszka Frąckowiak.

– Sama jestem po przejściach, 
dlatego przyszłam na spotka-
nie „Zwrotnik Raka”. W marcu 
tego roku dowiedziałam się, że 
mam nowotwór złośliwy. Jestem 
po sześciu chemiach. I wszyst-

ko jest na dobrej drodze. Dzię-
ki temu, że wcześniej często się 
badałam, szybko zostały wykry-
te zmiany. Mimo choroby sta-
ram się żyć normalnie, przewar-
tościowałam swoje życie, mam 
w sobie więcej radości, inaczej 
myślę i funkcjonuję. I nie podda-
ję się, bo dane mi zostało drugie 
życie. Chodzę do Akademii Wal-
ki z Rakiem, uczestniczę w za-
jęciach – mówi Katarzyna Liber-
ska, uczestniczka „Zwrotnika 
Raka”.

W ramach „Zwrotnika Raka” 
odbył się na Scenie na Piętrze 
monodram „Jest jak jest” w wy-
konaniu Agnieszki Różańskiej. 
Aktorka Teatru Nowego w Po-
znaniu zainspirowała się książ-
ką Maliny Stahre-Godyckiej 
„Dwie kobiety, jedna nadzieja”.

– Denerwują mnie ludzie, któ-
rzy mają czas na siedzenie go-
dzinami przed komputerem, te-
lewizorem, dbają o nowy tele-
fon, tablet, pytają, czy już wy-
mieniłam opony na zimowe albo 
czy sprawdziłam sprawność kli-
matyzacji w samochodzie. A jak 
pytam, kiedy ostatnio robiłaś cy-
tologię lub USG piersi, słyszę: 
„Oj, ciągle nie mam czasu, wiesz 
rodzina, dzieci... jestem taka za-
biegana”. A przecież nie ma nic 
ważniejszego jak profi laktyka. 
Proponuję wyznaczyć sobie datę 
i koniecznie odwiedzać leka-
rza, tak na wszelki wypadek. Ja 
tak robię i dobrze się czuję ma-
jąc nad swoim życiem kontrolę. 
Aby nie było za późno, bo mamy 
rodziny, dzieci i jeszcze wiele ży-
ciu przed soba – mówi Agniesz-
ka Różańska, aktorka.

Organizatorzy już teraz za-
praszają za rok. Można także 
śledzić profi l www.facebook.
com/ZwrotnikRaka, gdzie 
umieszczane są informacje na 
temat profi laktyki nowotworo-
wej oraz zapowiedzi nadcho-
dzącego „Zwrotnika Raka”. 

STANISŁAW FURMANIAK

Tandemem 
po zdrowie
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Katarzyna Liberska, 
uczestniczka 

„Zwrotnika Raka”.

Pięć 
zmysłów 
na scenie 
W Centrum Kultury Zamek 

24 października wieczo-
rem zrobiło się gorąco. A to 
za sprawą spektaklu „Gatun-
ki chronione”, którego twór-
cami są Anu Czerwiński i Ra-
fał Urbacki. Przedstawienie 
jest związane z projektem „5 
zmysłów EKSPRESJA”.

Projekt ten jest innowacyj-
nym działaniem edukacyj-
no-artystycznym, przezna-
czonym dla osób niewidzą-
cych i słabowidzących, niesły-
szących i słabosłyszących oraz 
niepełnosprawnych intelek-
tualnie w stopniu lekkim. Jed-
no z najważniejszych założeń 
tej inicjatywy polega na przy-
bliżeniu teatru poprzez aktyw-
ne uczestnictwo w warszta-
tach teatralnych. Odbywać się 
one będą jako cykl spotkań, 
mających na celu poszerzenie 
świadomości własnego cia-
ła i korzystanie z możliwości 
jego ekspresji oraz otwarcie na 
emocjonalne potrzeby własne 
i drugiego człowieka, a także 
zwiększenie poczucia własnej 
wartości. 

Spektakl przedstawiał czwo-
ro tancerzy w fi kcyjnej prze-
strzeni rezerwatu przyrody z 
gatunkami, które – by przeżyć 
– muszą być objęte ochroną. 
Autorem choreografi i jest Ra-
fał Urbacki. Dzięki opracowa-
niu  autorskiej metody ruchu, 
powstałej w oparciu o techniki 
świadomościowe dla tancerzy, 
zaczął obywać się bez wózka 
inwalidzkiego. Spędził na nim 
jedenaście lat, bez kul cho-
dzi od roku. Przez trzy lata był 
związany z teatrem tańca in-
tegracyjnego. Twórcą części 
fi lmowej spektaklu jest Anu 
Czerwiński, fi lmowiec i  doku-
mentalista. Ukończył reżyserię 
dokumentu na Uniwersytecie 
im. Denisa Diderota w Paryżu, 
obecnie studiuje w Mistrzow-
skiej Szkole Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy w Warszawie. 

Projekt „5 zmysłów EKS-
PRESJA” jest realizowany dzię-
ki wsparciu Ministerstwa  Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, środkom PFRON będących 
w dyspozycji  Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
oraz dzięki pomocy Wojewo-
dy Wielkopolskiego, Miasta Po-
znania, Powiatu Poznańskiego 
i Funduszu Promocji Twórczo-
ści ZAiKS. awa
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Pokonały nie tylko prezy-
denta Ryszarda Grobelne-

go, ale także piłkarzy Lecha 
Poznań. Panie udowodniły, że 
są pełne energii, wiary w sie-
bie i entuzjazmu. Tak 30 paź-
dziernika 2014 roku przebie-
gał fi nał „Senioralni. Poznań 
2014” z konsolą xbox. Orga-
nizatorem tego wydarzenia 
było Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Wolonta-
riat Wielkopolski i Stowarzy-
szeniem Medycyna Polska. 

– W spotkaniu uczestniczyli 
poznańscy seniorzy, prezydent 
Ryszard Grobelny oraz piłka-
rze Lecha Poznań Maciej Wi-
lusz, Vojo Ubiparip i Bartosz 
Bosacki – mówi Zuzanna Mac-
ko, specjalista do spraw współ-
pracy Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych. – Podczas tego wy-
darzenia ofi cjalnie zakończo-
no i posumowano kolejną edy-
cję „Senioralni. Poznań”. Przy 
okazji poznaniacy mogli zdo-
być informacje na temat oferty 
aktywizującej seniorów w na-
szym mieście. Głównym punk-
tem spotkania były zawody pił-
ki nożnej rozegranej na xboxie. 

W przeddzień Święta Nie-
podległości Stowarzysze-

nie Projekt: Polska ogłosiło na 
jednym z portali społeczno-
ściowych spontaniczną akcję 
„Przelewamy krew za Polskę”. 
Oddawanie krwi odbyło się w 
Regionalnych Centrach Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
całej Polsce.

Pomysł akcji „Przelewamy 
krew za Polskę” narodził się 
dość spontanicznie. Stowarzy-
szenie Projekt: Polska stwierdzi-
ło, że chce inaczej uczcić Święto 
Niepodległości, nie robiąc burdy 
w Warszawie, nie krzycząc, nie 
kłócąc się, nie zasłaniając się fl a-
gą i honorem. 

– Chcieliśmy zrobić coś, co 
pomoże innym ludziom, a przy 
okazji pokaże naszą solidar-
ność z nimi. Cieszymy się mo-
gąc żyć w wolnym kraju, jeste-
śmy wdzięczni naszym przod-
kom, którzy zapewnili nam wol-
ność. Lata temu oni walczyli dla 
nas, dzisiaj my chcemy walczyć 
dla innych, potrzebujących ludzi. 
Zorganizowaliśmy tygodnio-
wą akcję w okolicach Święta 
Niepodległości, ale zachęcamy 
wszystkich do regularnego od-
dawania krwi. Jesteśmy stowa-

W Concordia Design w 
Poznaniu odbył się III 

Wielkopolski Kongres Ko-
biet. Jak co roku poruszane 
były tematy dotyczące rów-
nych szans kobiet w życiu 
zawodowym i publicznym, 
jak również osób marginali-
zowanych społecznie.

 III Wielkopolski Kongres 
Kobiet podzielony był na trzy 
panele dyskusyjne. 

 – W pierwszym pane-
lu „Równa droga do władzy” 
prof. Monika Płatek, karnist-
ka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego przedstawiła zmia-
ny, jakie powinny nastąpić w 
polityce, natomiast posłan-
ki do Parlamentu Europej-
skiego dr Krystyna Łybac-
ka i dr Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz mówiły, jak wy-
gląda polityka od środka. Za-
prosiliśmy również panie ze 
wszystkich komitetów wy-
borczych, które startowa-
ły w tegorocznych wyborach 
samorządowych, by miały 
możliwość przybliżenia wy-
borcom swoich programów – 
mówi Aleksandra Sołtysiak-
Łuczak, współorganizator-
ka Wielkopolskiego Kongre-
su Kobiet. – Wystosowano do 
parlamentarzystów oświad-
czenie dotyczące przyjęcia 
konwencji o zapobieganiu i 

rzyszeniem liberalnym, zajmują-
cym się aktywizacją ludzi, poka-
zaniem, że wszyscy mogą mieć 
realny wpływ na otaczający nas 
świat. Walczymy z rasizmem i 
ksenofobią oraz wszelkimi ob-
jawami nienawiści poprzez ak-
cję HejtStop – mówi Wojciech 
Nowaczyk, przewodniczący Sto-
warzyszenia Projekt: Polska w 
Poznaniu.

W Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu pojawiło się 
bardzo dużo osób chcących od-
dać krew. Mimo że dla wielu 
przeddzień Święta Niepodległo-
ści był wolny, to w RCKiK pra-
ca odbywała się bez przerwy. 
To cieszy, bo pokazuje, że ludzie 
nie są obojętni wobec drugiego 
człowieka, tym bardziej, że krew 
to dar życia. 

– Przez tę akcję chcemy za-
chęcić ludzi do różnych nowo-
czesnych form patriotyzmu. 11 
listopada jest bardzo ważną datą 
w naszej historii, ale jego świę-
towanie ma mało radosny cha-
rakter. Uważamy, że można to 
zmienić. Mamy nadzieję, że 
poza marszami, akademiami, 
pocztami sztandarowymi moż-
na również robić rzeczy pozy-

zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet. Osoby, które chcą się 
z nami skontaktować mogą 
pisać na adres: wielkopolski-
kongres@gmail.com.

W kolejnym panelu dysku-
syjnym panie poruszyły te-
mat „Macierzyństwo i sztu-
ka”.

– Kobiety pracują na dwa 
etaty: w pracy i w domu. Pra-
ca ta w swoim wymiarze się 
nie zmniejszyła, a obowiązki 
domowe kobiet są niezmien-
ne. Mówi się, że mężczyź-
ni przejmują część obowiąz-
ków domowych. Ale napraw-
dę w tym obszarze nie zmie-
niło się prawie nic. Kobieta 
dzisiaj to supermen, bo musi 
być dobrą żoną, matką, ogar-
nąć wszystko w domu i być 
dobrym pracownikiem. Żą-
dajmy prawdziwej wolności 
dla kobiet – mówi Kazimiera 
Szczuka, krytyk literacki. 

W ostatnim panelu „Róż-
norodność w edukacji” udział 
m.in. dr Maciej Duda – eks-
pert równościowy.

– Kongresowe spotkania 
kobiet zbliżają wszystkie i 
wszystkich, którzy działają 
na rzecz równouprawnienia. 
Gdy uczestniczę w spotka-
niach, mogę wieść dialog z 
ekspertkami i aktywistkami, 

W wirtualnym pojedynku bra-
ły udział dwie drużyny. Jedną 
tworzyły poznańskie seniorki, 
w skład drugiej weszli prezy-
dent Miasta Poznania Ryszard 
Grobelny i piłkarze poznań-
skiego Lecha. Po zaciętej wal-
ce wygrały seniorki. Panie Zo-
fi a Kołodziejczak, Monika Der-
wich i Władysława Anuszkie-
wicz zdobyły 54 punkty. Pa-
nowie uzbierali o dwa mniej. 
Bardzo się cieszymy, że tyle 
osób przyszło na tę imprezę. 
To znaczy, że seniorzy w Po-
znaniu są aktywni, i chcą brać 
udział w takich spotkaniach. 
Nie boją się nowych technolo-
gii jak konsola xbox i odważ-
nie podejmują wyzwania. To 
oznacza, że Centrum Inicja-
tyw Senioralnych musi ciągle 
wprowadzać w życie nowe po-
mysły. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich seniorów do CIS, 
na Mickiewicza 9a w Pozna-
niu. Czekamy na zwolenników 
gier na konsoli xbox i na tych, 
którzy wolą spokojniej spę-
dzać czas w kinie, w teatrze 
czy na partyjce brydża w Klu-
bie Seniora. awa

Seniorki pokonały 
prezydenta 
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tywne i podzielić się cząstką sie-
bie z potrzebującymi. Wykorzy-
stując hasło „Przelewamy krew 
za Polskę” chcemy zachęcić lu-
dzi do honorowego krwiodaw-
stwa. Mamy nadzieję, że w Re-
gionalnych Centrach Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w całej 
Polsce ludzie oddali dzisiaj krew 
nie tylko jednorazowo. Ja dzisiaj 
również po raz kolejny to zro-
biłem – mówi Krystian Mierkie-

ni wziąć przykład ze Stowarzy-
szenia Projekt: Polska i również 
zorganizować podobne akcje, 
z korzyścią dla wielu ludzi. By 
krew polała się wyłącznie w celu 
ratowania życia drugiemu czło-
wiekowi. 

Więcej o Stowarzyszeniu Pro-
jekt: Polska na www.projektpol-
ska.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

ry architektoniczne napoty-
kają na swojej drodze niepeł-
nosprawni – mówi dr Maciej 
Duda, ekspert równościowy i 
antydyskryminacyjny, wykła-
dowca Gender Studies UAM.

Każdy, niezależnie czy 
to kobieta, czy mężczyzna, 
zdrowy czy chory, o innym 
wyznaniu, orientacji – ma ta-
kie same prawa. Nie może 
być jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji. Dlatego takie działania, 
jak Wielkopolskiego Kongre-
su Kobiet, należy wspierać, 
gdyż tworzą one świadomość 
równości ludzi, co stanowi 
doniosłą wartość społeczną.

STANISŁAW FURMANIAK

WIELKOPOLSKI KONGRES KOBIET

Równe i wolne
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Przelali krew za Polskę
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Dawcy krwi najpierw muszą wypełnić formularz.

wicz ze Stowarzyszenia Projekt: 
Polska.

Wiele osób przyszło nie ze 
względu na akcję, ale dlatego, że 
robi to systematycznie od lat.

– Dotarła do mnie informacja 
z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu, że są niedobory mo-
jej grupy krwi, dlatego się dzi-
siaj pojawiłam, bo od ostatnie-

go oddania minęły trzy miesiące. 
Krew oddaję regularnie od kil-
ku lat, chcę w ten sposób pomóc 
innym. Jestem również zareje-
strowana w bazie potencjalnych 
dawców szpiku. I czekam na te-
lefon, bo wierzę, że gdzieś jest 
mój genetyczny bliźniak – mówi 
pani Ewelina.

Niektóre osoby, zamiast mani-
festacji, burd i niszczenia w tym 
ważnym dla Polski dniu, powin-

Długa kolejka do oddania krwi.

dla których gender mainstre-
aming nie jest pojęciem pa-
pierowym. Tu nie idzie tylko 
o płeć, ale też o wiek, pocho-
dzenie, status ekonomiczny, 
wyznanie, pełno- lub niepeł-
nosprawność. Dialog rodzi 
postulaty realizowane przez 
kolejny rok. Tym razem w 
Poznaniu postanowiono 
działać na rzecz konwencji 
przeciw przemocy i uświa-
damiania innym, jakie barie-
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W obronie
życia
Ludzie podążający ulicą 

Półwiejską w Poznaniu 8 
listopada zatrzymywali się w 
pobliżu „Starego Marycha” i 
z zainteresowaniem obser-
wowali przebieg zdarzenia. 
Wręczano materiały informa-
cyjne. Materiały nie zawierały 
treści nakłaniających do za-
kupów, ale do walki w obro-
nie życia dzieci z niepełno-
sprawnością. 

Podchodząc bliżej transpa-
rentu i trójki młodych osób do-
wiaduję się, o co chodzi. To pi-
kieta antyaborcyjna Fundacji 
„Pro – prawo do życia”. Waż-
na akcja społeczna przypomi-
nająca, że nienarodzone dzie-
ci niepełnosprawne nie powin-
ny być narażane na śmierć. Ży-
cie nienarodzonego dziecka z 
zespołem Downa w brzuchu 
matki ma taką samą wartość 
jak życie zdrowego czternasto-
latka. 

„Sejm odrzucił projekt usta-
wy chroniącej życie niepełno-
sprawnych dzieci. Ustawa do-
puszczająca zabicie człowie-
ka ze względu na jego niepeł-
nosprawność buduje i utrwa-
la negatywne stereotypy na te-
mat osób niepełnosprawnych 
– jakby mówiła: „to są ludzie, 
z których nic nie będzie, nie 
ma sensu, aby żyli. Jeśli ich nie 
zabijamy, to tylko dlatego, że 
ich rodzice sobie tego nie ży-
czą. My nie cenimy sobie ich 
obecności w społeczeństwie”. 
Kampanie społeczne Fundacji 
„Pro – prawo do życia” prowa-
dzą jednak do zmiany nasta-
wienia Polaków wobec proble-
mu aborcji. 75% Polaków potę-
pia aborcję, a 55% nie widzi dla 
niej żadnych usprawiedliwień. 
W 2013 roku zebraliśmy ponad 
400 tysięcy podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy 
zakazującej aborcji eugenicz-
nej” – to niektóre z uwag za-
wartych w materiale informa-
cyjnym. 

Fundacja „Pro – prawo do ży-
cia” organizuje w całym kraju 
wystawy „Wybierz życie” infor-
mujące o aborcji, a także pikie-
ty antyaborcyjne – takie jak ta 
w Poznaniu. Więcej na stronie 
internetowej Fundacji www.
stopaborcji.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Pod koniec sierpnia tego 
roku ruszyła druga edycja 

projektu Fundacji „Apja” pod 
nazwą „Otwarty świat – akty-
wizacja społeczna osób z nie-
pełnosprawnością”, współ-
fi nansowanego ze środków 
PFRON będących w dyspozy-
cji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Relację z 
podsumowania pierwszej edy-
cji publikowaliśmy w stycz-
niowym wydaniu „Filantropa” 
z 2014 roku na stronie 8.

Projekt poznańskiej Funda-
cji „Apja” można uznać za war-
tościowy z kilku powodów. Za 
pośrednictwem realizowanych 
w drugiej edycji zajęć (indywi-
dualna ścieżka rozwoju osobi-
stego, muzykoterapia, plasty-
koterapia, dogoterapia, hipo-
terapia, żeglarstwo) umożliwił 
osobom z różnymi niepełno-
sprawnościami aktywny udział 
w zadaniach sprawnościo-
wych. Przy wsparciu wykwa-
lifi kowanej kadry terapeutycz-
nej niepełnosprawni nie tylko 
poznali otaczającą rzeczywi-
stość, ale i doskonalili umiejęt-
ność współpracy zespołowej. 
Zajęcia to rozwój potencjału 
twórczego. Uczestnicy spotkań 
z dnia na dzień dostrzegali w 
sobie więcej możliwości.

– W drugiej edycji projek-
tu „Otwarty świat – aktywiza-
cja społeczna osób z niepeł-
nosprawnością” łącznie wzię-
ły udział 94 osoby z Wielkopol-
ski. To uczestnicy z różnego ro-
dzaju ograniczeniami. Spotka-

dualnej ścieżki rozwoju osobi-
stego, które pomagają bardziej 
wierzyć w siebie, dostrzegać 
własne atuty, prezentować pra-
codawcy umiejętności zawodo-
we. Wszystko po to, aby młodzi 
ludzie potrafi li znaleźć swoje 
miejsce na rynku pracy – mówi 
Jagna Piechowiak, prezes Fun-
dacji „Apja”. – Wszystkie zajęcia 
prowadzono w sześcioosobo-
wych grupach, co dało poczu-
cie komfortu. II edycja zakoń-
czyła się 30 listopada.

Partnerami tegorocznej edy-
cji projektu „Otwarty świat” 
byli: Wielkopolski Okręgowy 
Związek Żeglarski, Przedszko-
le Integracyjne nr 3 w Mosi-
nie, Zespół Szkół Specjalnych 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Gębicach oraz Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum „Zawsze razem” w Po-
znaniu. Sponsorem była fi rma 
„Limaro”, a medialnie wspie-
rało Radio „Merkury” i Radio 
„Emaus”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Uwierzyć w siebie
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Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z obniżoną normą 
intelektualną w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum 

„Zawsze razem” prowadziła Ewa Woźniczka. 

Z małymi żeglarzami.

Radość hipoterapii.

nia cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Dla młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych prowa-
dzone były warsztaty indywi-
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„I Ty możesz zostać gwiazdą 
wolontariatu” – pod takim 

hasłem Akademia Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce zorganizo-
wała w kilku miastach warsz-
taty dla organizacji pozarządo-
wych, których celem było poka-
zanie, że osoby publicznie zna-
ne w istotny sposób mogą po-
móc w pozyskiwaniu funduszy.

Dzięki pieniądzom z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich 
Akademia przeprowadziła ta-
kie bezpłatne warsztaty także w 
Kobylnicy koło Poznania, pod-
czas których omawiano temat 
współpracy tych organizacji z 
osobami publicznie znanymi 
przy okazji różnych akcji, kam-
panii 1%, zbiórek.

– Warsztaty skierowane były 
do mniejszych organizacji po-
zarządowych, które chciały do 
swoich akcji zaprosić znaną 
osobę, ale nie wiedziały, jak tę 
współpracę rozpocząć i jak po-
winna ona wyglądać, aby przy-
niosła obopólne korzyści. Aka-
demia Rozwoju Filantropii w 
Polsce od 5 lat prowadzi Plebi-
scyt „Gwiazdy Dobroczynno-
ści”. Doświadczenie pokazało, 
że dzięki „użyciu” osoby znanej 
w kampanii społecznej znacz-
nie wzrasta społeczne zaintere-
sowania akcją. Chcieliśmy na-

Nieustający pośpiech i na-
rastające tempo życia po-

wodują, że źle się odżywiamy. 
Brakuje czasu na sport oraz 
aktywny wypoczynek. Co gor-
sze, bagatelizujemy pierwsze 
symptomy choroby. „Życie to 
nie statystyka – choroby rzad-
kie osób starszych” – pod takim 
hasłem odbyło się spotkanie 
Polskiej Koalicji Pacjentów On-
kologicznych w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

28 października w Sali Celi-
chowskiego rozmawiano o mie-
lofi brozie. To rzadko występu-
jący nowotwór, który charakte-
ryzuje się włóknieniem szpiku 
kostnego i wtórnym procesem 
krwiotworzenia zlokalizowa-
nym głównie w śledzionie lub 
wątrobie. Na mielofi brozę zapa-
dają zazwyczaj osoby w wieku 
około 65-67 lat. U 10% pacjen-
tów mielofi broza jest rozpozna-
wana poniżej 45 roku życia.

uczyć małe organizacje, jak z tej 
współpracy korzystać – mówi 
Aleksandra Brzozowska, koor-
dynatorka projektu.

Uczestnicy warsztatów mo-
gli dowiedzieć się m.in.: dlacze-
go gwiazdy są nam potrzebne; 
chcę zdobyć gwiazdę, ale jak 
po nią sięgnąć; współpraca z 
gwiazdą – co nam wolno, a cze-
go nie wolno; ambasador akcji 
społecznej – co robi i kto może 
nim zostać; marketing społecz-
ny, czyli jak razem z gwiazdą 
wypromować ideę; siła wize-
runku gwiazd i jak ją wykorzy-
stać w komunikacji; jak razem z 
gwiazdą zbierać pieniądze.

Warsztaty w Kobylnicy pro-
wadzili: 

Tomasz Schimanek – ekspert 
Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce, szkoleniowiec, dorad-
ca, działacz społeczny. W latach 
1998-1999 wchodził w skład ze-
społu doradczego przy pełno-
mocniku premiera ds. współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. Jest współpracowni-
kiem  Instytutu Spraw Publicz-
nych, jeden z założycieli Forum 
Darczyńców w Polsce. 

Halina Benedyk – wokalistka 
popowa, laureatka V edycji Ple-
biscytu „Gwiazdy Dobroczyn-
ności” za działalność wolonta-

ryjną na rzecz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski im. Leszka Grajka w Swarzę-
dzu.

– Moja współpraca z tym Sto-
warzyszeniem rozpoczęła się 
w latach 90. i trwa do dzisiaj. 
Wówczas na ulicy podszedł do 
mnie Leszek Grajek i zapytał, 
czy znalazłabym czas, by przy-
jechać do stowarzyszenia, któ-
re opiekuje się dziećmi niepeł-
nosprawnymi i zaśpiewać. Wła-
śnie o tej współpracy i przyjaź-
ni ze stowarzyszeniem opowie-
działam podczas warsztatów w 
Kobylnicy. Na warsztatach były 
głównie kobiety, dlatego opo-
wiedziałam im, jak bardzo prze-
żyłam pierwszą wizytę w sto-
warzyszeniu w Swarzędzu. 
Spotkanie z tymi dziećmi było 
dla mnie bardzo ważne nie tyl-
ko z powodu, że mogłam im dać 
coś od siebie, ale również dla-
tego, że wzbogaciło mnie jako 
artystkę. Pomagam im jak tyl-
ko mogę, wyjeżdżamy na prze-
glądy piosenek, również reli-
gijnych. Lubię pomagać. Wszy-
scy powinniśmy podchodzić do 
drugiego człowieka z empatią, 
bo wówczas świat byłby lepszy 
– mówi Halina Benedyk.

STANISŁAW FURMANIAK

Szymon Chrostowski, prezes 
Polskiej Koalicji Pacjentów On-
kologicznych przyznał, że więk-
szość osób identyfi kuje choroby 
rzadkie wyłącznie ze schorze-
niami o podłożu genetycznym, 
które występują u dzieci. Tym-
czasem dotykają one również 
ludzi w starszym wieku. Sza-
cuje się, że chory na mielofi bro-
zę może żyć z nią od 2 do 11 lat. 
Średnia długość życia jest uza-
leżniona od stopnia zaawanso-
wania choroby. Im stan poważ-
niejszy, tym mniejsze szanse na 
przeżycie. 

O istocie choroby, objawach 
oraz diagnostyce opowiedział 
prof. dr hab. Krzysztof Lewan-
dowski z Katedry i Kliniki Hema-
tologii Uniwersytetu Medyczne-

go im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Zdarza się, że pa-
cjenci nie biorą poważnie zmę-
czenia, potliwości czy osłabie-
nia organizmu – to niektóre z 
objawów mielofi brozy. Prof. dr 
hab. Krzysztof Lewandowski 
zwrócił uwagę na konieczność 
przeprowadzenia badań dia-
gnostycznych: morfologii krwi, 
rozmazu krwi obwodowej itp. 
Sporym problemem jest lecze-
nie chorych na mielofi brozę.

– Chorzy ze względu na brak 
dostępnego skutecznego le-
czenia otrzymują często jedy-
nie przetoczenia koncentratów 
krwinek czerwonych z powo-
du niedokrwistości dotykającej 
większość pacjentów, co może 
wywoływać przeładowanie or-

ganizmu żelazem i nie zmie-
nia naturalnego, niekorzystnego 
przebiegu choroby, która zwykle 
ulega progresji – poinformował 
dr hab. Tomasz Sacha z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Uwagę skierowano także w 
stronę kwestii wsparcia psy-
chologicznego pacjenta w wal-
ce z chorobą. Mówiła o tym 
Katarzyna Cieślak, psychoon-
kolog z Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii. Świadomość 
śmierci jest trudna dla każde-
go. Dla osób starszych szcze-
gólnie. W nieuleczalnej choro-
bie istotna okazuje się rola ro-
dziny, ale i całego środowiska 
społecznego. 

 KAROLINA KASPRZAK

Rzadki nowotwór 

Gwiazdy 
na wyciągnięcie ręki
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„Mizantrop”

Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-

rządu Ruchu potrzebują rów-
nież czegoś dla ducha. Stąd 
ich wyprawa do Teatru Pol-
skiego w Poznaniu na spek-
takl „Mizantrop”.

To utwór napisany przez Mo-
liera w 1666 roku. Nie stracił on 
nic na aktualności. Pisząc „Mi-
zantropa” Molier odnosił się do 
stosunków panujących na dwo-
rze królewskim w Paryżu, gdzie 
musiał zabiegać o swoją pozy-
cję oraz wysoką ocenę swoich 
sztuk. Wątek miłosny Alcesta i 
Celimeny również miały watek 
autobiografi czny, odnoszący się 
do Moliera i jego żoną Arman-
dy.

W Teatrze Polskim reżyser 
Kuba Kowalski przeniósł akcję 
Mizantropa w czasy  współcze-
sne. Sztuka rozgrywała w te-
atrze, bohaterami byli dyrektor 
teatru, krytyk, aktorzy, minister 
oraz autor. Stosunki panują-
ce między tym towarzystwem, 
wzajemne niszczenie, obma-
wianie oraz układy i układziki, 
w które wszyscy byli wmiesza-
ni, to, niestety, wypisz wymaluj 
– nasz świat. Jakże często spo-
tykamy się dzisiaj z takimi ko-
teriami, wzajemnym popiera-
niem się poprzez kliki. Z nepo-
tyzmem za wszelką cenę i bez 
zahamowań. Spektakl wszyst-
kim się podobał, choć tak jak w 
ubiegłym roku zabrakło miej-
sca na swobodną wymianę 
zdań.

Wspólne wyjście do teatru 
pokazało wszystkim uczest-
nikom, że w Poznaniu są do-
bra kultury dostępne również 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Winda w Teatrze sprawnie 
przewiozła osoby na wózkach 
i poruszające się o kulach na 
poziom zero, z którego można 
było już bez problemu dostać 
się na widownię. Sztuka, prze-
niesiona w dzisiejsze realia, 
okazała się ciekawa i pobudza-
jąca do dyskusji. Zrealizowano 
więc założenia programu „Wio-
sna w sercach II” – pokazano 
dostępność teatru, atrakcyjność 
wykonywanego repertuaru, a 
także pokazano, że wyjście gru-
pą to nie tylko poczucie bezpie-
czeństwa i wzajemnego wspar-
cia, ale również okazja do cie-
kawej wymiany zdań i opinii.

Zadanie „Wiosna w sercach 
II” wsparło Miasto Poznań, 
współfi nansując wyjście do te-
atru.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Zajęć dla osób z niepeł-
nosprawnością nigdy za 

wiele. Dlatego Wielkopolski 
Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu wymyślił i współfi nan-
sował projekt „Czarodziejska 
Brama”.

Pomysł polegał na organiza-
cji zajęć techniczno-plastycz-
nych dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Czerwo-
nak, nie będących uczestnika-
mi Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Dzięki temu Ania, Renata, 
Ola, Marysia, Łukasz i Tomek 
wraz ze swoimi opiekuna-
mi mogli wziąć udział w pię-
ciu arcyciekawych zajęciach. 
Na pierwszych z nich ozdabia-
no świece. Nie zdajemy sobie 
nawet sprawy jak piękne efek-
ty może przynieść ozdobienie 
zwykłej, białej świecy przy po-
mocy kawy, grochu, serwetek 
czy patyczków. Wykonaną pra-
cę każdy z uczestników mógł 
sobie wziąć do domu na pa-
miątkę. 

Drugie zajęcia polegały na 
stworzeniu z fi lcu futerałów do 
telefonów komórkowych. Nie 
było to łatwe zajęcie, bo fute-
rał należało wyciąć, zszyć a 
następnie przyozdobić ceki-
ny, zajączkami, reniferkami i 
mnóstwem innych ozdób do 
wyboru. I znów powstały mini 
dzieła sztuki. Również w wy-
konaniu opiekunów. Trzecie 
zajęcia polegały na zabawie z 
gliną. To plastyczny, poddający 
się woli tworzących materiał. 
Powstały oryginalne talerzy-
ki. Ozdabiano kule ze styropia-
nu elementami nawiązującymi 
do Bożego Narodzenia. Przy-
ozdabiano ramki do zdjęć: pia-

Nadszedł czas zakończe-
nia projektu „Lider pilnie 

poszukiwany”, realizowane-
go przez Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu Ruchu, a 
współfi nansowanego ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Ale zanim się pożegnano, 
przygotowano liderów do pod-
jęcia kolejnych wyzwań. Na 
wcześniejszych zjazdach zapo-
znawano się ze sobą i organi-
zacjami pozarządowymi, uczo-
no autoprezentacji, planowa-
nia działań, pisania projektów, 
by na ostatnim zjeździe przypo-
mnieć sobie informacje dotyczą-
ce organizacji naszego państwa. 
Niby to wszystko wiemy, ale jak 
sprawdzić konkretne wiadomo-
ści to już z tym gorzej. Zróbmy 
mały quiz. Ile jest w Polsce wo-
jewództw? W którym roku przy-
znano kobietom w Polsce  prawa 
wyborcze? W którym roku od-
były się częściowo wolne wybo-
ry, zaczynające czas III Rzeczpo-
spolitej? Pytania można by mno-
żyć. Prowadzący zajęcia Maciej 
Żołądkowski nie tylko przekazy-

Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ru-

chu zajmuje się nie tylko or-
ganizacją czasu wolnego osób 
z niepełnosprawnościami, ale 
z sukcesami realizuje projekty 
szkoleniowe.

Zaczęło się od projektu współ-
fi nansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego, mającego na celu aktywi-
zację zawodową osób niepeł-
nosprawnych. Następnym za-
daniem był „Lider pilnie poszu-
kiwany” mający za zadanie wy-
szkolenie „lokomotyw” organi-
zacji pozarządowych. Kolejnym 
podjętym wyzwaniem była or-
ganizacja kursu komputerowe-
go w Gnieźnie, Poznaniu, Śre-
mie, Środzie i Wrześni. 

Mogłoby się wydawać, że w 
dzisiejszych czasach każdy po-
siada już podstawową wiedzę 
dotyczącą obsługi komputera. 
Ale są osoby, które nie posia-
dają sprzętu i łącza interneto-
wego, a chciałyby również ko-
rzystać z dobrodziejstw bycia 
w sieci. Osoby biorące udział w 
szkoleniu organizowanym przez 
WZINR musiały posiadać orze-
czenie o niepełnosprawności. 
Okazało się, że tworzenie tylko 

skiem, kryształkami, muszel-
kami, drobnym szkłem. Każda 
ramka była oryginalna na swój 
sposób. Podczas ostatnich za-
jęć powstał kalendarz adwen-
towy. A także czapka, broda, 
oczy, nos i oczywiście kieszon-
ki Mikołaja do słodyczy. 

Środki publiczne powinny 
być wydawane ze szczegól-
ną troską o dobre efekty. Cie-
szą zwłaszcza dwa z nich. 
Pierwszy – że ciekawie zor-
ganizowano czas wolny dla 
osób z niepełnosprawnością, 
nie objętych w żaden inny spo-
sób pomocą. Zajęcia pozwoli-
ły zapoznać się uczestnikom 
z różnego rodzaju materiała-
mi, konstruować z nich zupeł-
nie coś nowego. Uczyły się po-
sługiwania klejem i nożyczka-
mi. Miło było obserwować, jak 
uczestnicy zajęć ze spotkania 
na spotkanie pokonują swo-
je lęki i obawy, coraz chętniej 
uczestnicząc w zajęciach. Żal, 
że to już koniec, nie był uda-
wany.

Druga istotna sprawa to rze-
telne gospodarowanie otrzy-
manymi środkami. Dzięki temu 
zadaniu udało się objąć nie tyl-
ko 6 wskazanych w projekcie 
osób, ale nawet czasem dodat-
kowo 6 kolejnych. To przykład 
dobrze wydatkowanych pie-
niędzy. Za uczestnikami „Cza-
rodziejskiej Bramy” powtórzę: 
miejmy nadzieję, że już wkrót-
ce kolejne spotkania.

Projekt był współfi nansowa-
ny przez Powiat Poznański. 

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Czarodziejska 
Brama
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jednej grupy w każdym mieście 
to zdecydowanie za mało. We 
Wrześni naborem objęto dodat-
kowo osoby bezrobotne współ-
pracując z PUP w tym mieście. 
Poziom i tempo nauki dostoso-
wano do możliwości grupy, ale 
zawsze obejmowało ono pod-
stawy dotyczące budowy i ob-
sługi komputera, zakładania 
kont pocztowych oraz społecz-
nościowych oraz posługiwa-
nia się Internetem w celu złoże-
nia dokumentów, wyszukania 
interesujących wiadomości czy 
uzyskania pomocy w rozwiązy-
waniu problemów. Była też ob-
sługa pakietu biurowego Word. 
Szkolenie obejmowało 62 godzi-
ny szkoleniowe, a więc było do-
syć intensywne jak na kurs pod-
stawowy.

Każdy, kto miał niedosyt 
lub nie był uczestnikiem kur-

su, mógł zjawić się w siedzibie 
Związku, aby skorzystać z po-
mocy informatyka. Pomagał on 
nie tylko we wgraniu progra-
mu, wytłumaczeniu działania, 
ale również pomagał przyswo-
ić wiedzę dotyczącą wykładów 
na szkoleniu. 

Po szkoleniu był egzamin we-
wnętrzny. Wygrały panie i pano-
wie: Maria Piotrowska w Pozna-
niu, Janina Lipczyńska we Wrze-
śni, Lucyna Pomin w Śremie, Ka-
zimiera Bugaj w Środzie i Ma-
rek Miczyński w Gnieźnie. 22 li-
stopada w Klubie Towarzystwa 
Osób Niesłyszących TON w Po-
znaniu odbyło się uroczyste 
wręczenie w nagrodę tabletów 

tym osobom i wraz z nimi kolej-
nych 7 osób przystąpiło do egza-
minu e-Citizen, organizowane-
go przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne. Każdy uczestnik 
otrzymał też materiały szkole-
niowe, certyfi katy i zaświadcze-
nie o ukończeniu kursu.

Kurs wpisuje się w założe-
nia statutowe Związku, który 
nie ogranicza się do własnych 
członków, ale potrafi  wyjść ze 
swoją ofertą do innych – tak jak 

w przypadku Wrześni do osób 
bezrobotnych. Dobrze wybra-
no wykładowców, co podkreśla-
li uczestnicy kursów. Przekazy-
wali wiedzę w sposób przystęp-
ny, dostosowany do możliwo-
ści uczestników. To kolejny za-
kończony projekt WZINR speł-
niający wytyczone cele: podnie-
sienie kwalifi kacji osób niepeł-
nosprawnych, zapobieżenie ich 
wykluczeniu cyfrowemu, wy-
dobycie ich z izolacji i pokaza-
nie, że nie ma różnic przy kom-
puterze – jeśli tylko damy so-
bie szansę, to wszyscy jesteśmy 
przy nim pełnosprawni.

Projekt był współfi nansowa-
ny ze środków PFRON będących 
w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

wał suche fakty, ale również cie-
kawostki. Czy wiecie, że jeżeli 
osoba pełnoletnia nie jest ubez-
własnowolniona, a jednocześnie 
nie ma w dowodzie podpisu, to 
jej podpisem jest odcisk palca? 

To była niesamowita dawka 
wiedzy dla wszystkich uczestni-
ków, a co ważniejsze, przekaza-
na w sposób ciekawy i czasem 
żartobliwy. I choć wykłady po-
chłaniały wszystkich dogłębnie, 
to i tak gdzieś w podświadomo-
ści oczekiwano na podsumowa-
nie zgłoszonych do oceny pro-
jektów. Zgodnie z budżetem za-
dania każda pisząca grupa mia-
ła szanse na zdobycie 3.000 zło-
tych na realizację swojego wy-
marzonego celu. Projekty do 
oceny wpłynęły bardzo różne 
– było i o nauce robienia sushi, 
był rajd samochodowy szlakiem 
kościołów drewnianych, były 
wycieczki do Uniejowa i Ciecho-
cinka czy też szkolenie dla bez-
robotnych.

Generalnie niezależna komi-
sja spoza członków Związku 
bardzo wysoko oceniła projekty 
pod względem formalnym. Błę-
dy można było łatwo wyelimi-
nować. Z częścią merytorycz-
ną zadań oraz budżetami była 
już trudniejsza sprawa. Zdarzały 
się wpadki i błędy przy tworze-
niu budżetu. Jak jednak podkre-

ślono, projekty i tak można oce-
nić dobrze, ponieważ były pisane 
po raz pierwszy. Z części z nich 
obiecano skorzystać, pisząc za-
dania do realizacji w 2015 roku. 
Niestety, zwycięzca mógł być tyl-
ko jeden. Ostatecznie do realiza-
cji wskazano projekt „Anioły na 
koniach”, napisany przez grupę 
uczestników z Owińsk. 

To był ostatni zjazd w ramach 
tego projektu. Uczestnikom za-
pewniono wspaniałe warunki 
do nauki – hotel Pietrak w Trze-
mesznie dbał, aby spełnić każde 
życzenie organizatorów, a jego 
baza odnowy biologicznej spra-
wiała, że każdy mógł skorzystać 
z jakuzzi, sauny czy basenu. Nie 
zawiedli wykładowcy, którzy nie 
tylko posiadali wiedzę, ale po-
trafi li ją przekazać w sposób cie-
kawy, wzbogacając swoje wypo-
wiedzi historiami z życia wzięty-
mi. Ale najlepiej świadczy o wy-
miernych efektach szkolenia ak-
tywne włączenie się jego uczest-
ników w działalność organiza-
cji pozarządowych. Organizacja 
Imienin Świętego Marcina, two-
rzenie projektów w ogłaszanych 
konkursach ofert przez Miasto 
Poznań pokazują, że to było do-
brze zrealizowane zadanie. Po-
witajmy więc nowych liderów 
i życzmy im, aby ich praca za-
wsze przynosiła im satysfakcję i 
radość, a błędy niech nie powo-
dują poczucia porażki, ale będą 
nauką, z której wyciągną właści-
we wnioski.

PROJEKT WZINR „LIDER PILNIE POSZUKIWANY” ZAKOŃCZONY

Zwyciężyły 
„Anioły na koniach”

Przy komputerze 
– pełnosprawni 
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Jako że zadanie „Lider pilnie 
poszukiwany” dobiegało już 

końca, Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu Ruchu 
postanowił sprawdzić nowy 
narybek w warunkach bojo-
wych. Oczywiście, ze wspar-
ciem koleżanek i kolegów z 
większym doświadczeniem.

Zadanie i cel było postawio-
ne jasno: udział Związku w ob-
chodach imienin ulicy Świę-
ty Marcin. Organizatorem ob-
chodów jest Centrum Kultu-
ry „ZAMEK”. Tam też zapadła 
decyzja, że prowadzony przez 
Związek Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Owińskach będzie 
się prezentował w centralnym 
miejscu, a więc przed samym 
Zamkiem, natomiast Związek 
dostanie w swoje władanie, 
mówiąc po poznańsku, pod-
wyrko numer 69. WTZ błyska-
wicznie poradził sobie z rozło-
żeniem swojego stoiska. Opa-
nowywanie podwórka okaza-
ło się trochę bardziej skompli-
kowane. Rozstawienie stołów, 
ich rozmieszczenie, rozłożenie 
namiotu, przyozdobienie bra-
my i krat gałązkami świerku, 
rozstawienie sztalug, na któ-
rych zamieszczono zdjęcia z 
imprez związkowych… To mu-
siało trwać. 

Ale na godzinę 14 wszyst-
ko było gotowe i goście zaczę-
li zaglądać na nasze podwó-
rze. Basia, Beata, Kaja pro-
wadziły warsztaty. Można się 
było u nich nauczyć, jak zro-
bić bombkę świąteczną, plu-

Nie ma tłoku na koryta-
rzach i gwaru. Jest za to 

kameralna atmosfera, em-
patyczni pedagodzy-tera-
peuci, a co najważniejsze, 
rehabilitacja i pomoc me-
dyczna. W Niepublicznej 
Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum „Zawsze Razem” na 
Osiedlu Sobieskiego 109 w 
Poznaniu kształci się obec-
nie 37 uczniów. 

Rodzice za naukę nie pła-
cą, bo placówka otrzymuje 
dotację na kształcenie dzie-
ci z subwencji oświatowej. 
Jedyna opłata to 80 złotych 
miesięcznie za usługi reha-
bilitacyjne i pielęgnacyjne. 
Niektóre dzieci wymagają 
cewnikowania. W „Zawsze 
Razem” kształcą się ucznio-
wie na wózkach, z orzeczo-
ną niepełnosprawnością ru-
chową oraz intelektualną 
w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Największym 
problemem jest brak windy. 
Sale lekcyjne są na piętrze. 
Nauczyciele-terapeuci kilka 
razy dziennie wnoszą i zno-
szą dzieci po schodach. 

– Niepubliczną Szkołę 
Podstawową i Gimnazjum 
„Zawsze Razem” powoła-
ło Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej „Zawsze Ra-
zem” w Poznaniu – mówi 
Maria Warda, dyrektor pla-
cówki. Stowarzyszenie pro-
wadzi w tym samym budyn-
ku Ośrodek Leczniczo-Re-
habilitacyjny „Zawsze Ra-
zem” (Ośrodek ma kontrakt 
z NFZ). Czynimy starania o 
pozyskanie dotacji na zakup 
windy z urzędów państwo-
wych i samorządów. W przy-
padku placówki niepublicz-
nej nie jest to proste. Próbo-
waliśmy również w PFRON, 
ale okazało się, że aby uzy-
skać dofi nansowanie, trze-
ba posiadać środki własne. 
My takimi nie dysponujemy. 
Mamy urządzenie, na któ-
rym może usiąść jedna oso-
ba i wjechać na piętro, ale 
żeby wszystkie dzieci do-
tarły na 8 rano do sal lek-
cyjnych, trzeba, by transport 
zaczynać co najmniej dwie 
godziny wcześniej.

Do tej pory, dzięki zbiór-
kom publicznym, udało się 
zebrać 10 tysięcy złotych. 
Całkowity koszt zakupu win-
dy wraz z montażem to oko-
ło 120 tysięcy. W „Zawsze Ra-
zem” kształci się 26 uczniów 
w podstawówce i 11 w gim-
nazjum. W szkołach maso-
wych z klasami integracyj-
nymi na ogół nie ma czasu 

szową przytulankę czy też 
bransoletkę. Renata pokazy-
wała metodę ozdabiania róż-
nych przedmiotów – decupa-
ge. Była butelka na wino, małe 
puzderka i skrzyneczki. Graży-
na z kolei częstowała chlebem 
ze smalcem, kiszonymi ogór-
kami, plackami własnego wy-
pieku, grochówką. Wolonta-
riusze działający przy WZINR 
rozdawali na całym Świętym 
Marcinie balony z logo Związ-
ku. Gwiazdami wieczoru byli 
Anna Spławska i Jarek Trepto. 
Ich występy cieszyły się zain-
teresowaniem wszystkich od-

wiedzających. Na zakończenie 
był quiz dotyczący Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu.

Udział WZINR w imieninach 
ulicy był trafi onym pomysłem. 
Znaczna grupa uczestnicząca 
w obchodach mogła się prze-
konać, że osoby z niepełno-
sprawnością to ludzie aktyw-
ni życiowo, mający swoje za-
interesowania i pasje. Potra-
fi ą nie tylko stworzyć coś z ni-
czego, ale też wspaniale piec 
i gotować. Są wśród nich uta-
lentowani wokaliści, czego do-
wiódł występ Jarka. Jego wyko-
nanie Ikara zrobiło furorę, po-
dobnie zresztą jak interpreta-
cje Niemena w wykonaniu Ani 
Spławskiej. 

Wśród odwiedzających były 
również osoby niepełnospraw-
ne. Miejmy nadzieję, że zara-
żą się one optymizmem i entu-
zjazmem gospodarzy i nie tyl-
ko włączą się w działalność 
Związku, ale również sami od-
ważą się pokazać swoje talen-
ty. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku również będzie 
można odwiedzić Wielkopol-
ski Związek Inwalidów Narzą-
du Ruchu podczas obchodów 
imienin ulicy. 

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Na Świętego 
Marcina
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ŻYJEMY  JAK JEDNA RODZINA
To, co wyróżnia każdą ze szkół na świecie, to jej ludzie i 

szkolne tradycje. Dotyczy to także naszej Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu. Jak 
wygląda codzienność w tej szkole w oczach samych uczniów? 

Na ogół człowiek już od najmłodszych lat zdany jest sam 
na siebie, gdy musi zmagać się z kaprysami przyrody. Nas to 
nie dotyczy, bo mamy zapewniony transport. Kiedy już dotrze-
my do celu, czeka nas praca nad ciałem i umysłem. Korzy-
stamy między innymi z zajęć rehabilitacyjnych. Każdy, nawet 
najmniejszy postęp przywraca wiarę w siebie i nadzieję na 
uzyskanie pełnej sprawności. Praca umysłowa rozwija zain-
teresowania, dzięki czemu, mimo różnych przeszkód, może-
my odkrywać siebie na nowo. Pracownicy ośrodka wspierają 
nas przy wykonywaniu codziennych czynności, ucząc samo-
dzielności. Prowadzimy z nimi rozmowy, które kształtują na-
szą wrażliwość i wiedzę, jak być szczęśliwym człowiekiem. 

W szkole działa klub sportowy „Na medal”, specjalizujący 
się w bocci. Co roku organizowane są u nas dni sportowca. 
Uczniowie mogą próbować swoich sił w różnych konkuren-
cjach. Również co roku uczestniczyliśmy w powiatowym prze-
glądzie piosenki osób niepełnosprawnych „Złoty Słowik” w 
Dopiewcu. Tworzymy wokół siebie łańcuch wzajemnej życzli-
wości. Żyjemy ze sobą jak jedna wielka rodzina. Wciąż jednak 
ogromny problem stanowią dla nas bariery architektoniczne. 

NATALIA I MARTA
UCZENNICE

na indywidualne podejście 
do ucznia, dogłębne zrozu-
mienie jego potrzeb i trud-
ności edukacyjnych. 

Paweł, uczeń III klasy gim-
nazjum wie, co to dyskry-
minacja. Pierwsze trzy lata 
edukacji na poziomie pod-
stawowym odbył w du-
żej masowej szkole, gdzie 
kształciło się 600 uczniów. 
Z powodu niepełnosprawno-
ści wielokrotnie był obrzuca-
ny wyzwiskami. Od 4 klasy 
uczęszcza do „Zawsze Ra-
zem”. Tu jest akceptowany. 
Wie, że na wsparcie nauczy-
cieli-terapeutów w każdej 
chwili może liczyć. Pomaga 
bardziej niepełnosprawnej 
koleżance – asystuje jej, jak 
na prawdziwego dżentelme-
na przystało.

W „Zawsze Razem” od-
bywają się normalne zaję-
cia lekcyjne, ale też jest pro-
wadzona terapia m.in. me-
todą Bobath oraz fi zjotera-
pia oparta na funkcjonal-
ności, czyli podtrzymywa-
niu tych funkcji, które są nie-
zbędne w codziennym życiu. 
Są wprowadzane elemen-
ty metody integracji senso-
rycznej, jest praca logope-
dy z uczniem, która nie tylko 
eliminuje wady wymowy, ale 
także uczy sposobów poły-
kania. Szkoła kładzie nacisk 
na indywidualizację procesu 
nauczania. Chociaż ucznio-
wie z niepełnosprawnością 
mają prawo do zwolnienia 
z egzaminów na zakończe-

na mail link. Darowizny na 
zakup i montaż windy moż-
na wpłacać na konto: Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Zawsze Razem” w Po-
znaniu, Os. Sobieskiego 109, 
60-688 Poznań, 11 1020 4027 
0000 1902 1209 2781 z dopi-
skiem „WINDA”. 

 KAROLINA KASPRZAK

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM „ZAWSZE RAZEM” 

Z windą byłoby łatwiej 
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W sali rehabilitacyjnej.

nie szkoły, dyrektor Warda 
umożliwia im udział w egza-
minie końcowym, aby czu-
li się traktowani na równi z 
innymi. 

Od września 2014 Szko-
ła i Ośrodek Leczniczo-Re-
habilitacyjny „Zawsze Ra-
zem” przystąpiły do konkur-
su grantowego „To dla mnie 
ważne” Fundacji „Aviva”, któ-
ry ma na celu wspieranie ini-
cjatyw społecznych. „Za-

wsze Razem” za pośrednic-
twem konkursu zbiera środ-
ki na windę. Aby wspomóc, 
wystarczy wejść na stro-
nę https://todlamniewa-
zne.pl/, wybrać „Winda dla 
uczniów i malutkich pacjen-
tów „Zawsze Razem”, klik-
nąć „głosuj”, wpisać swój ad-
res e-mail, a następnie po-
twierdzić oddanie głosu 
przez kliknięcie w przysłany 

Zajęcia artystyczne
przynoszą radość.

Edukacja i terapia.
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Stowarzyszenie Rodzin i 
Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” w Gnieźnie zorgani-
zowało II Wojewódzki Festi-
wal „Warsztat Też Zaśpiewa”. 
Zaproszono do udziału warsz-
taty terapii zajęciowej z wo-
jewództwa wielkopolskiego. 
Przedsięwzięcie współfi nanso-
wał Powiat Gnieźnieński i Mia-
sto Gniezno przy współpracy 

Można krzyknąć z rado-
ścią: nareszcie! Jeden z gi-

gantów światowego rocka na-
reszcie wydał swój nowy al-
bum. Można go bez wstydu po-
stawić na półce obok ich naj-
większych albumów Pink Floyd 
jak „The Wall” albo „Dark Side 
Of The Moon”. Wiele młodych 
osób może się poczuć jak ich 
rówieśnicy w latach siedem-
dziesiątych, idąc przez miasto 
ze sklepu z nowym albumem 
mistrzów. 

Ale koniec tych zachwytów. 
Przejdźmy do zawartości mu-
zycznej. Warto było czekać aż 
20 lat. Pomimo że jest to mate-
riał, który nie zmieścił się w po-
przednim albumie grupy „The Di-
vision Bell”, to jednak słucha się 

go bardzo przyjemnie. Tak, jak-
by czytało się nową książkę, któ-
ra pochłania bez reszty. Mimo że 
większość to utwory instrumen-
talne, to jednak i tak słychać, że 
to dzieło wielkich mistrzów. 

Nie zapominajmy o jesz-
cze czymś ważnym: ten album 
jest muzycznym pomnikiem dla 
zmarłego kolegi z zespołu Ri-
charda Wrighta. Pomnikiem 
godnym jego wspaniałych umie-
jętności. Mimo że „Endless Ri-
ver” jest kompletnym zakończe-
niem funkcjonowania zespołu, 
to jednak dobrze, że odchodzą 
właśnie w takim stylu. Więc za-
praszam na wyprawę wzdłuż tej 
bezkresnej rzeki, aby podziwiać 
piękne pejzaże. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI 

Podniesienie świadomości 
społeczeństwa lokalnego 

na temat niepełnosprawności, 
motywacja uczniów do roz-
wijania zdolności twórczych i 
upowszechnianie wiedzy do-
tyczącej osób niepełnospraw-
nych – to cele konkursu pla-
stycznego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych pod na-
zwą „Ja i osoba niepełnospraw-
na”. Przedsięwzięcie zorgani-
zowało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie.

Konkurs pod honorowym pa-
tronatem starosty śremskiego 
Piotra Ruty trwał od 8 do 31 paź-
dziernika. Przeprowadzono go 
w ramach Lokalnego Programu 
Pomocy Społecznej na rok 2014. 
Wpłynęło 18 prac z 6 szkół po-

W codziennym zabieganiu 
często nie udaje się zna-

leźć czasu na badanie pozio-
mu cukru we krwi. Nieleczo-
na bądź niewłaściwie leczona 
cukrzyca jest jedną z przyczyn 
niepełnosprawności. Przewle-
kła hiperglikemia wiąże się z 
niewydolnością różnych narzą-
dów – szczególnie oczu, nerek, 
serca i naczyń krwionośnych. 

Z bezpłatnego przejazdu i ba-
dania poziomu cukru we krwi 
poznaniacy mogli skorzystać 8 
listopada. Była to akcja społecz-
na pod nazwą „Słodki tramwaj” 
organizowana w ramach Świa-
towego Dnia Cukrzycy (Word 
Diabetes Day) przypadające-
go 14 listopada. Przez 4 godziny 
po ulicach Poznania kursowa-
ła stara bimba. Paweł Kulesze-
wicz, poznański satyryk, zachę-
cał oczekujących na tramwaje 
do przejazdu oraz pomiaru po-
ziomu cukru. Badanie przepro-
wadzała Dorota Ruszkowska, 
pielęgniarka z Kliniki Diabetolo-
gii i Otyłości Wieku Rozwojowe-
go w Poznaniu.

– Połowa populacji nie wie, że 

z Centrum Kultury „Scena to 
dziwna” w Gnieźnie.

Dzięki Festiwalowi zreali-
zowano kilka celów: integra-
cję środowiska osób niepełno-
sprawnych, wzbogacenie ich ży-
cia kulturalnego, popularyzację 
dorobku artystycznego Sylwii 
Grzeszczak – rodowitej Wielko-
polanki oraz uwrażliwienie spo-
łeczności lokalnej na wysoki po-
ziom umiejętności, jakie prezen-
tują osoby niepełnosprawne. 

Udział w konkursie zgłosiło 
20 ośrodków, w sumie 30 osób. 
Jury wyłoniło 12 fi nalistów, któ-
rzy wystąpili 13 września w gali 
fi nałowej Festiwalu „Warsztat 
Też Zaśpiewa” w Centrum Kultu-
ry Scena to dziwna w Gnieźnie. 
Decyzją Jury I miejsce zajęła Kin-
ga Mikołajczak z WTZ „Ognik” w 
Poznaniu. 

MARCIN WOJCIESZAK

Śpiewające
warsztaty

Warsztat wokalny. 

nadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu śremskiego. Każdy uczest-
nik miał możliwość nadesłania 
1 pracy konkursowej, a każda 
szkoła – maksymalnie 5 prac. 

Młodzi ludzie wykazali się in-
wencją artystyczną, a co naj-
ważniejsze, wrażliwością. Przy-
gotowanie pracy plastycznej na 
konkurs było okazją do tego, by 
zastanowić się nad relacjami 
między osobą niepełnospraw-
ną a środowiskiem społecz-
nym. Także okazją do postawie-
nia sobie odpowiedzi na pyta-
nie: jak zachowuję się w kontak-
tach z człowiekiem z ograniczo-
ną sprawnością?

– Według danych spisu po-
wszechnego w powiecie śrem-
skim żyje 8 tysięcy osób niepeł-

żyje z cukrzycą. Dzisiejsze spo-
tkanie ma zachęcić do prze-
badania się. Osoby, u których 
stwierdzimy niekorzystny po-
ziom cukru, zostaną skierowane 
do poradni diabetologicznej na 
dalsze specjalistyczne leczenie 
– wyjaśnili wolontariusze Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci – Koła 
Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w 
Poznaniu. 

Stara bimba kursowała na tra-
sie AWF – Rondo Rataje – Most 
św. Rocha – Marcinkowskiego – 
Plac Wolności – Gwarna – Świę-
ty Marcin – Strzelecka – AWF. 
Przy pętli tramwajowej Franowo 
Elżbiecie Piłat, reprezentantce 
fi rmy Bayer, odznakę „Przyjaciel 
dziecka” wręczyła Wanda Słu-
żewska, przewodnicząca Zarzą-
du Koła Pomocy Dzieciom z Cu-
krzycą w Poznaniu. 

„Słodki tramwaj” to przedsię-
wzięcie ogólnopolskie. Reali-
zuje je Ogólnopolska Federacja 
Organizacji Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Chorym Na Cukrzycę. 
Współorganizatorami są: Ma-
łopolskie Towarzystwo Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzy-

Przez 
bezkresną rzekę

Laureatka II Wojewódzkiego 
Festiwalu „Warsztat też 

zaśpiewa” Kinga Mikołajczak. 

Publiczność.
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Wyróżnienie kierownika PCPR otrzymała uczennica Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 

Małgorzata Dudziak.
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nosprawnych. Przez organiza-
cję konkursu „Ja i osoba niepeł-
nosprawna” chcieliśmy zwrócić 
uwagę na miejsce osoby niepeł-
nosprawnej w społeczeństwie. 
Zależy nam na zmianie świado-
mości społecznej. Konkurs uka-
zał talenty i wrażliwość mło-
dych artystów – mówiła kierow-
nik PCPR Małgorzata Łucka pod-
czas podsumowania konkursu 
5 listopada w pawilonie rehabi-

litacyjnym Zakładu Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczego w Śremie. 

I miejsce i nagrodę (rower, 
bon upominkowy na jazdę kon-
ną) zdobyła Joanna Szafrań-
ska z Zespołu Szkół Politech-
nicznych im. Powstańców Wiel-
kopolskich, II miejsce i nagro-
dę (tablet z funkcją e-księgarni 
oraz bon upominkowy na za-
kup materiałów papierniczych i 
plastycznych oraz bon upomin-

cą, Uczniowski Klub Rekreacji 
Ruchowej dla Diabetyków „Trzy-
maj poziom” w Łodzi, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci – Koło Po-
mocy Dzieciom z Cukrzycą w 
Poznaniu, Koło Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży z Cukrzycą w 
Lublinie, Towarzystwo Wspiera-
nia Dzieci i Młodzieży z Cukrzy-
cą we Wrocławiu, Koło Dzieci i 
Młodzieży z Cukrzycą w Rado-
miu oraz Fundacja Europejska 
Klinika Cukrzycy w Katowicach.

Z danych wynika, że na cu-
krzycę w Polsce chorują ponad 
3 miliony osób, a na całym świe-
cie 371 milionów. Objawami cu-
krzycy są: zwiększone łaknienie, 
wzmożona ilość oddawanego 
moczu, ogólne osłabienie orga-
nizmu, zmiany ropne na skórze, 
zmniejszenie masy ciała, świąd 

skóry, cukier w moczu, wzmożo-
ne pragnienie. Warto przebadać 
się w porę. Badanie zajmuje kilka 
sekund, a może uratować zdro-
wie i życie. Należy je wykonywać 
raz na 3 lata. U osób z grupy ry-
zyka zaleca się wykonywanie ba-
dania każdego roku. Dodatko-
we informacje dotyczące cukrzy-
cy można znaleźć na www.moja-
cukrzyca.org i www.diabetycy.eu

 KAROLINA KASPRZAK

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ 

Słodka bimba

KONKURS PLASTYCZNY „JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” W ŚREMIE

Talenty i wrażliwość
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Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ grupy teatralnej 
„Kopciuch” z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie.

Wolontariusze – współorganizatorzy akcji „Słodki tramwaj” 
z Pawłem Kuleszewiczem (z prawej).
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Poziom cukru we krwi chętnie 
mierzyli młodzi ludzie i dzieci.

I miejsce i nagrodę (rower oraz bon upominkowy 
na jazdę konną) zdobyła Joanna Szafrańska, uczennica 

Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich.

kowy na jazdę konną) otrzyma-
ła Dobrochna Łowicka z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Józe-
fa Wybickiego, III miejsce i na-
grodę (bon upominkowy na za-
kup materiałów papierniczych i 
plastycznych oraz bon upomin-
kowy na jazdę konną) otrzy-
mał Bartłomiej Roszyk z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych im. Cy-
ryla Ratajskiego. Wyróżnienie 
kierownika PCPR (bon upomin-
kowy na zakup biżuterii) trafi -
ło do Małgorzaty Dudziak z Ze-

społu Szkół Specjalnych im. Ma-
rii Grzegorzewskiej. Pozostali 
autorzy prac otrzymali nagrody 
rzeczowe, dyplomy i upominki. 

Partnerem konkursu „Ja i oso-
ba niepełnosprawna” byli m.in. 
Starostwo Powiatowe w Śre-
mie, Kancelaria Radcy Prawnego 
Nosarzewski, Zakład Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczy, Spółdziel-
czy Bank Ludowy im. ks. Piotra 
Wawrzyniaka. 

 KAROLINA KASPRZAK
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NASZE OKNO NA ŚWIAT
Nie do wiary, że minęło już 20 lat, jak ukazuje się miesięcz-

nik „Filantrop”, w którym zamieszczane są artykuły osób niepeł-
nosprawnych i sprawnych. My z Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jubileuszowej uro-
czystości. Zgromadzili się wszyscy, którzy przyczynili się do roz-
woju tego czasopisma. Były występy wokalne naszych kolegów i 
koleżanek. Wzruszająco śpiewała Sandra Paetz i Jarosław Trepto. 
Agata odczytała brajlem okolicznościowy wiersz z życzeniami dla 
„Filantropa” od naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski w Swarzędzu. Były wspomnienia z 20-letniej działal-
ności gazety. Ten miesięcznik to dla nas okno na świat. Dostrze-
ga on nasze problemy i promuje naszą twórczość. Na jego łamach 
możemy wykazać się swoimi zdolnościami. Obecni na jubileuszu 
współredaktorzy pisma otrzymali dyplomy i specjalne odznacze-
nia „Za serce sercem”. Dla nas było to ogromne przeżycie. Dzię-
kujemy redakcji Filantropa i Fundacji „Miłosierdzie” z Kalisza za 
docenienie naszych zdolności literackich. Wdzięczni nagrodzeni: 

AGATA KIEJDROWSKA 
AGATA RYBICKA 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 
MICHAŁ OGONIAK

„O prawdziwej warto-
ści każdego człowieka 

świadczy stosunek do innych. 
Okazując otwartość, zrozumie-
nie, tolerancję i empatię daje-
my świadectwo naszej dojrza-
łości i gotowości do wspierania 
tych, którzy oczekują pomocy” 
– od tych słów zaczyna się list 
gratulacyjny Posłanki do Par-
lamentu Europejskiego Krysty-
ny Łybackiej, wręczony na uro-
czystości 20-lecia „Filantropa 
Naszych Czasów” 24 paździer-
nika w restauracji „Rycerska” 
nad Maltą w Poznaniu.

Lata mijają szybko. Kiedy w 
1994 roku redaktor naczelny 
czasopisma Marcin Bajerowicz 
był współzałożycielem domu 
dla bezdomnych w Dębnie nad 
Wartą koło Jarocina, gdzie po-
wstał pomysł „Filantropa”, za-
pewne nie przypuszczał, że po 
ukazaniu się pierwszego nume-
ru tego czasopisma powstanie 
do dzisiaj 240 wydań. Systema-
tycznie, z miesiąca na miesiąc, 
pismo trafi ało do czytelników, 
zyskując popularność i uznanie. 
Poszerzało się grono autorów i 
stałych abonentów. Rezultatem 
publikowanych w odcinkach na 
łamach „Filantropa” autobiogra-
fi i osób niepełnosprawnych stały 
się książki – zbiór 12 autobiogra-
fi i „Moje Kilimandżaro”, książ-
ka Euniki Lech „W życiu liczy się 
życie”, autobiografi a Marioli Wo-
wer „Dwie sekundy”, tomik po-
ezji Magdaleny Molendy-Sło-
mińskiej „Teraz zaśpiewa słoń-
ce” i zbiór fraszek Jerzego Szul-
ca „Gdyby człowiek był człowie-
kiem”. Zostały one wydane przez 
utworzoną w 2006 roku Funda-
cję Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop”.

Dołączyłam do zespołu redak-
cyjnego w roku 2008. „Filantrop” 
– w myśl dwóch greckich słów fi -
leo – kocham i anthropos – czło-
wiek pozwolił mi odkrywać w 
osobach niepełnosprawnych to, 
co szczególnie wartościowe i 
twórcze.

Jubileusz był okazją do roz-
mów, refl eksji i wzruszeń. Spo-
tkało się środowisko osób nie-
pełnosprawnych, które o „Filan-
tropie” mówi „nasze pismo”. To 
uświadamia, jak istotną rolę w 
rehabilitacji społecznej ma od-
dawanie im głosu na łamach 
miesięcznika, zwanego w pod-
tytule „pismem ruchu twórczego 
osób niepełnosprawnych”. Dzię-
ki publikowaniu własnych tek-
stów osoby niepełnosprawne 
czują się wartościowe i potrzeb-
ne, a społeczeństwo może po-
znać ich prawdziwe życie. 

W wydarzeniu wzięli udział 
wieloletni przyjaciele „Filantro-
pa”, a wśród nich: Posłanka do 
Parlamentu Europejskiego Kry-

JUBILEUSZ

20 lat dla osób

nie Elżbieta Bijaczewska, pełno-
mocnik Prezydenta Poznania do 
spraw Osób Niepełnosprawnych 
Dorota Potejko, dyrektor wielko-
polskiego oddziału PFRON Grze-
gorz Naranowicz, wicedyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej w Poznaniu Woj-
ciech Zarzycki, zastępca dyrek-
tora Wydziału Polityki Społecz-
nej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Monika Don-
ke-Cieślewicz. Spotkanie jubile-
uszowe uświadomiło, jak wielu 
instytucjom, organizacjom po-

styna Łybacka, członek Zarzą-
du Powiatu Poznańskiego Zyg-
munt Jeżewski, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Poznań-
skiego Marek Lis, radna Sejmi-
ku Województwa Wielkopol-
skiego Maria Grabkowska, peł-
nomocnik Starosty Poznańskie-
go do spraw Osób Niepełno-
sprawnych Elżbieta Tonder, dy-
rektor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Starostwa Powia-
towego w Poznaniu Teresa Gro-
madzińska, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-

zarządowym, niepełnospraw-
nym i sprawnym autorom w Po-
znaniu, powiecie poznańskim, 
województwie i kraju „Filantrop” 
zawdzięcza swoje 20-letnie ist-
nienie. 

Fragmenty książki „Moje Ki-
limandżaro” i wiersze autorów 

Gratulacje z okazji 20-lecia 
składa Krystyna Łybacka,

posłanka 
do Parlamentu Europejskiego. 

Uczestnik WTZ w Otuszu 
Michał Szymanowicz 

z medalem i prezesem 
Stowarzyszenia „Promyk” 

Bogdanem Maćkowiakiem.Gratulacje w imieniu starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego
składa Zygmunt Jeżewski. Od lewej: dyrektor PCPR w Poznaniu 

Elżbieta Bijaczewska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Marek Lis, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego Teresa Gromadzińska
i pełnomocnik starosty poznańskiego 

do spraw osób niepełnosprawnych Elżbieta Tonder.

Twórczość osób 
niepełnosprawnych 

w interpretacji aktora 
scen poznańskich 

Zbigniewa Grochala.
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w Kaliszu Stanisław Bronz wrę-
czył w imieniu Zarządu Fundacji 
medale „Za serce sercem” auto-
rom niepełnosprawnym – Aga-
cie Kiejdrowskiej, Michałowi 
Ogoniakowi, Krzysztofowi Mur-
kowskiemu i Michałowi Szyma-
nowiczowi. Redaktor naczel-
ny „Filantropa” Marcin Bajero-
wicz wręczył wszystkim auto-
rom „Podziękowania za twórczy 
wkład pracy w rozwój czasopi-
sma oraz uświetnianie jego ła-
mów tekstami dotyczącymi pro-
blemów osób niepełnospraw-
nych”. Spotkanie prowadził nasz 
redakcyjny kolega Marcin Woj-
cieszak. 

Uroczystość 20-lecia mie-
sięcznika „Filantrop Naszych 
Czasów” sfi nansował Powiat Po-
znański. 

 KAROLINA KASPRZAK

„FILANTROPA NASZYCH CZASÓW”

niepełnosprawnych 

 F
O

T.
 (

9
X

) 
K

A
R

O
LI

N
A

 K
A

SP
R

Z
A

K
, A

N
N

A
 JA

W
O

R
SK

A
, Ł

U
K

A
SZ

 M
A

Y

Autorzy „Filantropa Naszych Czasów”.

niepełnosprawnych – Aldony 
Wiśniewskiej, Bartłomieja Wal-
kowiaka, Lecha Berlińskiego i 
Magdaleny Molendy-Słomiń-
skiej czytał aktor scen poznań-
skich Zbigniew Grochal. Śpie-
wał Jarosław Trepto z Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Owiń-
skach i grupa uczestników WTZ 
w Swarzędzu. Prace malarskie 
przedstawiali podopieczni WTZ 
„Promyk” w Konarzewie. Goście 
mogli również zobaczyć świece 
wykonane przez WTZ w Owiń-
skach i wysłuchać przygotowa-
nego przez WTZ w Swarzędzu 
okolicznościowego wiersza w 
wykonaniu Agaty Kiejdrowskiej. 

Były płynące z serca podzię-
kowania, listy gratulacyjne, bu-
kiety kwiatów, upominki. Prezes 
Fundacji Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 

Redaktor naczelny „Filantropa” wręcza podziękowanie 
Magdalenie Molendzie-Słomińskiej.

Agata Kiejdrowska przedstawia wiersz 
przygotowany na 20-lecie „Filantropa”.

Życzenia składa prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu w Poznaniu Mirosława Rynowiecka. 

WZiNR przez 4 lata był wydawcą „Filantropa”.

Prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz mówi 
o twórczości niepełnosprawnych autorów, którzy otrzymali 

medale „Za serce sercem”.
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DZIĘKUJEMY
W organizację Dni Ekonomii Społecznej w subregionie ka-

liskim włączyli się szczególnie: Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Caritas Diece-
zji Kaliskiej, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie, Staro-
stwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp., Fundacja Wsparcie, Staro-
stwo Powiatowe w Pleszewie, Lokalne Centrum Wolontariatu 
w Pleszewie, Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w Krotoszy-
nie, Burmistrz Krotoszyna, Burmistrz Koźmina Wlkp. oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Trzy tygodnie, siedem 
konferencji, siedem 

miast, czternaście spół-
dzielni socjalnych, siedem 
podpisanych partnerstw, 
setki mieszkańców, którzy 
przybyli na festyny – oto bi-
lans Dni Ekonomii Społecz-
nej w subregionie kaliskim.

Odbywające się na prze-
łomie września i październi-
ka 2014 r. Dni Ekonomii Spo-
łecznej zorganizował Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej przy Fundacji im. Kró-
lowej Polski św. Jadwigi wraz 
z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w Pozna-
niu. Do współpracy przy po-
szczególnych wydarzeniach 

Dni Ekonomii 
Społecznej 

Drzwi Otwarte w Centrum Zabawy i Nauki w Pleszewie.

Festyn na Rynku w Krotoszynie.

Warsztaty lepienia pierogów podczas Drzwi Otwartych 
w Spółdzielni Socjalnej „Pasja” w Jarocinie.
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Podczas konferencji w Kępnie
podpisano pierwsze z siedmiu partnerstw.

chętnie włączały się lokalne 
władze.

KONFERENCJE
Dni Ekonomii Społecznej 

zainaugurowano 19 września 
br. konferencją w Starostwie 
Powiatowym w Kępnie. Kon-
ferencję otworzył prezes Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi Andrzej Markiewicz, 
podsumowując dotychczaso-
we działania Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej na 
terenie subregionu kaliskie-
go. Głównym tematem spo-
tkania były możliwości dal-
szego rozwoju ekonomii spo-
łecznej w latach 2014-2020. 
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w subregionie 
kaliskim

gorzatę Cieślak) i Departa-
mentu Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wiel-
kopolskiego (Sylwię Wój-
cik, Alicję Łopatkę, Katarzy-
nę Szkudlarek, Alicję Wójcik, 
Leszka Rymarczuka i Kami-
lę Orzechowską). Zaprosze-
nie przyjął również jeden z 
członków Krajowego Komi-
tetu Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej Antoni Sobolewski. 

PREZENTACJE
SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH

Podczas każdej z siedmiu 
konferencji szczególną uwa-
gę poświęcono lokalnym pod-
miotom ekonomii społecz-
nej, które miały okazję zapre-
zentować się na forum. I tak 
uczestnicy konferencji pozna-
li bliżej spółdzielnie socjal-
ne: JAŚMIN, POMOST, SZAN-
SA z Kępna, Jarocińską Spół-
dzielnię Socjalną i PASJĘ z 
Jarocina, MARTEN z Odola-
nowa, A-Z i 1979 z Gołucho-
wa, ALFA i PAIDI z Pleszewa, 
BŁONIE z Krotoszyna, LE-
PART z Kalisza, Spółdzielnię 
Socjalną OSTRZESZÓW oraz 
VIVO z Koźmina Wielkopol-
skiego. Wszyscy przedsiębior-
cy społeczni zgodnie podkre-
ślali duże znaczenie pozytyw-
nego klimatu wokół ekonomii 
społecznej, odpowiedniego 
zaangażowania i zrozumie-
nia ze strony lokalnych władz 
i przedstawicieli biznesu. 
Dzięki dotychczasowemu za-
angażowaniu pracowników 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej ten pozytywny kli-
mat już przynosi efekty w po-
staci realnej współpracy mię-
dzysektorowej. 

PARTNERSTWO
DLA EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Ważnym punktem konferen-
cji było uroczyste podpisanie 
porozumienia o współpracy w 
ramach partnerstwa na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej. 
Głównym celem zawiązanych 
partnerstw jest poszukiwanie 
możliwości wsparcia rozwoju 
istniejących i nowopowstających 
podmiotów ekonomii społecznej 
na terenie subregionu kaliskie-
go. W każdej z miejscowości do 
partnerstwa przystępowało od 
kilku do kilkunastu podmiotów 
reprezentujących sektor publicz-
ny, prywatny i społeczny.

FESTYNY, IMPREZY,
DRZWI OTWARTE 

Oprócz części merytorycz-
nej, jaką stanowiły konferen-
cje, Dni Ekonomii Społecznej 
to również festyny i atrakcje or-
ganizowane dla lokalnych spo-
łeczności, mające na celu za-
prezentowanie działalności 
podmiotów ekonomii społecz-
nej mieszkańcom. Odbyły się 
dwa duże festyny na miejskich 
rynkach w Kępnie i Krotoszy-
nie. Poza tym Drzwi Otwarte: 
w Spółdzielni Socjalnej PASJA 
w Jarocinie, w Centrum Zabawy 
i Nauki PAIDI w Pleszewie i w 
Spółdzielni Socjalnej LEPART w 
Kaliszu. W Ostrowie Wlkp. od-
było się spotkanie pod hasłem 
„To takie proste... być kobietą”.

Dni Ekonomii Społecznej w 
subregionie kaliskim pozwo-
liły mieszkańcom regionu ze-
tknąć się z ekonomią społecz-
ną i przyjrzeć się bliżej jej efek-
tom. Uczestnicy imprez towa-
rzyszących często przyznawali, 
że nie mieli świadomości, że w 
pobliżu ich domów i miejsc pra-
cy znajdują się fi rmy, które dają 
pracę osobom zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym. Swo-
ją wiedzę na temat ekonomii 
społecznej pogłębić mogli nato-
miast ci, od których jej rozwój w 
najbliższych latach będzie za-
leżał najbardziej, czyli lokalni 
działacze, reprezentanci jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
instytucji rynku pracy, przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych oraz lokalnego biznesu.

WERONIKA JANASZEK

Festyn na Rynku w Kępnie.

Konferencja w Ostrzeszowie.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne konferencje od-
były się w kolejnych tygo-
dniach w innych miastach 
regionu: Jarocinie, Ostro-
wie Wielkopolskim, Plesze-
wie, Kaliszu, Koźminie Wiel-
kopolskim. Cykl spotkań za-
mknęła 9 października kon-
ferencja w Ostrzeszowie. 
Każde z tych wydarzeń cie-
szyło się dużym zaintereso-
waniem, zarówno reprezen-

tantów jednostek samorzą-
du terytorialnego, instytu-
cji rynku pracy, jak i przed-
stawicieli organizacji po-
zarządowych oraz lokalne-
go biznesu. Organizatorzy 
zaprosili do poprowadze-
nia poszczególnych pane-
li ekspertów z Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecz-
nej (Aleksandrę Andrzejew-
ską, Zofi ę Rutkowską, Mał-



STRONA26 GRUDZIEŃ 2014

Około 450 seniorów gości-
ło 24 października w sali 

widowiskowo-sportowej w 
Kleszczewie na programie ar-
tystycznym zespołów „Klesz-
czewianki” i „Stokrotki” oraz 
artysty Wojciecha Gąsowskie-
go. Wieczór zorganizowa-
ła Gmina Kleszczewo z oka-
zji przypadającego na miesiąc 
październik Dnia Seniora. 

Ta coroczna impreza sku-
pia około połowę osób tej gru-
py społecznej w Kleszczewie. 
Bogdan Kemnitz, wójt gminy, 
serdecznie przywitał tak zna-
czą liczbę starszych miesz-
kańców, przybyłych na zapro-
szenie. Seniorzy, delektując się 

ciastem, słuchali piosenek ar-
tysty – od ballad po rock and 
roll. Starsi i młodsi widzowie 
na trybunach odpowiadali bra-
wami na utwory i wtórowali 
oklaskami w rytm muzyki. Ze-
brani uznali piątkowy wieczór 
za udany. 

Ta forma aktywizacji senio-
rów pozwala im na przeżywa-
nie drugiej młodości i kultural-
ne spędzanie czasu oraz prze-
ciwdziała wykluczeniu spo-
łecznemu. Starsi mieszkańcy 
twierdzili, że okoliczne gmi-
ny nie organizują dla seniorów 
uroczystości na taką skalę.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

W sali Ośrodka Kultury w 
Kleszczewie 4 listopa-

da odbyły się przedostatnie 
warsztaty z psychologiem. 
Przybyło 12 dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Prowa-
dzący zaproponował uczest-
nikom oprócz rozmowy mu-
zykoterapię i fi lmoterpię. 

Łagodna, refl eksyjna muzy-

Uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Przylesie” – 

jednej z placówek poznańskie-
go Stowarzyszenia „Na Tak” 
– stali się profesjonalnymi mo-
delami fotografi cznymi. Pozo-
wali do zdjęć w specjalnie za-
aranżowanych sytuacjach oraz 
w wybranych przez siebie kre-
acjach. Wszystko zaczęło się 
od wyobraźni. 

6 listopada na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza nie brako-
wało emocji. Oklaski, róże i pa-
miątkowe płyty CD z sesji fo-
tografi cznych przypomniały 
uczestnikom „Przylesia”, że to 
ich święto. Spotkali się z publicz-
nością na wernisażu fotografi cz-
nym „Tafl a”.

Tafl a to – jak czytamy w opi-
sie wystawy – największa, gór-
na płaszczyzna kamienia oszli-
fowanego szlifem fasetkowym. 
Szlifami fasetkowymi szlifuje się 
kamienie przezroczyste. Dzięki 
temu na tafl i widoczne są różne 
efekty świetlne powstałe w wy-
niku załamań światła. Człowiek 
również posiada taką „tafl ę”. 
Składają się na nią cechy cha-

rakteru pozwalające czerpać sa-
tysfakcję z życia, być bliżej ludzi, 
spełniać własne marzenia. 

Autorem zdjęć zrealizowa-
nych w ramach projektu „Pobu-
dzamy świat naszej wyobraź-
ni” fi nansowanego ze środków 
Aquanet S.A. jest Nikodem Olej-
niczak. Dzięki profesjonalnej se-
sji zdjęciowej uczestnicy WTZ 
„Przylesie” mogli pokazać moc-
ne strony osobowości. Samo-
dzielnie dobierali makijaże, fry-
zury, stroje i zdjęcia zaprezento-
wane podczas wernisażu. Każ-
de zdjęcie, prócz imienia i na-
zwiska osoby, którą przedsta-
wia, zostało opatrzone kilkoma 
cechami charakteru, np. „otwar-
ty, kochający, akceptujący”. 

Osoby z niepełnosprawnością 
na fotografi ach Nikodema Olej-
niczaka nie różnią się niczym 
od innych. Piękno – niezależnie 
od ograniczeń fi zycznych czy in-
telektualnych – jest w każdym 
człowieku. Wszyscy mamy jed-
nakowe prawo do realizacji pa-
sji czy aktywnego udziału w ży-
ciu społecznym. 

 KAROLINA KASPRZAK 

ka sprzyjała odprężeniu. Na-
tomiast fi lm o wielkim autory-
tecie Janie Pawle II podbudo-
wywał psychicznie, pokazu-
jąc dobroć. Warsztaty mają po-
móc w radzeniu sobie z wła-
snymi emocjami, aby uczest-
nicy spotkań umieli skutecz-
niej zmieniać na lepsze jakość 
życia własnego i swojego oto-
czenia. 

Warsztaty prowadzone 
przez psychologa aktywizują i 
integrują uczestników. Są re-
alizowane dzięki dotacji Wój-
ta Gminy Kleszczewo. Dzięku-
ję wszystkim osobom biorą-
cym udział w tych spotkaniach 
za informacje o wyniesionych 
z nich wrażeniach i refl eksjach. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Być jak tafl a
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Każdy człowiek posiada „tafl ę”, która pozwala być bliżej ludzi.
Lidia Piskorska i Jarosław Kubiak – zadowoleni z sesji zdjęciowej.

Psycholog pomaga

Kleszczewo
– seniorom
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Nick Vujicic urodził się bez 
rąk i nóg. Jego życie przy-

pominało pasmo nieszczęść. 
Do tego stopnia, że w wieku 
dziesięciu lat próbował popeł-
nić samobójstwo. Zrozumiał, 
że ma do wypełnienia misję. 
Postanowił żyć i przywracać 
ludziom nadzieję. Dzisiaj ma 
żonę, synka, uśmiech nie scho-
dzi z jego twarzy. W przyszłym 
roku, 30 kwietnia, będzie się 
można z nim spotkać na Sta-
dionie Miejskim w Poznaniu. 

Uprzedzamy, że ceny biletów 
są wysokie: od 130 do 900 zło-
tych, w zależności od tego, w 
którym sektorze rezerwuje się 
miejsce. Rezerwacji można do-
konywać poprzez stronę inter-
netową www.zyciebezograni-
czen.pl podstrona „rezerwacja”.

Przyjazd Nicka do Poznania 
organizuje między innymi Łu-
kasz Milewski, którego pomysł 
wspiera prezydent Ryszard Gro-
belny. Nickowi będzie towarzy-
szyć jego wieloletni przyjaciel 
Les Bron. Firma Milewski i Part-
nerzy wymyśliła także specjal-
ny konkurs, w którym do wygra-
nia są spełnione marzenia. Wy-
starczy nagrać krótki fi lm, w któ-
rym będzie pokazana wybra-
na osoba i jej marzenie, a tak-

Zwracam się do Czytelników pi-
sma „Filantrop” o pomoc w re-

habilitacji mojego męża. Piotr pra-
cował jako kierowca w Transpor-
cie Międzynarodowym. W czasie 
pracy, w 2011 roku, doznał wylewu 
krwotocznego śródczaszkowego. 
Natychmiastowa pomoc, opera-
cja i leczenie uratowały mu życie, 
ale pozostał w śpiączce. Przeby-
wał kolejno w szpitalu, a następ-
nie w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym Śląsku. Po długim oczeki-
waniu dostał się do ZOL-u Funda-
cji Światło w Toruniu, specjalizu-
jącym się w opiece, leczeniu i re-
habilitacji osób w stanie apalicz-
nym (wegetatywnym). Przebywał 
tam 2,5 roku, otrzymując rehabili-
tację logopedyczną, jak i ruchową 
adekwatną do stanu zdrowia. Jego 
stan się stopniowo poprawiał, Piotr 

Dziesięcioletni Miłosz Bro-
nisz, który podobnie jak Nick 
Vujicic urodził się bez rąk i nóg, 
spotka się ze swoim idolem, kie-
dy ten przyjedzie do Polski. Nick, 
znany jako największy mówca 
motywacyjny na świecie, urodził 
się w Australii z chorobą charak-
teryzującą się brakiem kończyn. 
Miał tylko jedną stopę na wyso-
kości biodra. Jako dziecko nie 
akceptował swojego wyglądu. 
Życie było dla niego koszmarem. 
Czuł się odrzucony, napiętnowa-
ny, cierpiał fi zycznie i psychicz-
nie. Do tego dochodziła gehenna 
w szkole, gdzie go wyśmiewano, 
poniżano, nie akceptowano. Po-
jawiła się depresja. Gdy wszyst-
ko wydawało się nieważne, na-
stąpił przełom i Nick zrozumiał, 
że musi dawać innym ludziom 
nadzieję poprzez swoją historię. 
Od tego momentu postanowił 
zmieniać świat. Nick nauczył się 
pisać za pomocą palców od sto-
py, obsługiwać klawiaturę, myć 
głowę, golić się, odbierać telefon 
oraz wielu innych rzeczy. Lubił 
czytać Biblię, która pomogła mu 
zrozumieć, że nic z góry nie jest 
przesądzone. 

Szybko znalazł przyjaciół, a 
jego koledzy z klasy zrozumie-
li, że najważniejsze jest wnę-
trze człowieka. Mając 17 lat 
rozpoczął własną działalność 
non-profi t, tworząc organiza-
cję „Życie Bez Kończyn”. Od tego 
czasu Nick podróżuje po ca-
łym świecie i głosi dobre słowo, 
wlewa w serca osób niepełno-
sprawnych nadzieję i wiarę, że 
wszystko jest możliwe. awa

jest obecnie w niepełnym zespole 
zamknięcia: jest świadomy – sły-
szy, czuje, rozumie wszystko, co się 
wokół niego dzieje, ale nie może 
poruszać kończynami, mówić. Ma 
zachowany tylko ruch powiekami 
– może mrugać. 

Chcąc zapewnić mężowi dal-
szy postęp w rehabilitacji, przenio-
słam go do Centrum Neurologicz-
nego „EPIMIGREN” w Osielsku koło 
Bydgoszczy, gdzie efekty rehabili-
tacji rokują pomyślnie, ale wyma-
gają intensywnej pracy i nakładów 
fi nansowych. W Centrum jest wie-
lu specjalistów: neurolog, rehabili-
tanci, fi zjoterapeuci, logopeda.

Nasze dochody są niewielkie 
(emerytura i renta, razem 2,400 zł). 

Opłacam ZOL, dojazdy i utrzyma-
nie, ale na potrzebną rehabilitację 
nie wystarcza mi pieniędzy. Reha-
bilitacja ruchowa to koszt 50 zło-
tych za jedną godzinę, logopeda 
100 złotych za godzinę. Mój mąż 
korzysta także z CyberOka, czyli 
systemu, który pozwala na poro-
zumiewanie się z osobami w ze-
spole zamknięcia za pomocą ru-
chu oka. To też kosztuje 100 zło-
tych za jedną godzinę.

Nieustannie jestem w drodze 
pomiędzy Gliwicami a Osielskiem 
koło Bydgoszczy. Nieprzerwanie 
walczę o powrót do zdrowia mo-
jego męża. Byłabym wdzięczna 
za pomoc i wsparcie tak potrzeb-
ne w utrzymaniu ciągłości lecze-
nia Piotra.

Darowizny można wpłacać na 
konto BANK PEKAO S.A. nr kon-
ta 82-1240-4272-1111-0000-4831-
3672 Eurokonto Srebrne.

IRENA FOJUTOWSKA
ŻONA I OPIEKUN PRAWNY

UL.SATURNA 1/4
44-100 GLIWICE

Zachował ruch 
tylko powiekami

Człowiek 
który zmienia świat

że argumenty, które przekonają 
konkursowe jury i internautów, 
że akurat to marzenie powinno 
się spełnić. Aby wziąć udział w 

konkursie, trzeba nakręcić mak-
symalnie 60-sekundowy fi lm, w 
którym przedstawimy marzenia 
bliskiej nam osoby.
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Ograniczenie używania nar-
kotyków na terenie Pozna-

nia i zmniejszenie skali zwią-
zanych z tym problemów zdro-
wotnych oraz społecznych to 
zadanie, jakie postawiły sobie 
władze miasta. Wszystkie za-
planowane działania zawarto 
w „Miejskim Programie Prze-
ciwdziałaniu Narkomanii w Po-
znaniu na lata 2015-2017”. 

Narkomania rozumiana jest w 
tym dokumencie jako przyczy-
na m.in. przestępczości i dezin-
tegracji społecznej. Uzależnienie 
to przekroczenie  trudnej do za-
uważenia granicy między chęcią 
a przymusem, który całkowicie 
zaburza samokontrolę. Tę grani-
cę przekracza się tylko raz. Uza-
leżniony, nawet gdy nie przyjmu-
je substancji psychoaktywnych, 
to do końca życia pozostaje oso-
bą uzależnioną. W Polsce głów-
ne cele, zadania oraz obszar 
działań z  zakresu przeciwdzia-
łania narkomanii wyznaczają 
dwa główne dokumenty: Usta-
wa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z  dnia 22 marca 2011 
roku w sprawie Krajowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2011-2016. 

Zgodnie z zapisami ustawy 
do podstawowych zadań gminy 
należy zwiększanie dostępno-
ści pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych oraz zagrożonych uza-
leżnieniem, udzielanie pomocy 
społecznej, psychicznej i praw-
nej rodzinom, w których wystę-
pują problemy narkomanii. Waż-
ne jest również prowadzenie 
działalności informacyjnej, edu-
kacyjnej i szkoleniowej, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży, 
w kwestiach związanych z roz-
wiązywaniem problemów nar-
komanii. Działania te obejmują 
prowadzenie zajęć sportowo-re-
kreacyjnych dla uczniów, a także 
dożywianie dzieci uczestniczą-
cych w pozalekcyjnych progra-
mach opiekuńczo-wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych. 
Nie bez znaczenia jest wspoma-
ganie działań instytucji, organi-
zacji pozarządowych i osób fi -
zycznych, pomocnych rozwią-
zywaniu problemów narkoma-
nii. Społecznej pomocy wyma-

gają osoby uzależnione i ich ro-
dziny, dotknięte ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym.

„Miejski Program Przeciw-
działania Narkomanii w Pozna-
niu na lata 2015-2017” zakłada 
kontynuację działań podjętych 
w latach ubiegłych. Podstawę do 
opracowania tego dokumentu 
stanowi również diagnoza pro-
blemu narkotykowego i narko-
manii w  Poznaniu, przeprowa-
dzona w 2009 roku przez Janu-
sza Sierosławskiego z Instytutu 
Psychiatrii i  Neurologii w War-
szawie, której aktualizację za-
planowano na 2015 rok. Z dia-
gnozy wynika, że wśród doro-
słych mieszkańców Poznania 
obserwuje się narastanie pro-
blemu narkomanii, natomiast 
wśród młodzieży w ostatnich 
latach zaznacza się tendencja 
spadkowa. 

Przy realizowaniu zadań 
związanych z przeciwdziała-
niem narkomanii władze miasta 
będą współpracować m.in. z za-
kładami opieki zdrowotnej, pla-
cówkami oświatowymi, uczel-
niami wyższymi, Komendą Miej-
ską Policji w Poznaniu, Poznań-
skimi Ośrodkami Sportu i Rekre-
acji, wydziałami Urzędu Miasta 
Poznania.

Program w szczególności 
skierowany jest do młodzieży 
szkolnej i okazjonalnych użyt-
kowników narkotyków. W pla-
nach jest program „Sportową 
manią walczymy z narkomanią”, 
który będzie realizowany przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Re-
kreacji. Przewidziano udzielanie 
rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

Konieczne jest zwiększe-
nie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i   zagrożo-
nych uzależnieniem oraz ogra-
niczanie szkód zdrowotnych. 
Rozważane jest prowadzenie 
hostelu dla osób uzależnionych 
od narkotyków oraz punktu dia-
gnostyki i  konsultacji HIV oraz 
AIDS. Program redukcji ryzyka 
będzie realizowany w miejscach 
o zwiększonym narażeniu: klu-
bach, dyskotekach, podczas im-
prez masowych. awa

Chcą otwierać się na lu-
dzi, przekazywać im 

swoje emocje, udowadniać, 
że brak komunikatów wer-
balnych nie oznacza braku 
potrzeb, poglądów na dany 
temat i marzeń. Z tej wła-
śnie przyczyny członkowie 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecię-
cym „Żurawinka” w Pozna-
niu zaprosili na wydarzenie 
artystyczne „Inaczej”. Pa-
tronat medialny nad inicja-
tywą sprawował „Filantrop 
Naszych Czasów” i portal 
„Pion” Stowarzyszenia „Na 
Tak”.

29 października klimat 
wieczornego spotkania w 
Galerii Akademickiej Wy-
działu Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza zdobiły dźwięki 
harfy i słowa ułożone w wer-
sy. Zamiast światła były małe 
świeczki w słoikach przy-
ozdobionych kolorowymi je-
siennymi liśćmi. Na harfi e 
zagrała Barbara Karlik.

Magdalena Molenda-Sło-
mińska, autorka tomiku „Te-
raz zaśpiewa słońce” wyda-

Na co dzień wspierają nielet-
nich, którzy doświadcza-

ją przemocy, są zaniedbywa-
ni wychowawczo, żyją w ro-
dzinach alkoholowych czy też 
zmagają się z dyskryminacją z 
uwagi na niepełnosprawność. 
Działania Terenowego Komite-
tu Ochrony Praw Dziecka w Po-
znaniu są bardzo szerokie.

W roku 2014 minęło 30 lat od 
momentu, kiedy powstał Tere-
nowy Komitet. Rok 2014 to tak-
że 25 lat od uchwalenia Kon-
wencji o Prawach Dziecka. Z tej 
okazji 18 listopada w Auli Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewi-
cza na jubileuszowej konferencji 

Narkotyki 
zabijają

nego przez Fundację „Filan-
trop”, podzieliła się jego tre-
ścią ze słuchaczami. Wiersze 
Molendy-Słomińskiej czytał 
Jakub Wilk, uczeń XII Liceum 
Ogólnokształcącego, a twór-
czość osób niemówiących 
z „Żurawinki” interpretowa-
ła Marta Włodarczyk, także 
uczennica XII LO. Spotkanie 
prowadziła Ewa Plucińska, 
terapeuta zajęciowy Dzien-
nego Ośrodka Terapeutycz-
nego „Żurawinka”.

Utwory osób niemówią-
cych, które na co dzień po-
rozumiewają się metodami 
komunikacji wspomagającej 
(język migowy, piktogramy – 
symbole obrazkowe itp.) do-
tyczyły codziennych spraw, 
refl eksji nad kruchością życia 
i przemijaniem. Przybliżenie 
twórczości ludzi dorosłych 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym stworzyło okazję 
do poznania ich myśli, prze-
żyć oraz doświadczeń. 

Bariery, które tkwią w na-
szych umysłach, na ogół nie 
pozwalają się zbliżyć do „in-
nego” świata. Boimy się tego, 
czego nie znamy. Do nawią-
zania pierwszego kontaktu z 

„Prawa dziecka. Lubię to!” spo-
tkali się pedagodzy, psycholo-
dzy, terapeuci i rodzice, którym 
los krzywdzonych dzieci nie jest 
obojętny.

– Komitet w Poznaniu powstał 
z niezgody na krzywdzenie dzie-
ci. Dzisiaj jesteśmy pewni, że nie 
ma takiego bólu i takiego cier-
pienia, którego człowiek dorosły 
nie byłby w stanie dziecku za-
dać. Mamy świadomość, że na-
sza praca budzi spore emocje. 
Z szacunku dla dziecka miej-
my czas, aby z nim rozmawiać. 
Akceptujmy dziecko takie jakim 
jest – z jego przeszłością i teraź-
niejszością – mówiła Jolanta Gra-
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Podziękowania za wieloletnie wspieranie działań Terenowego 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka otrzymują: Elżbieta Dybowska 

(druga z lewej), Maria Krupecka i Maria Remiezowicz.
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Przybliżenie twórczości ludzi dorosłych z mózgowym 
porażeniem dziecięcym stworzyło okazję do poznania ich myśli, 

przeżyć oraz doświadczeń. 

30 LAT TERENOWEGO KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU

Z niezgody 
na krzywdę dzieci

Zrozumieć 
niemówiących

osobą niemówiącą nie trze-
ba specjalistycznych umie-
jętności z zakresu komuni-
kacji pozawerbalnej – zna-
jomości piktogramów czy ję-
zyka migowego. Wystarczy 
życzliwość, akceptacja i ser-
ce.

Podczas wydarzenia arty-
stycznego „Inaczej” podzi-
wiano prace stanowiące re-
zultat pracy terapeutycznej z 
podopiecznymi „Żurawinki”. 
Była to ekspozycja VIII „Je-
siennego wernisażu” pod ha-
słem „Moc Przeróżnych Do-
świadczeń”, który odbył się 
29 września. „Jesienne wer-
nisaże” – to wieloletni pro-
jekt arteterapeutyczny Sto-
warzyszenia „Żurawinka” fi -
nansowany z budżetu Miasta 

Magdalena 
Molenda-Słomińska (z lewej) 

i Barbara Karlik.

Poznania. Ekspozycję dzieł 
w Galerii Akademickiej WNS 
UAM można oglądać do koń-
ca grudnia. 

 KAROLINA KASPRZAK

Aula UAM pełna gości. Pierwsza z prawej Anna Maria Wesołowska, 
znana postać telewizyjna przybliżająca społeczeństwu dramatyczne 

sytuacje ludzi, w tym osób nieletnich.

czyk-Ogdem, psycholog dziecię-
cy, przewodnicząca TKOPD.

Wiceprezydent Poznania Je-
rzy Stępień wręczył J. Graczyk-
Ogdem nagrodę Srebrnej Pie-
częci Miasta Poznania. Podzię-
kowania za wieloletnie wspie-
ranie działań TKOPD otrzyma-
ły: Maria Krupecka – dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej i 
Zdrowia Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Maria Re-
miezowicz – dyrektor Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Poznania 
i Elżbieta Dybowska – zastęp-
ca dyrektora Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych UMP. 

Prelegentem konferencji byli 
m.in.: Marek Michalak – Rzecz-
nik Praw Dziecka, prof. Anna 
Brzezińska z Instytutu Psycho-
logii UAM oraz Anna Maria We-
sołowska – sędzia Sądu Okrę-
gowego w Łodzi w stanie spo-

czynku, znana postać telewizyj-
na przybliżająca społeczeństwu 
dramatyczne sytuacje ludzi, w 
tym osób nieletnich. Wydarze-
niu towarzyszyło hasło: „Dorośli, 
nauczcie mnie korzystać z mo-
ich praw. Chcę mieć szczęśliwe 
dzieciństwo!”. W Auli UAM peł-
nej gości wystąpił Teatr Szkol-
ny „Łejery” i Orkiestra Kameral-
na I stopnia – soliści i chór pod 
dyrekcją Kazimierza Trzecia-
ka (Zespół Szkół Muzycznych w 
Poznaniu). Konferencja została 
zrealizowana w ramach projek-
tu pod nazwą „Prawa dziecka. 
Lubię to!”, a współfi nansowało 
ją Miasto Poznań. 

Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w Poznaniu zare-
jestrowano jako stowarzyszenie 
18 lipca 1984 roku po konsulta-
cjach z prof. Ireną Obuchowską, 
prof. Anną Brzezińską i dr Marią 
Łopatkową. Problem dzieci po-
zostających z dala od rodziców 
w szpitalach nagłośniono dzię-
ki realizacji projektów: „Otwar-
te drzwi szpitali dziecięcych” i 
„Szpital bez łez”. Ukazały one 
dramat chorych dzieci pozba-
wionych wsparcia najbliższych. 
Z biegiem lat TKOPD wdrażał 
kolejne działania. Można o nich 
poczytać na stronie internetowej 
www.kopd.poznan.pl

 KAROLINA KASPRZAK
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Maria Zielińska, 70-letnia 
emerytowana nauczyciel-

ka biologii, od dwóch lat jest 
wolontariuszką w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w 
Kórniku. Znalazła sobie sposób 
na życie: opiekę nad niepełno-
sprawnymi. 

– W moim wieku można opie-
kować się nie tylko wnukami – 
mówi. 

Uczestnicy Środowiskowe-
go Domu, gdy bawią się pod-
czas imienin czy urodzin, gdy 
siostra zakonna przynosi swój 
sprzęt nagłaśniający, potrafi ą być 
spontaniczni i radośni. Mogło-
by się wydawać, że to miejsce 
jest smutne; przeciwnie, jest naj-
bardziej radosne w Kórniku. I to 
wśród tych ludzi naznaczonych 
przez los. 

Jak mówi kierownik ŚDS Anita 
Wachowiak, pani Maria wszyst-
kim tu „babciuje”. Podobnie jak 
dwie inne wolontariuszki, pa-
nie Ola i Krystyna, ciepłe, kocha-
ne osoby.

Maria Zielińska wolontariusz-
ką została przez przypadek. Za-
stanowił ją plakat Domu „Razem 
możemy więcej” na jednym z 
płotów w Kórniku. Gdy pierwszy 
raz tu przyszła, czuła się „wypło-
szona”. Wszystko było inne: Ar-
letka pokrzykiwała, Karol z dzie-
cięcym porażeniem mózgowym 
nie mówi, nie chodzi, wymaga 
nieustannej opieki. Pani Maria 
wzięła to na siebie. Robi mu ma-
nicure, miksuje, przewija go, pil-
nuje, żeby nie miał odleżyn. Ka-
rola i Dawida, gdy są na pływal-
ni, rozbiera i przygotowuje do 
kąpieli.

Zdaniem pani Marii każdy z 
uczestników Domu jest niepo-
wtarzalny. Nie muszą starać się 
być lepszymi niż są, ani rywali-
zować jak w szkołach. Zajmują-
ce się nimi panie nie wartościu-
ją ich. 21-letni Hubert z Czołowa 
jest uczestnikiem zajęć od stycz-

Na wsi szczególnie trudno 
o rehabilitację, terapię i 

opiekę specjalistyczną. Tylko 
w nielicznych wielkopolskich 
wsiach są warsztaty terapii 
zajęciowej – placówki, w któ-
rych niepełnosprawni naby-
wają umiejętności niezbędne 
w codziennym życiu, spędza-
ją czas wolny i mogą liczyć 
na wsparcie terapeutyczne. 

Gmina Miłosław prowadzi 
WTZ w Czeszewie, do którego 
uczęszcza 30 osób z różny-
mi rodzajami niepełnospraw-
ności. Wśród nich Zbigniew 
Strugała, stały współpracow-
nik „Filantropa Naszych Cza-
sów”, piszący artykuły na kla-
wiaturze komputera nosem. 

5 listopada redaktor naczel-
ny czasopisma Marcin Bajero-
wicz wręczył autorowi w sie-
dzibie WTZ w Czeszewie po-
dziękowanie z okazji 20-le-
cia miesięcznika „za twórczy 
wkład pracy w rozwój czaso-
pisma oraz uświetnianie jego 
łamów tekstami dotyczący-
mi problemów osób niepełno-
sprawnych” i medal „Za serce 
sercem” od Stanisława Bron-
za, prezesa Zarządu Funda-
cji Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu.

Zbigniew Strugała, miesz-
kaniec sąsiadującej z Czesze-
wem wsi Orzechowo, z uwa-
gi na znaczne ograniczenia w 
poruszaniu się, nie mógł do-
trzeć na uroczystość 20-lecia 
„Filantropa Naszych Czasów” 
24 października w Poznaniu, 
dlatego dowód uznania dla 
jego pracy pisarskiej wręczo-
no w WTZ. 

Miasto Poznań otwiera się 
na potrzeby mieszkań-

ców i liczy się z ich zdaniem. 
Tegoroczna edycja Poznań-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego umożliwiła poznania-
kom aktywny udział w waż-
nych dla nich sprawach. Od 
1 do 12 października głoso-
wano na projekty, których re-
alizacja rozpocznie się z po-
czątkiem 2015 roku. Pomy-
słów było sporo. W fi nale 
znalazło się 30 projektów – 10 
dużych i 20 małych. 

W głosowaniu wzięli udział 
poznaniacy powyżej 16 roku 
życia i studenci uczelni funk-
cjonujących na terenie Pozna-
nia. Głosy na wybrane projekty 
oddawano za pośrednictwem 
formularza internetowego, 
w punktach informacyjnych 
Urzędu Miasta i w niebieskich 

nia tego roku. Uczył się w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowaczym w Mosinie. Lubi 
układać puzzle podczas zajęć z 
siostrą zakonną. Chętnie uczest-
niczy w życiu Domu, tańczy, 
śpiewa. Na początku nie potra-
fi ł w pracowni kulinarnej obierać 
i pokroić ziemniaków, teraz robi 
to chętnie.

Pani Krysia z Runowa bierze 
udział w zajęciach w tym domu 
od początku jego istnienia. 

– Szyję serwetki, rysuję, 
wszystko robię – mówi. 

Nauczyła się podpisywać. To 
duży sukces jej i pedagogów. 
Uczestniczyła w teledyskach 
„Makumba” i „Facet to Świnia”, 
przedstawieniu „Strach na wró-
ble” i w jasełkach. Uczestnikiem 
Domu jest też jej brat Piotr, który 
z dumą myje naczynia, zamiata 
podłogę, grabi liście, brał udział 
w „Zlocie Talentów” w Luboniu.

Tomasz występuje jako głów-
ny lekarz w przygotowanym w 
ŚDS przedstawieniu. Jest świet-
nym aktorem, kocha pantomi-
mę. Paulina z Pierzchna to jedna 
z najbardziej pogodnych uczest-
niczek zajęć. Lubi gotować, 
szyć, uczestniczy w zajęciach 
wychowania fi zycznego, wystę-
puje w teledyskach.

Do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku 
uczęszcza 18 osób niepełno-
sprawnych. Znaleźli w nim przy-
jaciół, fachową rehabilitację, 
wyjście z samotności – i odda-
ne im, serdeczne wolontariuszki.

Robert
Wrzesiński
R
W

Pomoc innym 
– sposobem 
na życie
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Warsztaty
dobrej
rozmowy
Opieka nad osobą przewle-

kle chorą jest wyczerpu-
jąca i wymaga siły. Koncen-
trując się maksymalnie na 
chorym zapominamy o sobie 
– zaniedbujemy własne po-
trzeby, zainteresowania, bo-
imy się wyjść z domu nawet. 
Co stanie się z osobą zależną, 
kiedy nas zabraknie? To pyta-
nie zawsze rodzi lęk.

Stowarzyszenie „Psyche 
Soma Polis” z Poznania, w od-
powiedzi na potrzeby chorują-
cych przewlekle oraz ich bli-
skich, w ramach cyklu spotkań 
o charakterze psychoeduka-
cyjnym pod nazwą „W morzu 
stresu”, zorganizowało warsz-
tat, którego celem było zapo-
znanie uczestników z psycho-
logicznymi aspektami komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej. 

W sobotnie przedpołudnie 
8 listopada prowadząca Kata-
rzyna Działa-Pawłowska roz-
mawiała z odbiorcami warsz-
tatu o potrzebach w komuni-
kacji chorych oraz ich rodzin. 
W bezpłatnym spotkaniu wzię-
ły udział osoby z chorobami 
przewlekłymi, ich bliscy i lu-
dzie pracujący z chorymi.

W chorobie przewlekłej po-
mocy potrzebują obie strony 
(chory i opiekun), gdyż funk-
cjonowanie z nieuleczalnym 
schorzeniem to – wbrew pozo-
rom – mnóstwo różnych ogra-
niczeń. Kiedy przychodzi wia-
domość o utracie pracy z uwa-
gi na chorobę, zaczyna brako-
wać nie tylko źródła dochodu, 
ale i sił psychicznych. Nieoce-
nione okazują się organizacje 
pozarządowe skoncentrowane 
na wsparciu osób z chorobami 
przewlekłymi i ich bliskich. De-
cyzja o zgłoszeniu się do psy-
chologa bądź psychoterapeuty 
nie jest powodem do wstydu. 
Rozmowa ze specjalistą po-
maga w zorganizowaniu opie-
ki nad osobą zależną. 

Stowarzyszenie „Psy-
che Soma Polis”, prócz wyżej 
wspomnianego, zrealizowa-
ło warsztaty „Zasoby wspie-
rającego”, „Przekonania”, „Ra-
dzenie sobie ze stresem” i „O 
podnoszeniu witalności”. Pro-
jekt warsztatów psychoeduka-
cyjnych zrealizowano ze środ-
ków PFRON.

 KAROLINA KASPRZAK
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namiotach na ul. Półwiejskiej i 
placu Wolności.

Jednym z fi nałowych przed-
sięwzięć był projekt Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rehabili-
tacji Niewidomych i Słabowi-
dzących pod nazwą „Otwórz 
oczy – niewidomy też pozna-
niak”. Pomysł zakładał wyko-
nanie trzech makiet z brązu 
wraz z opisami w języku pol-
skim i w brajlu. Makieta pla-
cu Kolegiackiego z Farą, pla-
cu Wolności od Muzeum Na-
rodowego po Arkadię i Jezio-
ra Malta z obiektami sporto-
wo-rekreacyjnymi miały uła-

twić osobom z dysfunkcją na-
rządu wzroku dotarcie do tych 
miejsc. Ponadto Stowarzysze-
nie planowało instalację tzw. 
pasów naprowadzających.

Do refl eksji skłania fakt, że 
w tym roku w ramach Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go swoje pomysły zgłosiło za-
ledwie kilka organizacji poza-
rządowych działających w ob-
szarze rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych. Żadna z tych orga-
nizacji nie znalazła się w gro-
nie zwycięskich projektów. 

Prezydent Poznania na kon-

ferencji prasowej omówił wy-
niki konsultacji. W katego-
rii „Projekty duże” zwycięży-
ła Wartostrada – ścieżka pie-
szo-rowerowa nad Wartą 
(13 089 głosów), Sportowy Go-
laj – Golęcińska Strefa Sportu i 
Rekreacji (11 425 głosów), Ra-
towanie Sieci Fortów Poznań-
skich (9 237 głosów), a w ka-
tegorii „Projekty małe” Wino-
gradzki Park Sportu i Rekreacji 
(12 069 głosów), Nowa Rusałka 
(10 798 głosów) i Trener osie-
dlowy (8 860 głosów).

Organizacje pozarządowe z 
Poznania podejmujące inicja-

Warto próbować

WTZ w Czeszewie jest fi -
nansowany w 90% ze środ-
ków PFRON i w 10% z budżetu 
powiatu wrzesińskiego. Po-
siada pracownie: ogrodniczą 
i kontaktu z przyrodą, stolar-
sko-ślusarską, komputerową, 
artystyczną, sztuki użytkowej 
i gospodarstwa domowego. 
Uczestnicy realizują przed-
stawienia teatralne – panto-
mimy, włączają się w inicja-

tywy o charakterze społecz-
no-kulturalnym, integrują się 
ze środowiskiem lokalnym.

Do stałych wydarzeń WTZ 
w Czeszewie zalicza się 
m.in. „Święto latawca”, o 
którym na łamach „Filantro-
pa” pisał Zbigniew Strugała. 
Więcej informacji na www.
wtzczeszewo.org 

 KAROLINA KASPRZAK
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W pracowni stolarsko-ślusarskiej uczestnicy przygotowywali 
ozdoby świąteczne.

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZESZEWIE

Medal dla Zbyszka

tywy na rzecz wyrównywania 
szans osób zagrożonych mar-
ginalizacją i wykluczeniem 
społecznym mają sporo cie-
kawych pomysłów do przed-
stawienia na forum. Szkoda, 
że tylko nieliczne zdecydowa-
ły się powalczyć o ich dofi nan-
sowanie. Potrzeby środowi-
ska osób niepełnosprawnych 
są znaczne. Trzeba pieniędzy 
na ich realizację. Otrzymane 
środki publiczne często oka-
zują się niewystarczające, dla-
tego tym bardziej warto próbo-
wać. Może za rok w Poznań-
skim Budżecie Obywatelskim 
2016 na liście wygranych znaj-
dzie się projekt, dzięki któremu 
polepszy się jakość życia osób 
z ograniczoną sprawnością, 
narażonych na ubóstwo czy 
długotrwałe bezrobocie? 

 KAROLINA KASPRZAK

Zbigniew Strugała (z lewej) z wielką radością 
przyjął podziękowanie od redaktora naczelnego 

„Filantropa Naszych Czasów” i medal „Za serce sercem”.

Zbyszek z autorką artykułu.
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W sobotę 22 listopada Lwó-
weckie Koło Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
zaprosiło na XIV Wojewódzki 
Przegląd Grup Teatralnych.

W wydarzeniu wzięły udział 
zespoły: wymienionego Koła 
PSOUU, Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi w Kościanie, Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej Społecznej Fun-
dacji Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym w Zbąszyniu, Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Międzychodzie, WTZ 
Polskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym – Koło w Grodzisku 
Wlkp, WTZ Stowarzyszenia „Ra-
zem łatwiej” w Wolsztynie, WTZ 
w Kwilczu Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Tęcza”, WTZ w Koninie Lwówec-
kiego Koła PSOUU oraz ŚDS przy 
Polskim Towarzystwie Walki z 
Kalectwem w Nowym Tomyślu.

Udział w XIV Wojewódzkim 
Przeglądzie Grup Teatralnych 
dla niepełnosprawnych artystów 
oznaczał długie przygotowania, 
ćwiczenia, próby. Były odczyty 
tekstów napisanych na tę oko-
liczność, inscenizacje wokal-
ne, prezentacje teatralne z ele-
mentami pantomimy i tańca. Na 

XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD GRUP TEATRALNYCH WE LWÓWKU

Niepełnosprawni
mistrzowie sceny

uznanie zasłużyła barwna sce-
nografi a i oprawa muzyczna. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury we Lwówku przez kilka go-
dzin tętnił artystyczną atmosfe-
rą. Na spotkanie przybył m.in. 
Piotr Długosz, burmistrz Miasta 
i Gminy Lwówek.

Bożena Łopata, przewodni-

Jury nagrodziło wszystkich 
uczestników. Teatroterapia po 
raz kolejny sprawdziła się jako 
metoda rehabilitacji i integra-
cji społecznej osób niepełno-
sprawnych. XIV Wojewódzki 
Przegląd Grup Teatralnych zo-
stał zrealizowany dzięki środ-
kom PFRON będących w dys-
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cząca Zarządu Lwóweckiego 
Koła PSOUU zwróciła uwagę, że 
tematyka przedstawień co roku 
jest różnorodna, a artyści z nie-
pełnosprawnością fi zyczną, in-
telektualną i psychiczną dzię-
ki wsparciu terapeutów zawsze 
są dobrze przygotowani do wy-
stępów.

pozycji Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym 
Tomyślu, wsparciu Urzędu 
Miasta i Gminy Lwówek, wo-
lontariuszy, darczyńców, rodzi-
ców i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. 

 KAROLINA KASPRZAK

Fragment inscenizacji teatralnej „Kwiat życia” przygotowanej 
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

Na pierwszym planie taniec, a na drugim gotowanie.

Spektakl „Kicia na obcasach” przygotował Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Koninie Lwóweckiego Koła PSOUU.

Każdy aktor miał przydzieloną rolę.
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Zagadnieniu stymulowa-
nia rozwoju osób niepeł-

nosprawnych poprzez dosto-
sowaną aktywność rucho-
wą przyjrzeli się organizato-
rzy konferencji naukowej o ta-
kim właśnie temacie. Obrady 
odbyły się 29 października z 
inicjatywy Katedry Kultury Fi-
zycznej Osób Niepełnospraw-
nych i Zakładu Sportu Osób 
Niepełnosprawnych Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. 

W ramach konferencji była 
możliwość wysłuchania wystą-
pień specjalistów pracujących 
na co dzień w obszarze sportu 
osób niepełnosprawnych, se-
sja plakatowa oraz warsztaty: 
„Nieprawidłowości w przetwa-
rzaniu bodźców wzrokowych 
i słuchowych w aspekcie inte-
gracji sensorycznej”, „Trening 
mentalny sportowców niepeł-
nosprawnych”, „Stymulacja ba-
zalna”, „Warsztaty terapii tań-
cem dla osób niewidomych”. 

Obrady otworzył prof. dr hab. 
Stanisław Kowalik, prorektor do 
spraw nauki AWF w Poznaniu. 

Pomieszczenia poznań-
skiego Concordia Design 

– Centrum Designu i Kre-
atywności wypełniła 17 listo-
pada konferencja Regional-
nego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu „Rodzi-
na – źródło i miejsce kształ-
towania szczęśliwego czło-
wieka”, połączona z warsz-
tatami dla rodziców oraz 
wystawą IV edycji konkursu 
fotografi cznego „Wielkopol-
ska rodzina w obiektywie” 
pod hasłem: „Jedno zdjęcie – 
wiele spojrzeń”. 

Obrady zorganizowane we 
współpracy z Wydziałem Teo-
logicznym Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu 
przypomniały uczestnikom, 
jak istotna dla rozwoju ma-
łego dziecka jest rola rodziny. 
Były wykłady osób reprezen-
tujących instytucje kościelne 
i praktyków zajmujących się 

Pamiętać 
o ubóstwie
„Polskie rodziny są tak za-

niedbanym środowi-
skiem, że trzeba w nie inwe-
stować” – zauważa jedna z ko-
mentatorek artykułu, w którym 
przedstawiono plany utworze-
nia w Poznaniu Centrum Inicja-
tyw Rodzinnych. Żeby powsta-
ło, najpierw trzeba znaleźć pie-
niądze na tę inwestycję. 

Centrum Inicjatyw Rodzin-
nych to pomysł Rady Rodzi-
ny Dużej. Centrum będzie mia-
ło przede wszystkim charak-
ter informacyjny. Ma służyć tak-
że promocji Poznania i zachęcać 
do mieszkania w stolicy Wielko-
polski. Rada Rodziny Dużej chce, 
by rodziny mogły znajdować w 
Centrum m.in. pełną ofertę wy-
darzeń kulturalnych. 

Miasto Poznań coraz częściej 
podejmuje działania na rzecz ro-
dzin. Wprowadziło Kartę Rodzi-
ny Dużej (dokument uprawnia-
jący do zniżek przy zakupach i 
korzystaniu z oferty kulturalno-
rekreacyjnej), ulgi na przejazdy 
komunikacją miejską dla rodzin 
„2+4”. Teraz przyszedł czas na 
Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 
Pomysł zyskał już aprobatę po-
znańskich radnych. 

Trzeba pamiętać, że współ-
czesna rodzina boryka się z licz-
nymi trudnościami, najczęściej 
o podłożu prawno-ekonomicz-
nym. Wiele rodzin wciąż nie wie, 
gdzie udać się po pomoc, jakie 
dokumenty złożyć, aby uzyskać 
wsparcie z instytucji pomocy 
społecznej, co robić, gdy członek 
rodziny dopuszcza się przemo-
cy. Dążenie do poprawy sytuacji 
materialno-bytowej mieszkań-
ców Poznania, np. przez wdra-
żanie i upowszechnianie idei 
społecznej samopomocy, winno 
być priorytetem przy tworzeniu 
Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 
Walka z ubóstwem, społecz-
nym wykluczeniem oraz margi-
nalizacją rodzin w dramatycznej 
sytuacji to obszary, których nie 
można pomijać.

 KAROLINA KASPRZAK

 F
O

T.
 JE

R
Z

Y
 D

O
LA

TA

Rodzina najważniejsza 
na co dzień wspieraniem ro-
dzin – psychologów, terapeu-
tów rodzinnych, niań. 

Wystąpienie dr nauk hu-
manistycznych Magdaleny 
Wegner-Jezierskiej dotyczy-
ło błędów wychowawczych 
we wczesnym rodzicielstwie i 
ich konsekwencji dla rozwoju 
dziecka. Psycholog i mediator 
rodzinny mówiła m.in. o tym, 
że trzeba reagować i odpo-
wiadać na potrzeby dziecka. 
Gdy rodzic nie reaguje, utrwa-
la się negatywny wzorzec po-
strzegania świata. Uczestnicy 
konferencji (rodzice, terapeu-
ci, przedstawiciele instytucji 
pomocy społecznej i organi-
zacji pozarządowych) dowie-
dzieli się też, jak ważny dla 
dziecka jest dotyk rodzica i 
stały kontakt z nim. 

Zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty zorganizowane 
przez Instytut Małego Dziec-

ka im. Astrid Lindgren w Po-
znaniu: „Spotkania rodzin-
ne z dzieckiem na kolanach” 
i spektakl „Pudełko” dla rodzi-
ców z dziećmi w wieku od 1,5 
do 6 roku życia, wystawiony z 
inicjatywy Studia Teatralnego 
„Blum”. 

Zwieńczeniem było pod-
sumowanie IV edycji konkur-
su fotografi cznego „Wielko-
polska rodzina w obiektywie” 
pod hasłem: „Jedno zdjęcie 
– wiele spojrzeń”. Na konkurs 
wpłynęło 11 zdjęć, a 9 prac 
stało się przedmiotem oceny 
jury. I nagrodę otrzymała Ka-
tarzyna Moroz za zdjęcie „Za-
bawa”, II – Agnieszka Wojt-
kowiak za zdjęcie „Szczęście 
ulega pomnożeniu, gdy dzie-
li się je z innymi”, a III – zdo-
była Agnieszka Śpitalniak za 
zdjęcie „Duże, ale wciąż dzie-
ciaki”. 

 KAROLINA KASPRZAK

W pierwszej części wykładów 
poddano rozważaniom m.in. 
temat metod oceny wydolności 
beztlenowej osób z niepełno-
sprawnością i zagrożeń w sta-
nowieniu norm sprawności fi -
zycznej dzieci i młodzieży. 

Spostrzeżeniami dotyczą-
cymi tego, o czym należy pa-
miętać planując zajęcia z oso-
bami niepełnosprawnymi ru-
chowo, podzielił się prof. dr 
hab. Tomasz Tasiemski z Za-
kładu Sportu Osób Niepełno-
sprawnych. Może się zdawać, 
że człowiek, który doznał ura-
zu rdzenia kręgowego, jest po 
amputacji kończyn bądź ma 
mózgowe porażenie dziecię-
ce powodujące silną spastykę, 
nie będzie zdolny do aktywno-
ści ruchowej. Profesor Tasiem-
ski podkreślił, że jest ona moż-
liwa. Trzeba tylko zadbać, aby 
trening był dla osoby niepeł-
nosprawnej bezpieczny oraz 
opracowany w sposób zapo-
biegający uszkodzeniom i ura-
zom. 

Inni prelegenci zwracali 
uwagę na indywidualne rozpa-

trywanie potrzeb i możliwości 
w aktywności ruchowej osób 
z ograniczeniami sprawności. 
Spastyczność (nadmierny nie-
kontrolowany skurcz mięśnio-
wy), cewnikowanie czy często 
zażywane leki wymagają spe-
cjalistycznego podejścia w tre-
ningu. 

Z kolei wystąpienie na te-
mat metod pomiaru sprawno-
ści motorycznej osób z zespo-
łem Downa przedstawił mgr 
Sergiusz Urban z AWF we Wro-
cławiu. Scharakteryzował na-
rzędzia do pomiaru sprawno-
ści motorycznej jak test Bru-
ininks Oseretsky, test rozwoju 
dużej motoryki czy test spraw-
ności motorycznej dla osób z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. 

Konferencja dowiodła, że na-
wet najcięższa niepełnospraw-
ność nie uniemożliwia aktyw-
ności sportowej, o ile jest ona 
dostosowana do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

 KAROLINA KASPRZAK

Aktywność ruchowa 
– dla każdego 



STRONA34 GRUDZIEŃ 2014

Entuzjazm, chęć pomocy 
drugiemu człowiekowi i go-

towość do działania – to ce-
chy, którymi charakteryzują się 
uczniowie Zespołu Szkół Me-
chanicznych imienia Komisji 
Edukacji Narodowej w Pozna-
niu. W piątek 24 październi-
ka Wielkopolska Rada Koordy-
nacyjna – Związek Organizacji 
Pozarządowych zorganizowała 
w budynku Zespołu Szkół targi 
pracy i wolontariatu.

Targi wpisały się w VI Ogól-
nopolski Tydzień Kariery pod 
hasłem „Jak zaprzyjaźnić się 
z rynkiem pracy?”. W ramach 
przedsięwzięcia przeprowa-
dzono warsztaty coachingowe 
dla uczniów klas I przystępują-
cych do szkolnego wolontaria-
tu oraz zajęcia z udziałem edu-
katorów. W piątkowe przedpołu-
dnie przez dwie godziny dyżuro-

– Był pan zaskoczony, gdy 
okazało się, że projekt Warto-
strada wygrał w tegorocznym 
Budżecie Obywatelskim? 

– Jako pomysłodawcy nie mie-
liśmy zbyt dużych oczekiwań. 
Złożyliśmy projekt i spokojnie 
czekaliśmy na wyniki głosowa-
nia – bez nagłaśniania i promo-
cji. Spokój i dystans sprawił, że 
oszczędziliśmy sobie niepotrzeb-
nych emocji. Wygrana oczywi-
ście bardzo nas ucieszyła. Była 
potwierdzeniem, że nasza pro-
pozycja ma sens i jest potrzeb-
na poznaniakom. W poprzed-
nich latach Wartostrada zdoby-
wała czołowe miejsca, ale nigdy 
nie sięgnęła po zwycięstwo. 

– Na czym polega ten pro-
jekt? 

– Na budowie kolejnego od-
cinka, bowiem Wartostrada w 
kawałkach już istnieje. Są to od-
cinki: staromiejski, na Szelągu, 
od mostu Rocha do mostu Kró-
lowej Jadwigi, od mostu Królo-
wej Jadwigi do mostu Hetmań-
skiego. Teraz chcemy zbudować 
odcinek na koronie wału prze-
ciwpowodziowego, wzdłuż War-
ty, prawie do mostu Lecha. 

– Kto wpadł na pomysł zgło-
szenia tego projektu? 

– To nie był intelektualny prze-
błysk, ale kontynuacja tego, co 
już rozpoczęto przed czterema 
laty. Odcinek wpisuje się w sieć 
istniejących ścieżek, biegnących 

– W okresie jesienno-zimo-
wym osłabiony organizm czę-
ściej atakują przeziębienia i 
także dolegliwości dróg odde-
chowych. Jak reaguje nasz or-
ganizm w sytuacji zagrożenia? 

– Układ odpornościowy czło-
wieka ma zdolność zapamięty-
wania i uczenia się, potrafi  oce-
niać bodźce zewnętrzne pod 
względem szkodliwości dla or-
ganizmu. Jego pierwszym za-
daniem jest odróżnienie wroga 
od przyjaciela, czyli intruzów od 
własnych tkanek. Jednym z waż-
niejszych elementów układu od-
pornościowego jest szpik kost-
ny – miejsce produkcji i odnowy 
komórek krwi. Działa nieprze-
rwanie. 

– Jak nieustanny stres i złe 
samopoczucie wpływają na 
nasze zdrowie? 

– Podczas długotrwałego 
stresu „łapiemy” infekcje czę-
ściej niż zwykle, ponieważ cia-
ło reaguje wtedy tak, jakby gro-
ziło nam realne niebezpie-
czeństwo. Do krwi wydziela-
ne są ogromne ilości adrenali-
ny, wzrasta poziom cukru, pod-
nosi się ciśnienie krwi, obni-
ża się tempo trawienia, napina-
ją mięśnie, zwłaszcza szkieleto-
we, odpowiedzialne za uciecz-

wali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych – Stowarzysze-
nia „mali bracia Ubogich” i „Je-
den świat”. 

Założeniem targów pracy i 
wolontariatu była wymiana do-
świadczeń, pozyskanie nowych 
wolontariuszy oraz zachęta do 
działań wolontariackich w orga-
nizacjach pozarządowych. Mło-
dzież z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych na co dzień chętnie bie-
rze udział w wolontariacie ak-
cyjnym, włącza się w różnego 
rodzaju akcje (np. „Szlachetna 
paczka”), systematycznie pełni 
dyżury w świetlicy Szkoły Podsta-
wowej nr 84, gdzie pomaga dzie-
ciom odrabiać lekcje i spędzać 
czas wolny. Uczniowie są otwarci 
na nowe wyzwania, a co najważ-
niejsze, nie boją się pytać, jak po-
móc i zawsze z chęcią to czynią. 

 KAROLINA KASPRZAK

kę. Wydziela się przeciwzapal-
ny kortyzol na wypadek, gdyby-
śmy w tej walce zostali zranie-
ni. Gdy człowiek nie podejmu-
je realnej walki, wysiłek podję-
ty przez organizm staje się nie-
potrzebny, a cała energia zuży-
ta na przygotowania organizmu 
na zagrożenia idzie na mar-
ne. Zdolność do obrony zostaje 
zachwiana, wzrasta podatność 
choroby. Zaburzenia odporności 
mogą mieć podłoże genetyczne, 
inne są nabyte. Niebezpieczne i 
wymagające leczenia są choro-
by autoagresywne, polegające 
na tym, że układ odpornościowy 
zwraca się przeciwko organi-
zmowi i zaczyna niszczyć wła-
sne tkanki, powodując cukrzycę 
typu pierwszego, astmę, alergię, 
chorobę Hashimoto. Groźne dla 
organizmu są również wirusy i 
bakterie. Te pierwsze są bez wy-
jątku dla organizmu niszczące, 
bowiem szybko uodparniają się 
na antybiotyki. Natomiast bak-
terie działają dwojako. Kojarzo-
ne z brudem i chorobami zakaź-
nymi. Ale są i te, bez których nie 
moglibyśmy żyć. Dobroczynna 
mikrofl ora jelitowa wpływa na 
naszą odporność, której aż sie-
demdziesiąt procent znajduje 
się właśnie w jelitach. 

od mostu Przemysła do mostu 
Lecha na północy miasta po obu 
stronach Warty. Zaangażowa-
łem się w ten pomysł, bowiem 
leżał on w obszarze moich za-
interesowań. Z czasem Warto-
strada zdobywała coraz więcej 
sojuszników, wspierały ją orga-
nizacje społeczne oraz jednost-
ki miejskie: Zarząd Zieleni Miej-
skiej i Zarząd Dróg Miejskich, 
wykonujące budowę. 

– Czym będzie Wartostrada? 
– Ścieżką rowerową, która po-

wstanie dzięki wylaniu betonu 
na szerokości czterech metrów 
oraz długości dwóch i pół kilo-
metra. Ma służyć pieszym i ro-
werzystom. Nie chcemy niko-
go wykluczać. Na początku zbu-
dujemy wyłącznie ścieżki, do-
piero w kolejnych etapach wy-
konamy oświetlenie, ławki, ko-
sze na śmieci. Prawdopodobnie 
inwestycje te będą fi nansowa-
ne przez rady osiedli. Najwięcej 
problemów będzie uzyskaniem 
wymaganych pozwoleń. Jest to 
teren zalewowy, więc trzeba bę-
dzie poszukać porozumienia z 
Regionalnym Zarządem Gospo-
darki Wodnej. Odcinek, który 
wygrał w tegorocznym Budże-
cie Obywatelskim, ma przygo-
towaną koncepcję już od czte-
rech lat, teraz pozostaje kwe-
stia jej wdrożenia. Na realizację 
potrzeba około roku. Projekty są 
gotowe, więc pod tym względem 

W świecie baśni
22 października zawitał do 

naszego Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Swarzędzu 
niezwykły gość. Był to bajarz. 
Opowiadał wspaniałe, mało 
znane baśnie z różnych stron 
świata. 

Towarzyszyła temu grana na 
bardzo różnych instrumentach 
muzyka. Mogliśmy dzięki temu 
przypomnieć sobie czasy dzie-
ciństwa. Podziwialiśmy wspa-
niały kunszt opowiadającego. 
Wielu z nas zachwyciła piękna 
chińska baśń o ogrodzie tysiąca 
piwonii. Dziękujemy za te pełne 
wzruszeń chwile. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Otwarci 
na wyzwania
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Zorganizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną 
– Związek Organizacji Pozarządowych targi pracy 
i wolontariatu były okazją do pozyskania nowych 

wolontariuszy i zachętą do działań wolontariackich.
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praca jest ułatwiona. Jeśli pogo-
da będzie sprzyjać, budowę roz-
poczniemy jak najszybciej. 

– Czy z Wartostrady będą ko-
rzystać osoby niepełnospraw-
ne? 

– Dla tej grupy osób będzie to 
miejsce bardzo dogodne. Projek-
towano je z myślą o wszystkich 
mieszkańcach Poznania. Takie 
uniwersalne rozwiązania sto-
suje się już we wszystkich pro-
jektach, czego przykładem jest 
ścieżka rowerowa na ulicy Bu-
kowskiej w Poznaniu czy scho-
dy przy moście Bolesława Chro-
brego, gdzie pomyślano o oso-
bach niewidomych. Zamonto-
wano w tym miejscu specjalną 
matę, na którą niewidomy może 
się natknąć, ale bez uszczerb-
ku dla siebie. Poza tym pierw-
szy i ostatni stopień pomalowa-
no na żółto – jako udogodnienie 

dla osób niedowidzących i sła-
bowidzących. Na Wartostradzie 
nie będzie krzywych płytek, wy-
stających krawężników i innych 
przeszkód. Ze spokojem będzie 
można tam jeździć na wózkach, 
rowerach i spacerować. Ścieżka 
jest na tyle szeroka, że nikt niko-
mu nie przeszkodzi. 

– Dlaczego poznaniacy od-
dali głosy akurat na wasz pro-
jekt? 

– Mieszkańcy marzą o re-
witalizacji terenów nad swo-
ją ukochaną Wartą. Dlatego od-
dali głos właśnie na ten pro-
jekt. Przez wiele lat, podobnie 
jak w starym korycie Warty, nic 
się tam nie działo. Teraz powo-
li krajobraz w tej części miasta 
się zmienia. Nasz projekt łączy 
wszystkich i w tym tkwi jego siła. 
Inne propozycje poddane pod 
głosowanie były skierowane do 
konkretnych grup osób, na przy-
kład przytulisko czy upiększanie 
osiedli. Pełnosprawni i niepełno-
sprawni poznaniacy bardzo po-
trzebują miejsc wypoczynku. W 
te oczekiwania wpisuje się na-
sza Wartostrada. Zaletą progra-
mu jest jego rozpoznawalność 
i zwięzła nazwa, która mówi 

sama za siebie. Nasza wygrana 
jest dobrą wskazówką dla władz 
Poznania, by zmierzać właśnie 
w tym kierunku. 

– Wartostrada to chyba nie 
wszystko, co powstanie nad 
Wartą? 

– Chcemy zbudować przysta-
nie. Na razie są dwie, w Puszczy-
kowie i Czerwonaku. Niestety, w 
Poznaniu nie ma żadnej. Wystar-
czy przyjrzeć się rzekom choćby 
w Paryżu lub w Amsterdamie, 
aby zobaczyć, jak można atrak-
cyjnie zagospodarować obszar 
wokół nich. Niektóre rozwiąza-
nia już przenosimy do Poznania, 
ale to dopiero początek. Liczę, 
że niebawem Warta będzie tęt-
nić życiem i przyciągać miesz-
kańców naszego miasta. Ludzie 
będą wychodzić z domów, aby 
być razem ze swoimi rodakami 
znad poznańskiej rzeki. 

odkrawanie kawała chleba czy 
zdejmowanie spleśniałej war-
stwy dżemu. Pleśń z reguły wra-
sta głęboko w produkt, który 
trzeba wyrzucić. Unikajmy żyw-
ności wysoko przetworzonej, 
mającej dużo konserwantów i 
sztucznych barwników. Chodzi 
tu o gotowe dania przeznaczo-
ne do odgrzania lub odsmaże-
nia. Starajmy się nie jeść w bie-
gu, a zimą unikajmy zimnych 
posiłków, które zamiast rozgrze-
wać obniżają temperaturę na-
szego ciała. 

– Co jeść, by wzmocnić sys-
tem odpornościowy? 

– Produkty bogate w witaminę 
C, natkę pietruszki, brukselkę, 
kalafi ory, paprykę, brokuły, se-

ler, pomidory, bakłażany. Z owo-
ców polecam aronię, kiwi, dziką 
różę, porzeczkę, kiszone ogórki, 
kapustę. 

– Jakie składniki mineralne i 
witaminy wpływają na odpor-
ność? 

– Cynk chroni przed grypą, za-
paleniem spojówek, łagodzi ka-
tar, kaszel, chrypę. Najwięcej za-
wierają go owoce morza, chu-
de mięso, wołowina, ryby, na-
siona strączkowe produkty zbo-
żowe, czosnek, jaja, marchew i 
cykoria. Witamina A odpowia-
da za prawidłowe funkcjonowa-
nie błon śluzowych, tworzących 
pierwszą barierę przed drobno-
ustrojami. Zwiększa ilość komó-
rek odpornościowych organi-

zmu. Znajduje się w tranie, owo-
cach i warzywach o żółtym, po-
marańczowym i czerwonym za-
barwieniu oraz w warzywach li-
ściastych, między innymi w sa-
łacie. 

– Biesiadowanie przy stole 
jest ulubionym zajęciem Pola-
ków. Jak zachować umiar w je-
dzeniu i piciu? 

– Każdy dzień powinniśmy 
zaczynać od pożywnego śniada-
nia, które dostarczy energię na 
cały poranek oraz ochroni nas 
przed dojadaniem. Należy spo-
żywać pięć urozmaiconych po-
siłków dziennie. Nawet jeśli na 
podwieczorek zjemy ciastko, nie 
zapominajmy o owocach. 

Wartostrada także 
dla niepełnosprawnych 
Z JANEM ZUJEWICZEM, członkiem Zarządu Osiedla Stare Miasto w Poznaniu rozmawia
AURELIA PAWLAK.

Jakie żywienie – 
taka odporność 
Z MARTĄ LEWANDOWICZ, dietetykiem kampanii „We Love Eating” 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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– Co zaburza mikrofl orę jeli-
tową? 

– Zanieczyszczona chemicz-
nie żywność, antybiotyki, duża 
ilość rafi nowanego cukru i sło-
dyczy. Cukier nasila procesy 
gnilne w jelitach, przyczynia się 
do wzrostu bakterii, pasożytów 
i grzybów. Około 60-70 procent 
mieszkańców krajów uprze-
mysłowionych cierpi z powodu 
grzybicy jelit, o której nie wie. 
Są one często późno wykrywa-
ne, bowiem na początku choro-
by nie dają żadnych oznak nie-
prawidłowości w organizmie. 

– Czego w naszym jadłospi-
sie unikać? 

– Żywności, na której zado-
mowiła się pleśń. Na nic się zda 
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Projekt INTEGRALNOŚĆ re-
alizowany w okresie od 

kwietnia do października. 
Skierowany był do miesz-
kańców Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Poznaniu 
na ulicy Grobla. Przyczynił się 
do poprawy jakości życia osób 
długotrwale, przewlekle cho-
rych oraz osób niepełnospraw-
nych. Był kontynuacją projek-
tu rozpoczętego w 2013 roku. 
Opierał się na dwóch podsta-
wowych działaniach: warszta-
tach muzyko- i teatroterapii. 

Zajęcia odbywały się śred-
nio raz w tygodniu. Muzykote-
rapia prowadzona była przez 5 
miesięcy. Uczestniczyło śred-
nio 12 osób. Grupy były otwar-
te ze względu na stan zdrowia 
uczestników. Teatroterapia od-
bywała się przez 3 miesiące. 
Grupa uczestnicząca w zaję-
ciach, ze względu na charakter 
terapii, była zamknięta. Uczest-
niczyło w niej średnio 8 osób. 
Uczestnikami były osoby z cho-
robą psychiczną i z obniżonym 
poziomem rozwoju intelektual-
nego, przebywające na Oddzia-
le Stacjonarnym w poznańskim 
ZOL-u. 

Zrealizowano 20 warsztatów 
muzykoterapii trwających 1 go-
dzinę każdy. Zakupiono mate-
riały niezbędne do jej przepro-
wadzenia: instrumenty muzycz-
ne, kolorowe szarfy, woreczki z 
grochem, płyty z muzyką relak-
sacyjną. Podczas zajęć muzyko-
terapeutce towarzyszył wolon-
tariusz (student 4 roku pedago-
giki i socjoterapii).

Zajęcia prowadzone były wg 
schematu: utwór zagadka, ćwi-
czenie wprowadzające, główny 
temat, ćwiczenia aktywizujące, 
relaksacja lub śpiew. W pierw-
szej części uczestnicy słucha-
li przygotowanego przez muzy-
koterapeutkę utworu z zakresu 
muzyki rozrywkowej (Irena Ja-
rocka, Skaldowie, Ryszard Ryn-
kowski itp.). Zadaniem uczest-
ników było odgadniecie tytułu 
utworu i wykonawcy. Ćwiczenie 
miało na celu wprowadzenie do 
zajęć i wyrównanie nastroju w 
grupie. Ćwiczenie wprowadza-
jące miało dwie wersje. Pierw-
szą z nich była „gra w skojarze-
nia” – muzykoterapeutka rzuca-
ła piłką, a ten, kto ją złapał, mu-

Przeciw dyskryminacji
chorych psychicznie 

siał zbudować skojarzenie do 
pierwszego słowa, które było 
jednocześnie tematem zajęć. 
Druga wersja tego ćwiczenia 
polegała na zadaniu pytania: „co 
miłego spotkało cię wczoraj?”, a 
osoba, do której został podany 
marakas, musiała się wypowie-
dzieć. Celem ćwiczenia wpro-
wadzającego było ćwiczenie 
pamięci, aktywizacja uczestni-
ków, zmotywowanie ich do wy-
powiedzi i uświadomienie, że 
wszystkie wypowiedzi są dobre 
i potrzebne. 

Temat główny był zapisywa-
ny przez uczestnika warsztatów 
na dużym arkuszu papieru, do 
tematu dopisywane były nasu-
wające się wszystkim uczestni-
kom skojarzenia. Następnie słu-
chano 2, 3 utworów wybranych 
spośród muzyki klasycznej i fi l-
mowej, a przed każdym zada-
wane były pytania o wyobra-
żenia. Po wysłuchaniu utworu 
każdy mógł się wypowiedzieć. 
Niektórzy uczestnicy sami bu-
dowali piękne wyobrażenia, in-
nym w wypowiadaniu się po-
magała terapeutka z wolonta-
riuszem, zadając nakierowują-
ce pytania. Ćwiczenia aktywi-
zujące opierały się na elemen-
tach choreoterapii, tańca, rytmi-
ki. Wykorzystywano zakupione 
rekwizyty. Ćwiczenia miały na 
celu dotlenienie organizmu po 
wysiłku umysłowym i podnie-
sienie nastroju oraz aktywizację 
ruchową. Zajęcia kończyły się 
relaksacją – słuchaniem muzyki 
lub śpiewem połączonym z grą 
na prostych instrumentach per-
kusyjnych. 

Podczas zajęć muzykoterapii 
wykorzystano ćwiczenia opar-
te na relaksacji, choreoterapii, 
śpiewie, improwizacji ruchowej 
i instrumentalnej. Zrealizowano 
tematy wyobrażeniowe: most, 
podróż, najcenniejszy przed-
miot, przyjaciel, list, góry, jesień, 
fabryka, bal oraz tematy sku-
piające się na rozpoznawaniu 
emocji: kłótnia, nastroje, prze-
praszam, samotność, kobie-
ta, mężczyzna. Uczestnicy pod 
kierunkiem muzykoterapeutki i 
wolontariuszy przygotowali po-
kaz „Mam Talent”, który przed-
stawiono na dziedzińcu ZOL, 
a jego odbiorcami byli miesz-
kańcy i personel zakładu. Wy-
stęp opierał się na ćwiczeniach 
wykonywanych podczas zajęć: 
śpiewie, grze na instrumentach 
perkusyjnych, tańcu. 

12 zajęć teatroterapii prowa-
dziły arteterapeutka i aktorka, 
doświadczone w pracy z oso-
bami z niepełnosprawnością. W 
trakcie zajęć poruszano wiele 

ważnych zagadnień interperso-
nalnych, rozmawiano na aktu-
alne tematy związane z życiem 
grupy, przeprowadzano ćwicze-
nia i etiudy teatralne. Powstał 
scenariusz spektaklu „Samo ży-
cie”, wystawionego 21 lipca na 
scenie w Nowej Gazowni w Po-
znaniu. Wystąpiło 8 osób pod 
opieką prowadzących. Wysła-
no zaproszenia do zaprzyjaź-
nionych ośrodków, zaproszo-
no pensjonariuszy i kadrę ZOL, 
partnerów z Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Salę 
wypełniło około 150 osób. Spek-
takl wywarł duże wrażenie na 
publiczności. Występujący po-

czuli się docenieni w roli arty-
stów. 

Program przyczynił się w ten 
sposób do aktywizacji, uspraw-
nienia i rehabilitacji społecz-
nej osób chorych psychicznie i 
niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Zmniejszył poczucie dys-
kryminacji społecznej, a zwięk-
szył poczucie wartości własnej, 
przeciwdziałał izolacji i stygma-
tyzacji osób psychicznie cho-
rych, poprawił stan ich zdrowia i 
zmobilizował do dalszego dzia-
łania.

Projekt współfi nansował Wo-
jewoda Wielkopolski w ramach 
zadania „Działania na rzecz po-
prawy jakości życia osób długo-
trwale, przewlekle chorych oraz 
osób niepełnosprawnych”. 

PAULINA
KOWALSKA-KROCZEK

MARTA SZCZUKIEWICZ-
-GRZEŚKOWIAK

ANNA SKIBIŃSKA
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Oprócz wielu codzien-
nych interwencji podej-

mowanych na rzecz bezpie-
czeństwa małoletnich, funk-
cjonariusze Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu przed 
trzynastoma laty zainicjowa-
li przedsięwzięcie polegające 
na wsparciu małych pacjen-
tów Szpitala Klinicznego nu-
mer 5 imienia Karola Jonsche-
ra w Poznaniu. 

„Niebiescy” to największa 
impreza charytatywna organi-
zowana przez poznańskich po-
licjantów, do której dołączyło 
kilkadziesiąt zaproszonych in-
stytucji i organizacji. Aktywny 
jest udział m.in. Żandarmerii 
Wojskowej, Służby Celnej, Stra-
ży Miejskiej Miasta Poznania, 
Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego i Bezpieczeństwa UMP, 
Caritas, Państwowej Inspek-
cji Pracy, Inspekcji Transportu 
Drogowego, MPK.

– Każda osoba odwiedzająca 
imprezę może znaleźć coś dla 
siebie: wziąć udział w licznych 
konkursach, pokazach i dzię-
ki temu wesprzeć małych pa-
cjentów szpitala – mówi aspi-
rant Joanna Kęcińska z Zespołu 
Profi laktyki Społecznej Wydzia-
łu Prewencji KMP w Poznaniu.

Coroczną tradycją „Niebie-
skich” jest grudniowe spotka-
nie przedświąteczne z pod-
opiecznymi Oddziału Chirurgii 
oraz Onkologii Dziecięcej. W 
rolę „Niebieskich” gwiazdorów 
wcielają się Komendant Miej-
ski Policji w Poznaniu i Naczel-
nik Wydziału Prewencji wraz z 
Policjantami Zespołu Profi lak-
tyki Społecznej. Podopieczni 
dziecięcych oddziałów wraz z 
rodzicami otrzymują od funk-
cjonariuszy świąteczne pre-
zenty, książeczki edukacyj-
ne oraz elementy odblaskowe. 
Oddział otrzymuje również od 
„Niebieskich” sprzęt medyczny. 
W ubiegłym roku były to pul-
soksymetry i monitor.

Troska o dzieci i edukacja na 
rzecz ich bezpieczeństwa to 
ważne zadanie, jakie policjan-
ci realizują od wielu lat. Jednym 
z projektów, który ma na celu 
edukację dzieci w wieku przed-
szkolnym, jest „Akademia Bez-
piecznego Przedszkolaka”. Pro-
wadzone są spotkania z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym z 

Dama z łasiczką
Ostatnie w tym roku spotka-

nie grupy osób niepełnospraw-
nych w Kleszczewie odbyło się 
18 listopada. Zebrani dyskuto-
wali na ważne dla nich tematy i 
wymieniali się wspomnieniami 
z lat młodości. W przerwie mo-
gli się zapoznać kopiami 20 re-
produkcji dzieł słynnych mala-
rzy. Była tam m.in. Dama z Ła-
siczką Leonarda da Vinci i Pola 
Marsowe Marca Chagall’a. 

Z. NOWAK

wykorzystaniem pomocy dy-
daktycznych: miasteczka ru-
chu drogowego, gier prewen-
cyjnych, książeczek edukacyj-
nych, kolorowanek dla dzieci, 
poradnika prewencyjnego dla 
rodziców i elementów odbla-
skowych. Celem spotkań jest 
propagowanie bezpiecznego 
zachowania się dzieci podczas 
drogi do przedszkola i z przed-
szkola do domu, bezpiecznej 
zabawy w samej placówce jak i 
na podwórku oraz w domu, za-
poznawanie przedszkolaków z 
podstawowymi znakami dro-
gowymi, przekazanie wiedzy o 
innych zagrożeniach. 

– Ważne jest zdobycie u naj-
młodszych zaufania i umie-
jętności zwracania się o po-
moc do rodziców, wychowaw-
ców, policjantów oraz zapo-
znanie ich z zasadą ograniczo-
nego zaufania wobec obcych 
osób – dodaje aspirant Joanna 
Kęcińska. – W ramach projektu 
dzieci przystąpiły także do Klu-
bu Przyjaciół Zwierząt „Przyja-
zna Łapa”, w ramach którego 
zdobywały wiedzę o bezpiecz-
nym kontakcie ze zwierzętami 
i reagowaniu w sytuacji zagro-
żenia. Projektem objętych jest 
ponad 5.000 dzieci w wieku 
od pięciu do sześciu lat. Przed-
szkolaki otrzymują od policjan-
tów książeczki edukacyjne, a 
rodzice poradnik „Bezpieczeń-
stwo dziecka” i ulotkę. 

Policjanci do spraw nielet-
nich wykazują szczególną dba-
łość o wzmacnianie pozytyw-
nych postaw dzieci i młodzie-

ży. Nagradzano uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów za 
pozytywne postawy, zachowa-
nie godne naśladowania oraz 
pomoc okazaną policji. Są to 
takie sytuacje jak pomoc swo-
im rówieśnikom, którzy zna-
leźli się w sytuacjach trudnych, 
zwrócenie znalezionego mie-
nia ich właścicielom, zaanga-
żowanie w projekty młodzie-
żowych liderów profi laktyki i 
wiele innych inicjatyw. Dzie-
ci otrzymują nagrody książko-
we oraz dyplomy uznania od 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Poznaniu. Uroczystościom 
nadawana jest odpowiednia 
oprawa, aby cała społeczność 
szkolna była dumna z godnych 
naśladowania zachowań. 

Od wielu już lat policjan-
ci współpracują z Caritas Po-
znańską. Wśród wielu inicja-
tyw na rzecz pomocy oso-
bom doświadczającym w życiu 
szczególnych trudności war-
to wymienić wspólne patrole 
koczowisk osób bezdomnych 
w okresie jesienno-zimowym. 
Podejmowane są próby moty-
wowania tych osób do zmiany 
stylu życia i zadbania o swo-
je bezpieczeństwo, korzystając 
z oferty schronisk i ośrodków 
dla osób potrzebujących. Poli-
cjanci przekazują także ciepłą 
odzież, koce i żywność. 

– W Wigilię wspomaga-
my Caritas wspólnie z kilku-
set wolontariuszami w organi-
zacji wspólnego świąteczne-
go posiłku dla potrzebujących 
w hali Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich – mówi aspi-
rant Joanna Kęcińska. – W tym 
szczególnym spotkaniu nie 
brakuje policjantów, którzy 
pamiętają szczególnie o naj-
młodszych. Niebieskie Miko-
łaje wręczają dzieciom zebra-
ne przez policjantów prezenty 
i słodkie upominki. 

Policjanci współpracują też 
ze społecznością Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. W okresie 
przedświątecznym dzieci or-
ganizują w Komendzie Miej-
skiej Policji w Poznaniu wysta-
wę „Magia Świat Bożego Naro-
dzenia”.

AURELIA PAWLAK

Pomocne serce 
w mundurze

Asp. sztab. Joanna Kęcińska.
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Z kartą  
do rodziny 

Poznańskie Centrum Świad-
czeń rozpoczęło pod koniec 

października pilotaż wyjątko-
wego w skali kraju programu: 
w ramach akcji „Wygoda dla 3+” 
pracownicy PCŚ odwiedzają ro-
dziny, promując Kartę Rodziny 
Dużej. W ten sposób doręcza-
ją osobiście karty oraz zbiera-
ją opinie na jej temat. 

Centrum wyszło w ten spo-
sób naprzeciw potrzebom ro-
dzin wielodzietnych.  Wnioski 
na Karty Rodziny Dużej składać 
można tradycyjnie w PCŚ przy 
ulicy Wszystkich Świętych 1 
lub za pośrednictwem adresu  
http://www.pcs-poznan.pl 

– Chcemy w ten sposób do-
trzeć z Kartą Rodziny Dużej do 
rodzin 3+, które nie zdecydowa-
ły się jeszcze na złożenie wnio-
sków – mówi Damian Napiera-
ła z PCŚ.

Klienci PCŚ, którzy przycho-
dzą  złożyć wniosek o wydanie 
KRD lub ją odebrać, obsługiwani 
są w trybie priorytetowym. Pod-
czas umawiania się z pracowni-
kiem Centrum  klient ma do wy-
boru miejsca odbioru karty. Na 
razie przygotowano dwie lokali-
zacje: na parterze budynku PCŚ i 
w oddzielnym pokoju. awa
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Do 31 października roku 
można było zgłaszać 

kandydatów do konkursu 
„Barwy wolontariatu”. Etap 
regionalny zorganizowa-
ła Wielkopolska Rada Koor-
dynacja Związek Organiza-
cji Pozarządowych. Była to 
czternasta edycja konkurso-
wych zmagań. 

Zdaniem Justyny Ochędzan, 
szefowej WRK ZOP, konkurs 
stwarza okazję, aby podzięko-
wać wolontariuszom, współ-
pracującym z organizacjami 
pozarządowymi, placówka-
mi publicznymi i osobami pry-
watnymi. To również szan-
sa, aby pokazać różnorodność 

działań społecznych oraz ak-
tywność wolontariuszy. Kon-
kurs od lat ma charakter dwu-
etapowy. Najpierw należy wy-
brać laureatów regionalnych, 
a potem ogólnopolskich. 

Wolontariuszy mogły zgła-
szać organizacje pozarządo-
we, grupy samopomocowe, 
instytucje państwowe, samo-
rządowe, przedsiębiorstwa, 
osoby prywatne korzystają-
ce z pomocy wolontariuszy, a 
także sami wolontariusze. W 
przypadku zgłoszeń dokony-
wanych przez osoby prywat-
ne lub samych wolontariuszy 
konieczne było potwierdzenie 
prowadzonej działalności. awa

73. akcja krwiodawcza 
przeprowadzona przez 

Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” im. Bło-
gosławionego Edmunda Boja-
nowskiego w Luboniu w nie-
dzielę, 9 listopada, w pomiesz-
czeniach Szkoły Podstawowej 
nr 1 przyniosła 37,8 litrów bez-
cennego leku. 

Pobór prowadziło 14 pracow-
ników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu. Akcja przebie-
gała sprawnie. Krew oddały 84 
osoby, w tym 29 kobiet. Wśród 
krwiodawców znaleźli się odda-
jący ją po raz pierwszy. 

Sebastian Rodykow z Muro-
wanej Gośliny planował to zro-
bić od dłuższego czasu. ale nie 
było okazji. Teraz właśnie nada-

rzyła się. Zamierza w przyszło-
ści także dzielić się krwią. Kiedy 
Norbert Stachowiak z Lubonia 
dowiedział się o tej akcji, zdecy-
dował, że przyjdzie na nią. Jeże-
li czas i praca mu na to pozwolą, 
będzie ponownie oddawać krew.

Sponsorami akcji byli: „Dra-
mers” SA Rabowice koło Swa-
rzędza, LOSiR, „Ziołolek” Sp. z 
o.o. Poznań, Pol-Car Antoninek i 
Urząd Miejski w Luboniu.

Przy przygotowaniu pobo-
ru krwi pomagali: Maciej Kubiś, 
Barbara Jasińska, Hanna Pawlic-
ka, Janusz Kukulski i Bronisław 
Tomkowiak.

Krwiodawcy dziękują dyrek-
torowi SP nr 1 w Luboniu Grze-
gorzowi Aniole za udostępnione 
pomieszczenia szkolne.

ROBERT WRZESIŃSKI

W ubiegłym roku szkol-
nym wpłynęła do naszej 

szkoły, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 105 w Poznaniu, 
oferta nawiązania współpra-
cy pomiędzy młodzieżą pol-
ską i niemiecką. Ofertę wy-
stosowała nauczycielka, pani 
Grażyna Siwy z Uppenberg-
schule w Niemczech.

Nasza i niemiecka szkoła 
zdecydowały, że podejmą wy-
zwanie i zorganizują spotka-
nia na terenie obu państw. W 
maju 2014 roku dwunastooso-
bowa grupa uczniów gimna-
zjum wraz z tłumaczem i opie-
kunami udała się do zabytko-
wego miasta Münster, znajdu-
jącego się w zachodnich Niem-
czech. Program pobytu przy-
gotowany przez niemieckich 
partnerów był interesujący. 
Zgodnie z wytycznymi Polsko-
Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży, organizatora między-
narodowych wymian uczniów, 
w programie należało zawrzeć 
działania służące poznaniu hi-
storii i kultury państw uczest-
niczących w wymianie, ćwi-
czenia komunikacji w języ-
kach polskim i niemieckim, a 
także spotkania integracyjne, 
służące nawiązaniu przyjaźni 
oraz przełamaniu stereotypów 
związanych z naszymi pań-
stwami. 

Po przyjeździe do Mün-
ster i zapoznaniu się młodzie-
ży oraz nauczycieli, przystą-
piliśmy do realizacji progra-
mu wymiany. Rozpoczęliśmy 
od poznania zabytków Mün-
ster, pięknego, założonego w 
średniowieczu miasta, w któ-
rym podpisano traktat poko-
jowy po wojnie trzydziesto-
letniej. W dalszej kolejno-
ści zwiedziliśmy perłę goty-
ku – Katedrę w Kolonii. Dawne 
dzieje państwa poznawaliśmy 
w Muzeum Historii Niemiec w 
Bonn. Złożyliśmy również kur-
tuazyjną wizytę Burmistrzowi 
Miasta Münster. Podczas pię-
ciodniowego pobytu w Mün-
ster, odbyliśmy liczne spotka-
nia integracyjne młodzieży, 
czas mijał nam na wspólnej 
nauce i zabawie. 

Ciekawym i pouczającym 
punktem programu było po-
znanie systemu kształcenia 
uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu lekkim, obowiązującym 
w Münster. Wiadomości teo-
retyczne skonfrontowaliśmy z 
praktyką: zwiedziliśmy Uppen-
bergschule, poznaliśmy zasa-
dy jej funkcjonowania, a tak-
że wzięliśmy udział w kilku 
lekcjach, przeprowadzonych 
dwujęzycznie. Czas przezna-

czony na pobyt w Münster mi-
nął błyskawicznie. 

Po powrocie do naszych po-
znańskich domów uczniowie 
i opiekunowie kontynuowa-
li nowe znajomości , kontak-
tując się przez Facebook i Sky-
pe. Już w sierpniu rozpoczęli-
śmy przygotowania do rewizy-
ty, która miała nastąpić w mie-
siącu październiku. Było to dla 
nas poważne przedsięwzię-
cie. Dzięki współpracy z wie-
loma instytucjami, takimi jak 
Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży w Warszawie, Sto-
warzyszenie Uczniów i Absol-
wentów ZS nr 105 w Pozna-
niu oraz Ich Rodzin „Trwanie”, 
Fundacją „Barka” oraz życzli-
wymi osobami, przygotowa-
liśmy dla naszych przyjaciół 
z Niemiec ciekawą ofertę za-
jęć. Mamy w Poznaniu i okoli-
cy wiele pięknych miejsc, któ-
re pokazują historię naszego 
państwa, a także dorobek wol-
nej Polski. Postaraliśmy się po-
kazać je naszym gościom, któ-
rzy, prócz jednej osoby, pierw-
szy raz byli w Polsce.

Termin przyjazdu do Polski 
przypadł na październik. Po-
mimo chłodnej aury zwiedzi-
liśmy wspólnie Stary Poznań, 
odbyliśmy lekcję historii w In-
teraktywnym Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego, pokaza-
liśmy Narodowe Muzeum Rol-
nictwa w Szreniawie. Odbyli-
śmy też spotkanie z władza-
mi Miasta Poznania. Dwa po-
południa młodzież spędziła 
na Termach Maltańskim oraz 
na terenach sportowych Mal-
ty. Nauczyciele przygotowali w 
szkole zajęcia edukacyjne, w 
których uczestniczyła, wraz z 
naszymi uczniami, młodzież z 
Münster. Popołudniowy i wie-
czorny czas mijał nam na za-
bawach integracyjnych, dys-
kotece, rozmowach. Nasi go-
ście nie ukrywali, że Polska, 
jako kraj, zaskoczyła ich pozy-
tywnie. 

Od czasu odwiedzin w Pol-
sce minął miesiąc. Zyskali-
śmy wiele nowych doświad-
czeń: społecznych, poznaw-
czych, organizacyjnych. Mię-
dzyszkolna współpraca bę-
dzie kontynuowana. Wiemy, 
że to ważne zarówno dla nas 
dorosłych, jak i dla młodzieży 
z obu szkół. Chcemy poznać 
naszych sąsiadów, chcemy 
zbudować z nimi dobre rela-
cje. Poszukujemy podobieństw 
między nami, a nie różnic. To 
trochę tak, jak budowanie mo-
stu. Ten most biegnie z Pozna-
nia do Münster. Mamy nadzie-
ję, że most ten budowany bę-
dzie na solidnych podstawach. 

Odcienie 
wolontariatu 

Krew z Lubonia
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Most z Poznania 
do Münster
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cji dotyczących Niemiec, sys-
temu szkolnictwa w tym kra-
ju, zadają pytania związane z 
funkcjonowaniem naszej part-
nerskiej placówki z Münster. 
Dzięki temu poszerzają swoją 
ogólną wiedzę o świecie, kra-
jach europejskich, ich kulturze, 
zwyczajach i tradycjach. 

Wzrost zainteresowania 
przekłada się też na otwartą 
postawę wobec różnych na-
rodów, z większą dozą tole-
rancji i szacunku wobec tego, 
co inne. Spotkania w Pozna-
niu i Münster były próbą oba-
lania mitów i stereotypów w 
myśleniu o naszych krajach i 
ich mieszkańcach oraz próbą 
tworzenia tożsamości europej-
skiej w młodych ludziach. Je-
steśmy również przekonani, że 
uczniowie niepełnosprawni in-
telektualnie, którzy brali udział 
w wymianie, postawili pierw-
szy krok w kierunku prawidło-
wego funkcjonowania w wie-
lokulturowym społeczeństwie 
zjednoczonej Europy i mają 
szansę na godne w niej życie. 

ANETA ŁAWNICZAK

Nasi uczniowie zyskali bo-
wiem pod każdym względem. 
Przede wszystkim mieli okazję 
sprawdzić swoje umiejętności 
językowe i przekonać się, na 
ile ich wiedza, którą nabywa-
ją w szkole, wystarcza do po-
rozumiewania się w prostych 
sytuacjach. 

Udział w wymianie między-
narodowej przyczynił się do 
większego zainteresowania 
krajami niemieckiego obszaru 
językowego, a zwłaszcza na-
szym sąsiadem Niemcami, do 
podniesienia motywacji i chę-
ci do nauki, większej aktywno-
ści i bardziej intensywnej pra-
cy na lekcjach. Nasi uczniowie 
próbują coraz częściej samo-
dzielnie wyszukiwać informa-

Na Malcie – razem na nartach.
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– Szczęście, szczęściem… 
ale trzeba też dobrze pracować, 
żeby Panu Bogu lżej było speł-
niać ludzkie marzenia – powie-
dział proboszcz zionąc wesel-
ną wódką. Na próżno starał się 
zachowywać dobrą dykcję. – A 
ja, widzicie, na jesieni odchodzę 
do lamusa. Tak to już jest… Stare 
gnaty i tyle. Taak… Cóż, nie będę 
wam już głowy sobą zawracał… i 
sobie pójdę… – oświadczył dźwi-
gając się z sofy.

– Ale jeszcze… proszę księ-
dza proboszcza… – poderwała 
się Alina.

– Co?… – zatrzymał się cokol-
wiek zdziwiony.

– Jeszcze… prosiłabym.
– Aha! Słusznie – zrefl ektował 

się. Otworzył teczkę i wydobył z 
niej srebrne kropidło. Odkręcił je 
i z trudem utrzymując równowa-
gę machnął kilka razy nad głową 
wymawiając: 

– Panie Boże, pobłogosław 
temu domowi i jego mieszkań-
com. W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego… – Amen wybełkotał 
ostatkiem sił. 

Woda święcona chlapnęła 
rozpryskując się na świeżo ma-
lowanej ścianie i spłynęła po 
okiennej szybie. 

– No! – zakończył. – Pomódl-
cie się później.

– Bóg zapłać – szepnęła wy-
raźnie zaskoczona Alina.

– Tak jest! – odparł ksiądz pro-
boszcz. – To zostańcie sobie z 
Bogiem, kochani! 

Schował kropidło, zapiął tecz-
kę i chwiejnym krokiem ruszył 
ku wyjściu. 

– Więc gdzie ten samochód? – 
zapytał na sam koniec.

Tamtej wiosny wszystko było 
nowe, własne oraz dobrze za-
planowane. Zdawało się, że so-
lidne i trwałe. Każdy zmierzch 
kończył się przyjaźnie i podob-
nie zapowiadał każdy nadcho-
dzący dzień. Tak to życie miało 
wyglądać, takie miało być. Pra-
gnęli wieść je takim, nie zapo-
minając, że tyle go będzie, ile ich 
starań i wiary.

ROZDZIAŁ DRUGI
Nadchodziło lato. Słońce, bli-

żej znaku Raka, coraz bardziej 
rozgrzewało wydłużające się 
dni. Ozłacało je, miodziło. Na-
tura, jak młoda panna, bujnia-
ła nowymi kształtami, barwą i 
zapachami. Zachodziły zmia-
ny w ogrodzie. Obfi cie kwitły iry-
sy i róże, piwonie i orliki, dzwon-
ki, fi rletki, ostróżki oraz pierw-

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Opowieść 
osobliwie inna(5)

sze liliowce. Żółtym kwieciem 
obsypał się złotokap. Powietrze 
wypełniło pracowite brzęczenie 
pszczół i trzmieli. Pisklęta raszek 
i sikor bogatek kwiliły z ukrycia. 
Ich głos łączył się w jedno z po-
tężnym ptasim chórem, którym 
buchał park. Na drzewach na-
brzmiewały zawiązki owoców.

Studzińscy żyli pośród co-
dzienności spraw, zajęci sobą, 
pracą, nauką i domem, jego 
urządzaniem, upiększaniem, 
a także pielęgnowaniem ogro-
du – sami dla siebie nawzajem, 
niewiele wiedząc, że gdzieś w 
świecie wojny, przewroty, wybu-
chy wulkanów, że tam nowi pre-
zydenci, a dymisje starych, nowe 
sojusze, kolejne inicjatywy i roz-
wój. Cały nawał spraw bez liku, 
wielkich, nierzadko tragicznych, 
przetaczał się gdzieś ponad 
nimi, w bezpiecznej oddali, po-
nad ich szczęśliwą egzystencją, 
nie burząc jej spokoju.

W przedostatnią środę czerw-
ca nastał utęskniony przez Artu-
ra koniec roku szkolnego. Z ulgą 
rzucił w kąt podręczniki i zeszy-
ty. Z rozdania świadectw także 
wrócił niewiele przejęty.

– Jak tam cenzura, synu? – za-
pytał go Bartosz, kiedy zupełnie 
po co innego weszli z Elą do sa-
lonu. – Ile goli?… Czeka nas wy-
poczynek, czy korepetycje?… – 
pytał zwijając w rulon „Politykę”, 
której czytanie przerwał z wiel-
kim żalem.

– Jest nieźle – odrzekł Artur 
oględnie.

– A Ela? Jak ty, Elu? 
– Też zdałam – uśmiechnęła 

się dziewczyna. 
– Bartoszu! – wtrąciła Alina. 

Dotychczas przeglądała nowy 
album i nuciła sobie cichutko. – 
Znowu pogniotłeś mi gazetę! Jak 
teraz mam ją czytać?

– Wszystko ci opowiem – od-
parł cokolwiek skonfundowa-
ny. Położył czasopismo na sto-
le i jął rozprasowywać je dłoń-
mi. Nie tracił przy tym wątku 
rozmowy. – A czyja średnia wyż-
sza? – sondował. Lubił konkuro-
wać i wyobrażał sobie, że każdy 
na każdym miejscu nieustannie 
się ściga.

– Oj! tato!… Dałbyś już spo-
kój, co?

– Artur jest lepszy, proszę 
pana – powiedziała Ela – o całe 
dwie dziesiąte…

– Jest dobrze tato. Mówię ci.
– No, to dobrze… – powie-

działa Alina zakładając okulary 
do czytania. – I jakie teraz ma-
cie plany? 

Wychyliła się przez stół żeby 
zabrać mężowi „Politykę”. 

– Daj, Bartoszu – rzekła – bo 
już nie mogę patrzeć, jak ją mię-
tosisz…

– Chcieliśmy z Elą wyskoczyć 
gdzieś pod namiot – odparł Ar-
tur. – W końcu należy nam się po 
całym roku tyrania…

– Pod namiot? Ty słyszysz, 
Bartoszu, co oni sobie wymyśli-
li?… A twoi rodzice, Elu?…

– Właściwie jeszcze nic nie 
wiedzą…

– Chyba nie sądzisz, że się 
zgodzą? Zresztą możesz nie py-
tać, bo ja się nie zgadzam… 

– Mamo, co ty! – gwałtownie 
zareagował Artur.

– Trudno, jeszcze nie jestem 
taka nowoczesna. A ty, jeśli li-
czysz się z moim zdaniem, pod 
żaden namiot nie pojedziesz…

– Ale, mamo… – jęknął. – To 
nie te czasy…

– Są rzeczy, których czas się 
nie ima… – odparła twardo.

– Mówiłam ci Artek… Moja 
mama też się nie zgodzi. A oj-
ciec?… nie ma szans… 

– Właśnie! Ojciec! – podchwy-
ciła Alina – Bartoszu, czemu się 
nie odzywasz?… Powiedz coś… 
czy to zawsze na mnie musi wy-
padać?…

Bartosz spojrzał fl egmatycz-
nie i zupełnie spokojnie rzekł:

– Bo czy jest o co się targo-
wać?

– Słyszysz, mamo?…
– Bar-to–uszu!…
– Myślę głównie o tobie, synu. 

I o Madzi… Tak, czy inaczej, nie-
wielkie są szanse na ten namiot. 
A ja mam propozycję, którą na-
wet twój ojciec, Madziu, zaak-
ceptuje…

– Tak?
– Po całym roku tyrania, nale-

ży się nam wszystkim dużo po-
rządniejszy wypoczynek – po-
wiedział. 

Wyjął z tylnej kieszeni spodni 
portfel, a z niego złożoną na 
dwoje niebieską kopertę. Poka-
zał ją wszystkim mówiąc: 

– Dostałem dziś z korespon-
dencją do fi rmy.

– Co to jest? – zainteresowała 
się Alina.

– List – odparł krótko Bartosz. 
Uwielbiał w takich chwilach bu-
dować napięcie.

– Też mi!… Od kogo?! – znie-
cierpliwiła się Alina.

– Od Eweliny i Ernesta.
– Co ty powiesz? – uradowa-

ła się. – Co piszą?… co u nich?… 
Dostali list od nas? Pisałam do 
nich… jakoś pod koniec maja.

– W połowie. Ernest wspomi-
na o tym…

– Czemu do fi rmy? – skoja-
rzyła Alina. – Przecież podałam 
nasz nowy adres. Boże, chyba 
podałam…

– Właśnie to chciałem ci wyja-
śnić… ale mi przerywasz…

– No, już…
– Tamten list, ten z połowy 

maja… kot pożarł. Razem z ko-
pertą i naszym adresem.

Elżbieta parsknęła śmiechem.
– Kot?
– No, kot… zwykły pers…
– Pers, to nie taki zwykły… Ale, 

Bartoszu! mów co piszą… kon-
kretnie… Może wybierają się do 
nas?

– Mają inne plany.
– Jakie, piszą? Że też ja muszę 

z ciebie tak wszystko ciągnąć!
– Jadą na całe wakacje do Nor-

wegii. Wynajęli domek w Tron-
dheim.

– O!… to się nazywa znaleźć 
miejsce na wczasy… z dzieć-
mi?…

– Tak, te dwudziestoletnie ko-
nie jadą z nimi. Tobie, Arturze, 
daję to pod rozwagę.

– Dlaczego mnie akurat?
– Bo zaproszenie, które jest 

w tej kopercie, także ciebie do-
tyczy. Muszę wam, kochani, po-
wiedzieć, już bez zbytniego za-
męczania szczegółami, że na 
ten cały czas Rysiakowie oddają 
nam swój letni camping…

– Ten nad morzem? – z niedo-
wierzaniem spytała Alina.

– Ten sam.
– To mamy propozycję! – ra-

dośnie zawołała Alina. – Nie do 
odrzucenia, jak mniemam… 

– Myślę, że się zdecydujemy.
– Nad morze?… no pewnie, że 

się wybierzemy… Co wy na to, 
moi buntownicy? – rzuciła pyta-
nie w stronę Artura i Eli. – Poje-
dziemy nad to morze!… Ale za-
raz… chwileczkę… czy możemy 
sobie na to pozwolić? 

cdn.
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Jakie to trudne wszystko. Nie 
dość, że go boli, że ciągle coś 

nowego go spotyka, to jesz-
cze jest cały czas głodny i spra-
gniony. Wszystko odmierzo-
ne co do grama, nawet krom-
ka chleba nie cała – tylko od-
krojona…

A ja muszę mu tłumaczyć, 
że tak trzeba, że to mu pomo-
że. Wierzę, że tak jest… chociaż 
tego nie rozumiem. Czasami 
muszę stanowczo uciąć histerię, 
w którą wpada, chociaż najchęt-
niej to bym z nim płakała. 

Nie rozumiem, że głodzenie 
jest dobre, że niepicie jest dobre. 
Do tej pory zawsze miał pić jak 
najwięcej, jeść jak najwięcej, a 
teraz wszystko inaczej…

Wszystko trudniej, wszystko 
gorzej, a miało być tak pięknie, 
lepiej przynajmniej, chociaż tro-
chę lepiej…., a nie tak ekstremal-
nie gorzej.

Niech to będzie przejścio-
we, niech to minie, niech ta ner-
ka zacznie pracować jak należy, 
niech się zbudzi, niech pracuje, 
niech się w końcu ruszy…

Dwa dni przed przeszcze-
pem Pawełka był przeszczep ze 
zwłok. Mały chłopiec, trzy latka, 
przyjechał z mamą. Tak jak Pa-
wełek w świetnej formie. 

Młoda mama po wylewie, le-
dwo chodzi, w stabilizatorach 
ręce i nogi, wygląda jak cień… 
chudziutka, bledziutka i bardzo, 
bardzo smutna z jedną stroną 
sztywną.

Jacek dziś ją spotkał w win-
dzie i krótko opowiedziała swoją 
historię, gdzieś w drodze z 9 pię-
tra na parter.

Mały dostał bardzo duża ner-
kę. Upchnęli ją jakoś. Leżał kilka 
dni na intensywnej terapii. Ma te-
raz zapalenie płuc, 40 stopni go-
rączki, której nie mogą zbić, ma 
dwukrotnie powiększone serce, 
jest sztywny jak kłoda. Wciąż pła-
cze. Jest w ciężkim stanie. Założy-
li mu przetokę do hemodializy.

Mama siedzi nad jego łóżecz-
kiem. Już nawet nie płacze. Te-
raz na jej twarzy nie ma żadnych 
uczuć. Puste, wielkie oczy, ale ta-
kie bez niczego, bez dna…

Ile tu trudnych historii „siedzi” 
w każdej z sal.

Widzę tu same matki, cicho 
przebiegające przez korytarz, po 
drugiej stronie na nefrologii są i 
ojcowie i babcie, a tu, na trans-
plantologii, same matki. My je-
steśmy wyjątkiem: mama, tata, 
dziadek, a za kilka dni pewnie i 
babcia.

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Nie chcę myśleć, że są one jak 
i wspomniana mama same. Po 
prostu serce mi pęka, jak myślę 
o tej pani, której musi być niewy-
obrażalnie wprost ciężko. Mnie 
jest ciężko. A jej?...

Ja mam za sobą całą rodzinę, 
przyjaciół, tyle dobrych słów, tyle 
modlitw, tyle życzliwości. I pomoc, 
codziennie większą czy mniej-
szą, ale mam, o każdej porze 
dnia i nocy. Nawet teraz, gdy Jacek 
wciąż chory, już na antybiotyku.

Dziś na korytarzu pani doktor 
rozmawiała z jedną z mam, idąc 
do toalety usłyszałam tylko ury-
wek zdania: ”wie pani ile tu by 
było samobójców, gdyby…”.

 Nie usłyszałam już więcej, 
ale patrząc na panią z sali obok, 
która troskliwie opiekuje się nie-
pełnosprawną dziewczyną, wi-
dząc jaka jest wyczerpana i też 
sama, mogę sobie resztę dopo-
wiedzieć. 

Ile tu jest wokół cierpienia. 
Cierpienia dzieci i ich rodziców. 
Jakaś niewyobrażalna koncen-
tracje bólu fi zycznego i psychicz-
nego. Do tej pory, skoncentrowa-
na na Pawełku i naszych proble-
mach, aż tak wyraźnie tego nie 
widziałam. 

Jak pomóc tym rodzicom, ma-
mom, czy jakoś się da…

Przecież nie mogą gdzieś so-
bie pójść, przecież nikt im nic nie 
da, nikt ich nie odwiedza.

Niby jest tu pani psycholog. 
Może nie przez przypadek wła-
śnie tu musi pracować. 

Dwa życia(7)

Pawełek w szpitalu.

Entuzjastycznie nastawieni 
rodzice i ich dzieci przyjeżdżają 
tu po lepsze życie z nadzieją, że 
wszystko się zmieni na lepsze. 
Na wyprzedzające przeszczepy 
przyjeżdżają z dziećmi w dobrej 
formie, które, jak nasz Pawełek, 
wiodą całkiem normalne życie, 
radosne życie. Oczywiście każ-
dy z nas sobie zdaje sprawę, że 
mogą się pojawić komplikacje, 
problemy, że przeszczep może 
być odrzucony, ale tak napraw-
dę myślę, że nikt tego nie przyj-
muje do wiadomości. Wierzy 
się, że będzie lepiej, że będzie 
dobrze.

Nikt nie jest gotowy „na scho-
dy”, na takie rozczarowania.

Pawełek dziś przez większość 
dnia malował statki, okręty wo-
jenne z działami, ale też statki 
tęczowe. 

Malował w wielkim skupie-
niu. Może pomoże mu to zaak-
ceptować świat, który teraz jest 
wokół niego. Może stworzy so-
bie jakiś swój świat, który pomo-
że mu przetrwać. 

Pomoże mu przestać się bać. 
Bać się lekarstw, bać się, że za 
chwilę przyjdzie pani pielęgniar-
ka i będzie mu robić zastrzyki, 
albo pobierać krew.

Rączki i nóżki ma już strasz-
nie posiniaczone. Siniak go boli 
od cewnika. Na głowie ma ob-
cisłą opaskę, która podtrzymu-
je cewniki do dializ. Miał biegun-
kę, która jest podobno normal-
na przy braniu leków immuno-

supresyjnych, więc boli go też 
pupa. Boli go wciąż brzuszek, 
cały bok, tam gdzie jest nerka i 
boli go żołądek z głodu. 

Ale dziś już wstał z łóżecz-
ka. Jest tu przemiła pani reha-
bilitantka. Młoda, pełna życia i 
radości. Pawełek ją polubił i z 
jej pomocą wstał, przeszedł kil-
ka kroków, potem pojeździliśmy 
wózkiem inwalidzkim.

Po obiedzie znów bardzo 
chciał pojeździć, ale miał poda-
waną krew. Trwało to kilka go-
dzin, krew nie chciała lecieć, le-
ciała za wolno i niestety, już nie 
zdążyliśmy pochodzić. 

Pawełek płakał prawie cały 
czas z głodu, z bólu i żalu. Chciał 
malować, chciał chodzić, a tu 
nie wolno mu było. Jeść i pić też 
nie. 

Słońce dziś zachodziło prze-
pięknie. Patrzyliśmy z Paweł-
kiem zadziwieni. Niebo zrobiło 
się czerwone, a wielka kula ma-
jestatycznie chowała się za ho-
ryzont. Ładny widok tu mamy z 
dziewiątego piętra.

Teraz znów w oddali świateł-
ka nad centrum miasta. Nas od 
centrum oddziela las, wszędzie 
wokół szpitala jest las i las.

Patrząc na te światełka tęsk-
nię i przypominam sobie, jaka 
Warszawa jest piękna. Ile jest tu 
miejsc, które lubię.

Zastanawiamy się z Jackiem, 
czy nie kupić tu gdzieś w okoli-
cy kawalerki. Teraz tu będziemy 
jeździć na kontrole. Oby się nic 
nie działo, ale jeżeli tak, to też tu 
będziemy jeździć. A mieszkanie 
się nie zmarnuje w razie czego. 
Sprzedać zawsze można, a jeź-
dzi się już do siebie, nie trzeba 
wszystkiego ze sobą wozić.

Tylko ceny są zaporowe. Ka-
walerka w okolicy Centrum 
Zdrowia Dziecka. 38 m2 kosztu-
je około 275 tysięcy. Niestety, nie-
osiągalna dla nas suma, nawet 
w dwudziestoletnim kredycie. 
Ale może gdzie na wsi, gdzieś w 
pobliżu.

Jak się pozbieramy, to może 
coś poszukam. W Pruszkowie, 
gdzieś tam jeszcze może. Nie 
znam okolic.

Pawełek śpi słodko, tylko mu 
w brzuszku burczy.

Dziś popołudniu miałam dwie 
godzinki odpoczynku. Wra-
całam ze szpitala i chłonęłam 
świat. W nocy, jadąc samocho-
dem, nic się nie widzi, nic się nie 
czuje. A teraz... ile zmian przez 
ostatni tydzień.
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Członkowie Koła Emerytów 
i Rencistów przy Zarządzie 

Miejsko-Gminnym Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Kórniku (40 osób) udali 
się na tradycyjną wycieczkę od 
24 do 29 września, by zwiedzić 
zabytki i urokliwe tereny na po-
łudniu Polski.

Opiekunem grupy i przewod-
nikiem był Bogdan Wesołek. Se-
niorzy byli na Jasnej Górze w 
Częstochowie, modlili przed cu-
downym obrazem Matki Bożej, 
uczestniczyli we mszy św. W Bia-
łym Dunajcu serdecznie przyję-
li ich właściciele ośrodka wypo-
czynkowego. Zwiedzili Zakopa-
ne, słynne Krupówki, oddali hołd 
hrabiemu Władysławowi Zamoy-
skiemu. Wjechali kolejką na Gu-
bałówkę, modlili się w Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Podziwiali wspa-
niałe jesienne widoki Tatr. Wi-
dzieli wyciąg krzesełkowy na Bu-
torowy Wierch, skocznie narciar-
skie i Nowy Targ, Sanktuarium 
Maryjne w Ludźmierzu.

W miejscowości Czerwienne-
Bachledówka zwiedzili drew-
niany kościół Matki Bożej Czę-
stochowskiej i zabytkowy cmen-

Członkowie Klubu Senio-
ra „Złota Jesień” w Pozna-

niu wybrali się 16 września na 
wycieczkę do Gospodarstwa 
Agroturystycznego w Żydowie. 
Uczestniczyło w niej 48 osób. 
W Kołaczkowie seniorzy wstą-
pili do Muzeum Władysława 
Reymonta.

Mieści się ono w budynku, w 
którym przed laty pisarz miesz-

kał z rodziną. Wycieczkowicze 
obejrzeli izbę pamięci, przewod-
nik oprowadził ich po wszystkich 
pokojach. W salonie zobaczy-
li autentyczne meble i naturalnej 
wielkości fi gurę Reymonta. 

W Gospodarstwie Agrotury-
stycznym w Żydowie, w pałacy-
ku w starym parku, powitali ich 
gospodyni i gospodarza. Goście 
podziwiali wiejski ogród pełen 

kwiatów i warzyw oraz sad pe-
łen śliwy, grusz i jabłoni. Obiad 
zjedli w stodole przerobioną na 
salę biesiadną. W starej chlew-
ni obejrzeli zbiory gospodarza: 
żelazko z duszą, lampy naftowe, 
nożyce, dawne maszyny i urzą-
dzenia rolnicze. Zwiedzili też 
starą kuźnię pamiętającą czasy 
pradziadka gospodarza.

ROBERT WRZESIŃSKI

We wrześniowym wyda-
niu „Filantropa” (str. 42) 

opublikowaliśmy pierwszy 
odcinek bloga, którego au-
torką jest TA INNA. Przypo-
mnijmy, że jej tekst to zapis 
dramatycznych przeżyć oso-
by, jak sama napisała, cho-
rej na chwiejność afektyw-
ną i organiczne zaburze-
nia osobowości. W tym wy-
daniu naszego miesięczni-
ka kontynuujemy druk tych 
niezwykłych wyznań o istot-
nej wartości humanistycz-
nej, które pozwalają zrozu-
mieć i docenić kogoś z pięt-
nem okrutnej diagnozy. Ko-
goś, kto chce „pokazać in-
nym, że nie są w cierpieniu 
samotni” – jak czytamy w 
zakończeniu tego fragmen-
tu bloga. 

OCZY DESZCZU
PONIEDZIAŁEK 
1 WRZEŚNIA 2014

Do naszych domów zastu-
kał 1 września i wielu z nas 
niezbyt energicznie otworzy-
ło mu drzwi. Jedni narzekają, 
że czeka ich szkoła, inni, że 
nie lubią słoty i szarości.

Ja też nie lubię braku słoń-
ca. Oj nie.

W nocy wsłuchiwałam się 
w deszcz.

Zatrzasnęłam powieki i po-
zwoliłam sobie na wilgotne 
milczenie.

Krople deszczu wzbudza-
ły we mnie, na zmianę, lęk i 
ukojenie. 

W końcu zasnęłam.

Gdy dziś powitałam kolejny 
dzień, doszłam do wniosku, 
że deszcz też umie słuchać, 
że deszcz mnie rozumie i po-
trafi  wyrazić mój szloch. 

Oboje tak samo dudlimy w 
ściany: on domu, a ja pustych 
spojrzeń innych ludzi.

I tak trwamy.

Dwoje mokrzy i niechciani 
przez większość społeczeń-
stwa.

DZIEŃ 
NIE-DO-U-ŻYCIA
ŚRODA 
3 WRZEŚNIA 2014

Nie ma mnie.

Egzystuję: zadumiona, za-
płakana.

Łapię literki, pływam w sło-
wach, tonę w zdaniach.

Duszę się sobą.

Oddycham ludźmi, tracąc 

tarz. Odwiedzili wioskę Ząb, naj-
wyżej położoną miejscowość w 
Polsce (1013 m n.p.m.), z której 
pochodzi Kamil Stoch. 

W Krakowie zwiedzili nowo 
budowany ogromny kościół pod 
nazwą Centrum Jana Pawła II, 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, Wawel, 
Stary Rynek, Kościół Mariacki. 
Zapalili znicze na grobie rodzi-
ców Św. Jana Pawła II i noblistki 
Wisławy Szymborskiej. Wybra-
li się w Pieniny na spływ przeło-
mem Dunajca. Podziwiali krajo-
brazy górskie, a fl isacy opowie-
ściami umilali spływ. Atrakcją był 

rejs gondolą po Jeziorze Czorsz-
tyńskim. 

Podczas pobytu w Białym Du-
najcu każdego wieczora wyjeż-
dżali do pobliskich Szafl ar, gdzie 
korzystali z kąpieli i ćwiczeń w 
ciepłych wodach termalnych.

Na zakończenie gospodarz 
przygotował biesiadę góralską 
w swoim szałasie. Była muzyka 
góralska, a przy niej tańce.

W powrotnej drodze seniorzy 
wstąpili do Wadowic, by odwie-
dzić miejsce związane z życiem 
Św. Jana Pawła II. 

OPRACOWAŁ 

ROBERT WRZESIŃSKI
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oddech od raniących żali do 
mnie.

Ten człowiek nie chce zro-
zumieć, że nie mogę być, 
choć chcę. Zawiódł się na 
mnie, tak bardzo liczył, a ja w 
przyszłym tygodniu nie mogę, 
bo odpłynę z narkozą. Mam 
zabieg.

Od dnia nie do użycia jesz-
cze nikt nie umarł.

Poza mną.

Ja umarłam w jego oczach.

ODDZIAŁ 11
CZWARTEK 
4 WRZEŚNIA 2014

Poszarpany horyzont moich 
myśli drażni zapłakane oczy.

Marzenia, obietnica, radość 
gasną jak nie zapalony pło-
myk.

Przestają istnieć i jest ciem-
no.

Wszystko pęka jak bańka 
mydlana.

Odwiedzam znajomych.

Nie zauważam wśród nich 
twarzy Zbyszka.

Smutnieję.

Dochodzi do mnie co się sta-
ło.

Zbyszek chciał się zabić.

Znowu.

To nie pierwszy raz w cią-
gu ostatnich dwóch miesięcy, 
a przecież obiecał, że tego nie 
zrobi, że przeczyta swoje wier-
sze na wieczorku literackim.

Jest w szpitalu psychiatrycz-
nym.

Ja wysyłam mu list, bo chcę 
mu przekazać, ile dla mnie 
znaczy. Jest moim dobrym 
kumplem, poetą.

Chcę by o siebie zawalczył.

List trafi  pod 11. Oddział 11. 
Jak W11. Skojarzyło mi się to z 
policjantem.

Niech Zbyszek teraz będzie 
takim policjantem i zamknie 
za kratami depresję. Nie siebie.

CZASEM
SOBOTA
13 WRZEŚNIA

Kołyszą się moje oddechy, 
kroki, myśli. Zdaje się, że ból 
siedzi cicho, bo boi się hałasu 

o nic. Niedawno znów przyszło 
mi się zmierzyć z pytaniami o 
mój nadgarstek wyrzutów su-
mienia i niedoskonałości. Ga-
binet.

Lekarz.

Pielęgniarka.

Wszystko kręci się wokół 
mnie i faktu, że zaraz mam za-
snąć pod wpływem narkozy.

W czasie zakładania wenfl o-
nu anestezjolog pyta: 

– Co to za blizny?

Milczę. Wpatruję się w ze-
gar. Próbuję wstyd stłumić mil-
czeniem. 

– Sama sobie to robisz?

Znów pada pytanie, rani jak 
żyletka, ale tym razem oczy 
wszystkich zwrócone są na 
mnie – bez wyjątku.

Odpowiadam: 

– Czasem.

Milknę.

Wystarczy.

Resztę doczytają w moich 
medycznych dokumentach.

Zasypiam.

Teraz w domu: uświada-
miam sobie, że zaczynam cie-
szyć się z jesieni. Jesień ze 
sobą niesie długie rękawy sa-
motności i pozwala mi się ciąć 
tak, by nikt nie zauważył kolej-
nych słów napisanych kreska-
mi – znakami po nacięciach.

PASY
BEZPIECZEŃSTWA
PONIEDZIAŁEK
15 WRZEŚNIA 2014

Dzisiejsze wydarzenia za-
trzymały mnie na pasach wy-

darzeń i nie umiem postawić 
ani kroku dalej, ale to nie ja, 
lecz moja siostra ma gorzej, bo 
zatrzymała się w pół życia i nie 
wie, w którą stronę postawić 
ma swoje kolejne dni, więc za-
miast nich postawiła czerwo-
ne znaki zapytania. Staram się 
nie płakać, ogarnąć temat, jed-
nak mi się to nie udaje.

Wypłakuję się w ramionach 
siostry i mówię jej jak bar-
dzo nieznośne dla mnie jest 
to, co teraz się dzieje. Boję 
się, że ktoś bliski jej sercu zro-
bił jej krzywdę nie do pokona-
nia. Jeżeli to się potwierdzi, to 
nie wiem, co mu zrobię. Jest 
mi ciężko sklecić tę notkę, ale 
muszę to wszystko z siebie 
wyrzucić, choćby było to cha-
otyczne wysypanie dławiących 
słów. Moje myśli gonią jak sza-
lone i dobrze by było, gdyby za-
pięły pasy bezpieczeństwa.

DEBILOLOGIA
STOSOWANA
WTOREK
23 WRZEŚNIA 2014

Nie mam rozmów w sobie, 
bo o czym tu gadać, gdy znów 
jest ze mną coś nie tak. Czu-
ję się, jakbym studiowała debi-
lologię stosowaną na własnym 
przykładzie.

GODZINA 15.00.
Przyklejam uśmiech mimo 

wszystko, myśląc raczej po-
zytywnie, że dziś będę się cie-
szyć z postępów w walce o 
siebie.

Wchodzę do gabinetu psy-
chiatry i głośno – niby rado-
śnie – mówię: dzień dobry, 
żeby nie tracić czasu i nie po-
zwolić na łzy.

Wyciągam wrześniowego 
„Filantropa” z drukiem mojego 
bloga i opowiadam o tym jak 
bardzo mnie to cieszy. Mówię 
też o Was, o Waszym wspar-
ciu, o byciu tu. Jednak długo 
nie wytrzymuję w tej sztucz-
nej skorupie samo-zadowole-
nia i wybucham płaczem.

Opowiadam o siostrze, o 
mnie samej i o tym, że na-
prawdę muszę być ciężarem 
ostatnich wydatków cierpli-
wości. 

– Muszę panią skierować 
do szpitala – słyszę, a moje 
myśli zatrzymują się z pi-
skiem opon.

Spoglądam przerażona, ale 
rozumiem: cięcie się i myśli 
samobójcze to niezbyt zdro-
wy objaw funkcjonowania 
mojej pustej, głupiej głowy. 

– Wypiszę pani skierowanie 
na oddział stacjonarny, ale za-
nim panią tam przyjmą, pro-
szę wrócić na terapię dzienną 
i to już od jutra – mówi lekar-
ka i wydaje kwitek potrzebny 
do przyjęcia na zajęcia. 

– Dobrze, ale widzi pani... – 
waham się czy mówić dalej, 
ale psychiatra patrzy na mnie 
wyczekująco. Podejmuję więc 
próbę przemowy: 

– Po jutrze chciałam wyje-
chać do niedzieli do przyja-
ciółki. Już tak dawno się nie 
widziałyśmy, a w poniedzia-
łek jadę nad morze na ty-
dzień  – moje słowa błąkają 
się po gabinecie jak oszalałe. 

– To zróbmy tak. Jutro pani 
zawiezie skierowanie na gru-
pę, ale zaznaczy, że dopiero 
za dwa tygodnie zacznie pani 
terapię. Ja tu napiszę, że wy-
rażam zgodę na pani wyjazd. 

I tak jak mówi, tak robi. Po 
chwili zaświadczenie ląduje 
w moich rękach. 

– Jestem z Pani dumna i 
gratuluję bloga – mówi dok-
torka na pożegnanie, gdy 
opuszczam gabinet ze skiero-
waniem na leczenie. W domu 
się zastanawiałam czy napi-
sać Wam o tym wszystkim.

Doszłam jednak do wnio-
sku, że skoro chcę być wo-
bec Was szczera i chcę, by 
ten blog pokazywał innym 
chorym, że nie są w tym cier-
pieniu samotni, muszę o tym 
druknąć, mimo, że znów zro-
biłam z siebie debilkę udając 
silną przed osobą, która czyta 
ze mnie jak z otwartej księgi i 
chyba chce mi pomóc.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Lech
Konopiński

Fraszki

Fraszki
NUDYŚCI
Narażą się
kpiarzom,
gdy narząd swój
plażom pokażą.

DZIADZIO
Paraliżu 
się nie lęka,
póki czuje
władzę w rękach.

OTYŁOŚĆ
Kształt grubasa
to grób asa. 

WOJACY
Karma
armat.

NASZA KASZA
Co to za wolność,
Jak mamy słuchać
Tych, którzy będą 
Nam w kaszę dmuchać.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

DO MENTORA
Zawsze światłą
Dajesz radę.
Zaświeć chociaż raz 
– Przykładem.

ANONS
SKRUSZONEGO
Białe plamy wymienię
Na czyste sumienie.

WESTCHNIENIE
RENCISTY
Ciekawe,
Co czułby święty,
Gdyby tak jak ja
Żył z renty.

ŻYCZENIE UCZNIA
Zima stroi
Fanaberie.
Niech się zjawi
Choć na ferie.

NA WIELOMÓWCĘ
Lej
Zwięźlej!

CZAS LECZY
Czas nie da 
trwać ranom.
Blizny
pozostaną.

OBIEKT BICIA
Twarze 
nadstawią uniżeni,
żeby ich nie bić 
– po kieszeni.

MIŁE ZŁEGO
POCZĄTKI
Ku najlepszym
lgnę osobom,
gdy najgorsze
mam za sobą.

ŚCISKANIE
Podłość z obłudą
na przemian kapie,
gdy dłoń lizusa
drań ściska w łapie.

PODZIAŁ SŁÓW
W oczy nam mówi
wspaniałe słowa;
wstrętne – za plecy
nasze już schował.

CNOTA 
NAGRODZONA
Jak koń gna dobro
po boży obrok.

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

PROWODYR
Czasami się z karła
Robi wielkoluda
I naiwnie czeka
Się na jakieś cuda.

BIAŁY WIERSZ
Prozą pisze
Wiersz poeta,
Bo do rymów
Głowa nie ta.

GLOBALNE
OCIEPLENIE
Nie palcie węglem,
Bo on tak grzeje,
Że Eskimosom
Igloo topnieje.

WIELKA PANI
Wziął facet żonę
Z zabitej wiochy
I warszawianka
Stroi mu fochy.

PRZEGIĘCIA
Kto się nisko kłania,
Nie zawsze pamięta,
Na kogo w tym czasie
D… jest wypięta.

AUTOIRONIA
Swojskie chichoty
Z własnej głupoty.

DORADCA
Służy pomocą
Tym, którzy knocą.

LOS
Najwięcej krzywości
Mają ludzie prości.

NIEDOWIAREK
Zamiast się modlić
Patrzyło cielę
Na malowane 
Wrota w kościele.

Fraszki
ANONIM
Rzecz nazywa 
Po imieniu,
Imię swe
Chowając w cieniu.

UMIEMY…
Umiemy
Iść przebojem
Po swoje
I nie swoje

NOWOŚĆ 
PO POLSKU
Nowe wspina 
Się ku górze
W starym 
Garniturze. 

PO SZKODZIE
Polak tuż po szkodzie
Nabiera rozsądku.
Lecz szybko przechodzi
Do dawnego porządku.

NASZE SZANSE
Gdyby były zawody
Na obelgi i wyzwiska,
Mielibyśmy szanse
Na takich igrzyskach. 
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Tadeusz J.
Maryniak
WARSZAWA

T
M
W

Świątecznie

*
Z okazji Świąt i Nowego 
Roku
Przekazuję życzenia 
szczere,
Żeby już nigdy w naszym 
kraju
Afera nie goniła aferę.

*
Pochylmy nad żłóbkiem 
głowy,
Polacy na całym świecie,
Żeby już nigdy wybory
Nie dały nam żyć na 
diecie.

*
Wzajemnie się nie 
gryźmy,
Niech nikt na nikogo nie 
warczy,
Bo zmartwień w Nowym 
Roku
Dla wszystkich wystarczy.

*
Niech żyje Nowy Rok!
Niech zmienia się nasz 
świat!

LECH KONOPIŃSKI

Haiku
Składanie rymów
szukanie w oceanie
kropli bursztynu

Niech dobry wujek
obiecanek cacanek
nam nie serwuje

Rusz ziemię z posad
zmieniaj dolę pokoleń
utrą ci nosa

Choć cię obito
nie unikaj ryzyka
nie proś o litość

Zanim na łoże
paraliż mnie powali
działam i tworzę

Dobro zawiodło
z rozkoszą się panoszą
pycha i podłość

Z nędzą się zbrataj
sprzyjaj światu to atut
twój wobec świata

Matoły tępe
zapatrzone są w stronę
gdzie tkwi ich pępek

W słownej powodzi
mało treści się mieści
myśl się nie rodzi 

Z KSIĄŻKI
„HAIKU BEZ LIKU”

Kewik kóntra 
Kiwek

Na Cierpiyngach pod sto szó-
stym miyszko dwóch ta-

kich, co jeich nazwiska czy-
to sie obebrotnie. Jedyn rzyko-
mo jest wew prawicy, zaś dru-
gi wew lewicy. A czynsto jeich 
nazwiska som pomelóne, a je-
dyn drugiymu robi na przekore. 

Zaczła się całko afera bez to, 
że jestta jeszczyk Micek Skar-
pyta. Jedyn chrynch (wyrostek) 
najdnył komórke i rnył jom wew 
kónt. Zaś jednak bez to komór-
ka nagrała to, co wiaruchna kle-
kotała na podwyrzu. Kewiko-
wo chwalyła się, że jeij stary do-
stoł premiom, istno dołożyła mu 
stówe i kupiół przechodzóny sa-
mochód. Kiwkowo zaś dołoży-
ła swojymu stówe i kupiła zes 
lekramy wew lewizórze papcie 
zes promocji żelowe, bez co wy-
poczywajom fujtki (stopy). 

Wew podwyrzu som dwie ofi -
cyny, a te zes lewyj stróny obser-
wujom tych zes przeciwka. 

Trodynka godoł, że Micek 
przypino do piżamy ordery i zaś 
odpino przed śpikiem. Fedoro-
wo znowyj szpycła, że jak jestta 
moltyk (czas jedzenia), to u Mic-
ka jedyn źre, a drugi łyko. 

Zaś Kaczmaryszek najdnył 
komórke i się pierdoły wydały. 
Cołkie podwyrko podzielyło sie 
na trzy obozy i zrobił sie wiel-
ki rerwetes. Tyn zes prawyj stró-
ny zachowuje sie, jakby Gniyzno 
było jego, a Poznań mioł wew 
dzierżawie. Tyn zes środyszka 
chciołby być kafrym (wykładow-
cą) na Dziekanie (w szpitalu psy-
chiatrycznym) i uczyłby piosyn-
ki „Myśmy przyszłościom naro-
du”. Tyn zes lewyj stróny chcioł-
by przywrócić dawne nazwy, 
dejma na to: Kareje, Kacyńskom 
Łate, Piochy, Balcerkowo i ink-
sze. Wprowadziłby akcjom jed-
no eplo (jabłko) do każdygó.

My zes Ryniem jezdymy nie-
zrzeszóne i startujymy jako „Naj-
przód Cierpiyngi” zes hasłem:

Głosujta 
Zes Bolechem
Za Gniezna 
Oddechem.
Budźta sie 
Ze śpiku
Dla dobrych 
Wyników.
Bydymy się starać
Zes Cierpiygów 
Wiara!

KANDYDAT NA RADNYGÓ

WOSZ BOLECH 
ZES CIERPIYNGÓW 

W którym dobrobyt 
będzie
Za kilkadziesiąt lat.

ROK 2015
Podajmy na zgodę ręce,
Nie bacząc na dawne 
blizny.
Uczyńmy to dla Polski,
Naszej kochanej 
Ojczyzny! 

*
Z okazji 
nadchodzącej 
gwiazdki
wszystkim życzę
ducha pogody. 
Panom pieniędzy
i losu łaski,
paniom uśmiechów
i urody. 

*
Skuta mrozem 
ziemia,
śnieg 
bez przerwy
prószy.
Zbliżają się 
Święta
raźniej jest
na duszy.
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Warto sprawdzić swój do-
wód osobisty, bo jest na 

nim zaznaczona data waż-
ności. To bardzo ważne, by 
zdążyć na czas z wymianą, 
bo brak aktualnego dowodu 
oznacza różne kłopoty. Nie 
wypłacimy pieniędzy w ban-
ku, nie załatwimy sprawy w 
urzędzie. 

Na nowy dokument trzeba 
czekać maksymalnie miesiąc. 
Trzeba więc złożyć wniosek o 
nowy dowód na 30 dni przed 
upływem jego ważności. W 
Poznaniu dowody 4.606 osób 
w tym roku straciły ważność. 
Tylko obywatele, którzy w mo-
mencie składania wniosku o 
wydanie dowodu mieli ukoń-
czone 65 lat, otrzymali doku-
ment na czas nieoznaczony. 

– Co roku apelujemy o wy-

mianę dowodów osobistych – 
mówi Katarzyna Wilk, dyrek-
tor Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miasta Pozna-
nia. – Dowód, którego termin 
ważności minął, zostaje unie-
ważniony i nie będzie moż-
na się nim posługiwać. W sy-
tuacji zmiany danych osobo-
wo-adresowych dowód osobi-
sty staje się nieważny po upły-
wie trzech miesięcy. 

Nie czekajmy na ostatnią 
chwilę. Można umówić się 
w   Wydziale Spraw Obywa-
telskich UMP internetowo lub 
telefonicznie. Wydział Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta 
Poznania znajduje się przy uli-
cy Libelta 16/20. Czynny jest w 
poniedziałki w godzinach od 
7.30 do17.00, a od wtorku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 
15.30. awa

Do czerwca przyszłego roku 
potrwa kampania We Love 

Eating, którą zainicjowano we 
wrześniu tego roku w Centrum 
Kultury Zamek. 

W listopadzie promowano 
zdrowe owoce i warzywa. Od-
były się warsztaty jedzenia dla 
dzieci i gotowania w przedszko-
lu. Uczono jak polepszyć swój 
posiłek. Był quiz pod hasłem „Jak 
bardzo kochasz jeść?” i wykła-
dy o wzmacnianiu organizmu 
za pomocą diety, prawidłowym 
żywieniu w nadciśnieniu tętni-
czym i chorobach współistnie-
jących. 

Natomiast w grudniu nie za-

braknie niespodzianek zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem. 
Jedną z nich będzie wykład „Co 
jeść zimą i jak się nie objadać 
podczas świąt Bożego Narodze-
nia”. Dietetyczka opowie o diecie 
antynowotworowej, będą indy-
widualne konsultacje z seniora-
mi. Zaplanowano wspólne pod-
wieczorki w domach pomocy 
społecznej, warsztaty jedzenia 
dla kobiet w ciąży. Szczegóło-
we informacje – w Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych w Poznaniu 
tel, 61  8472111, 61 8423509 lub 
na stronie www.we-love-eating.
eu/pl awa

Rusałka i Golęcin wymaga-
ją rewitalizacji. Te pięk-

ne kiedyś tereny należy przy-
wrócić poznaniakom, którzy 
wspominają z dzieciństwa 
wspólne wyprawy w te miej-
sca z rodzicami, dziadkami, 
wujkami, ciotkami. Dawno 
temu kwitło tu życie towarzy-
skie i rodzinne. Dzisiaj tęskni-
my do tego zwyczaju. 

Dlatego fi rma Rafał Janowicz 
– Brand & Research Consulting 
opracowała w tym roku raport 
pod nazwą „GOLĘCIN – wizje 
przyszłości (…). Prezentacja 
głównych wyników konsultacji 
społecznych”. 

Przez cztery miesiące po-
wadzono je na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta i w 
sondzie ulicznej. Większość 
uczestników konsultacji ocze-
kuje zachowania naturalnego 
charakteru terenów Golęcina i 
Rusałki. Część obiektów spor-
towych na Golęcinie powinna 
mieć charakter parku sporto-
wego z dużą ilością zieleni. Te-
reny w bezpośrednim sąsiedz-
twie jeziora oraz głównych 
szlaków komunikacyjnych 
(w tym pozwalających do-
trzeć nad Rusałkę i na Golęcin) 
mieszkańcy widzą jako obszar 
parkowo-leśny. Tereny od stro-
ny Strzeszyna i ulicy Lutyckiej 
oraz pas zieleni od strony Jeżyc 
powinny zachować charakter 
leśny. Obawy budził nadmierny 
hałas, spowodowany przez po-
wrót żużla na Golęcin i innych 
sportów motorowych. 

Uczestnicy konsultacji chcą 
docierać na Golęcin i nad Ru-
sałkę rowerem. Gorzej ocenio-
no atrakcyjność przychodze-
nia tu pieszo oraz dojeżdżania 
samochodem lub komunikacją 
miejską. Obawy budzi bezpie-
czeństwo tych miejsc, a wątpli-
wości – liczba i jakość parkin-
gów oraz czytelność oznako-
wania. Mieszkańcy byli zgod-
ni, że przede wszystkim bra-
kuje tu dobrego gospodarza. 
A w szczególności wszelkich 
dostosowań dla osób niepeł-
nosprawnych, dobrze utrzy-
manych ścieżek, szatni, prze-
bieralni, pryszniców, miejsc 
dla dzieci i osób starszych, dla 
spotkań towarzyskich, dla ro-
werów, ponadto punktów ga-
stronomicznych i dla kame-
ralnych imprez kulturalnych, 
infrastruktury dla wędkarzy, a 
także miejsc dla psów. 

Kampania trwa

Wymień dowód 
osobisty

Mieszkańcy chcieliby nad 
Rusałką miejsc do opalania 
i plażowania z dostępem do 
czystej wody. Rusałki mogłaby 
się stać centrum wypoczynku 
i sportów wodnych dla ludzi w 
różnym wieku. Plaże powinny 
być piaszczyste, otoczone ko-
szonymi polanami. Koniecz-
ne są drewniane pomosty dla 
pływających, przystań spor-
tów wodnych, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, rowerów, le-
żaków, koszy, parawanów. Pla-
ża powinna być codziennie 
sprzątana, a nad bezpieczeń-
stwem jej użytkowników musi 
czuwać ratownik. Pomyślano 
także o przestrzeni zaprojekto-
wanej z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych i starszych. 
Sporo uwag dotyczyło zapew-
nienia całodobowego bezpie-
czeństwa. 

Dzięki konsultacjom po-
wstał raport, zawierający dia-
gnozę potrzeb i oczekiwań 
społecznych. Będzie on sta-
nowić inspirujący wkład spo-
łeczny do dokumentacji kon-
kursowej na zagospodarowa-
nie tego terenu dla przyszłych 
projektantów. Trwa już przygo-
towywanie konkursu architek-
tonicznego na atrakcyjne za-
gospodarowanie omawianego 
terenu. 

Nie czekając na ostatecz-
ne decyzje rozpoczęto porząd-
kowanie terenu. Prowadzona 
jest m.in poprawa infrastruktu-
ry higienicznej, stanu bezpie-
czeństwa, stanu ścieżek i dróg. 
Powstają szatnie, przebieralnie 
i prysznice, rozpoczęto organi-
zowanie atrakcyjnych imprez 
kulturalnych.

AURELIA PAWLAK

Czar Rusałki

Dzień Seniora obchodzili 24 
października w DK „Jagiel-

lonka” członkowie Koła nr 54 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Przyby-
łych przywitał przewodniczący 
koła Zbigniew Jenek, składając 
życzenia seniorom. 

Uczestnicy spotkania omówi-
li bieżące sprawy koła. Przed-
stawiono propozycje przyszło-
rocznych wycieczek, z których 
wybierano jedną. Pierwsza – 

6-dniowa miała by być w okolice 
Krakowa. Wybrano ośmiodnio-
wą wyprawę do Wiednia, Me-
djugorie, Dubrownika i innych 
miejscowości na terenie Chor-
wacji. Wysłuchano prelekcji stu-
dentek V roku psychologii UAM 
„Intymność na emeryturze”.

Rozrywki muzycznej dostar-
czył Zespół „Piastowski Promień” 
przy Zespole Dziennych Domów 
Pomocy nr 3. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Święto seniorów
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Święta
chorych
dzieci
Święta Bożego Narodzenia 

są najbardziej rodzinny-
mi ze wszystkich. Nikt w tym 
czasie nie powinien być sam, 
niezależnie od tego, kim jest. 
Nie jest ważny wiek ani to, jak 
się postępuje.

Każdy powinien ten wyjąt-
kowy czas spędzić z kimś. Zło-
żyć życzenia, zaśpiewać ko-
lędy, podzielić się opłatkiem. 
Święta to czas refl eksji i za-
dumy nad sobą. Nad tym, że 
właśnie przeżywamy raz dane 
nam życie. 

Szczególna uwagę kieru-
ję na dzieci niepełnosprawne, 
cierpiące na białaczkę i inne 
choroby. Pomóżmy najmłod-
szym przeżyć te święta godnie 
i radośnie, aby będąc w szpita-
lach i hospicjach czuli się jak w 
domu rodzinnym. Nie zapomi-
najmy o najmłodszych. Bądź-
my z nimi, dla nich i przy nich.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI 

Warszawa to niezwykłe 
miasto, które po wojen-

nej pożodze jak Feniks odra-
dziło się z popiołów, by swym 
niezwykłym pięknem zauro-
czyć każdego. Nas – z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu – także urzekło. 8 
października oglądaliśmy jej 
zabytki, w szczególności Za-
mek Królewski.

My w stolicy
Zwiedziliśmy wspaniałe sale 

z portretami dawnych wład-
ców i pięknymi, rzeźbionymi 
meblami. Byliśmy gośćmi króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Widzieliśmy też prze-
piękny kościół Świętego Krzy-
ża, znany z radiowych rela-
cji mszy świętych oraz z tego, 
że jest tam pochowane serce 
Fryderyka Chopina. Spacero-
waliśmy po rynku oraz ulica-
mi Nowy Świat i Krakowskie 
Przedmieście. 

Zobaczyliśmy pomnik Sy-
renki i Mikołaja Kopernika. Po-
czuliśmy i zobaczyliśmy to ol-
brzymie miasto, które do dziś 
skrywa w sobie wiele tajem-
nic minionego czasu. Warsza-
wa żyje dzięki ludzkiej deter-
minacji. Jest dumą naszego 
kraju. Mieszczą się w nim naj-
ważniejsze państwowe urzę-
dy. Wyjazd przybliżył nam na-
szą stolicę, z czego się bardzo 
cieszymy i dziękujemy fi rmie 
„Sokrates” oraz naszym opie-
kunom. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 

Dzień Seniora w Domu 
Kultury „Jubilat” 

uczczono uroczystym kon-
certem  „Metamorfozy je-
sienne” w wykonaniu Estra-
dowego Zespołu Seniorów 
„Wrzosy” im. Jerzego Gol-

ferta w sobotę, 4 paździer-
nika. Publiczność wypełniła 
całą salę.

Przybyłych powitała in-
struktorka Inga Borow-
ska. Kierownik artystyczny 
„Wrzosów” Piotr Wiza zło-

żył życzenia wszystkim se-
niorom. Poinformował, że w 
repertuarze „Wrzosów” znaj-
dują się nowe utwory. Na 
koncert złożyło się 14 pio-
senek zarówno polskich, m. 
in. Henryka Warsa, jak i za-
granicznych. Utwory wyko-
nywano solowo, jak i przez 
zespół w sześcioosobowym 
składzie. Artystów nagro-
dzono owacjami.

Daria Gellert-Słodzin-
ka wraz z podziękowania-
mi przekazała Piotrowi Wi-
zie bukiet kwiatów i prosi-
ła o bis. Podkreśliła, że był 
to jesienny wieczór, ale jak-
że ciepły i udany wieczór. 
Słuchacze przenieśli się nie 
tylko do Paryża, ale także w 
lata dwudzieste i trzydzieste.

„Wrzosy” zaprosiły wszyst-
kich, którzy czują się młodzi 
duchem i ciałem do śpiewa-
nia w tym zespole podczas 
prób, które odbywają się w 
Domu Kultury „Na Skarpie” 
we wtorki o godz. 16.

ROBERT WRZESIŃSKI

„Wrzosy” – seniorom
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25 lipca mieszkańcy Mi-
łosławia mieli oka-

zje uczestniczyć w projek-
cie Ulica Tolerancyjna, które-
go organizatorami byli: nasz 
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Czeszewie i Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni według projektu 
,,Bądźmy aktywni”. 

Impreza rozpoczęła się 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

Z
S
O

Chcemy tolerancji 

wspólnym przemarszem ulica-
mi Miłosławia do parku. Udział 
brały Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej i Środowiskowe Domy 
Samopomocy z Pierzykowa, 
Gozdowa, Rudy Komorskiej i 
Wrześni. Zebranych powita-
ła Urszula Remisz – kierow-
nik czeszewskiego warsztatu, 
parę słów także powiedział Je-
rzy Nowaczyk – dyrektor PCPR 
we Wrześni i starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz. 

Wszyscy mogli zobaczyć po-
kaz iluzjonistów Manca i Bo-
dzia. Dużą popularnością cie-
szyło się również Ministerstwo 
Motyli. Na stoisku Jacka Pała-
siewicza znajdowały się żywe 

owady, gady i pająki. Jak się 
dowiedziałem od Pana Jacka, 
owady to jego pasja. Poszuku-
je ich, podróżując po świecie. 

Niepełnosprawni uczestnicy 
imprezy wzięli udział w zma-
ganiach artystycznych, malu-
jąc obrazy związane z tema-
tyką tolerancji. Dużą atrakcją 
i niespodzianką był występ so-
bowtóra Maryli Rodowicz Se-
bastiana Olejniczka-Brandta, 
którego publiczność przyjęła 
wielkimi brawami.

Takie imprezy to dobra 
rzecz, bo wiele ludzi nie rozu-
mie osób niepełnosprawnych i 
ich nie zna. Czasami nawet ro-

dzice wstydzą się swoich nie-
pełnosprawnych dzieci. Zda-
rza się, że nawet osoby „na gó-
rze”, tworzące prawo, nie mają 
zielonego pojęcia o osobach 
niepełnosprawnych i ich po-
trzebach. 

Wielkie podziękowania or-

ganizatorom i sponsorom za 
tak piękną imprezę! Dzięki niej 
mieszkańcy Miłosławia mieli 
okazję poznać bliżej środowi-
sko osób niepełnosprawnych, 
a deszczowa aura nie prze-
szkodziła nikomu w doskona-
łej zabawie.
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