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Zgoda K. Łybacka nominowana
ratuje do tytułu Posła Roku
U

wrażliwianie społeczeństwa na sprawę przeszczepiania narządów to
najważniejsza idea kampanii informacyjno-edukacyjnej „Drugie życie”. 26 stycznia w hali sportowej w Grodzisku Wielkopolskim, z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, odbyła się inauguracja kolejnej
edycji kampanii.
Data nie była przypadkowa,
gdyż tego dnia obchodzono
Ogólnopolski Dzień Donacji i
Transplantacji. Obchody przypadają w rocznicę pierwszego
przeszczepu, który w Polsce
przeprowadzono w 1966 roku.
Honorowym gościem spotkania była Dorota Kinal, wicewojewoda
wielkopolski.
Uczestniczył także dr hab. n.
med. Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie
transplantacji klinicznej, Mariusz Zgaiński, starosta grodziski, Marzena Fink, główny
koordynator kampanii „Drugie
życie”, profesjonaliści, nauczyciele i młodzież. Nie brakowało wypowiedzi osób po przeszczepie serca: głos zabrała
Renata Maternik i Roman Błażejczak.
„Masz dar uzdrawiania”,
„Transplantacja to życie” – tak
brzmiały hasła umieszczone
na plakatach prezentowanych
podczas spotkania w grodziskiej hali sportowej. Do upowszechniania idei transplantacji może przyłączyć się każdy, również osoby niepełnosprawne. Niektóre narządy, takie jak nerka albo tkanki (szpik
kostny) mogą zostać pobrane za życia, o ile życiu dawcy
nie będzie zagrażało niebezpieczeństwo. Większość narządów (płuca, serce, wątroba
i inne) pobierane są po śmierci. Osoby, które nie chcą, aby
ich narządy po śmierci zostały
przeszczepione innemu człowiekowi, powinny zgłosić to w
Centralnym Rejestrze Sprzeciwów prowadzonym przez Poltransplant. Gotowi na taki
gest mogą skorzystać ze strony www.dawca.pl, gdzie jest
dostępny m.in. formularz dotyczący dawstwa narządów i
wiele ważnych informacji.

KAROLINA KASPRZAK

P

oseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka została nominowana
do prestiżowej nagrody MEP
Awards – Posła Roku w kategorii Badania i Innowacje.
To szczególne wyróżnienie
Pani Poseł otrzymała zaledwie po półrocznej działalności w Parlamencie Europejskim.
Poseł Krystyna Łybacka jest
zaangażowana m.in. w pracę
na rzecz wdrażania i promocji
programu Horyzont 2020, który jest największym programem badawczym Unii Euro-

pejskiej w dziedzinie rozwoju
badań i innowacji, dysponujący kwotą około 80 miliardów
euro na lata 2014-2020.
K. Łybacka reprezentuje
również Parlament Europejski w Europejskim Instytucie
Technologii i Innowacji, który
zajmuje się między innymi integracją szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości w obszarze badań naukowych i innowacji. Z inicjatywy Pani Poseł Krystyny Łybackiej została
wydana broszura informacyjna „Horyzont 2020” skierowana szczególnie do szkół wyż-

szych i przedsiębiorców, ułatwiająca aplikowanie po środki z wymienionego programu.
Konkurs na najlepszych Posłów Parlamentu Europejskiego organizowany jest
przez The Parliament Magazine, dwutygodnik zajmujący się działalnością Unii Europejskiej. Nominacje dla najlepszych Posłów w przyznawane
są od 2005 roku.

BOLESŁAW JANAS
ASYSTENT POSŁA
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
KRYSTYNY ŁYBACKIEJ
TEL. 516 976 111

W OWIŃSKACH POWSTAJE WZORCOWA PLACÓWKA OCHRONY
ZDROWIA

Dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Z

akład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu otrzymał doﬁnansowanie na realizację projektu „Poprawa
jakości opieki nad osobami
niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – ﬁlia ZOLiRM w Owińskach”.
Przedsięwzięcie to wsparły
ﬁnansowo władze Poznania
oraz tak zwany Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach
Programu Operacyjnego „Poprawa i lepsze dostosowanie
ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych”.
Celem projektu jest stworzenie w Owińskach wzorcowej placówki ochrony zdrowia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i niesamodzielnych. Zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną, opiekuńczą i pielęgnacyjną będzie wzrastać. Projekt
jest odpowiedzią na prognozy
dotyczące starzenia się spo-

łeczeństwa. Jest realizowany na rzecz pacjentów ﬁlii w
Owińskach: osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie,
które wymagają stałej opieki i
pielęgnacji.
– Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i potrwa do kwietnia 2016 roku – mówi Barbara Krzywda, kierownik ﬁlii. – Trwają prace związane z budową nowego skrzydła, remontem starego budynku oraz zbudowaniem przeszklonego łącznika między
nimi. W ramach zagospodarowania terenu przewidujemy korektę układu drogowego wraz z chodnikami i parkingiem oraz prace polegające na ukształtowaniu terenu wokół budynku. Natomiast
w ramach szkoleń dla rodzin
chcemy zaprosić nie tylko bliskich naszych pacjentów, ale
także osoby zewnątrz. Na zakończenie projektu zamierzamy wydać poradnik, który
powstanie na podstawie obserwacji i doświadczeń. Czeka nas wiele pracy związanej
z realizacją poszczególnych
zadań.

Planowane
rozwiązania
poprawią komfort życia pacjentów. Dostaną do dyspozycji pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe z własnym węzłem
sanitarnym. Sale terapeutyczne będą wyposażone w nowoczesny sprzęt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na
oszczędności energii na dachu budynku znajdą się kolektory słoneczne. Zgodnie z
projektem odbywać się będą
szkolenia dla personelu medycznego i rodzin, wdrożony będzie nowy model terapii zajęciowej, zaplanowano
również wydarzenia kulturalne, społeczne, naukowe.
Dzięki uzyskanym funduszom pacjenci uczestniczą
w zajęciach, które poprawiają ich samopoczucie, wzmacniają zdrowie i kondycję ﬁzyczną. Należą do nich ogrodoterapia, teatroterapia, muzykoterapia, dogoterapia, ﬁzjoterapia, wyjazdy na basen
i kręgielnię. Prowadzi się badania mające na celu ocenę
wpływu na pacjentów stosowanych działań terapeutycznych i usprawniających ruchowo. awa
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Cel:
pomóc chorym
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ, Posłem do Parlamentu Europejskiego
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
na rzecz młodzieży oraz sportu. Warto śledzić stronę www.
erasmusplus.org.pl/aktualności, gdzie znajdują się szczegółowe informacje i terminy
składania wniosków.

– Wbrew podpisanym umowom spory odsetek osób niepełnosprawnych
pozostaje
poza głównym nurtem edukacji. Należy doprowadzić do
pełnego włączenia ich w edukację – dostosować do ich potrzeb podręczniki, oprogramowania komputerowe i innego rodzaju pomoce dydaktyczne, umożliwić pełny cykl
edukacyjny. Mam stały kontakt ze studentami z niepełnosprawnością ﬁzyczną. Żeby
ci ludzie mogli się uczyć, potrzebne są odpowiednie warunki. Pieniądze przeznaczane na niepełnosprawnych nie
są znaczone. Niejednokrotnie wykorzystuje się je do innych celów. Do pokonania zostaje sporo barier mentalnych.
Trzeba pamiętać, że podstawowymi wartościami UE są
akceptacja i tolerancja osób
z ograniczoną sprawnością.
Niestety, często się je pomija.

FOT. ARCHIWUM

– Jakie sprawy w kwestii
wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych
uważa Pani za najistotniejsze do
rozwiązania w krajach Unii
Europejskiej?

sprawnych. Zaangażowałam
się w działanie Wielkopolskiego Centrum Onkologii i prof.
dr hab. Juliana Malickiego prowadzące do stosowania terapii protonowej, która od tradycyjnej radioterapii różni się
tym, że wiązka protonów uderza dokładnie w komórki nowotworowe. Tę terapię będzie
można stosować także u dzieci.

– Czy wprowadzony od
stycznia 2015 pakiet onkologiczny ułatwia dostęp do leczenia chorym terminalnie?

– Kraje członkowskie Unii
Europejskiej stwarzają wolontariuszom możliwość angażowania się w inicjatywy mające na celu wsparcie
osób niepełnosprawnych w
codziennym życiu?

– Pakiet onkologiczny, czyli inaczej szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, które ma
sprawnie przeprowadzić chorego przez wszystkie etapy
leczenia. W praktyce nie wygląda to korzystnie, bo osoby
z tzw. zieloną kartą otrzymaną w ramach pakietu onkologicznego wypierają z kolejki pacjentów, którzy zachorowali o wiele wcześniej. Działania lecznicze i rehabilitacyjne muszą być systematycznie monitorowane i koordynowane. Ogromnym problemem jest dostęp do drogich
leków. Gdziekolwiek jestem,
zawsze pamiętam o chorych,
pokrzywdzonych i niepełno-

– Unia zwraca uwagę na
działania mające na celu
wymianę dobrych praktyk,
mobilność wolontariuszy i
poziom ich zaangażowania
w dobroczynne przedsięwzięcia. Większość programów
UE jest dobrze opracowana i
przemyślana, ale niektóre są
zbyt sformalizowane – nadmierną uwagę przykłada się
do dokumentów, a zapomina
o człowieku. Komisja Europejska stwarza możliwość starania się o doﬁnansowanie w
ramach programu „Erasmus+”
– największego unijnego programu na rzecz poszerzania
umiejętności i zwiększania
szans na rynku pracy przez
edukację, szkolenia, działania

– Czy organizowane przez
Panią bezpłatne konsultacje z zakresu pozyskiwania
i dostępności funduszy unijnych są adresowane także do
przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne?
– Z darmowych konsultacji
mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. Konsultacje są prowadzone w Poznaniu, Lesznie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile. Do
dyspozycji są m.in. konsultanci z Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich. Konsultacje są udzielane osobom
ubiegającym się o pozyskanie środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej jak
również przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem
wsparcia na rozwój i działalność istniejących już ﬁrm.
– Jak wygląda dostępność
instytucji kultury do potrzeb
osób niepełnosprawnych w
krajach Unii Europejskiej?
– Współczesne środki przekazu umożliwiają osobom z
ograniczoną sprawnością aktywny udział w kulturze i sztuce. Wiele wartościowych dóbr
sztuki jest upowszechnianych
za pośrednictwem Internetu.
Powstaje coraz więcej ﬁlmów
z audiodeskrypcją, przystosowuje się pomieszczenia do
potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu czy wzroku. Koncerty i spektakle teatralne są
transmitowane na żywo w Internecie, co umożliwia dostęp
chorym, którzy nie mogą wychodzić z domów.
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Debata
trzech
sektorów
P

anel dyskusyjny ukazujący korzyści współpracy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu oraz doświadczenia pracodawców zatrudniających osoby z ograniczeniami sprawności wpisały się w konferencję „Partnerstwo trzech sektorów na rynku pracy w zakresie
zatrudniania osób z niepełnosprawnością”, którą zorganizował Oddział Fundacji „Aktywizacja” w Poznaniu.
5 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych
rozmawiali o zmianach na rynku pracy jako szansach i wyzwaniach. Prezentowano dobre
praktyki w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Głos zabrał m.in. Marcin Piotrowski, kierownik Oddziału
Fundacji „Aktywizacja” w Poznaniu, Iwona Rataj, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Kępnie, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj
dalej” w Koninie. Otwarta dyskusja „Partnerzy, nie konkurenci: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe” zezwoliła na wymianę
doświadczeń w obszarze rynku pracy osób z niepełnosprawnością.

KAROLINA KASPRZAK

Nowe
władze SDRP

Z

satysfakcją
informujemy,
że naszą redakcyjną koleżankę Aleksandrę Lewandowską wybrano wiceprzewodniczącą Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją walnego zebrania 6 lutego w klubie przy ul. Woźnej 10
w Poznaniu.
Przewodniczącym wybrano
Andrzeja Górczyńskiego, wiceprzewodniczącymi, obok naszej
koleżanki, Zbigniewa Standara i
Ryszarda Bączkowskiego, sekretarzem – Dominika Górnego, a
skarbnikiem – Romana Krzywińskiego. Życzymy powodzenia. na
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A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

O

soby związane z Niepubliczną Szkołą Podstawową i Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem” na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu zastanawiały się czy to sen, czy rzeczywistość. Po chwili wszystko
było jasne. Papież Franciszek
usłyszał o tej placówce, darując
na wybudowanie windy 20.000
złotych. W jego ślady poszedł
arcybiskup Stanisław Gądecki,
oﬁarując 30.000 złotych. Potem
ruszyła lawina wpłat.
Artykuł o potrzebie montażu
windy opublikowaliśmy w grudniowym wydaniu „Filantropa” z
2014 roku na stronie 18 i 19.
Gdy do szkoły zatelefonował
arcybiskup Konrad Krajewski,
papieski jałmużnik z Watykanu, wszyscy myśleli, że to żart.
Dyrektorka skontaktowała się z
proboszczem, a gdy ten potwierdził, że papież zamierza przekazać pieniądze na budowę windy, nadal nie mogła uwierzyć.

Dar papieża
Jak to możliwe, by Ojciec Święty dostrzegł potrzeby poznańskiej placówki i postanowił ją
wesprzeć? Gdy pieniądze traﬁły na konto paraﬁi pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, wspaniała nowina stała się realnością. Starania o windę trwały ponad osiem lat, tymczasem po darze papieża w ciągu dwóch tygodni zebrano potrzebną kwotę. Oprócz papieża
i arcybiskupa pieniądze przekazały między innymi Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w
Poznaniu, Fundacja „Stworzenia
Pana Smolenia” i mnóstwo prywatnych osób.
– Najbardziej mnie wzruszył
kilkuletni Franek, który przyszedł do nas z mamą, oﬁarując
w kopercie swój datek – mówi
Maria Warda, dyrektor szkoły. –
To było niezwykłe przeżycie. Papież otworzył portfele wielu ludzi, zmobilizował do działania
urzędy oraz różne instytucje.
Chcielibyśmy. aby od września
winda już działała, dlatego pro-

simy prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz marszałka Marka Woźniaka, by dali nam zielone światło w szybkim i sprawnym załatwieniu formalności. Trzeba
przejść przez różne procedury,
ale życzliwość urzędników ułatwi nam zebranie pozwoleń i innych dokumentów.
Placówka oświatowa i ośrodek rehabilitacyjny „Zawsze Razem” zostały powołane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w której uczą się i są rehabilitowani uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową.
Pod opieką nauczycieli i rehabilitantów jest około trzydzieścioro dzieci. Każde z nich wymaga
dużego zaangażowania wszystkich pracowników.
– Do tej pory niepełnosprawne dzieci dźwigali z góry na dół
i z dołu na górę nasi pracownicy – dodaje Magdalena Stawiarska, kierownik ośrodka. – Szkodzi to ich zdrowiu, bo dzieci z
wózkami sporo ważą. A takich

rund nasi panowie muszą zrobić
w ciągu dnia kilka. Winda będzie
zbawiennym udogodnieniem.
Z twarzy pracowników szkoły i ośrodka nie schodzi uśmiech.
Nie mogą się doczekać, kiedy inwestycja się zakończy.

PODSUMOWANIE PROJEKTU PFRON „RAMOWE WYTYCZNE”

Ułatwić trudny początek
M

iejsca pracy nie zawsze są
przyjazne osobom niepełnosprawnym, choć coraz częściej porusza się temat przystosowań. Śliskie posadzki, zbyt
wąskie drzwi, za wysoko umocowane włączniki światła czy
hałas nie sprzyjają pracownikom o ograniczonej sprawności. Ekspertyzy przeprowadzone w projekcie PFRON „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób o specyﬁcznych potrzebach” pokazały,
że bariery nadal istnieją.
Informację na temat projektu
„Ramowe wytyczne” publikowaliśmy w wydaniu wrześniowym
„Filantropa Naszych Czasów” z
2014 roku na stronie 2. Przypomnijmy, że projekt prowadzony
w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym był współﬁnansowany ze
środków Unii Europejskiej – Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja na terenie
całego kraju rozpoczęła się w
marcu 2013, a zakończyła w lutym 2015. Cel inicjatywy koncentrował się na podniesieniu wiedzy pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych,
przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych dotyczącej uwzględniania potrzeb osób
niepełnosprawnych przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej czy tworzeniu zatrudnienia.
13 lutego w Poznań Congress
Center zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.
Ferdynand Łukanowski, pełniący obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Oddziału PFRON powiedział, że na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono 22 spotkania konsultacyjne, które umożliwiły wymianę doświadczeń. Głos zabrał
m.in. Michał Rydzewski, kierownik projektu. Przybliżył m.in. kil-

ka faktów dotyczących populacji
osób niepełnosprawnych w Polsce oraz tło realizacji projektu.

umożliwić dotarcie do nich osobom o ograniczonej sprawności.
Jak to zrobić?

Ciekawe okazały się wnioski z
ekspertyz. W jednej z sieci telefonów komórkowych zauważono niekorzystne dla osób z problemami wzrokowymi migające diody i inne efekty świetlne.
Miejsc pracy niedostosowanych
do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności było więcej, co
pokazało, że trzeba o tym mówić i uświadamiać społeczeństwo. Pracodawcy często obawiają się, że dostosowanie stanowiska pracy będzie wiązało
się z przerastającymi ich możliwości kosztami.

W publikacji opracowanej i
wydanej w ramach projektu zawarto informacje dotyczące projektowania
architektonicznego obiektów i stanowisk pracy, oświetlenia i sygnalizacji wizualnej, akustyki pomieszczeń i
sygnalizacji dźwiękowej, pola i
promieniowania elektromagnetycznego, bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
technicznych, psychospołecznych warunków pracy itd. Książka zawiera dużo przydatnych
wiadomości np. na temat funkcjonowania osób z autyzmem w
pracy – osoby te powinny mieć
dokładnie określone obowiązki, a w sytuacjach nieprzewidzianych możliwość wezwania
osoby wspierającej, która udzieli pomocy. Szczegóły na stronie
www.ramowewytyczne.pl

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi,
że pracodawca zatrudniający
pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz

KAROLINA KASPRZAK
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Kontakty z ludźmi
– najważniejsze
Z HALINĄ OWSIANNĄ, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia Rady Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.
wałam pracę przewodniczącej
jako wyzwanie, z którym muszę się uporać. Na bazie zdobytych informacji musiałam według własnego klucza wszystko usystematyzować. Zaproponowałam członkom komisji
własny plan pracy, który zyskał
pełną aprobatę. To utwierdziło
mnie w przekonaniu, że obrałam dobry kierunek.
FOT. ARCHIWUM

– Pierwsze „koty za płoty”?

– Została Pani przewodniczącą komisji, zajmującej
się między innymi problemami osób niepełnosprawnych,
bezdomnych, wykluczonych.
– Początki nigdy nie są łatwe. Czeka mnie dużo pracy,
ale nie chcę zamknąć się w
pokoju i utonąć w dokumentach. Dla mnie najważniejsze są kontakty z ludźmi, bo
dopiero wówczas można poznać i rozwiązywać ich problemy. Nie będę przewodniczącą zza biurka, bo to nie leży w
mojej naturze. Oczywiście, dokumentacja jest ważna i tego
obowiązku nie zaniedbam.
Pracę w komisji rozpoczęłam
od poznawania środowiska, z
którym będę współpracować.
Kładę nacisk na dialog, z którego mają wypływać konkretne
decyzje. To przybliżanie do polityki społecznej i zdrowia jest
z mojej strony konsekwentne.
Taka praca od podstaw. Założyłam, że jeśli nie poznam dokładnie tego obszaru, nie będę
mogła się w nim sprawnie poruszać.
– Była Pani świadoma ciężaru swoich zadań?
– Wiedziałam, że skala problemów jest ogromna, zdawałam sobie również sprawę z ich
wagi. Spojrzałam w plan pracy poprzedniej komisji i doszłam do wniosku, że nie powinnam wchodzić w ten obszar jak nowicjuszka. Potrakto-

– Niezupełnie, bo moje działania nie miały do dziewiątego lutego wsparcia pani wiceprezydent Agnieszki Pachciarz, która tego dnia podjęła
pracę. Zatem od tego momentu mogłam liczyć na ustalenie
wspólnej linii działania. Wierzę, że znajdzie się wspólny
mianownik, który ułatwi owocną współpracę. Podczas spotkania z dyrektorkami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dowiedziałam się o wielu ważnych problemach. Bardzo przydatne okazało się spotkanie z Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy zasygnalizowali, co im przeszkadza, jakiej pomocy oczekują, co im utrudnia codzienne
funkcjonowanie.
– Jednym z utrudnień są
tramwaje wysokopodłogowe.
Aby do nich wejść, osoba niepełnosprawna musi się sporo natrudzić. Czy w tej kwestii
będą podjęte działania?
– Nie tylko wejście do tramwaju stanowi poważną przeszkodę, ale także sygnalizacja na przystankach pozostawia wiele do życzenia. Osoby niewidome i niedowidzące czują się zestresowane, bowiem nie zawsze wiedzą kiedy
opuścić tramwaj. Komunikaty w pojazdach nie są właściwe zsynchronizowane, wprowadzając podróżnych w błąd.
Tych uciążliwości nie naprawi
komisja, którą kieruję, ale fachowcy z Zarządu Transportu
Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,

Zarządu Dróg. Z tymi instytucjami będziemy współpracować. Stworzyłam katalog potrzeb, którymi będziemy się
sukcesywnie zajmować. Wiele
problemów nie rozwiąże się od
razu, choćby wymiany tramwajów. Trzeba lat, aby w tej
kwestii osiągnąć pełen sukces.
– Zapowiadała Pani działania dotyczące polityki mieszkaniowej.
– Mam na myśli lokale
mieszkalne dla osób niepełnosprawnych, a także przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ich potrzeb. Wiem o wielu takich budynkach, do których osoba na
wózku nie ma dostępu. A nawet jak się do niego dostanie, to wewnątrz czeka ją wiele przeszkód. Choćby toaleta bez specjalnych uchwytów.
Wydawać by się mogło, że są
to mało istotne szczegóły, ale
w rzeczywistości urastają one
do poważnego problemu. Trzeba będzie zmierzyć się z kwestią dziedziczenia mieszkań
w przypadku, gdy rodzice są
zdrowi, a dziecko niepełnosprawne. Co się z nim stanie
po ich śmierci. W tej sprawie
od zainteresowanych napływa
coraz więcej pytań. Obejmujemy sprawy od żłobka do późnej starości. Rozpiętość zadań
jest więc ogromna. Wszystkiego nie da się załatwić podczas
jednej kadencji. Należy te sprawy rozłożyć na lata.
– Co Panią najbardziej zaskoczyło?
– Szczególnie to, że wiele budynków pominięto w zaopatrzeniu w udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych. Teraz niewiele da się w takich
przypadkach zmienić. Można
w przyszłości zdobyć fundusze
na drobne przeróbki. Interesują mnie także lokale dla organizacji pozarządowych. Często
mieszczą się one w zagrzybionych pomieszczeniach, a mogłyby dostać siedziby dostosowane do ich potrzeb za symboliczną kwotę. Jestem przekonana, że warto dać im szansę.
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Szanowni
Państwo
J

esteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Poszukujemy
osób do pracy na stanowisku
pracownik gospodarczy (sprzątanie) z orzeczeniami o niepełnosprawności stopień lekki 02P
i stopień umiarkowany.
Posiadamy obiekty na terenie
całego miasta. Oferujemy umowę o pracę. Posiadamy wolne
etaty (0,5; 0,75; 1). Można telefonować bezpośrednio do mnie do
mnie z tej sprawie: AGNIESZKA
KOZŁOWSKA 694-473-468.

Pani
Wanda
P

anią Wandę Barbarską poznałem w szkole podstawowej. Uczyła mnie pisać, czytać,
liczyć i poznawać świat. Słowem, wszystkiego, co ośmiolatek powinien wiedzieć, aby dać
sobie radę w życiu dorosłym.
W naszej klasie poza mną byli
też: Paweł, Beata, Konrad i Waldek. Pani Wanda uczyła nas od
pierwszej do czwartej klasy podstawówki. W tym czasie niezliczoną ilość lekcji o otaczającej nas przyrodzie spędziliśmy
w przyszkolnym lesie. Tu, dzięki wiedzy naszej pani, poznawaliśmy nazwy drzew i kwiatów,
ich budowę oraz dowiadywaliśmy się, dlaczego trzeba je chronić. Opiekowała się ona nie tylko początkowymi klasami, ale
także grupami zuchów i harcerzy. Każdego roku latem organizowała młodzieży wyjazdy z namiotami.
Pomagała również w Łódzkim
kole Polskiego Związku Niewidomych. Prowadziła tutaj zajęcia dla osób widzących i ociemniałych. Widzący poznawali
ćwiczenia poprawiające wzrok.
Ociemniali zaś byli uczeni, jak
poruszać się w obcym sobie otoczeniu.
Dlaczego uparcie używam
czasu przeszłego? Bo to moje
wspomnienia. Ale główna przyczyna jest taka, że Pani Wanda
od kilku lat już nie żyje. Wciąż
bardzo żałuję, że nie mogłem towarzyszyć jej w ostatniej drodze,
gdy była żegnana przez przyjaciół i uczniów. Gdyby nie wysiłek mojej ukochanej pani, dziś
nie zbudowałbym tylu poprawnych zdań.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
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K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

C

o pożytecznego może zrobić mały, niespełna 4 czy 5
letni człowiek? Czy przedszkolaki wiedzą, kim jest wolontariusz? Dlaczego 21 marca młodzież zamiast wagarów wybiera sadzenie budlei? Na te pytania odpowiedziało spotkanie 3
lutego w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Doroty Kinal, wicewojewody wielkopolskiego.
Do WUW dotarli przedstawiciele przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji
opiekuńczych wdrażających wolontariat w wychowanie, edukację oraz codzienne działania. Tematem dyskusji były inicjatywy
„Małego wolontariatu” – programu społecznego uczącego dzieci wrażliwości, w którego realizację włącza się Dorota Kinal.
Joanna Krzyżanek, autorka
bajek dla dzieci i Karolina Szafrańska-Bąk, koordynator „Małego wolontariatu” omówiły przebieg poprzedniej edycji akcji. W
spotkaniu wzięli udział m.in. reprezentanci Fundacji „Mają przyszłość” i Fundacji „Dr Lucy”.
Dzięki inicjatywom takim jak
„Mały wolontariat” 4 i 5 latki, a
nawet młodsze dzieci, uczą się
wspierać potrzebujących. Na pytanie „kim jest wolontariusz?”
odpowiadają: „to ktoś, kto pomaga innym”. I edycja „Małego

Najmłodsi
dobrodzieje

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Joanna Krzyżanek (z lewej) i Karolina Szafrańska-Bąk.
wolontariatu” skupiła 120 szkół
z całego kraju i jedną szkołę z
Francji. W I edycję włączyły się
4 tysiące małych wolontariuszy,
przeprowadzono 2 tysiące dobroczynnych przedsięwzięć. Akcja „Kartka” (wysyłanie kartek
urodzinowych do chorych dzieci), „Gry i puzzle”, akcja zbierania ubrań i wiele innych wpisało
się w „Mały wolontariat”. W tym
roku rusza kolejna edycja programu.

Dostosować
formularze
P

roblemy z wypełnianiem
elektronicznych formularzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zgłosiło środowisko osób niewidomych. Czasem giną fragmenty tekstu, nie wszystkie dokumenty czytają programy mówiące. O utrudnieniach rozmawiano 9 lutego w MOPR przy
Cześnikowskiej 18.
Było to spotkanie z udziałem
Grzegorza Karolczyka, zastępcy dyrektora MOPR, Piotra Furmanka, kierownika do spraw
informatyki MOPR, Małgorzaty
Trzebnej, kierownika Sekcji do
spraw Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych, Mi-

kołaja Rotnickiego z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni i Henryka Lubawego, specjalisty w zakresie udogodnień dla osób z
problemami wzroku na UAM w
Poznaniu.
Poruszono też problem dostępności strony internetowej
MOPR do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych oraz
jej przystosowania do urządzeń
mobilnych jak tablet czy telefon
komórkowy. Uznano, że aktualny wygląd strony wymaga poprawek. Przedstawiciele MOPR i
Henryk Lubawy ustalili, że będą
się konsultować w tej sprawie.

KAROLINA KASPRZAK

Dla przykładu: Przedszkole nr
124 „Wesoła Ludwiczka” w Poznaniu powzięło akcję „Sprzątania świata”, włączyło się w „Szlachetną paczkę”, zbierało nakrętki dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, przedszkolaki dowiedziały się o języku migowym
i alfabecie brajla, były spotkania
dotyczące niepełnosprawności
oraz spraw z nią związanych.
Dzieci wraz z opiekunami dla
Bartka przebywającego w war-

szawskiej Klinice „Budzik” przygotowały książkę-śmieszkę z
nadzieją, że kolega wkrótce wybudzi się ze śpiączki.
Barbara Grochal, koordynator
wolontariatu w poznańskim Hospicjum „Palium” mówiła o Dniu
Wrażliwości – Dniu Motyla obchodzonym co roku 21 marca.
Młodzież zamiast spędzać bezsensownie dzień wolny od zajęć lekcyjnych bierze aktywny
udział w Dniu Motyla, sadzi budleje (kwiaty przyciągające motyle), spotyka się z przyjaciółmi
oraz pacjentami Hospicjum. Tak
wzrasta poczucie bycia potrzebnym.
– Dzień Wagarowicza nie
brzmi dobrze. Postanowiliśmy to
zmienić i zorganizować 21 marca Dzień Wrażliwości – Dzień
Motyla. Duże wrażenie wywarła na mnie wizyta uczestników
„Małego Wolontariatu” na jednej z uczelni. Wzruszająca była
chwila, gdy „Mali wolontariusze” wręczali studentom kolorowe motyle na znak pamięci o
tym, że warto zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka – powiedziała B. Grochal.
„Mali wolontariusze” prowadzą specjalne dzienniczki, w
których przy pomocy rysunków
przedstawiają emocje związane z pomaganiem potrzebującym. Na zakończenie zaproszono do uczestnictwa w kolejnym
Dniu Wrażliwości – Dniu Motyla 21 marca oraz Dniu Korczaka, który został zaplanowany na
15 maja. Więcej informacji o programie społecznym „Mały wolontariat” na stronie Centrum
Rozwoju Rodziny www.po-mocni.pl w zakładce „Projekty”.

Dla nich też żagle
W

Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.
sail-mazury.pl) odbędą się
„Warsztaty Żeglarskie Osób
Niepełnosprawnych”.
Miejsce: Międzynarodowe
Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 11-500 Giżycko, ul.
Moniuszki 24, tel./fax (87)42858-98, (87)428-59-71
Terminy:
30 czerwca – 13 lipca.
15 lipca – 28 lipca.
30 lipca – 12 sierpnia.
14 sierpnia – 27 sierpnia.
Organizuje warsztaty Mazurska Szkoła Żeglarstwa we
współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników

(zakwaterowanie, wyżywienie,
sprzęt, instruktorzy, pomoce
naukowe). Uczestnikami mogą
być osoby posiadające stopień
niepełnosprawności, nie będące uczestnikami warsztatów
terapii zajęciowej. Zadanie jest
współﬁnansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe
informacje:
Krzysztof Dunowski, wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898,
4285971, kom. 667 666 219,
e-mail: sail@sail-mazury.pl,
krzysiedd@wp.pl
Regulamin warsztatów i
druki do pobrania na stronie
internetowej www.msz.org.pl
Zapraszamy do udziału. na
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– Po ukończeniu studiów
pedagogicznych dowiedziałem się, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym poszukuje wolontariuszy. Zgłosiłem się i w niedługim czasie pojechałem na Olimpiadę
Głuchoniewidomych w Gdańsku. Krok po kroku poznawałem ich świat, sposoby komunikacji i pomocy w życiu codziennym. Ukończyłem szkolenie dla tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych
i tę rolę pełnię także w Wielkopolskiej Jednostce Wojewódzkiej TPG. Z tą grupą osób niepełnosprawnych
współpracuję od prawie 4 lat. To ważna część mojego życia. Poza
tym pracuję w agencji reklamowej, gdzie świat biznesu
nieraz przeważa nad światem
prawdziwych, ludzkich wartości. Dlatego tym bardziej cenię
sobie współpracę z głuchoniewidomymi. Od nich uczę się
najwięcej.
– Czy język migowy, alfabet Lorma oraz inne formy
komunikacji alternatywnej są
trudne do opanowania?
– Z językiem migowym zapoznała mnie starsza siostra
jeszcze w szkole podstawowej. Podczas studiów odbyłem
kursy języka migowego w Polskim Związku Głuchych, później dwustopniowy kurs w Towarzystwie Osób Niesłyszących „TON”. Przyswojenie języka migowego, alfabetu Lorma
oraz innych form porozumiewania się z głuchoniewidomymi wymaga cierpliwości i trochę czasu, ale jeśli się chce,
można je opanować. Osoby
niepełnosprawne też mogą się
ich uczyć, o ile ograniczenia ﬁzyczne nie stanowią przeszkody. Ważne są chęci, samodyscyplina, a przede wszystkim
otwartość na potrzeby głuchoniewidomych.
– Każdy, kto ma chęci i
czas, może zostać wolontariuszem TPG?
– Wolontariuszem może zostać każdy, natomiast tłumaczem-przewodnikiem
osób
głuchoniewidomych tylko osoba po specjalistycznym szkoleniu, która wcześniej była
wolontariuszem TPG i poznała specyﬁkę funkcjonowania
głuchoniewidomych w różnych sferach życia. Kilkudniowe szkolenie obejmuje wie-

Wykluczeni przez
ciemność i ciszę
Z JACKIEM KOWALSKIM, koordynatorem wolontariatu
w Wielkopolskiej Jednostce Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
dzę z zakresu funkcjonowania
głuchoniewidomych, prawa
i obowiązki tłumacza-przewodnika oraz inne zagadnienia. Na zakończenie jest egzamin teoretyczny i praktyczny.
Chodzi o to, żeby tłumacz był
jak najlepiej przygotowany do
tej roli, bo to niezwykle odpowiedzialna praca. W Wielkopolskiej Jednostce TPG aktualnie mamy 16 wolontariuszy
(są nimi licealiści, studenci jak
i osoby po 50. roku życia) oraz
8 tłumaczy-przewodników. Do
moich zadań jako koordynatora należy rekrutacja wolontariuszy, ocena ich predyspozycji i możliwości, zarządzanie
grupą, prowadzenie spotkań
dla nich, promowanie wolontariatu TPG, współpraca z organizacjami.
– Załóżmy, że spotykamy
na ulicy głuchoniewidomego.
Jak możemy pomóc, jeśli nie
znamy żadnych form porozumiewania się?
– Zazwyczaj nie widać na
pierwszy rzut oka, że jest
to osoba głuchoniewidoma. Większość naszych podopiecznych zachowało resztki wzroku i słuchu – wspomagają się okularami, aparatami słuchowymi. Wady wzroku
są zróżnicowane wśród osób
głuchoniewidomych, niektórzy np. widzą lepiej na jedno
oko, bądź tracą orientację dopiero, kiedy robi się ciemno.
Najważniejsze to nie szkodzić,
nie pomagać na siłę. Tak samo
jak my, ludzie z wadami wzroku i słuchu odczuwają nieraz
dyskomfort, krępują się prosić
o wsparcie. Dobrze jest zapytać, czy można pomóc.
– Co jest najtrudniejsze dla
głuchoniewidomych w codziennym funkcjonowaniu?
– Osoby głuchoniewidome spotykają się codziennie z
wieloma utrudnieniami, np. z
barierami architektonicznymi i

FOT. ARCHIWUM

– Skąd pomysł na wolontariat i jak traﬁłeś do środowiska głuchoniewidomych?
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prawnymi. Urzędnicy i lekarze
uczą się języka migowego, ale
po 60 godzinach zajęć nie zawsze potraﬁą się dobrze porozumieć, co wiąże się z utrudnionym dostępem do informacji. Absurdem jest, że osoba, która chce korzystać z pomocy tłumacza zatrudnianego przez placówkę medyczną, powinna zgłosić ten fakt
przynajmniej 3 dni wcześniej.
Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.06.2012 ws. rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych funkcjonuje tzw.
rejestr tłumaczy, ale ich poziomu znajomości języka migowego czy innych form komunikacji nikt nie weryﬁkuje.
– Sprawą nagłaśnianą w
Internecie jest blokowanie
dostępu do głosowania przy
użyciu nakładek brajlowskich.
– 6 lutego tego roku wpłynął do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy „Kodeks Wyborczy”, gdzie jedna z proponowanych zmian dotyczy wykreślenia artykułu 40 a, stwarzającego niewidomym i głuchoniewidomym prawo do
czynnego udziału w wyborach
przy użyciu nakładek brajlow-

skich na karty do głosowania. Wzbudziło to silny protest
tego środowiska. Bez nakładek brajlowskich osoby niewidzące nie będą mogły samodzielnie głosować – zostaną pozbawione tego przez
państwo. Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym opisał ten problem na w
artykule na stronie niepełnosprawni.pl, a na „Facebooku”
utworzył wydarzenie pod nazwą „Osoby niewidome obywatelami drugiej kategorii?”.
Każdy może się do niego przyłączyć, wypełnić petycję z poparciem, do której odnośnik
znajduje się na stronie wydarzenia. Liczymy, że nasz apel
zostanie zauważony i uznany
przez ustawodawców.
– W sieci można traﬁć też
na cykl „Superbohaterowie
TPG”.
– Cykl ten prezentuje sylwetki osób głuchoniewidomych,
którzy nie boją się żadnych
wyzwań, uprawiających sporty ekstremalne, zdobywają
tytuły mistrzów w grze w szachy, bowlingu, biegają w maratonach, jeżdżą na rowerowych
tandemach, tworzą piękne
rzeźby. Głuchoniewidomi są
grupą wciąż narażoną na społeczną alienację. Cykl „Superbohaterowie TPG” ma na celu
przełamywanie stereotypów,
pokazuje te osoby jako aktywne i twórcze. Taki wizerunek
staramy się budować w każdej
z 13. Jednostek Wojewódzkich
TPG, również w naszej, organizując np. zajęcia edukacyjne,
artystyczne, kulinarne. Form
aktywności jest wiele i każdy,
mimo ograniczeń wzrokowosłuchowych, może znaleźć
coś dla siebie. Zapraszamy na
naszego bloga, na którym opisujemy to, co się u nas dzieje:
www.wielkopolskietpg.wordpress.com Autorami większości tekstów są osoby głuchoniewidome.
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Serduszka
dla Domu
Kajki

P

o raz drugi w sąsiedztwie
pomnika Starego Marycha
w Poznaniu zebrali się podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przechodniom rozdawali laurki i
kolorowe serduszka. Wszystko po to, by nagłośnić budowę
Domu Kajki w podpoznańskich
Kobylnikach i zachęcić przechodniów do włączenia się w
to przedsięwzięcie.
Pierwsza taka akcja odbyła się
w ubiegłym roku. W tym roku
zebrano się 13 lutego, w piątek, o
godzinie 13.13, by rozpocząć zabiegi o darczyńców. Atutem była
piękna, słoneczna pogoda. Serduszka i małe paczuszki z piernikami zainteresowały pocho-

dzące z Laosu i Australii dziewczyny, przebywające w Poznaniu. Wzięły one od niepełnosprawnych kilkanaście serduszek, włączając się w ich rozdawanie.
– Osoby niepełnosprawne
mają serce i chcą się nim podzielić z innymi – mówi Kamilla Tomkowiak, koordynatorka
akcji. – Liczymy, że dzięki dobroci ludzi, których dzisiaj spotkamy, zdobędziemy część funduszów na naszą inwestycję.
Może to być gotówka, wrzucana do szklanych pojemników
lub odpis jednego procenta od
zeznania podatkowego. Pieniądze są nam potrzebne na budowę domu, który będzie służył
samotnym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dając
im schronienie, poczucie bezpieczeństwa i szansę na samodzielność w rodzinnej atmosferze.
Przejęci swoją misją „zieloni” podchodzili do każdego, kto
spacerował w tym rejonie. Z
uśmiechem zachęcali do wsparcia. Osoby, które wzięły serduszka lub laurki, zadawały pytania
o szczegóły, na które odpowiadali organizatorzy akcji. Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu. awa

N

a rynku pojawia się coraz
więcej przedsiębiorców
oferujących usługi osobom z
różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szczególną grupą są ludzie z dysfunkcjami
narządu wzroku, którzy potrzebują narzędzi ułatwiających poruszanie się w przestrzeni, komunikację i edukację. Biała laska często nie wystarcza.
„Widzieć więcej” – tak brzmi
hasło ﬁrmy „Altix”. Została założona w 1989 roku z inicjatywy niewidomych informatyków – Marka Kalbarczyka, Eryka Zielińskiego, Igora Busłowicza i dr Stanisława Jakubowskiego. To największa ﬁrma w kraju
zajmująca się dystrybucją sprzętu elektronicznego dla osób niewidomych i słabowidzących. Posiada 17 oddziałów w całej Polsce i jest producentem pierwszego w Polsce programowego syntezatora mowy.
Hasło „Widzieć więcej” kojarzy się ze zbliżeniem osób z problemami wzrokowymi do świata widzących. Ma ono również inne znaczenie: koncentruje uwagę widzących na potrzebach osób z dysfunkcjami wzroku oraz przypomina jak istot-

ne dla niewidomych w codziennym funkcjonowaniu jest wsparcie człowieka widzącego.
– W działalność ﬁrmy „Altix”
wpisuje się sprzęt dla osób niewidomych i słabowidzących
(m.in. urządzenia udźwiękowiające system komputera) oraz
produkty tyﬂograﬁczne związane z oznakowaniem przestrzeni. Główną ideą ﬁrmy jest pomoc
niewidomym i słabowidzącym
w codziennym funkcjonowaniu
– wyjaśnia Sławomir Seidler z
„Altix” Oddział Poznań.
Powiększalniki stacjonarne i
przenośne, programy powiększające i udźwiękawiające, rehabilitacyjne zestawy komputerowe, brajlowskie maszyny,
drukarki i monitory, kostki Rubika z oznakowaniem brajlowskim, audiobooki, zegarki mówiące i brajlowskie dla niewidomych, tyﬂograﬁka, gry dla niewidomych, narzędzia wspomagające rozwój dzieci (półkule sensoryczne, skrzynka z bryłami,
muzyczna piramidka itp.) a nawet dotykowy atlas anatomiczny
– to tylko niektóre produkty oferowane do sprzedaży przez Altix
sp. z.o.o. Oferta jest bardzo szeroka i każdy niewidomy znajdzie
to czego potrzebuje.

W

mi, autolektorem, czyli urządzeniem skanującym i czytającym tekst.
W gablocie prezentowano
m.in. książki mówione „Bliżej Nieba” i „Łzy niedowidzenia” Edmunda Osesa, który jako pierwszy na świecie zaczął uprawiać turystykę z dziećmi z dysfunkcjami
wzroku, w latach 1981-1989
był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. W
książce „Bliżej Nieba” opisał
swoje reﬂeksje z pracy z niewidomymi dziećmi. Miejsce
na ekspozycji znalazła też
publikacja „Zamiast świateł rampy” Zoﬁi Książek-Bregułowej, patronki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo
Widzących i Niewidomych w
Dąbrowie Górniczej, książki
Krzysztofa Galasa, niewidomego poety, „Kuchnia czterech zmysłów” Ewy Maksymowicz oraz wiele innych
wartościowych pozycji.
Niezapomnianym
doświadczeniem było wejście
w przestrzeń dźwięków, czyli spacer w ciemnościach. Za
ciemną kotarą i z białą laską
widzący uczestnicy wydarzenia poznawali świat osób
niewidomych.

ejście w przestrzeń
pozbawioną
światła u widzących ludzi powoduje lęk. Dokąd iść i jak
iść, aby kogoś nie potrącić, nie przewrócić się? Do
udziału w sprawdzianie naszych możliwości zaprosiła Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu. Była to wystawa „Zobaczyć niewidoczne”
przygotowana 9 lutego z
okazji 25-lecia wypożyczalni dla osób niewidomych i
słabowidzących.
Wspomniana
ekspozycja to prace plastyczne: „Iłłakowiczównie w darze”
oraz „Impresje” inspirowane poezją Kazimiery Iłłakowiczówny i Krystyny Miłobędzkiej, które przygotowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pod
kierunkiem Dagmary Szymkowiak. Prócz ciekawych
dzieł plastycznych uczestnicy spotkania zapoznali się
również z tekstami wierszy
w brajlu, sprzętami, z których korzystają osoby niewidome i słabowidzące: książkami brajlowskimi, książkami mówionymi, czytakami, lupami, tabliczkami brajlowskimi, powiększalnika-
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Firma jest głównym sponsorem Fundacji Szansa dla Niewidomych, której społecznym
prezesem jest Marek Kalbarczyk. Organizacja upowszechnia wiedzę dotyczącą rozwiązań technicznych ułatwiających osobom z dysfunkcją narządu wzroku funkcjonowanie,
prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie rehabilitacji ludzi z problemami wzrokowymi z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu komputerowego, organizuje szkolenia, a co najważniejsze, pomaga społeczeństwu w ilustrowaniu skali trudności środowiska
osób niewidomych. Widzącym
trudno zrozumieć co znaczy
brak wzroku, dlatego edukacja w tym względzie jest niezbędna.
Na zakup produktów ﬁrmy
„Altix” można starać się o doﬁnansowanie m.in. z programu „Aktywny Samorząd”, którego realizacją zajmują się powiatowe centra pomocy rodzi-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Co znaczy brak wzroku

Sławomir Seidler z „Altix” Oddział Poznań i Magdalena Kujawska
z Poznańskiego Oddziału Fundacji „Szansa dla niewidomych”
prezentują powiększalnik tekstu i obrazów oraz ścienny
kalendarz brajlowski.
nie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy
społecznej. Niewidomi mogą liczyć na pomoc pracowników ﬁr-

my „Altix” przy wypełnianiu formularzy.
– Naszym marzeniem jest,
aby każdy urząd był dostosowa-

ny dla osób z dysfunkcją wzroku. Urzędnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, z jak wieloma
barierami spotykają się na co
dzień osoby niewidome. Widzimy ostatnio, że instytucje coraz
bardziej otwierają się na niepełnosprawnych, jednak wciąż na
zbyt małą skalę. Utrata wzroku
może przecież przytraﬁć się każdemu, więc problem dotyczy nas
wszystkich – mówi Seidler.
„Altix” Oddział Poznań mieści się przy Lindego 4-6 na parterze (w budynku Wielkopolskiego Oddziału PFRON). W tym
samym budynku dyżurują pracownicy Poznańskiego Oddziału Fundacji „Szansa dla niewidomych”: Anna Cimoch i Magdalena Kujawska, które zawsze
chętnie odpowiedzą na pytania
odwiedzających. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 646 51 10,
664 716 035, poznan@altix.pl,
www.altix.pl

KAROLINA KASPRZAK

Wejść
w świat niewidomych
niewidoczne” w poznańskiej
Bibliotece Raczyńskich trwała do 9 marca.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

„Dzieci Papy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach
pod kierunkiem Henryka
Weredy. Wystawa „Zobaczyć

Jedna z uczestniczek ogląda książkę z wypukłymi rysunkami,
które można poznać za pomocą dotyku.
Pracownicy Biblioteki Raczyńskich przybliżyli historię wypożyczalni dla osób
niewidomych i słabowidzą-

cych, która dzisiaj mieści się
w nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich przy Marcinkowskiego 23. Wystąpił chór

Śpiewa zespół „Dzieci Papy”.
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acek Jaśkowiak, prezydent Poznania wziął udział
w XXVII posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych. 5 lutego w Sali Białej
Urzędu Miasta zbierał uwagi
od przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W spotkaniu uczestniczyła m.in. Halina Owsianna, radna Klubu SLD, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania, Maria Remiezowicz,
dyrektor Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania i Dorota Potejko, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw
osób niepełnosprawnych.
Prezydent Jaśkowiak zapowiedział, że planuje przynajmniej 3 miejsca parkingowe dla osób z ograniczeniami
sprawności, usytuowane jak
najbliżej wejścia do urzędu.
Pytania reprezentantów organizacji pozarządowych do
Prezydenta dotyczyły głównie
dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych. Roman Durda, pełnomocnik Rektora do
spraw studentów niepełnosprawnych UAM zaproponował, by karta parkingowa wyrobiona w jednym mieście była
honorowana w innych miastach. Stanisław Domański z
Sekcji Krajowej Osób Niewidomych zwrócił uwagę na problem w komunikacji miejskiej
– przystanki zapowiadane są
za wcześnie lub nieprawidłowo.
– Mamy problem zaniedbań
inwestycyjnych. Będziemy starali się to naprawić, ale efekty
będą widoczne nie wcześniej
niż za parę lat – powiedział
Jaśkowiak.
Padła propozycja, aby na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego zaprosić Macieja Wudarskiego, wiceprezydenta Poznania, odpowiedzialnego za komunikację
miejską.
Robert Mirzyński i dr Monika
Hert, przedstawiciele Centrum
Turystyki Kulturowej TRAKT w
Poznaniu mówili o Bramie Poznania ICHOT jako miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

Wyloguj się
do życia
U

zależnienie od komputera i Internetu to ciągle narastający problem, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. Żeby
ukazać jego skalę, powstał
ogólnopolski projekt społeczny
pod nazwą „Wyloguj się do życia… a robi się to TAK!”, który
jest kontynuacją akcji „Wyloguj
się do życia”.
Projekt realizuje Fundacja Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych
„FIRST”. Przedsięwzięcie jest ﬁnansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Adresatami projektu są
dzieci, młodzież, pedagodzy, rodzice i opiekunowie.
W ramach inicjatywy ruszył

konkurs, w którym udział mogą
wziąć szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego kraju.
Polega on na wymyśleniu ciekawych form aktywności poza Internetem bądź aktywności z wykorzystaniem Internetu i działania w świecie rzeczywistym.
Ważne, aby zgłaszana forma
była związana z edukacją, kulturą, sportem lub rozrywką i angażowała możliwie jak największą
liczbę osób. Działanie powinno
trwać minimum miesiąc, a zgłaszany projekt zawierać kosztorys realizacji. Przewidziane są
nagrody ﬁnansowe. Informacje
oraz warunki konkursu na www.
wylogujsie.org

KAROLINA KASPRZAK

„Przybij piątkę”
na dworcu

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

Prezydent
na KDO

T

uż przed godziną 11 w
hali głównej poznańskiego dworca kolejowego 2 lutego zaczęły pojawiać się w towarzystwie opiekunów osoby
na wózkach i sprawne ruchowo z upośledzeniami intelektualnymi, by wziąć udział w akcji „Przybij piątkę”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie
„Na tak”.
Pomysłodawcy wybrali na
miejsce happeningu dworzec
główny w Poznaniu, bowiem tutaj przewija się najwięcej ludzi.
Przybijanie piątki trwało piętnaście minut i zakończyło się
zbiorowym zdjęciem. Początkowo było trochę tremy, ale wkrótce wszyscy łącznie z podróżnymi świetnie się bawili. Było mnóstwo śmiechu, radości i życzliwości. Uczono się od niepełnosprawnych spontaniczności.
Dzięki takim akcjom można polubić niepełnosprawnych, zrozumieć, że to osoby wartościowe, obdarzone wrażliwością i że
bez nich społeczeństwo byłoby
uboższe.
– Takie akcje spodobały się
naszym podopiecznym, dlatego będziemy je kontynuować
– mówi Natalia Marciniak-Madejska, dyrektor Stowarzyszenia
„Na Tak”. – W pierwszej edycji
było przytulanie, ale ma ono ma
charakter zbyt osobisty. Uznaliśmy, że lepszym gestem jest
przybijanie piątki. Dla naszych
podopiecznych jest to symbol
akceptacji i sympatii.
Podróżni na dworcu patrzyli na przybijanie piątki początkowo ze zdziwieniem, ale przystawali i pytali na czym ta akcja polega. Na twarzach malowało się
zaskoczenie. Ale po chwili podchodzili do niepełnosprawnych

i ich opiekunów, zamieniali kilka słów. Była to lekcja tolerancji i
znakomita okazja ukazania społeczeństwu wartości osób niepełnosprawnych.
– Każdy uczestnik otrzyma
kartkę z napisem „przybij piątkę” i będzie mógł podchodzić
do kogo zechce, okazując dobre
emocje – dodaje Natalia Marciniak-Madejska.
Terapeutka Magdalena Boch
ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” przyjechała
na dworzec komunikacją miejską dzięki pomocy wolontariuszek z grupą dorosłych podopiecznych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Ich radość była ogromna. U siebie w „Kamyku” często
przybijają piątkę i dobrze znają
ten gest.

AURELIA PAWLAK
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Witold
Bońkowski

...całe nieszczęście ludzi pochodzi
z jednej rzeczy, to jest, że nie umieją pozostać w spokoju i w izbie.
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Cisza: pokarm
dla duszy i ciała(2)

Blaise Pascal, Myśli1

Nadmiar informacji spływający do nas codziennie
za pośrednictwem różnorakich mediów sprawia też,
że chcemy wchłonąć ich jak
najwięcej, żeby „być na bieżąco”. Gorączkowo usiłujemy być produktywni, czujemy, że musimy maksymalnie
wykorzystywać czas.
Dlatego często robimy kilka rzeczy naraz: rozmawiamy, jadąc samochodem; pracując, słuchamy nowej muzyki albo internetowych podcastów. Mamy wtedy złudzenie, że utrzymujemy kontakt
ze światem – a w rzeczywistości tylko się rozpraszamy. Większość z bodźców,
na które się wystawiamy, nie
dociera do nas; nie potraﬁmy
docenić muzyki czy słuchać
ze zrozumieniem.
Potrzebujemy też potwierdzenia z zewnątrz, że nasze
życie ma sens; dlatego czujemy, że musimy nieustannie pozostawać w kontakcie z innymi – za pośrednictwem telefonu komórkowego czy mediów społecznościowych. Ten przymus bycia „podłączonym” trzeba
odróżnić od zdrowej potrzeby komunikacji, kontaktu z
innymi. Sprawia on, że tracimy energię i czujemy się zagubieni; potrzebujemy także
coraz bardziej intensywnych
bodźców z zewnątrz: żeby
coś w ogóle do nas dotarło,
musi być głośne (dosłownie i
w przenośni). Tracimy wrażliwość, czujemy się bez powodu zdenerwowani – i próbujemy zagłuszyć to złe samopoczucie kolejną dawką
hałasu. Uciekamy w hałas,
tak jak można uciekać w alkohol czy narkotyki.
Choć w coraz większym
stopniu zwracamy uwagę
na fakt, że powietrze, którym oddychamy albo produkty, które jemy, mogą
być zanieczyszczone, rzadko zdajemy sobie sprawę
z tego, jak bardzo „zanieczyszczamy” nasze otoczenie niepotrzebnymi dźwię-

kami. A jest to równie szkodliwe, jak oddychanie miejskim smogiem. Żyjąc w hałasie, pogarszamy jakość
swojego życia – rozpraszamy uwagę, narażamy się na
niepotrzebny stres, zagłuszamy swoje lęki, zamiast
dotrzeć do ich przyczyny.
Pozbawiamy się też możliwości dotarcia do źródła
wewnętrznej siły.

CHWILA CISZY
A MEDYTACJA
Jak można uwolnić się od
stresu powodowanego przez
codzienny zgiełk? Barbara
Berger, autorka książki Odkryj w sobie siłę2 proponuje wygospodarowanie kilku
minut dziennie na osobisty
kontakt z ciszą. Jak przekonuje, cisza to źródło mocy;
pozwala usłyszeć nasz wewnętrzny głos, dotrzeć do
źródła wewnętrznego spokoju i kreatywności. Nie
chodzi tylko o wyciszenie
się i pozbycie napięć, ale o
zyskanie nowego spojrzenia
na życie i świat – świadomie
praktykowane
przebywanie w ciszy pozwala zyskać
dostęp do mądrości i zrozumienia zasad rządzących
wszechświatem3.
Nie chodzi tu o medytację, ale o praktykę bardzo
do medytacji podobną. Medytacja pozwala bowiem zyskać dostęp do naszego głębokiego ja, a następnie przekroczyć jego granice i zjednoczyć się z Bogiem. Jest to
trudny i wieloetapowy proces. Nauczenie się medytacji
oznacza nieraz konieczność
wieloletnich przygotowań.
Przebywanie w ciszy nie wymaga jednak żadnych dodatkowych ćwiczeń czy przygotowań. Spróbujmy po prostu
wykorzystać ją jako sposób
na zyskanie odrobiny spokoju, uwolnienie się od stresu i
napięć wewnętrznych i drogę do zyskania kontroli nad
własnym życiem. Korzyści –
w postaci spokoju i równowagi ducha – będą natychmiastowe, a z czasem nasz
krótki kontakt z ciszą prze-

kształci się w proces duchowej przemiany.
Zanurzenie się w ciszy
jest podobne do medytacji,
ponieważ uruchamia siły intuicji, poznania pozaracjonalnego, umożliwiającego
nam wpadanie na zaskakujące, nowatorskie pomysły i dokonywanie odkryć.
Kiedy czujemy się przytłoczeni codziennymi kłopotami albo stoimy przed trudnym wyborem, przed koniecznością rozwikłania jakiegoś trudnego problemu,
najgorszym rozwiązaniem
jest gorączkowe miotanie
się w poszukiwaniu rozwiązania. Zamiast tego lepiej...
usiąść w ciszy, przestać się
zamartwiać, przestać panikować. Bardzo możliwe, że
właściwe rozwiązanie pojawi się samo, „znikąd” – podpowie je Twoja intuicja. Jej
głos można usłyszeć tylko w
ciszy.

10 MINUT CISZY
Przeznacz 10 minut dziennie na przebywanie w ciszy.
Zamknij drzwi pokoju, wyłącz telefon; zrelaksuj się,
pozwól, by otoczyły Cię cisza i spokój; nie myśl o niczym konkretnym. Po chwili twój umysł sam wybierze kierunek, w którym chce
podążyć4. Pozwól mu na to,
do niczego się nie zmuszaj.
Kiedy minie dziesięć minut,
wróć do swoich zajęć.
Te 10 minut ciszy to najlepszy sposób na odpoczynek i regenerację organizmu. Zapewniasz sobie w
ten sposób cenną przerwę
w codziennym narażeniu na
hałas. Siedząc w ciszy i „nic
nie robiąc”, rozwijasz też
uważność: umiejętność bycia świadomym chwili obecnej, doceniania jej5. Jest ona
podstawą do tego, by naprawdę cieszyć się życiem.
Powtarzaj
to
ćwiczenie konsekwentnie każdego dnia. Z początku możesz
czuć się dziwnie, nieswojo. W Twoim umyśle mogą
pojawiać się myśli w rodza-

ju „ja tu siedzę, a tyle rzeczy
czeka na zrobienie” – musisz
się ich jednak pozbyć. Lęk
przed ciszą to lęk przed samym sobą6. Trzeba go przezwyciężyć. Siedząc w ciszy,
robisz dla siebie to, co najcenniejsze. Stopniowo zaczniesz doceniać bogactwo
kryjące się w ciszy; być może
odczujesz potrzebę przedłużenia kontaktu z nią. Na
wyższym stopniu zaawansowania dobrze jest raz na jakiś czas spędzić popołudnie
lub cały dzień w ciszy.
Z czasem wzrośnie Twoja zdolność koncentracji,
otworzą się wrota do twórczego bogactwa i mądrości; dowiesz się więcej o sobie. Zorientujesz się, że myślisz nieszablonowo, niekonwencjonalnie, że łatwiej
przychodzi Ci rozwiązywanie codziennych problemów;
być może odkryjesz w sobie
potrzebę jakiejś nowej twórczej aktywności. Cisza bowiem nie tylko daje siłę, ale
i udziela najtrafniejszych
wskazówek. Wszystkie wielkie idee i odkrycia wyrastają z ciszy.
Pozwól ciszy wzbogacić
Twoje życie. Choćby przez 10
minut dziennie – to tak niewiele, a robi ogromną różnicę.
Koniec
Celem artykułu jest utrzymanie
zdrowia w dobrej kondycji przez całe
dane nam życie.
W problemach chorobowych proszę
korzystać z porad kwaliﬁkowanych lekarzy.
1

Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1972, s. 94.
2
Barbara Berger, Odkryj w sobie siłę.
Przejmij kontrolę nad własnym życiem,
przeł. M. Karbowski, Warszawa 2001.
3
J. w., s. 74.
4
Barbara Berger, Odkryj w sobie siłę, dz.
cyt., s. 74.
5
Jon Kabat-Zinn, Czym jest uważność?, http://www.samadi.republika.
pl/rart134.htm (25.08.2013); por. Jon
Kabat-Zinn, Życie – piękna katastrofa, przeł. D. Ćwiklak, Warszawa 2012.
6
Barbara Berger, Odkryj w sobie siłę, dz.
cyt., s. 74.
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Koncert dla Motyli
Hospicjum

iele lat temu, kiedy nikt
w Polsce nie znał pojęcia „choroba Alzheimera”,
oglądałem spektakl teatralny. Dwoje młodych ludzi
pobrało się, zaczęli wspólne życie. Choć żyli szczęśliwie, to jednak z biegiem lat
zaczęło się dziać coś dziwnego. Mężczyzna starzał się
w sposób naturalny, natomiast kobieta robiła się coraz młodsza.

P

Pod koniec spektaklu on
był staruszkiem, a ona dzieckiem, którym musiał się
opiekować do ostatnich jej
dni. Nie umarła, lecz odeszła
do początku życia. Zafascynował mnie wtedy surrealistyczny pomysł autora. Nie
zdawałem sobie sprawy, że
coś takiego jest możliwe w
realnym świecie.

Honorową odznakę Złotego Motyla otrzymuje Jerzy Stępień.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

rzed godziną 18 w ostatni dzień stycznia duże grupy ludzi podążały od Mostu Teatralnego ulicą Wieniawskiego
w Poznaniu. Nadszedł bowiem
czas koncertu charytatywnego w auli UAM dla darczyńców
i przyjaciół Hospicjum „Palium”
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.
Muzyczny wieczór rozpoczął
się prezentacją utworu „Nadzieja” Emily Dickinson w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Odczytała go prowadząca wydarzenie Monika Stachurska. Na
scenę zaproszono prof. dr hab.
Jacka Łuczaka, twórcę Hospicjum „Palium”.
– Codziennie uśmierzamy
ludzkie cierpienie. Pomagają
nam władze miasta i województwa. Jest jeszcze ktoś, kto nasze
działania wspiera – to Bóg. Niedawno słuchałem znakomitego
wywiadu z doktor Wandą Błeńską, w którym powiedziała, że
nie powinniśmy szczędzić chorym miłości i uśmiechu – mówił
profesor.
Według Rady Europy, powiedział profesor Łuczak, na każdy milion mieszkańców powinno przypadać 150 łóżek w hospicjach. W Poznaniu i powiecie poznańskim jest ich zaledwie 80. Rozbudowa Hospicjum
„Palium” okazuje się więc niezbędna.
Darczyńców i przyjaciół Hospicjum „Palium” jest wielu. Jedni to znane nazwiska Poznania i
Wielkopolski, inni, w żółtych koszulkach, są wolontariuszami.
Spotkanie było okazją do złożenia im podziękowań. Zarząd
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu „Za wybitne zasługi w rozwoju opieki paliatywnej” postanowił przyznać honorową odznakę Złotego i Srebrnego Motyla. Motyl to znak rozpoznawczy Hospicjum „Palium”. Odznaki wręczał profesor Jacek Łuczak
i Barbara Grochal, koordynator
wolontariatu.
Złotego Motyla otrzymali: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który
wspiera rozbudowę Hospicjum
oraz inne działania realizowane na rzecz edukacji w zakresie
opieki paliatywnej, Jerzy Stępień,

Wolontariuszki hospicyjne prezentują prace chorych.
wieloletni wiceprezydent Poznania, Joanna Bobrzyk, nauczycielka i opiekunka wolontariuszy
hospicyjnych i Henryk Krystek,
dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu. Srebrnego Motyla otrzymała Daria Jermakowicz, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwentka szkolenia dla liderów
„Motylego wolontariatu”, która
organizuje akcje dla potrzebujących w gminie Czerwonak i Michał Nowaczyk, aktywny młody
człowiek reprezentujący hospicyjny wolontariat w różnych środowiskach.
Po wręczeniu odznaczeń rozbrzmiała przepiękna muzyka w
wykonaniu Michała Zatora (harfa, śpiew), Natalii Karaśkiewicz-Wasilewskiej (śpiew) i o. Mariusza Wójtowicza (cytra, ﬂety).
W drugiej części koncertu wystąpił zespół „Audiofeels”. Całkowity dochód ze spotkania (zakup cegiełek) przeznaczono na
wsparcie opieki długoterminowej. „Przypowieść o narodze-

niu pańskim” Romana Brandstaettera, odczytana przez prowadzącą, przypomniała pytania o sens cierpienia. Nie mając
pieniędzy możemy pomagać innym. Największe bogactwo nosimy w sercu – to miłość i nasz
czas, którego potrzebuje chory terminalnie. Wolontariuszem
hospicyjnym można zostać niezależnie od wieku.
Aby przekazać 1% podatku dla Hospicjum, należy wpisać w zeznaniu podatkowym
pełną nazwę organizacji: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu,
KRS 0000031654. Darowizny
przyjmowane są na konto: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu Os.
Rusa 25A, 61- 245 Poznań, PKO
BP S.A. I Oddział w Poznaniu, nr
konta: 79 1020 4027 0000 1702
0031 0326. Szczegółowe informacje na stronie www.hospicjum-palium.pl

KAROLINA KASPRZAK

Mówi się, że chory na
chorobę Alzheimera jest
jak dziecko. Jednak dziecko szybko się uczy i dorośleje. Chory na Alzheimera jest jak kobieta z tej sztuki. Gubi wszystko, czego się
nauczył i poznał. Jego umysł
zatraca się. Tak przynajmniej
wygląda to z naszej strony.
Tego, czego doświadczają
chorzy, możemy się jedynie
domyślać, dlatego tak bardzo trudne jest zrozumienie
chorych i naszych własnych
reakcji na chorobę Alzheimera i zaburzenia otępienne podobnego typu. Z tematyką tą przyszło mi zmierzyć
się wiele lat później, kiedy
zawodowo zająłem się problematyką dotyczącą rodzin
borykających się z chorobą
Alzheimera. W wydaniu Dementia in Europe Yearbook
z 2013 r. podano nowe dane
co do częstości występowania demencji w krajach Unii
Europejskiej. Polska - 500 tysięcy chorych na demencję,
w tym 300 tysięcy – choroba
Alzheimera.
Najbliższa rodzina nie zauważa objawów choroby, zwłaszcza w jej początkowym etapie. Zauważenie
niepokojących symptomów
choroby jest tym trudniejsze, że pacjenci w początkowym stadium choroby starannie kamuﬂują jej objawy.
Dorosłym dzieciom trudno
zauważyć, że rodzic, który
przez całe życie był dla nich
autorytetem, do którego mogły zwrócić się po radę lub
pomoc, staje się coraz bardziej zależny od nich. Mając stały kontakt z taką osobą nie zauważa się postępującej degradacji. Podobnie
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Zapamiętaj
zanim zapomnisz
rzecz ma się ze współmałżonkami, choć w tym przypadku zaczynają oni wyręczać pacjenta z jego codziennych zajęć, biorąc coraz więcej obowiązków na
siebie.
Choroba specyﬁczna, która
dotyka całą rodzinę. Pacjent
nie pójdzie sam do lekarza
tak jak w przypadku innych
chorób, bo to zbyt trudne, nie
pójdzie sam świadomie na
spacer, bo się zgubi. Wymaga całodobowej opieki osób
drugich, od których z każdym dniem staje się coraz
bardziej zależny we wszystkich aspektach egzystencji.
Będzie wymagał pomocy we
wszystkim. Utraci możliwość
komunikacji z otoczeniem.
Wyrazy zaczną się mieszać,
literki zaczną znikać. Słowa
staną się dla niego pustym,
nic nie znaczącym dźwiękiem. Zapomni jak mają na
imię jego bliscy. Nie będzie
wiedział, kim są, czego od
niego oczekują. Zamieni noc
w dzień pozbawiając swoich
opiekunów snu. Również w
nocy będą musieli zapewnić
mu opiekę.
Urojenia dotyczą często
okradania, najczęściej związane z lękiem i poczuciem
zagrożenia. Obejmują nieraz
wspomnienia traumatyczne np. wojenne. Zaburzenia
nastroju takie, jak depresja,
występują często (zwłaszcza w pierwszej fazie), nastręczają trudności w szybkim rozpoznaniu choroby
przez najbliższe otoczenie.
Depresja bywa też nieraz leczona jako choroba samoistna, co powoduje opóźnienie
w podjęciu prawidłowego leczenia. Na drugim biegunie
zaburzeń nastroju znajduje się nastrój euforyczny. Pacjent jest w sposób nienaturalnie zadowolony, podniecony. Niektórzy pacjenci w ciągu godziny manifestują obydwa typy zachowania, przechodząc od płaczu w stan euforii i odwrotnie. Halucynacje dotyczą w

zasadzie wszystkich zmysłów. Pacjent może zarówno
widzieć jakieś osoby, słyszeć
je, rozpoznawać po zapachu
i rozmawiać z nimi, czując
ich ﬁzyczną obecność. Fakt,
że dotyczą one wszystkich
zmysłów powoduje, iż pacjent może demonstrować
w zasadzie nieograniczoną
ilość reakcji.
Agresja występuje w chorobach dementywnych bardzo często. Jest nieraz reakcją na określone sytuacje. Ograniczone możliwości porozumienia się z otoczeniem oraz ograniczone zrozumienie otaczającego świata nasila takie zachowania. Dochodzi do niej
na przykład w sytuacjach, w
których pacjent wysuwa żądania niemożliwe do zrealizowania. Jak choćby naleganie osoby chorej, aby wyjść
na spacer w ulewnym deszczu, lub siarczystym mrozie. Racjonalne tłumaczenie nie odnosi skutku. Pojawiają się oskarżenia w stosunku do opiekuna, agresja
słowna, szarpanie klamki u
drzwi, groźby, poszturchiwanie opiekuna, niszczenie
otoczenia, na przykład wybicie szyby w oknie. Nie zawsze agresja jest wynikiem
określonej sytuacji. Pacjent
wybucha nieraz bez wyraźnego powodu. Opiekunowi, który nie zna przyczyny
agresji, jest jeszcze trudniej
nad nią zapanować.
Zachowanie
agresywne może być spowodowanie nie tylko dyskomfortem

pacjenta, który nie kojarzy
wielu prostych, wydawałoby
się, komunikatów płynących
z otoczenia oraz trudnością w przekazywaniu swoich odczuć i oczekiwań, ale
może być również spowodowane urojeniami i omamami. Może postrzegać najbliższych jako wrogów, którzy zamierzają go uśmiercić
dodając trucizny, czyhają na
jego majątek, zamierzają go
oszukać. Wyobrażenia nieistniejących zwierząt lub potworów powodują dodatkowo stany lękowe, w których
trudno przewidzieć reakcje
pacjenta.

TWÓJ 1%
Pomogliśmy już ponad
2 tysiącom rodzin. Ciągle
przybywa nowych, które są
bezradne w obliczu choroby Alzheimera i innych zaburzeń otępiennych. Każdy
projekt realizowany dla pacjentów i ich rodzin wymaga wkładu ﬁnansowego. Liczymy na Państwa wsparcie:
KRS:0000197812
Konto: 78 1020 4027 0000
1202 0300 9032
Twój 1% pomaga nam
działać.
Dziękujemy
Zarząd W.S.A.
Zmiany osobowości. Rodziny i opiekunowie sygnalizują, że łagodna i kulturalna dotąd osoba zmieniła się diametralnie. Stała się
wulgarna, złośliwa, egocentryczna. Zachowuje się w
sposób nieodpowiedni, nie
akceptowany przez otoczenie. Nie ma żadnych zahamowań. W sposób cyniczny
i bezceremonialny krytycznie ocenia na przykład wygląd lub zachowanie najbliż-

szych, sprawiając im przykrość. W stosunku do siebie pozostaje bezkrytyczna.
Bliscy nie potraﬁą pogodzić
się z faktem, że ich małżonek lub rodzic staje się nagle kimś innym, obcym. Ale
zdarza się też na odwrót.
Osoba despotyczna, „głowa
rodziny” łagodnieje, oddaje
decyzje w ręce pozostałych
członków rodziny.
Wędrowanie. Wielu pacjentów przejawia nieodpartą chęć do oddalania się z
miejsca swojego zamieszkania. To bardzo poważny problem. Jest jedną z przyczyn
zgonów wśród chorych na
Alzheimera i zaburzenia otępienne podobnego typu. Pacjenci gubią się, zimą zamarzają we własnym ogrodzie, wypadają z okien udając się na wędrówkę, topią
się w przydrożnych rowach,
stają się oﬁarami wypadków
komunikacyjnych. W najlepszym wypadku znajduje się
ich w placówkach opiekuńczych, często oddalonych od
miejsca zamieszkania o kilkaset kilometrów.
W obliczu przytoczonych
przykładów łatwiej jest być
może zrozumieć opisywany
problem.
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie
od wielu lat prowadzi dwa
ośrodki w formie domów pobytu dziennego, w których
prowadzimy terapię funkcji
poznawczych oraz rehabilitację. Co roku, w miarę pozyskiwania środków organizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzin, opiekunów
oraz osób zawodowo zajmujących się problematyką otępień.

ANDRZEJ ROSSA
PREZES
WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
ALZHEIMEROWSKIEGO
UL. GARCZYŃSKIEGO 13
(DAWNIEJ ZAGÓRZE)
61-527 POZNAŃ
TEL. 61-855-02-73
OPPWSA@GMAIL.COM
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ogodziłam się z niepełnosprawnością. Jeżdżenie na
wózku ma swoje zalety. Jedną z nich jest brak odcisków
na dłoniach od kul. No i mogę
na nim nie tylko pracować,
ale i tańczyć – mówi Patrycja Pochyluk, jedna z uczestniczek ogólnopolskiego projektu Akademia Życia, realizowanego przez Fundację im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w partnerstwie z
Miastem Konin.

Świeci nam
jedno słońce

J

esteśmy Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego
zrzeszającym 300 członków i
działającym na terenie dawniejszej dzielnicy Grunwald
w Poznaniu. Oprócz codziennej, wychowawczej działalności realizujemy wiele zadań w
zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, biednym, samotnym.
Od wielu lat wspomagamy osoby potrzebujące pomocy, organizując Akcję „Święta z
Uśmiechem”, prowadząc zbiórkę darów jak również wspieramy osoby, które ucierpiały w
powodziach, pożarach i innych
klęskach żywiołowych.
Od 2002 roku prowadzimy budowę Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi w naszej bazie obozowej
w Wisełce koło Międzyzdrojów, gdzie spotykać się będą na
wspólnych obozach osoby niepełnosprawne i zdrowe, aby budować świat bez barier i istniejących wciąż uprzedzeń.
W myśl hasła „Bo świeci nam
jedno słońce” my, harcerze,
chcemy podarować normalne
życie wśród przyjaciół tym, którym los je odebrał. Chcemy podarować im miejsce przyjaźni i
radości, zabawy i nauki, do którego zawsze chętnie będą wracać, bo tam zawsze ktoś będzie
na nich czekał. Jednak dar naszych harcerskich serc nie wystarczy, by to miejsce powstało. Potrzebne są jeszcze pieniądze, których my, jako organizacja pożytku publicznego, nie mamy. Te, które dotychczas zdobyliśmy, przeznaczyli-

rzyć ośrodek, w którym dla
wszystkich będzie świeciło jedno słońce. Wesprzyjcie wysiłki
dziecięcych i młodych harcerskich serc. Będziemy wdzięczni
za przekazanie nam wszelkich
materiałów do wykończenia
wnętrza budynku oraz budowy
kanalizacji (rury, kinety, przewody elektryczne, płytki i inne).
Można również wpłacić darowizny na konto ZHP PoznańGrunwald 16-1090-1359-00000000-3501-8244 z dopiskiem
„Wisełka”.

DZIADEK
NAUCZYŁ MNIE
CHODZIĆ O KULACH

Z HARCERSKIM POZDROWIENIEM
CZUWAJ!

HM. MARIAN DERDA
KOMENDANT HUFCA

Dni niepełnosprawnych w harcerskim ośrodku.

FOT. (3X) ARCHIWUM

Komendant harcmistrz
Marian Derda pracuje przy
pierwszym budynku ośrodka.

śmy już na budowę Ośrodka Integracji, która wciąż trwa.
Organizujemy festyny, zbiórki i inne imprezy. Tak też było
w ubiegłym roku w lipcu, kiedy
to w Wisełce zorganizowaliśmy
doroczny festyn charytatywny.
Każdą złotówkę przeznaczamy na kontynuowanie budowy, a większość prac wykonujemy sami z pomocą przyjaciół
hufca. Teraz najważniejsze jest
dla nas jest wykonanie kanalizacji zewnętrznej bazy oraz remont stołówki i otoczenia wraz
z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych.
W związku z tym apelujemy:
pomóżcie nam Państwo stwo-

Festyn w Wisełce.

Patrycja pochodzi z okolic
Piotrkowa Trybunalskiego. 22
lata temu, tuż po narodzinach
w jednym z piotrkowskich szpitali, z nienaturalnie podkurczonymi pod kątem 90 stopni nóżkami i przeprostowanymi rączkami, została pilnie przetransportowana do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ustalanie diagnozy przez tamtejszych
specjalistów trwało długo. Patrycja była wówczas jednym z niewielu polskich, małych pacjentów, u których wykryto artrogrypozę – chorobę objawiającą
się sztywnością i przykurczami
wszystkich stawów.
– Do tej pory przeszłam 15 zabiegów ortopedycznych, w tym
m.in. podcinanie ścięgien, wyciąganie przykurczy aparatami
Ilizarowa w obu nogach, operacje kręgosłupa, bioder, końskoszpotawych stóp. To było prawdziwe błędne koło. Ledwie zdążyłam dojść do siebie po jednej
operacji, pogarszał się stan innego stawu i trzeba było robić
kolejną. Na całym ciele mam
około 40 blizn – mówi Patrycja.
Artrogrypoza to choroba bolesna i uciążliwa. Chory wymaga systematycznej rehabilitacji – w szpitalu, w sanatoriach,
w domu.
– Opiekowała się mną i rodzeństwem mama, z pomocą dziadków. Tata ciężko pracował, żeby zarobić na utrzymanie. Rodzina robiła wszystko, abym stała się samodzielna,
ale lekarze od początku uprzedzali, że chodzić nie będę nigdy
– wspomina Patrycja.
I Komunię Świętą Patrycja
przyjęła na wózku inwalidzkim. Potem oświadczyła stanowczo, że chce chodzić o kulach. Jej lekarz uznał, że to
mrzonka 8-latki. Nie podpisał
wniosku o refundację zakupu
kul. Mama też była sceptyczna.
Nie wierzyła, że Patrycja kiedyś stanie na nogach, bała się,
że próby przyniosą córce rozczarowanie. Patrycja nie ustąpiła. Wreszcie – dzięki pomocy
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rodziny i znajomych kule udało
się zdobyć.
– Byłam przeszczęśliwa,
choć nie wiedziałam jak mam
te kule trzymać. W nauce okupionej upadkami i siniakami pomógł mi dziadek. Mój lekarz był
w szoku, kiedy na jedną z wizyt kontrolnych nie wjechałam,
ale… weszłam – wspomina Patrycja.
Jako 15-latka Patrycja mogła
sama umyć się, uczesać, ubrać
się i zjeść. Aby odciążyć mamę i
zadbać o swoją przyszłość, jako
miejsce dalszej nauki wybrała
liceum z internatem w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy.
– Było ciężko. Często, zapłakana, stęskniona, błagałam mamę, aby mnie zabrała. W szkole wymagano większej samodzielności niż moja.
Mama jednak nie ugięła się i
zaproponowała, abym po prostu przyjeżdżała do domu częściej. Sama. Pociągiem – mówi
Patrycja.
Do domu jeździła pociągami, a krótsze odcinki pokonywała wspierając się na kulach.
Pogarszający się stan jednej ze
stóp doprowadził do kolejnego
zabiegu. Od tamtej pory Patrycja
porusza się jedynie na wózku.

JEDYNA TAKA
AKADEMIA
Po liceum Patrycja Pochyluk
kontynuowała naukę w mieszczącej się także w KonstancieJeziornej szkole policealnej.
– Miała tylko jeden kierunek
– informatyczny. Zajęcia z programowania, tworzenia baz danych itp. nudziły mnie. Ale znalazłam kilka zalet – przedmiot:
multimedia i graﬁka komputerowa oraz mnóstwo zajęć rehabilitacyjnych, które pozwoliły mi na
większą aktywność i mobilność.
Pogodziłam się wtedy i z niepełnosprawnością i z wózkiem –
mówi Patrycja.
Po ukończeniu studium policealnego, podobnie jak wiele
młodych osób z niepełnosprawnością, stanęła przed decyzją: co
dalej robić w życiu?
– Miałam zawód, ale nie miałam doświadczeń zawodowych.
Nie mogłam znaleźć pracy, a do
domu wracać nie chciałam –
przyznaje Patrycja.

O projekcie Akademia Życia, realizowanym przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ dowiedziała się
od dyrektora szkoły. Po miesiącu
zamieszkała w jednym z mieszkań treningowych Fundacji.
Akademia Życia to szansa
dla młodych (18-25 lat) osób z
niepełnosprawnością ruchową, zależnych od innych ludzi,
na samodzielne życie – w sensie organizacyjnym, zawodowym, ekonomicznym i prywatnym. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na 6 miesięcy. Zakwaterowani są w przystosowanych do ich potrzeb
mieszkaniach treningowych.
Każdy z uczestników realizuje
indywidualny plan dostosowany do stopnia jego sprawności,
predyspozycji,
umiejętności,
kompetencji i zainteresowań.
Plany te zawierają: treningi samodzielności (np. w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poruszaniu się środkami
komunikacji miejskiej, przyrządzaniu posiłków, sprzątaniu),
udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji (na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze),
spotkania z własnym coachem,
który dobiera i kieruje szkoleniami zawodowymi uczestnika
projektu, a także, dodatkowo,
naukę języków obcych i pomoc
psychologa. Najbardziej aktywni uczestnicy Akademii Życia kierowani są na półroczne,
płatne staże zawodowe. Realizacja projektu ﬁnansowana jest
przez duńskie Fundacje VELUX. Po przyjeździe do Konina uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie jedynie
wyżywienie.
– Akademia Życia to unikatowy, kompleksowy projekt realizowany obecnie w Polsce –
mówi Adam Nyk, terapeuta, jeden ze specjalistów z konińskiej
Akademii. – Nie spotkałem organizacji pozarządowej działającej
na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, która by zaoferowała aż półroczny pobyt z dala
od najbliższych i uwzględniała możliwość podjęcia płatnego
stażu zawodowego, którego celem jest umocnienie pozycji osoby niepełnosprawnej na rynku
pracy. A do tego bogate wsparcie

FOT. ARCHIWUM PODAJ DALEJ

Jeżdżenie na wózku
ma swoje zalety

Patrycja Pochyluk.
trenerskie, terapeutyczne i psychologiczne.
– Od dziecka marzyłam, by
tańczyć. Kiedy więc usłyszałam,
że Akademia Życia oferuje zajęcia z tańca wózkach, nie wahałam się ani minuty, żeby do niej
przystąpić – śmieje się Patrycja
Pochyluk.
W Koninie czekały na nią kolejne niespodzianki: treningi z
Katarzyną Błoch, wicemistrzynią świata w tańcu na wózkach,
a potem udany występ w mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie.
Patrycja zaliczyła też szkolenia z zakresu graﬁki komputerowej i wykonała kilka samodzielnych projektów m.in. dla konińskiego „Blues Hostelu” i banku
BGŻ SA. Obecnie odbywa staż
na stanowisku graﬁka w Warszawie. Pełna nadziei planuje
pójście na studia i pozostanie w
stolicy na stałe.

Akademia Życia przyjęła pierwszych uczestników w
marcu 2014 roku. Do tej pory
skorzystało z niej siedem osób
z całej Polski. Pięć z nich już
odbywa lub odbyło staże zawodowe, a jedna podjęła pracę. Od połowy września 2014
w Koninie samodzielność zdobywa kolejnych 8 osób, a w całym projekcie, do końca czerwca 2018 weźmie udział 50 młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, które zechcą
zmierzyć się z samodzielnym
życiem.
Zainteresowani proszeni są o
kontakt z Karolem Włodarczykiem z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - tel.
63 211 22 19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl.

OLGA
JANASZEK-SERAFIN
OJS@PODAJDALEJ.ORG.PL
TEL.+48-601-758-333
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Z INCJATYW WARSZTATU

Arab, pirat, kot
W

FOT. ARCHIWU WTZ

Bawiliśmy się przy dźwiękach
ulubionych piosenek, braliśmy
udział w konkursach i świętowaliśmy urodziny kolegi. Wspólna zabawa, rodzinna atmosfera, śpiew, rozmowy i kontakt z
drugim człowiekiem, to ważne
wartości w naszym życiu. Takich chwil będzie jeszcze wiele
w tym roku. na

Trening komunikacyjny
rupa uczestników Warsz- stać z transportu publicznego
G
tatu Terapii Zajęciowej w – samodzielnie przyjeżdżają do
Owińskach 22 i 27 stycznia WTZ i wracają do domu. Po zaję-

Pomocnicy z WTZ
O
d października nasi uczestnicy raz w tygodniu angażują się w wolontariat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
dla mężczyzn w Owińskach.
Wolontariat jest zajęciem nieobowiązkowym, uczestniczą w
nim jedynie osoby chętne.
Do zadań wolontariuszy należy m.in. pomoc terapeutom w
prowadzeniu zajęć z podopiecznymi oraz dotrzymywanie im towarzystwa: rozmowy, gry i zabawy. Działania związane z wolontariatem uczą cierpliwości,
samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadanie,
rozwijają kompetencje interper-

sonalne, ale dają także ogromną satysfakcję uczestnikom oraz
zwiększają poczucie własnej
wartości.
Jest to również szansa nawiązania nowych znajomości i
przyjaźni. Wolontariat jest formą przygotowania uczestników
do pracy. W ramach wolontariatu kontynuowany jest projekt
„Marzycielska poczta”, w którym
uczestnicy co miesiąc przygotowują kartki oraz piszą listy do
chorych dzieci. Uczestnicy chętnie angażują się w proponowane działania, do zadań podchodzą sumiennie i odpowiedzialnie. na

brała udział w zajęciach mających na celu ćwiczenie samodzielności. W ramach działań
uczestnicy z niewielką pomocą terapeuty wyrobili sobie „Poznańską Elektroniczną Kartę
Aglomeracyjną” (PEKA).
Zaczynając od wypełnienia
wniosku, złożenia go w odpowiednim punkcie, aż po osobisty jej odbiór. Posiadanie karty pozwoli swobodnie korzystać z komunikacji autobusowej i tramwajowej w Poznaniu
oraz sąsiednich gminach Murowana Goślina i Czerwonak. Nasi
uczestnicy podczas treningu komunikacyjnego uczą się korzy-

ciach udaliśmy się do restauracji,
gdzie spotkaliśmy znajomych z
osiedla, na którym mieszka kilkoro uczestników.
Takie wyjścia dają możliwość
ćwiczenia samodzielności, kreatywności, podejmowania decyzji, spędzenia czasu w swoim
towarzystwie poza siedzibą placówki. Uczymy się współdziałania, dbania o siebie i innych.
Wizyta w restauracji pozwoliła
także przypomnieć sobie zasady zamawiania posiłku z menu,
estetycznego spożywania, korzystania z odpowiednich sztućców. na

Przybyły „Herody”
T

ego nikt się nie spodziewał. Byliśmy pod wrażeniem gości, którzy odwiedzili nas 7 stycznia. Był
to Zespół Teatralny „Herody” – podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Owińskach, który zachwycił
wszystkich.
Wielki turoń, Anioł ze skrzy-

dłami większymi od niego,
Trzej Królowie, Diabeł, Herod,
Śmierć, Chłop i Baba, Adam i
Ewa, Żołnierz, Pasterz, zaprezentowali dla nas piękne jasełka. Było też wspólne śpiewanie
kolęd i tańce. Dziękujemy za
wspaniałe przedstawienie!
UCZESTNICY I PRACOWNICY
WTZ W OWIŃSKACH

FOT. ARCHIWUM WTZ

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Owińskach 30
stycznia odbył się bal przebierańców. Przystroiliśmy naszą
salę, przygotowaliśmy poczęstunek, a nasze stroje były pomysłowe i kolorowe. Pojawiła się pszczółka, magik, arab,
księżniczka, pirat, kot i wiele
innych postaci.

„Herody” w Owińskach.
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TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Radość
i zabawa
T

Nowe świece i komputery
na nowe. Mamy pięć stanowisk
z komputerami, których możliwości dopiero odkrywamy, np.
gry edukacyjne i audiobooki. Jesteśmy bogatsi o kamerę, dzięki
której uwieczniamy wydarzenia
w naszym WTZ. Najnowszym
nabytkiem jest sprzęt nagłaśniający (kolumny, wzmacniacz
i dvd), który pozwoli urządzać
dyskoteki, występy taneczne, teatralne i wokalne. Dzięki zmianom w WTZ możemy się rozwijać, uczyć czegoś nowego i przyjemnie spędzać czas. na

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ W OWIŃSKACH

Anita Krzymieniewska
przy nowym ksylofonie.

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach wszedł
w 2015 rok. W roku ubiegłym
wiele się działo. Wypiękniała odnowiona sala, w której
mamy wspólne zajęcia. Wyremontowaliśmy inne pomieszczenia, zyskaliśmy więcej miejsca. Nasze pracownie zostały
wyposażone w nowe urządzenia i sprzęty.
W pracowni muzycznej przybył ksylofon, pracownia wyro-

egoroczny karnawał zaczęliśmy od dyskoteki 16
stycznia w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej. Z
niecierpliwością czekaliśmy
na ten dzień. Aby przemienić
naszą świetlicę w salę dyskotekową, zawiesiliśmy mnóstwo balonów oraz serpentyn
z krepy.

Pracownia komputerowa wyposażona w nowy sprzęt.

Nasz karmnik najlepszy

FOT. ARCHIWUM WTZ

G

rupa naszych uczestników
17 stycznia udała się na
pierwszy tegoroczny rajd pod
nazwą „Dokarmiamy zwierzęta” organizowany przez PTTK
Poznań – Nowe Miasto z metą
przy Nowym ZOO w Poznaniu.
O całości tego rajdu była już
publikacja w poprzednim wydaniu „Filantropa”. Wspomniano
w niej, że zdobyliśmy pierwsze
miejsce w konkursie na karmniki. Przy okazji mogliśmy zobaczyć, jak wygląda ukryty w gąszczach fort wchodzący w skład
Twierdzy Poznań. Zobaczyliśmy, jak żyli żołnierze w forcie,
gdzie znajdowały armaty i jakiej
używano amunicji. Prochownia mogła pomieścić 35 ton prochu. Grubość murów kaponiery czołowej przekracza 3 metry.
Na wałach artylerii znajduje się
pancerna kopuła obserwacyjna.
Dziękujemy organizatorom za
wspaniałą przygodę. na

Gdy wszyscy zgromadzili się w sali, z głośników popłynęła muzyka. Bawiliśmy się
przy znanych i lubianych przebojach. Każdy mógł pochwalić
się swoimi tanecznymi umiejętnościami solo, w parze czy
w większym gronie osób. Próbowaliśmy też swoich sił w karaoke. Wspólne śpiewanie dostarczyło nam wiele radości i
zabawy. na

FOT. (2X) ARCHIWUM WZINR

bu świec może się pochwalić
nowymi formami, które wyczarowują świece o przeróżnych
kształtach. W pracowni stolarskiej do dyspozycji uczestników
są nowe maszyny, m.in. wyrzynarka kątowa. Uczymy się obsługi tego cuda. W nowy rok
wkroczyliśmy też z nowym łóżkiem do rehabilitacji i masażu, z
którego uczestnicy chętnie korzystają.
Największe zmiany zaszły
w pracowni komputerowej. Tu
wszystkie sprzęty wymieniono
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Zdmuchnąć uprzedzenia
artykule „Tworzą dla siebie miejsca pracy” opublikowanym na stronie 5 lutowego wydania „Filantropa Naszych Czasów” wspomniałam
o zmniejszeniu stresu związanego ze zmianą otoczenia
społecznego w sytuacji, kiedy
zbierze się grupa uczestników
WTZ, która chce założyć spółdzielnię socjalną i ma pomysł,
czym miałaby się ona zajmować. Beata, Gosia, Magda, Ewa
i Mateusz wiedzą, co chcą robić. Wkrótce będą prowadzić
„Dobrą Kawiarnię” przy Nowowiejskiego 15 w Poznaniu.
Kawiarnia, jak zakładają
twórcy, będzie jednym z działań realizowanych przez „Dobrą
Spółdzielnię Socjalną”. W przyszłości chcieliby poszerzyć proﬁl
Spółdzielni o inne branże. „Dobra Spółdzielnia Socjalna” powstała z inicjatywy dwóch organizacji pozarządowych: Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu i Stowarzyszenia „Na Tak”. Jej głównym celem jest przywrócenie na
rynek pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, a w szczególności tworzenie i budowanie więzi
międzyludzkich.
Pomysł założenia Spółdzielni

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W

Od lewej: Mateusz, Gosia, Magda, Ewa i Dominik Marszałek,
zastępca kierownika Agencji Zatrudnienia Wspomaganego
„Bizon” Stowarzyszenia „Na Tak”.
zrodził się ponad dwa lata temu.
Po długich staraniach udało się
pozyskać od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych lokal (73 m² wraz z zapleczem)
na prowadzenie „Dobrej Kawiarni”. Pomieszczenie wymagało
gruntownego remontu, na który Spółdzielnia uzyskała dotację ze środków unijnych będących w dyspozycji Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Wyposażenie kuchenne spółdzielcy otrzymali od Fundacji „Niesiemy nadzieję”. Robot wielofunkcyjny ufundowała ﬁrma „Cogniﬁde”. Miesięczny koszt utrzymania lokalu, jak mówi Dominik

Marszałek, zastępca kierownika
Agencji Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon” Stowarzyszenia
„Na Tak”, wyniesie około 3 tysiące złotych. W „Dobrej Kawiarni”
będzie można miło spędzić czas,
zapoznać się z pracami artystycznymi osób niepełnosprawnych. Kuchnia przygotuje dobre
i proste dania, oparte na lokalnych i sezonowych produktach.
Będą też produkty dla bezglutenowców i diabetyków. Otwarcie planowane jest na przełomie
marca i kwietnia.
Beatę, Gosię, Magdę, Ewę i
Mateusza czeka sporo pracy.
Mają już za sobą pierwsze do-

Wobec
niesłyszących

Poradzą
i pomogą

S

W

łuchacze III roku Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu oraz Fundacja Pomocy
Osobom Niesłyszącym „TON”
zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Wiedza kluczem do zmian postaw
wobec osób niesłyszących”.
Wydarzenie jest zaplanowane na 20 marca w godzinach
10.00–14.00 w Sali Sesyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a patronat honorowy nad nim objął Wojewoda
Wielkopolski. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na
temat funkcjonowania osób z

dysfunkcją słuchu w codziennym życiu.
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy. W programie przewidziane jest m.in.
wystąpienie Jana Filipa Libickiego, Senatora RP i przewodniczącego Parlamentarnego
Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Euniki Lech,
prezesa Fundacji „TON” i członka Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Głos zabierze
również niesłyszący Marek Pater, prezes Towarzystwa Osób
Niesłyszących „TON” w Poznaniu, który opowie o codzienności i barierach.

KAROLINA KASPRZAK

iele osób starszych i chorych potrzebuje specjalistycznej porady prawnej,
psychologicznej, a także coraz częściej ekonomicznej. W
gąszczu współczesnych przepisów bardzo trudno poruszać
się pracownikom czynnym zawodowo, a co dopiero seniorom, borykającym się z różnymi dolegliwościami.
Dlatego Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu zainicjowało prowadzenie poradnictwa
dla seniorów oraz ich rodzin.
Uruchomiono więc porady psychologiczne, prawne, a także informację ekonomiczną. Potrzebującym doradzają osoby, które zdają sobie sprawę, że senior
to ważny klient, który powinien

świadczenia zawodowe, szkolili się w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Na nowe wyzwanie są nastawieni optymistycznie. Otwarci, uśmiechnięci, z pewnością
zyskają sympatię niejednego
gościa. Wiedzą, że praca da im
niezależność ﬁnansową, pomoże zrealizować różne plany. Gosia, Magda, Ewa i Mateusz są
uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Z chwilą podjęcia
zatrudnienia będą musieli zrezygnować z udziału w zajęciach
WTZ, ale na wsparcie terapeutów będą mogli liczyć zawsze.
Znakiem
rozpoznawczym
„Dobrej Spółdzielni Socjalnej”
jest dmuchawiec. Według piątki
niepełnosprawnych symbolizuje lot, wznoszenie się. Zdmuchnięciem, jak piszą ich opiekunowie, można rozsiać samo dobro.
Także zmniejszyć uprzedzenia
na temat osób z ograniczeniami
sprawności. Każdy, kto odwiedzi
„Dobrą Kawiarnię”, będzie mógł
przekonać się, jak sumiennymi i odpowiedzialnymi pracownikami potraﬁą być osoby z niepełnosprawnością. Stronę internetową „Dobrej Kawiarni” można odszukać pod adresem www.
dobra.com.pl, e-mail: kawiarnia@dobra.com.pl, tel. 600-024699, 791-396-940.

KAROLINA KASPRZAK

być dobrze poinformowany i zadowolony z obsługi. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i dobrze rozeznana.
Organizatorzy zaprosili do pomocy wolontariuszy, którzy cieszą się z możliwości udzielenia
pomocy. Poradnictwo w CIS to
rodzaj pogotowia ratunkowego,
świadczącego pomoc psychologiczną i prawną oraz w zarządzaniu własnymi ﬁnansami. Takie działania pomagają seniorom uporać się z różnymi trudnościami w ich życiu. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem 61-847 21-11 lub osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mickiewicza 9A
w Poznaniu. awa
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Wnusia
nie oddam nikomu
W

głym kontakcie, bo Olimpia ze
związku z Chińczykiem miała synka Hugo. Gdy wszystko
wracało do normy, nagle przewieziono ją do szpitala w Walencji, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Po niej zapadła w śpiączkę. Według hiszpańskich lekarzy taki stan miał
potrwać co najmniej miesiąc.
Wróciłem do Polski i czekałem
na dalszy bieg wydarzeń. Hugo
miał zapewniona opiekę, więc
nie musiałem się o niego martwić. Gdy Olimpia się wybudziła,
zawieziono ją do szpitala, ale po
dwóch dniach ponownie nastąpił wylew. Lekarze mówili o najgorszym. Córka w każdej chwili
mogła umrzeć.
Pan Zdziaław szybko pojechał do Hiszpanii. Poszukał
księdza, by ten udzielił jej Sakramentu Namaszczenia. Nie
opuszczał oddziału szpitalnego.
Zmęczony, załamany, walczył
z całych sił, by uratować Olimpię. Sprowadził nawet z Polski
uzdrowiciela. Ten zalecił, aby
się nie martwić, bo córka będzie żyć. Stan chorej stopniowo
ulegał poprawie, ale pan Zdzisław przypisywał to staraniom
lekarzy. Po dwóch miesiącach
Olimpia zachorowała na sepsę
i zmarła. Miała zaledwie 29 lat.
Pan Zdzisław, choć minęło już
sporo czasu, nie może zaakceptować tej śmierci. Niepotrzebnej, niespodziewanej. W jego
sercu powstała trudna do zaleczenia rana. Z dumą pokazuje fotograﬁę pięknej dziewczy-

FOT. AURELIA PAWLAK

niewielkim pokoju, w baraku przy wesołym miasteczku na poznańskiej Śródce, mały Hugo je rosół. Ma
sześć lat, bystre spojrzenie, i z
uśmiechem na twarzy jednym
okiem zerka na telewizor. Pogodne, radosne dziecko jakich
wiele. Jednak jego historia nie
jest zwyczajna. Matka Olimpia,
córka Zdzisława Misiaka nie
żyje, a ojciec Chińczyk odbywa
karę w hiszpańskim więzieniu.
Gdyby nie dziadek, nie wiadomo, co by się stało z chłopcem.
Zaczęło się prozaicznie.
Olimpia skończyła studia artystyczne i nie mogąc znaleźć
pracy w kraju, przed jedenastoma laty wyjechała szukać zajęcia do Hiszpanii. Na początku
wszystko wydawało się piękne, ale szybko doszła do wniosku, że łatwo nie będzie. Najpierw pracowała „na czarno”, a
potem zajęła się handlem. Pomimo trudności nie poddawała się, kupiła samochód, zrobiła prawo jazdy, nauczyła się biegle języka angielskiego, opanowała języki niemiecki i hiszpański. Zaczynało się układać, pojawiły się nowe perspektywy.
– Kłopoty zaczęły się, gdy córka poznała mieszkającego w
Hiszpanii Chińczyka – mówi ze
łzami w oczach Zdzisław Misiak. – To nie był człowiek dla
niej. Stresował ją, doprowadził
do utraty zdrowia. Żyjąca w ciągłym napięciu Olimpia zachorowała na nadciśnienie, znalazła
się w szpitalu. Byliśmy w cią-

Zdzisław Misiak z wnuczkiem Hugo.

ny, której już nigdy nie zobaczy.
Pozostał wnuk i o niego postanowił walczyć wszystkimi, prawem dozwolonymi sposobami.
Nie chciał, by chłopiec wychowywał się na obcej ziemi, wśród
obcych ludzi.
– W czasie choroby córki półtoraroczny Hugo był pod opieką ojca, a właściwie koleżanki
z Nigerii – mówi Zdzisław Misiak. – Przekręty z kradzionymi
rzeczami, handel kobietami zaprowadziły Chińczyka do więzienia. Hugo zabrała policja do
pogotowia opiekuńczego, potem traﬁł do hiszpańskiej rodziny zastępczej, następnie do drugiej. Chcąc odzyskać chłopca
załatwiałem formalności w ambasadzie, gromadziłem potrzebne dokumenty. Wszystkie procedury trwały pół roku, dopiero po
przejściu przez nie mogłem pojechać do Hiszpanii. Musieliśmy
się z Hugo lepiej poznać, zaprzyjaźnić.
Powoli więzi między dziadkiem a wnuczkiem się zacieśniały. Polubili się i pokochali.
Mały Hugo przylgnął do Zdzisława, bo czuł się przy nim bezpiecznie. Chłopiec potrzebował miłości, opieki, pewności,
że znowu nie zostanie sam. Po
przyjeździe do Polski szybko
odnalazł się w nowej rzeczywistości. Ma wielu kolegów, chodzi do „zerówki”, jest rezolutny,
pewny siebie, prawie cały czas
się uśmiecha. To mały ﬁglarz,
niezwykle utalentowany muzycznie i doskonały rysownik.
Pomimo, że u dziadka, którego nazywa Dzidkiem, jest
mu dobrze, to jednak tęskni za
mamą. Bardzo chciałby pojechać do Hiszpanii na jej grób.
Czy jest szansa, że pan Zdzisław
i Hugo opuszczą swój barak?
Owszem, mają kawałek ziemi,
na którym powstanie prawdziwy dom. Dla Hugo, by mógł rozwijać zdolności, umiejętności,
by poczuł, że świat stoi przed
nim otworem. Pan Zdzisław
chciałby, aby wnuczek szczęśliwie dorastał na jego oczach. Po
raz kolejny podczas naszej rozmowy zastrzega, że wnusia nie
odda nikomu. I na pewno dotrzyma słowa.

AURELIA PAWLAK
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Alzheimer
szybciej
wykrywalny

Z

espół lekarzy i inżynierów
z Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pracuje nad
prostymi metodami diagnostycznymi, które pozwolą wykryć chorobę Alzheimera w początkowej fazie. Taką informację podał tygodnik Newsweek.
Na razie opracowano komputerową metodę pozwalającą
ocenić głos i mowę, co umożliwia postawienie wstępnej diagnozy. Specjalne urządzenie
wykrywa pewne cechy mogące świadczyć o rozwijającej się
chorobie. To pozwala na szybką
reakcję, polegającą na wysłaniu
chorego na specjalistyczne testy.
Niestety, na skuteczne leki, konieczne w leczeniu choroby Alzheimera, trzeba będzie jeszcze
poczekać. awa

Będzie
łatwiej
na dworcu?

N

owy dworzec PKP w Poznaniu nie spełnia oczekiwań osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono testy,
by sprawdzić, co wymaga poprawy. Niebawem rozpoczną
się prace w budynku starego
dworca. Nie wolno zapominać,
że zwłaszcza osoby na wózkach inwalidzkich nie są w stanie pokonać wielu przeszkód.
Najpierw powołany zostanie
zespół, którego zadaniem będzie poprawa komunikacji wokół dworca Poznań Główny. Ma
on także zaproponować, jak
wykorzystać stary budynkiem
dworca. Taką decyzję podjęli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i Jarosław Bator, członek
Zarządu PKP. Obie strony zapewniają, że w budynku starego dworca zorganizowana będzie obsługa podróżnych. Przedstawiciele PKP zamierzają samodzielnie zmodernizować poznański Dworzec Zachodni i
kontynuować rozmowy z prezydentem w sprawie udostępnia
tam punktu obsługi pasażerów.
Może tym razem zostaną wprowadzone konieczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. awa
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apraszamy do Polskiego
Związku Niewidomych
po wsparcie i poradę. Nasi
specjaliści odpowiedzą na
pytania zarówno osobom z
niepełnosprawnością wzroku jak i ich rodzinom.

Od stycznia realizujemy
projekt „Świadomy niewidomy”, dzięki któremu od poniedziałku do piątku można
w naszej siedzibie uzyskać
profesjonalną pomoc w zakresie rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących,
sprzętu
rehabilitacyjnego,
programów pomocowych i
wielu innych spraw. Osoby,
które potrzebują wsparcia
grupowego, porady specjali-

stów różnych dziedzin, czy
chcą wziąć udział w innych
zajęciach grupowych, zapraszamy do udziału w projekcie „Kolejny krok do samodzielności” i „Terapia drogą
do sukcesu”. Informacje w
biurze Okręgu, al. Niepodległości 29 w Poznaniu w
godzinach od 7.30 do 15.30
oraz w środy i piątki do godziny 17. Projekty są ﬁnansowane przez Miasto Poznań.

MAGDALENA ORZESZKO
ORZESZKOPZN@INTERIA.EU
PZN OKRĘG WIELKOPOLSKI
AL. NIEPODLEGOŚCI 29
61-714 POZNAŃ
TEL. 61 847 46 17 FAX 61 855 22 43
WWW.PZN-WIELKOPOLSKA.ORG.PL

W Klubie „Hilary”
O

d listopada 2014 do czerwca 2015 Polski Związek
Niewidomych Okręg Wielkopolski realizuje projekt „Senior w realu czy na portalu”,
na realizację którego przekazał
środki AQUANET.
W ramach projektu powstał
Klub Seniora „Hilary” dla 30 niewidomych i niedowidzących seniorów, wspierany przez Klub
Młodych, który również działa przy naszej organizacji. Dla
uczestników zorganizowaliśmy
już andrzejki i rozpoczęliśmy
cykl spotkań „Europa w zasięgu ręki”.
Raz w miesiącu, nasi seniorzy
uczestniczą w spotkaniu z cudzoziemcem reprezentującym
dany kraj. Za nami już spotkania z przedstawicielami Ukrainy
i Serbii, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jest

czas na część wykładową, dyskusję, zadawanie pytań i poczęstunek. Nie brakuje emocji dotyczącej przeszłości i przyszłości danego kraju i Polski. Zaproszeni goście i nasi podopieczni, wszyscy bardzo muzykalni,
uczyli się ukraińskiej piosenki,
a efekty przyniosły wiele radości. Grupa uczestniczyła w wyjściu do Muzeum Rogala Swiętomarcińskiego.
Przed nami jeszcze kilka miesięcy działań w ramach projektu: spotkanie z Czechami, Węgrami, Chorwatami, wyjście do
Muzeum Bramy Poznania i piknik. Liczymy, że po zakończeniu
projektu grupa nadal będzie się
spotykała.
Informacje na stronie www.
pzn-wielkopolska.org.pl/klubHILARY

MAGDALENA ORZESZKO

W „Poranku”
M

ieszkańcy Poznania z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 10 do
65 lat mogą skorzystać z zajęć dzienno-wieczornych, które prowadzi Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” Stowarzyszenia
„Na Tak”. Koszt jednego dnia
pobytu na zajęciach wynosi 15
złotych.
Zajęcia, jak zapowiadają organizatorzy, są dostosowane do
poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i obejmują

sferę kulinarną, plastyczną, muzyczną, ruchową. Jest też czas
na odpoczynek oraz ulubione
formy aktywności.
Zajęcia są prowadzone w
małych grupach – maksymalnie 7 osób. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (61) 665-85-80 (w dni powszednie w godzinach od 8 do
16.30) i 693-260-080 oraz mejlowo – poranek@stowarzyszenienatak.pl.

KAROLINA KASPRZAK

Jak zabawa to
tylko w Angello
Błażej
Friedrich
KOMORNIKI

W

ielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
szanuje tradycję. Jak bal karnawałowy – to w styczniu i zawsze w Angello. I nawet jak
Klub zmienił swoją siedzibę z
Roboczej na Czernichowską,
to wiadomo było, że 23 stycznia spotykamy się właśnie tam.
Z naborem gości nie było problemu. W piątkowy wieczór na
imprezie bawiło się ponad sto
osób. Okazało się, że zasłużony działacz Związku pan Jan
wraz z żoną Bożeną obchodzą
akurat tego dnia szmaragdo-

we gody. Otrzymali od Związku
obraz oraz gorące życzenia kolejnej pięćdziesiątki razem. Taki
staż małżeński wzbudza podziw
i szacunek. Na sali był też solenizant Sebastian, który od przyjaciół dostał wielki tort z racami.
Bawiono się prawie do rana niechętnie opuszczając gościnne
progi Angello.
Oprócz radości i dobrej muzyki ta impreza pokazuje, że Związek tworzy coś więcej. To nie tylko impreza z tańcami – to spotkanie przyjaciół i dobrych znajomych. To okazja do świętowanie swoich rodzinnych uroczystości. To okazja do dyskusji, co można jeszcze zrobić lepiej, jak poprawić funkcjonowanie Związku, jak jeszcze bardziej
zaangażować się we wspomaganie osób z niepełnosprawnościami.
FOT. (3X) ARCHIWU M WZINR

Świadomy niewidomy
Z
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sobotę 24 stycznia 2015
roku w hali sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w
Opatówku odbyło się Święto
Powiatu Kaliskiego, w trakcie
którego Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” otrzymał
medal „Zasłużony dla powiatu kaliskiego”, nadany uchwałą
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia
29 grudnia 2014 roku.
To zaszczytne odznaczenie
przyznano na wniosek starosty kaliskiego Krzysztofa Nosala, w uznaniu za działalność na
rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, organizację ich życia i działalność na rzecz rozwoju podopiecznych Zakładu oraz
promocję powiatu kaliskiego w
kraju i poza jego granicami. Medal odebrał kierownik ZAZ-u Karol Matczak.
Dzięki utworzeniu tej placówki osoby niepełnosprawne
otrzymały szansę na samodzielne funkcjonowanie w rodzinie i
miejscu pracy. Zakład jest także
miejscem ich pracy, rehabilitacji i kształcenia indywidualnych
umiejętności. Ponadto spełnia
ważną funkcję społeczną i środowiskową: jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza
mieszkańców sołectw Józefów
i Swoboda.
Pomoc i wsparcie, jakie Zakład Aktywności Zawodowej
oferuje dorosłym osobom niepełnosprawnym, poprawia ich
standard życia. Codzienna praca i zaangażowanie instruktorów ułatwiają osobom niepełnosprawnym znalezienie miejsca w lokalnym środowisku oraz
mobilizują do większej samodzielności oraz przedsiębiorczości. Rehabilitacja realizowana w
Zakładzie Aktywności Zawodowej umożliwia niepełnosprawnym pracownikom rozwijanie
zdolności artystycznych i rzemieślniczych oraz wykorzystywanie własnej inwencji twórczej
przy realizacji różnych przedsięwzięć.
W 2014 roku Zakład obchodził
jubileusz dziesięciolecia istnienia i przy tej okazji warto wspomnieć historię powstania ZAZ-u.
– Kiedy w 2000 roku nastąpiła
nowelizacja przepisów, powstały warunki do zatrudniania osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Stworzono możliwość powstawania placówek, w
których poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną
można przygotować ludzi niepełnosprawnych do aktywnego
życia w społeczeństwie – mówił
poseł na Sejm RP Leszek Aleksandrzak, pomysłodawca i inicjator utworzenia w powiecie
kaliskim jednostki działającej na

Medal dla ZAZ
„Swoboda”

Medal i kwiaty dla ZAZ Swoboda.

FOT. (2X) ARCHIWUM
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Widownia podziwia sukcesy odnoszone w powiecie kaliskim.
rzecz osób niepełnosprawnych.
– Sprawując wówczas funkcję
starosty kaliskiego, przedstawiłem swój pomysł włodarzom
gminy Lisków.
Wyzwanie zostało podjęte.
Radny gminy i sołtys wsi Józefów Tadeusz Maciejewski zwrócił uwagę na niezagospodarowany budynek po zlikwidowanej
szkole podstawowej w miejscowości Swoboda wraz z terenem
wokół niej o powierzchni około hektara. Tam postanowiono
stworzyć miejsce pracy i rehabilitacji dla niepełnosprawnych, o
których przepis mówi „niezdolni do samodzielnej egzystencji”.
Zdecydowano się na produkcję
sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Sprawami organizacyjnymi z oddaniem zajęła się Maria Krawiec – wówczas
sekretarz, obecnie wójt gminy Lisków. Wsparcia udzielała
także Bożena Humelt – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Liskowie. Projekt

modernizacji obiektów opracował nieodpłatnie Henryk Tomaszewski.
10 grudnia 2003 roku w Warszawie podpisano umowę pomiędzy wójtem gminy Lisków a
Zarządem Głównym PFRON o ﬁnansowanie przedsięwzięcia.
Przeprowadzono prace adaptacyjne, wyposażono pomieszczenia w meble, zakupiono sprzęt
rehabilitacyjny, maszyny rolnicze i środki transportu. 4 maja
2004 roku uruchomiono pierwszy w Wielkopolsce ZAZ. Zatrudniono 25 osób niepełnosprawnych z terenu gmin Lisków, Koźminek i Opatówek oraz 11 osób
pełnosprawnych.
Zakład Aktywności Zawodowej był przedsięwzięciem nowatorskim, wypracowującym dopiero metody działania i wpisującym się w system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Okazało
się, że jego działanie przeciwdziała izolacji społecznej osób

niepełnosprawnych, jest ich
szkołą życia i miejscem integracji społecznej.
Zakład nieustannie się rozwija. Jego kierownikiem jest od początku Karol Matczak, inicjator
i propagator wymiany kulturalnej między ZAZ-ami. W ramach
współpracy województwa wielkopolskiego z Dolną Saksonią
w Niemczech ZAZ w Swobodzie
nawiązał kontakty ze swoim
niemieckiem odpowiednikiem
– Stowarzyszeniem „Lebenshilfe Braunschweig” w Brunszwiku.
Pracownicy zakładu m.in.
opiekują się terenami zielonymi, boiskami szkolnymi, konserwacją pasa drogowego. Obecnie
80% pracy wykonywanej przez
osoby niepełnosprawne to zlecenia ﬁrm z branży meblarskiej.
Nowatorskim przedsięwzięciem
było spotkanie teatralne osób
niepełnosprawnych z Polski i
Niemiec pod hasłem „Trybik”.
Zorganizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli przedstawienie zaprezentowano na scenie Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz w
Teatrze „Loft” w Braunschweigu.
ZAZ prowadzi też kiosk handlowy przy cmentarzu paraﬁalnym
w Liskowie, w którym sprzedaje
znicze, kwiaty oraz własne kompozycje. Pracownicy oferują także usługi koparko-ładowarką
czy zimowe odśnieżanie. „Swoboda” wspólnie ze Stowarzyszeniem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”
oraz Stowarzyszeniem „Razem
dla Powiatu” pozyskują dla jego
mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny, głównie z Niemiec. Potrzebujące osoby mogą wypożyczać
go bezpłatnie.
Zamówienia na swoje usługi ZAZ uzyskuje biorąc udział
w przetargach, a także w wyniku poszukiwań prowadzonych
przez pracowników. Dużo zamówień wpływa od osób i instytucji, które chcą wspierać działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakład posiada spory park maszynowy: ciągnik,
dwie przyczepy, pięć samochodów do przewozu osób i towarów, koparkę, kosiarkę samojezdną, a także budynki, teren
szkółki i kiosk w Liskowie.

KATARZYNA WŁODARCZYK
SEKRETARZ
URZĘDU GMINY W LISKOWIE
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Szansa dla was

Telefonuj
pod 112
K

N

FOT. ARCHIWUM

onkursy, gry i występy artystyczne uświetniły obchodzony w środę, 11 lutego Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. O prymat zwycięzcy zmierzyły się w Sali Sesyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (al.
Niepodległości 16/18) drużyny
z siedmiu szkół podstawowych z województwa. O godzinie 11.00 sygnał do rozpoczęcia
rywalizacji dał wojewoda Piotr
Florek.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu uruchomiono 9 lutego 2012 roku. Jest
jednym z 17 tego typu jednostek
w kraju. Zatrudnia 70 operatorów pracujących w trybie zmianowym. Od 2011 roku prowadzi
szkolenia dla operatorów numeru 112 z całej Polski. Od początku działalności szkoleniowej CPR certyﬁkował ponad 700
operatorów.
Rokrocznie rośnie liczba połączeń odbieranych przez operatorów. Aktualnie na dobę CPR
odbiera ponad 4500 połączeń
alarmowych. Mimo, że liczba
fałszywych i niezasadnych zgłoszeń sukcesywnie maleje, to nadal stanowi 68% wszystkich połączeń. Z pośród zgłoszeń, które traﬁają do CPR najwięcej jest
przekazywanych do stanowisk
dyspozytorów medycznych.
11 lutego został ogłoszony przez Parlament Europejski
dniem numeru alarmowego 112.
Świętowany jest od 2009 roku.
Tradycyjnie towarzyszą mu imprezy promujące numer alarmowy w państwach unijnych.
W Polsce proces uruchamiania wszystkich centrów powiadamiania ratunkowego zakończony został pod koniec 2013
roku. Wszystkie zgłoszenia alarmowe obsługiwane są obecnie według jednolitych standardów przez wyszkolonych
i odpowiednio wyposażonych
operatorów numerów alarmowych.

TOMASZ STUBE

a 22 marca tego roku zaplanowano wybory do rad
osiedli w Poznaniu. To wielka szansa także dla osób niepełnosprawnych. Ci, którzy
zgłosili swoje kandydatury w
wyznaczonym terminie, być
może będą mieli realny wpływ
na to, co się wokół nich dzieje.
O dacie wyborów poinformował Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
Upadła propozycja, by głosowanie połączyć z majowymi wyborami prezydenckimi. A to dlatego, że trzeba by było utworzyć dwie komisje, co mogłoby
spowodować większe zamieszanie. 42 samorządowe osiedla w Poznaniu otrzymują z budżetu miasta pieniądze na lokalne działania. Roczne budżety niektórych rad osiedli sięgają
miliona złotych. Na wielu osiedlach mieszka nawet 40 tysięcy
mieszkańców. W połowie lutego tego roku ustalono procedury wyborcze. awa

– Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach,
któremu Pani przewodzi, w
2014 roku obchodziło 20-lecie
swojego istnienia. Czym się
zajmuje?
– Jest organizacją pomocową, powstało z potrzeby rodziców osób niepełnosprawnych, którzy dwadzieścia lat
temu nie mieli żadnego lokalnego wsparcia. Sprawą najważniejszą jest świadczenie rehabilitacji jak najbliżej miejsca
zamieszkania. Stowarzyszenie
rozrasta się. Mamy około setki podopiecznych w wieku od
kilku miesięcy aż po dorosłych.
Najstarszy podopieczny dobiega pięćdziesiątki. Staramy się
nadążać za nowymi trendami
w terapii. Najlepsze efekty przynosi wczesna rehabilitacja małych dzieci, od pierwszych miesięcy życia począwszy. Wówczas jest szansa, aby traﬁające
do nas maluszki „dogoniły” rówieśników. Są oczywiście trudniejsze ludzkie historie. Pięciorgu całkowicie zależnym podopiecznym pomoc świadczymy

Półmaraton
na wózku

Marcin
Wojcieszak

P

ółmaraton poznański, zaplanowany na 12 kwietnia,
to niezwykły wyczyn sportowy.
Osoby, które w nim startują
mają ogromną wolę walki, determinację i wielką siłę charakteru. Jedną z uczestniczek będzie poruszająca się na wózku
inwalidzkim Ewa Nowak, podopieczna Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia „mali bracia
Ubogich”. Pomagać jej będzie
Leszek Tasiemski, znany z akcji
„Każdy ma swoje Kilimandżaro”,
mającej na celu zbiórkę funduszy na rzecz wakacji samotnych
seniorów. Nieodpłatnie udostępni wózek Fundacja Balian Sport,
podejmująca działania na rzecz
niepełnosprawnych. awa

Nagroda dla CIS

C

entrum Inicjatyw Senioralnych zgłosiło swoje działania do Złotej Księgi Dobrych
Praktyk na Rzecz Społecznego
Uczestnictwa Osób Starszych,
tworzonej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Spośród stu nadesłanych dobrych praktyk wybrano między
innymi poznańskie CIS. To ważne wyróżnienie jeszcze bardziej
zmotywowało pracowników organizacji, by działać, dbać i pomagać seniorom. awa

POBIEDZISKA

D

wa lata temu w Pobiedziskach zorganizowany został pierwszy koncert „Gramy dla Ciebie”, który przygotowali wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej.
7 lutego 2015 ponownie na
scenie Ośrodka Kultury w Pobiedziskach
rozbrzmiewała muzyka, która pomagała zbierać fundusze dla podopiecznych stowarzyszenia.
Tym razem drugi koncert
pod tą samą nazwą, prawdziwie rockowy, z gwiazdami i
mocnym brzmieniem zorganizował Hubert Łaganowski,
kiedyś podopieczny pobiedziskiego stowarzyszenia, dzisiaj
dorosły i samodzielny człowiek (pisaliśmy o nim w lutowym „Filantropie” z tego roku,
str. 7). Zaprosił zespoły pierwszej klasy: Drop, Ogień i Jary
OZ. Atmosfera w pobiedziskim Ośrodku Kultury była serdeczna i gorąca od samego
początku do ostatnich bisów
i oklasków. Na widowni młodzi i starsi doskonale się bawili. W przerwach pomiędzy występami prowadzone były licy-

w domach. Stosujemy rehabilitację ruchową, masaż, terapię
logopedyczną, integrację sensoryczną i behawioralną metodą Bobath. Prowadzimy arteterapię, muzykoterapię, teatropterpię. Organizujemy pikniki,
festyny, koncerty charytatywne. Rozwijamy ideę wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.
Dzięki wolontariuszom możemy być pomocni osobom mniej
zaradnym, którzy korzystają z
pomocy żywnościowej w ramach prowadzonego przez nas
oddziału Wielkopolskiego Banku Żywności.
– Stowarzyszenie organizuje w Pobiedziskach koncert
charytatywny „Gramy dla Ciebie”. W tym roku celem koncertu było zebranie pieniędzy
na uruchomienie w Pobiedziskach warsztatów terapii zajęciowej.
– WTZ-ety to dla lokalnych
stowarzyszeń zajmujących się
osobami
niepełnosprawnymi naturalny ciąg dalszy. W takiej placówce niepełnosprawny może nabyć kolejne umiejęt-

tacje przedmiotów ufundowanych przez sponsorów i osoby
prywatne.
Po każdym występie pamiątkowe zdjęcie, wielkie brawa i
euforia. Zespół Drop porwał
publiczność mocą brzmienia
i rewelacyjnym głosem wokalisty. Wybuchowość następnego występu za sprawą zespołu Ogień i tego, co pokazali na scenie – bezcenne. Na koniec gwiazda wieczoru, zespół
Jary OZ z legendarnym wokalistą Oddziału Zamkniętego
– Krzysztofem Jaryczewskim.
Na scenie zaczęło się dziać
coś wyjątkowego. Klimat, który ogarnął wszystkich, przeniósł w minione lata 80-te. Muzyczne święto dla stowarzyszenia trwało do późnych godzin nocnych.
– Dziękujemy wykonawcom, sponsorom i osobom
prywatnym za pomoc w organizacji wydarzenia – w kończących koncert słowach powiedział Hubert Łaganowski, koordynator działań wielu osób, bez których organizacja koncertu nie byłaby możliwa. Byli to rodzice podopiecznych stowarzyszenia, członkowie zarządu i niezastąpieni
wolontariusze.
Potrzeby stowarzyszenia są
duże. Pomoc, jakiej udziela podopiecznym, z każdym rokiem
jest większa. Każde wsparcie ﬁnansowe jest cenne. Kon-
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Nieść pomoc
potrzebującym
Z MAŁGORZATĄ HALBER – prezesem Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach
rozmawia MARCIN WOJCIESZAK.

FOT. ARCHIWUM

ności życiowe i zawodowe. Ma
zapewnioną kompleksową rehabilitację ﬁzyczną i społeczną
na wysokim, profesjonalnym
poziomie. Nasze stowarzyszenie musi mieć jednak 30% środków własnych na utworzenie
warsztatów. O te właśnie środki zabiegamy, organizując różnego rodzaju działania charytatywne. Zwykle to gminy zapewniają lokale, a PFRON i Powiat
Poznański ﬁnansują prowadzenie WTZ.
– Dumą stowarzyszenia jest
Hubert Łaganowski – kiedyś

jego podopieczny, dzisiaj koordynator wspaniałego koncertu „Gramy dla Ciebie”.
– Pojawienie się Huberta w
Stowarzyszeniu to ważne wydarzenie. Niepełnosprawność
go nie ogranicza. Dzięki wsparciu najbliższych i własnej determinacji wypracował własną
niezależność. To bardzo budujące dla podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów.
Angażując się w organizację koncertu dał przykład odpowiedzialności i odwagi. Hubert,

23

nasz zarząd, wolontariusze i
rodzice po raz kolejny przekonali się, jak ważne są działania
zespołowe oraz jasne określanie ich ważnego celu.
– Znana jest Pani z twórczych pomysłów, ważnych
dla stowarzyszenia i jego dalszych działań. Co nowego w
2015 roku? Jakie plany?
– Planem podstawowym na
ten rok jest połączenie wszystkich działań ludzi dobrej woli,
gotowych pomóc utworzeniu WTZ w Pobiedziskach. Z
ważniejszych przedsięwzięć?
Mamy naszych podopiecznych
zostały zaproszone do udziału
w samochodowym rajdzie dla
pań „motoFANki”. Po raz trzeci zorganizujemy 16 maja piknik „Razem możemy więcej” w
ogrodach klasztoru Sacre Coeur. W sierpniu będą nasze półkolonie w Imiołkach, we wrześniu – piknik prozdrowotny,
na który zaprosimy organizacje pozarządowe z powiatu poznańskiego zajmujące się niepełnosprawnością.
– Dziękuję za rozmowę.

FOT. (3X) KATARZYNA JANASZEK KJ FOTOGRAFIA

W Pobiedziskach
„Gramy dla Ciebie”

Małgorzata Halber i Hubert Łaganowski (na pierwszym planie).
Wśród publiczności – Hubert Łaganowski.

Gramy dla Ciebie.
cert „Gramy dla Ciebie” to jedno
z wielu działań, które pobiedziskie stowarzyszenie organizuje każdego roku. Najważniejsze
w tym roku jest utworzenie w
Pobiedziskach Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej – o czym mówi
w wywiadzie prezes stowarzyszenia Małgorzata Halber. Temu
celowi poświęcony był koncert
„Gramy dla Ciebie”. Następny już
niedługo.
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Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu 13 stycznia odbyła
się Poznańska Gala Sportu.
Wyróżnienia dla najlepszych
sportowców ze stolicy Wielkopolski oraz „superseniorów” wręczał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

FOT. (2X) MARCIN WOJCIESZAK

Karate
dla Bartka

M

urowana Goślina stała się
25 stycznia areną zmagań
dzieci i młodzieży w wieku od
5 do 17 lat podczas Otwartych
Mistrzostw Wielkopolski Karate WKF (World Karate Federation). W tym roku ta prestiżowa
i jedna z większych imprez w
Polsce miała dodatkowy, charytatywny cel.
Organizatorem tegorocznych,
Otwartych Mistrzostw Wielkopolski WKF była MUKS Dynamic Akademia Karate, a osobiście Grzegorz Śliwiński, Adam
Kruszelnicki i Marek Pawlaczek.
– W tym roku wydarzenie ma
w nazwie „Walczymy dla Bartka” – mówi Grzegorz Śliwiński. –
Bartek jest synem naszego kolegi Pawła Hadyńskiego. Paweł to
50-krotny medalista Mistrzostw
Polski Karate WKF. Jego syn Bartek trzeci rok walczy z nowotworem mózgu. Szansą na całkowite wyleczenie jest wyjazd
do USA, który kosztuje 600 000
zł. Dlatego zorganizowaliśmy
dla niego tegoroczna edycję Mistrzostw. Dzięki pomocy Miasta
i Gminy Murowana Goślina oraz
licznych sponsorów i wielu osób
mogliśmy zorganizować to wydarzenie.

Hala Widowiskowo-Sportowa MG Sport w Murowanej Goślinie była wypełniona po brzegi widownią i zawodnikami. W
różnych kategoriach wiekowych
walczyło 600 zawodników z 50
klubów w atmosferze sportowej rywalizacji i uprzejmości.
Uśmiechnięte twarze zwycięzców i czasami smutne pokonanych. Jednak nie zwycięstwo ani
porażka były w tym dniu najważniejsze. Wszyscy uczestnicy – a było ich rekordowo dużo
– przyjechali do Murowanej Gośliny pokazać swoja walkę i siebie, walcząc i tym samym pomagając Bartkowi.
– Całość wpisowego jakie
wniosły uczestniczące w Mistrzostwach kluby za swoich zawodników, przekazana zostanie
Bartkowi – mówi Grzegorz Śliwiński. Sędziowie jak i niezliczona ilość pomocników technicznych pracowała za darmo.
Ten dzień to wyjątkowy przekaz
solidarności i wsparcia dla Bartka i jego taty. Koledzy trenujący
karate i szkolący młodych adeptów sztuki walki postarali się jak
najliczniej stawić ze swoimi klubami na dzisiejszych Mistrzostwach. Dodatkowo wolontariusze z puszkami zbierali pieniądze na pomoc dla Bartka.
Słowem – wielkie sportowe
święto w Murowanej Goślinie.
Sportowe i dodatkowo połączone z przekazem dobra i pomocy. I z całą pewnością wyjątkowe. Warto w takim wydarzeniu
uczestniczyć. Na macie lub trybunie dla widzów. To nie miało znaczenia. Wszyscy podczas
tych Mistrzostw byliśmy razem z
Bartkiem. I dla niego.

MARCIN WOJCIESZAK

„Superseniorzy”
Poznańskiego Sportu to wybitne osoby, które swoją działalnością
i życiem przyczyniły się do
rozwoju sportu w Poznaniu,
Polsce i poza jej granicami.
Wśród wyróżnionych znalazł
się Jerzy Gessner – trener sekcji kręglarskiej poznańskiego Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start”.
Kiedy zebrani w Pałacu goście
usłyszeli w laudacji, że mimo
sędziwego wieku trener Jerzy od 53 lat nieprzerwanie do
dzisiaj szkoli niepełnosprawnych sportowców, na sali rozległy się gromkie brawa.
Jerzy Gessner jest „ojcem”
polskiego kręglarstwa niepełnosprawnych. W maju 1962
założył, w ramach Spółdzielni Inwalidów, pierwszą w Polsce sekcję kręglarską, przy
poznańskim „Starcie” – wówczas Międzyspółdzielnianym
Ognisku Kultury Fizycznej Inwalidów. Był to okres, kiedy
głównie w Poznaniu za sprawą prof. Wiktora Degi – twórcy polskiej szkoły rehabilitacji
– podjęto szereg pionierskich
przedsięwzięć, które zaowocowały powstaniem struktur organizacyjnych polskiego sportu niepełnosprawnych.
Jerzy Gessner w latach 1952
– 1955 studiował w Wyższej
Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jako specjalizację wybrał rehabilitację
leczniczą. Pracę zawodową
podjął w 1955 roku w Klinice
Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu
pod kierownictwem prof. Wiktora Degi na stanowisku instruktora rehabilitacji. W roku
1964 uzyskał tytuł specjalisty II
stopnia w dziedzinie rehabilitacji leczniczej. Po kilku latach
awansował na kierownika zespołu. Pracował tam do końca 1972 roku, a od stycznia
1973 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Poznaniu, jako kierownik zakładu rehabilitacji – do 1998,
czyli do odejścia na emeryturę. W 1961 roku otrzymał stypendium do Francji dla celów szkoleniowych z ramienia
Światowej Organizacji Zdrowia. Pod koniec lat 80-tych
pracował jako rehabilitant w
Libii. W 1989 roku przebywał

na Madagaskarze w charakterze konsultanta d/s rehabilitacji z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od początku pracy zawodowej zaangażował się w działalność
sportową z niepełnosprawnymi. Swoje zainteresowania
kręglami wywodzi z lat młodzieńczych – grał w sekcji kręglarskiej KS Energetyk. Jego
ojciec Stefan i brat Jan mieli wielkie zasługi dla poznańskiego sportu kręglarskiego.
Jerzy Gessner sekcję prowadzi
nieprzerwanie
do
dziś. Pierwszymi zawodnikami sekcji byli m.in. Zygmunt
Żurczak, Mieczysław Słomiński, Marek Antoniewicz, Feliks Szczerkowski, Stefan Gronau. Kobiety w sekcji pojawiły
się później, ale dzisiaj wiodą
w niej prym. Pierwsze treningi odbywały się na kręgielni
parkietowej Klubu Sportowego „Warta”. Po likwidacji zawodnicy przenieśli się na kręgielnię Klubu Sportowego „Posnania”. Sąsiadowała z basenem pływackim. Jak wspomina trener, w drodze powrotnej z treningów w autobusie
i tramwaju ludzie uciekali od
niego, bo roznosił nieznośny
zapach chloru. Jeszcze gorzej
było po powrocie do domu:
małżonka kazała mu się rozbierać na balkonie. Szybko zatem kręgielnia została zamieniona na kolejną: Klubu Sportowego „Energetyk”.
Pierwsze zawody, w jakich
nasi kręglarze wzięli udział,
były zorganizowane z Klubem Kręglarskim Dziennikarzy „Kaczka”. W tym czasie
w Polsce nie było innej sekcji kręglarskiej osób niepełnosprawnych (z dysfunkcjami
narządu ruchu i słuchu ) i, niestety, tak pozostało do dzisiaj,
jeśli nie liczyć klubów kręglarskich osób niewidomych i niesłyszących.
Pierwsze kontakty międzynarodowe nawiązano z NRD
w 1974 roku w Brandenburgu nad Hawelą. Potem zawody rozgrywano z kręglarzami
z Drezna i Berlina.
Od wielu lat zawodnicy nie
trenują już na torach parkietowych, ale asfaltowych (na
kręgielni Klubu Sportowego „Czarna Kula”). Ten rodzaj
kręglarstwa stał się po prostu bardziej popularny. Wielką datą w historii sekcji był
rok 1965 – przyjęcie w poczet Poznańskiego Związku
Kręglarzy potwierdzające integracyjny wymiar dyscypliny, a przede wszystkim dają-
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Trzy pasje trenera
superseniora

Jerzy Gessner z prezydentem
Jackiem Jaśkowiakiem.
znaniu pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza.

*
Jerzy Gessner.

Szkolenia sportowe i starty kręglarzy Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu ﬁnansowemu
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego, Miasta Poznań i PFRON.

*
Stałe treningi sekcji odbywają się w każdy poniedziałek na kręgielni Klubu Sportowego „Czarna Kula” przy ul.
Piastowskiej 40a w Poznaniu.
Chętnych do uprawiania kręglarstwa zaprasza Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”, ul. Zacisze
2, 60-831 Poznań, tel./fax:
(61)8483-189, 8411-059 www.
start.org.pl, https://www.facebook.com/startpoznanpolska.

Jerzy Gessner na treningu w kręgielni 2003 rok.
Na parkietach rywalizowały wtedy setki wielkopolskich
sportowców. Także dzisiaj trener podtrzymuje tradycję organizowania dużych zawodów kręglarskich, w tym Memoriału im. M.Słomińskiego.
Mimo wieloletniej tradycji
kręglarstwo osób niepełnosprawnych nie zostało przyjęte do rodziny sportów paraolimpijskich. Podobnie jest
z kręglarstwem osób pełnosprawnych, które do rodziny
olimpijskiej raczej nie wejdzie,
a szkoda.
Jerzy Gessner mimo 83 lat
wciąż jest pełen młodzieńczej werwy. Cieszy się wielkim
szacunkiem w środowisku.
Ma gorące serce dla osób niepełnosprawnych. Jest człowiekiem wielkiej kultury i wiedzy.
Twierdzi, że zaraz po rehabilitacji i sporcie najważniejszy jest dla niego śpiew. Przez
50 lat występował w sławnym
Chłopięco-Męskim
Chórze
Państwowej Filharmonii w Po-

Aktywna 2007.

ROMUALD SCHMIDT

FOT. (5X) ARCHIWUM „START”

ce możliwość rozgrywek w
drugiej, a jeden sezon nawet
w pierwszej lidze wojewódzkiej. Dzisiaj zawodnicy skutecznie rywalizują z osobami
pełnosprawnymi. Startują w
corocznych, indywidualnych
mistrzostwach okręgu, memoriałach w kręglarstwie parkietowym i klasycznym, zawodach okolicznościowych,
gdzie niepełnosprawni kręglarze współzawodniczą zawsze z osobami pełnosprawnymi (i często z nimi wygrywają). Wychowanek Jerzego
Gessnera – Grzegorz Drozdowski zdobył dwukrotnie Puchar Polski w Bowlingu (pełnosprawnych). Maria Stachowiak i Regina Gawłowska reprezentowały Polskę w Mistrzostwach Europy w kręglarstwie parkietowym (pełnosprawnych ) i startują dzisiaj w Mistrzostwach Polski.
W latach 70-tych Jerzy Gessner zorganizował międzyspółdzielnianą ligę kręglarską
dla Poznania i województwa.

Jerzy Gessner, Edward Niemczyk i J. Malejka z kręglarzami
w Berlinie. 1970 rok.

26 STRONA

MARZEC 2015

Przeciw zamknięciu
w czterech ścianach
W

łóżmy grube rękawice i
spróbujmy zapiąć guziki
na przykład od koszuli. Zdamy sobie wówczas sprawę,
jak ogromną trudność może
sprawić niektórym osobom
wykonanie zwykłych dla nas
czynności. Trening z zapinaniem guzików wdrożyła jedna
z ogólnopolskich organizacji
pozarządowych, aby unaocznić potrzebę wspierania w codziennym życiu ludzi z ograniczeniami sprawności. Takie
wsparcie powinien zapewnić asystent osoby niepełnosprawnej.

KIM JEST
ASYSTENT?
Asystent osoby niepełnosprawnej to zawód w pomocy społecznej wpisany do klasyﬁkacji zawodów w 2001
roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 roku
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie klasyﬁkacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz.U. Nr 34, poz 405). Rozporządzenie to wprowadziło do
grupy zawodów oznaczonych
symbolem 346 zawód asystenta osoby niepełnosprawnej.
Idea asystentury dla osób niepełnosprawnych została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych i wiąże się z realizacją przedsięwzięcia dobroczynnego pod nazwą „Independent living” („Niezależne
życie”).
Asystent dla osoby z dysfunkcją wzroku jest oczami,
dla niesłyszącej – uszami, dla
ograniczonej ruchowo – rękami i nogami. Bez asystenta niewidomy nie będzie wiedział,
że na ulicę pozbawioną dźwiękowej sygnalizacji świetlnej
właśnie wjeżdża samochód,
niesłyszący nie załatwi sprawy w urzędzie (tłumaczy języka migowego w instytucjach
publicznych jest ciągle zbyt
mało), a niepełnosprawny ruchowo, jeśli w budynku brakuje odpowiednich dostosowań,
nie wyjdzie z domu. Grupą wymagającą wsparcia asystenta
w zakresie nauki samodzielności i niezależności są oso-

by z ograniczeniami intelektualnymi i problemami zdrowia psychicznego. Dzięki asystentowi przed osobą niepełnosprawną otwiera się świat,
a niesprawne zmysły wspierane są przez sprawne.

KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE
Od asystenta osoby niepełnosprawnej oczekuje się minimum średniego wykształcenia oraz odbycia przynajmniej
rocznego kursu doszkalającego. Roczną edukację w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oferują szkoły policealne pracowników służb
społecznych, medyczne studia
zawodowe, powstałe w 2013
roku w wyniku przekształcenia szkół policealnych samorządowe centra kształcenia
zawodowego i ustawicznego,
niepubliczne placówki oświatowe oraz niektóre uczelnie
wyższe. Wybierając edukację
w niepublicznej placówce należy zwrócić uwagę, czy posiada ona uprawnienia szkoły publicznej. Jeżeli takich uprawnień nie posiada, tracimy możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwaliﬁkacje zawodowe, co jest równoznaczne z brakiem szans na
pracę w zawodzie.
Cechy charakteru, którymi
powinien odznaczać się kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej to w szczególności odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, empatia,
uczciwość, cierpliwość, skuteczność w działaniu, odporność na stres, zdecydowanie.
Program kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej najczęściej obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, elementy anatomii i ﬁzjologii człowieka, opieki oraz pielęgnacji
osoby chorej i leżącej, organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej, umiejętności opiekuńczych, terapii zajęciowej
i aktywizacji. Z roku na rok,
niestety, maleje liczba zainteresowanych kształceniem na
tym kierunku – szczególnie w
szkołach policealnych.

BARIERY
LEGISLACYJNE
Każdy, kto zna problemy środowiska osób niepełnosprawnych, wie jak trudno w Polsce o pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Dyskusje w kwestii asystentury toczą
się od dawna, ale ciągle brakuje systemowego rozwiązania,
które umożliwiłoby osobom
niepełnosprawnym bezpłatną pomoc asystenta w wymiarze czasowym dostosowanym
do indywidualnych potrzeb, a
przeszkolonym w tym zawodzie pracę zgodną z nabytymi
uprawnieniami.
Asystent osoby niepełnosprawnej jako zawód, jak
wspomniałam, w pomocy społecznej, z reguły jest kwaliﬁkowany jako jedno z zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez
gminę, o którym mowa w artykule 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
roku (Dz.U. 2004 Nr 64 poz.
593). Nie należy do zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia
1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 123
poz. 776) stąd Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie ma
obowiązku tych usług ﬁnansować. Istnieje możliwość pozyskania doﬁnansowania na ten
cel w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, ale trzeba
pamiętać o tym, że to rozwiązanie na czas określony.

POZYTYWNE
WZORCE
Większość
samorządów
nie ma pieniędzy na wdrożenie usług asystenckich, ale są
i takie, które nie najgorzej sobie z tym radzą. Do przodujących miast w zakresie wdrażania oraz upowszechniania
usług asystenckich można zaliczyć Warszawę i Białystok. Z
inicjatywy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Centrum Usług Socjalnych i Szko-

lenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” od
2006 roku funkcjonuje program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. W Białymstoku
program pod taką samą nazwą
wdrożył Urząd Miejski. W Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku
oraz wielu innych, zwłaszcza
mniejszych, miastach na tego
rodzaju inicjatywy będzie trzeba pewnie poczekać.
Interpretacja wspomnianych
regulacji ustawowych nie jest
niezmienna, na co wskazuje
choćby wywiad z europosłem
Markiem Plurą dotyczący usług
asystenckich w kontekście rozwiązań europejskich opublikowany 17 grudnia 2014 roku na
stronie www.asystent-on.pl Europoseł nawiązał w wypowiedzi m.in. do stworzenia szansy samorządom na realizację usług asystenckich ze środków unijnych, a także z PFRON
(ostatnio coraz częściej w publicznych debatach mówi się o
kwestii realizacji pilotażowego
programu usług asystenckich
właśnie z ramienia PFRON).
M. Plura w wywiadzie nadmienia, że być może pilotaż zostanie zrealizowany w 2015 roku
przez Radę Nadzorczą PFRON.
Pilotażowy program AON byłby szansą dla wielu osób niepełnosprawnych, które tego rodzaju wsparcia potrzebują.
Często nie precyzuje się
właściwie roli asystenta osoby
niepełnosprawnej w codziennym życiu ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Błędnie utożsamia się ją np. z
profesją opiekunki domowej.
Praca asystenta nie sprowadza
się do mycia okien, palenia w
piecu czy gotowania obiadu;
jej naczelną ideą jest umożliwianie osobie z ograniczeniem sprawności kontaktu ze
światem zewnętrznym. Asystent winien uwolnić człowieka niepełnosprawnego od zamknięcia w czterech ścianach
jego mieszkania, motywować
do kontaktów społecznych,
wspierać i pomagać w dążeniach do realizacji celów, które nadają sens życiu. To priorytet tego zawodu.

KAROLINA KASPRZAK
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Kiedy w Poznaniu
nowy szpital dziecięcy?
S

pecjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Dzieckiem w Poznaniu na ul.
Krysiewicza był 16 lutego 2015
miejscem wizytacji członków
Zespołu Parlamentarnego oraz
władz samorządowych Poznania i Wielkopolski. Spotkanie
było konfrontacją warunków
leczenia dzieci z planem budowy nowego Szpitala Pediatrycznego w Poznaniu.
Przygotowanie i realizacja budowy nowego Szpitala Pediatrycznego w Poznaniu jest przedmiotem działalności powołanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Spółki z o.o. „Szpitale Wielkopolski”. W grudniu
ubiegłego roku uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego powołano również Zespół do spraw budowy Szpitala Pediatrycznego w Poznaniu,
którego zadaniem jest m.in.
sprawowanie bieżącego nadzoru nad wszelkimi aspektami realizacji budowy obiektu.
Członkowie Zespołu uczestniczyli ponadto we wstępnych
rozmowach dotyczących ﬁnansowania przedsięwzięcia.
Aktualnie projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską i znalazł sie w projekcie Wielkopolskiego Regional-

nego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, pod nazwą
Regionalnego Centrum Zdrowia Dziecka. Wymaga to jednak
jeszcze uwzględnienia inwestycji w tworzonej przez Ministerstwo Zdrowia mapie potrzeb
zdrowotnych. Plany przewidują budowę Szpitala na 315 łóżek,
który mógłby powstać w przeciągu czterech lat przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Koszt inwestycji szacuje się na 450-500
mln zł.
Na konferencji prasowej podsumowującej spotkanie obecni
byli członkowie Zespołu Parlamentarnego ds. Budowy Szpitala
Dziecięcego w Poznaniu: Marek
Niedbała, Alicja Chybicka, Maciej Banaszak, Tadeusz Dziuba
i Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
Waldemar Witkowski. Potwierdzili konieczność przyspieszenia działań, by nowa placówka szpitalna dla dzieci jak najprędzej powstała w Poznaniu.
Szpital Dziecięcy na ul. Krysiewicza nie spełnia już norm lokalowych do opieki i leczenia dzieci. Zbyt mała powierzchnia, a
także brak możliwości rozbudowy i poprawy standardów bezpieczeństwa to największe braki tego miejsca. Dłużej takiej sytuacji nie można tolerować. Niestety zmienione przepisy unij-

ne wstrzymały rozpoczęcie budowy.
Paradoksalnie środki na budowę są już zabezpieczone przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 85%. Jednak nie
można ich uruchomić, ponieważ najpierw według przepisów
musi być sporządzona mapa potrzeb zdrowotnych. To jednak
w skali całego kraju będzie niezwykle czasochłonne. A dzieci
nie mogą czekać – jednogłośnie
oświadcza Zespół Parlamentarny. W związku z tym podczas
wizyty Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza 5 marca w Poznaniu spodziewane jest przedstawienie przez niego planów
tworzenia mapy zdrowotnej w
Polsce. Zespół wystosował również pismo do Ministra Zdrowia
w sprawie niezwłocznego stworzenia takiej mapy dla Wielkopolski, szczególnie w dziedzinie pediatrii – w celu przyspieszenia wykorzystania funduszy
unijnych na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego dla przyspieszenia działań podjął decyzję o
rozpoczęciu prac związanych z
projektowaniem szpitala. W tym
celu uruchomione zostały środki
w wysokości 10 mln zł. Wszystkie

wymagane formalności zostały przez Samorząd Województwa wypełnione. Prace nad budową szpitala mogą być uruchamiane jedynie w obszarze projektowym. Wszelkiego rodzaju
działania proceduralne, przetargowe i budowlane muszą czekać
na zatwierdzenie przez Wojewodę mapy potrzeb, który przekaże
z kolei dokumenty do Brukseli.
Dopiero po akceptacji przez unijne struktury można będzie rozpocząć budowę placówki szpitalnej w Poznaniu. Głównym zadaniem Zespołu Parlamentarnego jest przekonać władze rządowe, by te prace rozpoczęły się jak
najszybciej, a procedury skrócone do minimum.
Skład Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Szpitala Dziecięcego w Poznaniu: Marek Niedbała (SLD) – przewodniczący,
Alicja Chybicka (PO) – wiceprzewodnicząca (senator), Tomasz
Górski (niezależny) – wiceprzewodniczący, Maciej Banaszak
(SLD) – Sekretarz, Jan Cedzyński
(SLD), Piotr Chmielowski (SLD),
Dariusz Dziadzio (PSL), Tadeusz Dziuba (PIS), Krzysztof Kłosowski (SLD), Małgorzata Marcinkiewicz (niezależna), Munyamaa Killion (PO), Tadeusz Tomaszewski (SLD).

MARCIN WOJCIESZAK

Nowe miejskie plaże

Nie marnować pieniędzy

P

W

laże miejskie są pomysłem
przywiezionym z innych
miast europejskich. Korzystają z nich także osoby niepełnosprawne, zwłaszcza, że nie
zawsze je stać na jakikolwiek
wypoczynek. Wkrótce w stolicy Wielkopolski będzie coraz
więcej takich plaż.
Po raz pierwszy w historii Poznania w tym roku otwarte zostaną co najmniej trzy plaże miejskie. W miejskim budżecie przeznaczono na tę inwestycję 400 tysięcy złotych. Do połowy lutego czekano na pomysły
poznaniaków, jak powinny one
wyglądać i gdzie je usytuować.
Władze miasta zaproponowały trzy lokalizacje: w starym ko-

rycie Warty (Chwaliszewo), w
parku Szelągowskim przy ulicy
Ugory (Stare Winogrady) oraz
Przy moście Królowej Jadwigi
od strony osiedla Piastowskiego (Rataje). Mogą być inne lokalizacje których urzędnicy nie
wzięli pod uwagę.
Władzom Poznania zależy na
wyłonieniu najciekawszych pomysłów na funkcję rekreacyjną, sportową i kulturalną i zagospodarowanie przestrzeni plaż.
Powinny być różnorodne, aby
przyciągały latem dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze.
Przy każdej z plaż będą znajdowały się pomosty pływające,
spełniające rolę przystani rzecznych nad Wartą. awa

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w koalicji
z innymi partnerami, zgłosiła
kandydatów do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020.
Komitet tworzą partnerzy
społeczno-gospodarczy. Ich zadaniem jest monitorowanie wydawania funduszów unijnych.
To ważna funkcja, dlatego każdy chce mieć swojego przedstawiciela. A to dlatego, że komitety monitorujące decydują o kryteriach strategicznych, tematyce, konkretnych zapisach zawieranych w ogłoszeniu konkursowym. Organizacje pozarządo-

we także mogły wybrać swoich przedstawicieli. W wyborach
wzięło udział prawie 400 kandydatów z Wielkopolski.
Przedstawicielem Federacji
Organizacji Pozarządowych została Iwona Janicka. W dziedzinie ochrony środowiska zwyciężyli strażacy, w obszarze promowania włączenia społecznego,
równości szans płci, równości
szans i niedyskryminacji członkiem komitetu została Lidia Węsierska. WRPO to są ogromne
pieniądze i należy sprawiedliwie
i uczciwie nimi gospodarować.
Warto więc kontrolować wszystkie działania, by fundusze nie
zostały zmarnowane. awa
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Bądź turystą
onkursy wiedzy krajoznawczej i konkurs sprawnościowy rozstrzygnięto podczas XXXIX Zlotu „Bądź turystą
w swoim mieście”, zorganizowanego 8 lutego przez Oddział
Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka przy współpracy z Miastem
Poznań, Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w
Poznaniu i Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych.
W spotkaniu wzięła udział
m.in. Bożena Szydłowska – poseł na Sejm RP (patronat honorowy wydarzenia) i Lech Dymarski, dyrektor Wielkopolskiego
Muzeum Walk Niepodległościowych. Gośćmi honorowymi Zlotu „Bądź turystą” byli kombatanci
II wojny światowej. Na turystycz-

Na terapię
wad wymowy

nych szlakach tym razem spotkało się 321 osób z terenu powiatu poznańskiego, w tym 61
niepełnosprawnych.
Do wyboru było 5 tras: trasa
„Początków miasta”, Armii Poznań (trasa piesza), trasa „Cytadelowców”, trasa rowerowa
„Martyrologii Wielkopolan” oraz
trasa dowolna – samodzielna. Na mecie rajdu w Zespole
Szkół przy Al. Niepodległości 32
najliczniejsze drużyny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu,
Oddział PTTK w Luboniu i Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu otrzymały puchary i dyplomy.
W konkursach wiedzy zwyciężyły: Renata Walkowska, Anna Tymek, Marta Olszewska i Sylwia
Wieczorek. Za udział w konkursie sprawnościowym upominki
otrzymali wszyscy.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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WIECZÓR CHARYTATYWNY W ZESPOLE
SZKÓŁ NR 109 W POZNANIU-KIEKRZU

KAROLINA KASPRZAK
Ewa Lisowska prezentuje obraz autorstwa Zoﬁi Ratajczak,
wicedyrektora Zespołu Szkół nr 109, który został zlicytowany
za 650 złotych.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

N

Puchar przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 82
wręczyli: Eugeniusz Jacek, komandor Zlotu (z lewej),
posłanka Bożena Szydłowska i Lech Dymarski.

Sprawy pomocy
publicznej
Z

miany w przepisach dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych, a wśród
nich 30 dniowy termin wystąpienia o zaświadczenie o pomoc de minimis oraz obowiązek odprowadzania składek na
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
były tematem kolejnego spotkania z Moniką Misztal-Licińską, specjalistką do spraw pomocy publicznej.
Na spotkanie 26 stycznia w
Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania zaprosił Michał Tomczak, członek Krajowej Rady
Konsultacyjnej do spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych
tym razem dowiedzieli się m.in.
jak wygląda szczegółowy zakres kontroli oddziałów PFRON
w kwestii miesięcznego doﬁnansowania do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych (na co
zwracać uwagę, jak i kiedy zgłaszać zastrzeżenia), jakiego rodzaju zmiany nastąpiły w aktach
wykonawczych (m.in. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie miesięcznego doﬁnansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych).

KAROLINA KASPRZAK

a wzruszający wieczór
operetkowy zaprosił 6 lutego Zespół Szkół nr 109 w
Poznaniu-Kiekrzu i działające przy Zespole Szkół Stowarzyszenie Aktywna Szkoła
„As”. Podczas wieczoru trwała aukcja prac plastycznych
uczniów i nauczycieli, z której
całkowity dochód przeznaczono na zakup wyposażenia gabinetu logopedycznego.
Pacjenci Szpitala Rehabilitacyjnego, którzy korzystają z oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
nr 109, niebawem będą mieli
do dyspozycji polskie urządzenie nazywane „Uwagą słuchową” oparte na metodzie prof. Alfreda Tomatisa. Za pomocą tego
urządzenia można leczyć wady
wymowy, poprawiać słuch czy
wspierać zdolności nauki języków obcych.
– Terapia w Zespole Szkół nr
109 opiera się na przetwarzanych dźwiękach muzyki klasycznej np. Mozarta czy chorałów gregoriańskich. Nowe urządzenie stworzy pacjentom Szpitala możliwość terapii audiopsycholingwistycznej – mówiła
Hanna Smoczek, dyrektor Zespołu Szkół nr 109 i prezes Stowarzyszenia Aktywna Szkoła
„As”.
Spotkanie prowadził Ireneusz
Lesicki, nauczyciel ZS nr 109.
Publiczność usłyszała przeboje
operetkowe w wykonaniu Barbary Gutaj-Monowid przy akom-

paniamencie
fortepianowym
Doroty Lesickiej.
Prace plastyczne licytowane podczas wieczoru operetkowego to głównie obrazy akrylowe malowane na płótnie. Prowadząca aukcję Ewa Lisowska, artysta-plastyk ZS nr 109 zaznaczyła, że sztuka pojmowana jest
w Szkole jak arteterapia, która
pozwala twórcy na dialog z samym sobą. Prace uczniów i nauczycieli cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rezultat aukcji – zebrano ponad 5 tysięcy złotych.

KAROLINA KASPRZAK

Arie operetkowe w wykonaniu
Barbary Gutaj-Monowid.
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Walentynki
w Kaliszu

Szkodliwe
dla płodu
o kluczowych pytań związanych z podjęciem przez
kobiety z niepełnosprawnością decyzji o posiadaniu potomstwa zalicza się pytanie:
czy dziecko urodzi się zdrowe? Obok niego stają rozważania związane ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych,
przeciwcukrzycowych, przeciwdepresyjnych
oraz innych podczas ciąży.
Temu właśnie tematowi została poświęcona konferencja
europejska „Bezpieczeństwo
stosowania leków w czasie
ciąży” w dniach 2-4 lutego w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Każdego roku w Polsce na
świat przychodzi w przybliżeniu około 8-10 tysięcy dzieci z różnorakimi wadami rozwojowymi. Aby temu zapobiec,
niezbędna jest edukacja, proﬁlaktyka, a co się z tym wiąże,
świadomość że leki przyjmowane przez kobietę w czasie
ciąży mogą stanowić zagrożenie tak dla zdrowia jak i dla życia dziecka.

WIEDZIEĆ
JAK LECZYĆ
Konferencję zorganizował
Uniwersytet Medyczny oraz
konsorcjum
EUROmediCAT.
Debata stanowiła podsumowanie projektu EUROmediCAT
realizowanego w ramach 7
Programu Ramowego Unii Europejskiej. W komitecie organizacyjnym konferencji była prof.
dr hab. n. med. Anna LatosBieleńska, prof. dr hab. n. med.
Ewa Wender-Ożegowska, prof.
Lolkje de Jong-van den Berg i
prof. Helen Dolk. Naukowcy,
a także przedstawiciele środowisk medycznych, z całego świata zastanawiali się, w
jaki sposób leczyć, żeby chronić kobietę oraz nienarodzone
dziecko przed poważnymi powikłaniami.
Trzydniowe obrady poprzedziła konferencja satelitarna
pod nazwą „Proﬁlaktyka wad

wrodzonych – terapia kobiety
ciężarnej bezpieczna dla płodu” powzięta z inicjatywy EUROmediCAT, Sekcji Genetyki
Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji
Dysmorfologicznej Polskiego
Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiano m.in.
o zaleceniach dotyczących leczenia kobiet ciężarnych z
cukrzycą, padaczką, astmą
oskrzelową,
postępowaniu
u ciężarnych z rakiem piersi,
zgłaszaniu do Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych ekspozycji na leki i czynniki szkodliwe w trakcie ciąży.

PRELEGENT
Z DYSMELIĄ
Konferencję „Bezpieczeństwo stosowania leków w czasie ciąży” zainaugurował wykład, który przygotował Geoﬀ
Adams-Spink, człowiek z
uszkodzeniami kończyn powstałymi na skutek zażywania przez matkę w czasie ciąży leku o nazwie Thalidomid.
Geoﬀ opowiadał jak radzi sobie w życiu codziennym. Podróżuje po całym świecie i
upowszechnia monitorowanie urodzeń dzieci z wrodzonymi wadami kończyn, szerzy wiedzę o toksycznym (inaczej teratogennym) działaniu
Thalidomidu na płód. Geoﬀ
Adams-Spink jest członkiem
Zarządu „Disability Rights UK”
– wiodącej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii zajmującej się kompleksowym wspieraniem osób niepełnosprawnych, przewodniczącym Europejskiego Centrum Informacji o Dysmelii,
dawniej pracował jako dziennikarz BBC-Radio i korespondent wiadomości BBC. Geoﬀ
powiedział też o wielojęzycznym portalu „DysNet” założonym w 2012 roku przez Europejskie Centrum Informacji o Dysmelii, który umożliwia kontakt oraz komunikację
osobom z wrodzonymi wadami kończyn. Portal można znaleźć pod adresem www.dysnet.

W

restauracji „Margo” odbyła się 10 lutego po raz kolejny integracyjna zabawa walentynkowa, w której udział
wzięło około 150 osób niepełnosprawnych z placówek rehabilitacyjnych z Kalisza i sąsiednich powiatów.
Imprezę zorganizowała Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu, przy współorganizacji
Fundacji „Aktywni Zawodowo”
i Stowarzyszenia „Wszystko dla
Kalisza”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Przyjaciele” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przygodzicach, a
dobrą zabawę dla uczestników,
m.in. zabawne konkursy, opiekunowie z tej placówki. Nagrody w konkursach ufundował
prezes Fundacji „Miłosierdzie”
Stanisław Bronz.
Uczestniczyli
zaproszenie goście: m.in. wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, radni Jolanta Mancewicz
i Grzegorz Chwiałkowski oraz
dyrektor kaliskiego MOPS Eugenia Janura. Przywitał wszystkich Stanisław Bronz. Uczcił
minutą ciszy dwóch niedawno zmarłych przyjaciół Fundacji i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu: Senatora RP Stanisława Sikorskiego i zastępcę naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych
UM w Kaliszu Adama Bończyka. Głos zabrała wiceprezydent
Karolina Pawliczak, deklarując
chęć współpracy i pomoc działań „Miłosierdzia”.
Impreza przebiegała w ciepłej i radosnej atmosferze. Organizacji takich imprez przyświeca idea szerszej integracji
osób niepełnosprawnych, spotkania się w większym gronie,
nawiązania nowych kontaktów
i odnowienia już istniejących.

org, a proﬁl Geoﬀa na popularnym serwisie społecznościowym „Facebook”.

SPÓJNOŚĆ
INFORMACJI
Podczas spotkania zwrócono uwagę na współpracę między pacjentem a ekspertami
medycznymi,
gwarantującą
porozumienie co do stosowanego leczenia farmakologicznego. Zdaniem naukowców
potrzeba spójnych informacji, bo wyniki badań w zakresie stosowania leków w czasie
ciąży często są różnie interpretowane. Omówiono też ryzyko politerapii (stosowania kilku leków z różnych grup) i monoterapii (wyłącznie jednego
leku) w epilepsji oraz zaburzeniach o podłożu psychicznym.
Podkreślono, że kiedy leczenie jest bezwzględnie konieczne (np. w sytuacji tzw. padaczki lekozależnej, gdy zażywanie leku warunkuje brak napadów drgawkowych) należy stosować minimalne dawki leków.
W przypadku stosowania politerapii znacznie wzrasta ryzyko anomalii rozwojowych. Zażywanie w czasie ciąży kwasu walproinowego (walproinianu), leku o właściwościach
przeciwdrgawkowych stosowanego w leczeniu padaczki
oraz choroby afektywnej dwubiegunowej powoduje u dzieci obniżony iloraz inteligencji.
W Belgii lek ten jest stosowany
także w leczeniu migreny. W
Wielkiej Brytanii pacjent musi
podpisać zgodę na stosowanie
walproinianu w ciąży. W dyskusji zawarto wniosek, że walproinian można podawać tylko
wtedy, gdy kobieta poddaje się
skutecznej antykoncepcji. Niebezpieczne są też neuroleptyki
i barbiturany.
Reasumując, konferencja europejska „Bezpieczeństwo stosowania leków w czasie ciąży”
przyniosła szereg ważnych informacji zarówno dla pacjentek jak i przedstawicieli środowisk medycznych.

KAROLINA KASPRZAK

MARIUSZ PATYSIAK

FOT. MARIUSZ PATYSIAK
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Pomóżmy uratować
życie Bartkowi
W

poprzednim,
lutowym
wydaniu naszego miesięcznika „Filantrop” opublikowaliśmy już apel mamy Anety Juszczak o pomoc dla jej
4-letniego synka Bartka, któ-

ry choruje na zagrażającą życiu ciężką neutropenię – chorobę szpiku kostnego. Bartuś
dosłownie każdego dnia walczy o życie, a rodzice, jak czytamy we wspomnianym apelu, mimo że zdruzgotani i bezsilni, będą walczyć o synka do
końca. Przeszkodą w tej walce jest brak pieniędzy na dojazdy do szpitali, leki, badania, przygotowania do prze-

N

azywam się Klaudia Kopryjaniuk , mam 20 lat i pochodzę z Gdyni. Od października podjęłam naukę szkole policealnej na kierunku administracja. Zdecydowałam się na
ten kierunek w nadziei na pracę w przyszłości w biurze ze
względu na mój stan zdrowia,
który pozwala mi na wykonywanie wyłącznie pracy siedzącej.

szczepu szpiku. Dotychczasowe zmagania z chorobą pochłonęły wszystkie oszczędności rodziców.
Dlatego w tej dramatycznej
sytuacji ponawiamy ich apel o
pomoc i prosimy o przekazywanie 1% podatku na Fundację Przeciwko Leukemii KRS
0000151978, cel szczegółowy
„Bartosz Juszczak”. red

Urodziłam się 1995 roku w 31
tygodniu ciąży. Byłam siedmiomiesięcznym
wcześniakiem, ważyłam 1450 g. Zostałam miesiąc w szpitalu, aby
uzyskać wagę 2 kg. Z powodu wcześniactwa skierowano
mnie do neurologa. Rodzice
jeździli ze mną do lekarzy na
początku prywatnie wierząc,
że dzięki temu lepiej będą mnie
leczyć. Oni jednak zapewniali,
że wszystko jest w porządku .

Dla ratowania życia

Przy oddawaniu krwi.

K

Punkt badań lekarskich
kwaliﬁkujących do oddania
krwi i szpiku kostnego.

Tymczasem w przychodni neurologicznej okazało się, że jestem chora na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią diparezy spastycznej
(zbyt duże napięcie mięśniowe czterokończynowe). Dostałam skierowanie na rehabilitację. Przez lata intensywnej rehabilitacji nauczyłam się siadać, raczkować, mówić i stawać przy sprzętach.

J

KAROLINA KASPRZAK
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lub Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu
zorganizował kolejną akcję poboru krwi dla dzieci chorych na
hemoﬁlię. 30 stycznia w Ze-

spole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zebrano 15,440 litra krwi.
Zbiórkę przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Na pobór krwi zgłosiło się
70 osób, do oddania dopuszczono 35. Wśród dawców krwi
byli mieszkańcy powiatu poznańskiego oraz Wielkopolski.
Bezcennym lekiem dzielili się
uczniowie Zespołu Szkół nr 1,
którzy w oczekiwaniu na zabieg
przyznali, że stresu nie czują.
Wiedzą, że każda decyzja o oddaniu krwi chroni zdrowie i życie.
Przed pobraniem krwi należało zgłosić się do punktu badań lekarskich. Była to również
okazja, aby zapisać się do bazy
potencjalnych dawców szpiku
kostnego. Oby dawców było jak
najwięcej, bo krwi wciąż brakuje
w polskich szpitalach. Ratowanie życia nie może czekać.

Bezcenny lek darowali m.in. uczniowie Zespołu Szkół nr 1.

estem mamą czteroletniego
Wiktorka, którego wychowuję
sama, a ze względu na jego stan
zdrowia musiałam zrezygnować z
pracy. Mieszkamy w Jelczu-Laskowicach, gdzie objęty jest specjalistyczną opieką zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego w przedszkolu Niepublicznym „Pentliczek”.
Utrzymujemy się tylko ze świadczeń rehabilitacyjnych na syna
oraz bardzo skromnych alimentów, które i tak płaci nam fundusz
alimentacyjny, a nie ojciec Wiktorka. Fundusze są ogromnie okrojone przez kredyty, które zaciągnęłam na rehabilitację mojego syna.
Dziś żaden bank nie chce mi już
udzielić kredytu, gdyż mam ich za
dużo.
Wiktor urodził się w 37 tygodniu
ciąży z niedotlenieniem mózgu.
W siódmej dobie życia zdiagnozowano mu wylew II stopnia do lewej komory mózgu i poszerzenie
miedniczki lewej nerki. Na oddziale noworodkowym przeszedł trzy
fototerapie. Od urodzenia jego pra-
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Nie poddam się, będę chodzić
nicy koło Złotowa. Jestem poddawana m.in. zabiegom kinezyterapii, hipoterapii, terapii ręki, zajęciowej, cranio-sacralnej, dogoterapii, kinezjologii edukacyjnej, masażowi
itp. Od niedawna uczę się chodzić o kulach. Kiedyś myślałam, że to nie będzie możliwe,
a tu już chodzę!

0000-2088-2000-0010 z dopiskiem na leczenie Klaudii Kopryjaniuk 203/K.

W swoim miejscu zamieszkania uczęszczam na godzinne zajęcia hipoterapii, ﬁzykoterapii oraz hydroterapii.
Na co dzień poruszam się na
wózku, a także przy pomocy
balkonika. Chcę się usamodzielnić. Zaczęłam wychodzić
na spacery o balkoniku, na razie na krótsze, kilometrowe
odcinki drogi. Z czasem będą
coraz dłuższe, ponieważ to
moja nadzieja od zawsze, że
będę sama chodzić. Nie poddam się.

W uzbieraniu pieniędzy na
turnus rehabilitacyjny można mi też pomóc za pośrednictwem zbiórki publicznej na

Można również przekazać
1% podatku na moje leczenie,
wpisując w zeznaniu podatkowym: KRS 0000186434, cel
szczegółowy 1% Na leczenie
Klaudii Kopryjaniuk 203/k

KLAUDIA KOPRYJANIUK

Od czterech lat uczęszczam
na turnusy do specjalistycznego Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Staw-

FOT. (2X) ARCHIWUM

Proszę Państwa o wsparcie,
bo dzięki niemu będę mogła
częściej korzystać z kosztownych turnusów rehabilitacyjnych w „Zabajce”, na które już
mnie nie stać, a które tak bardzo pomagają mi w spełnieniu marzenia o samodzielnym
chodzeniu i, co za tym idzie,
samodzielnym życiu. Darowizny można przekazywać
na moje subkonto w Fundacji „Słoneczko” 89-8944-0003-

W 2000 roku przeszłam w Poznaniu operację nóg. Podcinano mi trójpoziomowe ścięgna achillesa. Dzięki temu jest
dużo lepiej, lecz nadal boję
się chodzić sama. Miałam też
operację zeza w lewym oku.

FOT. ARCHIWUM

Wciąż nie tracę nadziei

wa nóżka była nieprawidłowo ułożona. Od pierwszych chwil życia
terapeuci nauczyli mnie, jak ją rehabilitować.
Rehabilitację rozpoczął bardzo
wcześnie, mając 2,5 miesiąca. Ko-

portalu siepomaga.pl. Należy
wpisać w wyszukiwarkę adres: https://www.siepomaga.
pl/f/f-sloneczko/c/1728. Prowadzony jest też fanpage na
portalu społecznościowym „Facebook” – „Lęk przed chodzeniem, pomóż Klaudii”, pod adresem: https://www.facebook.
com/LekprzedchodzeniemPomozKlaudii.

rzystał z opieki specjalistów we
wrocławskim Ośrodku „Promyk
Słońca”, w SPD „Tęcza” i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie. Wciąż boryka się z
opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, ma wadę wymowy i postawy, obniżone napięcie
mięśniowe w dolnej części ciała,
koślawość kolan i stóp, nadpobudliwość psychoruchową. Wszystkie umiejętności nabywa z dużym
trudem, okupionym wysiłkami terapeutów. Wiktorek nie może skupić się na wykonywanych czynnościach przez dłuższy czas i potrzebuje aktywnego wsparcia drugiej osoby.
Ale osiągnął już wiele i rokuje dobrze. Ma szanse na naukę w
ogólnodostępnej szkole oraz na
pełną samodzielność w przyszłości, jednakże niezbędna jest do

tego stała rehabilitacja oraz udział
w turnusach rehabilitacyjnych. Już
w przyszłym roku szkolnym obejmie go obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, do tego czasu pragnę z nim zrobić jak najwięcej, aby był gotowy na to nowe wyzwanie.
Wraz z zespołem psychologiczno-pedagogicznym widzimy dla
niego szansę w zajęciach Biofeedback EEG. Jednak są one dostępne tylko odpłatnie. Początkowa seria 10 zajęć to koszt 600zł. Marzy
nam się także trening słuchu metodą Thomatisa, jednakże ﬁnansowo jest to już dużo większe wyzwanie. Wierzę, że z Państwa pomocą uda mi się zebrać pieniądze.
Wciąż nie tracę nadziei.
Serdecznie proszę o wpłaty darowizn na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełno-

sprawnym „SŁONECZKO” nr 89
8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem WIKTOR KABAŁA 659/K. Proszę też o 1% podatku dla mojego syna nr KRS
000186434, cel szczegółowy Wiktor Kabała.
Zapraszam do odwiedzenia
bloga poświęconego mojemu synkowi: www.mamawiktora.blogspot.com, a także na stronę Fundacji z apelem o pomoc dla mojego dziecka: www.fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.
php?ida=659/K.

MAGDALENA MARZEC
MAMA

Od redakcji: skany dokumentów poświadczających stan
zdrowia Wiktora Kabały znajdują się w naszym posiadaniu.
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Balowe
serduszka

Nie da się żyć
bez snu

N

a „Zimowym Balu Serduszkowym” bawili sie członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w
Poznaniu w sobotę 31 stycznia
w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami”. Bal prowadziła Serduszkowa Wróżka, czyli
Ewa Kowalska z Agencji Artystycznej „Rytm”.
Powitała wszystkich przewodnicząca Zarządu Koła Wanda Służewska, która w szczególności wymieniła osoby biorące
udział w balu i wspierające jego
działalność.
Następnie
Serduszkowa
Wróżka wymieniała poszczególne postacie, w które wcielili się młodzi ludzie. Bal zaczęła od poprowadzenia poloneza. Podczas imprezy przeprowadzała konkursy, zachęcała dzieci i młodzież do tańca. Śpiewała
też piosenki. Oprawę muzyczną
zapewnił didżej.

Z JULITĄ PACZOSIK, specjalistką zdrowia publicznego, socjologiem,
absolwentką Uniwersytetu Medycznego, wolontariuszką rozmawia
AURELIA PAWLAK.
wiście w przypadku głębokich
zaburzeń związanych z depresją konieczny jest zupełnie
inny sposób terapii.

FOT. ARCHIWUM

– Jakie znaczenie dla zdrowia mają wspomniane fazy
snu?

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

– Bezsenność zagraża normalnemu funkcjonowaniu?

KATARZYNA KUSEK

Zaklęta
Jesteś zaklęta
w ten kształt
niedoskonały,
ograniczona
sobie wbrew.
Pełzanie
to twoja natura.
Nie będziesz chodzić,
nie będziesz
latać. Niebo
jest zamknięte
do końca
twego świata.
Może potem
dostaniesz
przepustkę do Edenu.

– Sen jest podstawową potrzebą biologiczną organizmu. Nie da się żyć bez przesypianych regularnie nocy. Na
nic wmawianie sobie, że do
bezsenności można się przyzwyczaić, przespać trzy godziny i to wystarczy. Sen nie
jest stanem biernym, w którym mózg się wyłącza i wypoczywa. On pracuje przez cały
czas. W czasie snu dochodzi
do tak zwanej fazy spoczynku
i to jest ten moment, w którym
wypoczywamy. A więc następuje zaprzestanie aktywności
ruchowej, utrata świadomego kontaktu z otoczeniem oraz
zmniejszenie reakcji na bodźce zewnętrzne. Natomiast zachowana jest aktywność układu nerwowego, który podlega cyklicznym zmianom, czyli fazom snu. Są one konieczne, by rano wstać i czuć się wypoczętym.
– Czy we śnie porządkujemy dzień, który przeżyliśmy?
– Tak właśnie jest, bo układamy to, co nas spotkało i co
właśnie minęło. Dotyczy to dobrych i złych wydarzeń. Dobroczynny wpływ na dobry sen
ma melatonina. Ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy, a także pomaga w ponownym zasypianiu
i poprawia jakość snu. Oczy-

– Są to: zasypianie, marzenia senne i sen pomiędzy marzeniami sennymi. Trudności związane ze snem najczęściej dotyczą zasypiania. Kładziemy się do łóżka, wyłączamy światło i się zaczyna przewracanie z boku na bok, przez
głowę przelatują setki myśli,
jesteśmy ożywieni. O zaśnięciu nie ma mowy. Podczas snu
normalnego najpierw następuje tak zwana faza NREM trwająca od osiemdziesięciu do stu
minut, po której wchodzimy w
fazę REM, wynoszącą piętnaście minut. Takich cyklów w
czasie siedmiu, ośmiu godzin
snu występuje około czterech,
pięciu. Najważniejsze, by te
fazy następowały po sobie cyklicznie. Tylko po takim śnie
rano jesteśmy wyspani i mamy
siły na cały dzień. Bez fazy zasypiania, z którą najczęściej
mamy duże problemy, nie będzie kolejnych etapów snu, a
więc fazy przygotowującej do
marzeń sennych NREM, a bez
niej nie będzie najważniejszej
fazy REM, czasu aktywnego
wypoczynku mózgu.
– Jak długo powinniśmy
spać w nocy?
– Prawidłowy sen powinien
trwać osiem godzin. Spanie
mniej niż sześć godzin na dobę
oraz więcej niż osiem wpływa
negatywnie na długość naszego życia. Długotrwałe zmuszanie do niespania powoduje zaburzenia psychiczne w postaci
urojeń i omamów. Mózg, który nie wypoczywa, nie odnawia swoich komórek i połączeń między nimi, powoli się
wyłącza. Bezsenność trapiąca człowieka przez dziesiątki
lat negatywnie wpływa na jego
życie. O problemie bezsenno-

ści możemy mówić wtedy, gdy
dotyczy ona co najmniej jednej
z faz snu. Cierpi zarówno ta
osoba, która nie może zasnąć
oraz ta, która zasypia, ale często budzi się w nocy.
– Bezsenność często się bagatelizuje, a przecież niesie
ze sobą cierpienie i przyczynia się do wielu poważnych
dolegliwości.
– Wywołuje między innymi
choroby serca, nadciśnienie
tętnicze, zwiększa ryzyko wypadków, wpływa negatywnie
na nasz układ odpornościowy,
przez co częściej zapadamy na
różne infekcje. Brak snu może
również powodować poważne
zaburzenia psychiczne. Wśród
osób starszych bezsenność
jest wynikiem innych dolegliwości, przykładowo przerostu
prostaty, niewydolności krążenia, zaburzeń oddychania, zaburzeń żołądkowo-jelitowych,
a także problemów psychicznych, zwłaszcza depresji.
– Jak leczyć bezsenność?
– Wszystko zależy od pacjenta. W leczeniu farmakologicznym stosuje się środki
nasenne i uspokajające, czyli antydepresyjne i dodatkowo przeciwlękowe. Bezsenności nie należy jednak leczyć
wyłącznie preparatami farmakologicznymi. W bezsenności
przewlekłej stanowią one tylko środek wspomagający psychoterapię.
– A zioła?
– Wykazują wysoką skuteczność w walce z bezsennością.
Szczególnie wskazane jest
boldo, melisa, lipa, waleriana,
kocimiętka, rumianek, wrzos,
marzanka, lawenda, kozłek lekarski i chmiel oraz mieszanki relaksująco-uspokajające.
Trzeba jednak pamiętać, że
nie pomogą one w przypadku
zaawansowanej depresji. W takich przypadkach najważniejsza jest rola psychiatry i psychoterapeuty.
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FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Bajki – niesłyszącym
dzieciom

Dzieci z wadami słuchu mają dużo ciekawych książek.

„O

nych OS-W z dwiema niesłyszącymi uczennicami Liceum Ogólnokształcącego – Katarzyną Nowak i Kingą Rączkowiak zaprosiła dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej do zabawy. Zadaniem było odszukiwanie opisanych na kartkach przedmiotów.
Najpierw jednak trzeba było rozpakować „Bajkowóz”.
W kolorowym domku na kółkach znajdowało się blisko 100
książek oraz zabawki dostosowane do potrzeb dzieci z wadami słuchu. Najbardziej zaciekawiła dzieci książka z dużą dziurą, przez którą można było oglądać to, co dzieje się dookoła i
specjalny podświetlany kalejdoskop. Był nawet przyrząd do tworzenia dziwnych obrazów – żeby
sprawdzić, czy to on, należało
przyłożyć go do oka.
– Do „Bajkowozu” będą miały dostęp dzieci przebywające w
internacie, kształcące się w naszym Ośrodku. Są słabosłyszące,
niesłyszące, z całkowitą utratą
zdolności mowy. Chcemy wprowadzić je w świat kultury – powiedziała Tatiana Hylla, wicedy-

rektor do spraw Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Donata Dychtoń-Kirylczuk,
prezes Fundacji „Serdecznik” zaznaczyła, że przedmioty znajdujące się w „Bajkowozie” wpływają korzystnie na wzrok i dotyk, a
co najważniejsze, umożliwiają
dzieciom z problemami słuchu
poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie. Dzieci w towarzystwie bajkowych opowieści nie
czują się samotne. Więcej o projekcie „Oddział Bajka” na www.
oddzialbajka.pl

KAROLINA KASPRZAK

ddział Bajka – wędrująca szpitalna biblioteka”
to projekt Fundacji „Serdecznik”, który powstał, aby uchronić przewlekle chore dzieci od
smutku i innych trudnych emocji. „Bajkowozy”, czyli kolorowe
domki na kółkach z książkami
krążą po szpitalach, hospicjach
oraz ośrodkach w całej Polsce.

12 lutego kolejny „Bajkowóz”
organizacja przekazała Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niesłyszących w
Poznaniu.
Od samego rana Ośrodek wypełniały kolory i atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych. Monika Gronowska, psycholog szkół ponadgimnazjal-

D

Jasełka stopiątki
Maltańskich, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, rodzice i społeczność
szkolna.
Inscenizację jasełkową rozpoczął występ grupy „Dance” – taniec dzieci pod kierunkiem Anity Zakrzewskiej, a zakończyła
deklamacja krótkich utworów
dla babć i dziadków z okazji ich
święta.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

zieci z niepełnosprawnością intelektualną świetnie
sprawdziły się w roli artystów.
Przedstawienie jasełkowe zainspirowane tekstami Doroty Gelner przygotowały klasy
młodsze Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu. 26 stycznia w auli muzycznej panowały
wielkie emocje.
Świąteczną prezentację ukazującą walkę dobra ze złem wykonali uczniowie niemówiący przy wsparciu i pomocy nauczycieli. Podziwiały ją dzieci z
Przedszkola Specjalnego nr 164,
Przedszkola nr 53 im. Koszałka
Opałka, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów

Zadania – z tłumaczeniem na
język migowy.

Dla babć i dziadków.
Przedstawienie w wykonaniu uczniów klas młodszych.
Katarzyna Przybył, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
nr 105 przyznała, że dzieci bardzo przeżywały występ, a szczególna widownia i burza oklasków nagrodziły trud przygoto-

wań. Spotkanie nie doszłoby do
skutku, gdyby nie zaangażowanie kadry pedagogicznej i opiekunów.

KAROLINA KASPRZAK
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Gościła nas Karty
pszczółka po nowemu
marca upływa termin
Maja
31
ważności Kart Rodziny Dużej wydanych w laak co roku 17 stycznia Ze- tach 2013-2014. Poza tym
Jkiego
spół Szkół im. Józefa Wybic- trwa składanie wniosków
w Parkowie odwiedzili
o przyznanie Karty Rodziny
Dużej przez rodziny 3+.

FOT. ARCHIWUM

Posiadacze starych kart,
aby nadal korzystać ze zniżek, muszą od nowa przejść
całą procedurę. Odpowiednio wczesne składanie wniosków umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności w wydawaniu kart, które będą obowiązywały do 31
grudnia 2017 roku.

Dyrektorka szkoły Maria Cisowska przedstawiła nowego
burmistrza Rogoźna Romana
Szuberskiego. Sławnych sportowców zaprezentował nauczyciel wychowania ﬁzycznego Krzysztof Działo, szef
szkolnego kółka olimpijskiego. Po powitaniach ruszyła zabawa. Przez cały czas parkiet
był zajęty przez tańczącą młodzież. Atrakcją balu był występ
dziewcząt z zespołu tanecznego „Pa-mar-sze” przy Rogozińskim Centrum Kultury. Był też
konkurs tańca, w którym pary
tańczyły w rytm dwudziestu
fragmentów różnych utworów.
Czas minął szybko i musieliśmy pożegnać się z pszczółką Mają.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Karta Rodziny Dużej przyznawana
jest
każdemu
członkowi rodziny wielodzietnej, który zamieszkuje oraz jest zameldowany
na terenie Poznania. Karta
przyznawana jest także rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka.
Uzyskanie uprawnień do
jej przyznania dla dzieci powyżej 18 roku życia uzależnione jest od kontynuowania
nauki.
Wniosek o wydanie karty można złożyć za pomocą formularza internetowego
dostępnego na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl
lub bezpośrednio w siedzibie Poznańskiego Centrum
Świadczeń. Klientom, którzy
zgłoszą się osobiście, przysługuje obsługa w odrębnie
przygotowanym do ich dyspozycji stanowisku na parterze budynku PCŚ.
Kartę można odebrać bezpośrednio w siedzibie PCŚ w
oddzielnym, przyjaznym pokoju z wyodrębnionym kącikiem dla dzieci lub za pośrednictwem poczty. Ta forma odbioru przeznaczona
jest jednak dla osób, które
złożyły komplet dokumentów wraz z wymaganymi
podpisami.
Dla tych którzy ze względu na swoje codzienne obowiązki nie mogą przyjść osobiście, uruchomiono usługę ,,Wygoda dla 3+”. Polega
ona na tym, że kartę można odebrać bezpośrednio
w miejscu zamieszkania za
pośrednictwem pracownika
PCŚ, który przywiezie ją do
domu oraz pomoże dopełnić
wszystkich formalności. awa

Zespół „Akord” ze swoim dziełem.

„C

icha noc, święta noc” –
pod takim hasłem w Osiedlowym Domu Kultury „Orbita”
w Poznaniu przeprowadzono V
Przegląd Jasełek Seniorów. Organizatorem wydarzenia był
Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5 „Klub Winogrady”. W ten sposób promowano pozytywny wizerunek osób
starszych w społeczności lokalnej.

Filia nr 2 „Klub Ogrody”, „Wesoła Ferajna” z Klubu Seniora „Cybinka”, „Piastowski Promień” z
ZDDP Filia nr 3 „Klub Promień”
i „Szarotki” z Ośrodka Kultury w
Luboniu.

Na co dzień zmagają się z
kłopotami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi. Udział
w zajęciach artystycznych w
dziennych domach pomocy
społecznej pozwala na chwilę oderwać się od codziennych
trosk. W tegorocznym Przeglądzie uczestniczyło 8 zespołów:
„Akord” z ZDDP Filia nr 5 „Klub
Winogrady”, „Ognisko Bis” z
Domu Pomocy Społecznej „Ugory”, „Jesienne Róże” z ZDDP Filia
nr 1 „Klub Centrum”, „Teatrzyk
na luzie” z Klubu Seniora „Dębowy liść”, „Sami Swoi” z ZDDP

V Przegląd Jasełek Seniorów
otworzyła Aneta Kustal-Toporek, kierownik „Klubu Winogrady”. Każdy zespół otrzymał specjalną kartę do głosowania. Prezentacje artystyczne oceniało
też jury, biorąc pod uwagę m.in.
kostiumy, oprawę muzyczną,
prezentację sceniczną, wymowę przedstawienia. Widownia
była zachwycona występami seniorów. Patronat medialny nad
wydarzeniem sprawował m.in.
„Filantrop Naszych Czasów”.

– Przygotowaliśmy jasełka na
wesoło – mówiła Alicja Kozłowska z Klubu Seniora „Dębowy
liść” w Biedrusku. Takie spotkania pozwalają nam integrować
się ze społeczeństwem.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

przebierańcy oraz goście kolejnego balu karnawałowego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem „W
krainie pszczółki Mai”.

Oprócz osób niepełnosprawnych z powiatu obornickiego zaproszeni zostali nasi
słynni paraolimpijczycy: Maciej Frejmut – trzykrotny medalista w kajakarstwie (1988,
1992, 1996), Ryszard Bukański – siedmiokrotny medalista
mistrzostw świata i Europy w
łucznictwie, Milena Olszewska
– brązowa medalistka Igrzysk
Paraolimpijskich z Londynu,
Ireneusz Gołda – 11-krotny medalista w rzucie młotem, Zbigniew Rachwalski – hokeista
na trawie, medalista Igrzysk
Olimpijskich w Moskwie i pływak Krzysztof Paterka – medalista paraolimpiady w Atenach,
wielokrotny mistrz świata.

Jasełka na wesoło

Występuje „Ognisko Bis”.
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PKS pomocny
Sto lat rotmistrza
niepełnosprawnym Andrzejaka
N

ie tylko dworce kolejowe są poważnym wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych. Muszą oni
zmagać się ze schodami,
windami, peronami, wejściem do pociągu i zajęciem
miejsca. Podobne problemy
są na dworcach autobusowych.
Nowelizacja ustawy z 15
stycznia 2015 roku o transporcie drogowym wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest samorząd,
zlokalizowanych
w miastach powyżej 50.000
mieszkańców, do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Dotyczy ona
przechodzenia z poczekalni
do miejsca odjazdu autobusu, wejścia na jego pokład,

korzystania z wind, wózków
inwalidzkich, załadowania i
odbioru bagażu, podróżowania z psem przewodnikiem,
dojścia na miejsce siedzące
w autobusie.
Każdy dworzec spełniający wymogi, a także dostosowany do udzielania pomocy
osobom niepełnosprawnym,
zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem za pośrednictwem wojewody do ministra
transportu o uznanie go jako
udzielającego pomoc.
Zgodnie z regulacją prawną w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych,
na których osobom niepełnosprawnym o ograniczonej
sprawności ruchowej będzie
udzielana pomoc. Dotyczy to
Warszawy, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Lublina. awa

Chorzy czują się
jak w domu
O

d lat Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddział Wielkopolska organizuje turnusy dla swoich podopiecznych. Chętnych jest bardzo
dużo, bowiem oprócz zajęć rehabilitacyjnych mogą
poznać innych ludzi, odpocząć psychicznie i ﬁzycznie.
Największym
powodzeniem cieszą się wyjazdy do
Bornego Sulinowa oraz do
miejscowości Piaski koło Gostynia i Dąbki w województwie mazowieckim. Tam
chorzy na stwardnienie rozsiane czują się jak w domu.
Atrakcją jest dobry klimat,
lasy, czyste powietrze i możliwość skorzystania z różnego rodzaju zabiegów.
Aby otrzymać skierowanie, należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne, przykładowo wydane przez ZUS z orzeczoną

grupą inwalidzką. Po spełnieniu określonych warunków możliwy jest także wyjazd z opiekunem.
– Chorzy sami załatwiają rezerwację i formalności – mówi Róża Korczyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia
Rozsianego Oddział Wielkopolska. – Za pobyt płacą
2.500 złotych z funduszów
zgromadzonych na subkoncie. Nie każdego stać na tak
kosztowny wyjazd, dlatego
korzystają z turnusu raz do
roku. Oczywiście, w zależności od zasobów portfela
można jeździć częściej.
Turnus
rehabilitacyjny
może mieć charakter ogólnousprawniający, specjalistyczny z programami rekreacyjno-sportowym i sportowym, szkoleniowym, psychoterapeutycznym, rozwijającym
zainteresowania.
Ważna jest także nauka niezależnego funkcjonowania
(poruszanie się, samoobsługa, wykonanie podstawowych prac domowych). awa

F

ranciszek Andrzejak, ostatni żyjący żołnierz przedwojennego 7 pułku Strzelców
Konnych, uczestnik kampanii
wrześniowej 3 lutego świętował swoje setne urodziny. Z tej
okazji w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Kopernika 11a
w Słupcy zorganizowano uroczystość jubileuszową. Wziął
w niej udział Piotr Florek, wojewoda wielkopolski.
Rotmistrz Franciszek Andrzejak urodził się 3 lutego 1915
roku. Walczył w kampanii wrześniowej, w bitwie nad Bzurą, w

Puszczy Kampinoskiej i w obronie Warszawy. 3 lutego otrzymał
medal „Pro Patria” i Znak Honorowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Piotr Florek wręczył stulatkowi pamiątkowy medal Witolda Celichowskiego – pierwszego wojewody
poznańskiego. Spotkanie z jubilatem było okazją do obejrzenia
wystawy i pokazu sprzętu wojskowego, stanowiącego wyposażenie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

KAROLINA KASPRZAK

Nie jesteś sama
P

od takim tytułem Dariusz
Godlewski, doktor nauk
medycznych i Małgorzata
Adamczak, doktor nauk humanistycznych,
psycholog
kliniczny napisali poradnik
dla kobiet z rakiem piersi.
Autorzy na dwudziestu stronach przedstawili najważniejsze problemy wiążące się z tą
chorobą: jak postępować, gdy
przerażona chora kobieta zadaje pytanie, dlaczego zachorowałam, jak sobie z tym poradzić, czy chemioterapia wystarczy, w jaki sposób ułożyć
relacje z najbliższymi. Autorzy napisali także o odrzuceniu, braku akceptacji poszukiwaniu szczęścia i spoko-

ju. Zaznaczyli, że nikt w chorobie nie musi być sam. Może
podzielić się lękami, obawami,
strachem, złymi myślami, brakiem chęci do życia.
Pomocną dłoń na pewno
wyciągną Amazonki. Na oddziały szpitalne przychodzą
delegowane od nich wolontariuszki, które swoją siłą, życzliwością i optymizmem wspierają kobiety zmagające się z
chorobą. Po raz pierwszy w
tym roku, 6 lutego, odbyło się
ich coroczne spotkanie w siedzibie ﬁrmy POFAM przy ulicy
Lindego w Poznaniu. Stało się
ono okazją do podzielenia się
doświadczeniami. awa

Mammobus bliżej
kobiet
O

d czasu, kiedy pierwsze
mammobusy wyruszyły do
małych miast, miasteczek i wsi
w Wielkopolsce, minęło już kilka lat. Nadal cieszą się popularnością, bo dzięki nim można
uratować zdrowie i życie wielu kobiet.
W tym roku dzięki NFZ mammobusy od 23 lutego do 1 marca gościły m.in. w Buku, Lesznie, Żerkowie, Krotoszynie, Śremie, Pyzdrach, Komornikach,
Rawiczu, Przeźmierowie, Nowym Mieście nad Wartą, Jarocinie, Turku, Osiecznej, Rogoźnie,
Luboniu, Wągrowcu, Witkowie.

Wciąż jednak pokutuje niechęć
do poddawania się mammograﬁi. Kobiety tłumaczą się, że mają
za daleko do lekarza, że brakuje
im czasu, że jakoś to będzie.
Tymczasem bezpłatne badanie w mammobusie jest nieinwazyjne i pozwala na wczesne
wykrycie choroby, co zwiększa
szansę wyleczenia. Nie trzeba
skierowania i innych formalności. W Polsce propaguje się
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, obejmujący kobiety w wieku 50-69 lat, najbardziej narażone na zachorowanie. awa
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Krwiodawcy
u dzieci
P

Przebierańcy
„Klaudynki”

Krwiodawcom towarzyszyła
wicedyrektor przedszkola Jolanta Kaminiarz. Wyjaśniała dzieciom, czym zajmują się krwiodawcy. Maluchy dla swoich gości śpiewały piosenki, mówiły
wierszyki, tańczyły. W spotkaniu
wzięli też udział byli pracownicy przedszkola. Dla nich i krwiodawców wystąpiły grupy cztero, pięcio i sześciolatków. Rozdawano upominki ufundowane
przez Radę Rodziców.

rzedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego: prezes Jerzy Zieliński, wiceprezes Zbyszko Wojciechowski, członek Zarządu Zbigniew
Cybulski oraz członek Bronisław Tomkowiak odwiedzili
dzieci w Przedszkolu nr 5 „Weseli Sportowcy” w Luboniu, by
przekazać im upominki: książki
od Wydawnictwa „Publicat” SA
w Poznaniu.

Pomocy z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” w niedzielę 15 lutego w Domu Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach.
Witała wszystkich prezes
„Klaudynki” Anetta Szarzyńska
dziękując państwu Wlazłym za
gościnę w „Hedanie”, udzielaną „Klaudynie” od lat, wolontariuszkom zaangażowanym w
organizację balu, piekarni „Łobza” w Zaniemyślu i cukierni Piotra Kaczmarka w Kórniku.
Wśród przebierańców byli m.
in.: leśnik, traper, Jurek Owsiak,
Cyganka, piłkarze, wiosna, diabeł, myszka miki, królewna. Były
tańce, konkursy, zabawy nagradzane upominkami. Wybrano
królową balu Agnieszkę Siejak i
króla Dawida Kusika.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

P

rzebranie było biletem
wstępu na tegoroczny Klaudynkowy Bal Przebierańców
Kórnickiego Stowarzyszenia

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

Krwiodawcy rozdają dzieciom książki.

Dar życia z Lubonia

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

odczas 74 akcji krwiodawczej przeprowadzonej przez
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu w niedzielę 25 stycznia w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej
nr 1 zebrano 35 1itrów krwi.
Kierowała poborem lek. med.
Dorota Oberc, prowadzonym
przez 15 pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Przybyło dużo krwio-

dawców z rzadkimi grupami,
przede wszystkim minusowymi.
Krew oddało 78 osób, w tym 20
kobiet.
Wśród oddających znaleźli się
krwiodawcy, którzy nie oddawali krwi po raz pierwszy. Na przykład Bartłomiej Jankowski robił
to już po raz 10, a Igor Pawlewski – po raz 9.
Podczas niedzielnej akcji do
klubu wstąpiło dwóch nowych
członków: Mariusz Napierała i
Grzegorz Kleiber. Darczyńcami
akcji byli: „Ziołolek” Sp. z o.o. w
Poznaniu, LOSiR, „Dramers” SA
Rabowice koło Swarzędza, Kompania Piwowarska Lech Browary Wielkopolskie w Poznaniu,
RCKiK w Poznaniu. W przeprowadzeniu akcji pomagali: Zbigniew Cybulski, Zbyszko Wojciechowski, Józef Wyzujak, Ewa
Wojciechowska. Dyrektor SP nr 1
w Luboniu Grzegorz Anioła udostępnił pomieszczenia.

ROBERT WRZESIŃSKI

Kosmiczny bal
W

spaniałą zabawę mieli
uczestnicy zajęć i ich opiekunowie w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kórniku
podczas „Kosmicznego balu” w
tłusty czwartek 12 lutego.
Oczywiście, przebierańcy byli
w kosmicznych strojach: lord Vader, Marsjanie, ufoludki, planeta
Wenus, astronauci, faceci w czerni oraz robot Wally, który rozpoczął całą imprezę. Wszyscy zaprezentowali swoje stroje. Były
kosmiczne śpiewy, zaćmienie
Słońca i Księżyca, quiz o kosmosie. No i na koniec kosmiczny bal.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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EUROPEJSKI PRESTIŻOWY KONKURS „ERASMUS + SPORT 2014”

Sukces
poznańskiego „Startu”

O

d ubiegłego roku, po raz
pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze
sportem. Program Unijny „Erasmus+ Sport” zaplanowany jest
do roku 2020. Oferuje wsparcie
ﬁnansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze
sportu w Europie.
Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim Strategię
Europa 2020), program ma się
przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz
zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Projekty „Erasmus+ Sport”,
muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi
oraz wpisywać się w następujące priorytety:
 walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi
jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych,
agresja, rasizm i nietolerancja;
 promocja oraz wspieranie
dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej
sportowców;
 promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności ﬁzycznej pozytywnie
wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.
Poza trzema kluczowymi akcjami programu „Erasmus+”,
zarządzanymi przez Narodo-

we Agencje Programu, instytucje i organizacje w Europie mają
również możliwość realizowania, na poziomie europejskim, w
pełni scentralizowanych działań
– projektów centralnych. To projekty realizowane we współpracy z europejskimi partnerami.
Są wdrażane i zarządzane przez
Komisję Europejską zarówno
bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.
Nowe możliwości pozyskania środków unijnych wyzwoliły
inicjatywę wielu instytucji w Europie i w Polsce, bo kwoty o jakie można wnioskować, sięgają setek tysięcy euro. W ramach
konkursu EACEA otrzymała 406
wniosków spełniających kryteria
konkursu w tym 26 z Polski. 42
projekty uzyskały doﬁnansowanie, wśród nich tylko 2 z Polski:
 w ramach części „Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”, zostały wyłonione 3 wnioski, wśród których znalazł się projekt - „Let’s dance together!” zgłoszony
przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu;
 w ramach części „Współpraca partnerska w dziedzinie
sportu” zostało wyłonionych
20 wniosków o łącznej kwocie doﬁnansowania ponad 8
mln Euro w tym projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych
i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”, zgłoszony przez
Stowarzyszenie SportowoRehabilitacyjne START w Poznaniu.
Jest to wielki sukces polskiego Stowarzyszenia w trudnym
europejskim współzawodnictwie. Wybór Bocci jako tematu
projektu EACEA i wysoka ocena
w konkursie świadczą o tym, że
„polski produkt” z pozoru skromnej organizacji, konkurujący z
projektami uniwersytetów, naro-

dowych federacji , europejskich
forów a nawet banków – bardzo dobrze wpisał się w politykę
„Erasmus+Sport”, jest nowatorski, profesjonalnie zaplanowany,
dający gwarancję wysokiej efektywności .
Projekt, w którym START jest
liderem, realizowany będzie
przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych. Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i rozwoju poznańskie Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie. Priorytetem projektu jest „promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności ﬁzycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”,
zaś planowanymi celami:
 przeniesienie z Polski do krajów partnerskich skutecznych rozwiązań aktywizujących życiowo osoby niepełnosprawne i wyrównywujących ich szanse poprzez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia :
 zwiększenie udziału i równy
dostęp do sportu dla wszystkich poprzez:
a) szkolenia specjalistów (instruktorzy, trenerzy),
b) uzyskiwanie i szkolenie
dla organizacji pozarządowych «animatorów aktywnego życia osób niepełnosprawnych» w krajach organizacji partnerskich w
celu pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych w środowisku i społecznościach
lokalnych,
c) tworzenie systemów stałych treningów bocci w
krajach organizacji partnerskich z naciskiem na
ich integracyjny charakter realizowanych przez
organizacje pozarządowe
na rzecz społeczności lokalnych.

Projekt jest naturalną konsekwencją poprzednich międzynarodowych działań lidera realizowanych w mniejszej skali
(„Olimpizm a integracja młodych
ludzi poprzez edukację” w ramach Programu EU – Comenius
Regio – projekt międzynarodowy Polska-Bułgaria 2010-2012
oraz „Let’s start with START” w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt międzynarodowy Polska-Bułgaria
2013-2014).
Pracując nad nowym projektem poznaniacy kierowali
się przesłaniem wykorzystania
wielkiego potencjału Stowarzyszenia, umożliwiającego udział
w rozwiązywaniu pozostających dotychczas na marginesie sportu problemów i dobrych
praktyk możliwych do zastosowania w zjednoczonej Europie .
Warto przypomnieć , że już
na początku lat 60-tych Polska z
poznańskim STARTem na czele
należała do pionierów europejskiegu ruchu sportowego osób
niepełnosprawnych.
Rezultaty konkursu „Erasmus +Sport”, a
także wiele ostatnich sukcesów
polskiego sportu paraolimpijskiego potwierdzają , że i dzisiaj
możemy być liderami tej działalności w zjednoczonej Europie.

ROMUALD SCHMIDT
STOWARZYSZENIE
SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„START”
POLSKA FEDERACJA BOCCI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UL. ZACISZE 2, 60-831 POZNAŃ
HTTP://POLSKABOCCIA.PL
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BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Lęk
Trwa we mnie,
Choć nie zmienia
W galaretę.
Nie umiejscowiony
W żadnej części ciała,
Ogarnia bez reszty,
Zakazuje istnieć
Samodzielnie,
Mroczny
Cień przeszłości.
Powraca koszmar
Po latach samotności,
Ciemny pokój, noc,
Ból, niezrozumienie,
Szyderstwo, cios,
Bezwzględność,
Złe spojrzenie,
Odbita fala od brzegu,
Zwielokrotniona
W niszczącej mocy.
Napawa wstydem
W dziecięcej niemocy,
Wypełnia wyobraźnię
Bez reszty,
Niszczy, gdy planuję
Przyszłość,
Nieodłączna część
Trwająca wiecznie.

Gniew
Ogromny, nieopisany,
Ogień mnie spalający.
Na każdego w odbiciu
Mych wad.
Za cechy
Przywołujące
Złą przeszłość,
Ludzi co mnie
Krzywdzili,
Nadopiekuńczość,
Brak uznania dziecka,
Tchórzostwo
W stanowczości
Mówienia, co mnie boli.
Na świat co szydzi
I poniewiera.
Na siebie, że jestem.

Wiersze
Miłość
Fatalna, wykrzywiona,
Otacza i przenika,
Szantaż kogoś
Przez kogoś
Do szczęścia,
Powołuje mnie
Do istnienia.
Samolubna,
Każe spełniać
Oczekiwania świata,
Bez tolerancji
Dla ułomności,
Zanika
W niespełnieniu
Nadziei,
Wyidealizowana,
Ślepa na mój świat,
Niezrozumienia
I zatracenia istoty.

Nadzieja
Bez szczęścia
Zalew nieszczęścia,
Brak optymizmu,
Ogrom pesymizmu.
Brak sukcesu,
Otchłań regresu.
Brak nadziei,
Morze beznadziei.
Niezdecydowanie
W sposobie śmierci,
Pustka marnej
egzystencji.
Urzeczywistnienie,
Niszczącego świata.

Moje życie
Płaczę lub się śmieję.
W coś wierzę,
Popadam
W zwątpienie,
Myślę jasno,
Siedzę, patrzę

W okno pokoju
Lub w ścianę,
Wbijam
Wzrok zamglony,
Oglądam telewizję
Nieobecny.
Słucham muzyki.
Rozmawiam z kimś
Nie widząc twarzy.
Tylko obrazy myśli
Kłębią się
W moim mózgu.
Co nieprzyjemnego
Może się przydarzyć?
Nie zwracam uwagi
Co on o mnie myśli,
Tylko lęk
Przed krytyką
Ścina bez litości.

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.

Sylwia Kubik
S
D
DĄBRÓWKA
MALBORSKA
M

W

e wtorek, „nafaszerowana” jak kaczka różnymi
badziewiami, w czarny wtorek, ordynator poinformował
mnie, że chyba trzeba zakończyć ciążę. Jak ZAKOŃCZYĆ?
Usunąć?
– Nie, urodzić.
Uhmm, wiele mi to wyjaśniło…
– Dlaczego, doktorze? Przecież można bez wód leżeć kilka tygodni.
– Niestety, infekcja postępuje. Musimy się naradzić.
Narada… czarne myśli, łzy,
modlitwy, słowa wsparcia od
bliskich, modlitwy, czarne myśli, modlitwy.
– Postanowiliśmy zmienić
antybiotyk. Poczekamy do poniedziałku na efekty.
Uf, mam kilka dni na zwalczenie tego dziadostwa. Jest
nadzieja. Jest szansa. Jest wiara. Jest i czosnek, i kochana
Ewa. Skąd czosnek? No, naturalny antybiotyk, z nadzieją jadłam kolejne ząbki wierząc, że
pomogą obniżyć CRP.
I Ewa, kobietka z Torunia,
która przyjechała z komplikacjami ciąży bliźniaczej. Słowa
otuchy były niczym woda dla
spragnionego…
Czosnek, orzechy, kabanosy
(te ostatnie z naiwną nadzieją,
że dziecko więcej białka otrzyma). Sterydy, antybiotyki, fenotyrol, leki na uspokojenie i jedna wielka beznadzieja – co teraz, co będzie dalej (swoją drogą na takich oddziałach powinien być psycholog).
W środę pobrali krew do badania. CRP spadło kilka stopni, ale jednak. Uradowana latałam na badanie tętna dziecka – było dobrze, serduszko
biło. Żyła – mimo moich ciągłych obaw.
Radość nie trwała długo. W
czwartek pierwszy raz podłączyli mnie pod KTG. I… nierówne tętno. Skoki, wariacje,
szaleństwa na zapisie. Zostałam wezwana na rozmowę do
ordynatora – wód zero, infekcja coraz bardziej postępowała. No, ale co to znaczy? O co
chodzi?
– Musi pani podjąć decyzję,
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Gwiazda wśród chmur
Zdębiałam.
– Jak podjąć decyzję? Jaką
decyzję? O co chodzi?
– Zapis KTG pokazuje, że
płód jest zagrożony. Objawy
nie rokują dobrze.
– No tak, ale CRP spadło.
I mieliśmy czekać do poniedziałku… i bez wód można leżeć kilka tygodni… i przecież
dziecko się rusza… i każdy
dzień jest na wagę złota... i jest
za wcześnie!
Mówiłam chaotycznie, przypominając sobie wszystkie nadzieje, którymi się żywiłam w
ciągu ostatnich dni.
– Decyzja należy do pani. My
nie będziemy do niczego zmuszali.
Uﬀf!
– Czyli mogę kontynuować
ciążę?
– Tak, ale wtedy nie będzie
pani nawet wiedziała, kiedy dziecko umrze, a infekcja
może się przerzucić na pani
organy wewnętrzne.
Że co? No cholera jasna! Jak
to umrze?
– Panie doktorze, ale gdybym była cały czas podpięta pod KTG? I przecież mam
nowy antybiotyk.
– Może pani kontynuować
ciążę. Podpisze pani oświadczenie, że poinformowaliśmy o
zagrożeniu.
– Uhmm. A jeśli zdecyduję
się na urodzenie?
– Dostanie pani oksytocynę
na wywołanie porodu.
– Wywołanie? Przecież miałam mieć cesarskie cięcie. Nie
mam szyjki. Co będzie z dzieckiem? Przeżyje?

Gabrielka wkrótce
po urodzeniu.

– Co z moim dzieckiem? Dostanie chociaż dwa punkty?

– Nie ma wskazań do cc. Nie
wiemy, co będzie z dzieckiem.
To młody płód. Ma nikłe szanse na przeżycie.

FOT. (2X) ARCHIWUM RODZINNE

czy kontynuuje pani ciążę, czy
ją kończy.

– Nie zgadzam się na poród.
Muszę omówić to z mężem.
– Dobrze, ma pani 15 minut
na zastanowienie się. Wtedy
proszę przyjść i poinformować
nas o swojej decyzji, bo trzeba
podpisać oświadczenie.
Postanowiliśmy z mężem
dać szansę Gabrielce. W brzuchu mogła w każdej chwili
umrzeć. W szpitalu był sprzęt,
który mógł ją uratować. Sprzęt
i fachowcy.

*
Po 14 podłączyli mnie do
kroplówki. Kobiety w takiej
sytuacji nie powinny rodzić
siłami natury. Nigdy!
Leżałam i ryczałam wraz z
mężem… Ryczałam i ryczałam… Byłam przekonana, że
zabijam własne dziecko… I
ryczałam… Zapytałam lekarza, co będzie z Gabrysią.
– Może przeżyje, ale proszę
pamiętać, że liczy się także
jakość tego życia…
Acha… Będzie rośliną w
najlepszym przypadku.
Gehenna trwała i trwała. Przyszła młoda, niepozorna blondynka. Myślałam,
że kolejna studentka, ale nie
– pani doktor. Uśmiechnięta. Chmm… nic wesołego nie
widziałam w swojej sytuacji.
Na moje pytanie – co będzie z
moim dzieckiem (zadawałam
je każdemu, kto tam wchodził, liczyłam na słowa: będzie zdrowe) wreszcie usłyszałam to, co chciałam usłyszeć:
– Będzie na pewno żyła.
Waży według USG 800 gram
(Jak to? Ważyła 900 – pomyłka w pomiarze?) i na pewno będzie wszystko dobrze. Koleżanka robiła badania na skrajnych wcześniakach i według ustaleń wyrosły z wad wcześniaczych (jakich wad?). Była tak miła, delikatna i wspaniała, że ponownie zaczęłam wierzyć w
moją Gwiazdę. Bóle miałam
najpierw co 2 minuty, później
co minutę i tak przez kilka godzin. Ale poród nie postępował (szyjka, o przewrotny, ale
łaskawy losie, zabliźniła się i

Minęło pięć miesięcy…
nie chciała puścić), więc zadzwonili do Profesora po zgodę na cc.
O 21.30 zawieźli mnie na
operacyjną. Pani doktor wciąż
była przy mnie i pocieszała
mnie – w przerwach pocieszania wychodziła na korytarz, żeby zdać relację mojemu mężowi. Ten anioł, który
nad nami czuwał, nazywa się
dr Katarzyna Kopacz.
A na sali… a na sali ﬁlm.
Wyparłam ze świadomości fakt rodzenia. Anestezjolog i wspaniali lekarze, którzy
przyjmowali na świat Gabrysię, robili wszystko, abym nie
poddawała się panice. Były
rozmowy o szynce, polityce,
wiatrakach, kiełbasie.
Wszyscy myśleli na początku, ze doktor Kasia, to moja
koleżanka – zdziwili się, że
nie. Ona po prostu jest wspaniałym lekarzem – i oby się
nie zmieniła.

– Gdybym mogła, to bym
dała jej 10…
Acha, pewnie kiepsko.
Wszyscy byli w szoku.
Skórka różowa, piękne włoski, drze się – to dobry znak.
Z komplikacjami, ale udało
się ją wyjąć. Gdyby szyjka puściła, to moja córka nie przeżyłaby porodu. Tak, mówiłam
już, mamy wcześniaków nie
powinny rodzić siłami natury.
No i zawieźli „syrenę” na
oddział intensywnej terapii
neonatologicznej.
Mnie szyli.
Przewieziona na pooperacyjną leżałam i nie wiedziałam, co z moim dzieckiem!
Mąż poszedł na oiton. Ciach
pach wleciała doktor Kasia
– jest dobrze, będzie dobrze.
Żyje. Badają ją. Przeżyje. I poleciała (najpierw poprosiła o
leki przeciwbólowe dla mnie).
Nie leżałam długo sama.
Przyszła Istotka. Oczy. Wielkie, spokojne oczy.
– Dziecko jest w zadziwiająco dobrym stanie. Dostała
8 na 10 punktów. Paradoksalnie infekcja uodporniła ją. Jest
to jednak wcześniak, więc jej
stan może się w każdej chwili zmienić.
Gwiazda… oczy… nadzieja… strach… lęk… ból...

Z boku stała istota. Widziałam tylko oczy. Resztę skrywała maska i fartuch. Istota
o oczach jak gwiazdy, duże,
spokojne, pewne. Myślałam,
że to studentka (kurczę, młode te lekarki). Te oczy i w nich
głębia… Ogarnął mnie spokój.
Histeryczne rozmowy odeszły w kąt. Wiedziałam, wiedziałam, że moje dziecko będzie żyło.

Godziny mijały bardzo wolno. Nie mogłam się doczekać,
kiedy zobaczę córkę.

No i o 21.37 wyciągnęli wrzeszczące dziecko. Nie,
nie, nie tak prosto… urodziła
się w czepku. Miała szczęście
dosłownie: chronił ją w brzuchu, gdy była bez wód – i w
przenośni, bo przeżyła. Owinięta dwa razy pępowiną. Z
nogami założonymi na barki. Wyciągnięcie jej w całości,
bez złamań i uszkodzeń było
majstersztykiem (a mówiłam,
że fachowcy?). I ta Istotka ją
wzięła na ręce.

A tam… nie wiem, co. Takie małe, dziwne, czerwone.
Takie idealne, a i ma mój nos.
Ale nie wygląda jak dziecko…
a wygląda jak człowiek… w
miniaturze. Ale nie jak dziecko.

Rano przyszedł mąż. Zdał
relację z nocnej wizyty na
oitonie. Szczęściarz, mógł z
nią być. Strach o córkę pomógł mi wstać z łóżka. Powolutku, nie patrząc, to przecięte
mięśnie, bo problem ze wstaniem był. Mąż zawiózł mnie
na wózku do córki.

Nie chciałam na nią patrzeć. Wróciłam na salę. Ale
nie, to przecież moje. Ale jak
moje? W ciąży jeszcze powinnam być. To nie jest możliwe.
cdn.
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iektórzy rodzice wkładają wiele wysiłku, a także
oszczędności, aby uatrakcyjnić wakacje swoich dzieci. Jeżeli wyjeżdżają z nimi do innego kraju, to sądzą, że będą to
dla dzieci niezapomniane wakacje. Tak istotnie może być,
gdy dzieci są w wieku szkolnym. Natomiast dla młodszych
daleka podróż może być nie
tylko nazbyt męcząca, ale i ich
wakacyjne przeżycia są najczęściej zupełnie odmienne niż to
sobie wyobrażają rodzice.
To, co najbardziej cieszy małe
dzieci i co zostaje (przynajmniej na jakiś czas) utrwalone
w ich pamięci, najczęściej dotyczy zdarzeń, w których nie tylko
aktywnie uczestniczyły, ale na
które same miały wpływ. Często więc bez większego wrażenia zwiedzają z rodzicami atrakcyjne dla turystów miejsca, przyglądają się ludziom i krajobrazom, jedzą nieznane owoce. To
jednak, co je uszczęśliwia i co
zapamiętują – często rozczarowuje rodziców.
Na przykład najmilszym
wspomnieniem z pobytu w Egipcie był dla Asi nie widok piramid,
wielbłądów czy rafy koralowej,
ale to, jak razem z inną dziewczynką „łowiła” w basenie wymyślane przez siebie stworzenia. Dziewczynki wrzucały do
basenu jakieś drobne przedmioty, „zamieniając” je w wyobraźni
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Wakacyjne radości
w różne stwory, a następnie „łowiły” je. Ta jakże prosta, dziecięca zabawa w zaczarowywanie i
następnie zdobywanie tego, co
zaczarowane, była najradośniejszym przeżyciem Asi nad Morzem Czerwonym. „A jak wrzuciłam pantofel, a to był krokodyl,
a on robił ‘uuu’, a my się go bałyśmy, bo on chciał nas zjeść...” –
opowiadała z przejęciem.
„Pantofel chciał was zjeść?”
ironicznie zapytał tatuś. Asia
była tym pytaniem bardzo rozczarowana. „Ty nic nie rozumiesz”, powiedziała „i tylko
wciąż chciałeś gdzieś iść”. Bo rodzice pragnęli zwiedzać ciekawy dla nich świat, a dla małej Asi
najciekawsza była jej zabawa.
Z kolei dla Danusi najmilszym
wspomnieniem z wakacji było
to, jak u babci w ogrodzie zbierała do plastikowej torby małe
ślimaczki. Zbierała je w każdej
wolnej chwili i co pewien czas
przynosiła je babci w prezencie. Dobra babcia widząc radość
zbierania i obdarowywania,
ukradkiem wynosiła ślimaczki
z powrotem do ogrodu. W taki
to sposób obie miały swoje wakacyjne radości. A zupełnie bez

entuzjazmu wspominała Danusia pobyt z rodzicami w górach.
„Wciąż trzeba było chodzić i chodzić” mówiła. I podczas górskich
wędrówek co pewien czas przykucała, bawiąc się kamyczkami
i rysując patyczkiem na ścieżce.
Znam też chłopca, który podczas wyprawy do pełnego zabytków miasta zwracał uwagę tylko na samochody. A rodzice tak
bardzo pragnęli przybliżyć mu
starożytną historię, wspaniałe
posągi i świątynie.
Małym dzieciom naprawdę niewiele trzeba, aby miały
szczęśliwe wakacje, a najpiękniejszym dla nich prezentem jest
poświęcony im czas. Jeżeli zostanie on wypełniony wspólnymi spacerami, pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem, a wieczorami czytaniem bajek – dziecko będzie szczęśliwe. Warto jednak, gdziekolwiek będziemy w
czasie wakacji, zrobić dzieciom
jakieś niespodzianki. Na przykład urządzić nocną pobudkę i
oglądać rozgwieżdżone niebo,
albo spędzić choćby tylko kilka
nocy pod namiotem.
W psychologii istnieje teoria poszukiwania doznań, któ-

ra wskazuje na to, że poszczególni ludzie mają różne zapotrzebowanie na stymulację (na
bodźce), co powoduje, że w różnym stopniu poszukują doznań.
Jakich doznań poszukują – zależy od ich doświadczenia, natomiast intensywność poszukiwania ma podłoże biologiczne i jest
cechą temperamentu.
Każde z opisanych powyżej
dzieci poszukiwało innych doznań: Asia tworzyła je swoją
wyobraźnią, Danusia wciąż powtarzaną czynnością, a znajomy chłopiec poszukiwał doznań
w tym, co go pasjonowało. Małe
dzieci jeszcze nie poszukują silnych wrażeń, nie szukają przygód i grozy, owego dreszczu
emocji, jaki daje ryzyko (nie tylko
ﬁzyczne, ale i społeczne). Ich poszukiwanie doznań, jakkolwiek
zróżnicowane, nie jest jednak
ani rozległe, ani silne. Nasze poszukiwanie doznań jest odmienne i niekiedy trudno nam zrozumieć, jak można być szczęśliwym, kopiąc łopatką w piasku. A
przecież każdy z nas był kiedyś
szczęśliwy w piaskownicy.

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

W

jednej z sal Zakładów
Metalowych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zebrali się podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu, by
wziąć udział w balu karnawałowym. Po raz pierwszy bez
szefowej Zdzisławy Goryni,
którą zmogła choroba.

Domu Samopomocy „Pogodni”, mieszkańcy hostelu i osoby
indywidualne – mówi Kamilla
Tomkowiak z PSOUU Koło w
Poznaniu. – Na ten bal zawsze
wymyślają kostiumy, stroją się,
przebierają, by wspólnie miło
spędzić czas. Osoby niepełnosprawne czują się w tym dniu
ważne, potrzebne i akceptowane.

Organizatorzy zapewnili kolację i oprawę muzyczną. Prawie nikt nie schodził z parkietu. Tańczono w parach, indywidualnie, w kółeczkach.
Przyszli rodzice, opiekunowie
i znajomi niepełnosprawnych.
Pięknie zatańczyli Wisia Wójcicka, córka założycielki stowarzyszenia, ze swoim 90-letnim tatą.

Bawił się marynarz, myszka
Miki, Cyganka, Indianin, wróżka, pszczoła, śnieżynka i inni.
Każdy tańczył, jak potraﬁł.

– Na balu są podopieczni z
Zastępczego Domu Rodzinnego „Przystań”, Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Pomost” i
„Przyjaciele”, Środowiskowego

Był wybór dziesięciu najpiękniejszych strojów, a w nagrodę paczki ze słodyczami,
ciepłą bielizną, bluzami, rękawiczkami, szalikami, czapkami. Uczestnicy oszczędzają z
kieszonkowego, by mieć pieniądze na karnawałową zabawę. Uczą się oszczędzania i
realizowania swoich marzeń.
Dla nich to wielki dzień. awa

FOT. AURELIA PAWLAK

Wróżka śnieżynka i inni

Wisia ze swoim 90-letnim tatą.
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amiętam ten ciepły, kwitnący wiosną wieczór. Czy
wszystko trudne musi się dziać
w moim życiu wiosną? A może
wiosną łatwiej to znieść, bo już
z deﬁnicji wiosna jest pełna życia.
Od tej pory ocieramy się o siebie walcząc o Pawełka życie.
Z respektem wzajemnym.
Dwa razy miałam Pawełka
nieprzytomnego na rękach… patrzyłam, jak przywracają go do
życia. Czekałam też w napięciu
przy porodzie czy zapłacze, gdy
ujrzał światło dzienne. To były
takie momenty, gdy spotkałyśmy
się, ale z daleka omijając się,
pewne jedynie swej obecności.
Tylko serce mam coraz bardziej wyszczerbione… i siwych
włosów mi przybywa. Ale jak
jednego mniej, to drugiego musi
być więcej.
Do Anioła Stróża wracając…
Pół śpiąc, pół pisząc, nie nastawiłam budzika. Więc pewnie bym zapomniała o pomiarze.
Usłyszałam nagle, jak coś spada na ziemię. Mignęło mi przed
oczami coś białego. Naprawdę pomyślałam, że to skrzydło
Anioła Stróża.
Na podłogę spadła paczka gazików. Skąd one?

ROZDZIAŁ 8
WIERSZ
Dziś sobotnia stagnacja. Szpital pracuje na zwolnionych obrotach. Ale dobrze mieć trochę wytchnienia. Pawełek w dobrym humorze. Pospacerowaliśmy – chodzi już całkiem normalnie. Byliśmy w świetlicy. Pożyczyliśmy samochody i będziemy się bawić w wysypisko śmieci. Obok leży „D” – ukraińska
księżniczka.
Wczoraj, gdy nie mogła jeszcze pić, wołała do Pawełka:
„Chlopcziku – daj wodiczku... daj
wodiczku.” A Pawełek jej tłumaczył, że nie może, że jest po operacji. Wymyślił, że jej nerka pęknie, jeżeli będzie pić. I uspokoiła się.
Mama kupiła jej tablet i leży z
nim rysując paluszkiem. Dzieci są niesamowite. Ona ma trzy
latka i zupełnie intuicyjnie obsługuje urządzenie. A mama wciąż
wyszywa. Dziś się przyjrzałam.
Ona nie wyszywa nitkami, wyszywa malutkimi koralikami. Jej
obraz zaczyna wyglądać niesamowicie. Ma ogromnie dużo kolorów, te kryształowe pudełecz-

41

(10)

Dwa życia
ka są pełne tych ociupeńkich koralików. Maleńki świat przywiozła ze sobą i tworzy.
A ja zaczynam sobie przypominać język rosyjski. Zaczynam
coraz więcej rozumieć, trochę
słów rosyjskich, trochę polskich
zmiękczonych i powoli dogadujemy się.
W nocy po dializie Pawełek
spał spokojnie. Jedyne, co zakłóciło ciszę, to eksplozja koło
5 nad ranem. A w zasadzie implozja, a nie eksplozja. Jacek był
na posterunku i zerwał się na
równe nogi. Myślał, że zepsuła
się któraś z pomp infuzyjnych,
ale wszystkie mruczały w miarowym tempie. A coś huknęło.
Szukał, szukał i odkrył. To termos. Prawdopodobnie stygnąc
wytworzył w środku podciśnienie. I implodował.
Dziś o 12 msza święta za
zdrowie Pawełka w Częstochowie.
Wszystko się we mnie dziś
burzy, kotłuje straszliwie. Coraz
trudniej mi patrzeć na kolejne
ludzkie błędy, zaniedbania, przeoczenia.
Wiem, że Centrum Zdrowia
Dziecka to trochę taka fabryka,
że tu tysiące dzieci się przewijają, że dla lekarzy to tylko praca. Ale dla rodziców każda sprawa jest najważniejsza i oczekują
przynajmniej tyle, że nie będzie
niepotrzebnych błędów, które
trzeba będzie naprawiać… kosztem dzieci.
Gdy byliśmy w stacji dializ
przy pierwszej próbie dializ, na
naszym oddziale dużo się działo.
Mama, której los niezwykle
mną wstrząsnął, straciła przytomność. Wczoraj czuła się nie
najlepiej. Dziś traﬁła na OIOM.
Być może to kolejny wylew. Z jej
synkiem też od wczoraj były problemy.
Teraz ich sala jest pusta. Nie
znam dalszych losów. Żeby tylko mama przeżyła, żeby z małym było wszystko dobrze.
Taki to był Dzień Dziecka…
Byłam dziś na obiedzie w bufecie. Była znów elegancka pani i
szpinak był. Na taki luksus sobie
pozwoliłam z okazji święta. Taki
sobie zrobiłam prezent. Zresztą jedyny.
Bo w każdym z nas jest dziecko… Są takie chwile, magiczne chwile, gdy uśmiechamy się
na widok waty cukrowej, gdy
nie możemy się powstrzymać,
żeby nie zerwać dmuchawca i
dmuchnąć z całych sił i patrzeć

jak lecą małe parasole. Ja sobie
zawsze wyobrażam jak lecą i
lecą, coraz dalej i dalej, przemierzając kolejne kraje, malutkie parasole… Z tą myślą kończę dzisiejsze pisanie. Dobrze, że Pawełek śpi. Czas mu szybciej minie.
Nie będzie pamiętał. Albo przynajmniej będzie pamiętał trochę
mniej…
Jak to w sobotę, było spokojnie. Było bez niespodzianek.
Dziś Pawełka wyniki lepsze – ale
po dializie nie mogło być inaczej. Jutro ma mieć przerwę w
badaniach. W poniedziałek kolejne...
A może stanie się cud? A
może będzie lepiej? Tak bardzo, bardzo byśmy wszyscy
tego chcieli. Żeby w końcu ruszyło. Nerko księżniczko obudź
się. Próbuję Pawełka namawiać,
żeby sam jakoś mobilizował nerkę. Nie wiem jak, ale niech szuka z nią kontaktu. Ale on nie
chce. Zawsze szybko zmienia temat. Szkoda. Może się boi. Może
się boi trochę tej nerki, która ma
w sobie. Może ten strach coś
blokuje. Nie będę rozmyślać nad
przyczynami medycznymi. O
tych już wspominałam, ale jest
druga strona medalu. A może
nawet pierwsza. Wola, świadomość, podświadomość. Jak do
niej dotrzeć, jak zachęcić Pawełka do dialogu z nerką księżniczką?
Na dworze zimno. Wiatr urywa głowę. Dopiero pod koniec
dnia wyszło słońce. Zaświecił
się dach Stadionu Narodowego. Wszędzie w około media
skupiają się nad Euro, a my widzimy dach stadionu, ale daleko nam do tych emocji. W zasadzie są mi zupełnie obce. Już
chyba Pawełek bardziej się tym
ekscytuje.
Obiad dziś w domu. Potem
godzinka snu i półprzytomna
znów do szpitala, pomóc półprzytomnemu Jackowi przy myciu Pawełka.
Teraz Pawcio śpi. Rozłożyłam
sobie krzesełko polowe i siedzę i
piszę. Ale koniec już. Oczy mi się
kleją, a palce z trudem traﬁają w
klawiaturę.
Dziękuję za południowa
Mszę.
Otacza nas wianuszek dobrych ludzi, krąg modlitw, ciepłych myśli. O wielu ludziach
nawet nie wiemy, że angażują
się w nasze sprawy. Dzięki temu
jeszcze nie zamarzliśmy, grzani
gdzieś od środka.

NIEDZIELA
Pawełek dziś marudny. Teraz
zasnął. Sika mniej, oczka ma
lekko podkrążone, więc w zasadzie bez badań, jestem prawie pewna, że jutro będzie kolejna dializa, że „nerka księżniczka” wciąż śpi. Dziś Pawełek miał
płukany cewnik do dializ. Niestety, szło bardzo opornie. Zgłoszono to. Nie wiem czym zaowocuje. Obawiam się, że kolejną interwencją chirurgiczną. Nawet nie chcę jeszcze o tym myśleć. No ale trzeba w końcu coś
zrobić, by dializy, które oprócz
dyskomfortu powinny być bezproblemowe, przestały być dla
Pawełka źródłem kolejnych cierpień.
Podobno u córki Salety było
jak u nas. Może do niego napiszę? Może uda mi się go jakoś
namierzyć?
Dziękuje za wiersz. Jest niezwykle przejmujący. Oto wiersz,
który dostałam.

Czarny diament
cierpienia
ktoś złożył
na mej dłoni
to węgiel co płonie
błyskiem kroplówek
ciepłem krwi
oczyszczanej
spokojem znieczulenia
podsycany
bólem morﬁny
i wypala stygmaty
szwów ściegiem
prostym
nie gojących się ran
rozwarciem
ukłuciem wenﬂonów
zdradliwym
lękiem niezawinionym
w sercu
na całe życie znaki
i na znak
zmartwychwstania
kto nie zobaczy
i nie dotknie
nie uwierzy
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Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

D

ziewczyna pędziła w
ich stronę wymachując
torebką i paskiem wyciągniętym z dżinsów. Panicznie przerażona, oślepiona
strachem, omal nie wpadła
na Alinę z całym impetem.
– Tam jest!… – wymówiła dysząc. – Tam! – pokazała za siebie.
– Wojsko – Alina starała się panować nad emocjami. – Elu, oni bawią się tu w
podchody.
Podporucznik z siewkami
dębu na głowie wyłonił się
zza niej i bezgranicznie wesół rzekł do Eli:
– Podporucznik Tomasz
Marszałek.
– To porucznik, czy marszałek? – rzuciła Alina, choć
wcale nie było jej do śmiechu.
– Podporucznik…
W pobliżu rozległ się głos
wabika na kaczki i zaalarmował żołnierza.
– Panie wybaczą, obowiązki wzywają… – powiedział i skłonił się galanteryjnie. Potem wycofał tyłem w
dębowy młodniak, choć Alinie wydawało się, że powinien był raczej zasalutować.
Taka była przez to wszystko
zdezorientowana…
– Prawie usiadłam takiemu na głowę – parsknęła
nerwowo Ela, gdy już zostały same. – Myślałam, że dostaję zawału… prawie głowy
nie zgubiłam… Co za groteska! – zaśmiała się. – Okropnie się wystraszyłam… Matko, ale jestem głupia, żołnierzowi na głowę… – rzekła
nieco spokojniej.
Alinę natomiast ogarnęła pasja. Rozeźliła się na siebie za bezkrytyczne i ślepe godzenie się na wszystko, co tylko wymyśli Bartosz,
i na niego za te pomysły. Na
niego była bardziej zła, dużo
bardziej, zdecydowanie.
– Chodźmy! – rzuciła do
Eli – wracamy.
– Mnie też się odechciało
– odparła dziewczyna idąc w
jej ślady. – Zupełnie.
Z nową energią minęły kaliny i wyszły na drogę. Chakra

Opowieść
(8)
osobliwie inna
zaszczekała i radośnie merdając resztką kurtyzowanego
ogona podbiegła do nich.
– Już? – Bartosz wydał się
zdziwiony. Stał oparty o maskę otwartego samochodu i
podziwiał szyszki na wierzchołku potężnego świerka.
– Jedziemy! – rzuciła Alina
tonem nie znoszącym sprzeciwu. Pomogła Jasi usadowić
się w jej foteliku, potem Lilce i sama usiadła w milczeniu targana złością.
– Coś się stało? – spytał Bartosz tknięty przeczuciem.
– Nic się nie stało! Jedźmy
już! – burknęła Alina i Bartosz wiedział już na pewno,
że coś nieprzyjemnego musiało się wydarzyć.
„Dziki? Wściekły lis? Agresywne żmije?” – zastanawiał
się. Jednak nie miał zamiaru
irytować żony swą dociekliwością.
– Elu – przezornie zwrócił
się do dziewczyny. – Co tam
na was napadło?
– Nic, proszę pana – Ela
w pełni solidaryzowała się z
Aliną.
– Przecież widzę… Jacyś kłusownicy?… złodzieje drzewa? – spytał głosem z
lekka rozweselonym. Rozbawiła go koncepcja z kłusownikami.
„Jeszcze mu wesoło” – pomyślała Alina. Obróciła się i
porozumiewawczo spojrzała na Elę.
– Nie, to nie kłusownicy
ani złodzieje drewna – odparła ona.
– Więc jednak ktoś był?
Alina zamierzała przerwać to przesłuchanie i ponaglić męża do jazdy, ale nie
było Artura. Jeszcze nie wrócił i to zaniepokoiło ją trochę.
– Nie, panie Bartoszu…
nieważne…
– Janeczko, może ty powiesz tacie, kogo żeście spotkały w lesie? – Bartosz spróbował innej metody.

– Żołnierza Marszałka,
tato. Śmieszny był taki…
– Już nic nie pojmuję – skapitulował. – Marszałek?… co
to znaczy?… Wojsko?…
– Wojsko! – nie wytrzymała Alina. – Nie rozumiesz jak
ci dziecko tłumaczy? – spytała retorycznie.
– Natknęłyście się na żołnierzy?
– I Ela jednemu usiadła na
głowie – z dziecięcą szczerością odrzekła Lilka.
– Co ty mówisz? – głośnym
śmiechem parsknął Bartosz.
– To prawda Elu?
– Bo oni tam się ukryli –
relacjonowała Lilka.
– To paradne!
– Nie ma się z czego
śmiać! – rzuciła rozdrażniona do reszty Alina. – I koniec
z takimi przygodnymi postojami! Zajazdy są od tego… –
dodała jeszcze bardziej zezłoszczona widokiem rozbawienia, które malowało się
na twarzy Bartosza. – Jedźmy stąd wreszcie! Gdzie ten
Artur?!
Bartosz, wstrząsany śmiechem, rozejrzał się za synem. Artura nie było widać,
ale to nie zaniepokoiło go
wcale.
– Chyba go nie wzięli do
niewoli?! – rzucił zezując na
Alinę – Artur! – krzyknął –
Artur!
– Artur! – zawołała Alina.
Raptem niepokój wziął górę
nad jej złością. – Artek!
– Artur! – przyłączyła się
Ela. – Hoop, hooop!
– Hoop, hooop! – dobiegło
z lasu. – Idę!
– Jedziemy Artek!
Niecałe szesnaście kilometrów dalej, których przebycie w pomieszanych nastrojach zajęło im ponad
pół godziny, niespodziewanie i przez to ku większej,
lecz całkiem utajonej uciesze Aliny, znajdował się zajazd: „Pod Rączym Jeleniem”.
Dla Magdy napis wypalony

na rozpołowionej belce był
jak zbawienie. Odetchnęła
z ulgą i gdy Bartosz pewien
całkowitej aprobaty zarządził postój, pierwsza wyskoczyła z auta.
– To rozumiem – pochwaliła Alina.
– A my z Arturem zostaniemy – oświadczył dumnie
Bartosz.
– Jakiejś kawy też nie wypijesz? – kusiła Alina – Nawet nie zgadniesz, jak w takich zajazdach potraﬁą człowieka uraczyć…
Skusił się. I Artur także.
Kiedy półtorej godziny
później ruszali w dalszą drogę, humory wszystkich znów
były dobre. Alina z łokciem
na opuszczonej szybie zaczęła podśpiewywać: Już za
parę dni, za dni parę / Weźmiesz plecak swój i gitarę /
Pożegnania kilka słów / Pitagoras bądźcie zdrów / Do
widzenia wam canto, cantare1… Ona nigdy nie potraﬁła
gniewać się długo.
Nagłe pojawienie się rowerzysty wywołało odruchową reakcję Nim Alina zdążyła cokolwiek pomyśleć, nim
zdążyła wystraszyć się, samochód z piskiem opon odbił w lewo i kilkadziesiąt metrów dalej zatrzymał się w
poprzek drogi.
– Zabijesz nas, Bartoszu! –
krzyknęła.
Ten rozejrzał się szukając wzrokiem rowerzysty.
Starszy mężczyzna, z dwoma wiklinowymi koszami
po obu bokach kierownicy i
ze składaną drabiną na plecach, jak gdyby nigdy nic jechał sobie dalej.
„Żyje, skurczybyk”… –
przemknęło
Bartoszowi
przez myśl. Uruchomił silnik
i wtedy nadjechał tir. Zgrzyt
metalu trwał krótko, potem
zagasł świat.
cdn.
1

Lato, lato – słowa: Ludwik Jerzy Kern.
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CHCIANO-NIE-CHCIANA
WTOREK
11 LISTOPADA 2014
Zatrzymane w pamięci,
przeżyte, podsłuchane, moje...

Na marginesie

Moje myśli krążą i pożerają
mnie od środka.

Zbieram resztki siebie
związane w uśmiechu.

Ósmy grób...

Wracam pamięcią do chwil
chciano-nie-chcianych i katuję nimi mój zmęczony umysł,
który nie chce w nich być,
trwać, rozpamiętywać.

Tylko one mi zostały. Wypłowiałe obrazy sprzed.

Dziesiąty grób...

Zaobserwowane
obrazy
przewijają się i wywołują łzy,
które tak trudno powstrzymać.
Nie, nie piszę tego bloga po
to, by się użalać nad sobą i by
inni robili to samo.
Nie piszę tego bloga po to,
by być pocieszana.
Piszę tego bloga, by inni
mieli wgląd do życia, w którym dniem rządzi nacisk psychiczny, choroba trudna do
zrozumienia, inność. Piszę go
bo mam nadzieję, że gdzieś
tam ktoś zobaczy, że nie jest
sam, i że można z zaburzeniami psychicznymi jakoś starać się ułożyć życie.
Cieszę się, gdy ktoś mówi
mi, że mu to moje pisanie pomaga. Świetnie, bo mi samej
też pomaga!
Ale nie lubię, gdy ktoś zabawia się moim kosztem tylko dla zysku, reklamy, zwiększania popularności.
Nie będę się wdawała w
szczegóły, jednak zaznaczam,
że osoby chore psychicznie
też mają uczucia, plany, marzenia. Zaznaczam, że takie
osoby umieją normalnie żyć
i zaznaczam, że też chcemy
być zrozumiani.
Nie wiem, jak można dla
popularności pisać, że warto promować integrację osób
zaburzonych, a gdy tylko zgasną światła, udać, że żadnych
tego typu propozycji nie było...

Sprzed się siebie nie wstydziłam. Po już jestem pokonana.
Stanęłam na skraju poważnej decyzji.
Doszłam na skraj myśli,
gdzie majaczy pewna możliwość. Możliwość zdarcia
obecnej twarzy i ubrania innej, z innymi danymi osobowymi.
Jedno wyjścio-wejście.
Formularz kontaktowy.
Pytanie.
Wołanie o pomoc.
Poszło.

TAM
SOBOTA
1 LISTOPADA 2014

I myślę.
I stwierdzam, że szkoda mi
czasu na wszystko, co nie jest
pisaniem i życiem.
Czasami udaje mi się traﬁć
klawiaturą w słowo, a czasami je schrzaniam, skreślam,
porzucam.

Idę cmentarzem.
Zapalam znicze.
Odmawiam „Zdrowaśkę”.
Tęsknota wcale nie zniknęła.
Pierwszy grób:
Moja
kochana
Babcia
umarła na raka kości.
Drugi grób:
Moja kochana Asia umarła
na raka czegoś tam.
Trzeci grób:
Czwarty grób:

Piąty grób:
Grzegorz
śmierć.

zapił

się

na

Szósty grób:
Adrianek zmarł na raka.
Siódmy grób:
Sąsiadka, którą uwielbiałam.

(5)

UŚMIECH
WTOREK
28 PAŹDIERNIKA
2014
Jedenaście krzeseł ustawionych w okrąg.
Panuje rozgardiasz, bo
każdy korzysta z przerwy, postawionej jak przecinek, na
grupowej terapii.
J. siedzi spokojnie. Nawet
nie rusza się z krzesła, jakby
był do niego przyklejony już
na stałe.
A. biega po sali, wszystkich
próbuje zagadywać byle głupotą wyssaną z palca. Myśli,
że kogoś bawią jego zmyślone historie.
Z. usiadł do kąta i kątem
oka ogarnia salę terapeutyczną.
Podchodzę do niego. Ma
suchy wzrok, nie płacze, ale
widać pustkę w jego głowie.
Da się ją wyczytać jak na dłoni.
Podchodzę:
– Hej! I jak leci? Jak po
pierwszej części się masz?

Wtedy też wszystko jakby
traci sens.

Spogląda na mnie. Jego
rysy łagodnieją. Jeszcze nie
ma uśmiechu, ale jest blisko.

Zastanawiam
ile
razy
mogę upadać i się podnosić?
Ile razy mogę dawać sobie
szansę na lepszą mnie?

– Jakoś do przodu. Trzeba
się ratować.

Gdzieniegdzie zapłaczę.

Ewa się powiesiła na drzewie.

Stoję na skraju pozbawiona
twarzy.

LATOROŚL
CZWARTEK
30 PAŹDZIERNIKA
2014

I siedzę.

Teraz czekam, aż znów
przede mną nie będzie skraju, nie będzie przepaści.

Powiem tylko, że ja też jestem człowiekiem.

Skraj

Jedne w moim mieście,
drugie trochę dalej. Jedni to
moja rodzina, drudzy to przyjaciele, trzeci to pacjenci oddziału psychiatrii, którzy nie
wytrzymali nawału życia.
I jedna myśl, że chciałabym
być Tam z Nimi i już tak bardzo nie tęsknić.

Siedzę i muszę odpocząć
od uśmiechania się.

Klik.

Łukasz zginął w wypadku.

SKRAJ
ŚRODA
5 LISTOPADA 2014

I kolejne...

Znów siedzę sama w pokoju.

Prośba.

Nie wiem i nie chcę wiedzieć...

Tylko teraz czuję się taka
chciano-nie-chciana...

Dziewiąty grób...

43

Tylko raz? Raz po raz? Ileś
razy? Razy życia?
Mierzę się z moją ciemnością wytrwale, ale najlepiej
wychodzi mi to o świcie, gdy
jeszcze nie docierają do mnie
pustostany moich słów, marzeń i złudnych nadziei.
Pociesza(cie) mnie, a ja jestem trudna do zniesienia,
bo nadal stawiam swoje kategorie siebie na tym blogu. Jestem trudna i doceniam
Wasze starania, aby zmazać efekt moich czerwonych
oczu.
Doceniam.
Obecnie moja dusza jest
zakneblowana jednym zdarzeniem minionych latorośli.
Przepraszam.

– Wiesz, że dasz sobie radę.
Masz mnie, grupę – gadam
głupio, ale co tam. Próbuję
zawalczyć o jego uśmiech.
– Tak, wiem. Ale te demony w mojej głowie… – zamyśla się. – One nie dają mi żyć.
– Wiem, co czujesz, ja też
je mam. Ostatnio niszczyłabym siebie, tak dogłębnie, od
środka, ale jestem tu i trwam.
– Mówisz, że damy radę.
Wierzysz w to? – pyta i spogląda na mnie wyczekująco,
oczekując odpowiedzi.
– Tak. Wierzę. Dlatego tu
jestem. Przynieść ci herbaty?
– Tak – odpowiada, a na
jego twarzy pojawia się
uśmiech.

TA INNA
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Lech
Konopiński

LECZNICZA WODA

PROBLEMY

Ludzi skwaszonych
jest cała masa,
ale to nie są
ludzie bez zasad.

Kto się skąpał
w życia strudze,
ten uleczył się –
ze złudzeń.

Wszędzie znajdziemy
trudne problemy.
W tym cała sztuka,
by ich nie szukać.

PODZIAŁ SŁÓW

PO POŁOWIE

KWASY I ZASADY

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

Bestia i geniusz –
po połowie
mieszczą się w jednym
słowie – człowiek.

CIĘŻAR BOGACTWA

HURRA-OPTYMISTA

Trudno
z mamoną
wejść
w nieskończoność.

W każdym dostrzega
dobry charakter,
odkąd na oczach
ma kataraktę.

WARSZAWA
W

PRAGNIENIE
Każdy w tym państwie
chciałby żyć godnie.
I ci, którym z głodu
opadają spodnie.

NA ZNACHORA
Iluż on wyleczył
chorych z urojenia
metodą sugestii
i z forsy dojenia.

NAD BAŁTYKIEM

ŚMIERTELNIKOWI
Na śmierć czekasz,
człowieku?
Zbyt wiele
nie oczekuj!

STOPA W GÓRĘ!

Żądła
T
Tadeusz
Maryniak
M

Fraszki

POLSKI
PROMETEUSZ
I sęp tego
nie wydziobie,
co mu leży
na wątrobie

ZAWSZE…
Zawsze najbardziej
lubi te gale,
kiedy mu za nic
dają medale.

NA POLITYKA
Wywieźcie go
na antypody,
żeby nam więcej
nie robił szkody.

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Gdy podniosła
mu się stopa,
dawnych druhów
nią wykopał.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

PRZETŁUMACZONE
Polish vodka pisze,
A ty kurna mać
Zamiast to polizać,
Zacząłeś to chlać.

POPRAWKA

ŚWIĘTOSZEK

Rwie się ponownie
Do czynu
To, co nie zdało
Egzaminu.

Taki był przykładny,
Taki niemal święty.
Ale też mu przyszło
Płacić alimenty.

Fraszki
RESOCJALIZACJA

REFORMATOR

Na wysokim
Poziomie szkoła,
W której się z diabła
Robi anioła.

To, co zrobił zdolny,
Do współpracy chętny,
Przyszedł i rozpieprzył
Pajac kompetentny.

SUKCESJA

MODYFIKACJA
Z czerwonego
Buraka nasiona
Wyrośnie rzodkiew
Biało-czerwona.

Cudownie nad morzem!
Fale nie są na niby
i nawet z Warszawy
przywożą tu ryby.

DEBATA
WYBORCZA
Kolejne starcie
w walce o żarcie.

Wnuczek
Otrzyma w spadku
Same długi
Po dziadku.

NA KURACJUSZA

NIE WYSTARCZY

STRATEGIA

JĘZYKOZNAWCA

Dlatego dziś nie jest
ni butny, ni krewki,
bo przeszedł kurację
kija i marchewki.

Nie wystarczy
wziąć na poty,
żeby pozbyć
się głupoty.

Kiszki marsza grają –
Rzekł tuman wojskowy.
To niech nogi ćwiczą
Krok deﬁladowy.

Trzema
Językami włada
Wtedy,
Gdy but zakłada.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

KRYSTYNA SYLWESTRZAK

Ja Węgier z Warszawy
K
Kazimierz
G
Graczyk
ŁŁÓDŹ

T

rzej przyjaciele. Tak ich
w Albie od tamtego czasu nazwano. Byli na wycieczce pociągiem przyjaźni na Węgrzech: Trznadel,
Kowalski i Maryniak, znani i szanowani w zakładzie.
Tego dnia, nieco „po wczorajszym”, błądząc ulicami
Budapesztu, zmęczeni, poczuli ochotę na chwilowy
relaks. Rozejrzeli się wokoło po obu stronach ulicy.
– Wiecie co? – pierwszy
odezwał się Maryniak. – Widzę tam zakład fryzjerski,
pójdę coś zrobić z moimi
kłakami.
A miał je jak hipis.
– Poczekajcie na mnie tu,
w tej pijalce piwa – wskazał
na pobliski lokal.
– Dobrze, idź – zgodził się
Kowalski. – Poczekamy. A
gdybyś wcześniej skończył,
a nas by nie było, to szukaj
w następnej pijalce. Będziemy czekać, gwiazdorze.
Tak się rozstali. Czas mijał. Pili już trzecie duże piwa.
Maryniak nie wracał.
– Kolega nam nie wraca – zauważył nieco zaniepokojony Trznadel. – Ciekawi mnie, co on tam robi tak
długo…

RYS. ANDRZEJ ROSSA

– Oj, może dużo ludzi –
uspokajał go Kowalski. –
Przecież to stolica, to i chętnych tu na pewno nie brakuje. Lepiej zamówmy jeszcze
po dwa duże.
– Słusznie – zgodził się
Trznadel. – Wolę siedzieć
przy piwie. Choć wolałbym
nasze polskie. Ale z braku
laku…
– Dziwię się. Bo po co mu
dzisiaj potrzebny był fryzjer
– zauważył niechętnie Kowalski. – Ja poczekałbym do
powrotu do kraju.
– Dobrze mówisz, bo masz
fryzurę jak nasz były premier
Cyrankiewicz – zauważył
Trznadel.
Rozmowę o koledze przerwało im wejście Maryniaka.
– Cześć chłopaki! Jak wyglądam? – zapytał wesoło.
– Jak Wioletta Willas – odrzekł tajemniczo Kowalski.
– O! Widzę, że sporo
chmielu tu poszło – Maryniak nie tracił dobrego chumoru.
– Wojtek ma rację. Bo gdybyś zmienił głos, to też bym
ciebie nie poznał – poparł
kolegę Trznadel.
– Czy wam to piwsko mózgi rozwodniło!? – rozłościł
się Trznadel.
– To spojrzyj w lustro, tam
przy szatni – odrzekł spokojnie Kowalski.
– O k… – wrzasnął Maryniak widząc siebie w lu-
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strze. – Co ten Madziar ze
mnie zrobił! Chciałem, aby
mnie pięknie ostrzygł, a on
rzeczywiście zrobił ze mnie
Willas!
– Nie wiem, jak ty z nim
rozmawiałeś, ale proponuję,
żebyś poszedł do niego teraz
i to wyjaśnił – radził z powagą Kowalski.
– Chodźcie ze mną! – Maryniak kipiał ze złości.
Przeszli na drugą stronę
ulicy, do fryzjera. Ten akurat
odpoczywał.
– To ten gnój mnie tak
urządził! – wrzasnął Maryniak na widok fryzjera, podbiegł do niego i chwycił za
gardło.
– Chwileczkę – wyjąkał
fryzjer. – To ty jesteś Polak?
– A kto, Chińczyk?
– To czemuś bełkotał po
niemiecku, po rosyjsku, po
rumuńsku? – niemal wyjąkał
fryzjer. – Dlaczego nie mówiłeś po polsku?!
– Bo myślałem, że jesteś
Węgrem!
– No właśnie, Węgrem –
odrzekł z ulgą uwolniony
z uścisku fryzjer. – A ja po
twoim gadulcu sądziłem, że
jesteś Francuzem i chodzi ci
o trwałą…
– Zaraz – przerwał z dziwna miną Trznadel. – Ty mówisz po polsku?
– Bo jestem Polakiem, z
Warszawy – odrzekł nieśmiało fryzjer. – Przyjechałem tu dziesięć lat temu z rodzicami, zdobyłem ten zawód i tu pracuję.
Słysząc to Polacy zamilkli
na moment. I zaraz wybuchnęli śmiechem.
– Chodź – fryzjer wziął pod
rękę Maryniaka. – Poprawię
ci tę fryzurę, i to na własny
koszt, bo naprawdę wyglądasz jak Willas…
Po tej usłudze Heniu Maryniak wyglądał elegancko. Po powrocie do zakładu
wiele dziewczyn się w niego
wpatrywało, ale on ich unikał. Ciągle myślał, że widzą
w nim Wiolettę Willas.

GDAŃSK

Poszukiwanie
rodowodu
Dawniej wielu
się szczyciło
w swej ankiecie
personalnej
pochodzeniem
robotniczym,
lub chłopskim
– przynajmniej.
Dzisiaj i kmiecie,
i łyki
sięgają do heraldyki
poszukując
potwierdzenia
szlacheckiego
pochodzenia.

Co tuczy?
Przysłowie uczy,
że kradzione
nie tuczy.
A ja dostrzegam
i wzrok
mnie nie myli,
że ci, co kradli,
znacznie utyli.

Przecena
wiary
„Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród...”
– wygrywa kurant
z gdańskiego ratusza.
Nie bacząc na to
wielu rodaków
do obcych krajów
masowo rusza.

Gonisz gdzieś…
Szukasz miejsca,
gdzie pieprz rośnie?
Gonisz gdzieś
hen w obcą stronę?
– Po co? Przecież
tutaj wszystko
dostatecznie
popieprzone!
Z KSĄŻKI
„DZIURAWE MYŚLI”
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WSPOMNIENIE O ŚP. KSIĘDZU PRAŁACIE TADEUSZU JORDANKU

Przyjaciel dzieci
osieroconych
i niepełnosprawnych

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa i 90 urodzin księdza prałata.
Reprezentacja stowarzyszenia z Dostojnym Jubilatem.
Mirsk, czerwiec 2014 rok.
iedy 12 grudnia 2014 roku
odebrałam ostatni telefon
od księdza prałata Tadeusza
Jordanka, ucieszyłam się słysząc dobre wieści i świąteczne życzenia skierowane do
wszystkich osób związanych
ze Stowarzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot.
Ksiądz prałat z radością odniósł się do planów zorganizowania wiosną 2015 r. spotkania charytatywnego we Lwówku Śląskim, a nawet obiecał na
miarę swoich sił pomoc. Niestety, 14 stycznia odszedł do
Pana. Był najstarszym kapłanem diecezji legnickiej.
Trzy dni później towarzyszyliśmy w Jego ostatniej ziemskiej wędrówce w Mirsku, gdzie
przez blisko 30 lat jako proboszcz posługiwał w paraﬁi pw.
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Ksiądz prałat Tadeusz Jordanek był jednym z pierwszych
duchownych, którzy przed 30
laty odpowiedzieli na apel stowarzyszenia. Każdego miesiąca, aż do przejścia na emeryturę, wpłacał na konto naszej
organizacji stały datek. Wspierał także bezdomnych podopiecznych Towarzystwa Bra-

ta Alberta oraz mazowiecki
ośrodek opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych. To była
tajemnica serca księdza Tadeusza, którą ujawnił dopiero podczas obchodów swojego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 80-tych urodzin w 2004
roku. Po przejściu na emeryturę zacieśnił kontakty z naszą
organizacją i mimo znacznej
odległości oraz nienajlepszego zdrowia wielokrotnie zaszczycał nas swoją obecno-
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ścią podczas uroczystości z
okazji Dnia Dziecka i Bożego
Narodzenia.
Ksiądz prałat Tadeusz Jordanek urodził się 2 czerwca 1924
roku w Kętach. Wybuch wojny
pokrzyżował Mu plany wstąpienia do zgromadzenia misjonarzy oblatów. Zamiast do seminarium traﬁł do pracy przymusowej w Chemnitz. Ciężko pracował, cudem ocalał. Po tułaczce
wojennej wrócił do Kęt, by nadrobić zaległości w nauce. Gdy
zdał upragnioną maturę, złożył
papiery do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył jako jeden
z pierwszych roczników w 1954
roku. Pracował m.in. w Głuszycy i Oleśnicy. Pierwsze probostwo objął w Wabienicach (powiat oleśnicki, gmina Bierutów). Od 1976 aż do 2005 roku
pracował w paraﬁi pw. Zwiastowania NMP w Mirsku. Przywrócił świetność tej świątyni, zintegrował społeczność. Znajdował
czas dla ﬁlatelistycznej i ﬁlumenistycznej pasji. Swój pierwszy
klaser, który przetrwał wojenną zawieruchę, zatytułował „W
imię Boże”.
Czytając powierzony stowarzyszeniu życiorys ks. Tadeusza, odnajdujemy w nim wzru-

Ksiądz prałat Tadeusz Jordanek i redaktor Jacek Michalak wręczają gwiazdkowe podarunki podopiecznym stowarzyszenia.

szającą historię życia niezwykle
twardego, niezłomnego i skromnego kapłana, który swoje życie
całkowicie poświęcił Panu Bogu
i bliźnim, choć jak sam niejednokrotnie podkreślał, nic nadzwyczajnego nie robił, po prostu
pracował.
Uczestnicząc w 2004 i 2014
roku w kapłańskich jubileuszach Zmarłego doświadczyłam, jak wielką estymą lokalnego środowiska cieszył się ksiądz
Tadeusz, jak bardzo szanowali i
kochali Go mieszkańcy Mirska
oraz okolic.
W ostatniej drodze śp. ks. Tadeusza towarzyszyli Mu jego
współpracownicy
z
blisko
30-letniej posługi w Mirsku, rodzina, przedstawiciele władz
samorządowych,
przyjaciele
księdza i mieszkańcy gminy. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, a obrzędom pogrzebowym bp Adam
Dyczkowski, przyjaciel zmarłego. Zgodnie ze swoją ostatnią
wolą ks. Jordanek spoczął obok
poprzedniego proboszcza mirskiej paraﬁi ks. Bolesława Orłowskiego, tuż przy kościele,
któremu służył całym sercem.
Odszedł wielki człowiek,
Przyjaciel dzieci osieroconych i
niepełnosprawnych. Na zawsze
pozostanie w sercach członków
Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot.
Nasze wspólne plany Drogi
Księże Tadeuszu są nadal aktualne! W sobotę 13 czerwca br. o
godzinie 12 na terenie Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śląskim
wręczymy najbardziej potrzebującym dzieciom różne formy pomocy. Tegoż dnia, o godzinie 17
w mirskim kościele zostanie odprawiona Msza Święta w intencji śp. księdza prałata Tadeusza
Jordanka od Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot.

BARBARA DICKERT
STOWARZYSZENIE
POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT
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W Londynie
z Marianne
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Wigilia w Czeszewie
Z
Zbigniew
Strugała
S
ORZECHOWO
O

ielka Marianne Faithfull
ma swój ukochany Londyn i daje temu upust na najnowszej i jednej z najlepszych
swoich płyt. Da się jej słuchać
jednym tchem. Piękna tym muzycznym pocztówkom dodają
teksty napisane przez jej przyjaciół, a są wśród nich: Roger
Waters, David Gilmour i Nick
Cave, czyli elita rockowego
świata.
Mimo wszystko teksty współgrają ze zmęczonym życiem i
używkami głosem wspaniałej
aktorki i piosenkarki. Aż przykro,
że jest ona najbardziej znana z
teledysku i z utworu zespołu Metallica „Memmory Remains”, ale
tym razem zakasowała wszystkich. Jesteś gotowy zwiedzać
Londyn z Marianne? Bo ja tak.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

ażdego roku wszyscy w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie czekają
na jeden, szczególny dzień.
Spotkaliśmy się wszyscy 19
grudnia 2014 roku przy wigilijnym stole razem z rodziców naszych uczestników w
gospodarstwie agroturystycznym „U Kazia” w Czeszewie.
Nasze spotkanie rozpoczęło się wielką niespodzianką.
Były to jasełka wykonaniu terapeutów i pracowników naszego Warsztatu. Przedstawienie było zabawne, w kabaretowym stylu, o narodzinach Jezusa, Herodzie i diabełkach,
które spiskowały przeciw Jezusowi. Aktorzy grali po dwie
role, a poprzebierali się tak, że
trudno nam było niektórych
rozpoznać.
Po przedstawieniu usiedli-
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śmy przy wigilijnym stole z tradycyjnymi daniami. Kierownik
WTZ Urszula Remisz złożyła
uczestnikom, rodzicom i pracownikom Warsztatu życzenia świąteczne. Przełamaliśmy
się opłatkiem, życząc sobie
wszystkiego najlepszego. Śpiewaliśmy kolędy, a potem przy-

szedł gwiazdor z prezentami
dla wszystkich uczestników.
Od redakcji:
Zbyszek Strugała pisze, dotykając klawiatury komputera nosem. Dlatego podziwiamy jego
determinację i pasję pisarską. I
z satysfakcją drukujemy każdy
jego tekst. mb

Prawa
wolontariuszy
„A

spekty prawne współpracy z wolontariuszami” – pod takim tytułem odbyło się 12 lutego seminarium w
Centrum Bukowska w Poznaniu.
Spotkanie prowadziły Lucyna Roszak, koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu
w Pleszewie i wiceprezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych oraz Justyna Ochędzan, prezes WRK.
Udział
wzięły osoby z organizacji pozarządowych.
Można było dowiedzieć się,
jakie obowiązki leżą po stronie organizacji, która przyjmuje wolontariusza, co daje ubezpieczenie NNW, jak zawrzeć
porozumienie o wolontariacie
oraz jak rozliczać koszty związane z pracą wolontariuszy w
organizacji i w projekcie.

– W Polsce istnieje ustawodawstwo w sprawie wolontariatu – mówi Justyna Ochędzan. – Określa ono, kto może
być wolontariuszem, jakie powinien mieć kwaliﬁkacje, gdzie
go można wysłać, jakie są
obostrzenia. – Jedno z pytań
uczestników seminarium dotyczyło angażowania wolontariuszy do pracy w działalności gospodarczej. Według polskiego
prawa zdecydowanie nie i warto o tym wiedzieć, by nie narazić się na poważne kłopoty.
Uczestnicy dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z wolontariuszami, zwłaszcza, gdy rozstanie z nimi odbywa się w nieprzyjemnej atmosferze. Rozmawiano o argumentach dotyczących roszczeń z
ich strony. Te wszystkie kwestie
są bardzo istotne, dlatego warto
je dokładnie omówić i przeanalizować. awa

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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złonkowie Wielkopolskiej
Jednostki Wojewódzkiej
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, wolontariusze, tłumacze-przewodnicy, tłumacze języka migowego i przyjaciele ludzi z problemami słuchu oraz wzroku spotkali się podczas balu
karnawałowego 7 lutego w
Domu Kultury Kolejarza w
Poznaniu. Było wesoło i kolorowo.
Każdy uczestnik mógł przebrać się za wybraną przez siebie postać z bajki (książkowej albo ﬁlmowej). Na zabawę
przyjechały osoby z terenu powiatu poznańskiego i różnych
stron Wielkopolski. Chętnych
do tańca nie brakowało. Tańczono do układów choreograﬁcznych, które członkowie opanowywali podczas cyklicznych zajęć organizowanych przez Wielkopolską Jednostkę Wojewódzką TPG. Miłą
atrakcją dla głuchoniewidomych oraz ich sympatyków

Głuchoniewidomi
na parkiecie
była loteria – losem był bilet
wstępu (10 zł od osoby głuchoniewidomej, 5 zł od wolontariusza). Każdy los wygrywał.
Bal karnawałowy Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG stworzył osobom pełnosprawnym szansę na poznanie świata ludzi z dysfunkcją słuchu i wzroku, ale też
pokazał, że ta grupa osób niepełnosprawnych potraﬁ cieszyć się z życia i czerpać radość z każdej chwili.

KAROLINA KASPRZAK
Wolontariusze – tłumacze-przewodnicy
i tłumacze języka migowego.

„Bajkowa” ekipa.

Zabawa trwa w najlepsze.

Otrzymany właśnie egzemplarz „Filantropa” skłonił do ciekawej
rozmowy.
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W tańcu – nie znają barier.

