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Członkowie najliczniejszej i zwycięskiej drużyny z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 102 w Poznaniu z dumą prezentują rajdowe trofea: 
puchar, upominek i dyplom. XVIII Wielkopolski Rajd 
„Dokarmiamy zwierzęta”. Str. 19 
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– Od stycznia tego roku 
działa nowa placówka sióstr 
Serafi tek. Co zdecydowało o 
jej powstaniu? 

– Około dwadzieścia lat 
temu wśród sióstr narodziła 
się myśl, by otworzyć szkołę 
dla dzieci z różnymi niepełno-
sprawnościami. Chociaż zaj-
mowałyśmy się opieką nad 
dziećmi, z którymi ze względu 
na ich niepełnosprawność ro-
dzice nie mogli lub nie chcie-
li sobie poradzić, to czułyśmy 
pewien niedosyt. Mając pięć-
dziesięcioletnie doświadcze-
nie w tej dziedzinie zaczęły-
śmy poszukiwać czegoś no-
wego. Na początku były to tyl-
ko marzenia. Nie miałyśmy lo-
kalu, pieniędzy, wsparcia, ka-
dry, nie znałyśmy rozwiązań 
prawnych. Ale pomysł trwał 
i dojrzewał. Zaczęło rozwi-
jać się szkolnictwo dla nie-
pełnosprawnych, powstawały 
ośrodki. Wypracowano wzor-
ce, które wpisywały się w na-
sze zamierzenia. Wybudo-
wałyśmy w przyklasztornym 
ogrodzie piękny budynek, w 
którym początkowo była sala 
gimnastyczna i zaplecze re-
habilitacyjne. Postanowiły-
śmy uruchomić tu Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czy. Obiekt dostosowałyśmy 
w ciągu kilku miesięcy. Był to 
czas intensywnej pracy. Teraz 
cieszymy się, że osiągnęłyśmy 
nasz cel. 

ZBIGNIEW NOWAK

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

Blisko
ludzi 
Z dniem 22 grudnia Ewa Ko-

pacz, prezes Rady Mini-
strów na stanowisko wicewo-
jewody wielkopolskiego po-
wołała Dorotę Kinal. Zastępuje 
ona Przemysława Pacię, który 
złożył rezygnację z funkcji wi-
cewojewody 3 września.

Piotr Florek, wojewoda wiel-
kopolski, 22 grudnia na konfe-
rencji prasowej przedstawił za-
kres obowiązków wicewoje-
wody. Dorota Kinal będzie nad-
zorowała prace m.in. Wydzia-
łu Polityki Społecznej i Zdrowia 
oraz Wojewódzkiego Zespołu 
do spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności. 

– Ostatnie 3,5 roku w swo-
jej 30-letniej karierze zawodo-
wej przepracowałam w Kurato-
rium Oświaty na stanowisku wi-
cekuratora. Od 2008 roku pracu-
ję jako kurator społeczny przy 
Sądzie Rejonowym w Kościanie. 
Moim priorytetowym zadaniem 
jest zapoznanie się z wszystki-
mi wydziałami, które będę nad-
zorowała. Powierzone obowiąz-
ki postaram się wykonywać jak 
najlepiej – powiedziała Dorota 
Kinal. 

Nowa wicewojewoda jest ab-
solwentką Wydziału Nauk Hi-
storycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Ukończyła studia podyplomowe 
w zakresie pedagogiki opiekuń-
czo-wychowawczej ze specjal-
nością „pomoc psychologicz-
no-pedagogiczna”. Pracowała w 
Zespole Szkół nr 2 w Kościanie 
na stanowisku pedagoga szkol-
nego i wicedyrektora. Od 2006 
roku pełni funkcję komendanta 
hufca ZHP w Kościanie, gdzie or-
ganizuje wypoczynek dla dzie-
ci i młodzieży. Była też dyrekto-
rem Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego dla Dorosłych w 
Kościanie.

 KAROLINA KASPRZAK

– Jaka organizacja jest pod-
miotem prowadzącym Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy? 

– Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Równy Start”, działające przy 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci i Młodzieży przy ulicy 
świętego Rocha. 

– Jakie zajęcia realizowane 
są w Ośrodku? 

– Jak sama nazwa wskazuje 
– rewalidacyjno - wychowaw-
cze dla dzieci ze złożoną, głę-
boką niepełnosprawnością. Są 
to dzieci, z którymi kontakt jest 
utrudniony. Założyłyśmy, że ro-
dzice będą przywozić do nas i 
odbierać swoje dzieci, bowiem 
zajęcia prowadzone są w syste-
mie dziennym. Nie jest to szko-
ła, lecz ośrodek, w którym dzie-
ci mogą uczyć się od piątego 
do 25 roku życia. Uznałyśmy, 
że mając dobrze przygotowa-
ne zaplecze warto objąć opie-
ką również maluchy od mo-
mentu urodzenia. Najlepsze re-
zultaty daje wczesne wspoma-
ganie rozwoju dziecka. Co wię-
cej, postawiłyśmy na kameral-
ny charakter zajęć, bo to budu-
je emocjonalną więź z dziećmi, 
dzięki czemu nie czują się sa-
motne i anonimowe. Zadbały-
śmy o odpowiednią kadrę pe-
dagogów, rehabilitantów, opie-
kunów. Widząc ich zaangażo-
wanie i oddanie jestem pew-

na, że doskonale sobie pora-
dzą. Uczestniczymy w ważnym 
przedsięwzięciu, bo koncentru-
jemy się na dzieciach najgłę-
biej upośledzonych. To odpo-
wiedzialna praca, przynoszą-
ca efekty bardzo rozciągnię-
te w czasie. Każda najmniejsza 
reakcja, najdrobniejszy ruch, 
uśmiech dziecka jest dla nas 
największym sukcesem. 

– Ośrodek jest pięknie 
urządzony. Ilu podopiecz-
nych korzysta aktualnie z wa-
szej opieki? 

– Starałyśmy się, aby to miej-
sce było przyjazne, bezpieczne, 
wesołe. Wszystkie sale do za-
jęć zostały tak zaaranżowa-
ne, by tworzyły całość. Ładne 
wnętrza podnoszą komfort 
pracy. Ale najważniejsze, że 
efektowny wystrój w połącze-
niu z koniecznymi do rehabi-
litacji urządzeniami i wykwa-
lifi kowaną kadrą, pozytywnie 
wpływa na dzieci. Od początku 
działalności mamy pod opieką 
dziewiętnastu uczniów. To do-
bry początek. Zainteresowani 
pobytem dziecka w ośrodku 
mogą się zgłaszać pod nume-
rem telefonu 603-360-482 lub 
mailowo orwsancja@op.pl. 
Odpowiemy na każde pytanie. 
W pracę wkładamy całe serce i 
zaangażowanie. Dzieci potrze-
bują miłości. Bez niej trudno 
mówić o rehabilitacji. 

– Czy tylko mieszkańcy Po-
znania i okolic mogąc korzy-
stać z waszej oferty? 

– Służymy całej Wielkopol-
sce. Może do nas przyjechać 
każdy, kto ma dziecko z głę-
boką, wieloraką niepełno-
sprawnością. Chcemy zapew-
nić dziecku kontakt jeden na 
jeden, czyli uczeń – nauczy-
ciel, uczeń – opiekun, uczeń– 
rehabilitant. Chodzi nam o to, 
by w miarę możliwości jak naj-
bardziej usprawnić podopiecz-
nych fi zycznie i wprowadzić 
alternatywne metody komuni-
kacji. Ułatwi im to kontakty z 
otoczeniem. W zależności od 
możliwości dziecka będziemy 
się starać, by funkcjonowało 
jak najlepiej. 

Głęboko upośledzone 
potrzebują miłości
Z siostrą SEBASTIANĄ MARTĄ WRÓBLEWSKĄ ze Zgromadzenia 
Sióstr Serafi tek, dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
im. błogosławionej Sancji Szymkowiak rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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– 22 grudnia rozpoczęła 
Pani pracę na stanowisku wi-
cewojewody. Czy w zakresie 
Pani obowiązków mieści się 
również wsparcie osób nie-
pełnosprawnych? 

– Nadzoruję Wydział Polity-
ki Społecznej i Zdrowia, czy-
li realizację zadań związa-
nych z ochroną zdrowia, bez-
pieczeństwem, funkcjonowa-
niem domów pomocy spo-
łecznej, powiatowych centrów 
pomocy rodzinie oraz ośrod-
ków im podlegających. Mo-
nitoruję też pracę Wojewódz-
kiego Zespołu do spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności, 
gdzie są rozpatrywane sprawy 
odwoławcze. Będę też konty-
nuować wiele akcji społecz-
nych, w których uczestniczył 
mój poprzednik wicewojewo-
da Przemysław Pacia. Spotka-
łam się już z prof. Jackiem Łu-
czakiem i Barbarą Grochal z 
poznańskiego Hospicjum „Pa-
lium”. Wolontariusze robią w 
hospicjum i poza nim wiele 
dobrego. Kontynuuję też pro-
jekt „Mały wolontariat”, na po-
czątku lutego zaprosiłam do 
urzędu koordynatorów „Małe-
go wolontariatu”. To wyjątko-
wa akcja na skalę kraju. Będę 
propagowała dawstwo szpiku 
i promowała transplantologię.

– Wielkopolski rynek pracy 
jest przyjazny osobom niepeł-
nosprawnym?

– Ubolewam, że jest coraz 
mniej zakładów pracy chronio-
nej. Brakuje systemu wsparcia, 
dzięki któremu osoba niepeł-
nosprawna byłaby od począt-
ku przygotowywana do samo-
dzielnego i niezależnego funk-
cjonowania. Składa się na to 
współpraca ze szkołami, pla-
cówkami terapeutycznymi, or-
ganizacjami, pracodawcami. 
Niepełnosprawni pragną być 
postrzegani jak osoby dorosłe, 
potrzebne społeczeństwu. Nie 
chcą litości, ale tworzenia wa-
runków umożliwiających ak-
tywny udział w życiu. Cieszy 
fakt, że pracodawcy przy do-
borze kandydata na dane sta-
nowisko coraz bardziej zwra-
cają uwagę na umiejętność 
pracy zespołowej. 

– Czy do Wojewódzkiej Ko-
misji do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych 
napływają skargi dotyczą-
ce nadmiernego podawania 
środków psychotropowych w 
szpitalach psychiatrycznych? 

– Komisja rozpoczęła dzia-
łalność w 2012 roku. Tworzą 

Zrozumieć dziecko
z trudnej rodziny
Z DOROTĄ KINAL, wicewojewodą wielkopolskim rozmawia 
KAROLINA KASPRZAK. 

ją specjaliści z medycyny i eks-
perci w dziedzinie nauk praw-
nych. Liczy 16 członków. Od 
2012 roku do teraz wpłynęły 
242 skargi. Wśród nich rozpa-
trywane były również sprawy 
nadmiernego podawania środ-
ków psychotropowych, bo za-
żywanie tego typu specyfi ków 
zawsze powoduje nieodwra-
calne zmiany w organizmie. 
Uważam, że nadmiernie poda-
je się leki psychotropowe dzie-
ciom z ADHD, które nie zmie-
niają zachowań dzieci, a otę-
piają i uzależniają. 

– Wojewoda Wielkopol-
ski po raz kolejny realizuje 
„Akcję zima” mającą na celu 
wsparcie osób bezdomnych. 
Bezdomni chętnie korzystają 
z pomocy?

– W „Akcji zima” koncentru-
jemy wszystkie służby, które 
zajmują się wspieraniem bez-
domnych. Mamy 60 noclegow-
ni i 1.119 miejsc z czego, na 
chwilę obecną, 105 czeka na 
potrzebujących. Jest też wspar-
cie doraźne – jadłodajnie, pro-
dukty z banku żywności, punk-
ty odzieży. Nie każdy człowiek 
bez dachu nad głową chce i 
jest gotów korzystać z nocle-
gowni. Obowiązują tam regu-
laminy, którym trzeba się pod-
porządkować – nie wolno spo-
żywać alkoholu, trzeba dbać 
o higienę osobistą itd. Bar-
dzo trudno wyjść z bezdom-
ności. Jednak jest to możliwe. 

W Hospicjum „Palium” pozna-
łam mężczyznę, który kiedyś 
był bezdomny, a teraz pracuje 
jako opiekun medyczny osób 
chorych terminalnie. To cieszy 
i motywuje do zmian. 

– Co jest najtrudniejsze w 
pracy z rodziną objętą nad-
zorem kuratora społecznego? 

– Brak współpracy różnych 
instytucji, niedojrzałość ro-
dziców, a nade wszystko brak 
odpowiednio wypracowanych 
systemowych działań, które 
podnoszą skuteczność inter-
wencji. W Polsce pomoc kie-
rowaną do rodziny w trud-
nej sytuacji opieramy głów-
nie na wsparciu materialnym. 
A przecież chodzi o to, żeby 
nauczyć człowieka, że może 
sam na siebie zapracować. 
Zmiana postawy wobec życia 
i sposobu myślenia jest nie-
wątpliwie w tej pracy najtrud-
niejsza. Dorośli często nie po-
trafi ą rozmawiać z dzieckiem. 
Zamiast dialogu jest krzyk. 
Kontakt emocjonalny ograni-
cza się do sztywnych pytań o 
to, co było zadane czy o zje-
dzenie drugiego śniadania. 
Rodzice nie spędzają z dzieć-
mi czasu wolnego, a obowią-
zek wychowawczy zrzuca się 
na szkołę. Problemem jest 
też etykietyzowanie uczniów 
przez nauczycieli. 

– Nauczyciele nie rozumie-
ją, że to nie dzieci mają kło-
poty, ale ich rodzice?

– Zdarzają się sytuacje, na 
szczęście bardzo rzadko, w 
których dzieci z rodzin obję-
tych nadzorem kuratora spo-
łecznego są szufl adkowane. 
Czasem, gdy nauczyciele o 
tym wiedzą, pojawiają się ety-
kietyzujące spostrzeżenia. Na 
przykład gdy dziecko wda się 
w bójkę w szkole, może po-
jawić się komentarz: Cóż się 
dziwić przecież jest z pato-
logicznej rodziny, czego in-
nego można się po nim spo-
dziewać? A przecież w ta-
kich sytuacjach uczestniczą 
też uczniowie z tak zwanych 

porządnych domów. Dlate-
go często odstępuję od infor-
mowania pedagogów, że dana 
rodzina, w której dziecko się 
wychowuje, jest objęta opieką 
kuratora. 

– Osoby wychowujące się w 
rodzinach alkoholowych do-
brze radzą sobie w dorosłym 
życiu? 

– Różnie z tym bywa. Do-
rosłe dzieci alkoholików mają 
zaniżoną samoocenę, czują 
się gorsze, czasem wręcz nic 
nie warte. Jest z nimi podobnie 
jak w przypadku bezdomności 
– wzorce wyniesione z domu 
rodzinnego trudno wyperswa-
dować. Dobrze, kiedy dorosłe 
dziecko alkoholików spotyka 
na swojej drodze silną osobo-
wość. Wtedy jest szansa, że nie 
sięgnie po alkohol. Znam wie-
le osób, których rodzice pili i 
w życiu dorosłym radzą sobie 
bez zarzutu, ale znam też ma-
jące poważne trudności. Każ-
de dorosłe dziecko alkoholika 
czy alkoholików ma problem z 
budowaniem wizerunku wła-
snej osoby i nigdy nie pozbywa 
się lęku. Boi się, że jeśli wypije 
kieliszek czy dwa za dużo, sta-
nie się taki jak matka albo oj-
ciec. 

– Dobrym rozwiązaniem 
dla dorosłego dziecka alko-
holików jest terapia? 

– Najlepszym, ale na ogół 
przez DDA jest traktowana 
jako wstydliwa. Bardzo mało 
dorosłych dzieci alkoholików 
korzysta z pomocy profesjo-
nalistów i umie głośno po-
wiedzieć: „u mnie w domu się 
piło”. Nadużywanie alkoho-
lu w domu rodzinnym pociąga 
za sobą szereg trudnych sytu-
acji. Kiedy pije bliski, pije cały 
dom. Terapii potrzebuje piją-
cy i wszyscy członkowie rodzi-
ny. Brakuje edukacji. Uświada-
miania ludzi, że nie są sami. 
Mogą pójść na spotkania ano-
nimowych alkoholików, te-
rapię współuzależnienia, do 
nieformalnej grupy wsparcia. 
Dróg jest wiele.
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Brze-

chwy w Swarzędzu pamięta-
ją o potrzebujących wspar-
cia rówieśnikach. W ubie-
głym roku przygotowali cha-
rytatywny koncert kolęd dla 
chorej na nowotwór Niko-
li Kubiak, w tym roku – dla 
Aleksandry Kuśnierek. Fakt, 
że występują w konkretnym 
celu, działa bardzo korzyst-
nie.

Ciepło i wciąż świątecznie 
było w holu Szkoły 20 stycznia. 
Kolędy i pastorałki wykonała 
grupa 25 uczniów pod kierun-
kiem Jerzego Kota. „A wczoraj 
z wieczora”, „Do domu czas na 
święta” oraz „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki” (kolęda wykonana 
na fl ażoletach przez klasę 3a, 
do której uczęszcza Ola) i wie-
le innych dodały blasku zimo-
wemu wieczorowi. 

Ola ze swoją rodziną w 
pierwszym rzędzie słuchała in-
terpretacji świątecznych utwo-
rów, a jej koleżanki i koledzy 
zbierali darowizny do puszek. 
Dzięki zebranym środkom bę-
dzie mogła się leczyć i reha-
bilitować. Koszty są ogromne, 
a pomocnych dłoni wciąż po-
trzeba.

– Córka urodziła się z age-
nezją kości krzyżowej: nie ma 
pięciu kręgów kręgosłupa od 

poziomu S1. To wada, któ-
ra jest traktowana jako prze-
puklina oponowo-rdzeniowa. 
Mimo niedowładu spastyczne-
go nóg i przykurczy, dzięki pro-
wadzonej systematycznie re-
habilitacji, Ola chodzi samo-
dzielnie, choć potrzebuje po-
mocy przy pokonywaniu kra-
wężników czy schodów – wy-
jaśnia Magdalena Kuśnierek. 
W sierpniu 2014 wykryto u cór-
ki nowotwór złośliwy – chło-
niak Burkitta. Rozpoczęto le-
czenie chemioterapią. Proszę 
o wsparcie, bo w walce z cho-
robą Oli potrzebny jest szero-
ki zakres rehabilitacji, na którą 
mnie nie stać. 

Aleksandra Kuśnierek jest 
podopieczną Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”. Aby 
przekazać 1% podatku, nale-
ży w zeznaniu podatkowym 
wpisać KRS 0000037904, cel 
szczegółowy 9123, Aleksan-
dra Kuśnierek. Wpłaty moż-
na przekazywać na subkon-
to Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 
01- 685 Warszawa, Bank BPH 
S.A Oddział w Warszawie nr: 
15 1060 0076 0000 3310 0018 
2615 z dopiskiem „9123, Alek-
sandra Kuśnierek – darowi-
zna na pomoc i ochronę ży-
cia”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Łyżwy podpisane przez Jana 
Szymańskiego, brązowego 

medalistę olimpijskiego z So-
czi przekazał wojewoda wiel-
kopolski Piotr Florek na licy-
tację w 23 fi nale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
(więcej o Orkiestrze na stro-
nach 24 i 25). Zwycięzca au-
kcji, który zaproponował naj-
wyższą kwotę, mógł na jeden 
dzień zasiąść w fotelu wice-
wojewody.

Łyżwy „Techno Pro Cyclone M 
II” rozmiar 43 z autografem wo-
jewoda Florek prezentował pod-
czas noworocznej konferencji 
prasowej 8 stycznia w Sali Ce-
lichowskiego Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Spo-
tkanie było okazją do omówie-

nia spraw dotyczących bezpie-
czeństwa i opieki zdrowotnej. 

– Wiele sukcesów mamy 
choćby na rynku pracy – w Wiel-
kopolsce stopa bezrobocia jest 
najniższa w porównaniu do in-
nych województw. W 2015 roku 
będziemy dalej się starali, aby 
cele, które są do wykonania, re-
alizować sprawnie – mówił wo-
jewoda wielkopolski.

Florek przypomniał o Regio-
nalnym Systemie Ostrzegania 
(aplikacji w telefonach komórko-
wych) i Radiowej Łączności Cy-
frowej, które stanowią źródło in-
formacji o zagrożeniach.

Do życzeń noworocznych do-
łączyła się Dorota Kinal, wice-
wojewoda wielkopolski, która 
podkreśliła, że ważne jest, aby 

otaczać się dobrymi ludźmi i 
umieć ze sobą współpracować. 
Na osobę, która zaproponowała 
najwyższą kwotę licytacji łyżew 
czekała możliwość zapoznania 
się z codzienną pracą wicewo-
jewody oraz ciasto wypieczone 
specjalnie dla darczyńcy przez 
wicewojewodę. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Kolędowali, aby pomóc

W fotelu wicewojewody 

Wojewoda Piotr Florek 
i wicewojewoda Dorota Kinal.

Łyżwy podpisane przez 
Jana Szymańskiego.

Uczniowie klasy 3 a grają na fl ażoletach kolędę 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Ola z mamą i rodziną. 
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Pojawiła się szansa na za-
trudnienie osób z niepeł-

nosprawnością intelektual-
ną, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej. Tę moż-
liwość stwarza projekt pod 
nazwą „Innowacyjny mo-
del aktywizacji zawodowej 
uczestników WTZ” realizo-
wany przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Spółdzielni Socjal-
nych w partnerstwie z Re-
gionalnym Ośrodkiem Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu 
i fi rmą „Konimpex” sp. z.o.o.

O tym, jak istotne dla popra-
wy stanu zdrowia i społecz-
nej rehabilitacji osoby niepeł-
nosprawnej jest zatrudnie-
nie, nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Ci, którzy pracę zna-
leźli, są szczęśliwi. Czują się 
doceniani, zauważani i po-
trzebni. Sporo osób niepełno-
sprawnych chciałoby praco-
wać, ale ma trudności z odna-
lezieniem się na rynku pracy. 
Z myślą o nich powzięto pro-
jekt współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, priorytet I „Za-
trudnienie i integracja spo-
łeczna”, działanie 1.2 „Wspar-
cie systemowe instytucji po-
mocy i integracji społecznej”. 

NA POCZĄTEK 
– POMYSŁ

O sensowności tego rodza-
ju przedsięwzięć dyskutowa-
no 10 grudnia w poznańskim 
Hotelu „Ikar” podczas deba-
ty upowszechniającej projekt 
„Innowacyjny model”. W de-
bacie brał udział Tomasz Bu-
gajski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
Aleksandra Kowalska, dyrek-
tor ROPS w Poznaniu, przed-
stawiciele warsztatów terapii 
zajęciowej, organizacji poza-
rządowych oraz osoby niepeł-
nosprawne zainteresowane 
podjęciem zatrudnienia. 

Zaprezentowano „Podręcz-
nik do wdrożenia innowacyj-
nego modelu spółdzielni so-
cjalnej przy WTZ”. Omówiła 
go Malwina Pokrywka, spe-
cjalistka do spraw meryto-
rycznych Stowarzyszenia Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

Przypomnijmy, że warszta-
ty terapii zajęciowej w myśl 

ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełno-
sprawnych z dnia 27 sierp-
nia 1997 roku mają przygoto-
wywać osoby niepełnospraw-
ne do podjęcia pracy. Miejsc 
zatrudnienia na chronionym 
oraz otwartym rynku pracy w 
stosunku do liczby uczestni-
ków WTZ jest zdecydowanie 
za mało. Rozwiązaniem tego 
problemu mają być spółdziel-
nie socjalne. Spółdzielnia so-
cjalna to podmiot łączący ce-
chy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej 
(przedsiębiorstwo społecz-
ne). W podręczniku czytamy, 
że płynne przejście z WTZ do 
spółdzielni socjalnej funkcjo-
nującej w tym samym środo-
wisku zmniejsza stres zwią-
zany ze zmianą otoczenia 
społecznego. To możliwe, jeśli 
pośród uczestników danego 
WTZ (lub kilku warsztatów) 
zbierze się grupa inicjatywna, 
która chce założyć spółdziel-
nię socjalną i ma konkretny 
pomysł na to, czym miałaby 
się ona zajmować. Po omó-
wieniu pomysłu, napisaniu 
projektu statutu spółdzielni 
socjalnej, załatwieniu wszyst-
kich formalności oraz wybra-
niu władz spółdzielni można 
rozpocząć działalność. 

Źródłem fi nansowania spół-
dzielni socjalnej mogą być 
środki pochodzące z Unii Eu-
ropejskiej, samorządów, Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz Funduszu Pracy. 
PFRON co jakiś czas ogłasza 
otwarte konkursy ofert na re-
alizację zadań wynikających 
z ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, adresowane do 
organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów (m.in. 
spółdzielni socjalnych). War-
to brać w nich udział.

DOŚWIADCZENIA 
WIELKOPOLSKI

Początkującym działaczom 
gospodarczym przydają się 

bardzo doświadczenia innych 
spółdzielni socjalnych. W wo-
jewództwie wielkopolskim 
funkcjonują m.in.: Spółdziel-
nia Socjalna „Równe szan-
se” (Gajewo), „Wspólny suk-
ces” (Wągrowiec), Kościańska 
Operatywna Spółdzielnia So-
cjalna (Kościan), „Serce” (Ra-
koniewice), „Aktywni” (Koło), 
Spółdzielnia Socjalna „1979” 
(Tursko) i „Dobra spółdzielnia 
socjalna” (Poznań). O dobrych 
praktykach tych podmiotów 
mówił Przemysław Piechoc-
ki, koordynator projektu, pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych. 

Dla przykładu: Kościań-
ska Operatywna Spółdziel-
nia Socjalna, w której pra-
cę otrzymało kilka osób nie-
pełnosprawnych intelektual-
nie, zajmuje się sprzątaniem 
i opieką nad terenami zielo-
nymi. Powstała na począt-
ku lutego 2014 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej „Światło na-
dziei” i Stowarzyszenia „Do-
dajmy życia do lat”. Przyszli 
pracownicy podczas tworze-
nia Spółdzielni przeszli szko-
lenie z zakresu profesjonalnej 
obsługi terenów zielonych. 
Osoby niepełnosprawne od-
wiedziły Spółdzielnię Socjal-
ną „Tamaryszek” w Poznaniu, 
która świadczy takie usługi. U 
praktyków mogły podpatrzeć, 
jak prowadzi się przedsię-
biorstwo działające w branży 
ogrodniczej. 

ASYSTENT PRACY
Dobór odpowiedniej osoby 

na stanowisko asystenta pra-
cy – jak czytamy w podręczni-
ku – jest równie istotny jak re-
krutacja lidera spółdzielni so-
cjalnej. Rolą asystenta jest po-
moc osobie niepełnospraw-
nej w komunikacji z otocze-
niem oraz czynnościach, któ-
rych nie może ona wykony-
wać samodzielnie. Wszyst-
kie spółdzielnie socjalne, po-
wstałe w ramach projektu „In-
nowacyjny model”, zatrudnia-
ją asystentów pracy. Asystent 

dokonuje m.in. ogólnej oce-
ny sytuacji osoby niepełno-
sprawnej i zdolności do pra-
cy. Zajmuje się doradztwem i 
pomocą w adaptacji stanowi-
ska i miejsca pracy do potrzeb 
niepełnosprawnego pracow-
nika. Rola asystenta okazu-
je się pomocna szczególnie w 
początkowej fazie zatrudnie-
nia, kiedy pracownik zapo-
znaje się z obowiązkami za-
wodowymi. 

OBAWY
UCZESTNIKÓW WTZ

Założenie spółdzielni so-
cjalnej to alternatywa i wy-
zwanie dla warsztatów tera-
pii zajęciowej. Taka decyzja 
wiąże się z wątpliwościami. 
Osoby niepełnosprawne, ko-
rzystające ze wsparcia reha-
bilitacyjno-terapeutycznego 
obawiają się, że jeśli podejmą 
pracę, utracą status uczestni-
ka WTZ. Kiedy decyzja o za-
trudnieniu z różnych powo-
dów okaże się niewłaściwa i 
zrezygnują z pracy, nie będą 
mieli dokąd wrócić. Dobrym 
rozwiązaniem są zajęcia po-
południowe w WTZ, w któ-
rych początkujący pracow-
nik może brać udział i tym sa-
mym liczyć na rozmowę z te-
rapeutą w razie trudności w 
pracy. To pomaga oswoić się 
z nową rolą. Inną obawą jest 
utrata świadczenia rentowe-
go. Istotne jest w tej sytuacji 
wsparcie rodziców i opieku-
nów, którzy pomagają rozwa-
żać wszystkie „za i przeciw”. 
Trzeba pamiętać, że decyzję o 
podjęciu zatrudnienia uczest-
nik WTZ musi podjąć sam. 

Wśród zatrudnionych w 
spółdzielniach socjalnych są 
osoby, które opuściły WTZ i 
bardzo dobrze sprawdzają 
się w nowych obowiązkach. 
Można liczyć, że projekt „In-
nowacyjny model aktywiza-
cji zawodowej uczestników 
WTZ” przyczyni się do wzro-
stu zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych na otwartym 
rynku pracy.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

K
K
P

ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – WYZWANIEM DLA WTZ

Tworzą dla siebie
miejsca pracy
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Stowarzyszenie Spor-
towo-Rehabilitacyjne 

„Start” w Poznaniu realizuje 
projekt pod nazwą „Weź od-
dech” fi nansowany ze środ-
ków europejskiego obszaru 
gospodarczego. Inicjatywa 
jest kierowana do osób nie-
pełnosprawnych oraz ich 
rodzin. W ramach projektu 
działa specjalna infolinia, 
przy której dyżuruje praw-
nik i psycholog.

Dla osób niepełnospraw-
nych bezpłatne porady praw-
ne są szczególnie ważne, bo 
wiele z nich boryka się ze 
sprawami rentowymi, miesz-
kaniowymi czy kredytowymi. 
Porady prawnika świadczone 
w ramach projektu „Weź od-
dech” obejmują zagadnienia 
jak odszkodowania, dofi nan-
sowania, prawo pracy, prawo 
pomocy społecznej, dotacje i 
granty na kontynuację nauki 
czy założenie własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Pod takim hasłem Wielko-
polska Rada Koordynacyj-

na Związek Organizacji Po-
zarządowych prowadzi pro-
jekt dla organizacji poza-
rządowych z Wielkopolski. 
Uczestnicy mogą zdobyć wie-
dzę, nawiązać nowe kontak-
ty i uzyskać wsparcie.

Udział w projekcie mogą 
wziąć przedstawiciele wszyst-
kich organizacji pozarządo-
wych z Wielkopolski, które 
zostaną członkami sieci WRK 
ZOP. Wcześniej należy wy-
pełnić niezbędne dokumen-
ty i deklaracje, znajdujące się 
u koordynatora powiatowe-
go. Udział w projekcie współ-
fi nansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – nic nie kosztuje. 
Uczestnicy będą mogli wziąć 
udział w szkoleniach z zakre-
su standaryzacji, zarządzania 
zasobami ludzkimi, psycho-
logii zespołu pracowniczego i 
coachingu. 

– W grudniu ubiegłego roku 
rozpoczął się program opera-
cyjny „Pomoc żywnościowa”, 
którego zadaniem było dostar-
czenie osobom najuboższym 
paczek lub posiłków. Niestety, 
nie udało się ich wydać w ter-
minie. 

– Program „Pomoc żywno-
ściowa” jest kontynuacją pro-
gramu „Dostarczanie nadwyżek 
żywności najuboższej ludności 
Unii Europejskiej” (PEAD). Pro-
gram jest realizowany przez 
Agencję Rynku Rolnego we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi: Polskim Komi-
tetem Pomocy Społecznej, Fede-
racją Polskich Banków Żywno-
ści i Caritas Polska. Organizacje 
te wydają paczki składające się 
z pięciu produktów do końca 
stycznia tego roku (w następnej 
edycji programu produktów tych 
ma być 13). Aby otrzymać taką 
paczkę należy złożyć oświad-
czenie w Filii MOPR, otrzymać 
od pracownika socjalnego skie-
rowanie oraz spełnić kryterium 
fi nansowe. W przypadku rodzin 
dochód na jedną osobę nie 
może przekroczyć 684 złotych, a 
dla osoby samotnej 813 złotych. 
Na początku grudnia ubiegłego 
roku zorganizowaliśmy spo-
tkanie MOPR z organizacjami 
wydającymi paczki, by ustalić 

Swoje marzenia i pasje re-
alizować można w każ-

dym wieku, w każdym miej-
scu i na każdym etapie ży-
cia. Bez barier i uprzedzeń. 
Szczęśliwe życie i spełnienie 
marzeń może być doskona-
łym przykładem, że niepełno-
sprawność nie musi stawiać 
ograniczeń.

Środa Wielkopolska wita mnie 
szarościami i chłodnymi powie-
wami wiatru. Za to Hubert Łaga-
nowski – z którym się spotykam 
– swoim uśmiechem od razu 
wprawia mnie w dobry nastrój. 
Przenosi mnie swoimi opowie-
ściami w jakże ciekawy świat. To 
zjawiskowa postać i niezwykła 
osobowość. Od urodzenia poru-
sza się na wózku inwalidzkim, 
jednak przez 28 lat, może poza 
nielicznymi wyjątkami, wózek 
nie był nigdy przeszkodą w ży-
ciu. Pełen energii, szczęśliwy i 
spełniony młody człowiek. Z po-
mysłami, planami i niesamowi-
tymi marzeniami. 

wszystkie szczegóły. Prawdą 
jest, że organizacje zajmujące 
się dystrybucją żywności w tym 
unijnym programie uważają, 
że nie przystaje on do polskich 
realiów i wymaga poprawy. 
Przedsięwzięcie to zostało opro-
testowane przez Caritas, kiedy 
okazało się, że nie uda się speł-
nić oczekiwań potrzebujących. 
29 stycznia w Brukseli organi-
zacje pomocowe oraz Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
podjęły rozmowy o zmianie 
przepisów, tak aby można było 
pomagać sensowniej i skutecz-
niej. Sprawą zajęła się Elżbieta 
Seredyn – Wiceminister Pracy 
i Polityki Społecznej, która za-
pewnia, że absurdy zostaną na-
prawione. 

– Od tego roku podwyższo-
no wysokość dofi nansowa-
nia między innymi do turnu-
sów rehabilitacyjnych, likwida-
cji barier architektonicznych, 
zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny. W styczniu zgłoszeń 
na poszczególne zadania było 
już 1492. A to dopiero początek 
roku. Czy na wszystkie zadania 
wystarczy pieniędzy? 

– Na pewno nie. Od lat za-
wsze pieniędzy brakuje. Na-
szym źródłem fi nansowania jest 
PFRON, dlatego od  niego zależy, 
jak będziemy mogli rozdyspo-

– Najważniejsze to praco-
wać nad sobą – opowiada Hu-
bert. – Może nie było mi łatwo, 
ale każde osiągnięte zwycięstwo 
dodawało sił. Skończyłem stu-
dia magisterskie, a teraz pracu-
ję w domu. Jestem zatrudniony 
w monitoringu.

Wolne chwile spędza z Olą, 
swoją miłością i przyjacielem. 
Gdy o niej mówi, to w każdym 
słowie słychać uwielbienie i spo-
kój. 

– Moja Ola to skarb. Wspie-
ra mnie, budzi mój podziw. Cza-
sami jest nam trudno, a jednak 
przezwyciężamy wszystko. Ra-
zem jest łatwiej. 

Poznali się pięć lat temu, a od 
prawie trzech lat mieszkają ra-
zem. Sami wyremontowali swo-
je mieszkanie. Wspierają się i 
cieszą swoim szczęściem. 

– To, jakim jestem człowie-
kiem, zawdzięczam swoim ro-
dzicom. To oni pomagali mi w 
dążeniach, ale nie litowali się, 
lecz hartowali. Rodzic nie może 
wyręczać. I tak właśnie u mnie 
było. W życiu nie chcę niczego 
na kredyt. Chcę wszystko sam 
osiągnąć. 

Pierwsza kupiona przez Hu-
berta gitara była sporym wyzwa-
niem. Struny w niej od progów 

Przewidziany jest również 
cykl szkoleniowy „Wielkopol-
ski rzecznik NGO”, obejmu-
jący KPA, dostęp do informa-
cji publicznej, sztukę przemó-
wień, metody i techniki kon-
sultacji społecznych, dzia-
łania rzecznicze. Specjaliści 
pokażą, jak tworzy się stro-
ny internetowe, przygotowu-
je materiały grafi czne, ulot-
ki i plakaty. Dowiedzą się tak-
że, jak zamieszczać ogłosze-
nia w prasie dotyczące dzia-
łań zrzeszonych organiza-
cji. Nauczą się budowy sil-
nej reprezentacji organizacji 
społecznych na terenie wo-
jewództwa wielkopolskie-
go w oparciu o zasady part-
nerstwa, wzajemnego wspar-
cia, zaufania i otwartej komu-
nikacji członków sieci WRK 
Związek Organizacji Poza-
rządowych. Informacji na te-
mat projektu udziela Małgo-
rzata Sajkiewicz: malgorza-
ta.sajkiewicz@wrk.org.pl, te-
lefon 61-85-30-930. awa

Porady psychologa są 
szczególnie przydatne oso-
bom w kryzysach emocjo-
nalnych oraz opiekunom 
osób niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych. Psycho-
log wysłucha, doradzi, za-
proponuje rozwiązanie. Aby 
skorzystać z porady nale-
ży zadzwonić pod numer 
500 322 632. 

Prawnik dyżuruje pod tym 
numerem w każdy czwar-
tek w godz. 10.15–16.15, a 
psycholog w każdy wtorek 
w godz. 19.00–21.30 oraz w 
środy w godz. 9.00–14.00. 

Szczegółowe informacje 
na temat projektu Stowarzy-
szenia „Start” są zawarte na 
stronie www.wezoddech.org 
Działa też fanpage projek-
tu na portalu społecznościo-
wym „Facebook”: www.face-
book.com/wezoddech.eu

 KAROLINA KASPRZAK

Złapać oddech

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Silni  
i samorządni 
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nować przyznane fundusze. W 
pierwszym miesiącu tego roku 
złożono 950 wniosków o do-
fi nansowanie dla osób niepeł-
nosprawnych oraz ich opieku-
nów do turnusów rehabilitacyj-
nych, 400 wniosków dotyczyło 
zaopatrzenia w przedmioty or-
topedyczne i środki pomocni-
cze, 49 wniosków związanych 
było ze wsparciem likwidacji ba-
rier architektonicznych. Od bie-
żącego roku dofi nansowanie do 
tego zadania wynosi 95 procent 
przeciętnego wynagrodzenia, 
pozostałe 5 procent musi doło-
żyć wnioskodawca. Natomiast w 
przypadku sprzętu rehabilitacyj-
nego dokładaliśmy 60 procent, a 
teraz 80 procent. Wnioskodawca 
musi dodać 20 procent.

– Do kogo kierowany jest pi-
lotażowy program „Aktywny 
samorząd? 

– Do osób niepełnospraw-
nych, które są uprawnione do 
ubiegania się o dofi nansowanie 

w ramach określonych w   pro-
gramie obszarów i zadań. W 
tym roku będziemy go  kontynu-
ować, a zdobyte w jego ramach 
doświadczenia posłużą nam do 
dalszej działalności. Celem pro-
gramu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczają-
cych uczestnictwo benefi cjentów 
programu w życiu społecznym, 
zawodowym i dostępie do edu-
kacji. Program został podzielo-

ny na dwa moduły, przy czym 
moduł I został określony jako 
likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodo-
wą, natomiast moduł II wskazuje 
uzyskanie dofi nansowania lub 
refundację kosztów uzyskania 
wykształcenia na poziomie wyż-
szym. Na pewno w osiągnięciu 
tych celów pomoże wzrost kom-
petencji pracowników samo-
rządu terytorialnego, działaczy 
organizacji pozarządowych i w 
ogóle ludzi zaangażowanych w 
proces rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych. 

– Czy Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu zatrud-
nia osoby niepełnosprawne? 

– Od stycznia 2008 roku insty-
tucje publiczne mają obowiązek 
zatrudniania minimum 6 pro-
cent pracowników z niepełno-
sprawnością. W MOPR osiągnę-
liśmy wymagany wskaźnik. Je-
żeli znajdzie się u nas nie ob-
sadzone   stanowisko, to osoba 

niepełnosprawna będzie miała 
pierwszeństwo. 

– Nadal będą dofi nansowy-
wane warsztaty terapii zajęcio-
wej? 

– W tej kwestii nic się nie 
zmieniło. WTZ-ty fi nansuje głów-
nie PFRON, władze miasta do-
kładają 10 procent. Istnienie tych 
placówek jest bardzo ważne dla 
uczestników, którzy mogą wyjść 
z domu, rozwijać talenty, rehabi-
litować się fi zycznie i społecznie. 
Zdarzają się przypadki, że dzięki 
pobytowi w warsztatach nie-
które osoby się usamodzielniły i 
podjęły pracę na wolnym rynku. 
Ale mamy także świadomość, 
że większość z nich nigdy na ten 
rynek na trafi . Natomiast tym, 
którym się to udało, staramy się 
pomóc, by utrzymali swoje miej-
sca pracy. WTZ-ty są konieczne, 
bowiem osób niepełnospraw-
nych przybywa i muszą mieć 
miejsce do życia w społecznej 
wspólnocie.  

były bardzo daleko. Jednak go-
dziny ćwiczeń, niejednokrotnie 
zdarte palce i wytrwałość dopro-
wadziły do tego, że nauczył się 
grać. Cóż to była za przyjemność 
chwycić w ręce inną gitarę, któ-
ra swoje struny miała o wiele ni-
żej. Granie było wtedy łatwiejsze 
i przyjemniejsze. 

– Z tą gitarą to tak jak z ży-
ciem. Jeżeli nauczysz się poko-
nywać spore trudności, to przy 

innych problemach będzie o 
wiele łatwiej – mówi Hubert. 

Gra na gitarze to jedno z wie-
lu jego zainteresowań. 

– Muzyka, zwierzęta, w 
szczególności konie, góry ze 
swoim bezmiarem, wolnością i 
swobodą – jednym tchem wyli-
cza swoje pasje. – Ale motocy-
kle są największą z nich. Chyba 
dlatego, że pokochałem je dzię-

ki Oli. Pokazała mi ten niesamo-
wity świat. Ludzi, którzy nikogo 
nie oceniają, dla których jestem 
taki jak oni, którzy przyjęli mnie 
do swojego grona. Tam nie ma 
podziałów. Wśród nich czuję się 
wspaniale.

Chciałby skoczyć w tandemie 
na spadochronie. Pasjonuje go 
jazda wyczynowa na wózkach 
inwalidzkich i rugby. Tego ostat-
niego już próbował. 

Teraz pochłonięty jest organi-
zowaniem koncertu charytatyw-
nego „Gramy dla Ciebie” w Sto-
warzyszeniu na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Pobiedziskach. 

– Rodzina, przyjaciele, lu-
dzie, do których miałem szczę-
ście i moja ukochana Ola. Dzię-
ki nim żyję pełna piersią. Cie-
szę się i spełniam w swoim ży-
ciu. Nie istnieje dla mnie niepeł-
nosprawność. Każdy problem 
jest dla mnie tak wielki, jakim ja 
go dla siebie zrobię. Każdemu, z 
kim mogę się tym podzielić, mó-
wię to samo: walcz, nie podda-

waj się. Niepełnosprawność to 
stan umysłu.

Hubert stosuje te zasady na co 
dzień, czego dowodzi rozmowa 
z Olą:

Ola: zrobić Ci herbatę?

Hubert: nie, sam sobie zrobię!

Ola: ale zrobię Ci... 

Hubert: czy ja wyglądam na 
inwalidę?

Chcemy pomóc każdemu 
Z WŁODZIMIERZEM KAŁKIEM – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.

Czy wyglądam na inwalidę?
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Aktywni 
w mieście 
Fundacja na Rzecz Integracji 

Osób Niepełnosprawnych i 
Autystycznych FIONA kontynu-
uje ubiegłoroczny projekt pod 
hasłem „Aktywni w labiryncie 
miejskiej przestrzeni”, wspólnie 
z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym w Poznaniu. 

Przedsięwzięcie umożliwi 
młodym ludziom z autyzmem i 
zespołem Aspergera poznanie 
miasta. Dzięki projektowi uczą 
się, jak bezpiecznie korzystać z 
komunikacji miejskiej. Praktycz-
ne doświadczenia są im potrzeb-
ne, bowiem pozwalają przeła-
mać lęk i uczą samodzielności. 
Wielu uczestników projektu zna 
Poznań, bo mieszkają tu od uro-
dzenia, ale wielu jego miejsc nie 
widzieli. Stąd tak ważne są wy-
cieczki – atrakcje każdego z cy-
klu spotkań. Umożliwiają od-
krywanie zapomnianych miejsc, 
obiektów, pomników, placów i 
lepsze poznanie stolicy Wielko-
polski. Mogą potem pokazywać 
jej atrakcje przyjaciołom i znajo-
mym z innych miast. awa

Seniorzy 
w kinie 
Centrum Kultury Zamek 

wspólnie z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Poznaniu 
zapraszają seniorów na spo-
tkania w ramach Akademii Fil-
mowej 50+. W tym roku prze-
widziano wiele niespodzianek. 

Są fi lmy, które się nie starzeją. 
Zawsze oglądamy je z przyjem-
nością. Dostarczają wzruszeń, 
wspomnień, refl eksji, przeżyć 
artystycznych. Należą do nich 
takie obrazy jak „Casablanka”, 
„Absolwent”, „Do utraty tchu”, 
„Osiem i pół”, „Amator i Wodzi-
rej”, „Nóż w wodzie”, „Popiół i 
diament”. Ich fenomen będzie 
omawiany na poszczególnych 
wykładach. Słuchacze dowiedzą 
się wielu ciekawostek i nowinek 
związanych z tymi produkcjami. 

Choć fi lmy te przeszły do kla-
syki kinematografi i, to zawsze 
odkrywa się coś nowego. Takie 
spotkania odbyły się 8 i 22 stycz-
nia oraz 5 lutego. Dalsze plany i 
wybór fi lmów odbywać się bę-
dzie sukcesywnie w porozumie-
niu z organizatorami. awa 

W styczniowym „Filantro-
pie” przedstawiłem czy-

telnikom pierwszą część histo-
rii Dobromira Makowskiego. W 
tym numerze ciąg dalszy o jak-
że trudnym i skomplikowanym 
życiu bohatera, który mimo 
różnych przeciwności z opty-
mizmem patrzy w przyszłość.

Przed 18. rokiem życia powró-
cił do rodzinnego domu, ale nie 
mógł porozumieć się z tatą i po-
nownie wrócił na ulicę, do kole-
gów narkomanów. Zaczął kraść, 
ćpać i wdawać się w rozboje. 

– I to był mój drugi etap wy-
kańczania się. Byłem zmasa-
krowany przez życie. Nie chcia-
ło mi się już dłużej żyć. Ale będąc 
wcześniej w ośrodku dla nar-
komanów usłyszałem od księ-
dza, że jest ktoś, kto mnie ko-
cha bez granic. Tym kimś jest 
Bóg – mówi Dobromir Makow-
ski. – Ale trudno mi było w to 
uwierzyć, skoro wcześniej sły-
szałem od ludzi wykształco-
nych, że jestem nikim. Łatwiej 
jest nam chyba uwierzyć w złe 
rzeczy niż w pozytywne. Kiedy 
na dobre tata wyrzucił i wymel-
dował mnie z domu, trafi łem na 
ulicę, spałem na melinach. Pew-
nej nocy przedawkowałem am-
fetaminę. Podczas snu spadła mi 
na rękę lampka i zaczęła tlić mi 
się skóra. Przebudziłem się, za-
cząłem płakać i wówczas po-
wiedziałem: Boże, jeżeli mnie 

Pod takim hasłem Funda-
cja im. Anny Wierskiej 

„Dar Szpiku” zorganizowała w 
Szkole Podstawowej nr 11 im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskie-
go w Poznaniu koncert chary-
tatywny kolęd i pastorałek na 
rzecz Bartka Hadyńskiego, cho-
rującego na rzadki nowotwór 
złośliwy.

Niestety dalsze leczenie w 
Polsce jest niemożliwe, a jedy-
ną szansą jest wyjazd do USA. 

kochasz, to zmień moje życie, bo 
dalej ta męczarnia nie ma sensu. 
Byłem w krańcowej beznadziei. 
Pomyślałem wtedy, że chciałbym 
poznać ten lepszy świat, w któ-
rym nigdy wcześniej nie byłem, 
a którego chyba już nie poznam, 
bo naszła mnie myśl, aby popeł-
nić samobójstwo. Ta myśl towa-
rzyszyła mi jeszcze przez dłuż-
szy czas. Czułem, jestem prze-
grany na zawsze. Straciłem na-
dzieję na jakąkolwiek zmianę. 
Ale pewnego dnia, kiedy miałem 
już naprawdę wszystkiego dość, 
wybiegłem z domu i skierowa-
łem się pod kościół i zacząłem 
wołać: Boże, zmień moje życie, 
ja już tak nie chcę żyć! I stało się 
coś ciekawego, trudno było mi 
to wówczas nazwać, ale poczu-
łem, że do mojego serca wpły-
wa głęboka nadzieja, że wszyst-
ko się ułoży i nie będzie już tak 
jak wcześniej. Nie wiem jak to 
się stało, ale od tamtej pory mi-
nęło 15 lat i ta nadzieja cały czas 
mnie motywuje do dalszego 
działania.

Będąc w technikum Dobro-
mir pojechał na pierwszą mi-
sję chrześcijańską. To był pierw-
szy etap, kiedy uczył się pracy, 
podejmowania właściwych de-
cyzji. Wszystko to, co działo się 
podczas tej misji spodobało mu 
się i chciał to kontynuować. Kie-
dy dostał się na Akademię Wy-
chowania Fizycznego, zaczął 

pracować w różnych stowarzy-
szeniach i fundacjach. Jako już 
świadomy chłopak, ukierunko-
wany na pracę pedagogiczną, 
krok po kroku rozwijał współ-
pracę z młodymi ludźmi.

Prowadził duży projekt do-
tyczący profi laktyki. W ciągu 
trzech lat dotarł wraz ze swo-
imi współpracownikami do po-
nad 300 szkół, kościołów, do-
mów dziecka, fundacji, stowa-
rzyszeń, zakładów karnych, 
zakładów poprawczych, ośrod-
ków szkolno-wychowawczych. 
Jeździł po różnych placówkach 
misyjnych oraz prowadził spo-
tkania z młodzieżą na ulicach. 

– Odszedłem z poprzedniej 
fundacji i założyłem własną. 
Stworzyłem ją z grupą młodych 
osób, które chcą ze mną współ-
pracować i pomagać kolejnemu 
pokoleniu – mówi Dobromir. – W 
naszym gronie są też osoby nie-
pełnosprawne, wśród nich jest 
dwudziestokilkuletni Mateusz 
z dziecięcym porażeniem mó-
zgowym, który prowadzi naszą 
stronę internetową. Zapropo-
nowałem mu wyjazd na waka-
cje z całą naszą grupą, ale oba-
wiał się, bo mama wcześniej go 
nie opuszczała. Uspokoiłem za-
równo jego jak i mamę, że może 
śmiało z nami wyjechać. I po-
jechaliśmy. Dzięki temu wyjaz-
dowi i spędzeniu wspólnie wa-
kacji pokazaliśmy mu, że może 

Jednak koszty leczenia i po-
byt w Stanach Zjednoczonych 
przekraczają możliwości fi nan-
sowe rodziców Bartka. Dlatego 
Krzysztof Sierant, wolontariusz 
z Drużyny Szpiku podjął się zor-
ganizowania tego koncertu.

– Organizowałem już wie-
le koncertów charytatywnych, 
ale ten jest szczególny, nie tyl-
ko pod względem liczby uczest-
ników. Zaangażowała się przede 
wszystkim lokalna młodzież, 

bez której ten koncert by się nie 
odbył. Zespoły muzyczne to wła-
śnie młodzi ludzie, którzy zde-
cydowali się sobotni wieczór 
poświęcić dla chorego na raka 
Bartka. Dzięki takim akcjom po-
magamy innym i uczymy tego 
młodych ludzi, co, mam nadzie-
ję, zaowocuje w przyszłości. 
Bartek jest uczniem Szkoły Pod-
stawowej nr 11, a ja jestem jej 
absolwentem – mówi Krzysztof 
Sierant, organizator koncertu.

Bartek do siódmego roku ży-
cia był pełnym energii, szczęśli-
wym i zdrowym chłopcem. Nie-
stety, w październiku 2011 roku 
wykryto w jego mózgu duży 
guz. Konieczna była pilna ope-
racja. Guza nie udało się usunąć 
w całości, a wyniki badań po-
twierdziły najgorsze diagnozy: 
rzadki nowotwór złośliwy mó-
zgu. Bartek został poddany kil-
kunastu cyklom chemioterapii, 
radioterapii, a także przeszedł 
kolejne, skomplikowane opera-
cje głowy.

– W czerwcu 2014 roku, pod-
czas rutynowej kontroli, u Bart-
ka wykryto 5 nowych, nieopera-
cyjnych guzów mózgu. Aby ra-
tować jego życie, konieczne jest 

Krzysztof Sierant i Weronika Mikołajczak wręczają Bartkowi 
upominek od Drużyny Szpiku.
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normalnie żyć. Planujemy kolej-
ne z nim wyjazdy. Nie boimy się 
jego wózka, niech wózek boi się 
nas – dodaje z uśmiechem Do-
bromir.

Spory żal ma Dobromir do in-
stytucji i osób, które są zobligo-
wane do pomocy innym.

– Pomoc młodym osobom ze 
strony państwa i różnych insty-
tucji jest znikoma. Myślę, że pra-
cują tam ludzie, którzy nie mają 
chyba kontaktu z rzeczywisto-
ścią. Jest bardzo wiele proble-
mów do rozwiązania w polskich 
szkołach, chociażby z dopala-
czami, różnymi używkami czy 
demoralizacją, która płynie z In-
ternetu. Państwo nie radzi so-
bie także z alkoholizmem wśród 
młodzieży, narkomanią czy roz-
bitymi rodzinami, w których naj-
częściej cierpią dzieci – mówi 
Dobromir.

Smutne jest to, że w tych dzia-
łaniach Dobromir i jego drużyna 
nie mają wsparcia lokalnej wła-
dzy. Wszystko robią sami. To, co 
mają w prowadzonej przez sie-
bie świetlicy, otrzymali od ludzi 
dobrej woli. Borykają się z wie-
loma problemami, a bez wspar-
cia z zewnątrz trudno jest poma-
gać innym. Pomoc otrzymali od 
swojego proboszcza, bo to on 
właśnie przekazał budynek na 
świetlicę. Jak usłyszał, że chcą 
pracować z młodzieżą, dał im 
wolną rękę. 

– Przykre w tym wszystkim 
jest to, że nie mogę iść do pre-
zydenta miasta i poprosić o po-
moc. A przecież to na urzędni-
kach ciąży obowiązek pomaga-
nia ludziom. Wiem jednak, że 
damy sobie radę bez ich pomo-

cy, ale nie tak to powinno wyglą-
dać – mówi z żalem Dobromir. 
– Musimy się wszyscy obudzić 
i alarmować, bo w innym przy-
padku nie będzie lepiej. Pokole-
nie młodych ludzi brnie w złym 
kierunku. My dorośli powinni-

śmy być wyznacznikami myśle-
nia w ich życiu, budowania fun-
damentów moralnych. Jeżeli my 
ich nie mamy, to skąd ci młodzi 
ludzie mają je mieć. I jak mają 
mądrze podejmować decyzje. 
Siłę i wiarę czerpię od Boga, to 
On daje mi je w pomaganiu mło-
dzieży – kończy rozmowę.

Więcej o działalności Do-
bromira Makowskiego można 
znaleźć na stronach www.rap-
pedagogia.pl i www.mlodzi-
dlamlodych.org.pl.

Jeżeli ktoś z czytelników chce 
wesprzeć działania Dobromira 
Makowskiego, może to uczynić 
wpłacając pieniądze na konto: 
Parafi a św. Mateusza Ap. i Ew. w 
Pabianicach, nr rachunku ban-
kowego: 

10-1020-3437-0000-1002-
0060-5444 z dopiskiem: Cen-
trum Młodzieżowe. 

STANISŁAW FURMANIAK

kosztowne leczenie za grani-
cą. W Europie system i procedu-
ry leczenia są zunifi kowane, dla-
tego zaawansowane konsultacje 
trwają w kilku ośrodkach me-
dycznych w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie stosowane są nowe, 
nie praktykowane u nas, sku-
teczne metody leczenia – mówi 

Paweł Hadyński, tata Bartka. – 
Aktualnie uzyskaliśmy akcepta-
cję na przeprowadzenie lecze-
nia w USA oraz zgodę i wsparcie 
ze strony polskich lekarzy. Koszt 
leczenia jest ogromny, gdyż wy-
nosi około 600 tys. zł., ale daje 
szansę całkowitego powrotu 
Bartka do zdrowia. Niestety na-

sza sytuacja fi nansowa nie po-
zwala na podjęcie leczenia Bart-
ka za granicą.

Na koncert przybyło około 
600 osób. Los chorego chłopca 
nie jest ludziom obojętny. Moż-
na było usłyszeć najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki w wykonaniu: 
Szkolnego Chóru Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w Poznaniu, Zespo-
łu Dziecięcego „Wicherki Boże”, 
Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Pile, Zespołu Canta-
te Deo i Chóru Dziecięcego Po-
znańskiej Szkoły Chóralnej Je-
rzego Kurczewskiego.

Wolontariusze Drużyny Szpi-
ku z Poznania, Pobiedzisk, 
Pniew i Nowego Tomyśla przy-
gotowali kilka stoisk, na których 
można było nabyć cegiełki oraz 
domowe wypieki i różne gadże-
ty. W zamian wszyscy, którzy 
chcieli pomóc Bartkowi, mogli 
wrzucać pieniądze do skarbo-
nek. Zainteresowanie było duże, 
bo już w trakcie koncertu zabra-
kło ciast i gadżetów. Całkowi-

ty dochód z koncertu – ponad 11 
tys. zł. – zostanie przekazany na 
leczenie Bartka.

Oprócz choroby Bartka stres 
i nerwy wywołał u jego mamy 
obustronny rak piersi. Aktual-
nie jest w trakcie leczenia. Sy-
tuacja fi nansowa państwa Ha-
dyńskich uległa znacznemu po-
gorszeniu, ponieważ dla rato-
wania życia synka poświęci-
li całkowicie swoje zajęcia za-
wodowe. Dodatkowo w fi rmie 
pana Pawła Hadyńskiego też 
pojawiły się problemy. Dlatego 
tak ważne jest wsparcie nie tyl-
ko Bartka, ale również jego ro-
dziców. Jeżeli ktoś chce pomóc 
rodzinie Hadyńskich, może 
wpłacić pieniądze na prywatne 
konto: 20-1160-2202-000-0001-
8251-0406.

Patronat Honorowy objęli: 
Prezydent Miasta Poznania Ja-
cek Jaśkowiak, Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek i Arcybi-
skup Metropolita Poznański ks. 
Stanisław Gądecki.

Patronat medialny: Telewizja 
WTK, Głos Wielkopolski, portal 
epoznan.pl i Radio Merkury Po-
znań.

STANISŁAW FURMANIAK

Siłę i wiarę 
czerpie od Boga

Podziel się sercem

Dobromir Makowski z żoną Bogumiłą. 

Krzysztof Sierant (z lewej), organizator koncertu 
wraz z nieocenionymi wolontariuszami Drużyny Szpiku.
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Nauka 
języków
Członkowie Stowarzyszenia 

„mali bracia Ubogich” uczą 
się języków rosyjskiego, fran-
cuskiego i niemieckiego. Będą 
się także uczyć angielskiego.

Osoby średnio zaawansowa-
ne uczyć będzie w środy o go-
dzinie 10 Lubomiła Karczma-
rek, nauczycielka z wieloletnim 
doświadczeniem. Natomiast 
podstaw angielskiego w każdy 
czwartek o godzinie 13.30 uczyć 
będzie Katarzyna Rybarczyk. 
Ważne jest zapewnienie uczest-
nikom bezstresowej nauki. Nie 
ma obawy, że ktoś nie zda do na-
stępnej klasy. awa 

Na ferie 
w góry 
Wprawdzie brakuje mro-

zu i śniegu – atrakcji zi-
mowych ferii, ale pogoda nie 
zniechęca do organizowania 
wyjazdów w góry. Brak odpo-
wiednich warunków pogodo-
wych można przecież urozma-
icić miłym i atrakcyjnym spę-
dzeniem czasu. 

Mirosława Kaźmierczak, sze-
fowa Krajowego Forum Kobiet 
Oddział Wielkopolski, postano-
wiła organizować w Zakopa-
nem ferie zimowe, które przy-
padają w drugiej połowie lutego, 
dla dzieci pełnosprawnych i nie-
pełnosprawnych z terenu Wiel-
kopolski. Rozeznała zapotrze-
bowanie na tego rodzaju spę-
dzenie zimowej przerwy w na-
uce, zebrała wymagane fundu-
sze. Część z nich to dofi nanso-
wanie z funduszu składkowe-
go KRUS. Przejazd zrealizowany 
będzie autobusem lub zarezer-
wowanym wagonem w pociągu 
do Zakopanego. 

Warto jak najszybciej skon-
taktować się z organizatorem 
pod numerem 62-285-24-14, by 
otrzymać pełną informację i za-
rezerwować miejsce. Pojechać 
może każde dziecko z terenu 
Wielkopolski, także niepełno-
sprawne, pod warunkiem, że jest 
samodzielne i ma orzeczenie o 
niepełnosprawności. Organiza-
torzy podchodzą do tych uczest-
ników ze szczególna troską i od-
powiedzialnością. Rodzice mu-
szą dowieźć dzieci do wyzna-
czonych punktów w Poznaniu i 
w Środzie Wielkopolskiej. awa

„Model współpracy ad-
ministracji publicznej i 

organizacji pozarządowych – 
teoria i praktyka” – to tytuł kon-
ferencji zorganizowanej przez 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego we współpracy ze 
Związkiem Organizacji Sieć 
Współpracy „Barka” oraz Wiel-
kopolską Radą Koordynacyjną. 

Spotkanie 16 grudnia w sie-
dzibie Fundacji „Barka” wpisa-
ło się w działania projektu pod 
nazwą „Obywatelska Wielko-
polska” współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Konferencję otwarła Anna 
Grzymisławska, dyrektor De-
partamentu Organizacyjnego i 
Kadr Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
Przedstawiono założenia „Mo-
delu współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarzą-
dowych”, który został opracowa-
ny na potrzeby trzeciego sekto-
ra oraz lokalnych samorządów.

Każdy przedstawiciel organi-
zacji pozarządowej wie, że bez 
współpracy z instytucjami pu-

blicznymi nie sposób mówić 
o realizacji zamierzonych ini-
cjatyw. Organizacje potrzebu-
ją cennych wskazówek w za-
kresie wdrażania pomysłów, a 
w szczególności funduszy, któ-
re umożliwią ich realizację. Czę-
sto zastanawiamy się, na jakiej 
podstawie i według jakich kryte-
riów oceniane są oferty konkur-
sowe. Nie zawsze wiemy, w jaki 
sposób je wypełniać, aby speł-
niały wszystkie wymogi. Proble-
mem, w opinii prelegentów, jest 
również rzetelność rozliczeń re-
alizowanych projektów. 

Z tych właśnie powodów war-
to brać udział w nieodpłatnych 
konsultacjach społecznych, or-
ganizowanych przez instytucje i 
organizacje. Za pozytyw w kwe-
stii współpracy samorządów z 
organizacjami pozarządowymi 
uznano promowanie partnerstw 
organizacji (partnerstwa orga-
nizacji docenia m.in. Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu przy rozpatrywa-
niu ofert na realizację zadań pu-
blicznych). 

Omówiono zawarte w „Mode-
lu współpracy” zasady: – suwe-

renności, partnerstwa, pomoc-
niczości, efektywności, uczciwej 
konkurencji, jawności i narzędzi 
(wzorce działań). Każdy uczest-
nik mógł zapoznać się z pełną 
treścią tego dokumentu.

Podczas konferencji nie za-
brakło głosów ekspertów. Wypo-
wiadał się Tomasz Sadowski, za-
łożyciel Fundacji Pomocy Wza-
jemnej „Barka”, Lidia Węsier-
ska-Chyc ze Związku Organiza-
cji Sieć Współpracy „Barka”, Pa-
weł Michałowski z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, 
Izabela Leśniak z Oddziału Ko-
ordynacji Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi przy 
Wydziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia, Justyna K. Ochędzan z WRK i 
Piotr Luczys z Fundacji „Klaster”. 

Konferencję podsumowa-
ła debata dotycząca możliwości 
wdrożenia „Modelu współpracy 
administracji publicznej i organi-
zacji pozarządowych”. Dwa dni 
później (18 grudnia) w siedzibie 
Fundacji „Barka” zorganizowano 
bezpłatne szkolenie poświęcone 
„Modelowi współpracy”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Noworocznie 
w „Klaudynce”

Wiedza 
dla organizacji

Tegoroczne spotkanie nowo-
roczne Kórnickiego Stowa-

rzyszenia Pomocy Niepełno-
sprawnym Intelektualnie i Ru-
chowo „Klaudynka” 4 stycznia w 
restauracji „Biała Dama” w Kór-
niku rozpoczęło się oryginal-
nym przedstawieniem – „Sta-
ropolskim kolędowaniem” we 
wspólnym wykonaniu uczestni-
ków miejscowego Środowisko-
wego Domu Samopomocy i Pio-
tra Rogalińskiego, aktora i mu-
zyka z pobliskiego Borówca.

Prezes „Klaudynki” Anetta 
Szarzyńska złożyła noworoczne 
życzenia i powitała obecnych, w 
tym wiceburmistrza Kórnika An-
toniego Kalisza.

Wiceburmistrz poinformował, 
że uchwałą Rady Miejskiej Kór-
nika ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy korzystać będzie 
w nowym roku 25 osób czyli o 10 
więcej. Życzenia złożył wszystkim 
także uczestnik ŚDS Bartek. Śpie-
wano kolędy, gdy zjawił się gwiaz-
dor i rozdał wszystkim prezenty. 

ROBERT WRZESIŃSKIFO
T.
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13 stycznia grupa rodzi-
ców dzieci i dorosłych 

osób niepełnosprawnych 
po raz kolejny protestowa-
ła przed Kancelarią Preze-
sa Rady Ministrów. Ubiegło-
roczny protest okupacyjny (w 
kwietniu) przyniósł podwyżkę 
świadczenia pielęgnacyjnego 
dla opiekunów rezygnujących 
z pracy zawodowej na rzecz 
opieki nad dzieckiem niepeł-
nosprawnym. Nie rozwiązał 
jednak wszystkich kłopotów. 
Niesamodzielność oraz wyni-
kające z niej problemy socjal-
ne to sprawa bardzo złożona.

O niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji mówi-
my w przypadku małych dzie-
ci (wczesne dzieciństwo), osób 
starszych, długotrwale i prze-
wlekle chorych, ludzi z niepeł-
nosprawnością fi zyczną, sen-
soryczną, psychiczną czy in-
telektualną. Niesamodzielność 
obejmuje też osoby bezdom-
ne, uzależnione i w kryzysach 
emocjonalnych. W tym artyku-
le chcę skupić się na niepełno-
sprawności, która sprawia, że 
człowiek wymaga komplekso-
wej i interdyscyplinarnej po-
mocy na wszystkich etapach 
życia – od chwili urodzenia aż 
do śmierci. Tu wyłania się pro-
blem: w Polsce brakuje spój-
nego systemu wsparcia opie-
ki nad osobami niesamodziel-
nymi.

DYLEMATY
RODZICÓW

W ciągu ostatnich lat zaczęły 
dość dobrze rozwijać się pro-
gramy wczesnej interwencji i 
wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka, ale ciągle brak 
właściwego wsparcia psycho-
logicznego dla młodych ma-
tek dzieci z niepełnosprawno-
ścią. Jeszcze trudniejsza jest 
sytuacja opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, którzy przez 
większość życia byli nieaktyw-
ni zawodowo, bo pielęgnowa-
li niepełnosprawne dziecko: po 
jego śmierci zostają pozbawie-
ni jakichkolwiek świadczeń. 
Jedyną formą wsparcia, którą 
przewiduje dla nich państwo, 
jest zasiłek dla bezrobotnych, 
szkolenia i bezpłatne staże.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 12 stycznia na stro-
nie internetowej poinformowa-
ło, że „w 2014 roku na wspar-
cie osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów rząd prze-
znaczył rekordowe 14 miliar-
dów złotych”. Jak wynika z da-
nych, świadczenie pielęgna-
cyjne pobiera 105 tysięcy ro-
dziców i opiekunów niepeł-
nosprawnych dzieci. Tu war-
to przypomnieć, że świadcze-
nie to przysługuje wyłącznie 
rodzicowi dziecka, u którego 
niepełnosprawność wystąpiła 
przed 18 rokiem życia. W ma-
teriale znajdujemy również za-
pis dotyczący dofi nansowań z 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia (m.in. zakupu przedmio-
tów ortopedycznych, pielę-
gniarskiej opieki długotermi-
nowej), do których ustawia się 
coraz dłuższa kolejka oczeku-
jących. Artykuł 68 pkt. 3 Kon-
stytucji RP mówi, że „władze 
publiczne są zobowiązane do 
zapewnienia szczególnej opie-
ki zdrowotnej” m.in. osobom 
z niepełnosprawnością oraz 
starszym. W praktyce, niestety, 
zapis ten staje się fi kcją, bo do-
stęp do bezpłatnej i terminowej 
pomocy medycznej jest znacz-
nie ograniczony. 

Odrębnym problemem jest 
przyszłość niesamodzielne-
go dziecka po śmierci jedyne-
go opiekuna. W Niemczech 
bez zarzutu działa mieszkal-
nictwo wspomagane, w Belgii 
człowiek ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności (po 
rozpoznaniu sytuacji życio-
wej) może otrzymać wspar-
cie asystenta osoby niepełno-
sprawnej nawet do 24 godzin 
na dobę. W Polsce osoba za-
leżna po śmierci opiekuna tra-
fi a pod opiekę instytucji – naj-
częściej do domu pomocy spo-
łecznej znacznie oddalonego 
od środowiska, w którym funk-
cjonowała przez większość ży-
cia. Doświadczenia pokazują, 
że nie ma tam mowy o budo-
waniu i kształtowaniu poczu-
cia niezależności, bo surowe 
regulaminy stawiane są ponad 
dobrem człowieka, prawem do 
wolności, godności, spędzania 
czasu wolnego według wła-
snych potrzeb.

AKTYWNOŚĆ
I INKLUZJA

Przedstawiciele środowi-
ska pedagogiki specjalnej pro-
blem niesamodzielności osób 
niepełnosprawnych rozpatrują 
w kategorii wyzwań dla edu-
kacji, rehabilitacji i inkluzji. W 
publikacji „Niesamodzielność. 
Studia z pedagogiki specjalnej” 
pod redakcją naukową Małgo-
rzaty Sekułowicz i Małgorzaty 
Oleniacz w materiale „Realiza-
cja praw osób starszych w Pol-
sce – wybrane obszary ryzy-
ka niesamodzielności” Berna-
deta Szczupał zwraca uwagę 
na skrajnie niekorzystną sytu-
ację wokół systemu zabezpie-
czenia społecznego, która sta-
nowi poważne zagrożenie dla 
samodzielności. Niskie świad-
czenia – jak pisze autorka – nie 
gwarantują zapewnienia wła-
ściwego poziomu bezpieczeń-
stwa socjalnego. 

Tworzenie osobom niepeł-
nosprawnym możliwie jak naj-
lepszych warunków do god-
nego i satysfakcjonującego ży-
cia, a co się z tym wiąże, ak-
tywności zawodowej i spo-
łecznej, to wyzwanie dla całe-
go społeczeństwa. Można mu 
sprostać jedynie przez słucha-
nie głosu niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych, bo ta gru-
pa w kwestii niesamodzielno-
ści oraz braku odpowiednie-
go wsparcia dla osób niesa-
modzielnych ma niewątpliwie 
najwięcej do powiedzenia.

O prawdziwej inkluzji bę-
dziemy mogli mówić dopie-
ro wówczas, kiedy przestrzeń 
obywatelska stanie się dostęp-
na dla każdego człowieka nie-
zależnie od jego sytuacji zdro-
wotnej, ekonomicznej, miesz-
kaniowej czy poziomu wy-
kształcenia. 

WYKLUCZENI
OPIEKUNOWIE

Na dyskryminację narażo-
ne są osoby niesamodziel-
ne, ale również ich opiekuno-
wie. Aby zwrócić uwagę na 
niepokojącą sytuację, na por-
talu społecznościowym „Fa-
cebook” powstała strona in-
formacyjna „Wykluczeni opie-

kunowie dorosłych osób nie-
pełnosprawnych”. Funkcjonu-
je też Stowarzyszenie Opie-
kunów Osób Niepełnospraw-
nych „STOP wykluczeniom”. 
W liście otwartym do Premie-
ra RP opiekunowie zawiera-
ją następujące zdanie: „W la-
tach 2014- 2020 Polska będzie 
realizować strategię Unii Eu-
ropejskiej w ramach deinsty-
tucjonalizacji opieki nad oso-
bami niepełnosprawnymi. W 
związku z tym stanie się be-
nefi cjentem milionów euro. W 
tej sytuacji nietrudno oprzeć 
się wrażeniu, że zdemontowa-
no w miarę dobrze działający 
system wsparcia opiekunów 
osób niepełnosprawnych, aby 
na jego miejsce powołać nowy 
system, który środki przeka-
zane przez Brukselę przekaże 
do prywatnych biznesów opie-
kuńczych powiązanych z po-
mysłodawcami nowej ustawy 
zamiast na pomoc dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych, 
którzy sprawują opiekę nad 
90% osób niepełnosprawnych 
niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji” (źródło: http://
wdolnymslasku.pl/).

ASYSTENTURA
SPOŁECZNA

Dobrym rozwiązaniem 
wspomagającym opiekunów 
dorosłych osób niesamodziel-
nych jest wyżej wspomniana 
pomoc asystenta osoby nie-
pełnosprawnej. W kontekście 
zabezpieczenia społecznego 
osób niepełnosprawnych oka-
zuje się ona o wiele korzyst-
niejsza aniżeli instytucje spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych. Asystenturze coraz wię-
cej uwagi poświęcają rozmaite 
dokumenty, opracowania i pu-
blikacje jednostek publicznych, 
ale wciąż brakuje rozwiąza-
nia ustawowego, które zezwo-
liłoby na pokrycie przez pań-
stwo kosztów usług asysten-
ta i tym samym umożliwienie 
osobie niepełnosprawnej bez-
płatne wsparcie, gwarantowa-
ne przez państwo. Więcej na 
ten temat napiszę w kolejnym 
artykule.

 KAROLINA KASPRZAK

Niesamodzielność 
– wyzwaniem
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Nowy Rok
WZINR
w Środzie
W niedzielę 11 stycznia w 

restauracji turystycz-
nej „U Moniki” odbyło się spo-
tkanie noworoczne członków 
Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu koło 
Środa Wielkopolska. Uczest-
niczyli członkowie koła i za-
proszeni goście: burmistrz 
Środy Wojciech Ziętkowski, 
prezes zarządu głównego 
WZINR w Poznaniu Mirosła-
wa Rynowiecka i prezesi kół 
ze Śremu, Owińsk i Poznania. 

Gości powitał i złożył życze-
nia noworoczne prezes koła 
Jerzy Skrobiszewski. W skró-
cie podsumował dorobek 2014 
roku i przedstawił plan pracy 
na rok 2015. W ubiegłym roku 
zorganizowano wyjazd na Ter-
my Maltańskie, do Dziwnówka, 
Polanicy, Książa, Wałbrzycha i 
Pragi, pikniki z okazji dnia mat-
ki wspólnie z emerytami i ama-
zonkami oraz w Lutyni. Przed-
stawiciele koła brali udział w 
szkoleniu w Trzemesznie „Li-
der pilnie poszukiwany”, kursie 
komputerowym oraz w spotka-
niu z członkami Polskiego To-
warzystwa Chorób Nerwowo-
Mięśniowych w Poznaniu. W 
tym roku planowany jest m.in. 
wyjazd nad morze do Sianożę-
tów, do Ośrodka „Terano” w Śle-
sinie i Lichenia oraz tradycyjny 
piknik w Lutyni. 

Były też wystąpienia i życze-
nia zaproszonych gości. Orga-
nizatorzy zaoferowali skromny 
poczęstunek. na

...całe nieszczęście ludzi pochodzi 
z jednej rzeczy, to jest, że nie umie-
ją pozostać w spokoju i w izbie.

Blaise Pascal, Myśli1

Współcześni ludzie boją się 
ciszy. Jesteśmy przyzwy-

czajeni do nadmiaru bodźców, 
życie w hałasie powoli przesta-
je nam przeszkadzać. Pozba-
wiamy się w ten sposób dostę-
pu do najlepszego źródła siły i 
wewnętrznego spokoju.

Poziom natężenia dźwięku 
w zamieszkiwanych przez nas 
przestrzeniach jest dziś tak wy-
soki, że byłby niewyobrażalny 
dla ludzi żyjących 100 lat temu. 
Co więcej, wzrasta on z roku na 
rok. W dużych miastach w ciągu 
dnia hałas utrzymuje się na po-
ziomie 70-80 decybeli (dB)2. Pra-
wie co drugi Polak żyje w hała-
sie wyższym niż dopuszczalne 
normy, wynoszące 60 dB dzien-
nie i 50 w nocy3. Powoli traci-
my wrażliwość na hałas; przy-
zwyczajamy się do niego, bo 
nie mamy innej możliwości. A 
jeśli zdarzy się nam wyjechać 
na wieś, nocna cisza okazuje 
się niepokojąca – zdarza się, że 
wręcz nie pozwala nam zasnąć.

HAŁAS JEST 
NIEBEZPIECZNY!

Medycyna od dawna zwraca 
uwagę na szkodliwe skutki na-
rażenia na hałas. Uszkadza on 
przede wszystkim nasz słuch. 
Najbardziej bezpośredni sku-
tek to przesunięcie progu słysze-
nia: przestajemy słyszeć cich-
sze dźwięki, potrzebujemy coraz 
mocniejszych bodźców słucho-
wych. Przy poziomie dźwięku 
przekraczającym 80 dB dochodzi 
do trwałego uszkodzenia słuchu. 
Powstawanie uszkodzeń słuchu 
jest procesem powolnym – ubyt-
ki pojawiają się stopniowo i bez-
boleśnie. Dlatego osoby narażo-
ne na nadmierny hałas często 
nie dostrzegają jego negatywne-
go oddziaływania aż do momen-
tu, kiedy okazuje się, że pojawi-
ły się u nich poważne ubytki słu-
chu4. 

Fale dźwiękowe są jednak od-
bierane nie tylko przez ucho, 
ale przez cały organizm; hałas 
uszkadza nie tylko narząd słu-
chu! Anatomiczne połączenie 
nerwowej drogi słuchowej z korą 
mózgową sprawia, że bodź-
ce słuchowe oddziałują na cały 
mózg, a w konsekwencji na stan 
i funkcje wielu narządów we-
wnętrznych. Hałas jest przede 
wszystkim źródłem silnego stre-
su i jako taki może powodować 
rozwój różnego typu chorób (np. 
choroby ciśnieniowej, choroby 
wrzodowej czy nerwic)5. 

Pozasłuchowe skutki działa-
nia hałasu nie są jeszcze w peł-
ni rozpoznane. Doświadczal-
nie wykazano jednak, że słab-
sze bodźce akustyczne (o pozio-
mie 55–75 dB) powodują rozpro-
szenie uwagi, utrudniają pracę i 
zmniejszają jej wydajność. Na-
tomiast po przekroczeniu pozio-
mu 75 dB pojawiają się poważ-
ne zaburzenia funkcjonowa-
nia organizmu: zmęczenie, za-
burzenia snu, stany lękowe i de-
presja, zaburzenia układu krąże-
nia i układu trawiennego. Skutki 
działania hałasu kumulują się w 
czasie; ciągłe narażenie na ha-
łas jest bardziej niebezpieczne 
niż przerywane, ponieważ or-
ganizm nie ma wtedy czasu na 
regenerację. Dlatego tak ważne 
jest, by raz na jakiś czas zapew-
nić sobie chwilę ciszy – pozwa-
lamy w ten sposób organizmo-
wi odpocząć od bodźców aku-
stycznych i zregenerować się.

Na zagrożenia związane z 
hałasem zwracają uwagę zwy-
kle badacze zajmujący się bez-
pieczeństwem w miejscu pracy. 
Ale doniesienia o niekorzystnym 
wpływie hałasu dotyczą nie tyl-
ko tych, którzy pracują w fabry-
kach pełnych hałaśliwych ma-
szyn! Wszyscy jesteśmy coraz 
bardziej narażeni na hałas – na 
przykład zwykły ruch uliczny po-
woduje hałas na poziomie 80-90 
dB. Jest to szczególnie szkodliwe 
dla dzieci. Rozwijający się płód 
jest bardzo wrażliwy na dźwię-
ki – potwierdzono wpływy ha-
łasu na częstsze pojawianie się 
wad wrodzonych u noworod-
ków, których matki były w czasie 
ciąży narażone na podwyższony 
poziom hałasu; z kolei starsze 
dzieci, które rozwijały się w zbyt 
hałaśliwym środowisku, częściej 

wykazują trudności z rozwojem 
mowy i umiejętności czytania 
oraz defi cyt uwagi.

UCIECZKA
PRZED CISZĄ

Hałas szkodzi nie tylko ciału. 
Ponieważ ciało i umysł są nie-
rozerwalnie związane, nadmiar 
bodźców słuchowych uniemoż-
liwia nam koncentrację i efek-
tywne działanie. To nie przypa-
dek, że czasem będąc w pełnym 
hałasu pomieszczeniu mówimy: 
„nie słyszę własnych myśli” – na-
prawdę ich nie słyszymy! 

Nie chodzi jednak tylko o efek-
tywność. Życie w nieustannym 
zgiełku ma też skutki głębsze, 
duchowe. Uniemożliwia bowiem 
skupienie i uważność – nie tylko 
koncentrację na tym, co aktual-
nie robimy, ale docenianie i prze-
żywanie w pełni każdej chwili 
naszego życia. Pomyślmy o tym, 
jak wiele bodźców (zwłaszcza 
informacji) dociera do nas na co 
dzień: często, nawet kiedy pra-
cujemy albo spędzamy czas z 
bliskimi, dodatkowo włączamy 
telewizor, radio, muzykę. Wiele 
osób przyznaje też, że czują się 
nieswojo, kiedy zostają same w 
domu; muszą słyszeć w tle jakieś 
dźwięki – zwykle nie słuchają 
tego, co mówi prezenter, nie śle-
dzą programu TV ani nie słucha-
ją muzyki; sam dźwięk cudze-
go głosu albo muzyki sprawia, 
że czują się bezpieczniej. Coraz 
więcej ludzi boi się ciszy – ponie-
waż boi się siebie, boi się zostać 
sam na sam z własnymi myśla-
mi i uczuciami. 

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.

Przemawia burmistrz Środy 
Wojciech Ziętkowski. Z prawej 

prezes Jerzy Skrobiszewski.

Witold
Bońkowski

Cisza: pokarm 
dla duszy i ciała(1)

1  Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Że-
leński, Warszawa 1972, s. 94.

2  http://dom.money.pl/budownictwo/
wiadomosci/artykul/halas;w;wiel-
kim;miescie,249,0,417529.html 
(25.08.2013).

3  h t t p : / / w w w. h u b y s e o p l . h o m e .
pl/08_halas/81_normy_halasu.html 
(25.08.2013).

4  http://www.halas.wortale.net/82-
Skutki-oddzialywania-halasu-na-
organizm-ludzki.html (25.08.2013).

5  h t tp : / /www.c iop .p l /6538.h tml 
(25.08.2013)
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Pod koniec ubiegłego roku 
przeprowadzono konsul-

tacje, zbierano opinie i uwa-
gi dotyczące budowy schodów 
przy ulicy Chwiałkowskiego, 
prowadzących do skrzyżowa-
nia z ulicą Dolna Wilda w Po-
znaniu. Początkowo w pla-
nach było tylko malowanie, ale 
zły stan techniczny sprawił, że 
uwzględniono ich rozbiórkę.

Do tej pory schody były popę-
kane, miały zniszczone poręcze, 
a wokół panoszyła się dziko ro-
snąca zieleń. Dzięki zaangażo-
waniu Zarządu Dróg Miejskich 
w Poznaniu schody łączące uli-

Wzruszająca wigilia od-
była się w 2014 roku 

w Warsztacie Terapii Za-
jęciowej Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu w Owińskach. 
Już po przekroczeniu drzwi 
czuło się niezwykłą atmos-
ferę świątecznej podniosło-
ści i niecierpliwe oczekiwa-
nie na gwiazdora. 

Przy wigilijnym stole sie-
dzieli wszyscy uczestnicy, 
pracownicy Warsztatu i za-
proszeni goście. Głos za-
brał ojciec Tomasz, a Marle-
na przeczytała fragment Pi-
sma Świętego. Życzenia zło-
żyły prezes WZINR Mirosła-
wa Rynowiecka i kierownik 
WTZ Małgorzata Wołosz. 
Przed posiłkiem złożonym z 
wielu dań, przygotowanych 
przez uczestników WTZ w 
pracowni gospodarstwa do-
mowego, rozdano opłatki i 
składano sobie życzenia. 

cę Chwiałkowskiego i Dolną 
Wildę odzyskają dawny wygląd. 
Projektując to przedsięwzięcie 
wzięto pod uwagę zdanie Miej-
skiego Konserwatora Zabytków: 
powstanie imitacja historycz-
nych schodów wraz z lampami 
w stylu art-deco. W projekcie za-
chowano układ murów prosto-
padłych do linii schodów. 

Kolejne udogodnienie to ba-
lustrady w środku i po bokach, 

które ułatwią korzystanie z po-
szczególnych stopni osobom 
o ograniczonej sprawności ru-
chowej. Ciekawostką są „szyny” 
do prowadzania rowerów, dzię-
ki czemu rowerzyści bez trudu 
przedostaną się z ulicy Chwiał-
kowskiego na Dolną Wildę i od-
wrotnie. Starą, zniszczoną zie-
leń na skarpach zastąpią nowe 
krzewy. Oprócz tego zaprojek-
towano odcinek drogi na jezd-

nię o nawierzchni bitumicznej 
oraz chodniki dla pieszych po 
obu stronach ulicy. Ich szero-
kość dostosowano do przebie-
gu elewacji przyległych budyn-
ków. Po północnej stronie ulicy 
będzie pięć miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych. 
Drugi powód do radości to plan 
poszerzenia jezdni, co umożli-
wi swobodne zawracanie pojaz-
dów. awa 

rają się wzajemnie, mobili-
zują i ciepło się do siebie od-
noszą. Wzruszała zarówno 
niepewność Ewy, czy otrzy-
ma wyróżnienie, jak i jej ra-
dość, kiedy to wyróżnie-
nie dostała. Wzruszała tre-
ma Grzegorza, składającego 
w pięknych słowach życze-
nia w imieniu swojej rodzi-
ny. Wzruszał Tomek jako elf 
roznoszący upominki. Przy-
tulał się do każdego obdaro-
wanego.

Taka wigilia może odmie-
nić myślenie o osobach nie-
pełnosprawnych. Trzeba 
im więcej podobnych spo-
tkań, więcej klas integracyj-
nych, więcej występów arty-
stycznych i wystaw ich prac. 
Niepełnosprawni – pokazuj-
cie się. Dajcie się poznać. A 
świat się zmieni na lepszy. 
Bardziej tolerancyjny. Bar-
dziej życzliwy.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Będą nowe schody 

Wigilia pełna wzruszeń

Dla mnie była to wyjąt-
kowa wigilia ze wzglę-
du na niezwykłą atmosferę 
jaka panuje w Warsztacie w 
Owińskach. Na każdym kro-

ku było widać troskę i sym-
patię z jaką każdy pracownik 
odnosił się do uczestników. 
Wzruszała więź między sa-
mymi uczestnikami. Wspie-
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Tydzień przed „Barbórką”, 27 
listopada, gościliśmy w na-

szym Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej w Swarzędzu prawdzi-
wego górnika Ryszarda Śmie-
tanę, który od 29 lat pracu-
je w Kopalni Węgla Brunatne-
go Adamów. Istnieje ona 55 
lat i pracuje 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę. Zatrudnia 
2.500 górników. Kopalnia wy-
dobywa rocznie 4.500.000 ton 
brunatnego węgla. 

Pan Ryszard ubrany był w ga-
lowy strój górniczy. Na głowie 
miał czapkę z białymi piórami. 
Dowiedzieliśmy się, że górnicza 
czapka może mieć cztery kolo-

ry piór: zielony, czerwony, czar-
ny i biały. Zależą one od stopnia 
i zajmowanego stanowiska gór-
niczego. Zieloną nosi szef, czer-
woną orkiestra, czarną górni-
cy wydobywający węgiel, a bia-
łą górnicy nadzorujący wydoby-
cie. Do galowego stroju przypięty 
miał kordzik, czyli mały ozdob-
ny mieczyk. Pan Ryszard opo-
wiedział nam jak wydobywa 
się węgiel i pokazał zdjęcia ma-
szyn, które pomagają przy pracy 
i mogą mieć wysokość wieżow-
ca. Na zakończenie przymierza-
liśmy strój górnika i zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie. 

MICHAŁ OGONIAK

W dniu 3 grudnia wybrali-
śmy się do stolicy Nie-

miec, aby poczuć tam atmos-
ferę nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia. Udaliśmy 
się na świąteczne jarmarki, 
organizowane co roku w wie-
lu punktach miasta. Mogliśmy 
nabyć świąteczne upominki, 
spróbować grzańca i lokal-
nych, świątecznych smako-
łyków, których zapachy uno-
siły w powietrzu. Słuchali-
śmy bardzo różnorodnego re-
pertuaru miejscowych wo-
kalistów. Miasto urzekło nas 
świątecznymi dekoracjami, 
które podziwialiśmy na każ-
dym kroku. Zwiedziliśmy mu-
zeum Starożytnego Egiptu, 
jedno z wielu w Berlinie. Mo-
gliśmy zobaczyć w nim pa-
miątki z bardzo odległych 
czasów. Przyglądaliśmy się 
pięknej biżuterii królowej Ne-
fretete i innym skarbom daw-
nej historii. Berlin to miasto 
pełne zabytków, takich jak 
Brama Brandenburska, Re-

W Gimnazjum nr 3 w Swa-
rzędzu 7 grudnia 2014 

roku odbył się „Bal z Mikołaja-
mi” dla podopiecznych naszego 
Stowarzyszenia razem z młod-
szymi dziećmi objętymi opieką 
OPS-u. Na nasz bal przybyli 
m.in.: członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego Zygmunt Je-
żewski, pełnomocnik Starosty 
Poznańskiego do spraw osób 
niepełnosprawnych Elżbieta 
Tonder, dyrektor PCPR w Po-
znaniu Elżbieta Bijaczewska, 
burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek i przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Cza-
chura. Goście przynieśli dla nas 
dużo słodyczy. 

Uczestników zabawy powita-
ła Barbara Kucharska. Gościom 
zadedykowano utwór „Człowie-
czy los”. Wzruszająco zaśpiewa-
ła go nasza uczestniczka Sandra 
Paetz. Nie zawiodły nas przyja-
zne „Mikołaje” z fi rmy Blum. Po-
dziękowaliśmy naszym wolon-
tariuszom. Zatańczyliśmy dla 
nich taniec, który poprowadzi-
ła Roma Jakubowska. Wystąpiła 

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI 

Halina Benedyk. Swoim wystę-
pem, śpiewem i tańcem przygo-
towała nas do mikołajkowej dys-
koteki. Oprawą muzyczną i za-
grzewaniem do zabawy zajmo-
wał się Robert Olszewski i jego 
zespół „Music Max”. 

Jak co roku, na zakończenie 
balu podopieczni Stowarzysze-

nia otrzymali paczki z prezen-
tami. Dziękujemy osobom, któ-
re pomogły zorganizować bal i 
zapewnić nam cudowne popo-
łudnie. Dziękujemy za wsparcie 
władzom Powiatu i Gminy, fi r-
mie Blum, Małgorzacie Nowak 
z cukierni „Magdalenka”, Bar-
barze Antoniewicz, Spółdziel-

ni Mieszkaniowej, Gimnazjum 
nr 3, Krzysztofowi Wróblowi, 
Tadeuszowi Krugowi, Łucji Ka-
mieńskiej, Katarzynie Szkudla-
rek, Robertowi Majewskiemu ze 
Skórzewa i Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. 

MICHAŁ OGONIAK

ichstag, ruiny Muru Berliń-
skiego. Cieszymy się, że mo-
gliśmy zobaczyć to miasto na 
własne oczy. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

To my w Muzeum Starożytnego 
Egiptu w Berlinie.
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Bal z Mikołajami

Nasze zdjęcie z górnikiem.

Górnik w WTZ Świąteczny 
Berlin 

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 S
PD

ST

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 S
PD

ST



STRONA 15LUTY 2015

Już po raz czternasty zaprzy-
jaźniona szkoła Fundacji Edu-

kacji Społecznej EKOS w Swa-
rzędzu zaprosiła nas do udzia-
łu w zawodach sportowych 
przygotowanych 12 grudnia 
specjalnie dla naszego WTZ.

 Całą oprawę igrzysk i kon-

Do naszego Warsztatu za-
witał 22 listopada 2014 

roku podróżnik Andrzej Pa-
sławski. Opowiadał nam in-
teresująco o królewskim mie-
ście Londynie. Żyją tam lu-
dzie wielu narodowości, wy-
znający wiele religii. Wielo-
barwność i piękno przeplata 
się z biedą, a historia z nowo-
czesnością.

Londyn znamy głównie z fi l-
mów i tego, że jest jednym z 
największych portów rzecz-
nych. To stolica, w której 
mieszka królowa ze swoją ro-
dziną. Jest to miasto mgieł, za-
bytków i wielu sportów. To w 
nim grasował Kuba Rozpru-
wacz. Tu rozpoczęła się moda 
na herbatę z mlekiem i pud-
ding. Przed świętami wszędzie 
znajdują się piękne dekora-
cje. Nowy rok obwieszcza gó-
rujący nad miastem zegar Big 
Ben. Miasto żyje dniem i nocą. 
Znane jest z działalności mu-

Nasza 
góralska
wigilia
Niezwykłe wigilijne spotka-

nie naszego Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej odbyło się 18 
grudnia w EuroHotelu w Swa-
rzędzu. Wzięło w nim udział 
wielu naszych przyjaciół. 

Odwiedziły nas władze Swa-
rzędza: Marian Szkudlarek – 
burmistrz, Agata Kubacka – wi-
ceburmistrz oraz władze powia-
tu: Teresa Gromadzińska – dy-
rektor wydziału zdrowia, Elżbie-
ta Bijaczewska – dyrektor PCPRu 
Marek Lis – radny Powiatu Po-
znańskiego oraz księża: Da-
riusz Salski, Eugeniusz Guździoł 
i Waldemar Twardowski. Dużą 
niespodziankę zrobił nam Pan 
Ireneusz Szpot, który podarował 
nam dużo prezentów – sprzęt i 
pomoc do terapii. 

W tym roku wykonaliśmy pro-
gram artystyczny w stylu góral-
skim. Składały się na niego wier-
sze oraz kolędy i pastorałki śpie-
wane przy akompaniamencie 
skrzypiec, na których grała Aga-
ta Domańska. 

Po programie artystycznym 
przyszedł czas na życzenia 
świąteczno-noworoczne. Ksiądz 
Waldemar Twardowski odczy-
tał ewangelię o Bożym Narodze-
niu oraz poświęcił opłatki. Na-
stępnie wszyscy zebrani chwyci-
li się za ręce i puszczona została 
„iskierka przyjaźni”. 

Zasiedliśmy do wieczerzy wi-
gilijnej. Mogliśmy skosztować 
tradycyjnych potraw. Po uroczy-
stym posiłku i życzeniach długo 
śpiewaliśmy ulubione kolędy. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy po-
mogli zorganizować to spotka-
nie wigilijne. 

PIOTR ŚLIWIŃSKI
MICHAŁ OGONIAK

Dziękujemy
„Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ono daje życie”

Dziękujemy Państwu za ser-
ce i dobro, które wspiera nas 
w zmaganiu się z niepełno-
sprawnościami. 

Liczymy na pomoc w 2015 r. 
i wpłatę 1%.

KRS 0000021128

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI 

SPECJALNEJ TROSKI
IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

Kolędowanie 
z Kuszyńską

W kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Miłosierdzia 

na Osiedlu Kościuszkowców w 
Swarzędzu 21 grudnia pojawi-
ła się gwiazda tego popołudnia 
Monika Kuszyńska z zespołem. 

Usłyszeliśmy wzruszające sło-
wa piosenek z solowej płyty ar-
tystki „Ocaleni”. Płyta wywarła 
na nas wielkie wrażenie, doda-
jąc otuchy w walce z przeciw-
nościami losu. W drugiej czę-
ści spotkania usłyszeliśmy naj-
piękniejsze polskie kolędy. Wrę-
czając naszej gwieździe skrom-
ny upominek z życzeniami, mie-
liśmy w oczach łzy, a na usta ci-
snęły się słowa wdzięczności za 
tak piękne i pełne wzruszeń po-
południe. Pozostanie ono na za-
wsze w naszej pamięci, bo my 
niepełnosprawni czujemy świat 
piękna muzyki, którą na co 
dzień nosimy w sercach. Bardzo 
dziękujemy za koncert, w któ-
rym mogliśmy wspólnie kolędo-
wać z Moniką Kuszyńską. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

kurencje opracowali uczniowie. 
Rozpoczęcie zawodów poprze-
dziły wystąpienia wicedyrek-
tor Anny Białobrzeskiej i prze-
wodniczącej naszego Stowa-
rzyszenia Barbary Kucharskiej. 
Złożyliśmy olimpijską przysię-
gę: „Pragnę zwyciężyć, lecz je-
śli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wy-
siłku”. I wraz z wolontariuszami 
ruszyliśmy na stanowiska spor-
towe. Każdy z nas miał okazję 
zmierzyć się m.in. w takich kon-
kurencjach jak slalom, rzut do 
bramki, koszykówka, stanowi-
sko manualne. Każdy sportowiec 
na pamiątkę otrzymał medal i 
dyplom. Dziękujemy za długo-
letnią przyjaźń i miłą atmosferę 
na igrzyskach. W tej szkole czu-
jemy się bardzo dobrze. 

MICHAŁ OGONIAK

zycznej i kulturalnej. Dzięku-
jemy panu Andrzejowi i Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy 
Swarzędz, że dzięki prezento-
wanym zdjęciom i opowiada-
niu mogliśmy choć na chwilę 
przenieść się do stolicy. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Mikołajkowe 
igrzyska 

Londyńskie 
spotkanie

Podróżnik Andrzej Pasławski.
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A Ty, 
pomógłbyś?

Czy jesteśmy gotowi w 
każdej chwili pomóc 

człowiekowi w potrzebie? 
Czy pośród codziennych 
obowiązków umiemy zna-
leźć czas dla innych? Czy 
potrafi my przeskoczyć mur, 
za którym na kogoś cze-
ka lepsze życie? Stowarzy-
szenie SOS „Wioski dzie-
cięce” 13 grudnia zaprosi-
ło poznaniaków do udzia-
łu w nietypowej akcji spo-
łecznej. 

Zimowy poranek to dla 
większości ludzi czas, kie-
dy śpieszą do pracy, na zaję-
cia, po zakupy, na spotkania. 
W taki właśnie dzień dwóch 
chłopców na jednej z po-
znańskich ulic prosiło prze-
chodniów o pomoc w odzy-
skaniu piłki. Po piłkę trze-
ba było przedostać się przez 
mur. 

„Nie mam czasu, muszę 
zdążyć na pociąg”, „Spy-
tajcie kogoś innego”, „Idę 
na zajęcia” – to najczęst-
sze wymówki wypowiadane 
w sytuacji, gdy ktoś prosi o 
wsparcie. Inicjatywa Stowa-
rzyszenia SOS „Wioski dzie-
cięce” dowiodła, że wokół 
nas nie brakuje ludzi, którzy 
chcą i potrafi ą pomagać. 

Do osiągnięcia celu bli-
sko, jeśli potrafi my działać 
wspólnie i z korzyścią dla 
drugich. Poznaniacy wyka-
zali się dużą pomysłowością. 
Na mężczyznę, który poko-
nał mur i znalazł piłkę, cze-
kała niespodzianka – świą-
teczny korowód z tańcami.

Pomysłodawcą akcji był 
Tomasz Wolny, dziennikarz 
TVP 2. Przebieg wydarzenia 
ilustruje 2,5 minutowy fi lm 
„A Ty, pomógłbyś?” zamiesz-
czony na portalu „You Tube”. 

Realizację fi lmu wspar-
li: Tomasz Wolny, „Blasza-
ny sad”, Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A, Oddział Gospo-
darowania Nieruchomościa-
mi w Poznaniu, „Alibi Club”, 
PW Teltor sp. z.o.o., samo-
pro.pl, studenci Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu oraz licealiści z II 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej 
i Heleny Modrzejewskiej w 
Poznaniu. 

 KAROLINA KASPRZAK

Grzegorz Klimczak to nasz 
koniński Nikifor, osoba 

z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Elżbieta Barszcz, 
dyrektorka Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Koninie, mówi 
o nim: 

– Pan Grzegorz to wyjątkowy 
talent, który rozwija się w zaci-
szu fundacji. Jest niewiele osób, 
które mają świadomość, że 
przy sprzyjających okoliczno-
ściach świat artystyczny mógł-
by zachwycać się jego twór-
czością podobnie jak w przy-
padku znanych polskich arty-
stów intuicyjnych. Malarstwo 
Grzegorza jest przepełnione 
radością, miękka kreska i cie-
płe barwy sprawiają, że chce 
się je oglądać, mieć w swoim 
mieszkaniu. Sądzę, że wysta-
wa, którą zamierzamy wkrótce 
zorganizować w Koninie, uka-
że całą artystyczną wrażliwość 
Grzesia i otworzy przed nim 
szansę na dalszy rozwój.

NA WERNISAŻU WYSTAWY W BYDGOSZCZY

Grzegorz Klimczak 
– koniński Nikifor

W 2014 roku odbyła się X 
edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Malarskiego im. Teo-
fi la Ociepki, której organiza-
torem było Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Byd-
goszczy. 8 grudnia 2014 roku 
odbyło się posiedzenie jury, w 
skład którego weszli: Graży-

na Borowik-Pieniek – profe-
sor Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. KEN w Krakowie, So-
nia Wilk – kustosz Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, Zbi-
gniew Chlewiński – kustosz 
Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku. 

Z ponad 600 prac nadesła-
nych na konkurs wybrano do 
udziału w wystawie prace 66 
autorów. Wśród nich znalazł 
się Grzegorz Klimczak – zna-
ny koniński Nikifor. Twór-
czość artysty mieszkańcy Ko-
nina mogą podziwiać od wie-
lu lat w siedzibie Fundacji im. 
Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ, w Centrum Organi-
zacji Pozarządowych, w Fun-
dacji Mielnica oraz na róż-
nych wystawach i imprezach. 
Ulubionym mottem artysty są 
słowa „z marzeniami po ci-
chu”, ale piękno i niezwykłość 
prac skłoniła przyjaciół twórcy 
do popularyzacji jego dorobku 
artystycznego.

Wernisaż, wraz z uroczy-
stym wręczeniem nagród, 
odbył się 17 stycznia w Spi-
chrzach Muzeum Okręgowe-
go im. Leona Wyczółkowskie-
go przy ul. Grodzkiej 7-11 w 
Bydgoszczy. Wystawę moż-
na podziwiać w w tym miej-
scu do 15 lutego od wtorku do 
piątku w godzinach od 9 do 
16, w soboty i niedziele w go-
dzinach 10 do 16. 

JOANNA SZYMCZAK
FUNDACJA

 IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA 
PODAJ DALEJ
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Dzieci i młodzież z Domu 
Dziecka w Kórniku-

-Bninie, Ośrodka Wspoma-
gania Rodziny w Kobylnicy, 
Domu Rodzinnego w Swa-
rzędzu oraz rodzinnych do-
mów dziecka i rodzin za-
stępczych z powiatu po-
znańskiego uczestniczyli w 
spotkaniu Mikołajkowym we 
wtorek 16 grudnia w hali Lu-

bońskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, zorganizowanym 
przez Powiat Poznański. 

Wśród gości byli m. in.: 
członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Zygmunt Jeżew-
ski, dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Polityki Społecznej Sta-
rostwa Powiatowego Tere-
sa Gromadzińska, pełnomoc-
nik Starosty Poznańskiego ds. 

Gdyby nie terapeuci, opieku-
nowie i rodzice, osoby nie-

pełnosprawne korzystające ze 
wsparcia Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Komornikach 
nie mogłyby rozwijać swoich 
talentów. Udział w zajęciach w 
WTZ daje im tę możliwość, a 
publiczne prezentacje przeła-
mują stereotypy.

Działalność rehabilitacyj-
no-terapeutyczna Stowarzysze-
nia „Promyk” z roku na rok tra-
fi a do coraz większej grupy pod-
opiecznych. 18 grudnia w spo-
tkaniu wigilijnym zorganizowa-
nym w Centrum Rehabilitacyj-
no-Kulturalnym w Konarzewie 
wzięło udział ponad 180 osób. 
Było to doniosłe wydarzenie dla 
całej społeczności.

Wigilia w „Promyku”

Inscenizacja teatralna zainspirowana fi lmem 
„Niebo nad Berlinem”.

Pokaz taneczny uczestników 
WTZ „Promyk” 

– fi lia w Otuszu.
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Wspólna zabawa.

Prezenty od świętego Mikołaja.

Mikołajki w Luboniu
osób niepełnosprawnych Elż-
bieta Tonder i dyrektor PCPR 
w Poznaniu Elżbieta Bija-
czewska.

W Mikołajkach uczestni-
czyli m.in. uczniowie Gimna-
zjum nr 2 w Luboniu.

Przygotowano wiele gier, 
konkursów, zabaw. Najpierw 
odbył się taniec pod okiem 
śnieżynki Dominiki. W pro-

wadzeniu zabawy pomagały 
jej cztery koleżanki, również 
śnieżynki. Odbyło się przed-
stawienie „Takich świąt jesz-
cze nie było” w wykonaniu 
Teatru „Fuzja” z Poznania. Z 
koncertem kolęd z gitarą wy-
stąpił Sławek Pilarski z Koni-
na. Każdy uczestnik otrzymał 
upominek od świętego Miko-
łaja. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Życzenia świąteczne skła-
dali uczestnicy WTZ, terapeu-
ci, przyjaciele „Promyka”, zapro-
szeni goście, a wśród nich m.in.: 
Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański, Zygmunt Jeżewski, 
członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego, Mirosław Wieloch, 
radny Powiatu Poznańskiego, 
Leszek Nowaczyk, przewodni-
czący Rady Gminy w Dopiewie. 

Zuchy ze Związku Harcerstwa 
Polskiego dotarły z betlejem-
skim światełkiem pokoju. Betle-
jemskie światełko pokoju to ak-
cja ZHP, która w 2014 roku prze-
biegała pod hasłem „Pokój jest w 
nas”. Uczestnicy WTZ „Promyk” 
w Konarzewie przedstawili in-
scenizację teatralną zainspiro-
waną fi lmem „Niebo nad Berli-
nem” z 1987 roku (jednym z naj-
słynniejszych fi lmów niemiec-
kiego reżysera Wima Wendersa). 
Były też fragmenty wierszy ks. 
Jana Twardowskiego i pokaz ta-
neczny uczestników WTZ „Pro-
myk” – fi lia w Otuszu. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Sylwestrowa noc to zabawa, 
ale również czas podsumo-

wań i planów na kolejny rok. 
Tak było na spotkaniu Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu w restauracji 
Kasztelańska na Osiedlu Pia-
stowskim.

W 2014 roku Związek wyko-
nał skok jakościowy, jeśli cho-
dzi o pracę na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Usystematyzo-
wano w jeden program organi-
zację czasu wolnego osób z nie-
pełnoprawnością realizując pro-
jekt „Wiosna w sercach II” współ-
fi nansowany przez Miasto Po-
znań. W jego ramach przepro-
wadzono zabawy taneczne po-
łączone z panelami dyskusyjny-
mi, umożliwiono skorzystanie 
z dobrodziejstw Term Maltań-

Do tradycji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. Janusza Korcza-
ka w Mosinie należy świątecz-
ne spotkanie artystyczne, pod-
czas którego wychowankowie 
Ośrodka przedstawiają insce-
nizację teatralną związaną z 
Bożym Narodzeniem. 18 grud-
nia odbyła się ona pod hasłem 
„Gdzie jest nasze Betlejem?”.

Możliwość aktywnego udzia-
łu w przygotowywaniu spekta-
klu, przydzielone role, ćwicze-
nia i próby na scenie dla osób z 
niepełnosprawnością były oka-
zją do budowania relacji z ludź-
mi oraz kształtowania umiejęt-
ności pracy w grupie. Kilka dni 
wcześniej, 11 grudnia, wycho-
wankowie Ośrodka brali udział 
w warsztatach świątecznych de-
koracji.

Widowisko „Gdzie jest na-
sze Betlejem?” oglądała pełna 
sala gości. Prezentacja scenicz-
na niosła ważne przesłanie: ni-
gdy nie powinniśmy zapominać 
o ludziach potrzebujących po-
mocy i miłości. 

skich, spotkano się na Majów-
ce i Święcie Pieczonego Ziem-
niaka, umożliwiono zabawę pa-
intballową oraz spotkanie w Te-
atrze Nowym. 

Dzięki fi nansowemu wspar-
ciu Powiatu Poznańskiego nie-
pełnosprawne załogi mogły do-
skonalić swoje umiejętności jako 
kierowcy i piloci w ramach or-
ganizowanego rajdu turystycz-
nego „Niepełnosprawni na dro-
gach powiatu” oraz zorganizo-
wano tradycyjny piknik w Owiń-
skach. Osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie uczyły się two-
rzyć świece, wyroby z gliny i in-
nych materiałów – warunkiem 
było nie uczestniczenie w zaję-
ciach WTZ. 

Dzięki pozyskaniu środków 
PFRON będących w dyspozy-
cji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego przeszkolo-
no 60 osób z podstaw obsłu-
gi komputera. 12 z nich mogło 

zdawać egzamin na e-Citizena, 
a najlepsza piątka dostała ta-
blety. Wzmocniono struktury 
organizacji pozarządowych re-
alizując program „Lider pilnie 
poszukiwany”, współfi nanso-
wany przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. W jego trakcie 
przeszkolono 30 osób, przed-
stawicieli pięciu NGO z Wielko-
polski co do sposobu prezenta-
cji, mówienia, pisania projek-
tów, jego rozliczania a także 
podstaw demokracji w Polsce. 
W ramach tego projektu wyło-
niono najlepszy projekt napi-
sany w trakcie zajęć – „Anio-
ły na koniach”, który otrzymał 
dofi nansowanie na realizację 
w kwocie 3000 złotych. A więc 
już nie tylko dyskusje dotyczące 
miejsca niepełnosprawnych w 
nowej rzeczywistości, ale rów-
nież zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu, wzmacnianie pod-
staw demokracji poprzez budo-

wanie świadomości organizacji 
pozarządowych jak i również 
szeroko rozumiana integracja 
społeczna. 

Wybrany na walnym zebra-
niu w listopadzie 2014 roku za-
rząd nie zamierza na tym po-
przestać. Pojawiły się nowe wy-
zwania: zmiana siedziby, spon-
sor strategiczny, ekonomia spo-
łeczna jak i kontynuacja zadań, 
które stały się już tradycją. Miej-
my nadzieję, że wszystkie te pla-
ny uda się zrealizować. Wszyscy 
jasno zdali sobie sprawę, że ra-
zem muszą iść do przodu. Dla 
siebie, dla Związku. Dla wszyst-
kich niepełnosprawnych i zagro-
żonych wykluczeniem. Bo kto, 
jeśli nie niepełnosprawni, mogą 
lepiej reprezentować osoby nie-
pełnosprawne?

A po dyskusji – zabawa ta-
neczna i witanie Nowego Roku. 
Oby dla wszystkich był on speł-
nieniem marzeń .

Błażej
Friedrich
POZNAŃ

SYLWESTER WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU 
RUCHU

Czas zabawy
planów, marzeń 

– Powiat Poznański zajmuje 
się wieloma rzeczami, ale szcze-
gólnie dbamy o dzieci niepełno-
sprawne. W Specjalnym Ośrod-

ku Szkolno-Wychowawczym 
im. Janusza Korczaka w Mosi-
nie są nauczyciele, którzy pracu-
ją z wyjątkowym oddaniem i ser-

cem. Są też rodzice, którzy dbają 
o swoje dzieci, a to dla nas bar-
dzo ważne. Z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia 
życzę spokoju, ciepłej, rodzin-
nej atmosfery, a dzieciom takich 
prezentów, jakie sobie wymarzy-
ły – mówił Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański. 

Świąteczne spotkanie w SOS
-W w Mosinie dowiodło po raz 
kolejny, że aktywność w różnych 
dziedzinach życia jest dla dzie-
ci i młodzieży z niepełnospraw-
nością najlepszą formą rehabi-
litacji. Działania rehabilitacyj-
ne, rewalidacyjne i terapeutycz-
ne Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Janu-
sza Korczaka w Mosinie są do-
ceniane i zauważane przez wie-
le instytucji. 

 KAROLINA KASPRZAK

Betlejem w Mosinie

Wychowankowie Ośrodka w inscenizacji 
„Gdzie jest nasze Betlejem?”
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Turystyka w życiu osób nie-
pełnosprawnych odgrywa 

znaczącą rolę. Czują one po-
trzebę poznawania nowych 
miejsc. 17 stycznia ponad setka 
osób niepełnosprawnych z Po-
znania, powiatu poznańskiego 
i województwa wielkopolskie-
go uczestniczyła w XVIII Wiel-
kopolskim Rajdzie „Dokarmia-
my zwierzęta”. 

Takie właśnie było hasło rajdu 
zorganizowanego przez Oddział 
Środowiskowy Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego Poznań – Nowe Mia-
sto im. Franciszka Jaśkowiaka, 
koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu 
i koło terenowe PTTK im. Czesła-
wa Ptaka w Poznaniu. Instytucją 
wspierającą była dyrekcja Ogro-
du Zoologicznego w Poznaniu 
oraz Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Fortyfi kacji. 

Senior 
na łyżwach 

Senior na łyżwach? Dla-
czego nie? Z takiego za-

łożenia wyszło Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych w Po-
znaniu, przygotowując w ra-
mach kampanii Senior w For-
mie zajęcia na lokalnych lo-
dowiskach.

Łyżwiarstwo kojarzy się z 
dziecięcą beztroską i rado-
ścią. Warto powrócić do tych 
czasów. Dla seniora, mimo 
wieku, może to być atrakcyj-
na forma spędzenia wolne-
go czasu. Niektórzy uważa-
ją, że to niebezpieczny sport. 
Ale rozwaga i rozsadek mogą 
wykluczyć przykre niespo-
dzianki. Łyżwiarstwo moż-
na uprawiać od września do 
maja. Jazda na łyżwach do-
brze wpływa na samopoczu-
cie, poprawia sprawność fi -
zyczną i sprzyja nawiązaniu 
różnych kontaktów. Na lodo-
wisko seniorzy mogą wybrać 
się z dziećmi i wnukami, by 
przy asyście najbliższych roz-
począć naukę lub odświeżyć 
umiejętności sprzed lat. 

Wchodząc po raz pierwszy 
na lód trzeba opanować cho-
dzenie po nim, dopiero potem 
spróbować jazdy. Można sko-
rzystać z pomocy instrukto-
ra. Poruszanie się po lodowej 
tafl i angażuje prawie całe cia-
ło. Wzmacnia mięśnie pleców, 
ud, brzucha, korzystnie wpły-
wa na układ krążenia. Przeby-
wając na powietrzu hartujemy 
organizm, wzmacniamy od-
porność, obniżając ryzyko za-
chorowania na grypę lub an-
ginę. 

Łyżwiarstwo ma także do-
bry wpływ na psychikę, bo-
wiem przy wysiłku fi zycznym 
wyzwala większą ilość endor-
fi n. A te powodują wyciszenie, 
zwiększają koncentrację i od-
porność na stres, poprawiają 
nastawienie do świata. 

Czasami trudno uchronić 
się przed z upadkiem. Wów-
czas trzeba spadać na ręce, 
a gdy ktoś czuje, że przewra-
ca się na plecy powinien scho-
wać głowę w ramionach. Jaz-
da na łyżwach to wielka fraj-
da. Wystarczy trochę odwagi, 
odpowiednie nastawienie, by 
w zamian doświadczyć wie-
lu niezwykłych wrażeń. Często 
strach ma wielkie oczy, ale gdy 
już staniemy na lodzie, zaczy-
na się wspaniała zabawa. awa 

Metę rajdu ulokowano przy 
wejściu głównym do Nowego 
ZOO. Miłośnicy turystyki mie-
li do wyboru 4 trasy – dwie pie-

sze, rowerową i dowolną. Wybór 
trasy rowerowej dawał szansę 
zwiedzenia Cmentarza Zasłu-
żonych Wielkopolan i Fary Po-
znańskiej, a trasy pieszej – Je-
ziora Maltańskiego i lasów nad 
Maltą. Turyści, którzy chcieli 
zajrzeć w ulubione, dawno nie 
odwiedzane miejsca, wybrali 
trasę dowolną.

W XVIII Wielkopolskim Raj-
dzie „Dokarmiamy zwierzę-
ta” wzięło udział ogółem 348 
uczestników. Najliczniejszą dru-
żynę tworzył Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 102 w Poznaniu (I 
miejsce), Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Swarzędzu (II miejsce) i 
Szkoła Podstawowa w Kozie-

XVIII WIELKOPOLSKI RAJD „DOKARMIAMY ZWIERZĘTA”

Najładniejszy karmnik 
– uczestników WTZ

Puchar i dyplom za III miejsce otrzymali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. 

Eugeniusz Jacek, komandor rajdu wręcza puchar 
przedstawicielowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu.

Grupa uczniów ZSS nr 102 z opiekunami.

głowach (III miejsce). Rozstrzy-
gnięto konkurs na najładniejszą 
budkę lęgową i karmnik. Zwy-
ciężył Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu (I miejsce), Koło 
Turystyki Rowerowej w Kiekrzu 
(II miejsce) i Oliwka Wachowiak 
(III miejsce). Uczestnicy przynie-
śli karmę dla ptaków, która po-
może przetrwać w czasie zimy. 

Na mecie pozytywnie zasko-
czył entuzjazm uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Chociaż przebyli kilka ki-
lometrów pieszo, nie czuli się 
zmęczeni. Cieszyły ich z dumą 
prezentowane puchary i dyplo-
my. 

 KAROLINA KASPRZAK
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„Nam wszystkim Zbawicie-
la jednakowo trzeba” – 

takie przesłanie niosło przed-
stawienie bożonarodzeniowe 
przygotowane przez uczniów i 
nauczycieli Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 109 przy Ośrod-
ku Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
w Poznaniu-Kiekrzu. Tradycja 
świątecznych jasełek w ZSS nr 
109 sięga już ponad 30 lat. 

Każdego roku insceniza-
cja przybiera inną formę. Dzię-
ki temu widownia nigdy się nie 
nudzi, a scena wypełnia się no-
wymi osobami, interpretacja-
mi i pomysłami. Dzieci przeby-
wające w ośrodku na rehabilita-
cji chętnie angażują się w prace 
nad przedstawieniem, co okazu-
je się świetną formą terapii. 

17 grudnia nastąpiła uroczy-
sta prezentacja spektaklu w re-
żyserii katechety Krzysztofa Bin-
kowskiego. Muzykę do spekta-
klu przygotowała Dorota Lesic-
ka, która poprowadziła szkol-
ny chór i zespół muzyczny. Sce-

Atmosfera świąt Bożego Na-
rodzenia zawitała również 

do Koła Pomocy Dzieciom z 
Cukrzycą w Poznaniu przy To-
warzystwie Przyjaciół Dzieci. 
18 grudnia rodzice dzieci z cu-
krzycą i ich sympatycy spotkali 
się na wieczerzy wigilijnej.

W przytulnym miejscu zwa-
nym „Słodką piwniczką” skła-
dano życzenia, wręczano poda-
runki. Rodzice dzielili się opłat-
kiem i doświadczeniami, któ-
rych nie sposób udźwignąć sa-
memu. Rehabilitacja i leczenie 
dziecka z cukrzycą wymagają 
wielkiego wysiłku, czasu i nie-
ustannej uwagi. 

Świąteczne spotkanie w Kole 
Pomocy Dzieciom z Cukrzy-
cą na długo zostanie w pamięci 
uczestników, bo tego dnia cze-
kała też niespodzianka. Osoby 
szczególnie zaangażowane w 
działalność Koła i pracę społecz-
ną na rzecz dzieci z cukrzycą – 
Wanda Służewska (przewodni-
cząca), Dorota Ruszkowska (pie-
lęgniarka) i Roman Skrzypczak 
(pełnomocnik Zarządu, kierow-
nik Osiedla „Pod Lipami”) otrzy-
mały odznakę „Przyjaciel Dziec-
ka”. Odznaczenia wręczał Jerzy 
Brozdowski, prezes oddziału re-
gionalnego TPD w Poznaniu. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Pustostany, altany działko-
we, okolice śmietników 

– to miejsca, w których prze-
bywają ludzie bez dachu nad 
głową. Aby do nich dotrzeć 
i zaproponować pomoc, po 
raz kolejny prowadzone było 
ogólnopolskie badanie liczby 
osób bezdomnych. Zaanga-
żował się w nie m.in. Wielko-
polski Urząd Wojewódzki.

W nocy z 21 na 22 stycz-
nia przedstawiciele wszelkich 
służb odwiedzili też noclegow-
nie, ogrzewalnie, schroniska, 
domy dla bezdomnych, hoste-
le, areszty śledcze, izby wy-
trzeźwień, pogotowia socjal-

ne. Dane zgromadzone w po-
szczególnych gminach zostały 
opracowane w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim i prze-
kazane do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. 

Celem badania było dostar-
czenie wsparcia i ochrona 
przed wyziębieniem czy za-
marznięciem na skutek długie-
go pobytu w niskiej tempera-
turze. Akcja miała także cha-
rakter edukacyjny, gdyż poka-
zała społeczeństwu skalę tego 
zjawiska. O wynikach bada-
nia poinformujemy w kolejnym 
wydaniu „Filantropa”.

 KAROLINA KASPRZAK

nografi a pomysłu Ewy Lisow-
skiej współgrała z dramaturgią 
jasełek. Przedstawienie „Nam 
wszystkim Zbawiciela jedna-
kowo trzeba” było wzbogaco-
ne o wspaniałe, wykonane przez 
młodych artystów i nauczycie-
li, widowisko kukiełkowe o głę-
bokich treściach, oparte na tek-
ście oryginalnych, dziewiętna-
stowiecznych jasełek, wypoży-
czonych z Biblioteki Archidiece-
zjalnej w Poznaniu. 

Walka dobra ze złem, ewan-
gelicznej miłości z tyranią wła-
dzy i przemocą wciąż się toczy 
– tak można było odczytać sens 
tego niezwykłego spektaklu. 
Dzieciątko Zbawiciel jest w tych 
zmaganiach wszystkim i zawsze 
potrzebny. 

Spotkanie przyniosło publicz-
ności i aktorom ogrom radości i 
przeżyć artystycznych, wprowa-
dzając wszystkich w świąteczny 
nastrój. 

KAROLINA KASPRZAK

Od lewej: Roman Skrzypczak, Wanda Służewska,
Jerzy Brozdowski i Dorota Ruszkowska.

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 109 W POZNANIU-KIEKRZU

Misterium
dobra i zła
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Mędrcy świata, monarchowie...

Aktorzy widowiska 
– uczniowie i nauczyciele 
z kukiełkami.

Liczenie
bezdomnych

Za serce 
dla dzieci
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Ma dziewięćdziesiąt lat 
i tyle energii, że mógł-

by nią obdarować kilka osób. 
Kocha życie, choć nigdy go 
nie rozpieszczało. Może dla-
tego, że brał udział w działa-
niach wojennych, przeszedł 
wiele trudnych momentów, 
teraz czuje się silniejszy i do-
cenia każdą chwilę. Józef No-
wak z Orzechowa jest, mę-
żem, ojcem, dziadkiem i pra-
dziadkiem. Zawsze podkre-
śla, że rodzina jest najważ-
niejsza. Jako aktywny senior 
mający 90 lat potrafi  stanąć 
na głowie, wprawiając w zdu-
mienie widownię. 

W ślady pradziadka poszła 
prawnuczka Jagienka Marci-
niak, która uczy się w szko-
le baletowej w Poznaniu. Pan 
Józef żartuje, że gimnastycz-
ne geny odziedziczyła po nim. 
Mała gimnastyczka zapowia-
da się na gwiazdę dużego for-
matu. 

– Moje zamiłowanie do 
sportu zaczęło się w Towarzy-
stwie Gimnastycznym „Sokół”. 
Tam nauczyłem się nie tylko 
gimnastyki, ale miłości do oj-
czyzny i szacunku do innych 
ludzi – mówi Józef Nowak. 

Ojciec pana Józefa był zna-
nym w Orzechowie i okolicy 
społecznikiem. Prowadził duże 
gospodarstwo i aktywnie dzia-
łał w miejscowym „Sokole”. 
Oprócz sołtysowania był stra-
żakiem, radnym powiatowym, 
zaangażował się w budowę 
szpitala. Od prezydenta Igna-
cego Mościckiego otrzymał 
srebrny krzyż zasługi. Mały Jó-
zef dorastał w rodzinie, w któ-
rej szanowano ciężką pracę na 
roli, kierowano się poczuciem 
sprawiedliwości, uczciwością i 
miłością do ojczyzny. Gdy wy-
buchła II wojna światowa, nie 
było wątpliwości, że mężczyź-
ni z rodu Nowaków nie pozo-
staną obojętni. Zaangażowa-
li się w partyzantkę i poma-

Wielka Orkiestra
– w Puszczykowie 

Na apel Jerzego Owsia-
ka po raz kolejny ucznio-

wie klasy III b Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Puszczyko-
wie wzięli wraz z rodzicami 
udział w akcji charytatywnej 
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Imprezę organi-
zowała Biblioteka Miejska im. 
M. Musierowicz Centrum Ani-
macji Kultury w Gimnazjum 
nr 2. 

Puszczykowo to miejsco-
wość niewielka, ale mieszka-
ją w niej dzieci o wielkich ser-
cach. Każdy trzecioklasista 
chciał tego dnia zdobyć czer-
wone serduszko – symbol po-
mocy potrzebującym. Nie tyl-
ko wrzucano pieniądze do pu-
szek wolontariuszy. Wiele osób 
wzięło udział w licytacji przed-
miotów. Cały dochód przezna-
czono na podtrzymanie wyso-
kich standardów leczenia dzie-
ci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz na 
godną opiekę seniorów. Licyta-
cje trwały w przerwach w pro-
gramie artystycznym, którego 
częścią był występ uczniów z 
SP nr 2. 

Dzieci pojawiły się na sce-
nie między innymi ze znanym 
utworem zespołu Piersi -”Bał-
kanica”. Melodia oddawała at-
mosferę towarzyszącą fi nałowi 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W utworze „Jestem 
Polakiem” uczniowie podkre-
ślili patriotyczny charakter 
tego wydarzenia. Na koniec 
uczniowie przygotowali nie-
spodziankę: jako akompania-
ment do Polki J. Straussa uży-
li gazet. Gazetowa orkiestra 
została nagrodzona przez pu-
bliczność gromkimi brawami. 
Te dzieci chcą pomagać tak, 
jak potrafi ą i z radością uczest-
niczą co roku w wielkiej chary-
tatywnej polskiej akcji.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

gali każdemu bez względu na 
poglądy polityczne. Z tamtych 
czasów Józef wyniósł wiele 
doświadczeń, które go zahar-
towały i umocniły. Zwłaszcza 
brutalne przesłuchania przez 
pracowników Służby Bezpie-
czeństwa. Nidy o tym nie za-
pomni, ale te wspomnienia nie 
odbierają mu radości życia. 

– Od początku było wiado-
mo, że pójdę w ślady ojca – do-
daje. – Jako pięciolatek trafi -
łem do „Sokoła”. Ćwiczenia 
wzmacniały nie tylko ciało, ale 
także ducha. Najbardziej przy-
padło mi do gustu ćwiczenia 
na drążku. Była to wielka fraj-
da, zwłaszcza podciągania, 
kołowroty, a także inne sztucz-
ki. Największy popis dałem na 
zawodach w Krzykosach, kiedy 
to wygrałem osiem konkuren-
cji. Wykonałem między innymi 
zakładanie nóg na szyję, cho-
dzenie na rękach i stanie na 
głowie. Ten ostatni wyczyn stał 
się moją wizytówką. Popisuję 
się nim tej pory między innymi 
w towarzystwie Jagienki, która 
jest moim oczkiem w głowie. 
Po wojny nadal dbałem o tę-
żyznę fi zyczną, ale nie miałem 
już czasu na systematyczne 
uprawianie sportu. Rozpoczą-
łem studia w Akademii Han-
dlowej w Poznaniu, podjąłem 
pracę zawodową, założyłem 
rodzinę. Ale o gimnastyce ni-
gdy nie zapomniałem. Wkrót-

ce ujawniły się kolejne talen-
ty, tym razem muzyczne. Dzię-
ki temu, że grałem na trąbce i 
akordeonie zaproszono mnie 
do orkiestry zakładowej. Wy-
stępy dawały mi wiele radości. 
Teraz w wolnych chwilach mu-
zykuję w domu, bo zwłaszcza 
prawnukowie i wnukowie bar-
dzo to lubią. 

Na tym pan Józef nie poprze-
stał. Jest studentem Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, uczy 
się języka angielskiego, szefu-
je organizacji kombatanckiej, 
jeździ samochodem i nie boi 
się wyjazdów do dużych miast. 
Dużo czyta, interesuje się hi-
storią. Reaguje na każdą nie-
prawidłowość, którą zobaczy 
wokół siebie i potrafi  w urzę-
dach się wykłócać o swoje ra-
cje. Jego pamięć oraz spraw-
ność intelektualna może za-
wstydzić niejednego. Pan Jó-
zef gimnastykuje także swój 
umysł. Nigdy nie choruje i nie 
narzeka, że coś go boli. To du-
sza towarzystwa, potrafi  każ-
dego rozbawić dowcipem i za-
ciekawić opowieścią ze swoje-
go życia.  – Gdy człowiek prze-
staje być aktywny, uchodzi z 
niego życie – pan Józef. – Nie 
ma chęci do niczego, maru-
dzi o dolegliwościach i choro-
bach. Najchętniej cały dzień 
spędziłby w łóżku. Tymczasem 
choć trochę ruchu może zdzia-
łać cuda. Może dzięki temu do-
żyłem dziewięćdziesiątki. Cie-
szy mnie, że od nikogo nie je-
stem zależny, wszystko potra-
fi ę wokół siebie zrobić, zadbać 
o dom, o sprawy urzędowe i 
społeczne. Bo te ostatnie naj-
bardziej leżą mi na sercu. Sko-
ro możemy sami o sobie stano-
wić, to róbmy to z rozsądkiem i 
dla dobra ludzi. 

Józef Nowak w odświętnym 
mundurze często przyjeżdża 
z Orzechowa do Poznania i to 
nie tylko na uroczystości kom-
batanckie. Jest gościem obcho-
dów pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki, nie opuszcza żad-
nego spotkania towarzyskie-
go, bo może spotkać się i po-
gawędzić z kolegami. Skąd w 
nim tyle energii? Odpowiedź 
jest prosta. On po prostu kocha 
życie z wzajemnością.

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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Kocha życie 
z wzajemnością 
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Dla wielu osób niepełno-
sprawnych są niezbęd-

ni. Pójdą do sklepu po za-
kupy, załatwią sprawy w 
urzędach, wyślą list, zare-
jestrują w przychodni lekar-
skiej. Kontakty osób niepeł-
nosprawnych z ich asysten-
tami – bo o nich tu mowa 
– często przeradzają się w 
przyjaźnie.

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych opublikował dokument 
„Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej – w wybra-
nych państwach europej-
skich”. Każde państwo ma 
inne doświadczenia, bowiem 
stosuje się różne rozwiąza-
nia prawne. Kim jest asystent 
osoby niepełnosprawnej? To 
ktoś, która stwarza osobom 
niepełnosprawnym szansę 
na samodzielne funkcjono-
wanie w życiu społecznym 
i zawodowym, także w kon-
taktach poza domem. Doty-
czy to osób z dysfunkcją na-
rządu ruchu, wzroku, słu-
chu i innymi niepełnospraw-
nościami. Asystent wspie-
ra podopiecznych w rozma-
itych sytuacjach i musi speł-
niać określone wymogi. Przy 
współpracy z osobami ma-
jącymi problemy z porusza-
niem się musi być spraw-
ny fi zycznie, umieć udzielić 

pierwszej pomocy i posiadać 
wiedzę na temat pokonywa-
nia fi zycznych barier. Nato-
miast asystent osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie 
powinien mieć wysokie kom-
petencje etyczne i kwalifi ka-
cje zawodowe. 

Wszystkie te informacje 
zawarte w dokumencie są 
cenne i potrzebne. Jednak w 
Polsce zatrudnienie asysten-
ta osoby niepełnosprawnej 
należy do rzadkości.

– W Polskim Towarzy-
stwie Stwardnienia Rozsia-
nego Oddział Wielkopolska 
mamy zaledwie sześciu asy-
stentów, a potrzebuje ich po-
mocy około siedemdziesiąt 
osób – mówi Róża Korczyń-
ska, szefowa tej organiza-
cji. –Wszystko rozbija się o 
fi nanse. Gdyby było ich wię-
cej, można by takie usługi 
rozszerzyć. W Polsce jest to 
mało rozpowszechniana for-
ma pomocy, choć dla wielu 
osób niepełnosprawnych by-
łaby ona wręcz zbawienna.

W innych organizacjach 
pozarządowych w Polsce jest 
jeszcze gorzej. W większo-
ści z nich asystentów osób 
niepełnosprawnych nie za-
trudnia się w ogóle, mimo 
ogromnego zapotrzebowa-
nia. Na tym tle PTSR należy, 

paradoksalnie, do chlubnych 
wyjątków. Ustawodawca nie 
określił jasno, kto ma fi nan-
sować usługi asystenta oso-
by niepełnosprawnej, co po-
woduje, że m.in. organiza-
cjom pozarządowym ogrom-
nie trudno pozyskać pienią-
dze na ten cel.  

Z opracowania Pełnomoc-
nika Rządu wynika, że spo-
sób organizacji i fi nansowa-
nia usług asystentów osobi-
stych należy do kompetencji 
władz samorządowych. Prze-
analizowano sytuację zwią-
zaną z asystentem osoby nie-
pełnosprawnej w Austrii, Da-
nii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Niemczech, Ru-
munii, Szwecji i Wielkiej Bry-
tanii. Okazuje się, że różnice 
są dość spore. Najistotniejsze 
jest jednak, że w większości 
wymienionych krajów po-
moc asystenta osoby niepeł-
nosprawnej jest fi nansowana 
i realizowana skutecznie.

Natomiast w Polsce ten 
trudny i niezbędny niepełno-
sprawnym zawód pozosta-
je niemal bez fi nansowania, 
a wynagrodzenie asystentów, 
jeśli do niego dochodzi, jest 
bardzo niskie. Jest to zawód 
niedoceniany i, jak na razie, 
martwy.

AURELIA PAWLAK 

W kinie studyjnym „Ada” w 
Warszawie 24 stycznia 

odbyła się premiera fi lmu do-
kumentalnego „Nie dotykając 
gór” w reżyserii Pawła Powol-
nego. Bohaterem fi lmu jest Ra-
fał Szumiec, niepełnosprawny 
sportowiec, który reprezento-
wał Polskę m.in. w slalomie 
gigancie na Igrzyskach Para-
olimpijskich w Soczi.

Akcja fi lmu dzieje się współ-
cześnie w Polsce (głównie w 
Krakowie i w Tatrach) oraz na 
terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Film opowiada historię Rafała 
Szumca, mistrza Polski w su-

perkombinacji (monoski) oraz 
ręcznym kolarstwie szosowym. 
Ekipa fi lmowa towarzyszyła bo-
haterowi podczas przygotowań 
do zimowych Igrzysk Paraolim-
pijskich w Soczi oraz w trakcie 
samych zawodów.

Sport osób niepełnospraw-
nych wydaje się być w Pol-
sce niedoceniony przez społe-
czeństwo i media. Celem fi lmu 
jest ukazanie człowieka, który 
w obliczu wielkiej tragedii nie 
poddał się i dalej realizuje swo-
je marzenia. 

„Nie dotykając gór” to krótko-

metrażowy fi lm dokumentalny 
wyprodukowany przez BAHA-
MA FILMS. Reżyserem fi lmu jest 
Paweł Powolny, student reżyse-
rii Wydziału Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego. Ope-
rator obrazu to Mateusz Golis, 
producent – Wiktor Piątkowski, 
a kierownik produkcji – Piotr 
Bogusz. Partnerami fi lmu są: 
ATOS, międzynarodowa fi rma z 
branży usług informatycznych 
oraz Centrum Medyczne CMP, 
wieloprofi lowa sieć przychodni 
medycznych. 
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Początek 2015 roku dla 
podopiecznych i kadry 

Goślińskiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych oznaczał wie-
le pracy. 15 grudnia 2014 
na terenie Gimnazjum nr 
1 imienia Hipolita Cegiel-
skiego przy ulicy Mściszew-
skiej działalność rozpoczął 
Warsztat Terapii Zajęciowej. 
To pierwszy WTZ w gminie 
Murowana Goślina. 

Warsztat jest fi nansowa-
ny w 90% ze środków PFRON 
i 15% z budżetu Powiatu Po-
znańskiego. Ze wsparcia re-
habilitacyjno-terapeutycz-
nego korzysta 20 uczestni-
ków z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz niepełno-
sprawnościami sprzężonymi 
(troje uczestników porusza 
się na wózku inwalidzkim). 
Jest pracownia teatralno-
muzyczna, ogrodnicza, rze-
miosł różnych (artystyczna) 
i gospodarstwa domowego. 
Do WTZ uczęszczają miesz-
kańcy gminy Murowana Go-
ślina. Kiedy nie było jeszcze 
Warsztatu w Murowanej Go-
ślinie, niektórzy jeździli na 
zajęcia do WTZ w Owińskach 
Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu. 

Nowy WTZ i pierwsze suk-
cesy uczestników prezen-
towano podczas spotkania 
wigilijno-noworocznego 10 
stycznia w sali Gimnazjum 
nr 1. Spotkanie poprzedziła 
msza święta w kościele pw. 
Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa na osiedlu 
Zielone Wzgórza. W imieniu 
Jana Grabkowskiego, starosty 
poznańskiego życzenia no-
woroczne składał Zygmunt 
Jeżewski, członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego. 

– Oprócz aktywizacji w 
pracowniach terapeutycz-
nych osoby niepełnospraw-
ne korzystają z ćwiczeń pod 
okiem rehabilitanta oraz z 
konsultacji psychologa. Co 
2 tygodnie każdy uczest-
nik zmienia pracownię dzię-
ki czemu może nauczyć się 
czegoś nowego. Mamy rów-
nież możliwość korzystania z 
sali sportowej, która znajdu-
je się na parterze i jest wła-
snością obiektu Murowana 
Goślina Sport. Wśród uczest-
ników jest kilka osób, które 
można zaktywizować zawo-
dowo – powiedziała Malwina 
Król, kierownik WTZ. 

Spotkanie zgromadzi-
ło wielu darczyńców, wolon-
tariuszy i przyjaciół GSPON. 
Była Elżbieta Bijaczewska, 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W Europie 
– i w Polsce 

Człowiek, który się nie poddał 
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dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu, przedstawiciele fi rm, 
instytucji i władz samorządo-
wych. 

Wystąpił chór seniorów 
„Goślińskie chabry” oraz pod-
opieczni GSPON. Organiza-
cję spotkania wigilijno-no-
worocznego wsparł fi nanso-
wo „Unilever” i „Unilever Pol-
ska”. Sponsorami prywatny-
mi WTZ w Murowanej Gośli-
nie są: GSK, McKinsey, Fran-
klin Templeton Investments, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Zielone Wzgórza” oraz Sa-
lon Meblowy Grażyna Rejak. 

 KAROLINA KASPRZAK

W MUROWANEJ GOŚLINIE POWSTAŁ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Terapia i wsparcie
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Anita Krzymieniewska 
i Jarosław Trepto 

– utalentowani wokaliści, 
uczestnicy WTZ w Owińskach. 

Ewa Pomin, prezes GSPON opowiada gościom
o nowym Warsztacie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników WTZ,
przyjaciół i kadry Stowarzyszenia.

Ewa Pomin (pierwsza z prawej) dziękowała sympatykom 
oraz darczyńcom za okazane serce i pomoc 

w uruchomieniu Warsztatu.

Śpiewa chór „Goślińskie chabry”.

W roli kolędników podopieczni GSPON.
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Co roku w styczniową nie-
dzielę na ulicach wszyst-

kich miast, miasteczek i wsi 
można zobaczyć dziesiąt-
ki tysięcy wolontariuszy, któ-
rzy kwestują i wspierają dzia-
łania Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Nie ina-
czej było i w tym roku. Pod-
czas 23. fi nału WOŚP na po-
znańskich ulicach pojawili się 
także wolontariusze Drużyny 
Szpiku, którzy wzięli udział w 
biegach „Policz się z cukrzy-
cą” i „Maltańskie światełko”.

– W drugą niedzielę 2015 
roku po raz kolejny uczest-
niczyłem w biegu „Policz się 
z cukrzycą”. Ludzie stworzyli 
wspaniałą atmosferę, a także 
świadomość tego, że biegnąc 
pomaga się innym. To sprawi-
ło, że bieg, choć krótki, bo za-
ledwie 2 km, był dla mnie waż-
ny i wyjątkowy. Cieszę się, że 
mogłem pobiec w szpikowej 
koszulce i właśnie w ten spo-
sób rozpocząć Nowy Rok. Wie-
rzę, że każdy przebyty kilometr 
z Drużyną Szpiku daje szanse 
chorym na nowe, zdrowe życie 
– mówi Krzysztof Sierant, wo-
lontariusz Drużyny Szpiku.

Bieg „Policz się z cukrzycą” 
nie był jedyny tego dnia, ponie-
waż kolejny, IX Bieg z „Maltań-
skim światełkiem” odbył się nad 
poznańską Maltą. Intencją bie-
gu, który odbywa się pod egidą 
Drużyny Szpiku, jest wsparcie 
tych, którzy potrzebują pomo-
cy. Dochód z wpisowego prze-
znaczony zostanie dla pod-
opiecznych Drużyny Szpiku.

– W biegu z „Maltańskim 
światełkiem”, mimo niesprzy-
jającej wietrznej aury, uczest-
niczyło bardzo dużo biega-
czy. Wszyscy z numerem star-
towym 1 pokonaliśmy dystans 
5,5 km, tym samym wspiera-
jąc naszą podopieczną Nata-
lię Rządkowską. To właśnie dla 
tej wspaniałej dziewczyny wal-
czyliśmy z niepogodą i własny-

23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

Drużyna Szpiku 
pobiegła dla WOŚP
mi słabościami. Z myślą o Na-
talce pędziliśmy do linii mety, 
towarzysko, z uśmiechem, bez 
rywalizacji, bo wszystkich nas 
połączyło jedno – pomoc tym, 
którzy walczą o swoje zdro-
wie i życie. Po biegu zasiedli-
śmy przy gorącej herbacie w 
Restauracji Malta Yacht Club. 
Dla wszystkich biegaczy, za-
wodowców i amatorów, była to 
idealna okazja. Serdecznie za-
chęcam do przyłączenia do ko-
lejnych akcji biegowych. Warto 
pomóc tym, którzy najbardziej 
nas potrzebują – mówi Marty-
na Jahnke z Drużyny Szpiku.

W tym wyjątkowym dniu 
wolontariusze Drużyny Szpiku 
uczestniczyli nie tylko w bie-
gach. Dorota i Zbyszek Zbrosz-
kowie od trzech lat działają w 
Drużynie. Dawców szpiku szu-
kają wśród pasjonatów ściga-
nia się quadami. Dziś jednak, 
wspólnie z przyjaciółmi z APT 
Poznań Team wspierali Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

– Cieszymy się, że mogliśmy 
dać chwilę radości, smak przy-
gody, podzielić się naszą pasją 
z tymi dziećmi i trochę starszy-
mi. Może kiedyś któreś z nich 
dołączy do bazy dawców szpi-
ku i uratuje czyjeś życie – mówi 
Zbyszek Zbroszko.

Dzięki takim inicjatywom 
można nie tylko wspierać po-
trzebujących, ale także uświada-
miać, jak ważna i istotna jest po-
moc, nawet ta najmniejsza.

STANISŁAW FURMANIAK

Wolontariusze Drużyny Szpiku podczas 
IX Biegu z „Maltańskim światełkiem”. 

W biegu z „Maltańskim światełkiem” wygrywają wszyscy. 

Wolontariusze Drużyny Szpiku podczas biegu 
„Policz się z cukrzycą”.
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„Szpikoquad” z APT Poznań 
dla WOŚP. 
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Podtrzymanie wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na 

oddziałach pediatrycznych i 
onkologicznych oraz godna 
opieka medyczna seniorów – 
to cel, którego bezwzględnie 
należy bronić. Wielka charyta-
tywna zbiórka 11 stycznia w ca-
łej Polsce pokazała, że w spo-
łeczeństwie tkwi wielka siła. 
Dzień po fi nale (12 stycznia) 
ogłoszono, że udało się zebrać 
ponad 36 milionów złotych. To 
nie wszystko, bo datki dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy wciąż były liczone. 

W Poznaniu, z uwagi na sil-
ny wiatr, koncerty na Placu Mic-
kiewicza były odwołane, ale nie 
przeszkodziło to w dobrej za-
bawie. Były przejażdżki zabyt-
kowymi pojazdami, prezenta-
cje służb mundurowych, karuze-
la, licytacje. W różnych miastach 
Polski w ramach WOŚP wystar-
tował bieg „Policz się cukrzy-
cą”. W stolicy Wielkopolski bie-
gacze spotkali się o 14.00 przy 
Centrum Kultury Zamek. Chęt-
nych do udziału w akcji sporto-
wej nie brakowało. Najpierw była 
rozgrzewka, potem prawdziwy 
bieg. W ten sposób gromadzono 
fundusze na zakup pomp insuli-
nowych. 

Na zmarzniętych na piętrze 
CK Zamek czekały stoiska me-
dyczne. Można było zapisywać 
się do bazy dawców szpiku, od-
dać krew, poznać działania orga-
nizacji pozarządowych, spraw-
dzić, jak działa lampa „Bioptron”. 

Łyżwy z podpisem Jana Szy-
mańskiego, brązowego meda-
listy olimpijskiego przekaza-
ne przez Piotra Florka, wojewo-
dę wielkopolskiego na licytację 
WOŚP zostały wystawione na 
Allegro. Pięć dwuosobowych vo-
ucherów na wyjazd do Brukse-
li przekazała do licytacji Krysty-

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dla dzieci 
i ludzi starszych

na Łybacka, Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego. Vouchery licy-
towano w Wągrowcu, Ostrowie 
Wielkopolskim, Koninie i Lesz-
nie. W Poznaniu wycieczkę wy-
stawiono na licytację na Allegro, 
która trwała do 22 stycznia.

23 fi nał WOŚP interesują-
co wyglądał też w powiecie po-
znańskim. W Buku, Czerwona-
ku, Dopiewie, Kleszczewie, Ko-
mornikach, Kostrzynie, Kór-
niku, Luboniu, Mosinie, Muro-
wanej Goślinie, Pobiedziskach, 
Puszczykowie, Rokietnicy, Stę-
szewie, Suchym Lesie, Swarzę-
dzu i Tarnowie Podgórnym od-
były się koncerty, spektakle, po-
kazy pierwszej pomocy, aukcje i 
licytacje. Po ulicach spacerowa-
li wolontariusze WOŚP z pusz-
kami i czerwonymi sercami, za-
chęcając do wsparcia szczytnej 
akcji. 

 KAROLINA KASPRZAK
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W zbiórkę w 23 fi nale WOŚP 
włączyła się również

Straż Miejska.

Kolorowi przebierańcy – przyjaciele dzieci i biegaczy.Bieg „Policz się z cukrzycą” w Poznaniu.

Zabawy i animacje dla dzieci.

W holu CK Zamek zapisywano do bazy dawców szpiku.
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Opłatek 
w Rogoźnie

W czwartek 7 stycznia w 
Rogozińskim Centrum 

Kultury spotkali się członko-
wie Koła Powiatowego Polskie-
go Związku Niewidomych w 
Obornikach z siedzibą w Ro-
goźnie, by podzielić się opłat-
kiem. 

Uczestniczyli goście z za-
stępcą burmistrza Obornik Pio-
tra Woszczyka. Spotkanie uroz-
maiciły pastorałką rogozińskie 
przedszkolaki, które za swój wy-
stęp otrzymały słodkie upomin-
ki.  Obdarowano też najstarszych 
członków Koła. Zebrani życzy-
li sobie zdrowia i pomyślności 
w nowym roku. Przewodnicząca 
Koła Maria Grzelak poinformo-
wała, że 18 marca na zaprosze-
nie senatora Jana Filipa Libickie-
go oraz prezes Zarządu Główne-
go Jadwigi Szymańskiej członko-
wie Koła wyjadą do Warszawy 
zwiedzić siedzibę Sejmu i Senatu 
RP, siedzibę Zarządu Głównego 
PZN i muzeum Powstania War-
szawskiego. Na koniec sierpnia 
planowana jest 5-dniowa wy-
cieczka na półwysep helski.

MAREK LEMAŃSKI 

„Aktywni 50+”

Po raz szósty w Poznaniu 
odbędą się targi „Aktyw-

ni 50+”. Imprezę zaplanowa-
no 27 i 28 marca tego roku na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, w pa-
wilonie numer 15.

Motywem przewodnim tar-
gów jest hasło „Rozsmakuj się 
w zdrowiu!”. Chodzi o zgroma-
dzenie jak największej liczby 
fi rm, organizacji pozarządo-
wych, klubów seniora, dzia-
łających na rzecz osób star-
szych. Będzie można zapo-
znać się z ofertą i zgodnie z 
własnymi potrzebami zago-
spodarować czas.

Targi odbędą się w piątek 
i sobotę. Piątek będzie miał 
charakter międzypokoleniowy, 
aby umożliwić seniorom i se-
niorkom opiekującym się wnu-
kami skorzystanie z oferty tar-
gowej. Organizatorami są Mia-
sto Poznań, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie i Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go, przy współorganizacji Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych i 
Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej w Poznaniu. awa

Zanim powstało Stowa-
rzyszenie Wzajemnej 

Pomocy „Flandria” jego sze-
fowa Ineza Skrzypiec-Si-
korska pojechała do Bel-
gii i zobaczyła na ulicy wie-
lu niepełnosprawnych. Były 
to lata dziewięćdziesiąte, 
dlatego dysonans pomię-
dzy państwami zachodnimi 
a Polską był bardzo duży. U 
nas osoby niepełnospraw-
ne siedziały zamknięte w 
domach, a tam brały udział 
w życiu społecznym. 

Nazwa „Flandria” jest po-
dziękowaniem stowarzysze-
nia dla belgijskich przyja-
ciół z Kasy Chorych, Federa-
cji Chrześcijańskich Stowa-
rzyszeń Wzajemnościowych 
z regionu Flandrii w Belgii 
za okazaną pomoc i wspar-
cie. Wzajemne relacje Ine-
za Skrzypiec-Sikorska na-
wiązała 1996 roku podczas 
jednego z wyjazdów. Prze-
kształciły się one w trwa-
łą przyjaźń. Centrala stowa-
rzyszenia znajduje się w Ino-
wrocławiu, bo tam narodził 
się ruch samopomocowy, 
ułatwiający dostęp do usług 
medycznych. Z czasem dzia-
łalność ta objęła także To-
ruń, Włocławek, Bydgoszcz, 
Gdynię i Poznań. 

– Naszą misją jest ochrona 
zdrowia członków stowarzy-
szenia, zwiększenie dostęp-
ności usług medycznych, 
profesjonalna opieka pielę-
gniarska i wywieranie wpły-
wu na politykę zdrowotną 
i socjalną państwa – mówi 
Aleksandra Skrzypek, koor-
dynator regionalny stowa-
rzyszenia w Poznaniu. – Zaj-
mujemy się zdrowiem psy-
chicznym i fi zycznym senio-
rów, oferując im pomoc fa-
chowców. 

Zajmujemy się promo-
cją zdrowia, prowadząc ak-
cje profi laktyczne takie jak 
„Zadbaj o swój kręgosłup”, 
„Zdrowy sen”, „Zadbaj o 
swój cholesterol i cukier”. Pi-
sząc projekty z myślą o lu-
dziach starszych bierzemy 
pod uwagę stan zdrowia, sy-
tuację materialną i warun-
ki mieszkaniowe. Zebrali-
śmy ponad 1200 ankiet, w 
których podopieczni określi-
li swoje potrzeby i problemy. 
Ankiety pomagają ukierun-
kować działania i robić to, 

pomagamy w taki sam spo-
sób, to seniorzy indywidu-
alni. Informacja dociera do 
nich przez ogłoszenia praso-
we, za pośrednictwem Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych 
lub tak zwaną „pocztą pan-
tofl ową”. Te formy komuni-
kacyjne dobrze się spraw-
dzają. Seniorzy często zdo-
bywają informacje o takich 
możliwościach w czasie roz-
mów na różnych spotka-
niach i uroczystościach.

Sztandarowym działaniem 
„Flandrii” jest Akademia 
Zdrowego, Bezpiecznego i 
Aktywnego Starzenia Się. 
Uczestnicy mogą skorzystać 
z dwóch semestrów. Pierw-
szy trwał od 1 października 
2014 roku do 13 lutego 2015 
roku, II semestr zaczął się 
od 16 lutego i potrwa do 30 
czerwca. Zapisy odbywają 
się osobiście w siedzibie or-
ganizatora, przy ulicy świę-
ty Marcin 58/64 w Pozna-
niu (drugi wieżowiec od uli-
cy Gwarnej, III piętro). 

– Działamy podobnie jak 
uniwersytety trzeciego wie-
ku, z tą różnicą, że w du-
żej mierze skupiamy się na 
zdrowiu – mówi Aleksandra 
Skrzypek. – Poza zajęciami 
edukacyjnymi i rozwojowy-
mi takimi jak kursy językowe 
czy komputerowe, prowadzi-
my spotkania na temat zdro-
wego odżywiania i stylu ży-
cia. Proponujemy zajęcia ru-
chowe prowadzone przez fi -
zjoterapeutów, obejmują-
ce gimnastykę z elementami 
tańca. Układając plan bie-
rzemy pod uwagę wiek, stan 
zdrowia, możliwości uczest-
ników.

Wiele osób po przejściu 
na emeryturę nie bardzo 
wie, jak zapełnić wolny czas. 
Szuka miejsc, które spełni-
łyby ich oczekiwania. Bywa, 
że nie od razu znajdzie się 
odpowiednią organizację, 
stowarzyszenie, czy towa-
rzystwo. Warto przed pod-
jęciem decyzji pomyśleć, co 
chciałoby się zrobić i z jakich 
form opieki korzystać. Dobry 
wybór przyniesie wiele sa-
tysfakcji i pozwoli uwierzyć, 
że starość wcale nie musi 
być nudna. 

AURELIA PAWLAK

Latająca poradnia 

czego się od nas oczekuje. 

Nowością cieszącą się du-
żym zainteresowaniem jest 
prowadzona w Poznaniu od 
września ubiegłego roku tak 
zwana „Latająca Poradnia 
Geriatryczna”. 

– Zanim powstała, podob-
ne badania przeprowadzili-
śmy w siedzibie stowarzy-
szenia w Poznaniu oraz w 
klubach seniora – dodaje A. 
Skrzypek. – Teraz realizu-
jemy je wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem „Medycyna Pol-
ska”. Przeciętnie dwa razy w 
miesiącu odbywają się wy-
jazdy z ofertą do dziennych 
domów pomocy społecz-
nej i klubów seniora. Pro-
ponujemy badania gęstości 
kości, spirometryczne, kar-
diologiczne, krwi, glukozy, 
kwasu moczowego, migota-
nia przedsionków, zawarto-
ści tkanki tłuszczowej, cho-
lesterolu. 

Wbrew obiegowej opinii, 
że starsze osoby chętnie od-
wiedzają różne poradnie, 
jest grupa osób starszych, 
która z opieki medycznej 
korzystać nie chce. Z regu-
ły wiąże się to lękiem przed 
wyjściem z domu, przed 
wykryciem groźnej choro-
by, brakiem rozeznania, do 
kogo i gdzie pójść, zała-
twianiem formalności, zdo-
byciem skierowania. Czują 
się zagubieni, przestrasze-
ni czekaniem w kolejkach. 
To sprawia, że „Latająca Po-
radnia Geriatryczna”, która 
przyjedzie do nich, stwarza 
poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa. 

Druga grupa osób, której 

Ineza Skrzypiec-Sikorska.
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Wychowankowie Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edu-

kacyjno-Wychowawczego im. 
Piotrusia Pana w Lesznie co 
roku dzielą się swoją wrażliwo-
ścią artystyczną i niezwykłymi 
umiejętnościami plastycznymi 
z mieszkańcami Leszna i oko-
lic. W tym roku prace, wyko-
nane w większości przez nich, 
można było podziwiać i zaku-
pić na kiermaszach świątecz-
nych w Galerii BWA w Lesznie 
oraz w ośrodku przy ulicy Sta-
rozamkowej 14a przez kilka 
grudniowych dni.

Wychowankowie ośrodka od 
wielu miesięcy z pełnym po-

Spotkanie wigilijne pracow-
ników Ośrodka Rehabili-

tacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego im. Piotrusia Pana 
w Lesznie z wychowankami 
ośrodka i ich rodzinami odbyło 

Balem karnawałowym 
9 stycznia w Ośrodku Re-

habilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym im. Piotru-
sia Pana w Lesznie wycho-
wankowie wraz z kadrą na-
uczycielską z radością przy-
witali Nowy Rok 2015. 

Na balu pojawili się między 
innymi: księżniczka, wróżka, 
hawajki, góralka, myśliwy, ty-
grysek, pilot, Spiderman, Bat-
man, Pipi, kowbojka, muszkie-
ter, dama, smok, piłkarz, klaun. 
To właśnie klaun, za którego 
przebrana była Magdalena Go-
łąbka, zdobył I miejsce w zor-

W OŚRODKU IM. PIOTRUSIA PANA W LESZNIE

święceniem tworzyli swoje dzie-
ła. Dzieci urabiały glinę rzeźbiar-
ską, odpowiednio ją dekorowały, 
wycinały kształty i malowały, a 
w szkliwieniu i wypalaniu prac 
w piecu pomagała im ich ulu-
biona terapeutka zajęciowa Li-
dia Gertner-Woźna, która potra-
fi  wyczarować z dziećmi prze-
różne, wspaniałe prace. W tym 
roku nowością były dekoracje 
świąteczne szyte przez Ewę Pa-
luch. Dzieci pomagały jej w wy-
borze pomysłów i faktur, przyci-
nały materiały, robiły guziki z gli-
ny, dobierały dekoracje. Była to 
doskonała zabawa połączona z 
usprawnianiem manualnym.

Kiermasze cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Ludzie, któ-
rzy nas odwiedzili, przy dźwię-
kach kolęd mogli wybrać nie-
zwykłe upominki dla swoich bli-
skich. Wszyscy też podziwiali 
kunszt artystyczny naszych wy-
chowanków, ich wytrwałą i cięż-
ką pracę jaką musieli włożyć w 
przygotowanie swoich prac, nie-
jednokrotnie przezwyciężając 
własne ograniczenia. 

Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane w całości na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla 
nich i akcesoriów plastycznych.

JOANNA SZOSTEK

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Lesznie Eugeniusz Hy-
lak, który przekazał ciepłe słowa 
dzieciom, ich rodzicom, a tak-
że przyjaciołom ośrodka, w tym 
nowemu prezydentowi Leszna 
Łukaszowi Borowiakowi. Prezy-
dent podziękował za zaprosze-
nie i przyrzekł współpracę na 
rzecz dzieci z upośledzeniem in-
telektualnym.

Cała „piotrusiowa” rodzina 
zaśpiewała wspólnie kolędę. 
Na scenie MOK-u artyści z te-
atru „Piotrusia Pana” przedstawi-
li niezwykły spektakl „Marchew-
kowa przyjaźń”. Myślą przewod-
nią tej przepięknej bajki była po-
trzeba dzielenia się i dbania o 
siebie nawzajem. Spektakl na-

grodzony został owacją na sto-
jąco. Nasi mali aktorzy ćwiczy-
li cierpliwie swoje role codzien-
nie przez wiele tygodni i w pełni 
zasłużyli na docenienie i podziw 
za ciężką pracę. Ku ich radości 
odwiedził nas święty Mikołaj ze 
świątecznymi upominkami. 

JOANNA SZOSTEK

ganizowanym konkursie na 
najpiękniejsze i najbardziej kre-
atywne przebranie. Nasza zwy-
ciężczyni otrzymała w nagrodę 
dyplom, słodycze i ceramiczny 
upominek. Wszyscy doskona-
le bawili się w rytm skocznej i 
wesołej muzyki, a w chwilach 
przerwy można było zregene-
rować siły przy stole ze słodkim 
poczęstunkiem. 

JOANNA SZOSTEK
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Klaun, Pipi, smok…

Wigilia w piotrusiowej rodzinie

Kiermasze świąteczne prac dzieci
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się 22 grudnia 2014 roku. Uro-
czystość odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lesznie. 

Gości serdecznie przywitali 
dyrektor ośrodka Izabela Majer-
czyk i przewodniczący Polskiego 
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Jasełka wystawione przez Sto-
warzyszenie „Wspólna Droga” 

w Luboniu zachwyciły publicz-
ność 6 stycznia w Sali Luveny. 
Zabrakło miejsc siedzących. 

Przedstawienie łączyło tre-
ści biblijne i współczesne. Obok 
świętej rodziny i aniołów poja-
wili się ludzie współcześni. Oka-
zało się, że niewiele się zmieniło. 
Rodzina z maleńkim dzieckiem, 
której zepsuł się samochód, szu-
kała bez powodzenia, jak kie-
dyś Maryja z Józefem, pomocy 
i schronienia. Tradycja stawia-
nia pustego talerza nie jest jed-
noznaczna z okazaniem współ-
czucia potrzebującym pomocy. 
Młodym aktorom, podopiecz-
nym Stowarzyszenia, uczniom 
i absolwentom lubońskich szkół 
udało się pokazać, na co może 
liczyć w wigilijny wieczór zabłą-
kany wędrowiec. 

Znakomita była gra artystów, 
piękne kostiumy i bogata sceno-
grafi a. Dopełnieniem było świa-

W salce przy kościele pa-
rafi alnym świętego Ro-

cha w Poznaniu opiekuno-
wie i podopieczni Wielko-
polskiego Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób z Chorobą 
Alzheimera spotkali się przy 
pięknie udekorowanej cho-
ince, aby zatrzymać na chwi-
lę atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia. 

Panie z zarządu starały się 
z każdym zamienić kilka słów. 
Było wiele pytań. Pani Krysty-
na i pan Szymon opowiadali o 
codziennej opiece nad ich pod-
opiecznymi. Nie skarżyli się, 
nie narzekali, a starali się bli-
skim ulżyć w chorobie. Chętnie 
zapisują się na zajęcia, na któ-
rych uczą się, jak radzić sobie 
z chorobą Alzhaimera. 

– Cieszę się, że nasze stowa-
rzyszenie się rozrasta, bowiem 
od minionego roku przybyło 
sporo nowych opiekunów i ich 
podopiecznych – mówi prezes 
Elżbieta Fiszbach. – Jedni i dru-
dzy nie chcą już siedzieć w do-
mach, ale szukają u nas po-
mocy. Dzisiaj przygotowaliśmy 
niespodzianki, by można było 
przez chwilę oderwać się od 
codzienności. 

Atrakcją był występ związa-
nego ze stowarzyszeniem Jana 
Jędrzejczaka. Grał na harmo-
nijce ustnej kolędy i inne utwo-

Przy choince 

ry. Odniósł wielki sukces, bo-
wiem znalazł się w 900-osobo-
wej grupie, która pobiła rekord 
Guinnessa w grze na harmo-
nijce. Wydarzenie odbyło się w 
Poznaniu.

– Realizacja naszych te-
gorocznych planów zależy 
od możliwości fi nansowych 
– mówi E. Fiszbach. – Jedną z 
akcji jest bezpłatne wypełnie-
nie PIT w zamian za jeden pro-
cent. Dostaliśmy dotację w wy-
sokości sześćdziesięciu tysię-
cy złotych od władz Poznania. 
Będziemy więc mogli kontynu-
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Jan Jędrzejczak gra 
na harmonijce ustnej.

Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera.

ować naszą działalność reha-
bilitacyjną i opiekuńczą. 

W spotkaniu uczestniczyły 
osoby z Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu, prowadzące 
projekt stworzenia platformy 
informacyjnej dla osób z de-
mencją. Planowany jest dostęp 
do fi lmów i materiałów szkole-
niowych, dotyczących chorych 
na Alzhaimera. 

– Chcemy zachęcić uczest-

ników dzisiejszego spotkania 
do udziału w projekcie – mówi 
Marta Rosołek. – Zbieramy 
numery telefonów osób zain-
teresowanych, odwiedzamy 
ich w domach, informujemy, 
na czym polega nasze działa-
nie. Zainteresowani mogą się 
kontaktować pod telefonem 
693 883 158 lub mejlowo mar-
ta_rosolek@o2.pl. 

AURELIA PAWLAK 

Jasełka 
„Wspólnej Drogi” 
tło i oprawa muzyczna. Piosen-
ki o tematyce świątecznej i tra-
dycyjne kolędy ilustrowano wy-
stępami aniołków i pastuszków. 
Przedstawienie zachęcało do re-
fl eksji: o miłości i tym, co dobre, 

ale także o przemocy i nienawi-
ści, samobójstwach i rozbitych 
rodzinach. Artystów nagrodzo-
no brawami i kwiatami.

Marzeniem podopiecznych 
Stowarzyszenia i całego środo-

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

wiska lubońskiego jest utworze-
nie Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Można wesprzeć „Wspól-
ną Drogę” w tworzeniu WTZ 
kwotą 1% podatku; wystar-
czy wypełnić rubrykę na koń-
cu zeznania rocznego: Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga” KRS: 0000228288. 
Mońa również wykupić sym-
boliczną cegiełkę, przekazać 
darowiznę na konto Stowa-
rzyszenia PBS oddział Luboń 
11904310382038004701930001 
lub zbierać plastikowe nakrętki 
dla jednej z lubońskich szkół.

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„WSPÓLNA DROGA” 
62-030 LUBOŃ, UL. ŻABIKOWSKA 40 

TEL. (61) 8130-392, 8139-518, 
504-034-702, 507-469-749 F
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Pomysłowość i inwencję 
osób niepełnosprawnych 

doceniła publiczność, która w 
XVI konkursie „Żłóbek Wiel-
kopolski” wybierała najpięk-
niejsze szopki bożonarodze-
niowe. I miejsce zdobyła gru-
pa uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Koninie 
Lwóweckiego Koła Polskie-
go Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym.

Konkurs otwarty dla wszyst-
kich zorganizowało Muzeum 
Etnografi czne Oddział Mu-
zeum Narodowego w Pozna-
niu, Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Roba-
kowie, Towarzystwo Miłośni-

Bal charytatywny organizo-
wany przez Krajowe Fo-

rum Kobiet Oddział Wielkopol-
ski to już tradycja. Od dwuna-
stu lat wpisuje się w kalendarz 
najważniejszych imprez forum. 

W tym roku bal odbył się 24 
stycznia w Sali Kolumnowej re-
stauracji „Wiedeńska” w Środzie 
Wielkopolskiej. Dochód z zaba-
wy zostanie przekazany średz-
kim pięcioraczkom podczas 

obchodów Dnia Matki oraz na 
rzecz budowy hospicjum imie-
nia Piotra Króla w Środzie Wiel-
kopolskiej. 

– Dostrzegamy problemy osób 
sprawnych i niepełnospraw-
nych, także seniorów wymaga-
jących pomocy – mówi Mirosła-
wa Kaźmierczak, prezes Krajo-
wego Forum. – Stąd pomysł, by 
wesprzeć nie tylko pięcioracz-
ki, ale stworzyć miejsce, w któ-

rym osoby w stanie terminalnym 
będą miały godne warunki. Na-
szym celem jest wspieranie po-
trzebujących.

Udział w balu mógł wziąć 
każdy zainteresowany. Od dwu-
nastu lat przychodzi stałe grono. 
Zaproszono władze wojewódz-
kie i lokalne. Nie zabrakło spon-
sorów oraz osób wspierających 
to przedsięwzięcie. 

– Zawsze mogę liczyć na za-

angażowanie i udział w balu 
pań z forum – dodaje M. Kaź-
mierczak. – Bez nich trudno by-
łoby się zorganizować tak duże 
przedsięwzięcie. 

Były tańce, sprzedaż cegiełek 
i losów. Zainteresowanie wzbu-
dziła aukcja obrazów podaro-
wanych przez lokalną artystkę 
Małgorzatę Bąkowską. Nie za-
brakło nagród ufundowanych 
przez sponsorów. awa

ków Miasta Poznania i Mię-
dzynarodowe Targi Poznań-
skie.

Uczestnicy WTZ w Koninie 
z Bożeną Łopatą, przewodni-
czącą Koła PSOUU we Lwów-
ku dyplom i nagrodę (m.in. ko-
szulki z napisem „Polska”) ode-
brali 24 stycznia o 12.00 w Mu-
zeum Etnografi cznym. Szop-
ka przygotowana przez osoby 
niepełnosprawne była wyko-
nana ze specjalnych wałecz-
ków. Zdobywczyni wyróżnie-
nia Danuta Łopata, również 
uczestniczka WTZ w Koninie 
koło Lwówka, wykonała szop-
kę ze zwyczajnych kolorowych 
gumek. 

Nagrody wręczali Witold 
Przewoźny, kustosz Muzeum 
Etnografi cznego w Poznaniu i 
Mariusz Polarczyk, prezes To-
warzystwa Miłośników Miasta 
Poznania. W organizację kon-
kursu zaangażował się Prze-
mysław Koliński, artysta pla-
styk Gimnazjum w Robakowie 
i Barbara Fogt, dyrektor pro-
jektu Festiwal Sztuki i Przed-
miotów Artystycznych Między-
narodowych Targów Poznań-
skich. 

Przyjazd do Poznania i spo-
tkanie w Muzeum Etnogra-
fi cznym było dla uczestników 
WTZ w Koninie dużym przeży-
ciem. Na początku wprost nie 
mogli uwierzyć w zwycięstwo. 

Z radością ustawiali się do pa-
miątkowego zdjęcia.

W grudniu i styczniu na 
szopkę WTZ w Koninie zagło-
sowało prawie 300 odwiedza-
jących Muzeum. Najpiękniej-
sze szopki łącznie wybierało 
2156 osób. Najmłodszy uczest-
nik 16 edycji konkursu „Żłó-
bek Wielkopolski” miał 4 lata, a 
najstarszy 101. Szopki bożona-
rodzeniowe odwoływały się do 
zabytków architektury, pejzaży, 
nowoczesnych budowli Pozna-
nia, legend, baśni, podań. Nie-
konwencjonalna była szopka, 
która przedstawiała scenę w 
hipermarkecie i Jezusa w ko-
szu na zakupy.

 KAROLINA KASPRZAK

Dla średzkich pięcioraczków 

Szopka z wałeczków
wygrała
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I miejsce to powód do dumy uczestników i terapeutów WTZ 
w Koninie.

Danuta Łopata przy swojej szopce.
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Rzecznik Praw Pacjenta 
przygotował plakat infor-

macyjny, na którym zamiesz-
czono prawa, jakie przysługują 
pacjentom. Podany został rów-
nież kontakt do Biura Rzeczni-
ka Praw Pacjenta. Jest to szcze-
gólnie ważne teraz, gdy w służ-
bie zdrowia zapanował chaos. 

Zgodnie z przepisami pacjent 
ma prawo do świadczeń zdro-
wotnych odpowiadających wy-
maganiom aktualnej wiedzy 
medycznej, informacji o swoim 
stanie zdrowia, a także zacho-
wania w tajemnicy przez leka-
rza danych dotyczących stanu 
zdrowia. Pacjent może wyrazić 
zgodę lub odmówić świadcze-
nia usług zdrowotnych, a także 
zgłosić działania niepożądane 
zapisanych leków. 

Prawem pacjenta jest wyma-
ganie od lekarza poszanowania 

oraz intymności w trakcie lecze-
nia, a także dyskrecji dotyczą-
cej życia rodzinnego i prywat-
nego. Chory może żądać doku-
mentacji medycznej dotyczącej 
stanu zdrowia oraz udzielonych 
świadczeń zdrowotnych. Może 
także zgłosić sprzeciw wo-
bec opinii lub orzeczenia leka-
rza. Prawem pacjenta jest opie-
ka duszpasterska oraz przecho-
wywanie wartościowych rzeczy 
w depozycie. 

Prawa pacjenta oraz zasa-
dy funkcjonowania Rzecznika 
Praw Pacjenta wynikają z usta-
wy z 6 listopada 2008 roku o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Warto znać swoje pra-
wa zanim pójdziemy do lekarza, 
by wiedzieć czego się domagać 
i skutecznie egzekwować. Do-
kładne informacje można uzy-
skać pod numerem infolinii 800-
190-590. awa

W Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych w Poznaniu dzia-

ła Punkt Informacji 50+. Raz w 
miesiącu odbywają się spotka-
nia, podczas których szuka się 
sposobów, jak przekonać osoby 
starsze, że warto wyjść z domu. 

Każdy z nas dysponuje róż-
nymi informacjami, co ciekawe-
go dzieje się w mieście. Codzien-
nie odbywają się wystawy, poka-
zy, odczyty, wykłady, zajęcia ar-
tystyczne i taneczne, z których 
warto skorzystać. Przy okazji 
można poznać sympatycznych 
ludzi, nawiązać ciekawe znajo-
mości, które często przeradzają 
się w trwałe przyjaźnie. Nieste-
ty, nie do każdego seniora uda-

je się dotrzeć, dlatego trzeba za-
angażowania, by odszukać oso-
by samotne, siedzące w domach 
i przekazać im ofertę spędzenia 
czasu na zewnątrz. W tym celu 
potrzebni są wolontariusze, ich 
dobra wola i serce. 

Na specjalnych spotkaniach 
pracownicy Centrum Inicjatyw 
Senioralnych wysłuchują wolon-
tariuszy, jakie są efekty ich pra-
cy, na jakie natrafi li przeszko-
dy, kogo udało się przekonać, że 
warto opuścić swoje cztery kąty i 
wyjść choćby na spacer lub wer-
nisaż. Seniorzy są zadowoleni z 
kontaktów z wolontariuszami, 
którzy wnoszą w ich życie ra-
dość i optymizm. awa

– Skąd pomysł napisania 
książki? 

– Dojrzewał we mnie od daw-
na. Dwa rozdziały długo czeka-
ły na ciąg dalszy. Mijały miesią-
ce, lata. Wokół mnie nie brako-
wało ludzi, którym jest trudniej 
niż mnie, także z powodu niepeł-
nosprawności. Zrozumiałam, że 
wiele dostałam od Boga i ludzi. 
Więc kiedy skończyła się moja 
umowa o pracę, postanowiłam 
pisać dalej i podzielić się swoim 
doświadczeniem, swoimi prze-
życiami. 

– Pisze pani także dokto-
rat dotyczący uwarunkowań 
umiejętności życiowych osób z 
niepełnosprawnością ruchową. 
Dlaczego taki właśnie temat?

– Zastanawiałam się, dlacze-
go część osób z niepełnopraw-
nością ma problemy chociaż-
by z komunikacją czy asertyw-
nością i pokonywaniem stre-
su? W pracy zawodowej i spo-
łecznej obserwowałam sytuacje, 
kiedy osobom niepełnospraw-
nym było trudno porozumieć 
się z wykładowcami i z rówie-
śnikami. Składa się na to wie-
le czynników. Skuteczna komu-
nikacja zależy od obu stron. Pol-

– Czy podopieczni stowa-
rzyszenia wiedzą, kim był 
Armand Marquiset, od któ-
rego wszystko się zaczęło? 

– Gdy pod koniec ubiegłego 
roku zostałam prezesem po-
znańskiego oddziału Stowa-
rzyszenia „mali bracia Ubo-
gich”, uświadomiłam sobie, 
że wiele rzeczy trzeba upo-
rządkować i wyjaśnić, po-
znać korzenie swojej organi-
zacji. Przedstawiłam naszym 
podopiecznym historię ży-
cia założyciela. Przede mną 
jeszcze dużo pracy. Znam 
wszystkie problemy „małych 
braci”, bo jestem wolonta-
riuszką od wielu lat i nie za-
mierzam z tego zajęcia rezy-
gnować. To miejsce stało się 
moim drugim domem. Mimo 
zmęczenia zawsze znajdę 
czas, by tu przyjść, zaintere-
sować się tym, co się dzieje 
i w miarę możliwości poma-
gać. 

– Wybór na szefową panią 
zaskoczył? 

– Może trochę. Ale nie od-
czuwałam tremy, bo dobrze 
znam to środowisko, a po-
nadto cechuje mnie otwar-
tość, konsekwencja i reali-
zowanie postawionych ce-
lów. Zamierzam przywrócić 
poznańskiemu stowarzysze-
niu ideę, którą wszyscy po-

Prawa pacjenta 

Seniorzy wychodzą 
z domów 

ska szkoła przywiązuje wciąż 
zbyt małą wagę do kształto-
wania umiejętności społecz-
nych uczniów. W edukacji osób 
z niepełnosprawnością mamy 
do czynienia ze zbyt wysokim 
procentem udziału szkolnictwa 
specjalnego, co skutkuje tym, że 
część z nich nie radzi sobie z za-
daniami, które stają przed nimi 
na przykład na studiach. Na ten 
temat przeprowadzono bada-
nia w 2008 roku. Niepokoi mnie 
fakt, że coraz częściej obserwuję 
podział na dwa światy – spraw-
nych i tych z różnymi ogranicze-
niami. Chcę się dowiedzieć dla-
czego tak jest. Liczę, że moje ba-
dania odpowiedzą na to pytanie.

– Czy Warszawa, w pani od-
czuciu, jest miastem przystoso-
wanym pod względem archi-
tektonicznym do potrzeb osób 
z ograniczeniami ruchowymi? 

– Są w Warszawie miej-
sca przystosowane i bezpiecz-
ne, gdzie widać, że architekt na-
prawdę myślał o osobach z róż-
nymi ograniczeniami. Ale są i ta-
kie, gdzie trzeba się borykać ze 
schodami bez poręczy, brakiem 
windy, śliską posadzką czy cięż-
kimi drzwiami. Jeśli to budynki z 

winniśmy szanować i prze-
strzegać. A co najważniejsze 
nie przywiązuję wagi do tytu-
łów, bo dla mnie najważniej-
sza jest praca. 

– Jak to się stało, że zna-
lazła się pani w stowarzy-
szeniu? 

– Właściwie była to proza-
iczna historia. Jestem z wy-
kształcenia romanistką i po 
przejściu na emeryturę przed 
sześcioma laty szukałam dla 
siebie miejsca. Najpierw za-
chłysnęłam się wolnością, że 
niczego już nie muszę i mogę 
robić to, na co mam ocho-
tę. Dzieci były dorosłe, wnu-
ki też. Dlatego poczułam, że 
chcę dać z siebie coś dobrego 
dla innych. Szukałam pośród 
różnych stowarzyszeń, ale 
zawsze czułam, że to nie to. 
Przełom nastąpił na targach 
50+ gdzie wręczono mi ulot-
kę Stowarzyszenia „małych 
braci Ubogich”. A że jestem 
z natury dociekliwa dokład-
nie zapoznałam się z jego hi-
storią i doszłam do wniosku, 
że to będzie coś dla mnie. Za-
częłam od wolontariatu, któ-
remu jestem wierna do dziś, 
potem przeszłam wszystkie 
szczeble, by zostać prezesem. 

– Co chce Pani zmienić w 
działalności stowarzysze-
nia?  F
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lat 60 czy 70 ubiegłego stulecia, 
nie ma w tym nic dziwnego. Czę-
sto jednak te zupełnie nowe nie 
są pozbawione barier architek-
tonicznych. To mnie złości. Do 
tego dochodzą nierówne, a w zi-
mie często oblodzone chodniki. 

– Czuje się pani dyskrymino-
wana?

– Przez ostatnie kilka lat czu-
ję się dość mocno dyskrymino-
wana. Nie przez zwykłych lu-
dzi, a przez fatalnie funkcjonu-
jący system wsparcia. Zastana-
wiam się, czy słowo „nieistnie-
jący” nie będzie tu bardziej ade-
kwatne. Staram się wrócić do 
pracy, ale orzeczenie o niepeł-
nosprawności jest dla rekrutują-
cych ważniejsze niż moje 13-let-
nie doświadczenie zawodowe. 
Niewielu pracodawców pyta 
mnie o kwalifi kacje, umiejętno-
ści. Żeby się zarejestrować jako 
osoba bezrobotna, musiałam je-
chać do urzędu pracy, który ob-
sługuje osoby z niepełnospraw-
nością. To jest właśnie dyskry-
minacja. Tego typu rozwiąza-
nia sprawiają, że do społeczeń-
stwa trafi a jednoznaczny prze-

kaz: sprawni i niepełnosprawni 
żyją w dwóch różnych światach. 
Nie ma tu miejsca na integrację. 
Część projektów fi nansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, 
z założenia mających wspie-
rać i aktywizować, nie przystaje 
do rzeczywistości. To człowiek 
musi się dopasować do założeń 
projektowych. Wytyczne w tych 
projektach są bardzo restrykcyj-
ne, ale wiem też, że wiele rzeczy 
da się zapisać i przeprowadzić, 
jeśli skonsultuje się je z osobami, 
do których projekt jest kierowa-
ny. Brałam udział w wielu pro-
jektach jako ekspert i zdaję sobie 
sprawę, że ten obszar pozosta-
wia wiele do życzenia, choć są 
także projekty, które skutkują re-
alnym wsparciem. 

– Co by pani zmieniła w pol-
skim systemie wsparcia osób 
niepełnosprawnych? 

– System wsparcia trzeba 
stworzyć na nowo. W moim od-
czuciu zmian wymagają między 
innymi przepisy prawne doty-
czące renty socjalnej oraz zasił-
ków. Myślę, że dobrze tę potrze-
bę uwidocznił protest opieku-
nów dzieci i dorosłych osób nie-
pełnosprawnych pod Sejmem 
RP w kwietniu ubiegłego roku. 
Obecna wysokość renty socjal-
nej (ponad 600 złotych netto) nie 
daje dorosłym osobom z niepeł-
nosprawnością możliwości god-
nego i samodzielnego życia. Po-
zostają zależne od rodziny, która 
musi pokrywać dodatkowe kosz-
ty leczenia, rehabilitacji i inne. 
System nie przewiduje, w od-
niesieniu do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
innego rozwiązania.

– Co uważa pani za swo-
je najważniejsze życiowe osią-
gnięcie?

– Moją samodzielność. Żyję 
aktywnie, udzielam się w or-
ganizacjach pozarządowych. 
Lubię ludzi. Cieszy mnie każ-
de spotkanie z drugim człowie-
kiem. Staram się być dla innych.

– Na pewno zostaną te 
działania, które wrosły w 
nasz kalendarz i podopieczni 
je polubili. Ale nie zamierzam 
na tym poprzestać. Uważam, 
że należy się wsłuchiwać w 
głos naszych członków, bo to 
my jesteśmy dla nich, a nie 
odwrotnie. Dopiero wówczas 
nasza działalność nabiera 
sensu. Pomysłów jest mnó-
stwo, ale wszystko rozbija się 
o pieniądze. To nas jednak 
nie zraża, bo zamierzamy za-
angażować się w różnego ro-
dzaju projekty, które przynio-
są wymierne efekty. 

– Sama prowadzi pani 
różne zajęcia interesują-
ce dla wielu osób. Dzieje 
się tak dlatego, że ma pani 
szczególny dar przyciągania 
ludzi? 

– Jestem konkretna, rze-
czowa i zdecydowana. Wiem, 
czego chcę i konsekwentnie 
do tego zmierzam. Nie mam 
problemów z wyrażaniem 

swoich myśli. Ale nie braku-
je mi wrażliwości i otwarto-
ści szczególnie na ludzi cho-
rych i starszych. Myślę, że 
podopieczni chętnie słuchają 
tego, co chcę powiedzieć, bo 
zawsze staram się zrobić to w 
sposób jak najbardziej atrak-
cyjny. Tak było w przypadku 
literatury rosyjskiej oraz re-
lacji z moich podróży mię-
dzy innymi do Paryża i Kana-
dy. Prowadzę także lekcje ję-
zyka francuskiego. Lubię być 

aktywna na wielu polach, bo 
to sprawia mi wiele radości. A 
przede wszystkim chcę służyć 
innym. 

– Z czego utrzymuje się 
stowarzyszenie? 

– Pieniądze zawsze są 
drażliwą kwestią, bowiem 
bez nich nic nie moglibyśmy 
zrobić. Korzystamy mię-
dzy innymi z pieniędzy bę-
dących w dyspozycji władz 
miasta. Dzięki temu reali-
zujemy różne działania bie-
żące. Szukamy też fundu-
szów z innych źródeł. Pozo-
stajemy w kontakcie z Cen-
trum Bukowska, korzystamy 
tu z różnych szkoleń. Pisze-
my także projekty, które co 
prawda są bardzo skompli-
kowane i nie dają gwarancji 
zdobycia pieniędzy, ale ko-
rzystamy z każdej szansy, by 
je zdobyć. Współpracujemy 
z Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych, realizując wspólne 
przedsięwzięcia. Walka o fi -

nanse umacnia nas, uczy od-
nalezienia się w nowej rze-
czywistości. 

– Jak Pani zamierza 
uatrakcyjnić seniorom w 
tym roku spędzanie wolne-
go czasu? 

– Zrobiłam rozeznanie, co 
sprawia seniorom najwię-
cej radości. Przeprowadziłam 
wiele rozmów. Pomysłów i 
oczekiwań jest mnóstwo, ale 
musimy je dopasować do na-
szych możliwości fi nanso-
wych. Uznaliśmy, że posta-
wimy na kulturę. Zamierzam 
zorganizować wyjście do 
Muzeum Narodowego, ale nie 
po to by zwiedzać wszystkie 
sale, tylko skupić się na jed-
nym obrazie. Będą także wy-
cieczki, bo nasi podopieczni 
uwielbiają jednodniowe wy-
pady w różne miejsca. Dzię-
ki temu opuszczają domy, in-
tegrują się i mogą zobaczyć 
ciekawe miejsca.  

Będzie więcej atrakcji 
Z BOLESŁAWĄ RETECKĄ, prezesem Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Poznaniu 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Lubię ludzi
Z LAURĄ JURGĄ, autorką książki „Moje pory roku” 
rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Osoby niepełnosprawne z 
Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej przy Fundacji Inwali-
dów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kali-
szu oraz koła plastycznego 
dla osób niepełnosprawnych, 
łącznie około 50 osób, uczest-
niczyło 11 grudnia 2014 roku 
w restauracji „KomodaClub” 

W Wielkopolskim Oddzia-
le Polskiego Towarzy-

stwa Stwardnienia Rozsiane-
go ostatnio dużo się dzieje. Po 
prelekcji Rafała Reinfussa pod 
nazwą „Diagnoza – SM czy bo-
relioza?”, o której pisaliśmy w 
styczniowym wydaniu „Filan-
tropa” na stronie 36, przyszedł 
czas na „Czytanie przyrody – 
sztukę dostrzegania i interpre-
tacji”.

 11 stycznia w Osiedlowym 
Domu Kultury „Pod Lipami” w 
Poznaniu zorganizowano kolej-
ne spotkanie członków i sympa-
tyków Wielkopolskiego Oddzia-
łu PTSR. ODK „Pod Lipami” po-
siada windę, co ułatwia korzy-
stanie z obiektu chorym na wóz-
kach inwalidzkich. 

Prelekcję wygłosił Rafał Ber-
nard, doktor biologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza. 
Uczestnicy dowiedzieli się, dla-
czego warto poświęcać uwa-
gę fl orze i faunie. Mówił o barw-
nych kwiatach, owadach, pta-
kach, płazach, gadach, ssakach 
afrykańskich, co wzbudziło duże 
zaciekawienie.

Mimo zimowej aury, dzięki 
pomocy asystentów, w spotka-
niu mogły wziąć udział osoby w 
zaawansowanym stadium SM. 
Ich radość, widoczna na opu-
blikowanych dzień później zdję-
ciach na „Facebooku”, mówi-
ła najlepiej o potrzebie i sensie 
tego rodzaju przedsięwzięć. 

 KAROLINA KASPRZAK

Nasz synek Aleksander uro-
dził się 14 tygodni przed ter-

minem i jest naszym czwartym 
dzieckiem. W wyniku głębokiego 
wcześniactwa i powikłań Oluś 
dostał wylewu krwi do mózgu i 
sepsę. Przez długi czas przeby-
wał w śpiączce podłączony do 
respiratora. Ma częściowe zaniki 
nerwów wzrokowych, oczopląs 
poziomy i astygmatyzm. W dru-
gie urodziny zaczął raczkować, 
ale pojawiły się też nagłe utraty 
przytomności. Zdiagnozowano 
padaczkę.

Obecnie jako ośmiolatek na-
dal raczkuje, ale wieloletnia i co-
dzienna rehabilitacja przynosi 
efekty. Oluś staje na nóżki i pró-
buje stawiać kroczki, trzymając 
się dwiema rączkami. Nie wypo-
wiada ani jednej sylaby. Nic nie 
mówi, tylko słucha i uśmiecha 
się. Rozumie wszystko. Odpo-
wiada kiwaniem głowy na „tak” 
lub na „nie”, pokazuje polecenia 
na obrazkach. 

Naszym największym ma-
rzeniem jest, by był szczęśliwy, 
by zaczął mówić i chodzić. W 
ośrodku „Krzyś”, gdzie rehabili-
tujemy synka, ma wiele potrzeb-
nych mu terapii. Trzy razy w ty-
godniu uczęszcza na dwie go-
dziny zajęć, a to kosztuje 1.200 
złotych miesięcznie. Raz na 
kwartał Oluś ma terapię mózgu 
(pobudzenie komórek do pra-
cy). Koszt tych zabiegów wyno-
si 600 złotych za 10 zajęć płat-
nych z góry.

Chcemy dać naszemu dziecku 
szansę na lepsze życie, jednak 
sami nie jesteśmy w stanie spro-
stać kosztom wszystkich potrzeb 
związanych z leczeniem i reha-
bilitacją. Obecnie Olek jest po 
ostrzyknięciu mięśni ud i łydek 
toksyną botulinową w celu roz-
luźnienia, co ma spowodować 
lepsze efekty po rehabilitacji.

Lekarze zalecają bezwzględ-
nie codzienną rehabilitację, co 
zwiększa koszty, na które nas 
nie stać. 

w zorganizowanej dla nich 
zabawie mikołajkowej.

Organizatorem była Zeno-
na Kubiak – kierownik Filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Asnyka w Kaliszu. Insty-
tucja ta w 2006 roku podpisała 
z Fundacją „Miłosierdzie” umo-
wę o współpracy. Od tego cza-
su uczestniczy w działaniach 
na rzecz podopiecznych Fun-
dacji. Tegoroczna zabawa mo-
gła odbyć się dzięki uprzej-
mości Margoty i Cezarego Su-
szyńskich – właścicieli lokalu i 
sponsorów imprezy. 

Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: prezydent Kalisza 
Grzegorz Sapiński i prezes Za-
rządu Fundacji „Miłosierdzie” 
Stanisław Bronz. Po obiedzie 
Mikołaj rozdał uczestnikom 
paczki ze słodyczami. 

MARIUSZ PATYSIAK

Proszę więc o wpłaty choć nie-
wielkich kwot, co da szansę Olu-
siowi na systematyczną rehabili-
tacji, a nam doda nadziei i wia-
ry w sens naszych działań. Ma-
rzymy o poddaniu synka zabie-
gowi fi brotomii w Krakowie. Jest 
to operacja, która pozwoli mu 
stanąć na całych stopach, a nie 
tylko na palcach jak teraz. Zna-
my chłopca, który po tym zabie-
gu zaczął chodzić sam, a teraz 
biega. Krzywo, z kolanami do 
wewnątrz, ale biega! I to jest cu-
downe. 

Nasze córki uczą się. Jola stu-
diuje dziennikarstwo, Kinga uczy 
się informatyki, Oliwka chodzi 
do przedszkola.

Wszystkim, którzy zechcą 
nam pomóc, dziękujemy z ca-
łego serca. Wpłat można doko-
nywać na konto Fundacji Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Słoneczko”, Stawnica 33, 
77-400 Złotów, SBL Zakrzewo 
O/Złotów 89-8944-0003-0000-
2088-2000-0010 z dopiskiem „Na 
leczenie i rehabilitację – Toborek 
Aleksander 11/T.

Zapraszamy na blog www.
olek2005.synek.pl

BARBARA I DARIUSZ 
TOBOREK

RODZICE
Od redakcji:

Kserokopie dokumentów, po-
świadczających stan zdrowia 
Aleksandra Toborka, znajdują 
się w naszym posiadaniu.

SM i przyroda
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Mikołajki 
„Miłosierdzia”

Nasz Oluś 
miał wylew 
krwi do mózgu
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BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Błazenada

Od zawsze we mnie,
W niedojrzałych 
Słowach żartu,
Dziecinnych minach, 
Gestach, myślach,

pozach.
Zatruwa,
Zakazuje dorosłej 
Bliskości z kobietą.
Ulotny koszmar, 
Skrajne zmienności 
Nastroju,
Bez pomysłu 
Na dojrzałe życie,
Powraca bez litości,
Nieokiełznana, 
Zadręcza 
Natarczywością.
Ciężki łańcuch 
U nogi skazańca,
Do śmierci nie uwolni.
Kara za wrażliwość, 
Za bunt przeciw światu.

Nasz synek Bartuś ma 4 lat-
ka, mieszka w Radomiu. 

Choruje na ciężką, cykliczną 
neutropenię. Jest to choroba 
szpiku kostnego, której towa-
rzyszy całkowita utrata odpor-
ności nawet na niewielkie in-
fekcje. Cudem trzy razy prze-
żył sepsę. Pierwszą w wieku 9 
miesięcy, kiedy z utratą przy-
tomności i drgawkami, w cięż-
kim stanie, trafi ł na OIOM.

 Nasz synek często zapada 
na różnego rodzaju infek-

cje, a każda z nich jest bardzo 
poważna i wymaga leczenia 
szpitalnego. Bartuś żyje dopie-
ro 48 miesięcy, ale w tym cza-
sie już ponad 30 razy prze-
bywał w szpitalu. Leki, któ-
re ratują mu życie, podawane 

Piszę do państwa Fundacji z 
prośbą o pomoc. Może znaj-

dzie się ktoś, kto chciałby pomóc 
naszej rodzinie w budowie domu. 
Mieszkamy w małej miejscowości, 
mamy z mężem dwoje dzieci, cór-
kę lat 12 i synka Kubusia lat 7. 

Kiedy urodził się, nasze życie 
przekręciło się do góry nogami... 
diagnoza – wrodzona wada ser-
ca hlhs (niedorozwój lewej komory 
serca; najprościej mówiąc ma tylko 
pół serduszka). Miał bardzo małe 
szanse na przeżycie. Była nadzie-
ja, że może będzie żył, ale musi 
przejść trzy operacje.

W 12 dobie po porodzie prze-
szedł ciężką operację serca w Ło-
dzi, a w wieku 8 miesięcy dru-
gą operację, po której nastąpiły 
komplikacje: udar niedokrwien-
ny i ciężkie zapalenie płuc. Roz-
poczęła sie długa walka o jego ży-
cie. Wiele tygodni spędził w szpi-
talu. Kiedy stan Kubusia się polep-
szył, zaczęliśmy intensywną reha-
bilitację, która trwa do dzisiaj. W 
wyniku udaru Kuba ma niedowład 
spastyczny lewostronny. Dopiero 
w wieku 4 lat zaczął sam chodzić. 
Upływał czas, a trzecia operacja 
wciąż była przekładany z powo-
du długej kolejki dzieci. Synek czuł 
się coraz gorzej. W końcu prze-

są dożylnie, co spowodowa-
ło u synka ogromne zniszcze-
nie żył i często z tego powodu 
podanie tak potrzebnego leku 
jest niemożliwe. 

Po zdiagnozowaniu choro-
by od trzeciego miesiąca życia 
nasz syn był leczony w Insty-
tucie Pomniku Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie. 
Obecnie Bartuś jest pod opie-
ką Uniwersyteckiego Szpita-
la Dziecięcego w Krakowie na 
Prokocimiu, na oddziale onko-
logii – hematologii, gdzie zo-
stał zakwalifi kowany do prze-
szczepu szpiku. 

Jest to jedyne wyjście, by 
uratować życie naszego ko-
chanego dziecka. Szuka-
my nie spokrewnionego daw-
cy szpiku, ponieważ nie ma 
zgodności genetycznej w ro-
dzinie.

Bardzo prosimy o pomoc. 
Nie wiemy, jak długo jeszcze 

Bartuś będzie w stanie opierać 
się chorobie. Jesteśmy bezsilni 
i zdruzgotani, ale chcemy wal-
czyć o życie naszego dziecka 
do końca. Jednak koszty zwią-
zane z leczeniem przekracza-
ją nasz budżet domowy, a w 
ciągu tych czterech lat nasze 
wszystkie oszczędności po-
chłonęło leczenie i ratowa-
nie syna. Dojazdy do szpita-
li, leki, badania, środki czysto-
ści, dezynfekcja i całe przygo-
towanie do przeszczepu, jak 
również czas po przeszczepie, 
wymagają poważnych przygo-
towań i pieniędzy, których my 
już, niestety, nie mamy. 

Teraz po raz pierwszy zgło-
siliśmy się do fundacji i prosi-
my o wsparcie fi nansowe czy-
telników „Filantropa”. Pomóż-
cie nam uratować życie na-
szego synka.

Darowizny można wpłacać 
na konto Fundacji „Przeciwko 
Leukemii”

47-1240-1109-1111-0000-
0516-5182, tytuł wpłaty „Bar-
tosz Juszczak”.

Więcej o Bartusiu – na www.
facebook.com/bartoszjusz-
czak.radom. 

MAMA

szedł cewnikowanie serca, przy 
którym okazało się, że ma bardzo 
zwężone tętnice płucne i nie został 
zakwalifi kowany do operacji ser-
duszka. 

Szukaliśmy pomocy wszędzie. 
Trafi liśmy do profesora Malca, 
który podjął się operacji, ale on w 

tej chwili operuje w Niemczech i 
koszt takiego zabiegu to 28 tysię-
cy euro. Rok temu 9 kwietnia poje-
chaliśmy do profesora i Kubuś do-
stał nowe życie, operacja się uda-
ła! Pieniążki zbieraliśmy w koście-
le, w rodzinie i w różnych funda-
cjach, sami również wyczerpali-
śmy wszystkie nasze środki, ale 
udało się i spokojnie mogliśmy wy-
jechać do Niemiec. 

Obecnie mieszkamy u mo-
jej mamy w wynajętym mieszka-
niu, w trudnych warunkach, bez 
łazienki, w naszym pokoju jest 
grzyb, nie możemy go zlikwido-
wać, a przez to Kubuś często cho-
ruje. Boimy się, że w każdej chwi-
li będziemy musieli opuścić miesz-
kanie, bo wójt naszej gminy likwi-
duje szkoły i nasza szkoła, przy 
której jest mieszkanie, przezna-
czona jest jako pierwsza do likwi-
dacji. Mamy działkę budowlana i 
projekt oraz wszystkie formalności 
i pozwolenia, teraz wylaliśmy fun-

damenty, mamy cegłę i tu zaczyna 
się problem... nie mamy za co wy-
kończyć budowy domu. Szukamy 
pomocy, gdzie tylko możemy. 

Nasza wieś i gmina pomogła 
nam w zbiórce na operację nasze-
go synka, dlatego teraz nie może-
my już liczyć na jej pomoc. Pisze-
my więc do waszej redakcji, bo 
może czytelnicy „Filantropa” lub 
fi rmy mogłyby nam pomóc, ofi aru-
jąc cement, piasek i inne materia-
ły niezbędne ukończenia budowy 
lub darowizny pieniężne na konto: 
Mbank 61-1140-2004-0000-3102-
7417-8543.

MONIKA SIEWIERSKA
UL. NOCKOWA 58A 

BĘDZIENICA 44 
39-124 IWIERZYCE

Bartuś szuka 
dawcy szpiku

Kubuś urodził się
z połową serduszka
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„Wieczór niespodzianek” 
– tak nazwano obcho-

dy 35-lecia Klubu Seniora „Ro-
dzina” przy Domu Kultury „Orle 
Gniazdo”. Jego kierownik Mał-
gorzata Gładysiak 16 listopa-
da powitała przybyłych, w tym 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Osiedle Młodych” Ta-
deusza Stachowskiego. 

Spotkanie prowadziła kieru-
jąca „Rodziną” Agnieszka Mar-
cinkowska. Odśpiewano „sto 
lat” dla Krystyny Henczel, która 
założyła i ponad trzydzieści lat 
prowadziła klub. Przypomniała 
krótko jego historię.

Wystąpił zespół „Inspiro” pod 
kierunkiem Andrzeja Zborow-
skiego i grupa taneczna „Raj Se-

niora”, prowadzona przez Olgę 
Kuźmińską zajmującą się tera-
pią tańcem. Seniorzy deklamo-
wali wiersze Krystyny Henczel. 
Otrzymali miłą niespodzian-
kę: fi lm „35 lat w Rodzinie”, któ-
rego pomysłodawczynią była 
Agnieszka Marcinkowska, a zre-
alizował Tomek Macowicz z Ra-
tajskiej Telewizji Kablowej. Był 
jubileuszowy tort, a Małgorzata 
Gładysiak przekazała magneto-
fon ufundowany przez SM „OM”. 

„Rodzina” skupia 21 członków. 
Seniorzy spotykają się w klubie 
na os. Czecha 114 we wtorki w 
godzinach od 16 do 19 oraz piąt-
ki od 6 do 20. 

ROBERT WRZESIŃSKI

We wtorek 23 grudnia w 
Domu Gościnnym w Trze-

bisławkach odbyła się wiecze-
rza wigilijna podopiecznych 
kórnickiego PKPS. Razem z 
nimi byli m.in. burmistrz Kór-
nika Jerzy Lechnerowski i prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Pacholski. Przy-
wieziono Betlejemskie Świateł-
ko Pokoju.

Prezes PKPS Bogdan Wesołek 
przywitał uczestników wigilii. 
Omówił działalność organizacji 
w mijającym roku i złożył obec-
nym świąteczne i noworocz-
ne życzenia. Przyłączyli się do 
nich goście, a ksiądz proboszcz 
Grzegorz Zbączyniak poświę-
cił opłatki wigilijne. Wszyscy ze 
wzruszeniem dzielili się nimi i 
składali sobie życzenia. Po wie-
czerzy śpiewano kolędy z udzia-

W środowisku kórnickim 
ponad osiemdziesię-

cioletnia Genia Bobrowska 
z domu Jankowiak, wielolet-
nia działaczka, jedna z naj-
starszych członkiń Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
w Kórniku, współzałożyciel-
ka Koła Seniorów w Kórniku 
i Bninie, jest znana jako „Pani 
Genia”.

Jej życie nie było łatwe. 
Przed wojną ojciec Geni pro-
wadził w Kórniku skład z wę-
glem i materiałami budowla-
nymi. Podczas okupacji hitle-
rowskiej Niemcy pozwolili mu 
zajmować się tym nadal. 

Jednak po wojnie, jako za-
możniejszego człowieka, po-
siadającego ziemię, spotkały 
w okresie stalinowskim szy-
kany. Jego rodzinie władze do-
kwaterowały mniej lub bar-
dziej dokuczliwych lokatorów. 
Przez pewien czas ojciec pani 
Geni przebywał w więzieniu. 
Zanosiła mu wtedy własno-
ręcznie robione skarpety.

Za „kułackie” pochodzenie 
spotkała ją kara: nigdzie nie 
mogła znaleźć pracy. Doryw-
czo zajmowała się podnosze-
niem oczek w pończochach. 
W końcu została sprzedaw-
czynią w Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. 

Po przejściu na emeryturę 
pomagała siostrzenicy prowa-
dzić sklep odzieżowy. Zdoby-
ła bliski kontakt z członkami 
Koła Seniorów. Podczas spo-
tkań mówiła o doświadcze-
niach związanych z II woj-
ną światową, jak również o 
przeżyciach z ciężkich cza-
sów powojennych. Jednak do 
ludzi, którzy ją skrzywdzili, 
nie ma żalu, nie rozpamiętu-
je krzywd.

Jest osobą otwartą, pełną 
pomysłów i inicjatyw. Wspa-
niale wykonuje robótki ręczne, 
uczy tej sztuki młodszych. Ko-
leżanki i kolegów, także ludzi 

łem studentów Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu.

Najmłodszym uczestnikiem 
spotkania był 6-letni Rafał. Spra-
wił wszystkim wielką radość, 
recytując wierszyk o gwiazdo-
rze. W nagrodę otrzymał pacz-
kę z klockami lego. Z promien-
nym uśmiechem powiedział: „o 
takich właśnie marzyłem”. 

ROBERT WRZESIŃSKI

w trudnej sytuacji material-
nej, obdarowuje własnoręcz-
nie wykonanymi skarpetkami, 
szalikami, rękawiczkami, ser-
wetkami, obrusami. 

Kiedy zdrowie i siły jej po-
zwalały, włączała się w pra-
cę związaną z dystrybucją 
żywności dla ubogich z mia-
sta i gminy Kórnik. Kocha lu-
dzi biednych. Była inicjator-
ką urządzania wystaw wyro-
bów rękodzieła artystycznego 
wykonanych przez członkinie 
Koła .

Ludzie darzą ja uznaniem 
i szacunkiem. Każdemu po-
święca uwagę. Szanuje każ-
dego człowieka, niezależnie 
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w Kórniku
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Niespodzianki 
dla „Rodziny”

Pani
Genia

Robert
Wrzesiński
R
W

W środku Genia Bobrowska.
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od statusu materialnego i spo-
łecznego. Dała się poznać jako 
wspaniała opiekunka osób po-
trzebujących pomocy. W Kole 
wspominają wycieczki krajo-
znawcze nad morze i w góry. 
Bogdan Wesołek, przewod-
niczący Zarządu Miejsko-
Gminnego PKPS w Kórniku za 
pośrednictwem „Kórniczani-
na” zwraca się do niej: 

– Dzisiaj, Geniu, dotknę-
ła Cię choroba, i nie możesz 
udzielać się społecznie, więcej 
czasu poświęcasz sprawom 
osobistym. Cała grupa emery-
tów jest z Tobą i dziękuje za 
wskazówki na temat dalszej 
działalności Koła Seniorów. 

Dziękujemy Tobie Geniu za 
wieloletnią współpracę, po-
święcony czas dla innych i 
serce oddane osobom potrze-
bującym.

Genia Bobrowska za swoją 
społeczną działalność zosta-
ła wyróżniona Odznakami Ho-
norowymi PKPS.

ROBERT WRZESIŃSKI
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W Domu Kultury „Jędruś” 18 
października uczczono 15 

rocznicę powstania Klubu Se-
niora „Tęcza”. Spotkanie pro-
wadził Rafał Piechota, a otwar-
ła imprezę kierowniczka i zało-
życielka „Tęczy” Danuta Gaca. 

Mirosław Maj, kierownik „Ję-
drusia”, powitał gości, m.in. pre-
zesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle Młodych” Tade-
usza Stachowskiego, który od-
czytał życzenia dla wszystkich 
osób związanych z „Tęczą”. Mó-
wił o znaczeniu klubu dla inte-
gracji i wspierania aktywności 
osób starszych, dla rozwoju ich 
zainteresowań i zdolności, a tak-
że o koncertach „Tęczy”, rajdach, 
wieczorkach tanecznych, chó-
rze – wszystkim, co zapewnia 
seniorom atrakcyjne spędzenie 
wolnego czasu. 

Aktywnych seniorów, należą-
cych do „Tęczy” od początku: Jo-
annę Brych, Jadwigę Dolatę, Da-

150 osób wzięło udział w pro-
jekcie integracyjno-kultural-

nym – spotkaniu opłatkowym 
dla chorych psychicznie z te-
renu Poznania „Spotkajmy się 
przy stole”, które odbyło się w 
czwartek 18 grudnia w restau-
racji „Gospoda Familijna” w Po-
znaniu przy ul. Unii Lubelskiej.

Justyna Bajew powitała przed-
stawicielki Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzę-
du Miasta Poznania, Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie, uczestników i terapeutów 
Ośrodka Zdrowia Psychicznego 
z osiedla Kosmonautów, Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego z 
Grobli, ze Środowiskowych Do-
mów Samopomocy „Fountain 
House” i „Zielone Centrum”.

go przez Urząd Miasta Pozna-
nia. Był realizowany od poło-
wy sierpnia. Na projekt złożyła 
się wystawa prac plastycznych 
i rzeźby uczestników zajęć obu 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy pod nazwą „Mar-
twa natura”. Drugim etapem re-
alizowanym od sierpnia przez 
uczestników Grupy Teatralnej 
„Zielonego Centrum” było za-
prezentowane na tym spotka-
niu przedstawienie „Królowa 
śniegu”. Kostiumy i choreogra-
fi ę zaprojektowała i przygoto-
wała Zofi a Łotocka, a reżysero-
wał Paweł Nyga. 

Justyna Bajew odczytała 
świąteczny wiersz Lecha Ber-
lińskiego – uczestnika pracow-
ni literaturoterapii „Zielonego 

nutę Gacę, Bogumiła i Tadeusza 
Guziałków, Sabinę Hoff mann, 
Edytę Kowalczyk, Anielę Kowa-
lik, Bogusławę Szypurę, Elżbietę 
Witkowską, Eugenię Wylegałę i 
Urszulę Zydorek wyróżniono ró-
żami i pamiątkowym zdjęciem. 

Prezentem od zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osie-
dle Młodych” był koncert piose-
nek Agnieszki Osieckiej w wy-
konaniu aktorki Teatru Nowe-
go w Poznaniu Anny Mierzwy 
przy akompaniamencie Pawła 
Głowackiego (kontrabas) i Jacka 
Skowrońskiego (fortepian). 

Danuta Gaca i Tadeusz Guzia-
łek przedstawili historię „Tęczy”. 
Wystąpił Zespół Śpiewaczy „Tę-
cza” przy fortepianowym akom-
paniamencie Ewy Wodzyńskiej-
Mazur. Sabina Hoff mann, Elż-
bieta Witkowska, Ewa Sołtysiak 
i Eugenia Wylegała recytowały 
swoje wiersze.

ROBERT WRZESIŃSKI

Seniorzy wyróżnieni różami.

Życzenia i kwiaty.

Spotkanie 
przy stole
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15 lat 
„Tęczy”
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I Kierowniczka ŚDS „Zielo-
ne Centrum” – Katarzyna Majer 
dziękowała, że spotkano się w 
tak licznym gronie w tak pięk-
ny, świąteczny czas. Przybli-
żyła ideę projektu zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie 
Osób i Rodzin na Rzecz Zdro-
wia Psychicznego „Zrozumieć 
i Pomóc”, współfi nansowane-

Centrum”. Prezes Stowarzysze-
nia Liliana Kolendowicz złoży-
ła życzenia świąteczne i nowo-
roczne. Uczestnicy wysłuchali 
kolęd i podzielili się opłatkiem. 
Wystąpił zespół „Artus Kwar-
tet”, prezentując utwory muzy-
ki klasycznej i kolędy.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Chór Dziewczęcy Skow-
ronki z Centrum Kultury 

Zamek w Poznaniu uświet-
nił swoim występem „Koncert 
dla przyjaciół” obchody XX lat 
działalności Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Pobie-
dziskach. 

Występ w pobiedziskim 
Ośrodku Kultury zorganizo-
wano w ramach cyklu koncer-
towego „Ze Skowronkami po 
Wielkopolsce”, fi nansowanego 
przez Powiat Poznański.

Brawurowy występ chó-
ru pod dyrekcją Alicji Szelu-
gi, który porywał muzycznym 

kunsztem i wrażliwością każ-
dej nuty wyśpiewanej ze sce-
ny, od początku urzekł wszyst-
kich słuchaczy. Pozostawił nie-
zapomniane muzyczne wspo-
mnienia swoją niepowtarzal-
nością oraz ujmującym uro-
kiem.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Pobiedziskach, 
które od 20 lat wspiera swo-
ją działalnością wielu potrze-
bujących, w pełni zasłużyło na 
tak wybitny koncert i wspania-
łe zakończenie obchodów XX 
lat swojej działalności.

MARCIN WOJCIESZAK

W świątecznej atmos-
ferze 5 grudnia 2014 

roku w naszym Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Wiar-
dunkach, gmina Ryczywół, 
odbyło się spotkanie wigi-
lijne. Kierownik Joanna Na-
pierała złożyła życzenia go-
ściom i uczestnikom warsz-
tatu. Na świątecznym stole 
zapłonęły świece, uczest-
nicy spotkania wysłucha-
li framentu Ewangelii we-
dług św. Łukasza, który od-
czytała Joanna Onik. Poja-
wił się święty Mikołaj, który 
wręczył każdemu uczestni-
kowi spotkania drobny upo-
minek. 

Spędziliśmy ten dzień 
w świątecznej atmosferze 
wraz z zaproszonymi go-
śćmi: prezesem Stowarzy-
szenia „Rehabilitacja” Ire-
ną Wojewódzką-Kucz, sta-
rostą Adamem Olejnikiem, 
wicestarostą Andrzejem 
Okpiszem, przewodniczą-
cym Rady Powiatu Obornic-
kiego Gustawem Wańkowi-
czem, burmistrzem Roma-
nem Szuberskim, zastępcą 
burmistrza Piotrem Wosz-
czykiem, wójtem gminy Ry-
czywół Renatą Gębiak-Bin-
kiewicz i sołtysem wsi Wiar-
dunki Ryszardem Kienitzem.

MAGDA WYSOCKA

Przy Stowarzyszeniu „Wspól-
na Droga” w Luboniu od 

maja ubiegłego roku dzia-
ła Klub Olimpiad Specjalnych 
„Fala”, który prowadzi naukę 
pływania i ogólnorozwojową 
rehabilitację. 20-osobowa gru-
pa uczęszcza na basen „Na 
Fali” przy ul. M. Kopernika w 
Luboniu. 

– Zaczynaliśmy od oswajania 
z wodą. Teraz jesteśmy na eta-
pie nauki kraula – mówi Joanna 
Wyrzykowska, instruktorka pły-
wania.

Zajęcia na basenie także 
uspołeczniają i usamodziel-
niają, bo pływacy spędzają ten 
czas razem, ponadto muszą 
się sami przygotować do za-
jęć, rozebrać, ubrać, a po za-
kończonych zajęciach prze-
brać. Opiekuje się nimi rów-

nież fi zjoterapeuta Mateusz 
Fońda

Zawodnicy byli na pierwszych 
zawodach: Regionalnym Mityn-
gu Pływackim Olimpiad Specjal-
nych w Szamotułach. Pływacy 
mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności w 25-metrowym basenie. 
Do mityngu przygotowywało 
się 8 osób zarówno na basenie 
„Na Fali” jak i na Termach Mal-
tańskich. Najmłodszy zawodnik 
miał 9 lat, a najstarsza zawod-
niczka 54 lata. 

Uczestniczyli: Dorota Adam-
ska, Jakub Dunat, Kamil Koło-
dziej, Marta Korcz, Maciej Przy-
bylski, Michał Schmid i Samu-
el Stoszewski. Wszyscy zdoby-
li medale. Była to wspaniała na-
groda za pracę, jaką włożyli w 
przygotowania do zawodów. 

ROBERT WRZESIŃSKI
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Koncert 
dla przyjaciół

Pływacy „Wspólnej Drogi”

Pływacy Klubu „Fala”.
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Czym jest szczęście? Czy 
można je zmierzyć? Dla 

każdego z nas szczęście ma 
inny wymiar i smak. Jest od-
bierane indywidualnie. Ci, co 
dostąpili szczęścia, nie za-
wsze je dostrzegają, doce-
niają, oczekują więcej od ży-
cia i wciąż narzekają, nie my-
śląc o bliźnich, których los nie 
oszczędza. 

Tak jak jedni nie widzą, co 
dobrego ich spotkało, tak po 
przeciwnej stronie są ci, któ-
rzy każdy podarunek od życia 
szczególnie cenią. Anna Dym-
na, wybitna aktorka, założy-
cielka Fundacji ‚’Mimo Wszyst-
ko’’, na co dzień spotyka się 

Moimi bohaterami będą 
dzisiaj czworonoż-

ni przyjaciele, wśród których 
pierwszeństwo mają psy, koty, 
a także ptaki, gdyż nie sposób 
pominąć mojej ukochanej pa-
pużki Gajuni. Są naszym po-
darunkiem od losu, kimś bli-
skim, o kogo się martwimy, 
czuwamy i tęsknimy, gdy na 
moment znikną nam z oczu. 

Zwierzęta są jeszcze kimś wię-
cej, gdyż pełnią znakomicie 
rolę terapeutyczną i wpływają 
na nasze życie, czyniąc je lep-
szym, radośniejszym i bogat-
szym o ich wyjątkową osobo-
wość! Czytałam wiele książek, 
na kartach których głównymi 
bohaterami były zwierzęta i na-
leżą one do moich ulubionych 
lektur. Zwierzę potrafi  zmienić 
nasz świat, stajemy się bardziej 
odpowiedzialni za życie i zdro-
wie nowego członka rodziny, 
mamy się o kogo troszczyć, o 
kim pamiętać i przede wszyst-
kim darzyć go miłością. 

Jak ważna jest ich rola w spo-
łeczeństwie, można przekonać 
się na przykładzie osób cho-
rych i niepełnosprawnych, dla 
których czworonożni przyjacie-
le są niezwykle pomocni, czuj-
ni i w porę reagują na zaistnia-
łe problemy. Psy, zanim trafi ą 
do chorych, przechodzą odpo-
wiednie szkolenie, dzięki które-
mu będą mogły w wystarczają-
cy sposób nieść potrzebującym 
pomoc w ich codziennym ży-
ciu, trudnym z powodu proble-
mów zdrowotnych. Kiedy tra-
fi ą do osób cierpiących na cu-
krzycę, wówczas wyczulone są 

z osobami niepełnosprawny-
mi i często okrutnie doświad-
czonymi. Pamięta spotka-
nie z mężczyzną chorym na 
stwardnienie boczne zaniko-
we (ALS- amyotrophica late-
ralis sclerosis), który pomimo 
porażenia całego ciała czuł się 
szczęśliwy. Dla niego radością 
była obecność rodziny, która 
z miłością i troską codziennie 
trwała i czuwała u jego boku i 
oddanie jego psiego przyjacie-
la, który dowodził swego przy-
wiązania, liżąc swego opieku-
na po dłoni. 

Czym więc tak naprawdę 
jest szczęście i gdzie może-
my je znaleźć? Czasem jest tuż 
obok nas i w nas samych dzię-

ki darowi zdrowia, które sprzy-
ja nam i naszym bliskim, dzię-
ki pracy, która sprawia, że czu-
jemy się potrzebni i możemy 
pomagać innym. Wspomniany 
człowiek zadziwia, dając jed-
nocześnie bolesną lekcję po-
kory, gdyż mimo swego sta-
nu, a dzięki bliskim, dla któ-
rych nie stał się ciężarem i któ-
rzy nadal traktują go jako peł-
noprawnego członka rodziny, 
czuje się nim nadal. Nie za-
mknął się w sobie, gdyż ma dla 
kogo żyć. Wciąż jest kochany i 
sam to uczucie odwzajemnia. 

Na świecie tak wielu ludzi 
spotyka jakaś tragedia: choro-
ba, utrata bliskiej osoby, brak 
dachu nad głową, głód i wal-

ka o przetrwanie. Lecz często 
właśnie ci, którzy dawno mo-
gli już zwątpić, popaść w de-
presję, wciąż na nowo stawia-
ją czoło wyzwaniom, a ich siła 
ducha budzi podziw! Kiedy co-
kolwiek pójdzie po ich myśli, 
spełni się najmniejszy okruch 
pragnienia, już są szczęśliwi, 
gdyż wierzą, że pomimo tego, 
co ich spotkało, życie trwa na-
dal i trzeba przeżyć je najlepiej 
jak się da.

Według mnie im człowiek 
ma w sobie większą pokorę 
wobec życia, tym bardziej do-
cenia każdą szczęśliwą chwi-
lę, która w nim zakwita jak 
barwny kwiat!

na możliwości wahania cukru 
u chorych, które skutkują na-
głym zasłabnięciem lub pobu-
dzeniem. Wiedzą, że ich przyja-
ciel potrzebuje pomocy i potra-
fi ą ją wezwać naciskając odpo-
wiedni przycisk powiadamiają-
cy właściwe służby medyczne. 

Osobie cierpiącej na padacz-
kę, która podczas kąpieli do-
znała ataku, pies szybko wyj-
muje korek z wanny, by nie do-
szło do podtopienia. Kiedy ktoś 
z powodu choroby omdlewa, 
czworonożny przyjaciel wsuwa 
pod nogi poduszkę, aby unie-
sione kończyny zapewniły lep-
szy dopływ tlenu do mózgu. Psy 
pomagają także osobom niewi-
domym, słabowidzącym i nie-
słyszącym. Pełnią swoją mi-

sję znakomicie. Są to mądre i 
wrażliwe zwierzęta, które nie 
przeoczą żadnej niedyspozycji 
swego opiekuna i jak najlepiej 
będą starać się mu pomóc. 

Są schorzenia, takie jak na 
przykład autyzm, które zamy-
kają chorego na ludzi. Czę-
sto trudno dotrzeć do ich świa-
ta wewnętrznego i nawiązać z 
chorym kontakt. W takich sy-
tuacjach doskonale radzą so-
bie psy, które nie oceniają, nie 
mówią, jak należy postępować, 
lecz są tu i teraz i tylko otwar-
tością swojego serca i zaanga-
żowaniem mogą stopić dzie-
lącą ich barierę. Kiedy chory 
człowiek poczuje ich radość, 
pogłaszcze wpierw niepewnie, 
ostrożności ich aksamitne fu-
terko, od razu poczuje, że świat 
nie jest taki zły i z czasem ob-
darzy innych zaufaniem. 

Psy reagują także na zmiany 
chemiczne w organizmie swe-
go opiekuna. Pamiętam, oglą-
dałam emitowany w telewizji 
reportaż o mężczyźnie i jego 
jamniku, który, kiedy nadarzy-
ła się okazja, uparcie przywie-
rał do kostki swego pana i ba-

dał miejsce, na którym widocz-
na była narośl. Mężczyzna, nie 
widząc powodu, dla którego 
musiałby odbyć wizytę u leka-
rza, lekceważył problem i deli-
katnie odsuwał nogę od nosa 
psiego inspektora. Widząc jed-
nak nieustępliwość czworo-
noga, który dawał mu sygna-
ły, że najwyższa pora, by coś z 
tym zrobić, dla świętego spoko-
ju zapukał do drzwi gabinetu. 
Jakie było jego zdumienie, gdy 
po badaniu okazało się, że na 
jego skórze zamieszkał czer-
niak, jeden z najbardziej agre-
sywnych nowotworów. Życie i 
zdrowie zawdzięcza miłości i 
opiece swego czworonożnego 
przyjaciela, który nawet na mo-
ment nie zrezygnował z dopro-
wadzenia swego pana pod wła-
ściwe drzwi. 

Zwierzęta swoją obecno-
ścią w naszym życiu dostarcza-
ją nam mnóstwo szczęścia, od-
ganiają smutek, obniżają stres. 
Dzięki nim zyskujemy prawdzi-
wych przyjaciół, niezastąpio-
nych w każdej minucie nasze-
go życia.

DOROTA SUDER

Dorota
Suder
KRAKÓW-DĄBIE
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Miara szczęścia

Czworonożni 
przyjaciele 

Autorka tekstu 
z ukochaną papużką Gajunią.
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BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Moje życie 

Mijają pory roku,
Jesień, lato, 
Zima, wiosna.
Cienie mroku 
I słońca promienie, 
Przenikają okna 
Mojego pokoju.
Snują się wolno 
Po ścianach i sufi cie.
Sprawiają że wypływa 
Na wierzch 
utajona głębia,
Moje rozmarzenie.
Budzą wyobraźnię, 
Wprawiają ciało 
W odrętwienie.
W tym stanie czasem,
Kątem oka,
Zdaje mi się, że widzę, 
(Może tylko śnię)
Rozmaitych 
Przedmiotów, 
Ruszające się cienie.
Przerażony zastygam.
Serce prawie 
Bić przestaje.
Oddech zamiera.
Wyobraźnia 
Przywołuje
Upiornych 
Wizji majaki.
Mózg i emocje toną 
W otchłani paniki.
Po tej chwili 
Strasznej trwogi
W wraca spokój.
Groza znika 
Niespodzianie
I aż do kolejnego 
Mrocznego 
Przywidzenia
Życie płynie 
Nie dając powodu 
Do lęku. 

Gdy poproszono mnie o 
napisanie felietonu o 

szczęściu dzieci, zwróci-
łam się z pytaniem do troj-
ga spośród nich. Najmłod-
szy chłopiec, pięcioletni, 
zapytany, czy jest szczęśli-
wy, w odpowiedzi cały wtu-
lił się w swoją mamę, a po 
chwili na zmianę to odchy-
lał w moim kierunku roze-
śmianą buzię, to chował 
ją między piersiami swojej 
mamusi. Odpowiedział mi 
więc „mową ciała”.

Drugim dzieckiem była 
uczennica drugiej klasy, któ-
ra odpowiedziała, że czu-
je się bardzo szczęśliwa, 
bo już wie, że Święty Miko-
łaj podaruje jej pieska. Ma 
już dla niego kosz, w którym 
będzie spał, teraz zastana-
wia się, jaką włożyć do nie-
go poduszkę. Od babci do-
stanie kolorową miseczkę i 
koniecznie ma ona być czer-
wona, bo piesek będzie no-
sił taką wstążkę i ma być „do 
koloru”. A na imię mu będzie 
„Piesio”. Dlaczego? Bo nikt 
tak nie nazywa swojego psa, 
a Piesio brzmi „przytulnie”.

Najstarszą była dziew-
czynka dziesięcioletnia, sie-
dząca w wózku inwalidz-
kim. Na postawione jej py-
tanie rozpromieniła się. Tak, 
jest szczęśliwa. A dlacze-
go? „Bo mam mamę i tatę, 
a nie wszystkie dzieci mają. 
I mam dobry wózek. I do-
brze się uczę. I co tu jesz-
cze... przed moim oknem 
stoi taka duża choinka, jak 
spadnie śnieg, będzie cała 
biała. A tata posadzi mnie na 
sanki...” Mówiła szybko, jed-
nym tchem, tak, jakby chcia-
ła, aby jak najwięcej zmie-
ściło się w jej szczęściu.

Z odpowiedzi już choćby 
tylko tych trojga dzieci moż-
na wnioskować, że szczę-
ście dzieci ma różne oblicza. 
Dla małego dziecka szczę-
ściem jest kochająca obec-
ność matki, bliskość jej ciała. 
Daje mu to poczucie bezpie-
czeństwa i pewność jej mi-
łości. Jeżeli jeszcze dojdzie 
kochający tatuś – zazwyczaj 
duży i silny i wszystko wie-
dzący – to dziecko czuje się 
szczęśliwe w znaczeniu sta-
łego nastroju szczęśliwo-
ści. Nic to, że nastąpią „małe 
awarie” połączone ze łzami, 

bowiem one szybko mijają, a 
nastrój trwa.

Także dzieci starsze mogą 
mieć stabilne poczucie we-
wnętrznego szczęścia, jeże-
li zaspokojone są ich waż-
ne potrzeby, w domu panu-
je harmonia, a dziecko zna 
swoje miejsce w rodzinie. 

U nastolatków poczucie 
takie ulega rozchwianiu, bo-
wiem równocześnie pragną 
oni bezpieczeństwa rodzin-
nego domu oraz niebezpie-
czeństw poza nim. W pew-
nym sensie uciekają od swo-
ich rodziców, zamieniając 
harmonię dziecięcego świa-
ta na trudy poszukiwań. W 
tym ich rozchwianym szczę-
ściu jest wiele nadziei, ale i 
obaw. Jest pragnienie sukce-
sów, ale też lęk przed roz-
czarowaniami. Można by po-
wiedzieć, że w okresie przej-
ściowym między dzieciń-
stwem a dorosłością szczę-
ście wzbogaca się o nowe 
elementy i dojrzewa. Staje 
się refl eksją o życiu godnym i 
dobrym. Dzieje się tak, jeże-
li młody człowiek dorasta w 
mądrym, wspierającym jego 
rozwój otoczeniu. Bowiem 
w przeciwnym razie wraz z 
końcem dzieciństwa, nieraz 
kończy się też poczucie by-
cia szczęśliwym.

Czymś innym niż takie 
uwewnętrznione i stabilne 
poczucie szczęścia jest sy-
tuacyjne przeżywanie szczę-
ścia, owa chwila wielkiej ra-
dości czy rozkoszy.

Malutkie dziecko czu-
je się szczęśliwe, gdy tata 
podrzuca je niemal do sufi -
tu (co jednak nie jest wska-
zane ze względu na de-
likatny kościec kręgosłu-
pa), gdy dorośli bawią się z 
nim w „a-kuku” – wówczas 
wszystko w nim się śmieje, 
od buzi poprzez brzuszek, 
aż do stóp. Starsze dzieci, 
jak zresztą każdy człowiek, 
reagują chwilowym przeży-
ciem szczęścia w sytuacji 
sukcesu, także gdy zosta-
je spełnione jakieś pragnie-
nie, albo kiedy znika oczeki-
wane zagrożenie. Szczegól-
nie silnie przeżywamy chwi-
le szczęścia, jeżeli jest ono 
długo oczekiwane, upragnio-
ne, jeżeli nie mieliśmy pew-
ności, czy nastąpi. 

Takie sytuacyjne szczę-
ście może u dzieci wyzwo-
lić drobne z pozoru zdarze-
nie: pierwszy śnieg, nowa 
zabawka, wyjątkowo smacz-
ny deser. Przeżywa wtedy 
wielką, bo nieoczekiwaną 
radość.

Wracając do moich trzech 
szczęśliwych rozmówców, 
to ów pięciolatek wyrażał 
wewnętrzne poczucie szczę-
ścia. Takie, jakie widzimy u 
dzieci kochanych, sytych i 
zadbanych, czujących się 
bezpiecznie.

Drugie dziecko oczekiwa-
ło sytuacji szczęścia, jaką 
będzie upragniony piesek. 
Mamy tu szczęście związa-
ne z sytuacją, ale już samo 
jej oczekiwanie przeżywane 
jest jako szczęście. I tak jest 
często: oczekiwanie szczę-
ścia bywa szczęśliwsze niż 
samo szczęście. Miejmy na-
dzieję, że Piesio nie rozcza-
ruje swojej małej pani.

Poczucie szczęścia u naj-
starszej dziewczynki było 
najbardziej dojrzałe. Ujęła 
ona swoje szczęście z punk-
tu widzenia życiowej sytu-
acji, przy tym dostrzegała 
to, co najważniejsze (mama 
i tata), a pominęła ograni-
czenia związane z kalec-
twem. W dodatku swoją wi-
zję szczęścia wzbogaci-
ła pięknem przyrody. Moż-
na powiedzieć, że szczęście 
tej dziewczynki było zarów-
no uwewnętrznione, jak i sy-
tuacyjne.

Od każdego z tych przy-
padkowo wybranych dzieci 
możemy się czegoś nauczyć. 
Przede wszystkim tego, że 
szczęście w dużej mierze 
zależy od nas samych. Od 
naszych oczekiwań, od na-
szego spostrzegania zda-
rzeń, naszego stosunku do 
świata.

O wybrańcach losu, nieza-
leżnie od ich wieku, mówi-
my „dziecko szczęścia”. A to 
zapewne dlatego, ponieważ 
dzieciom bliżej do szczęścia, 
niż nam. Potrafi ą je dojrzeć, 
potrafi ą je dla siebie zdobyć. 
Może bylibyśmy szczęśliwsi, 
gdybyśmy nieraz umieli na-
śladować dzieci. 

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

Szczęśliwe dzieci
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Pod koniec 2014 roku uka-
zała się książka Zbignie-

wa Okonia „Na przełomie 
tysiącleci. Czas ludobójstw 
i gwiezdnych nadziei” (Wy-
dawnictwo Oświatowe „Fo-
sze”). Tę przejmującą opo-
wieść opublikowaliśmy w 
odcinkach na łamach na-
szego miesięcznika.

TOMASZ KASPRZYK

Opamiętanie

Czerń otoczyła lasy i góry,
czerń mi zakryła słońce i chmury.
Ciemność zatarła z dzieciństwa wspomnienia,
nicość ogarnia moje marzenia.

Z czasem odchodzą najbliższych twarze 
– w snach mogę jeszcze doznać tych wrażeń.
Jak się pogodzić z takim dramatem?
I pierwsza myśl – rozstanie ze światem. 

Gdy poczyniłem pierwsze starania
do haniebnego ze światem rozstania,
na twarzy mojej poczułem słońce:
dlaczego teraz swe życie kończę?

Przecież ja chodzę, słyszę i czuję,
niczego więcej nie potrzebuję.
Laska zastąpi wzrok – moje oczy
i będę mógł z nią w ciemności kroczyć.

Słyszę, jak życie tętni dokoła,
a słuch mój – niczym wzrok u sokoła.
Węch mam niczym policyjna psina,
Czuję przez skórę – lato czy zima. 

Opamiętanie więc przyszło w porę,
bym mógł wymazać swe myśli chore.
Życie mam jedno, ono jest darem!
By to zrozumieć – trzeba mieć wiarę. 

Tacy sami

Jesteśmy też ludźmi – takimi jak wszyscy,
jesteśmy jak wy i jak wasi bliscy.
My śmiać się lubimy, też mamy uczucia.
Dość mamy litości! Nie chcemy współczucia!

Gdy wzrok nas zawiedzie, czerń wokół otoczy,
wtedy nasze serca zastąpią nam oczy.
Serce widzi dalej, serce w przyszłość patrzy,
kto nas nie rozumie – nie wie, co to znaczy. 

dowani, zamknięci w celach 
z armiami pluskiew, umiera-
li na tyfus. I to nie tylko oni, 
ale też strażnicy. Bartek pod-
jął udaną próbę ucieczki z tej 
katowni. Od tego momen-
tu pisarz zabiera czytelnika 
razem z uciekinierem w po-
dróż po wydarzeniach, któ-
re zapisały się na kartach hi-
storii: od tragicznych wyda-
rzeń na Wołyniu i w Warsza-
wie, o wolność której Bartek 
chciał walczyć, po okupowa-
ny jeszcze Kraków, gdzie bo-
hater doczekał upragnionej 
wolności. 

Zawarte w książce dialo-
gi pomagają zrozumieć dra-
mat, który wówczas przeży-
wali Polacy. Zbigniew Okoń, 
prowadząc swoją opowieść 
aż po czasy współczesne, 
dzieli się na koniec takimi 
oto refl eksjami: „…mimo, że 
Polska znalazła się w Unii 
Europejskiej, już od kilku lat 
znaczna część społeczeń-
stwa żyje w ubóstwie”.

 Książka, oparta na do-
świadczeniach Bartka i jego 
bliskich, niesie ważne prze-
słanie – każde pokolenie 
dąży do szczęścia na swój 
sposób, zaś miłość, mimo 
wojen i kryzysów, ciągle po-
zostaje sprawą najistotniej-
szą dla każdego człowieka.

Zbigniew Okoń urodził się 
w 1926 roku na Wołyniu. Do 
wybuchu wojny mieszkał w 
Dubnie, Krzemieńcu, Rów-
nem, Międzyrzeczu Korec-
kim i Hoszczy.

Jest autorem i współau-
torem licznych książek po-
etyckich, prozatorskich 
oraz wspomnieniowych, ta-
kich jak „Muzułman wra-
ca do domu”, „Dzieciństwo 
i wojna”, „Kresowi sąsiedzi 
– w szponach ludobójczych 
hord”, „Jeśli dałeś mi Boże 
mózg”, „Kobiety i kwiaty”, 
„Moje wojenne dzieciństwo”, 
„Pomnik wołyńskich dzie-
ci”, „Ocalić zabite marzenia 
dziewcząt” i innych. 

 KAROLINA KASPRZAK

KSIĄŻKA

Z czasów wojen
i miłości

W książce autor przedsta-
wia obraz XX i początko-
wych lat XXI wieku. Opisuje 
losy czteropokoleniowej ro-
dziny, które naznaczone są 
piętnem pierwszej i drugiej 
wojny światowej, ludobój-
stwa hitlerowskiego i popeł-
nionego na Polakach na Wo-
łyniu przez nacjonalistów 
ukraińskich. Przedstawia bli-
sko stuletnią walkę naszego 
narodu o wolność i pokój. 

Młodzi ludzie te czasy 
znają jedynie z historycz-
nych przekazów. Są dla nich 
odległą, często mało znaną 
przeszłością, która – miej-
my nadzieję – nigdy nie wró-
ci. Tę przeszłość z detalami 
pamięta Zbigniew Okoń. Pi-
sze, aby ocalić od zapomnie-
nia tamte czasy jako naukę 
i przestrogę dla przyszłych 
pokoleń. 

W jednym z fragmentów 
tej rodzinnej opowieści autor 
wspomina, jak to główne-
go bohatera książki, chłop-
ca Bartka, Niemcy w cza-
sie drugiej wojny osadzili w 
więzieniu w Brześciu, gdzie 
ludzie, bici, głodzeni i mor-



STRONA40 LUTY 2015

Publikujemy pierwszy odci-
nek wzruszających wspo-

mnień matki o ratowaniu 
zdrowia i życia córeczki Ga-
brielki, wspomnień o naj-
głębszym cierpieniu i wciąż 
żywej nadziei. Dramatyczne 
przyjście dziecka na świat 12 
września 2013 roku, związa-
ne z tym liczne komplikacje i 
schorzenia, będą przedmio-
tem następnego odcinka za 
miesiąc.

Bardzo prosimy o przekaza-
nie 1% na leczenie i rehabilita-
cję Gabrielki: KRS 0000186434 
(koniecznie z dopiskiem GA-
BRIELA GRODZICKA 255/G). 

*
Istnienie Gabrielki jest cu-

dem od poczęcia, aż po dzień 
dzisiejszy. 

Komplikacje po narodzi-
nach starszej córki Anielki, 
którą urodziłam siłami natury 
(waga 4200g.) oraz dwukrot-
na amputacja szyjki macicy z 
powodu raka sprawiła, że gi-
nekolog nie dawał zbyt wiel-
kich szans na poczęcie drugie-
go dziecka. Przez trzy lata sta-
raliśmy się o maleństwo. Bez-
skutecznie. Gdy pogodziliśmy 
się z myślą, że Anielka będzie 
jedynaczką – okazało się że je-
stem w ciąży.

W piątek, 24 kwietnia 2013 
roku, o godzinie 10 nasz świat 
zawirował. To, co miało być 
niemożliwe, okazało się real-
ne. W poniedziałek lekarz po-
twierdził wynik testu – 7 ty-
dzień. Cieszyliśmy się niesa-
mowicie, mimo że ciąża od 
początku była zagrożona. Imię 
mieliśmy od dawna wybrane 
w zależności od płci – miał być 
Gabriel albo Gabrielka. 

Cała ciąża była pod ści-
słą kontrolą lekarza. Wizy-
ty co dwa tygodnie. Wyko-
nane wszelkie możliwe ba-
dania: wszystko, co w kar-
cie ciąży i to, co zlecił gineko-
log. W 23. tygodniu poznali-
śmy płeć – dziewczynka (ha, 
wiedziałam). Mówiąc o płci le-
karz poiformował, że ścian-
ka między płodem a pochwą 
wynosi 2 milimetry (szyjki nie 
mam). Natychmiast skierowa-
no mnie do szpitala. Czułam 
się jak w koszmarnym śnie. 
Tydzień wcześniej na wizycie 
lekarz powiedział, że wszyst-
ko jest super… Strach o Ga-
brielkę i konieczność rozłąki z 

Anielką przytłoczyła mnie. Za-
łamanie przepędziłam wiarą, 
że wszystko dobrze się ułoży…

W szpitalu w Elblągu pozna-
łam fantastyczną dziewczynę 
Anię. Wspólne rozmowy po-
mogły znieść nam chwile, gdy 
bliscy wychodzili, a my zosta-
wałyśmy w obskurnym szpita-
lu z łazienkami gorszymi niż w 
budynkach gospodarczych. Po 
tygodniu ordynator stwierdził, 
że nie mogą mi pomóc, więc 
wypiszą mnie do domu. Na 
moje zapytanie – co z dziec-
kiem – odpowiedział: albo się 
uda, albo się nie uda. (w zna-
czeniu donoszę, albo nie). Ka-
zał leżeć i tyle. 

Ginekolog, który prowa-
dził moją ciążę, zaproponował 
mi założenie pessara. Krążek 
miał odciążyć ścianki, bo swej 
podstawowej funkcji spełnić 
nie mógł – wszak nie mam 
szyjki. Tygodniowe leżenie za-
owocowało podniesieniem uj-
ścia na 5 milimetrów. No więc 
założyłam ten pessar prywat-
nie. Skoro miał pomóc… Pes-
sar i leżenie miały być źródłem 
sukcesu… hm. Po tygodniu no-
szenia pessara lekarz pozwo-
lił mi chodzić, lecz nie nadwy-
rężać się. 

W środę 4 września przed 
godziną 18 odwiedziła mnie 
teściowa. Kochana kobieta. 
Gdy wstałam z kanapy, po-
czułam ogromne parcie na pę-
cherz. Wody zaczęły samo-
istnie wypływać. Z przera-
żeniem patrzyłyśmy sobie w 
oczy. Obie wiedziałyśmy, co to 
oznacza. W panice zbiegłam 

na podwórko do męża. W kil-
ka sekund byliśmy w samo-
chodzie – bez dokumentów, 
rzeczy, karty ciąży. Droga wle-
kła się niesamowicie.

Wreszcie dojechaliśmy. Mi-
liony pytań, ankieta, i brak do-
kumentów. No cóż, mąż mu-
siał po nie jechać. Zostałam 
sama. Ale, co najważniejsze, 
trafi liśmy na najcudowniej-
szego, najbardziej fachowego, 
wspaniałego, wyrozumiałego 
i empatycznego doktora (Gda-
niec się nazywa, gdyby był 
ktoś ciekawy). Ze zrozumie-
niem i troskliwością odpowia-
dał łagodnie na moje powta-
rzane jak mantra pytanie – czy 
ona przeżyje? 

Szybko zrobił badanie na 
fotelu – wody leciały ciurkiem 
(skąd ich tyle było?), wyko-
nał usg , dostałam zastrzyk na 
rozwój płuc u dziecka. Stwier-
dził, że mała waży 900 gra-
mów, w tym szpitalu sobie nie 
poradzą i trzeba natychmiast 
jechać do Gdańska. Na Kli-
niczną. W ciągu godziny prze-
badał mnie, załatwił wszelkie 
formalności, podał dane i wy-
transportował do Gdańska (z 
małą przerwą, bo były proble-
my z karetką).

Jadąc widziałam tylko cie-
nie drzew, światła w oknach i 
gwiazdę. Ta gwiazda towarzy-
szyła mi całą drogę. Gdy zni-
kała za chmurą, wpadałam 
w panikę… Gdy się pojawia-
ła – odzyskiwałam nadzieję. 
Wiem, to głupie, ale wiedzia-
łam, że dopóki ją widzę, bę-
dzie dobrze. W chwilach, gdy 
gwiazda chowała się za chmu-
rą, moje obawy próbował roz-
proszyć ratownik, który pilno-
wał dawkowania kroplówki. 
Wiele wysiłku biedny musiał 
włożyć, aby zagadać lamen-
tującą, płaczącą i przerażoną 
kobietę (Dziękuję. Pamiętam.)

Po przyjeździe zaczęły się 
kolejne pytania, ankiety itp. 
Skierowano mnie na patolo-
gię ciąży. Nikt mi nic nie tłu-
maczył. Nie wiedziałam co 
będzie, kazali leżeć i czekać. 
Czekałam i czekałam, minu-
ty ciągnęły się w nieskończo-
ność. Przyszła pani doktor. I 
znowu ankiety (trzeci raz to 
samo), pytania, badania. By-
łam przerażona. Czekałam, 
kiedy zawiozą mnie na poro-
dówkę. Przecież mam rodzić!

Zirytowana zapytałam 

wreszcie, kiedy zawiozą mnie 
na porodówkę? Mina pani 
doktor bezcenna: 

– A po co? 

Zdębiałam. Jak to po co? 
Przecież doktor powiedział, że 
rodzę! Cóż, dowiedziałam się, 
że dadzą mi leki na podtrzy-
manie.

Cholera?! Jak to możliwe, 
że nie rodzę, skoro mi wody 
nie odeszły? Zero odpowie-
dzi. Mąż, który dojechał w za-
sadzie w tym samym czasie co 
karetka, był równie bezradny 
jak ja. Zawieźli mnie na salę 
i tyle.

Rano… kiedy nadejdzie ten 
cholerny poranek. Kiedy za-
cznie świtać? Kiedy się czegoś 
dowiem? Rano, obchód i zno-
wu badania, trzecie w ciągu 
12 godzin. Odpowiedzi brak. 
Dopiero profesor wyjaśnił mi, 
że bez wód kobieta może le-
żeć nawet kilka tygodni. Je-
żeli to tylko przeciek, to uzu-
pełniają. U mnie nie było ta-
kiej możliwości! Milion py-
tań, zero odpowiedzi. Dzię-
ki Bogu, na zmianie była pani 
Danusia, później „pani nie sio-
stra” – złote kobiety. Wyjaśniły 
mi wszystko w prosty i logicz-
ny sposób. 

Na każdej zmianie, każ-
dej pielęgniarki, lekarza, le-
karki wciąż pytałam, czy ura-
tują Gabrysię… Nic nie mogli 
mi obiecać. Tak, wiem… Ale, 
czy ją uratujecie? Otuchy do-
dawały mi zdjęcia dzieci uro-
dzonych przedwcześnie, któ-
re udało się uratować. Jednak 
przerażenie męża, mój strach 
i panika córki, która została w 
domu, przytłaczały mnie coraz 
bardziej. Mijał dzień za dniem. 
Wciąż gubiłam wody – co się 
odnowiły, zaraz uciekały.

Poznałam jednak przyczy-
nę odejścia wód – infekcja – 
prawdopodobnie po założeniu 
pessara. A miało być tak pięk-
nie… Ale jest też plus – może 
dzięki niemu udało się pod-
trzymać ciążę jeszcze dwa ty-
godnie. Co lekarz, to opinia.

Dziewczyny przychodziły na 
oddział i odchodziły. A moja 
gwiazda dalej świeciła… każ-
da godzina, każdy dzień był na 
wagę złota dla mojej córki.

cdn.
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Gwiazda wśród chmur(1)
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Pędzący tir minął ich nie-
bezpiecznie blisko. Tuma-

ny kurzu i ryk silnika wystra-
szyły Jasię. 

– Matko Boska! – zawo-
łała Alina. – Co za wariat! O 
mało nas nie uderzył! Dziew-
czynki – obejrzała się w tył. 
– Nie płacz Jasiu. Artur, zajmij 
się siostrzyczką. Liluś, i ty się 
nie bój. A ty, Bartoszu, też byś 
mógł inaczej jechać… 

Bartosz odruchowo zwolnił. 
– Nie wiem, kiedy wresz-

cie zrobią porządek z tymi ti-
rami… Królowie dróg, skurczy-
byki… – zirytował się. – Nie da-
lej jak wczoraj czytałem, że 
taki jeden wjechał rolnikowi 
do obory. 

– Jak to możliwe? – spytała 
Alina. 

– No widzisz, jak jeżdżą… 
– Rozjeżdżą cały asfalt – do-

dał Artur.
Obejrzał się, czy następnego 

nie widać. 
– Skurczybyki… 
– Skurczybyki! – powtórzyła 

Lilka, a Alina wzrokiem spio-
runowała męża. 

Byli w drodze od trzech go-
dzin. Dziewczynki jeszcze spa-
ły, kiedy wyjeżdżali za rogat-
ki miasta. Rodzinny Chevro-
let TrailBlazer pomieścił ich z 
trudem. Najwięcej miejsca za-
bierały bagaże, głównie Elżbie-
ty. Alina z trwogą patrzyła, jak 
tamta ładowała swoje torby.

– Chcesz codziennie ubierać 
się inaczej? – spytała.

– Lubię mieć parę ciuchów 
pod ręką – odparła wtedy Ela.

– Parę? Nie starczą ci dżin-
sy, które masz na sobie i kil-
ka takich koszulek? Ja w moich 
szortach i klapeczkach czuję 
się wspaniale.

– Nigdy nie wiadomo, jaka 
trafi  się pogoda. Poza tym nie 
mam zamiaru prać na waka-
cjach. Co się zbrudzi, to cyk! 
do worka i po świeże…

– Chyba, że tak…
Bartosz zatrzymał się i roz-

łożył mapę.
– Sprawdzasz czy dobrze je-

dziemy? – spytał Artur.
– Jedziemy dobrze – rzekła 

Alina.
– Patrzę, czy nie ma innej 

drogi, mniej uczęszczanej… 
Nie chcę ryzykować następ-
nego spotkania z tirem. Lepiej 
nawet nadłożyć parę kilome-
trów…

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Opowieść 
osobliwie inna(7)
ROZDZIAŁ TRZECI

– I co? Jest jakaś inna? 
– Jest! – Bartosz powiódł 

palcem wzdłuż cienkiej linii. – 
Dwa kilometry dalej jest rozwi-
dlenie. Tam zjedziemy.

Za niewielkim przysiółkiem, 
na skraju którego wysoka wia-
trownia majestatycznie młóci-
ła powietrze, wjechali na dro-
gę biegnącą prosto w rozle-
gły kompleks leśny. Jechali te-
raz trochę wolniej, lecz nikt na 
to nie zważał. Tu było zdecy-
dowanie bezpieczniej. Za to 
bezpieczeństwo Alina gotowa 
była nie tylko dłużej jechać, ale 
również nadłożyć kilometrów 
niewygodną trasą.

„Chwała Bogu” – myślała 
wdzięczna za decyzję Barto-
sza.

Minęli kilku kolarzy. Zawod-
nicy przyśpieszyli zdopingo-
wani obecnością samochodu. 
Stanęli w pedałach balansując 
wypiętymi pośladkami.

– Jakieś Stowarzyszenie Wy-
leniałych Szopów? – zaśmiała 
się Ela. – Wszyscy łysi jak ko-
lano – dodała oglądając się za 
nimi.

– A znacie to? – podchwyci-
ła Alina i zaintonowała: Trzeba 
łysych pokryć papą/Lecz fun-
duszy nie ma na to…

– Jasne! – rzucił Artur z tyl-
nego siedzenia i przyłączył się: 
My pieniądze zdobędziemy…

– Fundusze! – poprawiła Ali-
na. – My fundusze zdobędzie-
my/Łysych papą pokryjemy…

– Śpiewaliśmy to w harcer-
stwie! – zaśmiała się Ela i za-
śpiewała: Czterech łysych się ze-
brało/Rolkę papy ukraść chcia-
ło/Lecz daleko nie uciekli…

We trójkę, z Arturem, które-
mu jedynie wydawało się, że 
ma głos, coraz głośniej i z co-
raz większą radością śpiewali: 
Bo gliniarze ich przywlekli/Po-
sadzili ich w więzieniu/Żeby 
główki mieli w cieniu…

Wakacje, jak szampan, po-
trafi ły uderzyć do głowy. A 
mocy ten trunek najwięcej 
miał w chwili otwierania.

– Zaraz, jak tylko przyjedzie-
my, idziemy się kąpać, co Ar-
tur? – marzyło się Eli.

– Będę mogła jeść lody? – 
zapytała Jasia.

– I ja! I ja!? – zawtórowała 
Lilka.

– W rozsądnych ilościach – 
odparł Bartosz.

– Co to są: „rozsądne ilości”?
– Mogą to być, o ile dobrze 

pamiętam – powiedział Artur 
– ilości, których prawie nie wi-
dać.

– Mamo!… 
– Nie mąć dziecku w głowie 

– szturchnęła go Ela.
– To jak z tymi lodami? – Ja-

sia nie dawała za wygraną. – 
Będę mogła jeść?

– Będziesz mogła jeść, skar-
bie – uspokoiła ją Alina. – 
Wszyscy będziemy jeść lody.

– A tata w rozsądnych ilo-
ściach – powiedziała Lilka. – I 
Artek z Elą! – dodała.

Od czasu minięcia kolarzy 
na drodze nie pojawił się ża-
den pojazd. Po obu stronach 
był gorący las.

– Piękne te starodrzewy – 
rzekł Artur. – Spójrz Elu.

Dziewczyna ledwie rzuciła 
okiem.

– Echę – przyznała skupio-
na na skórce przy paznokciu 
kciuka.

– Co tam masz?
– Nic, źle zrobiony manicu-

re…
– Nie rozumiem – rzekła Ali-

na – dlaczego we współcze-
snym świecie zainteresowa-
nie przyrodą, zachwyt i troska 
o nią, uważane są za przejaw 
infantylizmu? Czy jedynie pro-
dukcja betonu i spust surówki 
się liczą?

– Tak myślisz? – odezwał się 
Bartosz.

– Właśnie tak. Za dziwa-
ka ma się każdego, kto z lupą 
chodzi po krzakach i bada, 
szuka, obserwuje…

– No, wiesz… po krzakach?…
– Tak mi się powiedziało. 

Mam na myśli tych, co się o gi-
nące gatunki upominają.

– Zielonych? – spytał Artur.
– Co do ich intencji, to akurat 

nie mam pewności…
– A co do krzaków – rzekł 

Bartosz zwalniając całkowicie. 
– Nastał czas na bardziej oso-
bisty kontakt.

Zjechał na pobocze i za-

trzymał samochód w miejscu, 
gdzie był największy cień. 

– Wiecie, o co chodzi – rzucił 
wysiadając.

– Tutaj? – zdziwiła się Ela. – 
W krza–kach?!

– Zgadza się! – zawołał Bar-
tosz ginąc w gęstwinie. 

– Ja też skorzystam! – zerwał 
się Artur, a za nim wyskoczy-
ła Chakra.

– Chłopakom wszędzie do-
brze – rzuciła Alina. – Chodź-
cie dziewczynki, wysiadamy.

– To ja też – zdecydowała się 
Ela. – W krza–kach… – powtó-
rzyła z niedowierzaniem.

We cztery przeszły przez 
drogę. Przedarły się przez pas 
kalin i weszły w las. Kilkana-
ście metrów dalej, w prze-
świtach drągowin, rosły mło-
de dębczaki. Wyglądały obie-
cująco.

– Tam! – pokazała Alina 
w ich stronę. – Tam jest dość 
szczelny parawan.

– Tam jest trochę gęściej. – 
Ela wybrała inne miejsce i ru-
szyła wykoślawiając stopy na 
twardych sosnowych szysz-
kach.

– Chodźcie, skarby – po-
wiedziała Alina instynktownie 
zniżając głos. Przeszły przez 
pierwsze zarośla. Zamierzały 
znaleźć odpowiednie ustronie 
za rachitycznym dębem. Ali-
na odgięła gałąź, żeby przepu-
ścić Lilkę. – Przejdź tędy – rze-
kła i wtedy jedna z samosiejek 
drgnęła, zatrzęsła się i uniosła.

– Dziecko! – krzyknęła Alina 
i porwała Lilkę na ręce.

Spod dębowych liści patrzyły 
na nie śmiejące się oczy.

– No wie pan? – Alina rozpo-
znała młodego mężczyznę.

– Podporucznik Tomasz…
– Wojsko? – spytała z obu-

rzeniem. – Co wy tu?…
– Ćwiczenia, proszę pani. 

Mamy tu ćwi…
Przeraźliwy krzyk Elżbiety 

przerwał podporucznikowi.
– Ela! – krzyknęła Alina. – 

Ela!
Z Lilką na rękach i Jasię trzy-

mając przy sobie, wyjrzała z 
dębowych zarośli. 

cdn.
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I na koniec jeszcze kilka słów 
o wczorajszym dniu. Pawełek 

miał dializy. Tym razem w sta-
cji dializ. Trafi ł na tę samą pa-
nią, która dializowała go po-
przednim razem. I druga jesz-
cze, równie mila. Rozmawiał 
z nimi, dyskutowali o bajkach, 
ja tylko jeździłam 8 pięter w 
górę, po bajki, po kolacje, po 
chusteczki, ciągle po coś. Pa-
wełek tym razem dość dobrze 
zniósł 3 godzinne dializy, cho-
ciaż oczywiście bez trudno-
ści się nie obyło. Był problem z 
podłączeniem. Znów Pawcin-
ka bolało i potem musiał leżeć 
nieruchomo. To nasze zezowa-
te szczęście... Wyrabiamy sta-
tystyki, te złe.

Lubię patrzeć, jak Pawcio śpi 
spokojnie, słuchać, jak spokojnie 
oddycha. Ma rozanieloną minę. 
Tylko spod kołderki wstaje rącz-
ka z wenfl onem, koło nóżki leży 
rurka z wenfl onem, na głowie 
opaska przytrzymująca wystają-
ce z szyjki dwa długie wąsy – do 
dializy. Ale cała reszta Pawełko-
wa... To też Pawełkowe.

A ja jestem Pawełkowa mama. 
Bardzo lubię, gdy tak na mnie 
mówi nasz szczeciński doktor. 
I mówi jeszcze babcina nerka...

Takie to miękkie słowa. Jak-
by trochę z innej epoki, miękkie 
i ciepłe. A swoją drogą tęskno 
nam do naszego szczecińskie-
go doktora. Tutejsi są jeszcze 
nieoswojeni. Nasza pani dok-
tor prowadząca jest bardzo za-
sadnicza i konkretna. O ile kon-
kretność lubię, o tyle jej zasadni-
czość mnie „przestrasza”. Wpa-
da, wypada, coś powie, albo nie 
powie. Raz, dwa – jak w wojsku 
wszystko musi być. Pełna goto-
wość bojowa. Żadnego płaczu, 
żadnego krzyku dziecka, oddy-
chać, nie oddychać. Tylko niech 
to nie zabrzmi jakoś negatyw-
nie. Nie, to takie nie jest. To jest 
po prostu surowość, Jeszcze nie 
wiem do końca, jakie słowo bę-
dzie lepsze.

Pawełek ma ostrą martwicę 
cewek... nie wiem już, jakich ce-
wek.

Niektóre z komórek w wyni-
ku stresu operacyjnego umarły i 
muszą się odrodzić. Jest to pro-
ces odwracalny w 99,9% przy-
padkach i zdarza się u 90% pa-
cjentów. U niektórych regenera-
cja trwa dwa dni, u innych 8 ty-
godni. Pan Profesor wyjaśnił mi 
to niezwykle spokojnie i wyczer-

pująco. Bardzo mu jestem za to 
wdzięczna. Nawet jeżeli trze-
ba będzie długo czekać, to już 
wiem, że tak może być. Wcze-
śniej tego nie wiedzieliśmy.

Idę spać... na krzesełko twar-
dzidełko, o którym już pisałam. 
Dziś mam za poduszkę ścianę. 
Może dzięki temu nie ścierpną 
mi ręce...

Dobrej nocy życzymy. Czas się 
trochę przespać... 

ROZDZIAŁ 7
DZIEŃ DZIECKA 
CZYLI DIALIZY II

Dzień Dziecka był równie 
beznadziejny jak Dzień Mat-
ki. A może nawet jeszcze gor-
szy. Chyba tak. Wszystko, co się 
nam przydarza, jest coraz trud-
niej akceptowalne, o zrozumie-
niu już nawet nie marzę. Piętrzą 
się schody, góry rosną. Czy my 
jakimiś taternikami jesteśmy? 
Czy Pawełek wygląda na alpini-
stę? Nie tęsknimy za górami. Ra-
czej za morzem. Za jego szu-
mem kojącym.

Pawełkowi wyniki znów się 
pogorszyły, więc potrzebna była 
dializa.

Oczywiście nie można jej było 
zrobić o normalnej porze, tylko 
została zaplanowana na popo-
łudnie. Jak się można było spo-
dziewać, nie obyło się bez pro-
blemów. Jaki ten świat przewidy-
walny, szczególnie tu. Szczegól-
nie, jeżeli chodzi o Pawełka… ze-
zowate szczęście.

Wyrabiamy statystyki. Mate-
matyka nie kłamie. Prawdą są 
również i Prawa Murphiego, jak 
widać.

Dializ nie można było roz-
począć, ponieważ cewnik, któ-
ry od początku sprawiał proble-

my, tym razem zepsuł się na do-
bre. Nie dość, że był wygięty, to 
jeszcze pęknięty. Jak to możli-
we? Czy jest to normą? Pewnie 
nie, mam nadzieję. Myślę, że to 
nie jest nic nadzwyczajnego taki 
cewnik założyć. A jednak oka-
zuje się, że może się nie udać. 
A jak się coś może nie udać, to… 
patrz wyżej.

Czekaliśmy pięć godzin od 
ostatniego posiłku. Pawełek 
wył. Wył, bo chciał pić, wył bo 
chciał jeść, a nade wszystko, bo 
nie chciał znów jechać na „małą 
operację”.

Trafi liśmy na znajomą panią 
anestezjolog, na znajome pielę-
gniarki z bloku. To niedobrze, to 
bardzo niedobrze widzieć znów 
te twarze. Nie, żebym coś do 
nich miała. Nie, nie. Są miłe i na-
wet trochę zagadały Pawełka, po 
głowie pogłaskały. Gdy odjeżdżał 
otoczony ich wianuszkiem, to 
cały czas z nim rozmawiały. Ale 
w takim miejscu nie chce się by-
wać. Ani trochę.

A my zostaliśmy na „czerwo-
nej linii”…

Ta czerwona linia ma w so-
bie coś niezwykłego. A to tylko 
kawałek czerwonego linoleum. 
Pacjent podjeżdża do niej, pielę-
gniarka dzwoni i przez domofon 
mówi: Gromadziński na czerwo-
nej linii. Wtedy otwierają się róż-
ne drzwi i nadciąga personel. My 
po jednej stronie czerwonej linii, 
oni po drugiej… to tylko kawałek 
podłogi, a człowiek go nie prze-
kroczy. Jakaś siła trzyma nas po 
„naszej” stronie. Czerwona linia.

Nasza pani doktor dyżurna 
musiała przygotować jeszcze ja-
kieś papiery, wrócić po cewnik, 
potem jeszcze raz.

Staliśmy więc wieczność całą 
na czerwonej linii.

Kiedy Pawełek odjechał, my 
wróciliśmy na nasze dziewiąte 
piętro, mijając po drodze moją 
zimną ścianę. Tym razem jak 
najdalej od niej, żeby znów nie 
poczuć tego chłodu, który w so-
bie ma. Tym razem świat się nie 
zatrzymał. Tym razem Jacek ka-
zał mu się kręcić. Poszliśmy na 
korytarzowe krzesełka. Sala zio-
nęła pustką. Nie chcieliśmy tam 
czekać. Gdy tak siedzieliśmy, od-
wiedził nas Dobry Duch. Nasz 
bardzo dobry Duch… pielęgniar-
ka, znajoma rodziny, która ma 
w sobie tyle spokoju i ciepła, 
że sama już jej obecność dzia-
ła kojąco. Ma dziś dyżur na na-
szym piętrze. Myślałam, że z nią 
na spokojnie porozmawiam, że 
ona porozmawia może z kimś o 
nas, a tu nocne wycieczki i jesz-
cze twardsze krzesełko w stacji 
dializ.

Przed chwilą zaś Anioł Stróż 
trzepnął mnie skrzydłem. O pół-
nocy miałam zmierzyć Pawełko-
wi cukier. Kłuję go w paluszek co 
trzy godziny, w dzień i noc. Bie-
dak już tylko łapkę wystawia. 
Już nawet nie protestuje. Znów 
dzielny jest aż do bólu. To chy-
ba niedobrze być tak dzielnym 
dzieckiem. Emocje kumulują 
się. Wcale już nie jestem dum-
na z tej jego dzielności, chociaż 
mi imponuje. Podziwiam własne 
dziecko, a zarazem martwi mnie 
ta jego niezwykła odwaga i za-
ciętość. Chyba jeszcze za mały 
jest, by nie płakać przy zastrzy-
kach. Niechby płakał, niech-
by krzyczał. A tu usteczka zaci-
śnie, oczy tylko jak szklanki mu 
się zrobią, albo je zamyka, i nic… 
Dzielnie wszystko znosi. A mi za 
każdym razem kawałeczek ser-
ca odkrusza się, gdy na to pa-
trzę. Niedługo miotełkę będę 
musiała kupić, by zacząć sprzą-
tać…

Pierwszy kawałek serca od-
padł mi gdy umarł dziadek. Po-
czułam to wtedy i do tej pory 
wiem dokładnie, której części 
brakuje. Ale wtedy przestałam 
bać się śmierci raz na zawsze. 
Patrząc jej w oczy, jak zabiera 
ze sobą dziadka, zobaczyłam 
coś, co mnie uspokoiło. Owija-
jąc dziadka ręce różańcem, od-
dawałam go jej. Przymykając 
powieki dziadka widziałam, jak 
zabiera go do innego świata. 
Nie zabiera go, tylko zabiera go 
do innego świata… a to ogrom-
na różnica. 

cdn.

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN Dwa życia(9)

Pawełek nad morzem.
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SOBOTA 
6 GRUDNIA 2014
AUGIE

Z okazji Mikołajek postano-
wiłam, że ten post będzie we-
soły, inny niż większość, bo po-
święcony małemu chłopcu, któ-
ry powoduje, że moje zmartwie-
nia i troski idą w zapomnienie.

Na Facebooku zdradziłam 
wam mój mały sekret. Jestem 
wolontariuszem. Tak. Ta zrzę-
dząca Inna też potrafi  się uśmie-
chać!

Wiem, wiem – cud natury!
Chciałabym wam przytoczyć 

zabawne fragmenty rozmów z 
moim podopiecznym, którego 
wszyscy pieszczotliwie nazy-
wamy Augie.

Akt pierwszy: 
– Wiesz co? Te twoje buty nie 

są praktykalne!
– Co masz na myśli, Augie?
– No, niepraktycznie się w 

nich chodzi!
– A skąd to wiesz?

– Bo mama w takich prowa-
dzi wóz!

Fakt – tego dnia miałam buty 
na małym koreczku!

Akt drugi:

Wchodzę do sali Augiego – 
on patrzy i mówi:

– Jeśli wszyscy umrzą i zosta-
nie na świecie tylko jeden czło-
wiek, to kogo on zaprosi na 
swoje urodziny?

Akt trzeci: 

– Dlaczego jesteś przebrana 
za Mikołajkę?

– Przecież pomagam Mikoła-
jowi roznosić prezenty.

– Ty wierzysz w Mikołaja?

– No pewnie!

– To Ci współczuję.

Prawda, że się trudno nie 
uśmiechnąć w takich chwilach? 

CZWARTEK 
4 GRUDNIA 2014
ZA TO

Dotykam słów, czuję my-
śli, wystukując je na klawiatu-
rze. Rozsypane są, ale zbieram 
je w całość i poprzez przezro-
czystość monitora czekam na 
Wasze spojrzenia, które są bli-
skie w tej odległości cyberprze-
strzeni.

Zatem...

W pokoju zostawiłam niepo-
kój i moje niewyspane ja.

Tu, na korytarzu pełnym gło-
sów innych ludzi, próbuję pisa-
niem ugłaskać swoje lęki.

Cieszę się, że mogę napi-
sać, że już lepiej się czuję przy 
zwiększonej dawce leków na 
szczęście.

Uzmysławiam sobie jednak, 
że bezsilność bywa siłą ciąże-
nia, przez co nie można zrobić 
zbyt wiele.

To krótki wpis i trochę taki 
bez składu, ale za to z puentą, 
że dzięki waszemu wsparciu 
mogę iść na przód. I za to wam 
dziękuję! 

SOBOTA 
29 LISTOPADA 2014

Próg jesiennych lęków

Na palcach podchodzi noc.

Za oknem, gdzie nadeszła je-
sień i gdzie wiatr szuka swo-
jej przestrzeni, ja we mgle lęku 
chłonę rzeczywistość.

Przez żaluzje, do wnętrza po-
koju, wsącza się promień księ-
życowy i moja twarz topi się w 
księżycu. 

W mojej głowie, setki wspo-
mnień ode mnie, gdzie cichną 
rozmowy. Układam się do snu 
pełnego obrazów przeżytego 
dnia. 

Mój psychiatra mnie uspoko-
ił: moje widzimisię nie jest ko-
lejną chorobą mojej głowy. Wi-
dzimisię dlatego, że mam obni-
żony próg lękowy i w tej chwi-
li praktycznie żyję w świecie lę-
ków.

Stuknie kubek, trzaśnie szaf-
ka, zawieje wiatr... I w mo-
jej głowie wybucha wyobraź-
nia, tworząc coś czego nie ma. 
Przez to mój organizm jest w 
ciągłej gotowości na wstrząs.

Mam zwiększone dawki le-
ków przeciwlękowych i powin-
no to wszystko się trochę wyci-
szyć.

Oby, bo oszaleć można. 

Wstaję, by jeszcze na chwi-
lę stanąć w progu i wciągnąć 
w płuca orzeźwiający powiew 
wiatru.

Próg...

Przekraczam go.

Zamykam drzwi.

Zostawiam za drzwiami li-

stopad z nadzieją, że grudzień 
będzie spokojniejszy.

SOBOTA 
22 LISTOPADA 2014
DO NASTĘPNEGO

U mnie wielki wybuch – le-
pienie materii.

Próbuję odpocząć po nie-
przespanej nocy.

Jadłam patrząc na jedzenie, 
bo żołądek więcej nie pomie-
ścił. Za to łzy powiększały roz-
miary wody w łazience.

Trudno jest się ulepić po 
wczorajszej iskrze. Iskra spali-
łaby mój dom, gdyby nie szyb-
ka interwencja straży.

Głupi, dziurawy komin o krok 
od rodzinnej tragedii. Dziś tak-
że lepili komin.

A kto ulepi mnie?

Rozsypałam się i płaczę, a z 
głowy mi lecą iskry, słowa i nie-
pewność nadchodzących dni.

Jestem w kraju, który nie 
chce, a urzędnik wykręca się 
nawałem obowiązków byleby 
nie pomóc szaremu obywate-
lowi.

Do czasu.

Aż stanie się tragedia.

Aż spali się dom.

Aż ktoś zginie.

Wcześniej nic nie ma, prócz 
niechcenia urzędników.

Tym razem dom jest, ludzie 
są, życie jest.

DO NASTĘPNEGO... 
ŚRODA 
19 LISTOPADA 2014
PONAD

Świat się kołysze i niebo, i 
kroki, i myśli też. Ja też się ko-
łyszę, trochę płaczę i wtulam 
twarz w moje kolana.

Słyszę kołysankę: słowa – 
płacz, słowa – śmiech.

Splatam swe ręce w żela-
znym uścisku zrozumienia mo-
ich lęków przez tego, kto jest 
obok. Kołyszę się nieustannie 
– jak drzewa na wietrze.

Za oknem ciemność, a w 
rogu siedzi strach.

Patrzy, gdy nie patrzę. Mówi, 
gdy nie mówię.

Staje się złudzeniem, gdy tyl-
ko chcę udawać silną.

Gdy spuszczam wzrok – po-
wala, przewraca moją wolę 
walki siłą, niszczy.

Taki niewinny strach.

Gdy już powali – nastaje ci-
sza i od niej odbija się tykanie 
zegara, który odmierza czas do 
kolejnej łzy lub uśmiechu.

A ja chcę po prostu wznieść 
się ponad. 

PIĄTEK 
14 LISTOPADA 2014
WIDZI MI SIĘ

Wymykam się rzeczywisto-
ści. Uchylam się od bycia w 
miejscu, które staje się mi obce. 
Krzyczę głośno:  nie!  Nie chcę 
dać się zwariować do końca! 
Już dalej nie dam ciszą zakryć 
tego, że wszystko jest w po-
rządku w mojej głowie. Nie da 
się. Obłąkana jest moja myśl – 
szaleję.

Ostatnio, gdy nadchodzi 
ciemność, w moje oczy wdzie-
rają się dziwne obrazy: drze-
wo, które nagle staje się czymś 
żywym, kamień, który staje 
się zwierzęciem, błysk świateł 
oślepia. 

Boję się.

Często mi się to nie zdarza, 
ale jednak. Boję się mówić ko-
muś o czymkolwiek w obawie, 
że chyba do końca mój umysł 
ześwirował.

Czuję, że to dopiero początek 
trwa rozciągnięty od drzwi wyj-
ściowych do jutrzejszej nocy.

Jestem niepewna, czy jutro 
też zdarzy mi się: widzimisię.

Zastygam.

Boję się światła i ciemności. 
Każdego boję się boleśnie.

Może widzi mi się zbyt bar-
dzo, zbyt daleko, zbyt głębo-
ko? Może widzi mi się ot tak i 
w końcu niepokojący obraz wy-
obraźni zniknie?

Teraz znów idzie noc i kota-
ry się zasłonią. Za zasłoną nocy 
usłyszysz tylko milczenie, bo to, 
co znów być może ujrzę, pozo-
stanie tylko we mnie. Inni wte-
dy będą spać.

Na marginesie(4)
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Lech
Konopiński

Fraszki

Fraszki
BRATERSTWO
Ludzie są braćmi.
To się zaczyna
już w czasach 
Abla oraz Kaina.

BRZYDKIE
KACZĄTKO
Brzydkim kaczątkiem
był niejeden,
zanim pokochał
piękną Ledę.

NUDY NA PUDY
Mową i gestem
nudzą mnie ludzie;
kiedy sam jestem,
to się nie nudzę.

*

Życie prawdziwe
zobaczycie o świcie
pod budką z piwem

*

Świat tworzą słowa
jedynie dusz inżynier
umie budować

*
Diabli mnie biorą
gdy się włosy tarmosi
dzieląc na czworo

*
Ku szczytom wzlatuj
zapał młodych urody 
dodaje światu

*
Często przesądy
znacząco myśli mącą
i bądź tu mądry

*
Gryzą mnie żmije
oset kłuje tną szuje
a jednak żyję

*
Małość zwyciężmy
nim karzeł nam pokaże
że jest potężny

OCHLAPUS
Lądował na brzuchu
I dobrze by było,
Ale mu podwozie
Się nie otworzyło.

ŚLADEM 
DIOGENESA
Szukam człowieka!
Dopomóż mi!
Szukam człowieka 
– odmiennej płci.

MOJA WIEDZA
W erudycji
oceanie
już kropelkę
znam na pamięć.

LEK NA CHANDRĘ 
Gdy ponuro jest,
zaśmiej się do łez;
parskaj smutkom w nos
i kpij sobie z trosk.

WALORY
Ten, kto walory 
ma osobiste,
nie jest zbyt skory
włączać ich w system.

SCYLLA 
I CHARYBDA
Przepływa szybko
nasza młodość
pomiędzy zgodą
a niezgodą.

LOS SATYRYKA
Kto szarga świętości,
Ten i w święta pości. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

ŁAJZA
Potrafi  czasami na sam
Szczyt się wspiąć,
Ale zejść już nie chce
I trzeba go zdjąć. 

NOWOBOGACKI
Ukradł pierwszy milion
I biednym wpiera,
Że się zaczyna 
Wszystko od zera.

DRUCZEK
Zanim się podpiszesz
Bezmyślny frajerze,
Przeczytaj dokładnie
Co jest na papierze.

POTY-RADŁA
Orać i wyciskać
Będą siódme poty
Ci, co nie nadają
Się już do roboty.

ARBEITER
Już nie pracuje
Wół w czoła pocie,
Bo go dopadło
Też bezrobocie.

TYRAN
Gdyby podsumował
Swoje dobro i zło
Oraz miał sumienie,
To by go zagryzło.

PRZEZORNY
Myślący oszczędza,
Kiedy kabza tłusta.
Bezmyślny dopiero, 
Kiedy jest już pusta.

PRAWO DZIECKA
Gówniarz nie chce
Matki słuchać.
Nie da sobie
W kaszę dmuchać.

Haiku
*

Wciąż kopie kruszę
gdy potęga zła sięga
po ludzkie dusze

*
Jak książę z bajek
sprytny oszust od losu 
wszystko dostaje

*
Miłość i przyjaźń
oto w sobków dorobku
ziemia niczyja

*
Śmiech kruszy góry
a powaga pomaga
tylko ponurym

*
Sercem witałem
ukryte wśród zła nitek
dobro nieśmiałe

*
Kpi stary szatan
nowa miotła do kotła
brudy mu zmiata

*
Do kłótni skorzy
umiemy raj na ziemi
w piekło przetworzyć 

 Z KSIĄŻKI
 „HAIKU BEZ LIKU” 
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

PRZECENA
WIARY

„Nie rzucim ziemi,

Skąd nasz ród…” 

– wygrywa kurant

z gdańskiego ratusza.

Nie bacząc na to

wielu rodaków

do obcych krajów

masowo wyrusza. 

JEST CZY NIE MA?

Za wszystko, co teraz

dzieje się u nas,

nikt nie jest winien 

– jedynie komuna.

Więc ją ukarać!

I zniknie dylemat.

Lecz jakże karać

to, czego nie ma?

CZAS I LUDZIE

I czas, i ludzie

pędzą do przodu 

– lecz gnają

odmienną koleją.

Czas wciąż 

jest młodszy,

nowocześniejszy – 

a ludzie się starzeją. 

•  Kiedy cię zaczną 
przeceniać, znak to, że 
stajesz się bublem,

•  Kiedy się człowiek 
zapamięta, bardzo 
często się zapomina.

•  Kot zawsze spada na 
cztery łapy, a człowiek 
najczęściej na cztery 
litery.

•  Kiedy w narodzie brak 
zasad – zwyciężają 
kwasy.

•  Kto widział lwa – 
wegetarianina? Tylko 
mięsożerna koza.

•  My Polacy mamy naturę 
kanibali: stale się żremy.

•  Są ludzie, którzy sami 
potrafi ą nadąć balon 
sławy wznoszący ich w 
górę.

•  Świecąc przykładem nie 
należy oślepiać bliźnich.

•  Ponieważ u tego mówcy 
ślina wyprzedza myśl, 

jego stronnicy mają 
zapluty żywot.

•  Bywa, że immunitet 
chroni złodzieja przed 
zostaniem pospolitym 
przestępcą.

•  Ostatnio naukowcy 
chcą odnaleźć sumienie 
człowieka. W genach.

•  Pocieszający jest fakt, 
że starość to tylko stan 
przejściowy.

RYSZARD PODLEWSKI

Aforyzmy
•  Ceńmy analfabetów, 

bo oni nie piszą 
plagiatów. 

•  Niejedno koło 
towarzyskie jest 
błędnym kołem.

•  Iluż połamało nogi, 
chodząc z zadartym 
nosem.

•  Kto przeżył wojnę, 
ten pokoju się nie boi.

•  Pierwszemu łatwiej 
podstawić nogę niż 
ostatniemu.

•  Poeta ze słów, które 
wszyscy znają, tworzy 
wiersze, których nikt nie 
zna.

•  Najwięcej mamy blizn 
po bliźnich.

•  Dzisiaj nawet komicy 
za śmieszne pieniądze 
nie chcą być śmieszni.

•  Zawsze sąsiedzi wiedzą 
o nas więcej, niż my 
o sobie.

•  Jest poetą z krwi i kości, 
ponieważ na mięso go 
nie stać.

•  Najłatwiejszym do 
zdobycia jest szczyt – 
głupoty.

•  Dzisiaj na scenie 
politycznej mamy 
za dużo statystów 
grających główne role.

•  Niejeden, żeby być 
popularnym – został 
błaznem.

•  Chwile prawdy są 
piegami na twarzy 
kłamstwa.

•  Starość ma tę zaletę, 
że nie popełnia 
grzechów 
pierworodnych.

•  Dyktatura najpierw 
wybija ludziom zęby, 
a potem im daje twarde 
orzechy.

Drako-róbstwo

 RYS. ANDRZEJ ROSSA
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– Od dziecka wiedziałaś, że 
zwiążesz się z aktorstwem?

– Zawsze lubiłam występo-
wać na scenie, choć w dzieciń-
stwie moje marzenia zawodo-
we zmieniały się jak w kalejdo-
skopie. Aktorstwo pojawiło się 
w moim życiu dość szybko. Jak 
miałam 6 lat, byłam z mamą w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni na 
spektaklu „Skrzypek na dachu”. 
Dekadę później dołączyłam do 
grupy teatralnej „Junior” przy tym 
właśnie teatrze i wzięłam udział 
w spektaklu „Spotkanie z Małym 
Księciem”. Potem były kolejne te-
atralne przedsięwzięcia. Chcia-
łam też być prawnikiem lub le-
karzem, ale cały czas była we 
mnie pasja artystyczna. 

– Jak wspominasz studia w 
Państwowej Wyższej Szko-
le Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej w Łodzi? 

– Dużo zajęć i wiele prób. Czas 
pracy nad sobą. Studiowanie sa-
mego siebie. Sprawdzanie swo-
ich możliwości, poszerzanie 
kompetencji. To był jednak do-
piero początek drogi. Późniejsza 
praca zawodowa była ustawicz-
nym szlifowaniem swoich umie-
jętności. 

– Zagrałaś w wielu serialach. 
Który wspominasz szczegól-
nie? 

– „Twarzą w twarz”. Był inte-
resujący ze względu na obsadę i 
skomplikowanie scen. Wtedy po 
raz pierwszy byłam też duszona 
na planie. Podobnej „przemocy” 
doznałam na planie serialu „Oj-
ciec Mateusz”, gdzie oprócz du-
szenia byłam bita. Podczas krę-
cenia takich scen na nogach 
miałam nakolanniki. 

– Jesteś też prezenterką tele-
wizyjną. 

– To inna praca niż w serialu, 
gdzie kamera w pewnym sensie 
podgląda, co się dzieje u boha-
terów sceny – trzeba ją czuć, ale 
nie zauważać jej obecności. W 
telewizji kamera bywa poniekąd 
partnerem, rozmówcą, przekaź-
nikiem między widzem a prowa-
dzącym. Lubię to. Dużo nauczy-
łam się w TVN Warszawa i na-
dal szlifuję swoje umiejętności 

Lanie 
wosku 
w Otuszu
W piątek 21 listopada 2014 

roku w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej ,,Promyk” w 
Otuszu uczestnicy tutejszych 
warsztatów i goście z WTZ 
,,Promyk” w Konarzewie im-
prezowali z okazji tegorocz-
nych andrzejek. 

Tańczyliśmy, kosztowaliśmy 
smakołyków przygotowanych 
przez naszych kolegów z WTZ 
w Konarzewie. Były andrzej-
kowe wróżby. Podczas lania 
wosku przez klucz uczestni-
kom wychodziły różne fi gury i 
symbole. Gdy uczestnicy z Ko-
narzewa opuszcili nasz ,,Pro-
myk”, my jeszcze bawiliśmy się 
i rozmawiali przy kawie.

MICHAŁ SZYMANOWICZ 
UCZESTNIK WTZ ,,PROMYK” 

W OTUSZU

Europejski
Dzień
Logopedy
Ośrodek Rehabilitacyj-

no-Edukacyjno-Wycho-
wawczy im. Piotrusia Pana w 
Lesznie Polskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Lesznie po raz kolejny za-
prasza do udziału w Europej-
skim Dniu Logopedy. 

Wydarzenie będzie zorga-
nizowane 6 marca na tere-
nie Ośrodka przy ulicy Sta-
rozamkowej 14 a. Uczestnic-
two w spotkaniu jest bezpłat-
ne i otwarte dla wszystkich. 
W programie przewidziane są 
darmowe konsultacje logope-
dyczne, pedagogiczne i rehabi-
litacyjne, zajęcia i atrakcje dla 
dzieci wspomagające komuni-
kację oraz szereg innych cie-
kawostek. Szczegółowy pro-
gram Europejskiego Dnia Lo-
gopedy jest dostępny na stro-
nie www.psouu-leszno.pl Do-
datkowe informacje można 
uzyskać także pod numerem 
telefonu (065)529-64-74. 

KAROLINA KASPRZAK

w StartupTV.pl i 4tech.tv. To te-
lewizje internetowe, które stwo-
rzyłam i rozwijam wraz z moim 
zespołem. 

– Angażujesz się również w 
działalność charytatywną. 

– Robię to z przyjemnością. 
Nie wszystkim mogę pomóc, ale 
staram się brać udział w chary-
tatywnych projektach. Głównie 
angażuję się w projekty dotyczą-
ce profi laktyki nowotworowej i 
pomoc dzieciom. 

– Jesteś ambasadorką akcji 
„Kwiat kobiecości”. 

– Tak, gdyż przeraża mnie 
fakt, że w Polsce umierają ko-
biety na raka szyjki macicy, pod-
czas gdy na przykład w Szwe-
cji jest tak rozwinięta profi lakty-
ka, że ten nowotwór przestał być 
śmiertelny. By zmienić ten stan 
rzeczy i zmobilizować również 
siebie, namawiam kobiety do re-
gularnej cytologii. To nie jedyne 
moje działania na rzecz zdrowia 
kobiet. Z ogromną przyjemno-
ścią dołączyłam do grona Am-
basadorek akcji Dotykam=Wy-
grywam, mającej na celu prze-
konanie kobiet do regularnych 
badań piersi i przez to również 
do walki z rakiem. Chcę swoją 
postawą pokazać innym zapra-
cowanym kobietom, że warto w 
tym naszym zabieganym życiu 
znaleźć czas na dbanie o swo-
je zdrowie. 

– Zainicjowałaś i organizu-
jesz akcję BajkOLAndia. 

– Praca z dziećmi bardzo mi 
się spodobała. Jednak samo 
uczenie dzieci teatru nie wy-
starczało, dlatego postanowi-
łam zaangażować je w coś wię-
cej i tak powstała BajkOLAndia 
– projekt w którym zdrowe dzie-
ci przez swoje działanie i wystę-
py na scenie pomagają chorym 
kolegom. Więcej o akcji moż-
na przeczytać na stronie www.
bajkolandia.com.pl. W ubiegło-
rocznej edycji pomagaliśmy Na-
talce Nerwińskiej, która w 2011 
roku uległa groźnemu wypadko-
wi samochodowemu. Teatr Ka-
mienica zamienił się w bajkową 
krainę pełną dziecięcych uciech, 
której towarzyszyło hasło: „za-
pnij pasy, jedź w foteliku”. Na de-
skach teatru wystąpili mali akto-
rzy z międzynarodowej szkoły 
Argonaut, których przygotowa-
łam do spektakli „Brzydkie Ka-
czątko” i „Podróże Małego Księ-
cia”. Drugim punktem programu 
był pokaz mody najnowszej ko-
lekcji marki Reserved Kids, co 
zapewniło zarówno rodzicom, 
jak i występującym początkują-
cym modelom i modelkom wie-
le radości. 

– Jakie ma dla Ciebie znacze-
nie słowo integracja? 

– Integracja to równość. Zin-
tegrować się to połączyć, mieć 
wspólny pogląd na różne spra-
wy. Nigdy nie zintegruję się z 
kimś, kto myśli kompletnie ina-
czej niż ja, wyznaje inne zasady 
i poglądy, z którymi się nie zga-
dzam, a które krzywdzą innych 
ludzi. 

– Twoje dalsze plany zawo-
dowe? 

– Związane są z czterema 
głównymi fi larami mojego życia 
zawodowego.

Jeśli chodzi o aktorstwo, to 
szykują się kolejne role teatral-
ne i serialowe. Rozwijam swoje 
umiejętności i wiedzę w zakre-
sie nowych technologii. Oczywi-
ście będę rozwijać moją fi rmę i 
projekty internetowe. Zaangażu-
ję się w kilka projektów charyta-
tywnych. W przyszłym roku nie 
zabraknie też kolejnej edycji Baj-
kOLAndii, na którą serdecznie 
zapraszam.

Raka można 
pokonać
Z ALEKSANDRĄ MIKOŁAJCZYK rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Fundacja „Arka” w Bydgosz-
czy czeka na prace literac-

kie osób niepełnosprawnych 
w ramach X konkursu lite-
rackiego pod hasłem „Podziel 
się tradycją”. Konkurs wpisu-
je się w cykl „Niepełnospraw-
ni odkrywają świat”. Termin 
nadsyłania publikacji mija 31 
marca. 

Inicjatywa jest adresowa-
na do osób niepełnospraw-
nych z całego kraju. Założenie 
konkursu to – jak czytamy na 
stronie organizatora – twórcza 
aktywizacja osób niepełno-
sprawnych, przybliżenie społe-
czeństwu świata osób z ogra-
niczeniem sprawności, budo-
wanie ich pozytywnego wize-
runku i kształtowanie klimatu 
akceptacji społecznej.

Uczestnik może przysłać 
jedną pracę dotyczącą kulty-

wowanych tradycji rodzinnych 
i osobistych z wyłączeniem 
świątecznych. Najciekawsze 
prace zostaną zamieszczone 
w publikacji pokonkursowej. 
Laureaci będą mogli wziąć 
udział w 6-dniowym spotkaniu 
integracyjnym, podczas któ-
rego będzie przygotowywany 
spektakl „Życie moje” w wy-
konaniu osób niepełnospraw-
nych. 

Warunki uczestnictwa w 
konkursie „Podziel się tradycją” 
są dostępne na stronie www.
fundacja-arka.org. Prace nale-
ży nadsyłać na adres: Funda-
cja „Arka”, ul. Warszawska 25, 
85-058 Bydgoszcz z dopiskiem 
„Konkurs”. Dodatkowe infor-
macje pod telefonami: 523- 22-
56-70, 696-42-56-58. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Komisja Dialogu Obywatel-
skiego przy Pełnomocni-

ku Prezydenta Miasta Pozna-
nia do spraw osób niepełno-
sprawnych rozpoczęła kolej-
ny rok działalności. 8 stycz-
nia odbyło się XXVI posiedze-
nie, podczas którego wybra-
no przewodniczącego i pre-
zydium KDO. Prezentowała 
się Fundacja „Ja, Ty, My” i Po-
znańskie Centrum Superkom-
puterowo-Sieciowe. 

Spotkanie rozpoczęło się 
odczytaniem protokołu z XXV 
posiedzenia. Przedstawiono 
sprawozdanie z działań KDO 
w 2014 roku. W wyniku prze-
prowadzonego tajnie głosowa-
nia przewodniczącym KDO zo-
stał ponownie Marcin Halicki z 
Wielkopolskiego Forum Orga-
nizacji Osób Niepełnospraw-
nych (13 głosów), a wiceprze-
wodniczącymi Anna Rutz ze 
Zrzeszenia Studentów Niepeł-
nosprawnych UAM „Ad Astra” 
(9 głosów) i Łukasz Garczew-

ski ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mó-
zgowym Porażeniem Dziecię-
cym „Żurawinka” (2 głosy). Se-
kretarzem została Aleksandra 
Klausa z Urzędu Miasta Po-
znania. 

O działalności Fundacji „Ja, 
Ty, My” wspierającej chorych 
reumatycznie mówiła Maria 
Wojciechowska-Anioła, pre-
zes. Głównym celem organiza-
cji jest realizacja wieloetapo-
wego i wieloletniego progra-
mu „Radość życia dla chorych 
reumatycznych”. Z działaniami 
Fundacji można zapoznać się 
na stronie www.jatymy.eu 

Michał Kosiedowski z Po-
znańskiego Centrum Super-
komputerowo-Sieciowego 
przedstawił projekt „SelFind” – 
system elektronicznego wspo-
magania samodzielności ży-
ciowej osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. 

  KAROLINA KASPRZAK

Dbaj 
o zdrowie 

Dbałość o zdrowie, od-
powiednia profi laktyka, 

mogą uratować życie. Wiedzą 
o tym poznańskie Amazonki, 
które uczestniczyły 17 grud-
nia 2014 roku w spotkaniu w 
ośrodku Profi laktyki i Epide-
miologii Nowotworów OPEN 
w Poznaniu. Dotyczyło ono 
osteopatii, czyli chorób kości. 

Informowali przedstawicie-
le OPEN: lekarze, psycholog, 
rehabilitant i osteopaci z Cen-
trum Zdrowia ASGO. Nadal 
brak dostatecznej komunikacji 
między lekarzem a pacjentem, 
stąd potrzeba spotkań. Chory, 
który usłyszy diagnozę „rak”, 
powinien mieć czas na przy-
gotowanie do operacji. Nato-
miast osteopata uświadamia. 
co trzeba, a czego nie wolno 
robić przed i po zabiegu. 

Wyszkolony osteopata po-
trafi  bezpiecznie wykonać ma-
nualne zabiegi lecznicze, które 
mają dobry wpływ na pacjen-
tów. Osteopatia dotyka sfery 
psychicznej i fi zycznej człowie-
ka. awa

Szukają 
pomocnika 

Fundację „Pomocna mama” 
założyła Lidia Bukowska, 

która kierowała się słowami 
Alberta Einsteina „Tylko ży-
cie poświęcone innym war-
te jest przeżycia”. Cel fundacji 
to pomaganie rodzinom oraz 
samotnym matkom i ojcom, 
którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Doskwiera im ubóstwo, nie 
mają pieniędzy na życie, nie 
mogą swoim dzieciom zapew-
nić szczęśliwego dzieciństwa. 
Na pomoc i wsparcie mogą li-
czyć także niepełnosprawne 
dzieci. Aby usprawnić działal-
ność fundacja poszukuje wo-
lontariusza, stażysty lub prak-
tykanta. Do jego zadań należa-
łoby odwiedzanie rodzin ocze-
kujących na pomoc. Kandydaci 
powinni być otwarci na świat, 
dobrze, gdyby mieli przygoto-
wanie psychologiczne. 

Zainteresowani mogą się 
zgłaszać pod telefonem 533-
262-002. Więcej informacji na 
stronie www.pomocnamama-
.pl awa

Niepełnosprawni
piszą 
o tradycjach

Wybory
w KDO 
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Swarzędzka Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w ubiegłym 

roku szkolnym wprowadzi-
ła innowacyjną metodę pe-
dagogiczną w klasie specjal-
nej na poziomie drugiej i trze-
ciej klasy dla dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. 

Program „Nauka na czte-
ry łapy i ogon”, zatwierdzo-
ny przez Kuratorium Oświa-
ty, stworzyła Maja Szwanka 
– logopeda, pedagog specjal-
ny, terapeuta. Bohaterem pro-
gramu jest Labrador retriever, 
który stał się pełnoprawnym 
członkiem zespołu klasowego. 
A wszystko to dzięki otwarto-
ści i poparciu dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzę-
dzu Elżbiety Wieczorek. Do-
goterapia jak do tej pory przy-
niosła wspaniałe efekty wśród 
dzieci. 

– Praca z pieskiem – opo-
wiada Maja Szwanka – po-
dzielona została na etapy. Na 
początku były to spotkania i 
oswajanie dzieci z nowym „ko-
legą” w klasie. Następnie edu-
kacja z psem, podczas której 
dzieci nabywają umiejętności 
przekazane przez psa. Ostat-
nim etapem jest indywidual-
na praca sensoryczna z dzieć-
mi. Uczniowie przytulają sie 
do psa, pies wycisza emocje i 
uczy.

Sympatyczny labrador re-
triever o imieniu Hope jest do-
skonałym terapeutą. Prze-
szedł specjalistyczne szkolenia 
przedszkolne, szkolenie pod-
wyższonego posłuszeństwa, 
testy predyspozycji. Jest całko-
wicie bezpiecznym dogotera-
peutą. 

– Efekty – kontynuuje Maja 
Szwanka – są rewelacyjne. 
Dzieci oswoiły sie z psem, wie-
dzą, jak można do psa po-
dejść, kontaktować się, doty-
kać. Zwiększyło się poczucie 
ich bezpieczeństwa. Na zaję-
ciach z Hope-em to on przej-
muje nauczycielską pałecz-
kę. W pewnym sensie mógł-
by nawet zastąpić nauczycie-
la. Zresztą w tej konfrontacji 
nauczyciel przegrywa z krete-
sem, bowiem jak dzieci mają 
się oprzeć urokowi takiego 
sympatycznego zwierzęcia? 
Piesek uczy dzieci kalendarza, 
czytania, liczenia. Hope szcze-
kaniem liczy dzieci lub poka-
zuje na planszach dni tygo-
dnia. Potrafi  losować kartki od 
dzieci z kolorami. Dziecko pro-
si psa o kolor czerwony i pies 
to wykonuje. To tylko niektóre 
z umiejętności, jakie posiada 

Na cztery łapy
i ogon

Hope. Na zajęciach w ten spo-
sób są przekazywane dziecku 
umiejętności szkolne, które na 
pewnym etapie powinno opa-
nować. 

Program „Nauka na czte-
ry łapy i ogon” prowadzony 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu to rewelacyjny 
sposób na naukę dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną. Zajęcia i spotkania z psem 
terapeutą-nauczycielem spra-
wiają dzieciom ogromną przy-
jemność. Pies to ich kolega, 
który uczy i pomaga. Zajęcia 
są pasjonujące. 
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