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Występ na temat tolerancji i empatii w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Doktora Janusza Korczaka
w Toruniu podczas uroczystości przekazania darów 
Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot 
w Baranowie koło Poznania. 
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Na korytarzu widnieją zdję-
cia z remontu i urządza-

nia pomieszczenia. Malowa-
nie, ustawianie mebli, groma-
dzenie sprzętu. To już wspo-
mnienie. W lipcu minęło pra-
wie 8 miesięcy działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Goślińskim Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych. Od 15 grud-
nia 2014 roku WTZ obejmuje 
wsparciem 20 osób z niepeł-
nosprawnością z gminy Mu-
rowana Goślina.

W lutowym wydaniu „Fi-
lantropa Naszych Czasów” na 
stronie 22 i 23 publikowaliśmy 
informację dotyczącą utwo-
rzenia WTZ. Przez ten czas 
działalność terapeutyczna bar-
dzo się rozwinęła, a uczest-
nicy nabyli wiele umiejętno-
ści niezbędnych w codzien-
nym życiu. Dzisiaj działają tu 
pracownie: muzyczno-teatral-
na, gospodarstwa domowego, 
ogrodnicza i rzemiosł różnych 
(artystyczna). Każdy uczestnik 
zmienia pracownię co 2 tygo-
dnie, dzięki czemu może na-
uczyć się czegoś nowego. 

– Kiedy nie było Warsztatu, 
osoby niepełnosprawne całe 
dnie przebywały w domach. 
Szansę aktywnego udziału w 
życiu społecznym stwarzały 
jedynie okolicznościowe spo-
tkania integracyjne Stowarzy-
szenia, wyjazdy do kina i te-
atru, wycieczki krajoznaw-
cze. Teraz mogą rozwijać swo-
je uzdolnienia, uczyć się ży-
cia w grupie. O WTZ mówią, że 
to „drugi dom”. Sami sprząta-
ją, przygotowują posiłki, zmy-
wają naczynia. Każdy ma swo-
je obowiązki – mówi Malwina 
Król, kierownik WTZ. 

Atmosfera jest rodzinna, a 
to za sprawą ludzi, którym nie 
jest obojętny los osób niepeł-
nosprawnych. Kadra terapeu-
tyczna dba o jak najlepszy ich 
rozwój. Efekty rehabilitacji są 
widoczne. Sławomir Gruchała 
właśnie w WTZ nauczył się po-
ruszać samodzielnie przy po-
mocy chodzika. Powstały im-
ponujące prace plastyczne, 
które wysłano na konkurs w 
ramach III Powiatowego Prze-
glądu Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „Zlot 
talentów”. Każdą pracownię 
zdobi wykonany przez uczest-
ników WTZ element grafi czny 

8 MIESIĘCY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

Nasz drugi dom 
na ścianie – w pracowni go-
spodarstwa domowego takim 
ozdobnikiem jest np. kosz z 
owocami zrobionymi z masy 
solnej. 

Działalność Warsztatu jest 
fi nansowana ze środków 
PFRON i Powiatu Poznańskie-
go. WTZ mieści się w budyn-
ku MG Sport przy ul. Mści-
szewskiej 10, gdzie znajduje 
się również hala widowisko-
wo-sportowa, Gimnazjum nr 1 
im. Hipolita Cegielskiego oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji. Te właśnie in-
stytucje ściśle współpracują z 
WTZ. Warsztat bierze udział w 
rozmaitych wydarzeniach. Ma-
larstwo, biżuterię artystyczną i 
inne dzieła wystawia m.in. na 
tzw. lokalnym „pchlim targu”. 
W ramach aktywizacji zawo-
dowej WTZ od początku dzia-
łalności uczestniczy w pro-
jekcie Wielkopolskiego Forum 
Organizacji Osób z Niepełno-
sprawnościami (WIFOON) „Ak-
tywizacja zawodowa osób do 
30 roku życia”. Zauważalne są 
postępy w społecznej rehabili-
tacji uczestników. Zyskali pew-
ność siebie, są bardziej otwarci 
na ludzi. Nie boją się wyzwań.

Sławomir Gruchała 
i Magdalena Lewandowska 

w pracowni 
muzyczno-teatralnej.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

Przy grze integracyjnej.

Uczestnicy i kadra prezentują prace nadesłane na konkurs 
w ramach „Zlotu talentów”. Od lewej: Elżbieta Wolniewicz, 
Aleksandra Mielczarek, Marta Wiśniewska, Leszek Tafelski, 

Anna Konitz i Malwina Król.

Zajęcia sportowe.
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Maciej Smolarkiewicz z 
Kórnika w powiecie po-

znańskim ma 19 lat i orze-
czoną niepełnosprawność in-
telektualną w stopniu znacz-
nym. Nie chodzi, nie mówi, 
wymaga całodobowej opieki. 
Cierpi na tzw. zespół Hunte-
ra, czyli mukopolisacharydo-
zę typu II – przewlekle postę-
pujące zaburzenie genetycz-
ne. W maju tego roku, decy-
zją Zespołu Koordynacyjne-
go ds. Chorób Ultrarzadkich, 
leczenie jedynym na świecie 
i bardzo drogim specyfi kiem 
zostało przerwane. Matka 
chłopca określa to mianem 
eutanazji w spowolnionym 
tempie. 

Mukopolisacharydoza typu 
II należy do chorób ultrarzad-
kich, występujących nie czę-
ściej niż raz na 2000 osób. 
Chorują na nią zazwyczaj 
chłopcy. W Polsce z tym scho-
rzeniem żyje 42 dzieci. Mu-
kopolisacharydoza typu II po-
woduje uszkodzenia mięśnia 
sercowego, przykurcze w sta-
wach, powiększenie wątro-
by i śledziony, niedosłuch, po-
grubienia i zniekształcenia ko-
ści, nawracające infekcje gór-
nych dróg oddechowych, zaję-
cia ośrodkowego układu ner-
wowego. 

Problem zdrowotny Smolar-
kiewicza polega na tym, że w 
jego organizmie brakuje enzy-
mu rozkładającego cukry. Do 
4 roku życia nie było żadnych 
objawów. Kiedy skończył 4,5 
roku pojawiły się wypryski pod 
skórą. Pielęgniarka zauważy-
ła, że Maćkowi nie prostują się 
ręce. Lekarz rodzinny wydał 
skierowanie do poradni ge-
netycznej. Choroba się pogłę-
biała. Nasiliły się objawy mó-
zgowe, problemy z motoryką, 
przykurcze. W 2009 roku zo-
stał objęty terapią preparatem 
o nazwie „Elaprase” w ramach 
programu lekowego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia pn. 
„Leczenie Mukopolisachary-
dozy typu II (zespół Huntera)”.

– Przed rozpoczęciem tera-
pii Maciek był w bardzo cięż-
kim stanie. Nie koncentrował 
się na niczym, przestał jeść, 
był opuchnięty, miał proble-
my z oddychaniem. Leczenie 
fi nansowane z NFZ było dla 
nas jak cud. Przyniosło duży 
efekt. Stan zdrowia się polep-
szył. Maciek przesypiał spo-
kojnie całą noc bez podawania 
leków uspokajających, ustąpi-
ły ciągłe biegunki, był bardziej 
skoncentrowany na osobach, 
mniej lękliwy, wydelikatnia-
ły rysy jego twarzy, zmniejszy-
ły się przykurcze w dłoniach, 

Eutanazja na raty
urósł, zmieniły się jego pro-
porcje – wylicza Marek Smo-
larkiewicz. 

Chłopak jest uczniem Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 
103 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Poznaniu. Jego leczenie na 
początku było prowadzone w 
Warszawie, później w Samo-
dzielnym Publicznym Zespo-
le Opieki Zdrowotnej w Go-
styniu. Do tej właśnie placów-
ki dotarło zaświadczenie in-
formujące o zaprzestaniu le-
czenia. Ostatnią kroplówkę 
Smolarkiewicz miał podaną 8 
maja. 

– Nie do nas, rodziców, ale 
do szpitala przyszło pismo 
z Warszawy. Nikt wcześniej 
nie uprzedził, że terapia bę-
dzie przerwana. Komisja ni-
gdy nie widziała Macieja ani 
nie rozmawiała z nami o sta-
nie jego zdrowia. 11 maja za-
dzwoniła do mnie Agnieszka 
Nowak-Puślecka, lekarka pro-
wadząca, która poinformowa-
ła, że zakończono terapię. Ty-
godniowy koszt leczenia to 48 
tysięcy, roczny 2,5 miliona zło-
tych. Nie da się ukryć – lecze-
nie przerwano, aby zaoszczę-
dzić. Konsekwencje odstawie-
nia leku są takie, że połowa 
osób, którym je wstrzymano, 
umiera – podsumowuje Lucy-
na Smolarkiewicz.

Na stole leży gruby segrega-
tor. W nim rodzice Maćka gro-
madzą całą niezbędną doku-
mentację dotyczącą leczenia, 
wydruki z amerykańskich cza-
sopism naukowych potwier-
dzające skuteczność terapii, 
wszelkie informacje o muko-
polisacharydozie, organiza-
cjach pacjenckich. Należą do 
Stowarzyszenia Chorych na 
Mukopolisacharydozę w Gło-
skowie oraz Kórnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klaudyn-
ka”. Są wyczerpani walką, ale 
jej nie przerwą. Życie dziecka 
jest najważniejsze. 

– Decyzja o zaprzestaniu 
leczenia podjęta została po 
kompleksowej ocenie dotych-
czasowego przebiegu tera-
pii. Według członków Zespo-
łu podawanie pacjentowi pre-
paratu „Elaprase” pozostaje 
bez wpływu na przebieg cho-
roby, co więcej, zaobserwo-
wano nasilenie objawów mó-
zgowych (pogłębienie upośle-

dzenia umysłowego, padacz-
ka) – pisze w uzasadnieniu dr 
n.med. Dariusz Rokicki, za-
stępca przewodniczącego Ze-
społu Koordynacyjnego ds. 
Chorób Ultrarzadkich. 

Opinii tej nie podzielają ro-
dzice i gostyńscy lekarze, któ-
rzy wystąpili z odwołaniem 
od decyzji. Mgr inż. Piotr Mia-
dziołko, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Gosty-
niu o decyzji Zespołu poin-
formował Ministerstwo Zdro-
wia, Rzecznika Praw Pacjenta 
i Kancelarię Prezydenta RP. 

– W trakcie trwania terapii 
zaobserwowano bardzo istot-
ną poprawę funkcji neurolo-
gicznych i psychicznych. Po-
wołując się na publikację „Ef-
fect of rapid cessation of enzy-
me replacement therapy: A re-
port of 5 cases and areview of 
the literature” należy wskazać, 
iż wyłączenie pacjenta z pro-
gramu Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dużym prawdopo-
dobieństwem skutkować bę-
dzie pogorszeniem stanu kli-
nicznego, a w konsekwencji 
zgonem pacjenta – informu-
je w piśmie odwoławczym dr 
Agnieszka Nowak-Puślecka.

Choć sprawa Smolarkie-
wicza została nagłośniona, 
wciąż nie ma zgody na kon-
tynuację leczenia. Inni przed-
stawiciele służb medycznych 
są zdania, że decyzja Zespo-
łu Koordynującego ds. Cho-
rób Ultrarzadkich nie należa-
ła do łatwych, a jej podjęcie 
oparte było na wnikliwej ana-
lizie skuteczności terapii. W 

mediach pojawiają się też sta-
nowiska lekarzy, że to nieule-
czalna choroba i chłopak prę-
dzej czy później umrze.

Smolarkiewiczowie z troską 
i czułością opiekują się synem. 
Wszystko trzeba przy nim zro-
bić – przenieść, posadzić, na-
karmić, umyć, ubrać. Oprócz 
Maćka mają jeszcze dwoje 
dzieci – 10-letnią Kasię i 12-let-
niego Kubę. Żywią nadzieję, 
że gdy ich zabraknie, rodzeń-
stwo zaopiekuje się niepełno-
sprawnym bratem. Dla ludzi, 
którzy wydali krzywdzącą de-
cyzję, Maciej jest obcym czło-
wiekiem, ale dla nich to uko-
chane dziecko. Nigdy nie stra-
cą nadziei na to, że ich syn wy-
gra walkę z urzędniczą bez-
dusznością. Chcą przywróce-
nia zgody na refundację tera-
pii, bo to dla chłopaka jedyna 
szansa na poprawę zdrowia i 
wydłużenie życia.

List z prośbą o ratowanie 
życia chłopca kierowany m.in. 
do Ministra Zdrowia wystoso-
wała Bożena Szydłowska, po-
seł na Sejm RP i Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. 14 lip-
ca dr n. med. Dariusz Rokicki, 
w odpowiedzi na odwołanie 
szpitala, skierował do placów-
ki pismo informujące o pod-
trzymaniu decyzji Zespołu Ko-
ordynacyjnego ds. Chorób Ul-
trarzadkich o wyłączeniu Ma-
cieja z terapii preparatem „Ela-
prase”. Z treścią dokumentów 
i historią Macieja Smolarkie-
wicza można zapoznać się na 
stronie www.stopeutanazji-
macieja.pl

  KAROLINA KASPRZAK
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Maciej Smolarkiewicz z rodzicami.
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XIV POWIATOWE IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ W SWARZĘDZU

Sport ich pasją
Uczestników placówek re-

habilitacyjno-terapeu-
tycznych w powiecie po-
znańskim cieszy każde zwy-
cięstwo. Chętnie biorą udział 
w różnego rodzaju konkur-
sach, festiwalach, zmaga-
niach sportowych, plenerach 
artystycznych czy spotka-
niach integracyjnych. Lubią 
dzielić się radością. Z dumą 
pokazują znajomym otrzy-
mane trofea, puchary, me-
dale. W życie zdrowych lu-
dzi wnoszą optymizm, pogo-
dę ducha i nadzieję. 

Tak było 4 lipca, w upalne, 
sobotnie przedpołudnie, na 
stadionie Klubu Sportowego 
„Unia” w Swarzędzu podczas 
XIV Powiatowych Igrzysk 
Sprawnych Inaczej, zorgani-
zowanych przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu. Udział wzię-
ło ponad 100 uczestników. 

Uroczystego otwarcia do-
konał Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański i Marian 
Szkudlarek, burmistrz Swa-
rzędza. Po zapaleniu znicza 
oraz przysiędze olimpijskiej 
uczestnicy rozeszli się do sta-
nowisk z konkurencjami. Tam 
czekały ćwiczenia i zabawy 
manualne, rzuty woreczka-
mi do pojemnika, do otwo-
ru w tablicy i do tarczy, strza-
ły na bramkę, slalom między 
tyczkami, zbijanie kręgli, rzu-
ty piłką lekarską i bilami boc-
ci, skok w dal z miejsca, pod-
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bijanie piłeczki rakietką, tor 
przeszkód i inne. Był aerobik, 
plener malarski, występy ar-
tystyczne podopiecznych Sto-
warzyszenia.

Zaproszeni goście, a wśród 
nich Marek Lis, radny Powiatu 
Poznańskiego i Grzegorz Ka-
rolczyk, zastępca dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu, gra-
tulowali zawodnikom spor-
towej pasji. Każda drużyna 
otrzymała puchar, a wszyscy 
uczestnicy – pamiątkowe me-
dale i koszulki. 

Organizatorzy dziękują za 
wsparcie: władzom Powiatu 
Poznańskiego, Gminie Swa-
rzędz, Swarzędzkiemu Cen-
trum Sportu i Rekreacji, Klu-
bowi Sportowemu „Unia”, 
Barbarze Antoniewicz, fi rmie 
„Blum”, Strzeleckiemu Brac-
twu Kurkowemu, Spółdzielni 
„Kruszewnia”, sklepowi pla-
stycznemu „APA-Polska”, Mał-
gorzacie Nowak, właścicielo-
wi Piekarni i Cukierni „Magda-
lenka”, wolontariuszom, ro-
dzicom i pracownikom. 

 KAROLINA KASPRZAK

Zawodników wita Jan Grabkowski (z prawej) 
i Marian Szkudlarek.

Gospodarze pod parasolami, czyli członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.

Nauka strzelania – dla wytrwałych. Trwają konkurencje.

Przy każdym stanowisku 
dyżurował opiekun.
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„Podpałka do grilla”, „Do-
datek do piasku”, „Amu-

let kierowcy”, „Odświeżacz 
do bidetu”, „Talizman szczę-
ścia” czy „Mocarz” – pod ta-
kimi nazwami kryją się do-
palacze, czyli różnego ro-
dzaju produkty zawierają-
ce substancje psychoaktyw-
ne. Dawniej nie słyszało się 
o nich w ogóle, dziś można 
kupić je nawet w sklepach 
z artykułami spożywczymi. 
Dopalacze i walka z han-
dlem nimi – to temat kon-
ferencji prasowej 13 lipca w 
Wielkopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. 

Powodem jej zorganizowa-
nia były liczne zatrucia che-
mikaliami w pierwszej poło-
wie lipca. W samym Pozna-
niu i Kutnie odnotowano kil-
kanaście przypadków zatruć. 
Podczas spotkania z udzia-
łem Piotra Florka, wojewody 
wielkopolskiego, Rafała Bat-
kowskiego, wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkie-
go policji, Andrzeja Trybusza, 
państwowego wojewódzkie-
go inspektora sanitarnego i 
Ireny Szefl ińskiej, dyrektora 
rejonowej stacji pogotowia ra-
tunkowego rozmawiano m.in. 
o działaniach prewencyjnych.

– Uzależnienia od dopala-
czy to problem, którzy przy-
biera na sile. W ubiegłym 
roku w Wielkopolsce mieli-
śmy 178 przypadków zatruć 
dopalaczami, w tym roku aż 
326. Decyzja o kupnie i zaży-
ciu tych specyfi ków może rzu-
tować na całe życie. Od 1 lip-
ca, kiedy zmieniła się usta-
wa o przeciwdziałaniu nar-
komanii na liście znalazło się 
114 kolejnych substancji za-
kazanych. Posiadanie każdej 
z nich jest nie tylko niebez-
pieczne dla zdrowia i życia, 
ale też zagrożone sankcjami 
karnymi. O karach za dopala-
cze mówi artykuł 160 i 165 ko-
deksu karnego – informował 
Piotr Florek. 

Dopalacze wpływają nie-
korzystnie na układ krąże-
nia, niszczą organy, uszka-
dzają układ nerwowy, powo-
dują zaburzenia psychiczne. 
Do objawów po zażyciu za-
liczają się m.in.: utrata świa-
domości, bóle i zawroty gło-
wy, agresywność lub sen-
ność, ataki szału, stany lęko-
we, kołatanie serca, nadmier-
na potliwość, znużenie, wy-
mioty, brązowienie na skórze. 
Wśród zażywających dopala-
cze są ofi ary śmiertelne. Leka-
rzom nie udało się uratować 
24-letniego mężczyzny, któ-
ry pod koniec czerwca zmarł 

Zabija nie tylko 
„Mocarz”
w Szpitalu Miejskim im. Fran-
ciszka Raszei w Poznaniu. 

Irena Szefl ińska mówiła o 
przypadku, kiedy ratowni-
cy medyczni byli wezwani do 
młodej osoby z zatrzymaniem 
krążenia i wyjeździe 4 kare-
tek pogotowia do kolejnych 4 
młodych ludzi po zażyciu nie-
bezpiecznych substancji. W 
stolicy Wielkopolski dopala-
cze można kupić np. w skle-
pie sprzedającym amulety, 
talizmany i zapachy komin-
kowe na rogu ul. Mostowej i 
Grobli. To właśnie z Mostowej 
czwórka młodych ludzi zo-
stała przetransportowana do 
szpitali. Policja skontrolowa-
ła sklep, ale dopalaczy w nim 
nie znalazła. Punkt sprzedaży 
działa, z przerwami, od kil-
ku lat. 

– Zjawisko zażywania do-
palaczy zaczęło narastać pod 
koniec 2013 i w 2014 roku. 
Na rynku ciągle pojawiają się 
nowi hurtownicy, grupy zor-
ganizowane oraz substan-
cje coraz szybciej powodują-
ce uzależnienie. Inspekcja sa-
nitarna w przypadku dopa-
laczy prowadzi postępowa-
nie na drodze administracyj-
nej. W minionym roku łącz-
nie nałożono 1 mln i 300 tys. 
złotych kary za handel dopa-
laczami. Od 2010 roku udało 
się zmniejszyć o ponad 90% 
liczbę punktów sprzedaży do-
palaczy. Niestety, sytuacja wy-
gląda tak, że jeśli zostaje wy-

dana decyzja o zamknięciu 
punktu sprzedaży, właściciel 
likwiduje działalność, a po ja-
kimś czasie rejestruje nową 
fi rmę pod inną nazwą. Zmie-
niają się też nazwy dopalaczy 
i skład środków – wyjaśniał 
Andrzej Trybusz. 

Z tego m.in. powodu han-
del tymi specyfi kami jest wy-
jątkowo trudny do wyelimi-
nowania. Dane wskazują, że 
największą grupę osób, które 
zatruły się dopalaczami sta-
nowili ludzie powyżej 25 roku 
życia, zaraz po nich osoby w 
wieku 19 – 24 lat i 16 – 18 lat. 
Policja wspólnie z wojewodą 
i inspektorem chce do każdej 
szkoły skierować fi lm ukazu-
jący konsekwencje zażywania 
dopalaczy, który został nagra-
ny w ramach programu pre-
wencyjnego pod nazwą „Pro-
fi laktyka a ty”. Prowadzone 
są akcje informacyjno-edu-
kacyjne, podejmowane inter-
wencje służb, kontrole hur-
towni sprzedających dopa-
lacze, ale to wciąż za mało, 
żeby wyzwolić społeczeństwo 
ze szponów uzależnienia. 

W latach 1970 – 1990 po-
pularne było zażywanie tzw. 
barbituranów, czyli środków 
nasennych w celach odurza-
jących. Obecnie fenobarbi-
tal czy reladorm z powodze-
niem zastępuje choćby „Mo-
carz” – proszek w małej kolo-
rowej torebce opatrzonej na-
pisem: „Środek pochłaniający 

wilgoć. Produkt tylko dla osób 
pełnoletnich. Nie do spoży-
cia. Chronić przed dziećmi!”, 
którym zatruło się ponad 150 
osób. Przed jego zażywaniem 
przestrzegał Rafał Batkowski. 
To środek narkotyczny, bar-
dzo groźny dla życia i zdrowia 
każdego człowieka. 

Do dopalaczy został za-
kwalifi kowany także popu-
larny lek na kaszel o nazwie 
„Acodin” (w tabletkach lub sy-
ropie). Jest dostępny bez re-
cepty. Za niecałe 5 złotych 
może kupić go 13-latek, a na-
wet młodsze dziecko. W in-
formacji medycznej czytamy, 
że podany w zbyt wysokiej 
dawce działa podobnie jak 
kodeina występująca w nar-
kotykach z grupy opioidów. 
Przedawkowanie powoduje 
pobudzenie, zaburzenia świa-
domości i stan dezorientacji. 

Dr Szczepan Grzybowski z 
Zakładu Psychofi zjologii In-
stytutu Psychologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego za przy-
czynę przedawkowań dopala-
czy uważa nienależyte infor-
mowanie o ich składzie oraz 
o czasie pojawienia się po-
żądanych efektów. Kolejnym 
problemem jest fakt, że orga-
nizm coraz szybciej się uza-
leżnia, a co się z tym wiąże, 
potrzebuje większych dawek. 
Człowiek będący pod wpły-
wem środka psychoaktywne-
go zażywa kolejne dawki i ko-
lejne, stopniowo tracąc kon-
takt z rzeczywistością. Dopa-
lacze prowadzą do zaburzeń 
nastroju, a następnie depresji. 

Ostatni miesiąc wakacji 
to okres wypoczynku – czas, 
który szczególnie sprzyja za-
żywaniu dopalaczy oraz inne-
go rodzaju substancji psycho-
aktywnych. Warto zwrócić 
uwagę na niepokojące zmia-
ny w zachowaniu młodej oso-
by, które mogą być pierwszym 
sygnałem tego, że dzieje się 
źle. Reagujmy i rozmawiajmy, 
zanim będzie za późno.

 KAROLINA KASPRZAK F
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Pierwszy piątek lipca to 
dzień, w którym absol-

wenci Kolegium Pracowni-
ków Służb Społecznych przy 
Wielkopolskim Samorządo-
wym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
nr 2 w Poznaniu odebrali dy-
plomy. Nowi pracownicy so-
cjalni będą pomagać poszko-
dowanym przez los – ubogim, 
uzależnionym, bezrobotnym, 
bezdomnym i niepełnospraw-
nym. 

W uroczystości rozdania dy-
plomów po raz kolejny mieli za-
szczyt uczestniczyć m.in. przed-
stawiciele redakcji „Filantro-
pa Naszych Czasów”. Fakt ten 
był tym bardziej miły, że tego-
roczną absolwentką Kolegium 
jest Eunika Lech, autorka książ-
ki „W życiu liczy się życie” wyda-
nej przez Fundację Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Filan-
trop”. Znakomitych wyników w 
nauce gratulował autorce Mar-
cin Bajerowicz, przewodniczący 
Zarządu Fundacji. 

Słowa uznania dla absolwen-
tów i kadry pedagogicznej od 
Marzeny Wodzińskiej, członka 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego odczytała Joanna Ga-
nowicz, dyrektor Departamen-
tu Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego. O roli pracow-
nika socjalnego w pokonywa-
niu życiowych trudności mówi-
ła m.in. Maria Krupecka, dyrek-
tor Wydziału Zdrowia i Polity-
ki Społecznej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Wło-
dzimierz Kałek, dyrektor Miej-

W książce Witolda Bońkowskie-
go „Niewyobrażalne. Potęga i Pa-
radoksy Naszych Umysłów”, któ-
rej fragmenty przedrukowujemy, 
znajdują się przypisy i źródła po-
danych informacji. Red.

*
Istnieje wiele przykładów na 

to, że determinacja i wola trwa-
nia mogą zneutralizować zmar-
twienie i pokonać największe 
kryzysy, nawet zdrowotne. Kar-
negie opisuje przypadek Earla P. 
Harleya, któremu w 1948 roku le-
karze zdiagnozowali nieuleczal-
ną postać wrzodów żołądka i nie 
wróżyli długiego życia. 

Zdesperowany pacjent odrzu-
cił opinię specjalistów i na po-
żegnanie z życiem wybrał się 
statkiem w morską podróż do-
okoła świata; zabrał nawet ze 
sobą… trumnę. Nie interesował 
się w ogóle swoim stanem zdro-
wia i nie zamartwiał – koniec 
był przecież i tak bliski. Tymcza-
sem… wyzdrowiał i wrócił do 
pełni sił. Po prostu przestał się 
intensywnie zamartwiać.

Podobną sytuację opisała w 
swej książce „Wielcy i niewiel-
cy” pisarka i działaczka społecz-
na Irena Krzywicka. Młody ma-
larz Mieczysław Szczuka na po-
czątku lat dwudziestych ubiegłe-
go wieku zachorował na gruźli-
cę. Lekarze w sanatorium w Za-
kopanem nie wróżyli mu długie-
go życia i wiele wskazywało, że 
dni artysty są policzone. Szczu-
ka, zrezygnowany, postano-
wił zakończyć życie nie w szpi-
talnym łóżku, lecz w ukocha-
nych górach. Wyruszył w drogę 
i przez szereg dni przebywał na 
powietrzu, poddawał się desz-
czowi i wiatrowi, nocował pod 
gołym niebem, wręcz wtopił się 
w naturę. Po jakimś czasie… cał-
kowicie wyzdrowiał. Pisarka po-
sumowała to tak:

„Ta osobliwa historia powinna 
dać do myślenia lekarzom i ca-
sus Szczuki powinien był zna-
leźć się w rocznikach polskich 
pism medycznych. (…) Inna 
sprawa, podobnej końskiej tera-
pii niepodobna zalecać chorym. 
Wydaje się, że w jego przypad-
ku szaleńcza odwaga, determi-
nacja i, na przekór wszystkiemu, 
potężna mobilizacja wszystkich 
sił organizmu zdecydowały o 
pokonaniu choroby”. 

Dodajmy: artysta przestał się 
martwić, żył dniem codziennym. 
Odrzucił strach i bezproduktyw-
ne zmartwienie, które jest po-

skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu. 

„Być może dla świata jesteś tyl-
ko człowiekiem, ale dla niektó-
rych ludzi jesteś całym światem” 
– tak przed laty napisał kolumbij-
ski autor Gabriel García Márqu-
ez. Ta właśnie myśl widniała na 
ścianie sali, w której absolwen-
ci odbierali dyplomy. Jak zauwa-
żyła M. Krupecka, zdanie to naj-
trafniej oddaje sens zawodu pra-
cownika socjalnego. Tylko dzięki 
jego wsparciu człowiek daje radę 
pokonać nałóg, wyjść z kryzysu, 
usamodzielnić się, zmienić swo-
je życie. To zawód społecznego 
uznania, gdzie najbardziej satys-
fakcjonującą nagrodą nie są pie-
niądze, ale uśmiech bliźniego. 

Absolwenci Kolegium są 
świetnie przygotowani do pra-

cy z ludźmi. Dowiodły tego pre-
zentacje projektów socjalnych, 
które słuchacze wydziału dzien-
nego i zaocznego realizowa-
li w ramach prac dyplomowych. 
Projekty obejmowały działa-
nia na rzecz walki z wyklucze-
niem społecznym osób niepeł-
nosprawnych, integracji dzieci i 
rodzin ze społecznością lokalną, 
poprawy warunków życia osób 
starszych i innych obszarów. 

Najlepsi absolwenci otrzyma-
li od Wojewody Wielkopolskiego 
listy gratulacyjne oraz upominki. 
Uroczystość uświetniła wystę-
pem artystycznym Sandra Pa-
etz, zdobywczyni tytułu „Talent 
Roku 2013” w I edycji Powiato-
wego Przeglądu Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepełnospraw-
nych „Zlot talentów”, który orga-
nizuje Powiat Poznański. 

Było to ostatnie dyplomato-
rium w budynku przy ul. Borów-
ki 10 i ostatnie 3 lata edukacji 
pod opieką naukowo-dydaktycz-
ną Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w 
Warszawie. Od roku akademic-
kiego 2015/2016 będzie moż-
liwość 3-letniej nauki w Kole-
gium, w budynku przy ul. Mosto-
wej 6. Po ukończeniu słuchacz 
otrzymuje dyplom uprawniający 
do wykonywania zawodu pra-
cownika socjalnego. Kształcenie 
na wydziale dziennym i zaocz-
nym jest bezpłatne. Szczegóło-
we informacje dotyczące rekru-
tacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu (61) 8529625. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Gotowi 
do służby ludziom

Poruszająca się na wózku Sandra Paetz zaśpiewała piosenkę 
„Zamiast” z repertuaru Edyty Geppert.

Nowi pracownicy socjalni będą pomagać ludziom w kryzysie.
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Jak uwolnić się 
od cierpienia?(4)

wodem ogromnej ilości nerwic 
i chorób psychicznych. Na przy-
kład doskonale znane i niestety 
często spotykane wrzody żołąd-
ka to rezultat przede wszystkim 
problemów natury psychicznej, 
stresów, ciągłych zmartwień. W 
chwili odizolowania się od pro-
blemów, zmiany nastawienia do 
kłopotów, jakie nas w życiu spo-
tykają – znika powód tego scho-
rzenia, a objawy zaczynają się 
cofać. Nie warto skracać sobie 
życia dla osiągnięcia sukcesu, z 
którego najprawdopodobniej nie 
zdążymy skorzystać. Czasami 
warto zrezygnować z pieniędzy, 
stanowiska i w gruncie rzeczy 
pozornego sukcesu – za to w do-
brym zdrowiu cieszyć się życiem 
i otaczającym światem. Frustra-
cją, nienawiścią, zawziętością, 
ciągłymi zmartwieniami sami 
siebie niszczymy i skracamy so-
bie życie. Zmartwienia znajdu-
ją też swoje odzwierciedlenie w 
wyglądzie człowieka. Jak powie-
dział William James: „Bóg może 
nam wybaczyć nasze grzechy, 
ale system nerwowy nie wyba-
cza ich nigdy”. 

Kwestia niwelowania nega-
tywnych skutków naszego po-
dejścia do problemów nie jest 
tak prosta, jak mogłoby się wy-
dawać. Lekarz jest w stanie wy-
leczyć choroby somatyczne lub 
do pewnego stopnia zahamo-
wać ich postęp. Nie będzie jed-
nak w stanie nic zrobić, gdy pa-
cjent sam się zadręcza, zamar-
twia, nie potrafi  przełamać irra-
cjonalnego stresu, nie umie wal-
czyć z własnymi wyobrażenia-
mi, które czasem są wręcz uro-
jeniami. Te problemy trzeba po-
konać samemu. Strach, frustra-
cja, nienawiść, zmartwienia na-
prawdę są w stanie nas zabić. W 
momencie, gdy się przełamiemy, 
„weźmiemy w garść”, zdystansu-
jemy od swoich zmartwień, na-
stąpi poprawa ogólnego stanu 
zdrowia. Będziemy czerpać sa-
tysfakcję z naszej siły woli – i z 
poprawy ogólnej kondycji zdro-
wotnej. Ci, którzy zachowu-
ją wewnętrzny spokój pośród 
wrzawy współczesnego świata, 
są odporni na choroby nerwowe. 
Wbrew pozorom nie jest to wca-
le trudne. Człowiek jest w stanie 
znieść znacznie więcej, niż mu 
się wydaje. Jeżeli zapanuje nad 

sobą, nad własnym nastawie-
niem wobec trudności – sam się 
uleczy, a przynajmniej pomoże 
organizmowi pokonać najgor-
sze psychiczne i fi zyczne prze-
ciwności.

PODSTAWOWE
TECHNIKI
ANALIZOWANIA
ZMARTWIEŃ

Skoro zmartwienie nas nisz-
czy i jest jednym z głównych 
czynników powodujących po-
padanie w choroby i nieradze-
nie z kłopotami codziennego ży-
cia, musimy ustalić sposoby po-
radzenia sobie z nim. Najpierw 
trzeba wykonać trzy kolejne 
czynności:

�  Zebranie znanych nam fak-
tów.

� Przeanalizowanie ich.
�  Podjęcie decyzji i konsekwent-

ne jej wykonanie.
Od zebrania potrzebnych da-

nych zależą skutki naszych prób 
zaradzenia kłopotom. Jeśli przy-
stąpimy do działania nie posia-
dając niezbędnych informacji, 
do związanego z naszą sytu-
acja stresu dołączy czynnik za-
skoczenia, który wszystko zdez-
organizuje. Nasze analizy będą 
też zniekształcone i osłabio-
ne przez czynnik niepewności. 
Poza tym ważne jest, by fakty 
gromadzić w sposób obiektyw-
ny, niezależnie od tego, czy je ak-
ceptujemy, czy nie. W przeciw-
nym razie uzyskany obraz bę-

dzie nieprawdziwy, nasze dzia-
łania zmierzające do rozstrzy-
gnięcia problemu stracą wszel-
ki sens. Nie będzie to rozwiąza-
nie kłopotów, lecz próba zacza-
rowania rzeczywistości. Dla uła-
twienia przełamania wewnętrz-
nych oporów przy takim dzia-
łaniu najlepiej wyobrazić sobie, 
że potrzebne informacje zbie-
ramy nie dla siebie, lecz dla ko-
goś, na czyjeś zamówienie. Wte-
dy będzie nam łatwiej, lżej. Ko-
lejnym etapem będzie ustale-
nie aktualnej sytuacji i wybranie 
tych danych, które dotyczą tego, 
co nam najbardziej zagraża. Na-
turalną koleją rzeczy będzie te-
raz ustalenie kroków, jakie nale-
ży podjąć, by sobie z tym pora-
dzić, a przynajmniej osłabić cio-
sy, jakie mogą nas spotkać. 

Przede wszystkim nie wolno 
nam tracić z oczu zasadnicze-
go problemu, jaki właśnie anali-
zujemy. Nie rozmywajmy go dy-
gresjami, tematami zastępczy-
mi, czy podtekstami. Następnie 
ustalmy, jakie jest sedno proble-
mów, które się przed nami poja-
wiły i co należy zrobić, żeby so-
bie z nimi poradzić. Dopiero na 
tym etapie można poprosić in-
nych o konkretne propozycje – 
bez „owijania w bawełnę” i kom-
plikowania problemu – same 
konkrety, rzeczowe podejście do 
sprawy. Są ludzie uwielbiający 
analizy, podteksty i różne aspek-
ty omawianych kwestii – ale w 
takich sytuacjach nie powin-
ni zdominować rozmowy, nara-
dy. Może się zresztą okazać, że 
dalsze narady w ogóle nie są po-
trzebne, bo rozmówcy sami doj-
dą do wniosków pozwalających 
rozstrzygnąć daną sprawę.

cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść tej książki opiera się na 

wiedzy ogólnodostępnej, czer-
panej zarówno z osobistych do-
świadczeń autora, jak i z przy-
toczonych przez niego publika-
cji. Nie należy jej traktować jako 
diagnozy medycznej ani jako po-
rady lekarskiej.

Książka została wydana wy-
łącznie w celach edukacyjnych; 
ma na celu popularyzację wie-
dzy o wpływie ludzkiego umysłu 
na organizm człowieka, nie sta-
nowi więc alternatywy dla pro-
fesjonalnego leczenia medycz-
nego. Zamiarem autora jest je-
dynie zwrócenie uwagi na potę-
gę umysłu i jego wpływ na orga-
nizm człowieka oraz uświado-
mienie olbrzymiego potencja-
łu drzemiącego w każdym z nas.

Autor nie ponosi odpowie-
dzialności za zachowanie czy-
telnika sprzeczne z niniejszym 
ostrzeżeniem. 

Książka Witolda Bońkowskiego „Niewyobrażalne. Potęga 
i Paradoksy Naszych Umysłów” to kompendium wiedzy zebrane 

na podstawie badań i publikacji najwybitniejszych badaczy 
ludzkiego umysłu. Zawarte w niej informacje poparte są 

badaniami naukowymi. Przetłumaczona została na języki 
angielski, niemiecki i rosyjski i w tych językach dostępna jest 

na całym świecie. 
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Na boisku w malowniczej 
Rakowni w gminie Muro-

wana Goślina, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, 13 czerw-
ca bawiło się 780 osób. Był to 
tradycyjny, doroczny piknik 
„Razem szczęśliwi”, organizo-
wany tu już po raz dwunasty 
przez Goślińskie Stowarzysze-
nie Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych.

Przyjechały osoby niepełno-
sprawne ze stowarzyszeń w 
Kórniku, Luboniu, Owińskach, 
Poznaniu, Radziejowie, Swa-
rzędzu, Szamotułach, Zdunach 
i Murowanej Goślinie. Dla nich 
było to niezwykłe spotkanie, a 
jego głównym sponsorem – fi r-
ma Unilever Food Solutions Sp. 
z o.o. 

Gdy uczestnicy pikniku bra-
li udział w konkursach zręczno-

ściowych, na scenie występował 
zespół śpiewaczy „Goślińskie 
Chabry”, gośliński Janko Muzy-
kant Jan Kaseja, Julia Paluch, 
uczennica Zespołu Szkół w Bo-
lechowie, uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Murowanej 
Goślinie i Anita Krzymieniewska 
z naszego stowarzyszenia. Kon-
feransjerkę prowadził główny 
organizator i siła napędowa tego 
przedsięwzięcia Piotr Łabuziński 
z Unilever. 

Pierwszy raz na naszej uro-
czystości zaprezentowali się 
wojowie z grupy rekonstrukcyj-
nej z Grzybowa, grupa AGS zaj-
mująca się taktyką wojskową 
SOS Ares i przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Dzieje” z pokazem 
mieczy. Sympatyczny był pokaz 
umiejętności psów z Ośrodka 
Szkoleniowego „Republika pod 

psem”. Za chwilę na syrenie wje-
chał samochód straży miejskiej 
oraz wóz straży pożarnej. Było 
upalnie, dlatego wiele radosnej 
zabawy sprawiła kurtyna wodna 
ustawiona przez strażaków. 

W organizację pikniku zaan-
gażowało się ponad 100 wolon-
tariuszy. Pracownicy Unilever i 
uczniowie Technikum Gastro-
nomicznego z Murowanej Go-
śliny przy Zespole Szkół w Bo-
lechowie wydawali posiłki i na-
poje, uczniowie Gimnazjum nr 2 
w Murowanej Goślinie, ZS w Bo-
lechowie i harcerze ZHR rozbili 
namioty, dbali o bezpieczeństwo 
i ruch na parkingu, ustawili stoły, 
przygotowali miejsca na konkur-
sy, dbali o porządek na boisku. 

Do sponsora głównego Unile-
ver Food Solutions Sp. z o.o., re-
prezentowanego przez dyrekto-
ra Piotra Wrotyńskiego dołączy-
li mieszkańcy naszej gminy: Fir-
ma Przewozowa ELKOTUR Ta-
deusza Kopczyńskiego, Przed-
siębiorstwo Usługowe Stefana 
Wysockiego, fi rma ubezpiecze-
niowa ZETA Tomasza Dutkie-
wicza, sołtysi: z Rakowni (obec-
ny Grzegorz Piotrzkowski i po-

przedniej kadencji Michał Ha-
łas), Białęg (Piotr Michalski), Ło-
puchowa (Leszek Sommerfeld) i 
Starczanowa (Paweł Bukowski), 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ra-
kowni, Ogródki Działkowe „BRA-
TEK” w Przebędowie (Paweł Ku-
biński i Dariusz Kamiński), Brac-
two Kurkowe w Murowanej Go-
ślinie (Marek Radecki), Gimna-
zjum nr 2 (Barbara Celichowska, 
Aleksandra Rogozińska i Laura 
Bejma), ZS w Bolechowie (Be-
ata Strama) oraz Dom Kultury w 
Murowanej Goślinie (Arleta Wło-
darczak). Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za pomoc. 

Gośćmi pikniku byli m.in.: 
członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Zygmunt Jeżew-
ski, burmistrz Murowanej Gośli-
ny Dariusz Urbański, przewod-
niczący Rady Miejskiej Konrad 
Strykowski, zastępca dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Grzegorz Karolczyk i 
dyrektor Unilever Food Solutions 
Sp. z o.o. Piotr Wrotyński.

CELINA KUTZNER
EWA POMIN
PREZES GSPON

XII PIKNIK GSPON W RAKOWNI 

Niepełnosprawni 
– razem szczęśliwi
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Obowiązująca od 1 kwiet-
nia 2012 roku w Pol-

sce ustawa z dnia 19 sierp-
nia 2011 o języku migowym i 
innych środkach komuniko-
wania się (Dz.U. 2011 nr 209 
poz. 1243) nałożyła na insty-
tucje publiczne konieczność 
wprowadzenia przystosowań 
umożliwiających osobom z 
wadami słuchu dostęp do in-
formacji. Po 3 latach obowią-
zywania ustawy większość 
polskich urzędów nadal nie 
jest przygotowana na kontakt 
z niesłyszącymi. 

Takie wnioski przyniosła 
ogólnopolska kontrola Naj-
wyższej Izby Kontroli prze-
prowadzona w województwie 
wielkopolskim, kujawsko-po-
morskim, podkarpackim, pod-
laskim, lubuskim i śląskim. Zo-
stało nią objętych 60 urzędów 
– 6 urzędów wojewódzkich, 
12 urzędów gmin, 12 starostw 
powiatowych, 12 komend po-
licji, 12 urzędów skarbowych 
oraz 6 zakładów ubezpieczeń 
społecznych. W województwie 
wielkopolskim skontrolowa-
no Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki, Komendę Powiatową 
Policji w Poznaniu, Komendę 
Powiatową Policji w Kościa-
nie, Komendę Miejską w Ko-
ninie, Urząd Miasta i Gminy w 
Kępnie, Urząd Miejski w Kole, 
Starostwo Powiatowe w Go-
styniu, Starostwo Powiatowe 
w Kościanie, Urząd Skarbowy 
w Wolsztynie, Urząd Skarbo-
wy w Śremie i Zakład Ubezpie-

Tyfl opedagodzy ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach dzieli-
li się doświadczeniem dydak-
tycznym z gośćmi z Ukrainy. 
60-osobowa grupa Ukraiń-
ców przebywała na wizycie 
studyjnej w Ośrodku od 1 do 
12 lipca. Delegację przywitał 
Jan Grabkowski, starosta po-
znański.

Celem spotkania było przy-
bliżenie metod oraz form pracy 
z niewidomymi dziećmi, któ-
re na Ukrainie są niedostęp-
ne. Spotkanie, jak informuje 
Powiat Poznański, to rezultat 
wcześniejszych decyzji o po-
mocy partnerskiej, podjętych 

przez Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu i dyrekcję Ośrodka 
podczas wizyty w SOS-W or-
ganizacji pozarządowej „Pravo 
Wyboru” w kwietniu 2015. 

Do Ośrodka przyjecha-
li ukraińscy pedagodzy, opie-
kunowie i rodzice z dziećmi. 
Zachwycił ich Park Orientacji 
Przestrzennej, który stwarza 
możliwość rehabilitacji i re-
walidacji dzieci z dysfunkcja-
mi wzroku. Goście zapozna-
li się ze sprzętem, pomoca-
mi dydaktycznymi, wzięli tak-
że udział w zajęciach przybli-
żających różne formy terapii. 
W wydarzenie zaangażowali 
się też tyfl opedagodzy z Gruzji 
i Armenii. 

 KAROLINA KASPRZAK

Do 7 września można zgła-
szać kandydatury do kon-

kursu o tytuł „Społecznik Roku 
2015” organizowanego przez 
tygodnik „Newsweek Polska”. 
Celem inicjatywy jest promo-
cja osób aktywnie i skutecznie 
działających na rzecz poprawy 
warunków życia różnych grup 
społecznych.

Konkurs zapoczątkowa-
ła idea podjęta przez Fundację 
„Pomoc społeczna SOS” w 1997 
roku, której przewodniczył Jacek 
Kuroń. Była to odpowiedź na 
prośbę Wisławy Szymborskiej o 
pomoc w podzieleniu się z ludź-
mi pieniędzmi z literackiej Na-
grody Nobla. 

Kandydatów do konkursu 
mogą zgłaszać organizacje po-

zarządowe, instytucje, członko-
wie kapituły oraz osoby indywi-
dualne (pod warunkiem wska-
zania instytucji bądź organiza-
cji, która udzieli referencji). Wy-
łonienie osób działających na 
rzecz innych wesprze popula-
ryzację idei społecznej samopo-
mocy oraz okazywania wrażli-
wości na ludzkie cierpienie. 

Formularz zgłoszeniowy i re-
gulamin są dostępne na stro-
nach internetowych: www.
spolecznikroku.newsweek.pl, 
www.fi lantropia.org.pl Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi pod 
koniec października. Sylwetka 
zwycięzcy zostanie zaprezen-
towana na łamach tygodnika 
„Newsweek Polska”.

 KAROLINA KASPRZAK

Goście z Ukrainy
w Owińskach

Dla wrażliwych
na krzywdę

czeń Społecznych II Oddział w 
Poznaniu. 

Mimo, że organizacje działa-
jące na rzecz środowiska osób 
niesłyszących prowadzą bez-
płatne kursy języka migowe-
go dla przedstawicieli insty-
tucji publicznych, nie wszyscy 
urzędnicy chcą i mają czas z 
nich korzystać. Jak wskazuje 
raport NIK1, zaledwie 6% insty-
tucji udostępniło w odpowied-
ni sposób informacje o pra-
wach przysługujących osobom 
z uszkodzeniami słuchu oraz o 
sposobie ich realizacji. Kontro-
le wykazały też, że ponad 40% 
urzędów nie oznaczyło właści-
wie informacji o przystosowa-
niach tzw. znakami dostępno-
ści – znakiem „migających dło-
ni” bądź znakiem „przekreślo-
nego ucha”. Te znaki najczę-
ściej zastępował symbol wóz-
ka inwalidzkiego lub informa-
cje były przekazywane języ-
kiem pisanym.

– Polskie urzędy nie traktu-
ją osób niesłyszących z nale-
żytą powagą. Dla części ludzi 
głuchych język pisany jest ję-

zykiem obcym, bardzo trud-
nym do opanowania. Jedy-
nym w pełni zrozumiałym ję-
zykiem jest język migowy. Na-
szym zdaniem można mówić 
o pewnej formie dyskrymina-
cji osób posługujących się ję-
zykiem migowym ponieważ 
nie zagwarantowano tym oso-
bom dostępu do usług publicz-
nych na równi ze słyszącą czę-
ścią społeczeństwa – uważa 
Krzysztof Kwiatkowski, pre-
zes NIK.

Reprezentanci administracji 
publicznej twierdzą, że niesły-
szący bardzo rzadko przycho-
dzą do urzędów, dlatego nie 
widzą potrzeby dostosowy-
wania się pod kątem tej gru-
py społecznej. Takie uzasad-
nienie jest absurdem. Ludzie 
z dysfunkcjami słuchu nie od-
wiedzają tych instytucji, bo bez 
pomocy tłumacza języka mi-
gowego nie są w stanie nicze-
go załatwić. 

Według kontrolerów NIK 
znaczącym problemem jest 
nieznajomość ograniczeń, z 
którymi na co dzień zmierzają 

się osoby niesłyszące. Jednym 
z mitów dotyczących osób z 
ubytkami słuchu jest założe-
nie, że głusi rozumieją język 
pisany, którym posługują się 
słyszący albo, że czytają z ru-
chu warg. 

Istotne są też wnioski odno-
śnie dostosowań komunika-
torów internetowych. Tylko 3 
instytucje publiczne z 60 kon-
trolowanych korzystają z roz-
wiązań technicznych dających 
szansę zdalnego komunikowa-
nia się z urzędem. 

Główny Urząd Statystyczny 
informuje, że w Polsce żyje aż 
850 tysięcy ludzi z dysfunkcja-
mi słuchu. Co więcej, każde-
go roku wzrasta liczba osób, 
które skarżą się na problemy z 
słuchem. To, wbrew pozorom, 
wcale nie ludzie starsi, ale co-
raz młodsi. 

 OPRACOWAŁA

 KAROLINA KASPRZAK

W urzędach
nie migają 

1  www.nik.gov.pl „NIK o przygotowa-
niu urzędów do kontaktu z niesłyszący-
mi”, 20 lipca 2015.
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IV Forum
Autyzmu
„Dziecko z autyzmem 

w grupie – rodzinie, 
przedszkolu, szkole, społe-
czeństwie” – pod takim ha-
słem odbędzie się 19 wrze-
śnia w Poznaniu IV Ogólno-
polskie Forum Autyzmu or-
ganizowane przez Wyższą 
Szkołę „Uni-Terra”.

Podczas sesji wykładowo-
warsztatowej zostaną po-
ruszone sprawy dotyczące 
funkcjonowania dzieci z za-
burzeniami rozwoju w gru-
pach społecznych czy przy-
gotowania dziecka z auty-
zmem i zespołem Asperge-
ra do kontaktu z rówieśni-
kami. Inicjator chce podjąć 
dyskusję na temat organi-
zacyjnych, prawnych, edu-
kacyjnych i terapeutycznych 
aspektów funkcjonowania 
dzieci oraz wsparcia dla ich 
rodzin. Będą 4 warsztaty do 
wyboru: „Autyzm – wygrali-
śmy. Historia rodziny”, „Za-
stosowanie metody krakow-
skiej w pracy z grupą”, „Trud-
ne początki terapii z dziec-
kiem z zaburzeniami rozwo-
ju – ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe” oraz „Ćwiczenia indy-
widualne i grupowe wspiera-
jące rozwój umiejętności ar-
tykulacyjnych dzieci w wie-
ku przedszkolnym”. 

Koszt uczestnictwa w 
konferencji wynosi 150 zł 
(jeśli wpłata zostanie doko-
nana przed 20 sierpnia), dla 
studentów, absolwentów i 
słuchaczy studiów pody-
plomowych Wyższej Szkoły 
„Uni-Terra” oraz Collegium 
Da Vinci – 150 zł bez wzglę-
du na termin, dla rodziców 
dzieci z zaburzeniami roz-
woju – 100 zł bez wzglę-
du na termin, dla rodziców 
dzieci uczęszczających do 
Przedszkola „Miś” – bezpłat-
nie. Wypełnioną kartę zgło-
szeniową dostępną na stro-
nie www.wsuniterra.pl trze-
ba przysłać do 12 września 
na adres: dziekanat@wsu-
niterra.pl Wpłat należy do-
konywać na konto: Wyższa 
Szkoła „Uni-Terra”, ul. Prą-
dzyńskiego 53, 61-527 Po-
znań, Bank Millenium: 54 
1160 2202 0000 0002 2044 
9598 z dopiskiem „„IV Ogól-
nopolskie Forum Autyzmu”/ 
imię i nazwisko uczestnika”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Formy materialnego wspar-
cia działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i pre-
zentacja osiągnięć Sejmi-
ków Osób Niepełnospraw-
nych skupiających organiza-
cje pozarządowe wpisują się 
w Ogólnopolską Konferen-
cję Sejmików Osób Niepełno-
sprawnych. Konferencja od-
będzie się 17 września w Ło-
dzi i jest wydarzeniem towa-
rzyszącym 23 Międzynarodo-
wym Targom Sprzętu Rehabi-
litacyjnego.

„Organizacje pozarządo-
we i ich rola w funkcjonowa-
niu społecznym i zawodowym 
osób z niepełnosprawnością” 
– temu zagadnieniu będą po-
święcone tegoroczne obrady. 
Głos zabierze m.in. Alina Woj-
towicz-Pomierna, zastępca dy-
rektora Biura Pełnomocnika 
Rządu do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Teresa Her-
nik, prezes Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, która powie 

o pomocy ze strony PFRON 
w zakresie wnoszenia wkła-
du własnego przez organiza-
cje pozarządowe, realizujące 
projekty EFS, adresowane do 
osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.

23 Międzynarodowe Tar-
gi Sprzętu Rehabilitacyjne-
go odbędą się w dniach 17-19 
września na terenie hali tar-
gowej „Expo” przy ul. Politech-
niki 4. Tegoroczna edycja to 
dużo interesujących warszta-
tów tematycznych dotyczą-
cych współczesnych koncep-
cji terapeutycznych w skolio-
zie, włączania uczniów niepeł-
nosprawnych w pełne funkcjo-
nowanie szkoły, rehabilitacji 
geriatrycznej w XXI wieku czy 
nowoczesnej rehabilitacji kar-
diologicznej. Formularze re-
jestracyjne na warsztaty oraz 
dokładny program targów są 
dostępne na stronie: www.re-
habilitacja.interservis.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Fundacja „Szansa dla niewi-
domych” zaprasza wszyst-

kich zainteresowanych do 
udziału w XIII edycji między-
narodowej konferencji „Reha 
For The Blind in Poland”, któ-
ra została zaplanowana na 3 
i 4 grudnia w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. Hasło te-
gorocznego spotkania brzmi: 
„Jak widzieć więcej – medycy-
na, technologia, rehabilitacja 
idą nam z pomocą”. 

„Reha For The Blind in Po-
land” każdego roku zrzesza 
przedstawicieli fi rm i organiza-
cji z Japonii, Kazachstanu, Ar-
menii, Azerbejdżanu, Gruzji, 
Izraela, Arabii Saudyjskiej, Ke-
nii, Tunezji, Egiptu i wielu in-
nych państw. Środowisko osób 
niewidomych oraz słabowi-
dzących spotyka się na konfe-

rencji po to, żeby wymienić do-
świadczenia w kwestii rozwią-
zań technologicznych. 

Prócz stoisk wystawienni-
czych, prezentacji sprzętu i 
oprogramowania przygoto-
wano atrakcje: pokaz fi lmów 
z audiodeskrypcją, spotkania 
z ciekawymi osobami, kon-
certy, turnieje i pokazy spor-
towe (ping-pong dla niewido-
mych, strzelectwo bezwzroko-
we, turniej gier planszowych), 
turnieje wiedzy, konkurs arty-
styczny „Szlifi ernia talentów”, 
konkurs „Idol 2015”. Dodatko-
wych informacji udziela Ber-
nadetta Wiśniewska, tel. (22) 
827-16-18, e-mail: bernadetta.
wisniewska@szansadlaniewi-
domych.org

 KAROLINA KASPRZAK

Warsztaty
śmiechu

Warsztaty dla dzieci nie-
pełnosprawnych z ro-

dzicami w Kleszczewie roz-
poczęły się 9 lipca. 

Przypomnieliśmy sobie wy-
ścigi samochodowe z maja 
bieżącego roku. Nie zabrakło 
magii, zabaw ze sznurkiem, 
rzucania kulką w chustę Klan-
zy celem wylosowania koloru, 
pod którym kryło się wykona-
nie określonego zadania. Był 
też czarodziejski worek, z któ-
rego dzieci wyciągały różne ro-
dzaje zabawek. Na zakończe-
nie narrator Konrad czytał baj-
kę, a uczestnicy byli sowami, 
kotami i myszkami. Takie za-
bawy wypełniły radośnie czas 
wakacji. 

ANNA GOŁKOWSKA

Technologie dla 
niewidomych

Konferencje,
pokazy

Z INICJATYW
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Zabawa 
w podróż 
do Francji
Na warsztatach z maskotką 

Euroglobuskiem podróżo-
waliśmy 14 lipca do Francji. 
Przygotowaliśmy w dwóch 
grupach dwie okładki ksią-
żek, których strony zostaną 
zapełnione na następnych za-
jęciach treścią z poprzednich 
warsztatów. 

Poszukiwaliśmy w grze „cie-
pło-zimno” najważniejszych 
zabytków w Paryżu. Śpiewa-
liśmy po francusku popular-
ne piosenki dla dzieci. Była 
zabawa taneczna przy menu-
ecie i śpiewie piosenki dwor-
skiej. Jedna z zabaw we Fran-
cji to rzut kolorowym beretem; 
nasi uczestnicy konkurowa-
li, kto rzuci nim dalej. Radości 
było wiele. Zapraszam dzie-
ci niepełnosprawne z rodzica-
mi na następne, pełne zabawy 
warsztaty.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Osoby niepełnosprawne 
wraz z opiekunami i dwie-

ma członkiniami Stowarzysze-
nia „Pomagam” w Kleszczewie 
27 czerwca odwiedziły Bramę 
Poznania i Muzeum Archidie-
cezjalne. Dzięki temu zdobyły-
wiedzę na temat historii pań-

Fioletowe 
warsztaty
Pierwsze warsztaty dla do-

rosłych niepełnospraw-
nych odbyły się w Kleszcze-
wie 16 lipca. Zajęcia prowa-
dziła pedagog Paulina. Po 
przedstawieniu się uczestni-
cy wykonali fi oletowy kwiat 
związany z jednym z kolo-
rów tęczy – tak, aby na końcu 
warsztatów powstała tęcza 
zgodnie z tytułem projektu 
„Czas w kolorach tęczy”, do-
towanego ze środków wójta 
gminy Kleszczewo. Uczestni-
cy zrelaksowali się przy mu-
zyce, a następnie wybrali so-
bie mandalę i pokolorowali 
ją według własnego uznania. 
Przypomniano obecnym, aby 
zarezerwowali sobie czas na 
wycieczkę 20 sierpnia do Go-
łuchowa, Śmiełowa i Młodzi-
kowa.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Spotkania 
seniorów
Seniorzy z gminy Kleszcze-

wo spotkali się 26 czerwca 
w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Kleszczewie na „Pa-
pierowych fantazjach” z Ewą 
Rybicką. 

Metodą origami wykonywa-
li bryłę z kilku kwiatków. Na 
te zajęcia przybyło 30 senio-
rów. Manualne zajęcia tak ich 
zaabsorbowały, że niewielu z 
nich skorzystało z chodzenia 
z kijkami z instruktorem pa-
nem Grzegorzem. Było to już 
trzecie z zaplanowanych raz 
w miesiącu spotkań. Następne 
spotkanie seniorów odbyło się 
24 lipca. W programie był wy-
stęp zespołu „Kleszczewian-
ki”, a po przerwie chodzenie z 
kijkami, gra w bule i krykieta. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W zamku 
i arboretum
Dzięki projektowi „Pięk-

ne dni” realizowanemu 
przez Stowarzyszenie „Poma-
gam” w Kleszczewie i fi nan-
sowanemu przez Wojewodę 
Wielkopolskiego 25 uczestni-
ków świetlic środowiskowych 
wzięło udział 23 czerwca w 
wycieczce do Kórnika. 

Dzięki temu dzieci zwiedzi-
ły zamek kórnicki i wysłucha-
ły opowieści przewodniczki o 
jego historii i legendach. Byli-
śmy w arboretum kórnickim, w 
którym dzieci z zainteresowa-
niem oglądały rzadkie gatun-
ki drzew, jak cypryśnik błotny, 
drzewo ciasteczkowe, czy ob-
jęty ochroną cis. Dowiedziały 
się też, skąd bierze się powie-
dzenie o gruszkach na wierz-
bie (jest taka wierzba w arbo-
retum), a przede wszystkim 
– jak dbać o owady zapylające 
w naszym środowisku. 

Bardzo cieszył młodych lu-
dzi rejs statkiem po jeziorze 
kórnickim. Mimo deszczo-
wej aury dzieci wykorzysta-
ły wszystkie możliwości, jakie 
dała wycieczka i zdobyły dzię-
ki niej nowe doświadczenia. 

ANNA GOŁKOWSKA

stwa polskiego i Ostrowa Tum-
skiego. Było to niezwykłe do-
świadczenie pobytu w nowo-
czesnym muzeum. 

W drugim muzeum podziwia-
liśmy eksponaty związane z re-
ligią chrześcijańską, m.in. nie-
zwykły zabytek Poznania miecz 
św. Piotra. Zgromadzono tu wie-
le dzieł sztuki religijnej, wspania-
łe przedmioty ze złota, srebra, 
cyny, mosiądzu, szkła i kości. 

Ta wyprawa do serca stoli-
cy Wielkopolski była dofi nan-
sowana przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu ze środków PFRON. Dzięku-
ję uczestnikom za wspólny wy-
jazd – w miejsca bliskie, a jednak 
nieznane.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

STOWARZYSZENIA „POMAGAM” W KLESZCZEWIE
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Bliskie – nieznane

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 „
PO

M
A

G
A

M
”

 F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 „
PO

M
A

G
A

M
”

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 „
PO

M
A

G
A

M
”



STRONA12 SIERPIEŃ 2015

W parku Obornickiego 
Ośrodka Kultury odbył 

się 17 maja piknik motocy-
klowy zorganizowany przez 
obornicką sekcję motocykli 
ciężkich „Jastrzębie Dróg”. 
Piknik ten zapoczątkował 
ofi cjalnie sezon motocyklo-
wy 2015 roku. Najważniej-
szym jednak celem było ze-
branie pieniędzy na windę 
dla Jagody Borowiak. 

Około 200 motocyklistów 
przejechało ulicami miasta, 
by świętować, a jednocześnie 
poprzeć wspaniałą inicjaty-
wę. W parku OOK pojawili się 
wolontariusze z puszkami, 
ubrani w gustowne koszulki 
z napisem „winda dla Jagody”. 
Każdy, kto wrzucił jakikol-
wiek datek, otrzymywał sa-
moprzylepny gadżet z podob-
nym napisem. Po przygoto-

Kilkanaście osób sta-
je nagle obok siebie w 

środku miasta, zakrywa-
jąc sąsiadom oczy lub uszy 
– takie nietypowe zjawi-
sko mogli zaobserwować 
ci, którzy w sobotę 4 lipca 
o 12:30 znaleźli się na po-
znańskim Starym Rynku. 
Wielkopolska Jednostka To-
warzystwa Pomocy Głucho-
niewidomym chciała w ten 
sposób zwrócić uwagę po-
znaniaków na to, że obok 
nas żyją osoby ze sprzężo-
nymi zaburzeniami wzroku 
i słuchu.

Data wydarzenia została 
wybrana nieprzypadkowo – 
właśnie 4 lipca zakończył się 
Międzynarodowy Tydzień 
Wiedzy o Osobach Głucho-
niewidomych. Nie bez przy-
czyny wybrana została tak-
że forma, jaką jest fl ash mob, 
czyli w dosłownym tłuma-
czeniu „błyskawiczny tłum” 
zjawiający się niespodzie-
wanie w miejscu publicz-
nym, wykonujący wspólnie 
jakąś zaplanowaną akcję i 
równie szybko rozchodzący 
się. Jeśli ludzie mają dowie-
dzieć się o naszym istnieniu, 
musimy do nich wyjść, poka-
zać się, przyciągnąć uwagę, 
zaintrygować.

Na chwilę przed akcją wo-
lontariusze postanowili dać 
poznaniakom usłyszeć o 
tym, co się wydarzy – z wy-
malowanymi transparenta-
mi przebiegli się po starym 
rynku, głośno zapraszając 

Rada Miasta Poznania po-
wołała skład III kaden-

cji Miejskiej Rady Seniorów. 
Członkowie Rady zostali wy-
brani 14 lipca na XV sesji 
Rady Miasta. 

Miejska Rada Seniorów 
działa w obszarach jak: miesz-
kalnictwo seniorów, zapobie-
ganie ich dyskryminacji i mar-
ginalizacji, aktywność osób 
starszych, wypoczynek, profi -
laktyka i promocja zdrowia.

W składzie III kadencji Miej-
skiej Rady Seniorów są: Bog-
dan Nowak, Małgorzata No-
wak-Karlińska, Anna Sarbak, 
Jan Chudobiecki, Piotr Frydry-
szek, Zdzisław Szkutnik, Al-
dona Anastasow, Jerzy Ba-
biak, Anna Jakrzewska-Sa-
wińska, Witold Kozak, Henryk 

Marciniak, Janina Paprzyc-
ka, Lidia Wrocińska-Sławska, 
Krzysztof Wodniczak i Ma-
rianna Zbierska. 

Skład Rady tworzą repre-
zentanci Prezydenta Miasta 
Poznania, Rady Miasta, orga-
nizacji pozarządowych, rad 
osiedli, klubów seniora i uni-
wersytetów trzeciego wieku. 
Miejska Rada Seniorów opo-
wiada się za przełamywa-
niem stereotypów na temat 
seniorów, dąży do zwiększa-
nia ich udziału w życiu pu-
blicznym, sprawdza, na ile 
Poznań jest przystosowany 
do potrzeb ludzi starszych. 
Więcej na stronie: www.mrs.
poznan.pl

 KAROLINA KASPRZAK

do przyłączenia się. Gdy tyl-
ko wybiła godzina 12:30, na-
około fontanny Prozerpiny 
(co ciekawe, imię Prozerpi-
ny pochodzi od łacińskiego 
słowa proserpere  – „zjawiać 
się”) ustawili się podopieczni 
i wolontariusze TPG, zakry-
wając sobie nawzajem oczy 
i uszy, stojąc tak przez kilka 
minut w milczeniu. 

Ten prosty gest miał poka-
zać, że w społeczeństwie – 
często obok nas, a zupełnie 
bez naszej wiedzy – funk-
cjonują osoby mające wady 
wzroku i słuchu, składające 
się na zupełnie odrębną nie-
pełnosprawność – głucho-
ślepotę. 

Prawdopodobnie równie 
silnie jak ten symbol mo-
gła zadziałać obserwacja 
uczestników tego wydarze-
nia tuż po jego zakończeniu 
– dostrzec można było za-
równo białe laski, jak i język 
migowy, w którym na gorą-
co wymieniano wrażenia, a 
wszyscy, którzy nimi opero-
wali, tworzyli jedną, zgraną 
grupę.

Mimo że członków akcji 
było blisko dwudziestu, nie 
udało się zbudować na tyle 
długiego łańcucha, by okrą-
żyć fontannę i zamknąć krąg 
– być może to zadanie na ko-
lejny fl ash mob. Iskierka zo-
stała już rozniecona.

AGNIESZKA MISIEWICZ
WOLONTARIUSZKA 

WIELKOPOLSKIEJ 
JEDNOSTKI TPG

Usłysz nas 
zobacz nas!

wanych występach odbyła się 
licytacja gadżetów, z których 
dochody miały być przezna-
czone na ten sam cel. Na sto-
isku zorganizowanym przez 
rodziców ze Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej „Przy-
jaciel”, każdy mógł nabyć rę-
kodzielnicze ozdoby wykona-
ne przez podopiecznych. Pod 
namiotem można było skosz-
tować grochówki, kiełbasek z 
grilla, posiedzieć przy kawie i 
deserze. 

Mimo niesprzyjającej po-
gody festyn należy uznać za 
udany. Organizatorom udało 
się zebrać 5.340 złotych, któ-
re zasiliły konto Jagody Boro-
wiak w Fundacji „Słoneczko”. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, 
że zebrane środki i pomoc z 
PFRON-u wystarczą na zakup 
windy. Zabraknie pieniędzy 
na dostosowanie mieszka-
nia i balkonu. Liczymy nadal 
na ofi arodawców, tymczasem 
prace już ruszyły. Jagoda ma 
więc pełne szanse, by jej ma-
rzenie spełniło się tego lata.

Marek
Lemański
OBORNIKI

Rada Seniorów
wybrana

Motocykliści 
– dla Jagody
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Osoby z niepełnospraw-
nością ruchową nie mu-

szą być bierne. Promowa-
nie aktywności fi zycznej lu-
dzi poruszających się na 
wózkach inwalidzkich to cel 
społecznej akcji pod nazwą 
„Aktywne życie – na wóz-
ku szybciej”, której współor-
ganizatorem jest Stowarzy-
szenie „Aktywne życie”. Ak-
cja ma zasięg ogólnopolski. 
Trwa od 1 lipca 2015 do 30 
czerwca 2016.

„Aktywne życie – na wózku 
szybciej” to kontynuacja akcji 
„Na wózku szybciej”, którą ra-
zem ze Stowarzyszeniem za-
inicjował Krzysztof Jagiełło i 
Sebastian Cielecki. Inicjaty-
wa polega na podjęciu rywa-
lizacji osób na wózkach in-

walidzkich poprzez trenin-
gi jazdy wózkiem. Trenin-
gi są przeprowadzane indy-
widualnie i rejestrowane przy 
pomocy aplikacji „Endomon-
do” zainstalowanej na smart-
fonach wyposażonych w GPS. 
To ciekawa forma rehabilitacji 
i sposób na utrzymanie dobrej 
kondycji. 

Warunkiem uczestnictwa, 
jak informuje organizator, jest 
poruszanie się na wózku in-
walidzkim napędzanym siłą 
mięśni własnych rąk, akcepta-
cja regulaminu, telefon z zain-
stalowaną aplikacją, rejestra-
cja na stronie internetowej ak-
cji oraz na www.endomondo.
com Szczegóły: www.aktyw-
nezycie.org 

 KAROLINA KASPRZAK

Do 9 sierpnia można było 
zgłaszać propozycje dzia-

łań, spotkań i debat w ramach 
V Poznańskiego Tygodnia Or-
ganizacji Pozarządowych, na 
który Urząd Miasta Pozna-
nia zaprasza w dniach 13-20 
września. W kalendarzu im-
prez pojawiły się wydarze-
nia mające na celu integra-
cję społeczności lokalnej czy 
uwrażliwianie społeczeństwa 
na potrzeby słabszych.

Dotychczasowe 4 edycje Po-
znańskiego Dnia Organiza-
cji Pozarządowych przynio-
sły liczne korzyści Poznanio-

wi, a szczególnie jego miesz-
kańcom oraz osobom przy-
jezdnym, bo i tacy byli wśród 
odwiedzających. Stoiska or-
ganizacji na Placu Wolności i 
atrakcje artystyczne z każdym 
rokiem cieszyły się większym 
zainteresowaniem. 

V Poznański Tydzień Orga-
nizacji Pozarządowych okazał 
się dobrą okazją do nawiąza-
nia współpracy z radami osie-
dli, które, podobnie jak orga-
nizacje pozarządowe, włącza-
ją do programu swoich działań 
różne ciekawe inicjatywy. 

 KAROLINA KASPRZAK

Fundacja Polskich Kawale-
rów Maltańskich – „Pomoc 

Maltańska” informuje o możli-
wości skorzystania z porad do-
tyczących niepełnosprawności. 
Bezpłatne porady są realizowa-
ne w ramach projektu „Pomoc 
Maltańska – punkty informacyj-
no-doradcze” współfi nansowa-
nego ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Punkty informacyjno-dorad-
cze znajdują się w oddziałach 
Fundacji w Warszawie, Pozna-
niu, Katowicach i Olsztynie. Na 
pytania niepełnosprawnych, 
opiekunów, partnerów, praco-
dawców bądź przyjaciół osób z 
niepełnosprawnością odpowia-
dają specjaliści. Można m.in. do-

wiedzieć się jakie ulgi i upraw-
nienia przysługują z tytułu nie-
pełnosprawności, zapytać o 
sprawy związane ze sprzętem 
rehabilitacyjnym, usługami opie-
kuńczymi, wsparciem organiza-
cji pozarządowych czy pomocą 
techniczną i likwidacją barier ar-
chitektonicznych. 

W punktach informacyjno-
doradczych zapewnione jest 
wsparcie psychologiczne i praw-
ne. Więcej informacji: (22)  625-
63-08, osrodek.warszawa@po-
mocmaltanska.pl. Dane kon-
taktowe pozostałych oddziałów 
Fundacji „Pomoc Maltańska” są 
dostępne na stronie www.za-
konmaltanski.pl w zakładce 
„Kontakt” /”Ośrodki pomocy”. 

 KAROLINA KASPRZAK

24 czerwca obchodzony był 
Światowy Dzień Chorych 

na Osteoporozę. Prawie każdy 
przynajmniej raz spotkał się z 
tym pojęciem, jednak nie wszy-
scy wiedzą, co to za schorze-
nie. Osteoporoza jest przewle-
kłą chorobą układu szkieleto-
wego. Zmniejszenie masy kost-
nej, które powoduje, przyczy-
nia się do częstych złamań ko-
ści.

Wiąże się to z pogorszeniem 
sprawności ruchowej. Szacuje 
się, że w Polsce na osteoporo-
zę cierpi około 25% kobiet i 13% 
mężczyzn. Ryzyko zachorowań 
wzrasta u osób prowadzących 
siedzący tryb życia, które mają 
skłonność do używek, a ich dieta 

jest uboga w wapń. Osteoporoza 
występuje na ogół po 50 roku ży-
cia, choć odnotowano przypadki 
zachorowań u osób młodszych. 
Przedstawiciele służb medycz-
nych przypominają o koniecz-
ności wykonywania raz do roku 
tzw. profi laktycznego badania 
densytometrycznego, czyli po-
miaru masy kostnej przy wyko-
rzystaniu promieni rentgenow-
skich. 

Światowy Dzień Chorych na 
Osteoporozę ma na celu infor-
mację i edukację. 20 paździer-
nika z kolei przypada Światowy 
Dzień Osteoporozy, który usta-
nowiła Międzynarodowa Funda-
cja Osteoporozy. 

 KAROLINA KASPRZAK

Poznańskie Centrum 
Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Wolonta-
riatu „Centrum Bukowska” 
zaprasza do udziału w kon-
kursie fotografi cznym pod 
nazwą „Poznański III sektor 
w obiektywie”.

 Przedsięwzięcie jest ad-
resowane do organizacji 

pozarządowych oraz grup 
nieformalnych z Poznania. 

Zdjęcia można nadsyłać do 
30 września. 

Celem konkursu jest po-
pularyzacja inicjatyw reali-
zowanych przez stowarzy-
szenia, fundacje i grupy nie-
formalne działające na rzecz 
poprawy warunków życia 
mieszkańców stolicy Wiel-
kopolski. 

Fotografi e zgłaszane do 
konkursu powinny dotyczyć 
działań realizowanych przez 

organizacje. Każde zdję-
cie należy zapisać jako plik 
„jpg”. Jeden uczestnik może 
przesłać maksymalnie 3 pra-
ce. 

Prace nagrodzone przez 
jury zostaną nagrodzone 
upominkami, będą umiesz-
czone wewnątrz budyn-
ku „Centrum Bukowska”, na 
stronie internetowej oraz 
profi lu na „Facebooku”. 

Zdjęcie trzeba przesłać e-

mailem na adres: info@cen-
trumbukowska.pl, w tema-
cie wiadomości wpisać „Po-
znański III sektor w obiekty-
wie”, a w treści podać imię, 
nazwisko, adres do kore-
spondencji oraz nazwę re-
prezentowanej przez uczest-
nika organizacji. W przy-
padku pytań można się kon-
taktować telefonicznie: (61) 
84-38-930. 

 KAROLINA KASPRZAK

Organizacje w obiektywie

Na wózku szybciej Osteoporoza – 
choroba kości

Tydzień 
dla organizacji

Maltańczycy pomogą
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Nasi 
sportowcy
we Lwowie
Uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Kaliszu przy 
Fundacji Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w dniach od 13 do 17 maja bra-
li udział w Olimpiadzie Specjal-
nej Osób Niepełnosprawnych 
na Ukrainie we Lwowie.

Zawodnicy konkurowali w te-
nisie stołowym, pływaniu sty-
lem dowolnym, grzbietowym i 
stylem klasycznym. Na około 50 
uczestników biorących udział 
w zawodach sportowcy nasze-
go WTZ zajęli następujące miej-
sca: Anna Chaładyn – 3 miejsce 
w pływaniu stylem dowolnym 
(25m) i 4 miejsce w pływaniu na 
grzbiecie (25m); Małgorzata Su-
charska – 4 miejsce w pływa-
niu na grzebiecie (50 m) i 4 miej-
sce w pływaniu stylem dowol-
nym (50 m); Karol Płuciennik – 4 
miejsce w pływaniu stylem kla-
sycznym (25 m) i 7 miejsce w 
pływaniu stylem dowolnym (25 
m); Magdalena Landenburska – 
5 miejsce w pływaniu na grzbie-
cie (50 m) i 5 miejsce w pływaniu 
stylem dowolnym (50 m).

Oprócz udziału w zawodach 
zwiedziliśmy piękny Lwów. 
Nie były to pierwsze zagra-
niczne zawody podopiecznych 
Fundacji „Miłosierdzie”. Z każ-
dych, oprócz sportowych trofe-
ów, przywieźliśmy wiele miłych 
wspomnień.

EWA JAKUBOWSKA

Członkowie Klubów Senio-
ra przy Bibliotece Publicz-

nej w Pobiedziskach w dniach 
od 20 do 28 sierpnia przeby-
wali w Ośrodku Baltic Sport we 
Władysławowie, położonym na 
malowniczym klifi e nad Bałty-
kiem. Opiekę sprawowała Mał-
gorzata Halber. 

Były to osoby z Pobiedzisk, Bi-
skupic, Jerzykowa i Pobiedzisk 
Letniska. Zmienna pogoda – 
słońce, czasami chłód i wiatr, na-
wet deszcz –nie miała wpływu 

na doskonały wypoczynek. Był 
wieczorek taneczny i ognisko, 
zwiedzono Hel z fokarium i Mu-
zeum Obrony Wybrzeża, Sopot, 
Gdańsk ze starówką i Muzeum 
Solidarności, Szymbark ze słyn-
nym domem „stojącym na gło-
wie” czyli na dachu. Seniorzy z 
Pobiedzisk okazali się prawdzi-
wymi turystami, pełnymi zapału 
i ciekawymi świata. 

MARCIN WOJCIESZAK

Rajd przez 
WTZ-ety
W dniach od 2 do 7 lipca 

uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Kaliszu bra-
li wraz z opiekunami udział w 
rajdzie rowerowym pod hasłem 
”Z wizytą w WTZ-etach Funda-
cji Miłosierdzie” ”.

Dzięki temu uczestnicy rajdu 
gościli w WTZ w Kuźnicy Gra-
bowskiej, Doruchowie, Ostrze-
szowie, Pisarzowicach, Odola-
nowie i Ostrowie Wlkp. Warsz-
taty te zapewniały nocleg i miłą 
gościnę. Oprócz wizyt rajdow-
cy spędzili weekend w malow-
niczym Miliczu, gdzie zwiedzili 
min. park Milicki, ruiny zamku, 
stawy milickie z licznym ptac-
twem wodnym i skorzystali z 
przejazdu kolejką wąskotorową.

Goście z Kalisza zwiedzili też 
Twardogórę, muzeum Mariana 
Falskiego, twórcy „Elementarza” 
w Kuźnicy Grabowskiej, jedyny 
w Polsce wolno stojący, drewnia-
ny ratusz w Sulmierzycach i park 
natury w Odolanowie.

Uczestnicy bez trudu pokony-
wali 50-kilometrowe odcinki, w 
pełni korzystając z niezastąpio-
nego dla zdrowia ruchu wśród 
przyrody i ze zwiedzania cieka-
wych miejsc.

JOANNA FYLYPIV

Krótki odpoczynek.

Na trasie. 
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Byliśmy pierwsi 
5 Integracyjny Turniej Boc-

ci w Skokach odbył się 
13 czerwca. Organizatorami 
byli: Katolickie Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych 
„Wesołe Misie” i Gimnazjum 
nr 1 w Skokach. Rywalizowa-
ło 15 zespołów, m.in. „Zielo-
ni” Zielona Góra , „Start Po-
znań”, „Baranki” Owczegłowy 
i „Aniołki” Rogoźno. Po ogło-
szeniu wyników nasza radość 
była ogromna. „Aniołki” zaję-
ły pierwsze miejsce! 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Z Pobiedzisk
nad Bałtyk
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„Taniec nigdy się nie nudzi” 
– pod takim hasłem odbył 

się 24 czerwca w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krasze-
wicach cykliczny konkurs tań-
ca, organizowany przez Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Kuźni-
cy Grabowskiej, działający przy 
Fundacji Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu. 

W konkursie udział wzięło 
około 220 osób, w tym niepeł-
nosprawni uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej oraz śro-
dowiskowych domów samopo-
mocy i domów pomocy społecz-
nej z  terenu południowej wiel-
kopolski. Patronat nad impre-
zą objęli: Lech Janicki – staro-
sta ostrzeszowski, Henryk Plich-
ta – wójt gminy Czajków i Paweł 
Koprowski – wójt gminy Krasze-
wice. Szczególne podziękowa-
nia należą się wójtom i preze-
sowi Fundacji „Miłosierdzie” Sta-
nisławowi Bronzowi za ufundo-
wanie nagród. Impreza była dofi -
nansowana ze środków PFRON. 

ANNA SMOLENKO
GNIEZNO

Za chlebem
Moim koleżankom
Młodzi wyjechali
za chlebem
wyfrunęli jak ptaki
przecież i one
nie uznają granic
teraz naszą ojczyzną
Europa
już mają pracę
mieszkanie
samochód
w Londynie
urodził się wnuk
John nie Jaś
obywatel Anglii
świat
nie jest taki wielki
można się widzieć
rozmawiać
można w kilka godzin
można
a jednak żal 

Eugeniusz Grzeszczak, wi-
cemarszałek Sejmu RP oraz 

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu byli organiza-
torami 16 czerwca w Sejmie RP 
konferencji pod nazwą „Funk-
cjonowanie i fi nansowanie 
warsztatów terapii zajęciowej 
w Polsce”.

 Temat konferencji był nie-
zwykle ważny dla osób niepeł-
nosprawnych – uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej 
i dla dalszego bytu tych jedno-
stek. Prowadził konferencję jej 
animator Stanisław Bronz, pre-
zes Fundacji „Miłosierdzie”. Po-
ruszono wiele istotnych spraw 
dotyczących organizacji i dal-
szego funkcjonowania WTZ-
etów w Polsce. Prelekcje wygło-
sili: Jarosław Duda – Pełnomoc-
nik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych i Janusz Wesołow-
ski – zastępca prezesa Zarządu 
PFRON ds. fi nansowych. Po tych 
wystąpieniach powiało optymi-
zmem, bowiem słuchacze do-
wiedzieli się, że od lipca 2015 
roku zostanie zwiększony o 100 
zł algorytm przypadający na jed-
nego uczestnika. 

Zagrożony byt warsztatów zo-

stał w tym momencie zażegnany, 
nie mniej nie do końca rozwią-
zany. Uczestnicy konferencji byli 
zdania, że sprawę fi nansowania 
działalności warsztatów nale-
ży trwale rozwiązać np. poprzez 
zapis o corocznej rewaloryzacji 
w ustawie o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej. Uznano rów-
nież, że podniesienie kwoty dofi -
nansowania o 100 zł, nie rewalo-
ryzowanej od ponad 6 lat, nie jest 
adekwatne do rzeczywistych po-
trzeb warsztatów. 

W dalszej części prelekcje wy-
głosili: Stanisław Bronz na temat 

fi nansowania warsztatów i dal-
szych perspektyw rozwoju oraz 
Lech Janicki – starosta ostrze-
szowski, na temat organizacji i 
fi nansowania jednostek pomocy 
społecznej, w tym placówek te-
rapeutycznych.

Zwieńczeniem konferencji 
było wystąpienie ks. Klausa-Die-
tera Kottnika ze Stuttgartu, któ-
ry zapoznał zebranych ze sposo-
bem organizacji i fi nansowania 
systemu pomocy osobom nie-
pełnosprawnym w Niemczech. 

MAREK KONWIŃSKI
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Co dalej z WTZ-etami?

Taniec – radość i zabawa

Wspólna zabawa umożliwiła 
nawiązanie nowych znajomo-
ści między uczestnikami i fi zycz-
ne ich usprawnienie. Można było 
podziwiać różnorodność ukła-
dów choreografi cznych. 

Zadaniem uczestników kon-
kursu było zaprezentowanie się 
w walcu wiedeńskim, cza-cza i 
tańcu dowolnym, który stał się 
największym show imprezy, po-

nieważ uczestnicy tańczyli do 
muzyki, którą usłyszeli dopiero 
w dniu konkursu. Nagłośnienie 
sali i oprawę muzyczną zapew-
nił Maciej Zadka. Jury wyłoniło 
po trzy pierwsze miejsca w każ-
dej kategorii. Przyznano 18 na-
gród indywidualnych i 7 dla WTZ
-ów biorących udział w konkur-
sie. 

Wspólną zabawę umilał Ze-

spół Kameralny Trąbek z mło-
dzieżowej sekcji Orkiestry Dętej 
OSP w Kraszewicach i Mażoret-
ki Orkiestry Dętej OSP w Czajko-
wie. 

MARIUSZ PATYSIAK

 F
O

T.
 (

2
X

) 
M

A
R

IU
SZ

 P
A

T
Y

SI
A

K



STRONA16 SIERPIEŃ 2015

Trudno poruszać się wóz-
kiem inwalidzkim lub o 

kulach po ulicach miasta, a 
co dopiero w lesie, gdzie nie-
mal wszystko jest przeszko-
dą. A jednak 18 lipca Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Wielko-
polska wspólnie z Fundacją 
„hOlendry” już po raz szósty 
właśnie w lesie zorganizo-
wało spotkanie integracyjne 
osób z SM, w tym roku pod 
wymownym hasłem „Im dalej 
w las – tym więcej nas”. 

Spotkanie odbyło się w sie-
dzibie Fundacji „hOlendry” w 
Nowej Róży koło Nowego To-
myśla. Uczestników serdecz-
nie przywitała Zofi a Schro-
ten-Czerniejewicz, redaktor 
naczelna kwartalnika „Scena 
Polska w Holandii” oraz Nata-
lia Schroten – prezes Fundacji 
„hOlendry”. 

Wysłuchaliśmy dr Dobro-
sławy Kwiatkowskiej-Kuśnie-
rek, neurologa ze szpitala w 
Nowym Tomyślu, która od po-
nad 30 lat pracuje z chory-
mi na stwardnienie rozsiane. 
Przybliżyła nam zagadnienia 
związane z leczeniem cho-
rych na tę chorobę. Wiele za-
gadnień zainteresowało na-
wet osoby, którym wydawało 
się, że po wielu latach zmagań 
z SM-em wiedzą już wszystko 
na ten temat. 

Były warsztaty malarskie 
„Noworóżańskie pejzaże”. Ar-
tysta malarz, Holender Mar-
cel van de Kraats podpowia-
dał jak dobrać odpowiedni ko-
lor, a nawet jakie ruchy wyko-
nać pędzlem, aby na płótnie 
powstał odpowiedni efekt. 

Na obiad gospodynie spo-
tkania przygotowały posiłek 
holendersko – polski. Czy-
li holenderską pikantną zupę 
marchewkową koloru poma-
rańczowego, a na drugie danie 
poznańskie pyry z gzikiem. 
Zdecydowana większość 
uczestników spotkania była 
o mniejszej sprawności ru-
chowej i podczas obiadu było 
widać prawdziwą integrację. 
Następnie Marzena Kortus z 
Urzędu Miasta i Gminy w No-
wym Tomyślu w imieniu bur-
mistrza podarowała wszyst-
kim okolicznościowe kubecz-
ki – miłą pamiątkę, która bę-
dzie przypominała spotkanie.

W cieniu okazałej i rozło-
żystej lipy, z pewnością posa-
dzonej w XVIII wieku przez 
osadników olenderskich, spę-
dzaliśmy czas na pogawęd-
kach z naszymi znajomymi z 
tych okolic. Artystka ludowa 
Maria Bilska z Koła Gospodyń 
Wiejskich wspominała nasze 
spotkania, podczas których 
uczyła nas wykonywać atrak-
cyjne dekoracje ze wszystkie-
go, co rośnie w lesie i na łące. 
Dołączył do nas Maciej Kolań-
czyk, znajomy mieszkaniec 
lasu i miłośnik przyrody, któ-
ry o zwierzętach i ich zwycza-
jach może opowiadać w nie-
skończoność. Zaprzyjaźniony 
paparazzi Jacek Grześkowiak 
wykonywał fotografi czne „No-
woróżańskie portrety”. Była 
też okazja do wspólnego zdję-
cia „Rodzina SM-mowców w 
lesie bez barier”.

Następnie spotkanie inte-
gracyjne wokół ogniska po-
łączone było z prezentacja-
mi malarskimi i muzyczny-
mi oraz z wręczeniem na-
gród i podziękowań. Zasłużo-
nym członkom PTSR rozda-
no okolicznościowe dyplomy. 
Edward Wojciechowski, prze-
wodniczący Wielkopolskiego 
Oddziału, za swoje dzieło ma-
larskie otrzymał od gospodyni 
upominek przywieziony pro-
sto z Holandii. A Danuta Ław-
niczak za zasługi dla Sceny 
Polskiej i wielki wkład w dzia-
łalność na rzecz upowszech-
nienia kultury i integrację 
osób chorych na stwardnienie 
rozsiane otrzymała Wiklino-
wą Maskę. Tym samym nasza 
koleżanka dołączyła do elitar-
nego grona posiadaczy takie-
go wyróżnienia. Wiklinowa 
Maska jest dziełem profesora 
Jędrzeja Stępaka. 

Niemal wszystkie nasze 
poczynania w Nowej Róży 
uwieczniała kamera Telewi-
zji Kablowej w Nowym Tomy-
ślu, a redaktor Elżbieta Keffl  er 
przeprowadziła szereg intere-
sujących rozmów.

Ładna pogoda i leśna sce-
neria malowniczo położonej 
osady w Nowej Róży sprzyja-
ła wypoczynkowi.

Las bez barier 
w Nowej Róży

Danuta Ławniczak za zasługi dla kwartalnika „Scena Polska 
w Holandii” otrzymała Wiklinową Maskę, a Edward Wojciechowski 

za obraz „Noworóżański pejzaż” – upominek prosto z Holandii. 
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Rodzina SM-owców.

Przy ognisku.

Wojciech
Zieliński
POZNAŃ
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Od blisko 35 lat Stowarzy-
szenie Pomocy Mieszka-

niowej dla Sierot wspiera dzie-
ci osierocone i niepełnospraw-
ne, organizując z okazji Dnia 
Dziecka coroczne spotkania 
z dziećmi osieroconymi i nie-
pełnosprawnymi, połączone z 
przekazaniem im różnych form 
pomocy. 

Tegoroczne obchody rado-
snego święta dzieci zostały zor-
ganizowane w Łodzi, Toruniu, 
Lwówku Śląskim oraz w Tucho-
li i objęły łącznie 88 wychowan-
ków następujących placówek 
opiekuńczo-wychowawczych:
�  Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego dla 
Dzieci Słabowidzących i Nie-
widomych w Łodzi (SOSW),

�  SOSW dla Niesłyszących nr 1 
w Łodzi,

�  SOSW im. dr Janusza Korcza-
ka w Toruniu,

�  Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego w Wejhe-
rowie,

�  SOSW dla Dzieci i Młodzieży 
Słabowidzącej i Niewidomej 
im. L. Braille-a w Bydgoszczy,

�  Stowarzyszenia Rodzin Za-
stępczych Powiatu Tuchol-
skiego i Sępoleńskiego, 

�  SOSW w Tucholi,
�  Rodziny zastępczej w Toru-

niu,
�  SOSW Zgromadzenia Sióstr 

Augustianek w Bielawie,
�  SOSW w Dzierżoniowie, 
�  Zespołu Placówek Eduka-

cyjno-Wychowawczych w 
Lwówku Śląskim. 
Dotarcie z podarunkami do 

podopiecznych z różnych stron 
kraju możliwe było dzięki za-
angażowaniu i gościnności ka-
dry pedagogicznej współpra-
cujących ze Stowarzyszeniem 
placówek. Wszędzie zadbano 
o strawę dla ducha i ciała oraz 
miłe niespodzianki zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych uczest-
ników.

Najcenniejszym darem były 
fundusze na kontynuację re-
montu domu osieroconego ro-
dzeństwa z Torunia, któremu 
Stowarzyszenie pomaga już od 
sześciu lat. Po wymianie okien 
i pieca centralnego ogrzewania 
przyszła kolej na wybudowanie 

Powstanie 
nowy 
szpital 
dziecięcy
Wojewoda Wielkopolski 

wydał decyzję komuna-
lizacyjną, która otwiera dro-
gę do budowy nowego szpita-
la dziecięcego w Poznaniu przy 
ul. Lutyckiej. 

Decyzja, na mocy której Mia-
sto Poznań stało się właścicie-
lem nieruchomości na poznań-
skim Golęcinie, zatwierdza pro-
jekt podziału nieruchomości 
położonej w Poznaniu, na trzy 
działki. Projektowana działka o 
pow. 2.860 ha pod budowę pla-
nowanego szpitala stała się wła-
snością miasta Poznania, kolej-
ne dwie działki obejmują dro-
gę gminną (ul. Wrzoska) i teren 
użytkowany przez Szpital Woje-
wódzki.

Wydanie decyzji komunali-
zacyjnej stało się możliwe po 
ogłoszeniu przez Sąd Okręgo-
wy w  Poznaniu wyroku z dnia 
11 maja br., na mocy którego za 
właściciela nieruchomości zo-
stał uznany wyłącznie Skarb 
Państwa, a wpisy prawa użyt-
kowania wieczystego na rzecz 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
zostały wykreślone. 

Korzystne rozstrzygnięcie 
dla Skarbu Państwa umożliwi-
ło podjęcie i kontynuowanie za-
wieszonego postępowania co do 
przedmiotowej nieruchomości 
prowadzonego przez wojewo-
dę wielkopolskiego, dotyczące-
go stwierdzenia nabycia z mocy 
prawa przez Miasto Poznań.

Decyzja Wojewody Wielko-
polskiego z 6 lipca br. ma klu-
czowe znaczenie dla lok alizacji 
szpitala dziecięcego przy ul. Lu-
tyckiej. Brak problemów z dojaz-
dem, uzbrojeniem, a do tego są-
siedztwo Szpitala Wojewódzkie-
go z gotowym lądowiskiem dla 
helikopterów oznacza obniżenie 
kosztów budowy, a także póź-
niejszej organizacji i prowadze-
nia szpitala.

Planowane przekazanie 
przedmiotowej nieruchomo-
ści na rzecz Samorządu Woje-
wództwa jest niezbędne do po-
zyskania fi nansowania plano-
wanej inwestycji ze środków eu-
ropejskich.

TOMASZ STUBE
WIELKOPOLSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

TEL. 61-854-19-41
WWW.POZNAN.UW.GOV.PL 

nowych schodów zewnętrznych 
wraz z tzw. ścieżką do nauki 
chodzenia dla dziewczynki nie-
pełnosprawnej ruchowo. Pomoc 
fi nansową na zabezpieczenie 
potrzeb mieszkaniowych otrzy-
mał także usamodzielniany wy-
chowanek lwóweckiej placówki. 

Wśród darów rzeczowych był 
sprzęt do nauki zawodu kucha-
rza, cukiernika, elektryka, hy-
draulika oraz pomoce optyczne 
i laptopy, przyrządy rehabilita-
cyjne (wózek wykonany pod in-
dywidualne potrzeby, rower sta-
cjonarny, maty masujące i ani-
macyjne). 

Podniosłą atmosferę spotka-
nia w Toruniu uświetniły wy-
stępy dwóch grup teatralnych 
oraz wzruszający solowy wstęp 
ucznia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
dla Dzieci i Młodzieży Słabowi-
dzącej i Niewidomej im. Braille-a 
w Bydgoszczy. 

Uroczystość w łódzkim ośrod-
ku zwieńczył wspaniały wy-
stęp kabaretowy przygotowa-
ny przez kadrę nauczycielską, 
a spotkanie w Lwówku Ślą-
skim zakończyło się wspólnym 

śpiewem i tańcem. Uczestnicy 
mali i duzi stworzyli spontanicz-
nie krąg radości i wdzięczno-
ści, będący najlepszym potwier-
dzeniem, że dawanie innym jest 
dużo lepsze niż branie! 

Były także nadprogramowe 
atrakcje turystyczne: działacze 
Stowarzyszenia wraz z dziećmi i 
opiekunami ośrodka w Bielawie 
i Dzierżoniowie zwiedzili klasz-
tor oo. Franciszkanów Konwen-
tualnych w Lwówku Śląskim, po 
którym oprowadzał o. gwardian 
Jan Szpyt. 

Godnym odnotowania jest 
uczestniczenie w wyjazdowych 
obchodach Dnia Dziecka repre-
zentacji Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W podziękowa-
niu za wierność idei Stowarzy-
szenia, a także mając na wzglę-
dzie owocną współpracę z Fun-
dacją TAURON, powstała inicja-
tywa, że mikołajkowe przekaza-
nie darów serca podopiecznym 
z terenu Śląska odbędzie się w 
grudniu br. w Katowicach. 

BARBARA DICKERT
DYREKTOR BIURA 

STOWARZYSZENIA POMOCY
MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT 

WWW.SPMDS.ORG.PL 

DARY STOWARZYSZENIA POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT

Paczki 
z marzeniami
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Spotkanie w Łodzi.

Kolorowe paczki skrywały maszyny brajlowskie 
dla niewidomych uczniów.



STRONA18 SIERPIEŃ 2015

Niepełnosprawni twórcy 
„Filantropa Naszych Cza-

sów” – uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu o swojej pa-
sji pisania opowiadali Telewi-
zji „Powiatowa 17” przy TVP 
Poznań.

14 lipca w Klubie Integracyj-
nym „Filantrop” przy ul. Kra-
szewskiego 8 w Poznaniu z 
dziennikarzami spotkał się Mi-
chał Ogoniak, Piotr Śliwiński, 
Mirosława Penczyńska, Marcin 
Bajerowicz – redaktor naczel-
ny miesięcznika i niżej podpisa-
na. Uczestnikom WTZ towarzy-
szyła Barbara Kucharska, prezes 
Stowarzyszenia oraz terapeu-
ci: Łukasz Czajka, pomagający 
osobom niepełnosprawnym w 
przygotowywaniu tekstów i Ma-
ciej Maciejewski, który fi lmował 
przebieg spotkania. 

Każdy autor odpowiadał na 
pytania zadawane przez Macieja 
Malińskiego, reportera „Powiato-
wej 17”. Uczestnicy WTZ mówi-
li jak ważną rolę w ich życiu od-
grywa możliwość samodzielne-

W niedzielne popołudnie 
28 czerwca wraz z przy-

jaciółmi z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu wy-
braliśmy się na 23 Rajd Sa-
mochodowy zorganizowa-
ny przez swarzędzką fi rmę 
Opel-Szpot. 

Mogliśmy zaprezentować 
tam nasze umiejętności wo-
kalne w dwóch piosenkach: 
„Ostatni taniec na tej sali” – 
wykonanie solowe Piotra Śli-
wińskiego i w duecie ze mną 
„Smutną piosenkę retro”. Prze-
prowadziliśmy aukcję naszych 
prac. W tym roku tematyka li-
cytowanych obrazów to samo-
chody. Dochód z aukcji – 350 
złotych – przeznaczymy na 
potrzeby naszego Stowarzy-
szenia. Dziękujemy Ireneuszo-
wi Szpotowi za zaproszenie i 
okazywaną pomoc. 

MICHAŁ OGONIAK

22 czerwca zakończyły się 
w Poznaniu Mistrzostwa 

Świata Boccia Open z udzia-
łem reprezentacji z 31 krajów 
z 4 kontynentów. Były to zawo-
dy prestiżowe, zorganizowane 
po raz pierwszy w historii pol-
skiego sportu paraolimpijskie-
go pod egidą Międzynarodo-
wej Federacji Sportowej Bocci 
(BISFed), członka Międzynaro-
dowego Komitetu Paraolimpij-
skiego. 

Mistrzostwa były ważne dla 
światowego ruchu sportowe-
go bocci ponieważ zawodni-
cy zdobywali na nich kwalifi ka-
cje na igrzyska paraolimpijskie 
RIO’2016. Organizatorem Mi-
strzostw była Polska Federacja 
Bocci Niepełnosprawnych wraz 
z poznańskim Stowarzysze-
niem Sportowo-Rehabilitacyj-
nym START.

Organizatorzy musieli się 
zmierzyć z zadaniem w Pol-
sce nowym, ponieważ w zawo-
dach zaplanowano udział ok. 
150 zawodników, w większości 
poruszających się na wózkach 
elektrycznych oraz ponad 200 
osób towarzyszących. Zrodzi-
ło to problemy logistyczne do-
tyczące np. transportu lotnicze-
go. Przyloty do Poznania mogły 
odbywać się bezpośrednio oraz 
przez lotniska w Warszawie i 
Berlinie. Okazało się jednak, że 
połączenia Okęcie-Ławica-Okę-
cie obsługują mało pojemne sa-
moloty. Za wstawiennictwem 
senatora Filipa Libickiego uda-
ło się dotrzeć do Zarządu LOTu, 
który wymienił samoloty na 
większe .

Zarząd Lotniska Ławica dla 
potrzeb obsługi mistrzostw wy-
pożyczył hydraulicznie podno-
szoną naczepę samochodową 
do za i wyładunku osób z samo-
lotów. Przeszkolono kadry wo-
lontariuszy, aby wzmocniły ob-
sługę dużej ilości specjalnych 
pasażerów. Pełnomocnik prezy-
denta miasta Poznania ds. osób 
niepełnosprawnych Dorota Po-
tejko otworzyła drzwi do wielu 
instytucji. Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne przerobiło 
trzy autobusy niskopodłogowe, 
które zwiększyły zdolność prze-
wozową „Solarisów”. Dzięki de-
cyzji prezydenta Jacka Jaśkowia-
ka przebudowano przejścia dla 
pieszych na trasie hotel – hala 
sportowa. Wydział Sportu po-
mógł w najmie hal sportowych, 
w tym nowo wybudowanej, no-
woczesnej hali AWF . Mimo to 
okazała się zbyt mało pojemna, 
dlatego organizatorzy wykorzy-
stali pawilony namiotowe, uży-
czone przez Wojsko Polskie .

Zakwaterowanie w Hotelu 
Novotel Centrum i Hotelu „Po-
znańskim” okazało się atutem. 

go wypowiadania się na łamach 
czasopisma. To właśnie nauczy-
ło ich otwartości. Zaczęli wie-
rzyć w siebie i łatwiej pokony-
wać bariery społeczne. Z uwagi 
na różne zajęcia nie wszyscy pi-
szący z WTZ w Swarzędzu mo-
gli wziąć udział w nagraniu. Z 
myślą o nich Maciej Maciejew-

ski sfi lmował przebieg spotka-
nia. Film obejrzeli w Warsztacie, 
dzięki czemu wysłuchali wypo-
wiedzi kolegów. Emisję „Powia-
towej 17” można znaleźć na stro-
nie www.powiatpoznan.pl w za-
kładce „Powiatowa 17”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy WTZ w Swarzędzu opowiadali Maciejowi Malińskie-
mu o korzyściach wynikających z samodzielnego wypowiadania 
się na łamach czasopisma. Od lewej: Barbara Kucharska, prezes 

Stowarzyszenia, Mirosława Penczyńska i Maciej Maliński.
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„Filantrop”
w „Powiatowej 17”

Na mecie Rajdu Szpot
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Wystarczyło podstawić do dys-
pozycji zawodników np. skła-
dane krzesła pod prysznic itp., 
niektórzy przywieźli podnośni-
ki. Sportowcy bocci z najpo-
ważniejszymi ograniczeniami 
ruchowymi nie stawiają orga-
nizatorom nierealnych wyma-
gań. Świat bocci jest niezwykle 
przyjazny, nie ma tu ludzi rosz-
czeniowych, a empatia, uprzej-
mość i gotowość pomocy są po-
wszechne. 

Mistrzostwa wsparli fi nanso-
wo: Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Miasto Poznań 
oraz Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Patronat honorowy przyję-
ła premier Ewa Kopacz, a komi-
tet honorowy stanowili: Pełno-
mocnik Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych Jarosław 
Duda, Minister Sportu i Tury-
styki, Wojewoda Wielkopolski, 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, Prezydent Pozna-

nia, Prezes Zarządu PFRON i 
Rektor AWF. Pomogli w szcze-
gólności: Akademia Wychowa-
nia Fizycznego, KiwiSport, MPK 
Poznań, Port Lotniczy Ławica, 
Bea Beleza, Saturn, Radwag, Jur-
marmed, Sumo, Otto Bock Pol-
ska i Sunrise Medical, LOT, ho-
tel Novotel Centrum i wielu in-
nych. Patronaty medialne: TVP 
Poznań, Radio Merkury i „Głos 
Wielkopolski”.

Rezultaty Mistrzostw świad-
czą o umocnieniu pozycji do-
tychczasowych liderów – Por-
tugalii, Wielkiej Brytanii, Brazy-
lii, Grecji, Kanady. Do czołów-
ki szybko zbliża się Rosja. Za-
brakło jednak reprezentacji Taj-
landii, Korei Południowej, Sin-
gapuru i Hong Kongu, które od 
lat także wiodą prym w rankin-
gach bocci. Ponadto rywalizo-
wały reprezentacje: Australii, 
Belgii, Bermudów, Chile, Chiń-
skiego Taipei, Czech, Danii, Fin-

landii, Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Irlandii, Izraela, Japonii, Ma-
kau, Meksyku, Niemiec, Norwe-
gii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, 
Stanów Zjednoczonych, Turcji, 
Węgier i Polski.

Polacy znaleźli się na dość od-
ległych pozycjach. Na drogę we 
współzawodnictwie światowym 
weszliśmy zaledwie 3 lata temu. 
Nasi najlepsi zawodnicy (Urbań-
ski, Barszczyk) plasują się po-
między 34 a 40 miejscem świa-
towej listy rankingowej BISFed. 
Wyszkolenie zawodnika do po-
ziomu światowego trwa nie kró-
cej niż 8 lat – jest to uznawane 
w BISFed za normę. Przed na-
szymi zawodnikami jeszcze kil-
ka lat wytężonej pracy.

Mistrzostwa udowodniły, że 
pod względem organizacyjnym, 
zasięgiem oddziaływania w kra-
ju i aktywnością nie ustępuje-
my większości członków BIS-
Fed. Jest szansa, aby polska boc-
cia dorównała światowej także 
poziomem sportowym. W dniu 
zakończenia Mistrzostw w Po-
znaniu z Krajowego Rejestru Są-

dowego przyszła długo oczeki-
wana decyzja rejestrująca Pol-
ski Związek Bocci. PZ Boccia bę-
dzie pierwszym w Polsce cał-
kowicie samodzielnym i nieza-
leżnym związkiem sportu para-
olimpijskiego. 

Polska boccia zaczyna nowy 
rozdział swojego rozwoju jako 
dyscypliny sportu z niezwy-
kle szerokimi perspektywami, z 
nieuchronną, ale i oczekiwaną 
profesjonalizacją oraz z potęż-
nym potencjałem integrującym. 
Dzięki bocci już nigdy w Pol-
sce nie będziemy myśleć o spo-
rcie tak jak dotychczas i nigdy 
nie będziemy myśleć o niepeł-
nosprawności tak jak do tej pory.

ROMUALD SCHMIDT
PREZES

POLSKA FEDERACJA 
BOCCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

POLSKI ZWIĄZEK BOCCI 
STOWARZYSZENIE

SPORTOWO-REHABILITACYJNE „START” 
UL. ZACISZE 2, 60-831 POZNAŃ

WWW.START.ORG.PL
WWW.POLSKABOCCIA.PL

WWW.FACEBOOK.COM/BOCCIAPOLSKA
WWW.FACEBOOK.COM/

STARTPOZNAPOLSKA

Światowa Boccia 
w Poznaniu
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Zwycięska reprezentacja Japonii.

Boccia – sport paraolimpijski.

Druga z lewej Dorota Potejko – Pełnomocnik Prezydenta 
Poznania do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w środku 

– autor tekstu prezes Romuald Schmidt, 
z prawej – senator Jan Filip Libicki. 

Polska reprezentacja bocci.
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Ciuchcią
i statkiem
Członkowie Koła Wielko-

polskiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu w Śre-
mie 10 dni czerwca spędzi-
li nad morzem. Stacjonowali-
śmy w Pensjonacie „U Anny” 
w Mielnie. Zwiedziliśmy pięk-
ny Kołobrzeg. Zachwyciły nas 
ogrody HORTULUS w Dobrzy-
cy, nazwane Ogrodami Świa-
ta. 

Atrakcją była przejażdż-
ka „ciuchcią” do Gąsek  i wej-
ście na taras widokowy latarni 
morskiej. Byliśmy w Darłówku, 
oglądaliśmy połowy ryb i pracę 
rybaków na kutrach. Miły był 
rejs statkiem „Mila” po jezio-
rze Jamno, o którym interesu-
jąco opowiadał kapitan. Pew-
nego wieczoru odwiedził nas 
poznany wcześniej muzyk, 
zorganizowaliśmy zabawę ta-
neczną. W czasie całego po-
bytu spacerowaliśmy z kijkami 
nordic walking. Pogoda sprzy-
jała, słońce było dla nas łaska-
we. Wróciliśmy do Śremu za-
dowoleni, wypoczęci i bogat-
si w wiedzę o nadmorskim re-
gionie i pięknie naszego kraju.

MARIA PĘKALA
PREZES KOŁA WZINR W ŚREMIE

My z WTZ w Owińskach w 
słoneczną sobotę 18 lip-

ca uczestniczyliśmy w Pikniku 
Podróżniczym organizowanym 
przez naszych przyjaciół w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym i Rehabilitacji Medycznej 
w naszej miejscowości. 

Piknik był realizowany w ra-
mach projektu „Poprawa jakości 
opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi, z zaburzeniami psy-
chicznymi i niepełnosprawnymi 
intelektualnie  – Filia ZOLiRM w 
Owińskach” dofi nansowanego z 
Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego i Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego 2009-2014 w 

ramach Programu Operacyjnego 
PL07 „Poprawa i lepsze dostoso-
wanie ochrony zdrowia do tren-
dów demografi czno-epidemio-
logicznych”. 

Byli przedstawiciele władz, 
fi rmy i osoby wspierające dzia-
łalność ZOL-u oraz jego pod-
opieczni z rodzinami. Uczestni-
czyliśmy we wspaniałych zaba-
wach. Uczyliśmy się umiejętno-
ści przydatnych podróżnikom, 
np. wiązania węzłów marynar-
skich. Ćwiczyliśmy na ergome-
trze wioślarskim i strzelaliśmy 
z łuku. Były konne przejażdżki, 
projektowanie biżuterii, zajęcia 
plastyczne. na

W piękny letni dzień 21 lip-
ca świętowaliśmy zakoń-

czenie roku pracy w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Owiń-
skach, które w tym roku odby-
ło się w przepięknym otocze-
niu Dziewiczej Góry. Razem z 
nami bawili się nasi rodzice i 
prezes WZINR Mirosława Ry-
nowiecka. 

Jedną z atrakcji było przed-
stawienie wystawione przez na-
szych kolegów i koleżanki. Do-

Morze jak magnes przy-
ciąga latem turystów. 

My w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej, prowadzonym 
przez koło Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narzą-
du Ruchu w Owińskach, nie 
należymy do wyjątków. Dla-
tego też w dniach od 6 do 
13 czerwca przebywaliśmy 
w Międzywodziu nad Bałty-
kiem. 

Jest to niewielka, urokli-
wa miejscowość, która nawet 
osobom na wózkach nie spra-
wiała trudności. Dla niektó-
rych był to pierwszy wyjazd 
nad morze. Nie brakowało 
nam atrakcji: byliśmy w Par-
ku Miniatur i Kolejek w Dziw-
nowie, podziwialiśmy zabyt-
kowe latarnie morskie, byli-
śmy na molo w Międzyzdro-
jach, także w Alei Sław i Mu-
zeum Figur Woskowych. W 
Muzeum Rybołówstwa Mor-
skiego podziwialiśmy faunę i 
fl orę Bałtyku. Na lekcję histo-
rii wybraliśmy się do Świnouj-
ścia. Tu salą lekcyjną był Fort 
Zachodni, gdzie mogliśmy 
wyobrazić, sobie jak nasi żoł-
nierze bronili polskiego wy-
brzeża. Ośrodek „Jantar” zor-
ganizował wyjazd na koncert 
organowy w katedrze i zwie-
dzanie miasta.

Z INICJATYW WARSZTATU
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Podróżniczy
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TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

pozwalają lepiej się poznać i po-
czuć się jak jedna rodzina. Pani 
Marlena poprowadziła świetną 
zabawę „Czerwony Kapturek”. 

Nie zabrakło podzięko-
wań dla terapeutów (prze-
piękne kwiaty wręczone przez 
uczestników i ich rodziców) 
oraz drobnych upominków dla 
uczestników za 12 miesięcy 
wspólnej pracy. Do zobaczenia 
po wakacjach. EŚ

mieniach czerwcowego słoń-
ca, kąpaliśmy się w morzu i 
podziwialiśmy zachody słoń-
ca.

Nasz wyjazd do Między-
wodzia wsparło fi nansowo 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe AZ Zdzisław Filipiak 
i fi rma Profi le VOX sp. z o.o. 

URSZULA ZAWORSKA

Na Dziewiczej Górze
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Morze jak magnes

staliśmy ogromne oklaski. Spo-
tkanie uświetnił występ wokal-
ny Jarka Trepto. Braliśmy udział 
w takich konkurencjach, jak rzut 
butem pani kierownik, magiczne 
pudełeczko, sokole oko i innych. 
Były zabawy integracyjne, które 

Czas w Międzywodziu 
upłynął nam też na spotka-
niach przy ognisku, piecze-
niu kiełbasek, tańcu i śpiewie. 
Wygrzewaliśmy się w pro-

 F
O

T.
 (

3
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 W
Z

IN
R



STRONA22 SIERPIEŃ 2015

Problemy ze zdrowiem mia-
ła od urodzenia. Uszko-

dzenie wzroku, słuchu, epi-
lepsja, osłabienie i zanik mię-
śni, zaburzenia rytmu serca, 
kłopoty z kręgosłupem – to 
objawy bardzo rzadkiej cho-
roby genetycznej. Monika 
Janc ze wsi Połajewo w woje-
wództwie wielkopolskim ma 
42 lata. Jej upór w dążeniu do 
celu, odwaga oraz determina-
cja motywują zdrowych ludzi 
do działania.

Schorzenie, na które cierpi 
Monika, to encefalopatia mito-
chondrialna. Prawą stronę cia-
ła ma osłabioną – noga, ręka, 
oko i ucho odmówiły współ-
pracy. Żeby lepiej widzia-
ła i słyszała rozmówcę, trze-
ba być zawsze po lewej stro-
nie. Aparatu słuchowego uży-
wa od 15 lat, przy czytaniu ko-
rzysta z lupy, na nadgarstkach 
nosi opaski usztywniające sta-
wy, w pasie gorset, a na ko-
lanach specjalne stabilizato-
ry. Ma orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
wydane na stałe. Utrudnienia 
nie przeszkadzają jej w nawią-
zywaniu nowych znajomości i 
niesieniu pomocy innym. Mo-
nika jest bezpośrednia i towa-
rzyska. Cechuje ją wyjątkowa 
empatia wobec osób niepełno-
sprawnych, uzależnionych czy 
też zmagających się z innego 
rodzaju trudnościami. 

Kłopotów zdrowotnych Mo-
niki lekarze początkowo nie 
wiązali z chorobą o podłożu 
genetycznym. Diagnozowano 
stwardnienie rozsiane, zespół 
Kearnsa-Sayre’a (rodzaj cho-
roby mitochondrialnej). Wła-
ściwa diagnoza przyszła póź-
niej, a wraz z nią najtrudniej-
sze decyzje. Chciała zostać za-
konnicą, jednak ze względu 
na stan zdrowia Zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża w Laskach pod 
Warszawą nie wyraziło na to 
zgody. 

29 czerwca 1999 roku w Bog-
danowie, miejscowości między 
Obornikami Wielkopolskimi 
a Poznaniem, kiedy rodzice z 
siostrą zawozili ją do szpitala 
na badania, zdarzył się ciężki 
wypadek samochodowy. Kie-
rujący drugim pojazdem za-
snął za kierownicą, w wyni-
ku czego doszło do zderzenia. 
Wpadła między siedzenie kie-
rowcy i pasażera. Uratowały 
ją okulary. Gdyby nie one, gał-
ka do zmiany biegów mogłaby 
wbić się w oko. Wszyscy prze-
żyli. O wypadku każdego dnia 
przypomina jej blizna po szy-
ciu chirurgicznym, umiejsco-
wiona od czoła wzdłuż głowy. 

Monikę powinien poznać 
każdy, kto wątpi w swoje moż-
liwości. Kształciła się w zawo-
dzie technika rolnika, tech-
nika ekonomisty, jest absol-
wentką Wydziału Pedagogicz-
nego Wyższej Szkoły Społecz-
no-Ekonomicznej w Warsza-
wie, gdzie odbyła 3-letnie stu-
dia licencjackie na kierunku 
pedagogika – oświata samo-
rządowa i doradztwo zawodo-
we. Zajęcia miała w języku pol-
skim i angielskim. Po uzyska-
niu dyplomu licencjata podjęła 
uzupełniające studia magister-
skie na Wydziale Studiów Edu-
kacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu na kierunku pedagogika w 
zakresie pracy socjalnej i reso-
cjalizacji. 

– Wydział Studiów Edukacyj-
nych UAM jest bardzo otwar-
ty na osoby niepełnospraw-
ne. Dziekan i kadra naukowa 
byli mi niezwykle przychylni. 
Zawsze mogłam przyjść i po-
rozmawiać. Kiedy przebywa-
łam na rehabilitacji w Kiekrzu, 
a trzeba było zaliczyć egza-
min, wykładowca przyjeżdżał 
do mnie. Duże wsparcie otrzy-
małam też od koleżanek i kole-
gów, którzy chętnie nagrywa-
li dla mnie wykłady, kserowa-
li notatki – opowiada Monika.

Obsługa komputera nie sta-
nowi dla niej przeszkód. Z 
uwagi na dysfunkcję wzro-
ku korzysta z programu „Su-

perNova Magnifi er” (dawniej 
Lunar) powiększającego sys-
tem Windows (rozdzielczość 
ekranu, zdjęcia i dokumen-
ty tekstowe). Obecnie zdoby-
wa nowe umiejętności zawo-
dowe w Akademii EITCA – Eu-
ropejskiej Akademii Certyfi ka-
cji Informatycznej, ucząc się e-
learningowo na kierunku klu-
czowe kompetencje informa-
tyczne. Pracowała m.in. jako 
masażystka w Stowarzysze-
niu Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych w Połajewie i jako 
analityk internetowy – przy-
gotowywała analizy, zestawie-
nia, raporty, wyszukiwała in-
formacje w Internecie. Aktual-
nie pracuje zdalnie w charak-
terze asystenta administracyj-
no-biurowego. 

Czas wolny poświęca po-
trzebującym. Jest wolonta-
riuszką Wielkopolskiego Od-
działu Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsiane-
go. Działa na rzecz chorych na 
SM, organizuje spotkania in-
formacyjne dla pacjentów i ich 
rodzin, pomaga tworzyć doku-
menty aplikacyjne, wyszuku-
je stanowiska pracy dla osób 
z niepełnosprawnością. Refe-
rencje wystawiła jej dr n.med. 
Hanka Hertmanowska, lekarz 
neurolog, u której także się le-
czy. 

– Osoby niepełnosprawne są 
grupą najbardziej dyskrymino-
waną na rynku pracy. Boli mnie 

to, że nie jesteśmy postrzegani 
w kategorii tego, co możemy z 
siebie dać, ale ile pracodawca 
na nas zarobi. Na wsiach osób 
niepełnosprawnych praktycz-
nie w ogóle się nie zatrudnia. 
W mentalności ludzi jeszcze 
dużo musi się zmienić – za-
uważa Monika. 

W podstawowych czynno-
ściach jak mycie się, ubiera-
nie czy jedzenie radzi sobie 
bez trudu. Są jednak momen-
ty, kiedy stan zdrowia Moniki 
się pogarsza i wtedy potrzebu-
je pomocy innych. Z tego wła-
śnie powodu nie może miesz-
kać samodzielnie w większym 
mieście, gdzie miałaby więk-
szą szansę na znalezienie za-
trudnienia w zawodzie. Ma po-
czucie humoru, dystans do sie-
bie i własnej niepełnospraw-
ności, o czym świadczy arty-
kuł jej autorstwa „Dobry hu-
mor dobry na wszystko” opu-
blikowany na łamach magazy-
nu Towarzystwa Pomocy Głu-
choniewidomym „Dłonie i sło-
wo”. Oto fragment tekstu:

– Odbywając praktyki stu-
denckie w „Monar-Markot” 
prowadziłam poradnictwo za-
wodowe oraz terapię osób 
uzależnionych i po wyrokach. 
Jak wiadomo, osoby z takich 
środowisk często dużo przekli-
nają. Nie podobało mi się takie 
zachowanie, więc wykorzysta-
łam fakt, że noszę aparaty słu-
chowe i z pełną powagą po-
wiedziałam: „Proszę pana, no-
szę bardzo drogie i wysoko-
specjalistyczne aparaty słucho-
we, który są bardzo wrażliwe 
na przekleństwa. Proszę przy 
mnie nie przeklinać, bo może 
nastąpić zwarcie i się przepa-
lą”. Potem już do końca praktyk 
miałam spokój z panem, który 
miał zwyczaj przeklinać. 

Monika Janc interesuje się 
rehabilitacją osób niepełno-
sprawnych, sportem, psycho-
logią, fi lozofi ą, teologią, foto-
grafi ą. Uwielbia górskie wę-
drówki – szczególnie po Ta-
trach. Źle znosi bezczynność, 
dlatego cały czas stara się być 
aktywna. 

 KAROLINA KASPRZAK

Pokonała własne
ograniczenia

Wędrówki górskie są pasją Moniki.
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Wnętrza historycznego Ho-
telu BAZAR w Poznaniu 

po raz kolejny stanowiły miej-
sce, w którym odbyła się uro-
czysta gala wręczenia certyfi -
katów „Zakup prospołeczny”. 
24 czerwca wyróżnienie to tra-
fi ło do pięciu spółdzielni socjal-
nych z Wielkopolski.

Gala wręczenia certyfi katów 
drugi raz zorganizowana zosta-
ła w Hotelu BAZAR przez Fun-
dację im. Królowej Polski św. Ja-
dwigi oraz Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Pozna-
niu. Obecnych na uroczystości 
było około osiemdziesięciu go-
ści, wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli samorządów lo-
kalnych i biznesu. Galę popro-
wadziła Aleksandra Andrzejew-
ska z ROPS oraz Tomasz Mika 
z Fundacji, a całe wydarzenie 
uświetnił występ Chóru Akade-
mickiego UAM pod dyrekcją Be-
aty Bielskiej.

„Zakup 
prospołeczny” 
znów wręczony

Na galę przybyło wielu gości. 

Do grona podmiotów wyróż-
nionych Znakiem „Zakup prospo-
łeczny” dołączyło pięć spółdziel-
ni socjalnych: „ATU” z Czempi-
nia, „JAŚMIN” z Kępna, „OSTRZE-
SZÓW”, „Print2You” z Mosiny 
oraz „VIVO” z Koźmina Wielko-
polskiego. Certyfi katy wręcza-
li dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Maria Sowińska, członek 
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
Zygmunt Jeżewski oraz dyrektor 
ROPS Wojciech Zarzycki.

„Zakup prospołeczny” jest co-
raz bardziej rozpoznawalnym 
znakiem potwierdzającym wy-
soką jakość produktów i usług 
podmiotów ekonomii społecz-
nej. Wyróżnia wybrane jednost-
ki spośród podmiotów ekono-
mii społecznej w regionie. Przy-
znanie Znaku to wynik dbało-
ści o stałe umocnienie rangi i wi-
zerunku podmiotów ekonomii 
społecznej jako symbolu usług 
i produktów o najwyższej jako-
ści, wykonanych w połączeniu 
z wyjątkową dbałością o wyko-
rzystanie potencjału społeczne-
go. Obecny jest już w dwunastu 
województwach, a wyróżnio-
nych nim jest około pięćdziesię-
ciu podmiotów. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.zakup-
prospoleczny.pl, na której za-
mieszczone są szczegółowe in-
formacje o Znaku i wyróżnio-
nych nim podmiotach.

KATARZYNA DOBICKA

Certyfi kat dla Spółdzielni ATU.Certyfi kat odbiera Print2You.

Certyfi katy wręczone.

 F
O

T.
 (

4
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 F
U

N
D

A
C

JI 
IM

. K
R

Ó
LO

W
EJ

 P
O

LS
K

I Ś
W

. J
A

D
W

IG
I



STRONA24 SIERPIEŃ 2015

Tegoroczna edycja Dni Eko-
nomii Społecznej zapew-

niła bliższe poznanie lokalnie 
działających podmiotów eko-
nomii społecznej już nie set-
kom, a tysiącom mieszkańców 
subregionu kaliskiego. Stało się 
to za sprawą ścisłej współpra-
cy organizatorów Dni ES z lo-
kalnymi samorządami i organi-
zacjami odpowiedzialnymi za 
duże imprezy, które tradycyj-
nie odbywają się na przełomie 
maja i czerwca w 7 miastach 
powiatowych: Jarocinie, Kali-
szu, Kępnie, Koźminie Wlkp., 
Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie 
i Pleszewie.

Dni Ekonomii Społecznej zor-
ganizował Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) 
przy Fundacji im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi z Puszczykowa. 
Obecność spółdzielni socjalnych 
wśród lokalnych fi rm i organiza-
cji na festynach wpisujących się 
w stały kalendarz imprez pozwo-
liła mieszkańcom regionu ze-
tknąć się z ekonomią społeczną 
i przyjrzeć się bliżej jej efektom.

MAJOSTASZKI
Pierwsza z cyklu 7 imprez od-

była się 10 maja 2015 r. w Ostro-
wie Wlkp. Miał tu miejsce VI 
Kiermasz Organizacji Pozarzą-
dowych organizowany przez 
Urząd Miasta przy okazji Fe-
stynu Miejskiego MajOSTasz-
ki. Kiermasz przyciągnął tysią-
ce ostrowian, którzy odwiedza-
li stoisko prezentujące działal-
ność OWES i Fundacji WSPAR-
CIE z Ostrowa Wlkp., która na co 
dzień działa na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin, a 
także ochrony i promocji zdro-
wia oraz aktywizacji zawodo-
wej. Była to również doskona-
ła okazja do wymiany doświad-
czeń z innymi organizacjami po-
zarządowymi, które brały udział 
w imprezie. 

KROTOFEST
30 maja 2015 roku w Parku 

Miejskim w Krotoszynie pod-
czas Festiwalu Aktywnych Są-
siadów (KrotoFEST) zaprezen-
towały się lokalne instytucje, or-
ganizacje, a także przedsiębior-
cy. Spółdzielnia Socjalna „Ar-
tystyczna Kraina” częstowała 
odwiedzających wspólne sto-
isko mieszkańców aromatyczną 
kawą i domowym ciastem. Za-
prezentowano rękodzieło, które 
na co dzień można kupić w ga-
lerii wydzielonej w prowadzonej 
przez spółdzielnię kawiarni Art 
Cafe, która mieści się w budyn-
ku Muzeum w Krotoszynie. Do 
Krotoszyna przyjechali zapre-
zentować swoją ofertę przed-
stawiciele Spółdzielni Socjal-
nej VIVO z Koźmina Wlkp., któ-

Dni Ekonomii 
w subregionie

Spółdzielnią Socjalną Ostrze-
szów, która zajmuje się na co 
dzień utrzymaniem czysto-
ści w tym obiekcie, zapewni-
ły uczestnikom zawodów oraz 
mieszkańcom Ostrzeszowa 
dodatkowe atrakcje. Spółdziel-
nia Socjalna Ostrzeszów mia-
ła okazję wypromować w tym 
dniu wśród mieszkańców swo-
ją nową usługę – drugie śnia-
danie prosto do biura.

V KALISKI
FESTIWAL SMAKÓW 

20 i 21 czerwca 2015 r. podczas 
V Kaliskiego Festiwalu Smaków 
nie mogło zabraknąć spółdziel-
czego akcentu. Zaprezentowała 
się tu Spółdzielnia Socjalna LE-
PART, która wśród kilkudziesię-
ciu stoisk z najlepszymi wyroba-
mi kulinarnymi producentów lo-
kalnych oraz wytwórców z róż-

Jarocin. Rozpoczęcie XII Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. 

Na wesoło z ekonomią społeczną czyli fotobudka.

ra świadczy głównie usługi po-
rządkowe.

FESTYN W KĘPNIE 
W organizację Dni ES w Kęp-

nie włączyło się Starostwo Po-
wiatu Kępińskiego oraz Gmina 
Kępno. Współpraca ta jest wy-
nikiem porozumienia o partner-
stwie na rzecz rozwoju ekono-
mii społecznej, które podpisa-
ne zostało w ubiegłym roku. 12 
czerwca na Kępińskim Rynku 
swoją działalność zaprezento-
wały spółdzielnie socjalne: PO-
MOST, JAŚMIN, SZANSA, Klu-
bokawiarnia Filiżanka, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Słupi pod 
Kępnem, Dom Pomocy Społecz-
nej w Rzetni oraz Zespół Szkół 
Specjalnych w Słupi pod Kęp-
nem. 

FESTYN 
W OSTRZESZOWIE 

Festyn, który odbył się 14 
czerwca w Ostrzeszowie, zor-
ganizowano we współpracy z 
Zakładem Energetyki Cieplnej 
na terenie Pływalni Krytej Oce-
anik, gdzie odbywały się aku-
rat zawody pływackie z okazji 
Dnia Dziecka. OWES wraz ze 
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Społecznej 
kaliskim

SPOTKANIA
Z EKONOMIĄ
SPOŁECZNĄ

Tegoroczna formuła Dni Eko-
nomii Społecznej zapewniła 
spółdzielniom socjalnym zapre-
zentowanie się lokalnym spo-
łecznościom. Odwiedzający sto-
isko OWES często przyznawali, 
że nie mieli świadomości, że w 
pobliżu ich domów i miejsc pra-
cy znajdują się fi rmy, które dają 
pracę osobom zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym. Jak 
sami zauważali, jakość prezen-
towanych przez spółdzielnie 
produktów i usług nie odbiega 
od prezentujących się fi rm ko-
mercyjnych. Mieszkańcy doce-
nili przygotowane dla nich do-
datkowe atrakcje i chętnie z nich 
korzystali. 

Swoją wiedzę nt. ekonomii 
społecznej pogłębić mogli lokal-
ni działacze, reprezentanci jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, instytucji rynku pracy, przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz lokalnego bizne-
su, którzy również brali udział 
w imprezach i wykazywali duże 
zainteresowanie ofertą Ośrodka 
i prezentowanych spółdzielni.

WERONIKA JANASZEK

OWES na MajOSTaszkach w Ostrowie WLKP.

W organizację Dni Ekono-
mii Społecznej w subregionie 
kaliskim włączyli się szcze-
gólnie: Urząd Miasta w Ostro-
wie Wlkp., Centrum Koordy-
nacyjno-Informacyjne w Kro-
toszynie, Urząd Miasta i Gmi-
ny Kępno, Starostwo Powia-
towe w Kępnie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kępnie, Zakład Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrze-
szowie, Miasto Kalisz, Urząd 
Miasta w Pleszewie, Lokal-
ne Centrum Wolontariatu w 
Pleszewie, Gazeta Jarocińska, 
Stowarzyszenie Rodziców i 
Terapeutów Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych OPUS w 
Jarocinie.

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy!

Rękodzieło z galerii Spółdzielni Socjalnej Artystyczna Kraina 
z Krotoszyna. 

Prezentacja Spółdzielni Socjalnej PAIDI na Dniach Pleszewa.

nych regionów Polski, serwowa-
ła włoskie potrawy, na co dzień 
podawane w Restauracji Lewy 
Profi l Asnyka. 

DNI PLESZEWA
W niedzielę 21 czerwca na 

Rynku w Pleszewie powstała Po-
marańczowa Kraina, gdzie Cen-
trum Wolontariatu, Spółdziel-

nia Socjalna PAIDI i OWES przez 
cały dzień dbały o to, aby żad-
ne dziecko się nie nudziło, za-
pewniając mnóstwo dobrej za-
bawy młodszym i starszym dzie-
ciom. Były m.in. balonowe zwie-
rzaki, malowanie twarzy, weso-
ła fotobudka, zajęcia decoupage, 
sadzenie roślin, malowanie eko-
logicznych toreb i wiele innych. 

PREZENTACJE 
PLASTYCZNE 
W JAROCINIE 

Finał tegorocznych Dni ES to 
impreza w Jarocinie połączo-
na z XII Przeglądem Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych. 
Osoby z niepełnosprawnościa-
mi z 15 warsztatów terapii zaję-
ciowej wykonywały prace na za-
dany temat: „Moje miasto w mo-
ich oczach”. Podczas wydarze-
nia mieszkańcy Jarocina mogli 
obejrzeć i kupić oryginalne ręko-
dzieła wykonane przez uczest-
ników przeglądu oraz zapoznać 
się z ofertą Jarocińskiej Spół-
dzielni Socjalnej. W organizację 
Dni Ekonomii Społecznej w Jaro-
cinie włączyło się Stowarzysze-
nie OPUS. 
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Piknik 
„U Kazia”
Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Czeszewie zorga-
nizował 19 czerwca dla swoich 
uczestników i ich bliskich pik-
nik rodzinny w Gospodarstwie 
Agroturystycznym ,,U Kazia”. 

Ponieważ pogoda tego dnia 
była zmienna, padał deszcz, 
przygotowano go pod krytym 
kortem tenisowym. Piknik był 
okazją do rozmów nie tylko o 
tylko o codziennym, warszta-
towym życiu. Nie zabrakło do-
brej zabawy. Było wiele śmiechu, 
gdy uczestnicy bez użycia słów 
pokazywali wylosowane hasła. 
Emocje wzbudziła gra w boccię, 
szczególnie wśród osób na wóz-
kach. Naprzeciwko stanęły dwie 
drużyny: czarnych i czerwonych. 
Wyrównana walka toczyła się 
długo. Udostępniono nam kort, 
uczestnicy mogli grać w teni-
sa. Niektórzy grali pierwszy raz i 
bardzo im się to spodobało. Pra-
cownik gospodarzy pan Damian 
poprowadził dla naszych uczest-
ników mini zawody sportowe. 
Dziękujemy za to.

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

Sto pięćdziesiąt metrów 
kwadratowych. Tyle obec-

nie wynosi powierzchnia, któ-
rą zajmuje Klinika Kardiochi-
rurgii Dziecięcej Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonsche-
ra Uniwersytetu Medycznego 
przy ul. Szpitalnej w Pozna-
niu, wybudowanego w latach 
70-tych. Wówczas to wystar-
czało. Ale dzisiaj jest to jed-
na z klinik, która wymaga roz-
budowy. Do tego potrzebne są 
otwarte serca ludzi.

Prof. dr hab. med. Michał 
Wojtalik kieruje kliniką od 1997 
roku. Już wtedy wiedział, że 
modernizacja oddziału będzie 
konieczna i wraz z przyjaciół-
mi założył Stowarzyszenie „Na-
sze Serce”. 

– Przez 18 lat zbieraliśmy 
fundusze m.in. na szkolenie le-
karzy, nie tylko z Polski, lecz 
również z zagranicy, dofi nanso-
wywaliśmy zakup sprzętu me-
dycznego i zbudowaliśmy ho-
tel dla rodziców, którzy przy-
jeżdżają ze swoimi dziećmi na 
leczenie. Co roku odkładali-
śmy część zebranych środków 
na budowę nowego oddziału. 
Ta kwota wynosi obecnie po-
nad 1,5 mln zł – mówi profesor 
Michał Wojtalik. – Stowarzy-
szenie „Nasze Serce” jest także 
organizatorem akcji „Droga do 
serca”. Celem akcji jest zebra-
nie pieniędzy na moderniza-
cję oddziału, aby do minimum 
skrócić czas potrzebny na przy-
gotowanie i transport dziecka 

Wakacje to czas wyjaz-
dów, zabaw, odpoczyn-

ku od szkoły. Są dzieci, któ-
re tego nie mają, bo leżą w 
szpitalu. To właśnie dla nich 
wolontariusze Drużyny Szpi-
ku pojawili się w Szpitalu Kli-
nicznym im. Karola Jonsche-
ra Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, na oddziałach V 
i III Kliniki Onkologii, Hema-
tologii i Transplantologii Pe-
diatrycznej. 

– Spotkanie na oddziale on-
kologicznym to przypomnie-
nie, co jest najważniejsze i ja-
kim darem jest zdrowie i ży-
cie. Za każdym razem dzięku-
ję też Bogu, że postawił na 
mojej drodze Drużynę Szpiku 
i że dzięki temu mogę poma-
gać walecznym dzieciom, ich 
super matkom i super ojcom 
– mówi Dorota Raczkiewicz, 
szefowa Drużyny Szpiku. 

Wolontariusze Drużyny 
przywieźli domowe wypieki, 
czereśnie, upominki, by cho-
ciaż przez chwilę dzieciom i 
ich rodzicom było weselej. To-
warzyszyli im: były prezydent 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

Z
S
O

na salę operacyjną, a później 
na oddział pooperacyjny. Dzi-
siaj może to trwać nawet do 30 
minut.

Wniosek na moderniza-
cję szpitala (budowa nowego 
skrzydła, remont III i IV piętra) 
władze Uniwersytetu Medycz-
nego i dyrekcja Szpitala Klinicz-
nego złożyły do Ministerstwa 
Zdrowia w 2014 r. Przyznano na 
ten cel 58 mln zł. Ale pierwotny 
projekt budowy był inny.

– Zaproponowałem wów-
czas dyrektorowi szpitala, 

abyśmy zbudowali jedno pię-
tro więcej. Zostało wycenione 
przez architekta na ok. 6 mln 
zł. Jako stowarzyszenie dyspo-
nujemy kwotą ok. 1,5 mln zł. 
Wiedząc jednak, że udało nam 
się zebrać pieniądze na budo-
wę hotelu dla rodziców, i tym 
razem wierzę, że uzbieramy 
brakującą kwotę. Uzgodniliśmy 
wspólnie, że szpital wyłoży 3 
mln zł, a stowarzyszenie drugie 
3 mln. Zapadła decyzja, aby za 
środki własne szpitala i stowa-
rzyszenia powstał oddział kar-

Poznania, ambasador Drużyny 
Ryszard Grobelny, radna Joan-
na Frankiewicz i po raz pierw-
szy w roli ambasadora Druży-
ny bokser Damian Wrzesiński.

– Można na takich spotka-
niach czerpać od chorych dzie-
ci i rodziców pozytywną ener-
gię, chęć życia. Nawiązałem 
kontakt z 14-letnim Piotrkiem, 
z którym koresponduję i chcę 
odwiedzać go częściej, by po-
magać mu w wypełnianiu mo-
notonnego, szpitalnego czasu 
na przykład przez trening bok-
serski – mówi Damian  Wrze-
siński.

Każde dziecko to oddzielna, 
smutna i przejmująca historia. 
Jedną z nich opowiedziała pani 
Karolina, mama Ksawerego.

– Do końca 2014 roku nie 
mieliśmy pojęcia o chorobie 
syna, nie było żadnych obja-
wów. Do szpitala trafi liśmy 8 
stycznia z podejrzeniem zapa-
lenia płuc. Po badaniach oka-
zało się, że jest coś w klat-
ce piersiowej. Lekarze zde-
cydowali się na drenaż płu-
ca – mówi Karolina Marciniak. 

– W trakcie zabiegu okazało 
się, że nasz synek ma ogrom-
nego, złośliwego guza klat-
ki piersiowej (pleuropulmona-
ry blastoma, pierwszy przypa-
dek w tej klinice), który zajmu-
je całą lewą część. Rozpoczę-
ła się chemioterapia. Rozmia-
ry guza były przerażające: 16.5 
cm/12.5 cm/8 cm. Płuco było 
bardzo zniszczone. Dla nas 
ważne było jedno: żeby synek 
przeżył. Operacja odbyła się 
29 maja w klinice kardiochi-
rurgicznej we Wrocławiu. Guz 
usunięto w całości, ale płuco 
też. Jesteśmy po szóstym cyklu 
chemioterapii, pozostają jesz-
cze trzy. Wolontariusze Dru-
żyny Szpiku są wspaniałymi 
ludźmi. Ich wizyty są bardzo 
potrzebne. Miło nam, że ktoś 
zupełnie obcy okazuje tyle do-
bra. Dziękuję wszystkim wo-
lontariuszom Drużyny. 

Czasami można dać od sie-
bie tak niewiele, by na twarzy 
drugiego człowieka pojawił się 
uśmiech i wiara w to, że nie 
jest sam. 

STANISŁAW FURMANIAK

Profesor Michał Wojtalik.
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diochirurgii dziecięcej. To wy-
magało jednak zmiany projek-
tu i wstrzymanie już rozpoczę-
tych robót. Nowy projekt zamó-
wiłem, jednak jego wdrożenie 
wymagało czasu. Rozpoczętą 
budowę wstrzymano w grud-
niu zeszłego roku, a w czerw-
cu br. ją wznowiono, uwzględ-
niając nowy projekt. Zakończe-
nie remontu III i IV piętra oraz 
budowy nowego skrzydła prze-
widziane jest na koniec 2017 r. 
Jednak blok operacyjny i klinika 
kardiochirurgii dziecięcej może 
będą gotowe wcześniej i jesie-
nią przyszłego roku mali pa-
cjenci będą może przyjmowa-
ni już na nowy oddział – dodaje 
p rofesor Michał Wojtalik.

Stowarzyszeniu nadal braku-
je ok. 1,5 mln zł, a sprawa jest 
pilna, bo budowa trwa i środ-
ki potrzebne są na bieżąco. Jak 
ważne jest wybudowanie tego 
oddziału, niech świadczy cho-
ciażby pismo konsultanta kra-
jowego w dziedzinie kardiochi-
rurgii, a obecnie ministra zdro-
wia prof. dr. hab. med. Maria-
na Zembali, skierowane do ów-
czesnego ministra zdrowia Bar-
tosza Arłukowicza: 

„(…) Oddział kardiochirurgii 
dziecięcej w Poznaniu obsłu-

guje północno-zachodnią Pol-
skę, czyli trzy województwa 
(lubuskie, zachodniopomor-
skie i wielkopolskie) zamiesz-
kałe przez 6,5 miliona ludności. 
Powierzchnia oddziału prze-
znaczona na działanie kardio-
chirurgii dziecięcej nie zmie-
niła się od początku jej istnie-
nia (…). Warunki pracy i lecze-
nia dzieci z wadami wrodzo-
nymi serca są tam niezmiernie 
trudne, jeżeli nie najtrudniej-
sze w Polsce. Oddział powstał 
jako część chirurgii dziecięcej 
i nigdy nie był zaprojektowany 
ani zbudowany z przeznacze-
niem na kardiochirurgię. W po-
czątkach jego funkcjonowania 
wykonywano 30 do 80 opera-
cji rocznie. Teraz ta liczba oscy-
luje około 350 rocznie. Ponadto 
powszechną praktyką jest sta-
ła obecność rodziców z dzieć-
mi na oddziale, łącznie z noc-
legiem na krzesłach. Z braku 
miejsca magazynowego sprzęt 
zapasowy blokuje dwa stano-
wiska pooperacyjne, ograni-
czając możliwości dodatko-
wych operacji (…)”.

W pierwszym etapie przewi-
dziane jest wybudowanie trzech 
poziomów: piwnicy, parteru 
(blok operacyjny) i piętra (od-

dział pooperacyjny, głównie kar-
diochirurgii). Natomiast w dal-
szej przyszłości przewidziane 
jest dobudowanie kolejnych pię-
ter, gdyż projekt to przewiduje.

Budowę można wesprzeć 
wpłatami na konto Stowarzy-
szenia „Nasze Serce”: BZ WBK 
VI/O Poznań 52 1090 1362 0000 
0000 3608 0336 lub wejść na 
stronę internetową www.dro-
gadoserca.pl, wystarczy wy-

brać opcję: wspomóż akcję i 
wypełnić krótki formularz. Płat-
ność odbywa się za pomocą 
PayU.

Informacje o wydarzeniach, 
z których dochód zostanie 
przeznaczony na budowę kar-
diochirurgii dziecięcej, są do-
stępne na facebooku na profi lu 
Stowarzyszenia „Nasze Serce”.

STANISŁAW FURMANIAK

Potrzebne dary serc

Uśmiech dzieci na Szpitalnej
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Zabawa wolontariuszy Drużyny Szpiku z dziećmi.

Budowa fundamentów skrzydła Szpitala Klinicznego już trwa.

Karolina Marciniak z synkiem Ksawerym.
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Moi 
przyjaciele
Mojego starszego przyjacie-

la Kazika poznałem dzięki 
mojej mamie. Ona też opowie-
działa mi o nim z czasów, gdy 
mnie jeszcze nie było na świe-
cie.

Otóż mama ze swoją sio-
strą i Kazikiem wychowywali 
się w Łodzi na jednym podwór-
ku. Lubili bawić się w Indian, 
grać w klasy i piłkę ręczną. Nie 
było dnia, którego by tych troje 
nie spędziło razem na zewnątrz 
domu. Dzisiaj, chociaż Kazik i 
moja mama mieszkają dość da-
leko od siebie, traktują się na-
wzajem jak rodzeństwo. On w 
młodzieńczych latach przypo-
minał mi z charakteru powie-
ściowego Kmicica. Często też 
tak właśnie go nazywano. 

Kiedy jeszcze mieszkałem w 
Łodzi, Kazio był u nas częstym 
gościem. Pewnego razu zabrał 
mnie na Stawy Jana. Podczas tej 
wycieczki pokazał mi pewien 
pałacyk. Do kogo należał i z ja-
kiej jest epoki, niestety, nie pa-
miętam. Po powrocie do domu 
Kazik zapytał: masz ochotę do-
wiedzieć się o kimś ważnym i 
wartościowym? Odparłem: ja-
sne, a o kim mowa?

W odpowiedzi usłyszałem: o 
moim serdecznym przyjacielu 
Marcinie z miesięcznika „Filan-
trop”. Przyznaję: świat mi zawiro-
wał i miałem wrażenie, że odfru-
wam. Rozsądek nakazywał my-
śleć: to tylko ci się śni, to utopia, 
nie jesteś godzien znać kogoś ta-
kiego. Jednak przewrotny los za-
decydował inaczej. Dzięki pomo-
cy Kazia w 2016 roku będę praco-
wać w „Filantropie” z moim przy-
jacielem Marcinem równe 8 lat.

Dziękuję ci Kaziku za możli-
wość poznania kogoś, kto potra-
fi  być przyjacielem dla każdego 
dzieciaka, ze mną włącznie.

Moja mama 
i mój przyjaciel Kazik. 

Poznańska Malta. To właśnie 
tam na polu piknikowym w 

czerwcowe popołudnie spo-
tkali się wolontariusze, pod-
opieczni, przyjaciele i sympa-
tycy Drużyny Szpiku. Kilkaset 
osób. Był to czas wspólnych 
rozmów przy ognisku oraz do-
brej zabawy.

– To szpikowe święto, czas in-
tegracji, zabawy i odpoczynku. 
Okazja, aby się poznać i zwy-
czajnie pobyć ze sobą. Udział 
biorą nasi podopieczni, ci któ-
rzy wygrali, którzy walczą oraz 

Podczas Jarmarku Piastow-
skiego 27 czerwca w Pobie-

dziskach swoje stoisko miała 
również Drużyna Szpiku. Po-
jawiła się tam, by informować, 
edukować i zachęcać ludzi do 
oddawania krwi, której w okre-
sie wakacyjnym bardzo braku-
je, oraz do rejestrowania się, 
jako potencjalni dawcy szpiku. 
Z uznaniem o działaniach Dru-
żyny Szpiku w Pobiedziskach 
mówiła burmistrz Pobiedzisk 
dr Dorota Nowacka:

– Dobrze, że są tacy wspania-
li ludzie jak wy, bezinteresow-
nie oddani innym. Wasze za-
angażowanie w ten piękny dar 
serca nie jest na pokaz i to było 
widoczne w trakcie sobotniego 
Dnia Pobiedzisk. Bądźcie sobą 
i nieście pomoc potrzebującym, 
która ratuje życie i otwiera ser-
ca. 

Wolontariusze Drużyny 
sprzedawali m.in. domowe wy-
pieki i ręcznie robione serdusz-
ka. Można było zakupić cegieł-
ki za symboliczne 5 zł. i dzięki 
nim wylosować wiele cennych 
nagród. Piotr Reiss ofi arował ga-
dżety Akademii Piłkarskiej Reis-
sa i swoją koszulkę z autogra-
fem, a Natalia Niemen z mężem 

Radosław
Jabłoński
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ci, którzy kogoś stracili. To czas 
pełen wzruszeń. W tym roku go-
ściem honorowym była Nata-
lia Szalkiewicz. Przed nią trze-
ci przeszczep, tym razem dawcą 
będzie jej mama Wanda. Uwiel-
biam nasze szpikniki, uwielbiam 
patrzeć na naszą armię dobrych 
serc – mówi Dorota Raczkie-
wicz, szefowa Drużyny Szpiku.

Przybywa osób, które chcą po-
magać Drużynie Szpiku w pro-
pagowaniu i zachęcania do re-
jestrowania się w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku. W tym 

roku do grona ambasadorów 
dołączył Damian Wrzesiński, 
pięściarz zawodowy.

– Na szpikniku poznałem 
wspólnie z małżonką wspania-
łych ludzi. Atmosfera spotkania 
była życzliwa, wesoła, momen-
tami wzruszająca, zwłaszcza 
gdy Dorota Raczkiewicz przed-
stawiała wyróżnionych wolon-
tariuszy Drużyny Szpiku, osoby 
walczące z chorobą i te, które z 
nią wygrały. Chcemy być z nimi i 
wspólnie pomagać ludziom cho-
rym na nowotwory – mówi Da-
mian Wrzesiński.

Niektórzy po raz pierwszy 
podczas pikniku poznali się oso-
biście. Dotychczas znali się tylko 
z rozmów m.in. na portalu spo-
łecznościowym. Niektórzy przy-
jechali z drugiego końca Pol-
ski. Jednym z nich jest Robert 
Osman z Kielc.

– Dlaczego wybrałem Druży-
nę Szpiku? Bo to wspaniałe oso-
by, których na co dzień mi bra-
kuje. U mnie zaczęło się od Ka-
roliny Mieleckiej, zbierane były 
pieniądze na leczenie na porta-
lu Siepomaga.pl, kolejny krok to 
fb i obserwowanie Drużyny, reje-
stracja w Bazie Dawców Komó-
rek Macierzystych Szpiku. Po-
znanie Doroty Raczkiewicz, Mi-
chała Filimona, Magdy Owczar-
skiej, rodziny Szałkiewiczów i 
wszystkich z Drużyny, daje siłę i 

przekazali dwie unikatowe płyty 
z autografami. 

– Już po raz drugi na Jarmar-
ku Piastowskim dzięki przychyl-
ności władz miasta propagowa-
liśmy ideę Fundacji im. Anny 
Wierskiej „Dar Szpiku” wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Pobiedziska. Edukowaliśmy w 

kwestii dawstwa szpiku kost-
nego i zbieraliśmy fundusze na 
rzecz Fundacji i jej podopiecz-
nych. Pozyskaliśmy wiele wspa-
niałych fantów, którymi obda-
rowaliśmy kupujących cegieł-
ki. Sprzedawaliśmy szyte przez 
nas szpikowe serca. Uzbierali-
śmy 965,60 zł. Wszystkim, któ-
rzy nam pomogli, z całego serca 

Krzysztof Flisiak, dawca szpiku, w rozmowie z wolontariuszkami 
Drużyny Szpiku Pobiedziska.

Dorota Raczkiewicz dziękuje Jackowi MEZO Mejerowi 
za wspieranie działań Drużyny Szpiku.
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dziękujemy – mówi Aneta Czu-
baszek z Drużyny Szpiku Pobie-
dziska.

Wzruszające było spotkanie z 
Krzysztofem, mieszkańcem Po-
biedzisk, który opowiedział, jak 
został dawcą szpiku.

– Telefon z pytaniem, czy na-
dal wyrażam zgodę być daw-
cą szpiku, dostałem we wrze-
śniu 2014 roku po prawie 10 la-
tach od zarejestrowania w ba-
zie Potencjalnych Dawców Szpi-
ku i Krwi Pępowinowej prowa-
dzonej przez Poltransplant. Pani 
poprosiła mnie, abym przyje-
chał do RCKiK przy ul. Marce-
lińskiej w Poznaniu celem wy-
jaśnienia, co to jest szpik kost-
ny, czym są komórki macierzy-
ste, co to jest układ HLA i szereg 
innych. Pobrano ode mnie 7 fi o-
lek krwi, aby potwierdzić lub wy-
kluczyć zgodności antygenowej 
dawcy z chorym. I powiedziano 
mi, abym czekał na telefon. Któ-

regoś dnia zadzwonił. Jest zgod-
ność! W listopadzie pojechałem 
na kolejne, bardziej szczegóło-
we badania. Znowu pobrano mi 
krew, zrobiono EKG serca, RTG 
klatki, USG brzucha. Poinformo-
wano mnie, że jest wszystko do-
brze. Będę dawcą! Podaruję ko-
muś życie! Miałem tysiąc myśli 
i pytań: czy to kobieta, czy męż-
czyzna, czy ma 10 lat, czy 50, 
czy jest z Polski czy z zagrani-
cy, czy ma dzieci, czy się kiedyś 
spotkamy? Komórki oddałem 11 
i 12 grudnia. Wiem, że kobiecie 
z Polski w moim wieku (38 lat) i 
że przeszczep się przyjął. Za po-
średnictwem pani doktor dosta-
łem od mojej genetycznej sio-
stry pozdrowienia. Była już wte-
dy w domu. Czy mam marzenie? 
Z całego serca chciałbym się kie-
dyś z nią spotkać. Dziękuję pani 
dr hab. Lidii Gil, która poprowa-
dziła mnie przez ten etap mo-
jego życia, krótki, lecz bardzo 

ważny. Dziękuję pracownikom 
Oddziału Hematologii i Trans-
plantacji Szpiku Szpitala Prze-
mienienia Pańskiego Uniwersy-

tetu Medycznego im. K. Marcin-
kowskiego w Poznaniu – mówi 
Krzysztof Flisiak, dawca szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK

Szpiknik nad Maltą

DRUŻYNA SZPIKU NA JARMARKU PIASTOWSKIM W POBIEDZISKACH

„Podaruję komuś życie!”

Na stoisku Drużyny Szpiku można było kupić domowe wypieki, 
nabyć cegiełki i wylosować wiele upominków. 
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wiarę w ludzi. Piękne jest poma-
ganie, aczkolwiek niełatwe. Wie-
le osób, z którymi nawiązujemy 
przyjaźń, niestety, odchodzi. Jed-
nak wielu ludziom ratujemy ży-
cie. Nadzieja jest zawsze – mówi 
Robert Osman.

Są osoby, które od dawna 
chciały wziąć udział w szpikni-

ku, ale – z uwagi na swój stan 
zdrowia – nie mogły przyjechać. 
Tak było też z Natalią, która cho-
ruje na ostrą białaczkę szpiko-
wą. W tym roku udało się i wraz 
z rodzicami pojawiła się na po-
znańskiej Malcie.

– Drużyna Szpiku jest dla 
mnie jak rodzina. To ludzie, na 

których można liczyć jak na 
prawdziwych przyjaciół. Moja 
choroba trwa trzy lata, a dru-
gi rok leczę się w Poznaniu. Od 
początku była ze mną Drużyna. 
I nadal jest. Na Szpikniku było 
super, poznałam was osobiście. 

Niestety, nie mogłam zostać do 
końca, gdyż brakuje mi sił. Ale to 
spotkanie na zawsze zostanie w 
moim sercu – mówi Natalia Szal-
kiewicz.

STANISŁAW FURMANIAK

Natalia Szalkiewicz z rodzicami, 
w towarzystwi e Doroty Raczkiewicz.

Balony z wypisanymi życzeniami wypuszczono do nieba.
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Atrakcyjne tereny gmin 
Czerwonak, Kiszkowo, 

Murowana Goślina, Pobie-
dziska, Swarzędz i Skoki 
wchodzących w skład Związ-
ku Międzygminnego Puszcza 
Zielonka przyciągnęły na XII 
Rajd „Puszcza Wpuszcza” mi-
łośników czynnego spędza-
nia wolnego czasu. Ponadto 
słoneczna pogoda, tradycja i 
marka rajdu sprawiły, że na 
starcie 24 maja zgłosiło się 
453 uczestników, w tym gru-
pa osób niepełnosprawnych.

Rajd „Puszcza Wpuszcza” 
to obok Rajdu Cysterskiego 
największa impreza organi-
zowana przez Związek Mię-
dzygminny Puszcza Zielon-
ka, Urząd Miasta i Gminy w 
Swarzędzu oraz Oddział Śro-
dowiskowy PTTK Poznań No-
we-Miasto. Współpracowały 
organizacyjnie gminy Związ-
ku Międzygminnego „Pusz-
cza Zielonka” i Muzeum Przy-
rodniczo-Łowieckie w Uza-
rzewie.

Zaproponowano 8 tras: 
dwie piesze Nordic Walking, 
pięć rowerowych i po raz 
pierwszy trasę biegową. Naj-
liczniej udział wzięli rowerzy-
ści. Imponująco wyglądał pe-
leton 100 rowerzystów jadą-
cy z poznańskiej Malty. Jed-
nak najwięcej – 150 rowerzy-
stów – wybrało przejazd do-

Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna „Dąbrówka” go-

ściła 21 czerwca uczestników 
XIII Ogólnopolskiego „Wielko-
polskiego Rajdu Turystycznego 
Sprawni Inaczej – Bez Barier i 
Granic. Około 300 uczestników, 
w tym 70 niepełnosprawnycyh, 
dotarło na metę ośmioma tra-
sami turystycznymi – na wiel-
ki rodziny piknik z mnóstwem 
atrakcji.

Komandor rajdu Eugeniusz 
Jacek przygotował to wydarze-
nie wspólnie z Marią Palacz – 
kierownikiem „Dąbrówki” i za-
palona turystką. Na metę w RSP 
wiodły dwie trasy piesze o wy-
bitnych walorach turystyczno-
krajoznawczych i edukacyjnych. 
Na obu szlakach znajdują się bo-
wiem mogiły mieszkańców po-
mordowanych przez Niemców 
w czasie II Wojny Światowej w 
Lasach Palędzkich oraz w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. 
Harcerze ze szczepu ZHP im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Dopiewie pełnili tu warty i infor-
mowali o wydarzeniach sprzed 
kilkudziesięciu lat. Uczestnicy 
rajdu sadzili krzewy przy tych 
miejscach pamięci. 

Wielokrotnie spotykałem 
niezwykłych ludzi z nie-

pełnosprawnością, którzy ob-
darzeni są darem niesienia po-
mocy i dawania szczęścia in-
nym. Wielu z nich mogłoby po-
służyć za wzór do naśladowa-
nia w życiu niejednego człowie-
ka w pełni sprawnego. Swoim 
entuzjazmem, serdecznością i 
dobrocią zawsze zaskakują. 

20 czerwca był dla mnie wy-
jątkowym dniem. W Przyborów-
ku koło Szamotuł, w „Przytuli-
sku Wandy”, ratującym bezdom-
ne zwierzęta, spotkałem osoby z 
Integracyjnej Sekcji Szermierczej 
AZS AWF Poznań „Z fl oretem do 
gwiazd”. Sekcja, jako jedyna w 
Polsce, prowadzi darmowe zaję-
cia z szermierki dla osób niepeł-
nosprawnych. Spotykają się dwa 
razy w tygodniu – w poniedział-
ki i środy. Dwa razy w roku or-
ganizują zawody, na które przy-
jeżdżają zaprzyjaźnione klu-
by IKS Leszno i KS Warta Śrem. 
Sekcja poznańska, prowadzona 
przez Alicję Twardosz, działa od 
czerwca 2010 roku. 

– Dzieci uwielbiają szermier-
cze ćwiczenia – mówi Alicja. 
– Jestem z nich dumna. Każde 
nasze spotkanie to również dla 
mnie ogromna dawka pozytyw-
nej energii. Bardzo lubię pracę z 
nimi. To moja pasja.

Oprócz zajęć sportowych pod-
opieczni Alicji Twardosz z zapa-
łem włączają się w akcje charyta-
tywne. Pomaganiu oddają się ca-
łym sercem. Nie inaczej było też 
w Przyborówku. Alicja – organi-
zator akcji „Paka dla zwierzaka-
bezdomniaka” – zaproponowała 
im udział w tym przedsięwzięciu. 
Natychmiast włączyli się wszyscy 
podopieczni. Swoim zapałem za-
rażają innych, dzięki czemu gro-
no osób wspierających akcję po-
większa się z dnia na dzień. 

– Zawsze mogę liczyć na mo-
ich fl orecistów – mówi ze wzru-
szeniem Alicja. – Pomaganie 
bezdomnym zwierzętom to dla 
nich wyzwanie i radość. 

dzi Wanda Jerzyk, która od po-
nad 20 lat zajmuje się bezdom-
nymi zwierzętami. Zapewnia 
schronienie i opiekę głównie 
psom wyrzuconym na ulicę, po 
wypadkach, chorym, katowa-
nym, zagłodzonym, odbiera-
nym podczas interwencji wła-
ścicielom ze skandalicznych 
warunków. U Wandy otrzymu-
ją pomoc weterynaryjną, odzy-
skują wiarę w człowieka. Z pło-
chliwych, zastraszonych psich 
nieszczęść zmieniają się w ra-
dosne zwierzaki, które mogą 
szukać szczęścia w nowych 
domach.

We wrześniu rusza kolejna 
akcja pomocy dla zwierząt, or-
ganizowana przez Alicję Twar-
dosz i jej zawodników. Tym ra-
zem dla Stowarzyszenia na 
rzecz Rehabilitacji, Ekologii i 
Ratowania Zwierząt Rzeźnych 
BENEK w Szewcach.

Dobroć 
dla każdego 

Do przytuliska „U Wandy” 
przyjechali młodzi zawodni-
cy i osoby pomagające w ak-
cji. Trzeba było widzieć, z jaką 
dumą niepełnosprawne dzieci, 
ćwiczące fl oret, przekazywa-
ły zebrane przez siebie dary dla 
„bezdomniaków”: pożywienie, 
koce i inne artykuły, niezbędne 
zwłaszcza dla piesków. 

Przytulisko założyła i prowa-

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA
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wolny na metę w Muzeum w 
Uzarzewie. 

– Cieszę, że tak wielu miło-
śników turystyki wybrało się 
dzisiaj do Puszczy Zielonki – 
mówi komandor rajdu Euge-
niusz Jacek. – Na wszystkich 
czeka turystyczny posiłek, re-
laks i konkurs wiedzy krajo-

znawczej z nagrodami. Go-
ścimy uczestników z Wrześni, 
Wągrowca, Poznania, Sko-
ków, Murowanej Gośliny, Ko-
ziegłów, Swarzędza, Pobie-
dzisk, Jerzykowa, Śremu, Śro-
dy Wielkopolskiej, Kórnika i 
Leszna. 

MARCIN WOJCIESZAK

Na mecie czekała na wędrow-
ców prawdziwa uczta przygo-
towana przez „Dąbrówkę”, gry i 
zabawy dla najmłodszych, kon-
kursy i występy artystyczne oraz 
wizyta kilkudziesięciu zabytko-
wych motocykli. Piknik zgroma-
dził ponad 500 osób, bowiem do 
uczestników rajdu dołączyli go-
ście. Co najważniejsze – pełna 
integracja i brak jakichkolwiek 
barier. Najliczniejsze drużyny 
rajdowe wystawiły szkoły: Gim-
nazjum w Dopiewie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach i Zespół Szkół nr 102 
z Poznania.

XIII Rajd połączono z obcho-
dami 65-lecia RSP „Dąbrówka” 
i 50-lecia Przetwórni Owocowo 
Warzywnej przy tej Spółdziel-

ni. Rajd zorganizowali: Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań-
Nowe Miasto, Koło PTTK „Pędzi-
wiatry” w Dopiewo i Koło PTTK 
„Łaziki” w Swarzędzu. Wsparły 
inicjatywę: Zarząd Główny PTTK 
w Warszawie, RSP „Dąbrów-
ka”, Powiat Poznański, Miasto 
Poznań, Gmina Swarzędz, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Gimna-
zjum im. Jana Kochanowskie-
go w Dopiewie, Szczep ZHP im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Dopiewie, Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w 
Dopiewie. 

MARCIN WOJCIESZAK
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Wpuszczeni do puszczy

Bez barier i granic 
w Dąbrówce
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Integracyjna Sekcja Szer-
miercza AZS AWF Poznań 

„Z fl oretem do gwiazd” 4 lip-
ca uczestniczyła w akcji po-
mocy dla pokrzywdzonych i 
bezdomnych zwierząt w po-
znańskim King Crossie, zor-
ganizowanej z okazji przy-
padającego na 1 lipca Dnia 
Psa. 

Wspólnie z zaprzyjaźnioną 
Fundacją „Głos Zwierząt” za-
wodniczki Sekcji „Z fl oretem 
do gwiazd” walczyły z fl ore-
tem w dłoni, by pomóc zwie-
rzętom. Podopieczni Alicji 
Twardosz – opiekunki i tre-
nerki sekcji szermierczej – ak-
tywnie wspierali akcję zbiera-
nia funduszy: roznosili ulotki, 
malowali koszulki z napisem 
„Przygarnij psa lub kota” oraz 
maski. 

Dla wielu gości była to do-
skonała okazja do zapozna-
nia się z szermierczą sztu-
ką podczas pokazów. Każ-
dy chętny mógł tego dnia po 
raz pierwszy stanąć na macie 
z fl oretem w dłoni. Walki sę-
dziował doświadczony trener 
Wojciech Twardosz. 

Cały czas wolontariusze za-
chęcali do ofi arowania dat-
ków na rzecz zwierząt do fun-
dacyjnych puszek. Podczas 
akcji Fundację „Głos zwierząt” 
wspierał mały Tofi k, Fundację 
SOS Beagle dumnie reprezen-

Z fl oretem 
na pomoc
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tował przybijając „piątki” pie-
sek Figiel. Obecna była rów-
nież Fundacja „Animalia”.

Było to kolejne, pełne empa-
tycznych emocji wydarzenie, 
które z całego serca wsparli 
podopieczni Sekcji Szermier-
czej AZS AWF Poznań „Z fl o-
retem do gwiazd”. Ci młodzi 
ludzie poświęcili swój czas, 
energię i zapał, by pomóc po-
trzebującym zwierzętom. Po-
kazali, że pomaganie może 
być wspaniałym sposobem na 
życie i można z tego czerpać 
przyjemność.

 Ogromne podziękowania 
dla zawodników Sekcji Szer-
mierczej AZS AWF „Z fl ore-
tem do gwiazd”: Piotra Pepe-
la (wózek elektryczny), Julki 
Bentkowskiej, Julki Wujczak, 
Haliny Andrzejak oraz Zuzi 
Józwiak i Oli Wieczorek z AZS 
AWF Poznań.

MARCIN WOJCIESZAK
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Konwencja Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych 

(ONZ) o prawach osób z nie-
pełnosprawnościami będzie 
przedmiotem kongresu osób 
z niepełnosprawnościami 16 
września w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej przy ul. 
Chodakowskiej 19/31 w War-
szawie. 

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny, a liczba miejsc ograni-
czona. Zgłoszenia są przyjmo-
wane do 15 sierpnia.

Kongres organizuje Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego 
w partnerstwie z 18 organizacja-
mi pozarządowymi – m.in. z Pol-
skim Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym, Łódzkim Oddziałem Pol-
skiego Stowarzyszenia Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę, Towa-
rzystwem Pomocy Głuchoniewi-
domym, Polskim Związkiem Głu-
chych, Polskim Związkiem Nie-
widomych, Fundacją „Eudajmo-
nia”, Małopolskim Integracyj-
nym Stowarzyszeniem Kultural-
no-Oświatowym Niewidomych. 

W programie wręczenie na-
gród dla ambasadorów kon-
wencji oraz dwie części obrad. 
Uczestnicy podejmą rozważania 
w kwestii tego, czy konwencja 
działa w obszarach dostępno-
ści informacji, zabezpieczenia 
społecznego, edukacji, pracy, do-
stępności architektonicznej itp. 

W drugiej części zapowiada 
się m.in. ciekawa dyskusja do-
tycząca ubezwłasnowolniania 
osób niepełnosprawnych. 

Przewidziane są spotkania 
z ekspertami, u których będzie 
można uzyskać darmowe po-
rady w temacie łamania praw. 
Budynek SWPS jest w peł-
ni przystosowany do potrzeb 
osób z trudnościami w poru-
szaniu się. 

Zaproszenie w języku migo-
wym, formularz zgłoszeniowy i 
program są dostępne na stronie: 
www.monitoringobywatelski.
fi rr.org.pl/kongres/ Informacji 
udziela Agata Szal, tel. 663-883-
341, e-mail: agata.szal@fi rr.org.
pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Dzień Godności Osób Nie-
pełnosprawnych Inte-

lektualnie obchodziliśmy w 
naszym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Zbąszy-
niu w dniu 1 czerwca. Były 
to zarazem obchody Dnia 
Dziecka. Gościem specjal-
nym była popularna aktor-
ka  Małgorzata Pieńkowska, 
znana z serialu „M jak mi-
łość”.

Na placu Ośrodka spotka-
li się nasi uczniowie, rodzice, 
opiekunowie, a także dzieci i 
młodzież ze wszystkich szkół 
i przedszkoli w Zbąszyniu. 
Byli też uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Zbąszy-
niu, uczniowie Ośrodka Szko-
lenia i Wychowania w Chra-
plewie oraz szkoły w Belęci-
nie. Wszyscy jako uczestni-
cy marszu godności i radości 
otrzymali kwiaty i wiatraczki. 
Z dziećmi maszerowała Mał-
gorzata Pieńkowska, dyrekcja 
SOSW, burmistrz Zbąszynia, 
starosta nowotomyski, przed-
stawiciele PFRON. Pochód w 
otoczeniu motocyklistów i 
kapeli kobziarskiej przeszedł 
ulicami Zbąszynia pod po-
mnik Jana Pawła II, gdzie zło-
żono kwiaty i zapalono znicz 
w 10 rocznicę jego śmierci.

Ks. dziekan Zbigniew Pio-
trowski odprawił mszę świę-
tą w intencji dzieci i ich ro-
dzin. Podczas mszy śpiewa-
ła Schola Parafi alna pod opie-

ką Joanny Chłopkowskiej, a 
pismo święte czytała zapro-
szona aktorka. Po mszy Aldo-
na Fheed, psycholog ośrodka, 
wygłosiła wykład „Miłość naj-
ważniejsza”.

W ogrodach proboszczow-
skich odbył się festyn, grała 
grupa “Tamburino” z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej i na 
bębnach zespół „Akcent” z 
naszego ośrodka. Robert Stę-
piński z Poznania przepro-
wadził wywiad z Małgorza-
tą Pieńkowską, podczas któ-
rego dowiedzieliśmy się, jak 
powstaje serial „M jak Miłość” 
oraz jaka była jej droga do ak-
torstwa. Pani Małgorzata dała 
się poznać jako osoba miła 
oraz – cierpliwa, gdyż podpi-
sała około 400 fotografi i i wy-
trwale pozowała do wspól-
nych zdjęć. Niewidoma pio-
senkarka z Lubina Sylwia Po-
gwizd śpiewała głosem Anny 
Germann jej utwory, bisowa-
ła utworem „Człowieczy los”. 

W organizacji marszu po-
mogli nam: państwo Jazdon, 
ksiądz dziekan, wolontariu-
sze z gimnazjum i liceum w 
Zbąszyniu oraz Robert Stę-
piński, dzięki któremu w na-
szych dorocznych marszach 
godności uczestniczą znani 
artyści. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy tego dnia byli z 
nami.

JUSTYNA MACIEJEWSKA 

Radosny 
marsz

Uczestnicy marszu godności.
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Konwencja
już działa?

Spędziłem kilka lat w staj-
ni na Olechowie przy uli-

cy Zakładowej 101 w Łodzi. 
Mięliśmy tu piętnaścioro pod-
opiecznych między innymi 
hucuła o imieniu Tofi . Jakiś 
czas mieszkał on we wspól-
nym boksie z Karusiem, o 
którym pisałem w artykule 
„Spełnione marzenie”. 

Konie Huculskie są jednymi 
z najodporniejszych obok tar-
pana i konika polskiego. To-
fi k i Karo zawsze byli pierw-
si do psot i zabaw oraz zachę-
cania innych do szaleństw. Tofi  
ma na swoim koncie nietuzin-
kowy rekord. Konie także mają 
prawo do rekordów. Rekordem 
Tofi czka są dwie godziny snu 
na leżąco – po kilkudniowym 
rajdzie wśród dużych koni –  
przyjaciół. Mimo to serce i płu-
ca pozostały w idealnym sta-
nie. Dorosły koń może leżeć, 
ale tylko 15 minut, gdyż narzą-
dy są zbyt delikatne. Przyznaję: 
gdy ujrzałem, jak wstaje, po-
myślałem: czy to nie jest życio-

wym rekordem nie tylko Tofi ka, 
ale w ogóle koni? 

Głównym dowódcą pośród 
koni był wielki piękny Kasztan 
o imieniu Wigor. Pilnował on 
porządku oraz zgody w grupie. 
Był także idolem mojego Ka-
rusia, który naśladował Wigo-
ra we wszystkim. Jednakże w 
czasie zabaw, gier lub psot pa-
łeczkę dowódcy dzierżył Tof-
ciu. Szczerze mówiąc bardzo 
tęsknię za tym rozrabiaką.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
GŁOWNO

Tofcio
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ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Meandrem skrzydlatym,
Pod osłoną nocy,
Niezgrabnie,
Czekam, 
Aż mnie Bóg natchnie.
Źródło siarczane
Płynie we mnie.
Cóż, pora, 
By wybrać drogę.
Na Drodze Mlecznej
Przytulnie 
I bezpiecznie.
Lecz ta do piekła
Jest urzekająca, złota,
Pełna przepychu.
Stoję na łące
Pomiędzy drogami, 
Spór z aniołem wiodę
O tę siarkę w sercu
I miód na duszy.
Czego będzie więcej,
Temu duszę
Przysięgnę.

***
Czemu jesteś?
Może lepiej,
By ciebie nie było?
Co dajesz,
Jaką rękojmię?
Tylko ułudę,
Że inaczej będzie.
Tylko chwilę na życie
Bardziej spokojne.
Bez ciebie
Rzeczywistość
Pięknem swym poraża.
Bez ciebie tylko my
I to, co z nami.
Tym, co żyją tobą,
Też zdarzają się
Nieszczęścia,
A ty, nadziejo,
To najpiękniejsze,
Co im się przydarza.

Emilka urodziła się 18 grud-
nia 2009 roku w 34 tygo-

dniu ciąży jako drugie dziec-
ko bliźniacze. Po kilku dniach 
wystąpiło martwicze zapale-
nie i perforacja jelit.  Musiała 
przejść kilka operacji ratują-
cych życie, potem jeszcze kil-
ka w wyniku zrostów na jeli-
tach i konieczności wytworze-
nia sztucznego odbytu. W szó-
stym miesiącu jej przewód po-
karmowy na nowo połączono, 
jednak została jej tylko część 
jelit, w tym połowa poprzecz-
nicy, esica i odbytnica. To zbyt 
mało, aby organizm mógł 
wchłonąć dostateczną ilość 
składników odżywczych. Dla-
tego Emilka ma wszczepio-
ny do prawej żyły podobojczy-
kowej cewnik broviac, do któ-
rego podłączamy mieszaniny 
odżywcze. W ten sposób do-
staje wszystkie potrzebne do 
życia składniki. W wyniku po-
wikłań Emilka cierpi na dzie-
cięce porażenie mózgowe i 
padaczkę. 

Staramy się zapewnić jej 
godne warunki, ale w naszym 
mieszkaniu jest to bardzo 
trudne. Emilka zaczęła indy-
widualne nauczanie, do domu 
przyjeżdżają nauczycielki,   re-
habilitantka,   neurologope-
da.  Są to zajęcia fi nansowane 
przez gminny ośrodek pomocy. 
Ale Emilka potrzebuje znacz-
nie więcej zabiegów. Niestety, 
nie jesteśmy w stanie opłacić 
terapeutów prywatnych. 

Pozostała dwójka dzieci 
jest zdrowa. Filip od września 
idzie do pierwszej klasy, Tosia 

Emilka śmiertelnie 
zagrożona sepsą

ma cztery lata, ale nie mamy 
możliwości dowożenia jej do 
przedszkola, bo ani ja, ani 
mąż nie mamy prawa jazdy. 
Mieszka z nami moja mama, 
pomaga nam w wychowywa-
niu dzieci. Mąż jest bezrobot-
ny, pracuje dorywczo jako la-
kiernik samochodowy, w ciągu 
miesiąca zarobi około 800 zł., 
ale tylko w ciepłe pory roku. 
Jesienią i zimą jest nam bar-
dzo ciężko, bo dochodzi zakup 
opału. 

Utrzymujemy się głównie 
z zasiłków na dzieci z opie-
ki społecznej, razem 1800 zło-
tych. Jednak wydatki na trój-
kę dzieci oraz trzy osoby doro-
słe przekraczają nasze docho-
dy, szczególnie gdy dochodzą 
wydatki związane ze szkołą, 
plecaki, odzież, buty. Poma-
ga nam rodzina, dają naszym 
dzieciom ubrania po swoich 
dzieciach. Mieszkamy na 54 
metrach kwadratowych. Są to 
dwa pokoje, łazienka i kuch-
nia. Ale robi nam się coraz 
ciaśniej, zwłaszcza że Emilka 
wymaga miejsca do rehabilita-
cji i sprzętu, którego nie mie-
libyśmy gdzie trzymać. Piłki, 
wałki, materace zajęłyby dużo 
miejsca. 

Rok temu wzięliśmy kre-
dyt na zadłużenie mieszkania. 
Bo w wyniku chorób i bezro-
bocia nie zapłaciliśmy czyn-
szu. Spłaciliśmy dług, jednak 
spółdzielnia boi się podpisać 
z nami umowę, więc w każ-
dej chwili może nam powie-
dzieć, że mamy się wynieść. 
A my nie mamy dokąd. W jed-
nym pokoju i w jednym łóżku 
śpi nasz syn z babcią. W dru-
gim pokoju stoją dwa łóżka i 
łóżeczko, śpimy tam z mężem 
i młodszą córką Tosią, a Emil-
ka śpi w swoim za małym już 
łóżeczku. Na łóżko specjal-
ne nas nie stać, ponadto nie 
zmieściłoby się. Kiedy przy-
jeżdża rehabilitantka, rozkła-
damy koc na podłodze i wszy-
scy muszą wyjść z pokoju, 
żeby Emilka mogła ćwiczyć. 
Łóżka są stare, dostaliśmy je 
od rodziny i znajomych. Bar-
dzo bym chciała, żeby dzieci 
nie wstydziły się w przyszłości 
tego, jak mieszkają. Kiedy do-
rosną, będą chciały mieć choć 
trochę prywatności. A tutaj nie 

mają własnego kąta. Nie stać 
nas na wykup tego mieszka-
nia. 

Do wydatków dochodzą 
koszty częstych wyjazdów do 
szpitali. Na oddziale, aby być 
z Emilką całą dobę, trzeba za-
płacić. Raz na trzy miesiące 
muszę jeździć do centrum on-
kologii na badania, ponieważ 
dwa lata temu chorowałam 
na czerniaka złośliwego, dzię-
ki Bogu na razie jest wszyst-
ko dobrze. Każdy taki wyjazd 
kosztuje trzysta złotych, mu-
simy wynająć samochód i kie-
rowcę. Za leki Emilki płacę co 
miesiąc około 200 zł.  Spłaca-
my kredyt 450 zł miesięcznie, 
opłaty za prąd, wodę i szam-
bo to około 400 zł. Czynszu 
nie płacimy, bo nawet nie wie-
my, komu i gdzie. Zawilgoco-
ne, zarwane podłogi są za-
grożeniem dla Emilki, bo je-
śli do cewnika dostanie się ja-
kaś bakteria, to może wywią-
zać się sepsa i konieczna bę-
dzie kolejna operacja wymia-
ny broviaca. 

Staraliśmy się wyremon-
tować mieszkanie, ale cią-
gle wilgoć powraca, potrzeb-
ny jest gruntowny remont. A 
jeśli czeka nas eksmisja? Boję 
się myśleć o tym. Nie stać nas, 
żeby chociaż wynająć miesz-
kanie. Jak dalej żyć? Dlatego 
proszę ludzi dobrego serca: 
pomóżcie nam w jakikolwiek 
sposób, fi nansowy lub rze-
czowy, za wszystko będziemy 
głęboko wdzięczni. Darowi-
zny można wpłacać na nasze 
konto bankowe: 06-1020-5011-
0000-9302-0198-2529. 

ANETA I ŁUKASZ 
JESIONOWSCY

ZALESIE 14/2
87-140 CHEŁMŻA K. TORUNIA

Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o nie-

pełnosprawności Emilki Jesio-
nowskiej oraz innych dotyczą-
cych jej choroby dokumentów 
znajdują się w naszym posiada-
niu.
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Nazywam się Florian Bia-
łecki, jestem osobą nie-

pełnosprawną, straciłem oby-
dwie nogi 14 października 
2013 roku. Wybrałem się tego 
dnia ze Złotowa w odwiedziny 
do mojego synka Eryka, który 
mieszka w Pile. 

Na peronie stacji kolejowej 
ludzie tłoczyli się i przepycha-
li. Potknąłem się, przewróci-
łem i wpadłem na tory wprost 
pod nadjeżdżający pociąg. Rato-
wałem się jak mogłem, lecz nie 
zdążyłem schować nóg. Straci-
łem obydwie.

Proszę czytelników „Filan-
tropa” o pomoc, gdyż utrzy-
muję się z zasiłku stałego 389 
złotych i pielęgnacyjnego 153 
złote, razem 542 złote. Miesz-
kam w wynajętym mieszka-
niu, za które muszę płacić 800 
złotych, razem z moja kocha-
ną partnerką i dwojgiem jej 
dzieci. 

Bardzo ją i dzieci szanuję, 

Ośrodek
oceny
Fundacja Oceny Kapitału 

Ludzkiego, która powstała 
z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Ekon”, zajmuje się integra-
cją zawodową osób niepeł-
nosprawnych w fi rmach i or-
ganizacjach pozarządowych. 
Jednym z jej działań jest kom-
pleksowa ocena zawodowa 
osób oddalonych od rynku 
pracy, w tym osób niepełno-
sprawnych.

Działanie to stwarza szan-
sę na uzyskanie trafnej dia-
gnozy kompetencji, wspar-
cia psychologicznego i pomo-
cy doradcy zawodowego. Oce-
na ma m.in. na celu znalezie-
nie silnych stron osoby bezro-
botnej oraz obszarów do roz-
woju. W ocenie jest wykorzy-
stywana specjalna klasyfi ka-
cja, która umożliwia diagno-
zę, planowanie i ewaluację w 
powrocie na rynek pracy. Ośro-
dek Oceny Kapitału Ludzkiego 
mieści się przy ul. Mortkowi-
cza 5 w Warszawie. Więcej na 
osrodekoceny.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Jestem mamą niepełnospraw-
nego syna Denisa (na zdjęciu), 

który cierpi na autyzm od uro-
dzenia, do tego jest niepełno-
sprawny intelektualnie w stop-
niu znacznym. Syn ma 25 lat i 
skończył szkołę dla osób z auty-
zmem w miejscowości Kup. Od 
września ma możliwość uczest-
nictwa w zajęciach Warsztatów 
Socjoterapeutycznych „Potrafi ę 
i jestem potrzebny” w tej samej 
szkole. Niestety, gmina odma-
wia dalszego dowozu, powołu-
jąc się ustawę, która przewiduje 
dowóz wyłącznie do ukończe-
nia edukacji, czyli do 25 lat. 

Mieszkamy w odległej wsi 

Dobrodzień w województwie 
opolskim, skąd do ośrodka w 
miejscowości Kup, gdzie od-
bywają się warsztaty rehabili-
tacyjne osób z autyzmem, jest 
50 km w jedna stronę. W jed-
nym dniu trzeba pokonać około 
200 km, gdyż zajęcia odbywają 
się od godz. 8 do 15. W tej sy-
tuacji trzeba pokonać trasę po-
dwójnie: dowieźć syna, wrócić i 
pojechać ponownie, aby go od-
wieźć. Do tego potrzebny jest 
samochód z kierowcą i opieku-
nem, ponieważ syn jest niespo-
kojny w czasie jazdy. 

Koszty związane z dowo-
zem, według wyceny gminy, to 
5.000 zł. miesięcznie. Syn za-
żywa lekarstwa psychotropo-
we (13 tabletek dziennie) i wy-
maga stałej kontroli i wsparcia. 
Nie potrafi  samodzielnie funk-
cjonować. Dzięki specjalistycz-
nym zajęciom w ośrodku reha-
bilitacyjnym jego stan mógłby 
się znacznie poprawić. Jest tam 
doceniany, nikt go nie spycha 
na margines, może przebywać 
z ludźmi, którzy mają ten sam 
problem. Syn bardzo lubi muzy-
kę, śpiewa piosenki, zna język 
niemiecki. 

Autyzm to zamykanie się w 

sobie. Jedynie profesjonalne po-
dejście grupy ludzi wykształ-
conych w tej dziedzinie poma-
ga Denisowi otwierać się na 
świat. Chciałam, aby syn mógł 
uczestniczyć w warsztatach bli-
żej naszej miejscowości. Nieste-
ty, wszędzie odmawia się oso-
bom z autyzmem. W wojewódz-
twie opolskim i okolicach osoby 
te przyjmuje wyłącznie odległy 
od nas, wspomniany ośrodek w 
miejscowości Kup. Właśnie z po-
wodu odległości, niestety, nie je-
steśmy w stanie zapewnić na-
szemu synowi kosztownego do-
wozu bez fi nansowej pomocy.

Dlatego prosimy o nią czytel-
ników „Filantropa”. Darowizny 
można wpłacać na konto: Bank 
PKO Dobrodzień, nr rachunku 
20-1020-1664-0000-3702-0169-
6962. 

SYLWIA SKORUPA 
SZEMROWICE 
UL. LEŚNA 2C 

46-380 DOBRODZIEŃ 

Chcę leczyć syna z autyzmem
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Wpadłem pod pociąg…
gdyż pokochała mnie inwa-
lidę i daje mi wiarę do życia. 
Wynajmujemy tylko jeden po-
kój z kuchnią i łazienką. Jest 
nam tak ciężko, że nie wiem, 
jak mam dalej żyć. A chcę żyć.

Nie mam pieniędzy na le-
karstwa, a o pieniądze na 
żywność muszę żebrać. Poru-
szam się na wózku inwalidz-
kim i trochę na protezach tym-
czasowych, które zrefundował 
mi Narodowy Fundusz Zdro-
wia. 

Starałem się o mieszkanie 
socjalne, lecz mi go nie przy-
znano. W rodzinnym domu 
na wsi Zalesie mieszkać nie 
mogę, bo to po prostu ruina. 
Prosiłem w gminie o pomoc w 
odnowieniu go – bez skutku. 
Szans na pracę z moim inwa-
lidztwem nie mam żadnych.

Jedyna moja nadzieja, to 
prosić czytelników „Filantro-
pa” o pomoc na konto: Spół-
dzielczy Bank Ludowy, al. 
Piasta 46, 77-400 Złotów, nr 

rachunku bankowego 14-
8941-0006-0024-7580-3000-
0010.

FLORIAN BIAŁECKI
UL ZAMKOWA 11
77-400 ZŁOTÓW

Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o nie-

pełnosprawności i innych do-
kumentów Floriana Białeckie-
go znajdują się w naszym posia-
daniu.
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Współczesne życie cha-
rakteryzują coraz szyb-

sze zmiany. Dotyczą one za-
równo sfery gospodarczej jak 
politycznej, co z kolei prowa-
dzi do zmian w życiu społecz-
nym. Staje się ono coraz bar-
dziej złożone i dynamiczne, 
relacje między ludźmi tracą 
swoją bezpośredniość, wkra-
cza w nie technika i informa-
tyka. 

Wiele rodziców nie nadąża 
ze zrozumieniem tych nowych 
zjawisk, które – niezależnie od 
tego, czy są chciane czy nie – 
przenikają do osobistego ży-
cia każdego człowieka. Ludzie, 
którzy nie nadążają za tymi 
zmianami, którzy nie potrafi ą 
uporać się z wynikającymi z 
nich trudnościami – odczuwa-
ją chaos informacyjny, a czę-
sto także emocjonalny i mo-
ralny. Poczucie braku społecz-
nego ładu, własnej bezradno-
ści i zagubienia – przenika do 
rodzinnego życia i niejedno-
krotnie staje się tłem dla wy-
chowywania dzieci. Skutkiem 
tego jest zagubienie się wie-
lu dzieci w świecie ludzi doro-
słych i w samych sobie, co nie-
kiedy owocuje uczuciem wro-
gości skierowanym do innych 
lub do siebie. 

Dziecięca psychika jeszcze 
nie potrafi  poradzić sobie ze 
złożonością życia; aby dziec-
ko mogło harmonijnie budo-
wać swój wewnętrzny świat, 
wymaga jednoznaczności i ja-
sności tego, co wokół niego. 
Gdy zostaje uwikłane w cha-
os dorosłego życia, może nie 
udźwignąć jego ciężaru i zała-
mać się. 

Dla kształtowania się we-
wnętrznego, psychicznego 
ładu, niezbędny jest ład ze-
wnętrzny. Jego brak wynika 
najczęściej z trzech przyczyn: 
z nadmiernych zmian środo-
wiska, z braku jasnych i zrozu-
miałych dla dziecka reguł oraz 
z braku poczucia przynależno-
ści. 

Co do zmian środowiska, 
to im dziecko jest młodsze, 
tym trudniejszym przeżyciem 
jest dla niego nowe otocze-

Działo się to dość dawno 
temu, ale mogłoby zda-

rzyć się równie dobrze te-
raz. Miejsce akcji: dom przy 
ul. Lutyckiej 48. Tak, 48, bez 
m. 1 lub m. ileś tam, bo to 
był dom jednorodzinny, jak 
najbardziej jednorodzinny. 
Mieszkała w nim jedna ro-
dzina, czyli moi rodzice, mój 
pies Bingo ja, no i…mój brat. 

Dom miał tylko jeden nu-
mer, numer domu. Ile się na-
wykłócałem z nauczycielami 
w szkole, że to jest tylko 48! 
Każdy z nich chciał być mą-
drzejszy. Wychowawczyni w 
pierwszej klasie szkoły pod-
stawowej pyta: 

– Lutycka 48, mieszkania 
ile?

Ja na to: 

– Nie ma mieszkania, jest 
tylko 48. 

– Jak to nie ma mieszkania, 
przecież tam mieszkasz. Tak, 
czy nie? 

– Tak, ale tam nie ma 
mieszkania, bo nie potrze-
ba… 

– Jak to nie potrzeba? Każ-
dy dom musi mieć mieszka-
nia! Muszą być ponumero-
wane. 

Klasa w śmiech, a ja swoje: 

– No tak, ale tam przecież 
nikt prócz nas nie mieszka, 
bo to jest dom jednorodzinny, 
do mieszkania trafi amy bez 
numerowania, przez furt-
kę i drzwi wejściowe, takie z 
szybką. 

W klasie dało się słyszeć 
pomruk zazdrości i uznania. 

Pani nie dała sobie jednak 
przetłumaczyć. Nie mogła za-
akceptować tego, że w cza-
sach nieustannej budowy so-
cjalizmu ktoś może mieszkać 
w domku z ogrodem, w do-
datku takim, który śmie mieć 
tylko jeden numer! Wykali-
grafowała więc w dzienniku: 
Poznań ul. Lutycka 48 m. 1.

Biedaczka, pomyślałem. 
Widocznie nigdy nie było jej 
dane mieszkać w domu bez 
numeru mieszkania, a to 
przecież takie fajne.

Od czasu, kiedy zrozumia-
łem wartość zamieszkiwania 
w domu bez numeru miesz-
kania, podając adres zazna-
czałem z dumą: Lutycka 48. 
Bez numeru mieszkania…

 Tak więc przy ul. Lutyckiej 
48 i tylko 48 życie toczyło się 
miło i sympatycznie. Zwłasz-
cza latem. Ogród w sobotnie 
wieczory pełen był licznie od-

nie. Bowiem środowisko nie-
znane jest nieprzewidywalne 
i tym samym może wywołać 
brak poczucia bezpieczeństwa 
oraz lęk. Dlatego na przykład 
dziecku oddanemu do szpita-
la, może i powinna towarzy-
szyć matka. Ona jest bowiem 
„częścią” stabilnego dziecię-
cego świata, a jej obecność 
przy chorym dziecku powo-
duje, że czuje się ono bardziej 
bezpieczne w obcym mu oto-
czeniu. 

Dlatego także rozwód rodzi-
ców jest dla większości dzie-
ci przeżyciem traumatycznym. 
One nie tylko tracą bliskość 
osoby którą kochają, ale utra-
ta ta pociąga za sobą odmien-
ne niż dotychczas życie. „Nic 
już nie jest takie samo. Niby to 
samo mieszkanie, ale wszyst-
ko stało się inne” – powiedział 
Jarek. 

Natomiast to, że wychowa-
nie dziecka powinno opierać 
się o jasne i zrozumiałe dla 
niego reguły – wydaje się być 
sprawą oczywistą. Struktura 
harmonijnej psychiki kształ-
tuje się w warunkach przewi-
dywania zdarzeń i zrozumie-
nia oczekiwań. Dzieci zazwy-
czaj pragną akceptacji osób 
dorosłych, bardzo chcą zasłu-
żyć na pochwałę – jest im jed-
nak trudno sprostać wymaga-
niom, jeżeli są one chaotyczne, 
sprzeczne i zmienne. Dziecko 
jeszcze nie potrafi  wytworzyć 
sobie dystansu do zewnętrz-
nych zjawisk, nie umie ich se-
lekcjonować, a najłatwiej do-
stępną jego psychice obroną 
jest „atak” (zachowanie agre-
sywne) bądź „ucieczka” (wyco-
fywanie się, rezygnowanie). 

Z kolei poczucie przynależ-
ności jest jedną z podstawo-
wych potrzeb dziecka (i nie tyl-
ko dziecka). Każdy człowiek 
chce znać swoje miejsce, wie-
dzieć, do kogo przynależy, róż-
nicuje ludzi na bliższych i dal-
szych. Poczucie przynależ-
ności zmienia swój charakter 
wraz z wiekiem: małe dziec-
ko nie nazywa go, ale odczuwa 
związane z nim bezpieczeń-
stwo. Dzieci starsze niejedno-
krotnie mają dylemat: gdzie je-

stem, a gdzie chciałbym być? 
W ich umyśle zaczyna się od-
dzielać świat realny od ideal-
nego. Jednak gdy ten realny jest 
nie do zniesienia – bywa za-
stępowany idealnym. Dziecko 
zaczyna wtedy żyć w wytwo-
rzonej przez siebie fi kcji. Stan 
ten dobrze znają wychowawcy 
w domach dziecka, gdy dzieci 
idealizują swoich dalekich od 
ideału rodziców. 

Co powinni czynić rodzi-
ce, chcący zapewnić swojemu 
dziecku wewnętrzną harmo-
nię? Przede wszystkim zbliżyć 
się do dziecka zarówno uczu-
ciowo, jak intelektualnie. Jest to 
bowiem podstawowy warunek 
skutecznego wychowawczego 
oddziaływania. 

Ponadto ważne jest wpro-
wadzenie wyraźnej struktu-
ry dnia: to, co powtarzalne, po-
winno się zawsze odbywać w 
takim samym czasie. Dziec-
ku należy przekazywać jedno-
znaczne sygnały (słowne i bez-
słowne, czyli takie, jakie prze-
kazuje nasza „mowa ciała”). W 
życiu rodzinnym powinny obo-
wiązywać (wszystkich!) usta-
lone zasady, przy czym ze star-
szymi dziećmi należy wspól-
nie ustalać reguły współżycia. 
Wskazane jest także różnico-
wanie spraw na ważne i mniej 
ważne. 

Warto też do rodzinnego ży-
cia wprowadzić rytuały, bo-
wiem „rodzinne rytuały” pogłę-
biają więź i poczucie przyna-
leżności do danej rodziny. Po-
nadto, jeżeli pojawią się kon-
fl ikty – co jest rzeczą natural-
ną w każdej ludzkiej wspólno-
cie – nie należy ich zamazy-
wać, ale je rozwiązywać, aby 
nie „pęczniały”.

 I co najważniejsze: war-
to zdobyć się na refl eksję wo-
bec samego siebie, zastanowić 
się nad swoim własnym we-
wnętrznym ładem. Jeżeli wyda 
się nam niewystarczający – nie 
winić współczesnego świata. 
Znajduje się on bowiem wo-
kół nas, natomiast świat we-
wnętrzny budujemy sami. 

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

Wewnętrzny 
ład
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Jak nie umrzeć 
ze śmiechu…(1)

wiedzającej nas rodziny spra-
gnionej zieleni i (co tu ukry-
wać) wiszących na krzakach 
i drzewach owoców. Więk-
szość rodziny mieszkała w 
mieście, w ponumerowanych 
mieszkaniach.

 Mieszkaliśmy blisko cmen-
tarza Winiarskiego, na któ-
rym spoczywała duża część 
naszej rodziny. Co jakiś czas 
przychodziła kolej na odpro-
wadzenie w ostatnią drogę 
kolejnej ciotki czy wujka. Po 
pogrzebie całe to towarzy-
stwo przychodziło do nas do 
domu. Oczywiście lekko zde-
kompletowane o pochowane-
go właśnie nieboszczyka. 

 Tym razem zmarł mój 
dziadek. Był dystyngowa-
nym, wysokim starszym pa-
nem. Cała rodzina zebrała się 
przed pogrzebem, aby razem 
wyjść na cmentarz. Wszyscy 
ubrani na czarno, z dostojeń-
stwem i powagą snuli się po 
domu. Kobiety pochlipywały 
po kątach, nawet dzieciakom 
nie chciało się biegać po po-
dwórzu. Słowem – nastrój od-
powiedni. 

Większość żałobników gru-
powała się w obrębie kuchni 
i korytarza, szykując się już 
powoli do wyjścia. 

 W kuchni, jak zwykle, za-
rządzała ciocia Ircia. Termi-
nologia wojskowa jest w tym 
miejscu jak najbardziej wła-
ściwa. Ciocia Ircia była swo-
istym Ober Majorem nasze-
go domu. Zwłaszcza kuch-
ni. Mówiła prawdziwą gwarą 
poznańską. Rozbawiała tym 
wszystkie dzieciaki. Jej po-
wiedzonka wywoływały nie-
jednokrotnie konsternację, 
zwłaszcza, jeśli padały w to-
warzystwie co bardziej nobli-
wych ciotek. Była osobą nie-
samowicie ciepłą, serdeczną 
i życzliwą. Wesoła, dowcip-
na, ulubiona ciotka całej, du-
żej rodziny. 

Stanowiła swego rodzaju 
pogotowie i to pogotowie nie-
jedno. Była w pogotowiu, kie-
dy nagle potrzebna była opie-
kunka do dzieci, kiedy trze-
ba było przygotować przyję-
cie dla kilkudziesięciu osób, 
kiedy zdechł pies i kiedy kot-
ka się okociła, kiedy ktoś za-
chorował lub niespodziewa-
nie wyzdrowiał, kiedy ktoś 
się rodził lub umierał. Była do 
wszystkiego. 

W swoją „misję” rodzinną 
była tak zaangażowana, że 
nie zdążyła ułożyć sobie ży-
cia osobistego. Miała jednak 
za to wdzięczność i miłość 
nas wszystkich. 

 Jej młodość przypa-
dła na słynne lata dwu-
dzieste ubiegłego wieku. 
Przeglądając stare, pożółkłe 
fotografi e nie mogliśmy uwie-
rzyć, że ta piękna, zgrabna 
dziewczyna w modnych su-
kienkach jak z fi lmu „Kariera 
Nikodema Dyzmy”, to nasza 
poczciwa ciocia Ircia, mająca 
teraz problemy z tuszą, uty-
kająca na jedną nogę. 

Ta właśnie ciocia Ircia zro-
biła coś, co stało się anegdo-
tą, wielokrotnie opowiadaną 
i modyfi kowaną. To w zasa-
dzie było tak bardzo w Jej sty-
lu, że nikt inny nie wyszedł-
by z tej opresji cało. Nie, nie 
dlatego, że było to niebez-

pieczne, ale dlatego, że niko-
mu innemu pozostali uczest-
nicy zdarzenia nie puściliby 
płazem!

Ciocia Ircia zapomniała, że 
do stojącego w kuchni wia-
dra wsypała wcześniej po-
piół z pieca pod kuchnią i z 
całym impetem wlała do nie-
go wrzątek z odcedzanych 
właśnie ziemniaków. Popiołu 
było dużo. Bardzo dużo.

 Wpierw można było usły-
szeć narastający, złowieszczy 
syk, przytłumiony lekko przez 
prowadzone rozmowy. Na-
stępnie jęk ciotki. Później już 
nastała cisza. Grobowa cisza. 
Popiół zmieszany z wrząt-
kiem wybuchł z siłą wulka-
nu. Jeśli ktoś oglądał na kana-
le Discovery taką erupcję, to 
wie, o czym mówię. Kuchnię 
i korytarz spowiła gęsta mgła, 
taka, jaką spotyka się nieraz 
w „opowieściach niesamowi-
tych” dla kucharek. Opada-
ła długo i majestatycznie. Od-
nosiłem wrażenie, że nikt nie 
miał odwagi jej przeszkodzić. 
Kiedy opadła, wszyscy sta-
li jeszcze bez ruchu niczym 
ludzie z kamienia. Żałobni-
cy, jeszcze chwilę przedtem 
ubrani na czarno mieli teraz 
na sobie gustowne, popiela-
te kreacje o fakturze grube-
go weluru, a niektórzy na-
wet futra. Wszyscy w mgnie-
niu oka postarzeli się o jakieś 
dwadzieścia lat. Byli szpa-
kowaci, niezależnie od tego, 
czy przedtem byli blondyna-
mi, czy brunetami. Zaskaku-
jącą metamorfozę przeszli 
łysi. Teraz mieli całkiem faj-
ne czupryny. Bingo – owcza-
rek szkocki Collie – przybrał 
barwę Szetlanda. Wszyscy 
łącznie z dziećmi przypomi-
naliśmy Zombi i słowo daję, 
że gdyby stało się to w ciem-
nościach, to cisza nie trwała-
by długo…

Pierwsza odzyskała przy-
tomność umysłu moja mama. 
Nie ruszać się! Krzyknęła. Do 
dziś nie wiem po co, bo i tak 
nikt się nie ruszał. Myślę, że 
część osób była tak zasko-
czona sytuacją, że po pro-
stu ich wmurowało, część zaś 
bała się poruszyć aby nie po-

gorszyć i tak już fatalnego po-
łożenia. 

Po okrzyku: „nie ruszać się” 
mama (a raczej jej postarzo-
na wersja) zniknęła w koryta-
rzu. Wróciła, ciągnąc za sobą 
odkurzacz. Przejęła tym sa-
mym dowodzenie po cioci 
Irci, która – niepewna swego 
losu, przycupnęła obok cor-
pus delicti, czyli wiadra, w 
nadziei, że nikt jej nie rozpo-
zna. 

Mama wydawała kolejne 
rozkazy: podchodzić kolejno, 
reszta ma się nie ruszać!

Sprawnymi ruchami ssaw-
ki dokonywała cudów, o ja-
kich zawsze marzyła ludz-
kość. Odejmowała każdemu 
(no, może za wyjątkiem dzie-
ci) po kilkanaście lat. Kilka-
naście, bo odkurzacz nie był 
aż tak dobry i trochę patyny 
na każdym zostawało. 

W miarę postępów w od-
kurzaniu towarzystwo odzy-
skiwało też mowę, a nawet 
(o ironio!) humor. Jedni śmiali 
się z wyglądu drugich do cza-
su, aż sami nie stanęli przed 
lustrem. Najgorzej mieli ci, 
którzy popłakali się ze śmie-
chu. Popiół tworzył na ich po-
liczkach kręte ścieżki różowej 
skóry pośród popielatego ma-
kijażu.

Całości dopełnił Bingo, któ-
ry na samym końcu spraw-
nym ruchem grzbietu zrzu-
cił z siebie tak na oko jakieś 
pół kilo balastu. Chmura, jaką 
wzniecił, nie zrobiła już na ni-
kim wrażenia. W końcu przed 
chwilą widzieli coś znacznie 
bardziej efektownego.

Ci, którzy jako tako dopro-
wadzili się do porządku, wy-
chodzili do ogrodu, przed 
dom. Tam trzepali marynar-
ki, garsonki. Słowem robi-
li co mogli, aby dziadek miał 
jednak towarzystwo w swo-
jej ostatniej drodze. Dobrze, 
że nikt nie wpadł na pomysł, 
aby wyjść przed dom wcze-
śniej. Mieszkaliśmy przecież 
przy ruchliwej ulicy. 

 Nikt nie umarł ze śmiechu 
tuż przed pogrzebem dziad-
ka, ale jeszcze długo uno-
sił się nad nami w drodze na 
cmentarz chichot, podobnie 
jak delikatna popielata mgieł-
ka popędzana wiatrem… 

A ciocia Ircia? No cóż, była 
tak urocza, że nikt nie powie-
dział jej złego słowa. Jak to 
ona, zamartwiała się tylko, 
że… ziemniaczków na stypie 
zabrakło.

ANDRZEJ ROSSA
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Musiał przyznać przed sa-
mym sobą (był to wynik 

jego ostatnich rozważań), i to 
przyznać szczerze, że wcze-
śniej nie był ani zbyt mądry, ani 
zbyt dobry, ani dość rozgarnię-
ty. I, co gorsza, nie umiał roz-
poznawać rzeczy, które mia-
ły największą wartość. Czemu 
aż tyle czasu potrzebował na 
to, by zrozumieć tak oczywistą 
prawdę? 

Czemu aż tyle męki? Czy nor-
malnie dostrzegłby to wszystko? 
Czy zrozumiał? Warto byłoby za-
stanowić się kiedyś nad tym. Nie 
teraz, oczywiście, lecz gdy już 
będzie sam.

– Cierpienie otwiera oczy… 
A wiesz, że ja widziałem twoją 
mamę? – z nową radością rzekł 
Józef. – Ostatnio chyba była bar-
dzo zmęczona. Może podróż ją 
tak męczy? Zawsze to kawałek 
drogi, przez całe miasto.

– Chyba nie powinienem ocze-
kiwać po niej tych odwiedzin…

– Może trzeba, byś to rozwa-
żył?

– Coś z tym zrobię… – powie-
dział.

Niespodziewanie rozległo 
się pukanie i wjechała Ela. W 
ręce trzymała duży, porcelitowy 
dzban.

– Kuchnia wydała trochę kom-
potu – powiedziała przeprasza-
jącym tonem. – Przyniosłam ci 
dzbanek, będziesz miał do picia. 

– Akurat się… przyda… – od-
parł z wdzięcznością. 

– W taki upał pić się chce – po-
wiedział Józef. – A dzisiejszy 
kompot… udał im się.

– Podobno ktoś podarował 
nam paletę kondensatu śliwko-
wego – wyjaśniła. – W najbliż-
szym czasie nie zabraknie. Jesz-
cze zdąży się znudzić. Ale pew-
nie przeszkodziłam w męskiej 
naradzie – rzekła wycofując się.

– Nie, nic podobnego! – za-
pewnił Józef. – Zostań. Ty dla Ar-
tura jesteś ważniejsza.

Dziewczynie zaszkliły się 
oczy. Coś bąknęła pod nosem i 
stawiając dzbanek na stoliku za-
pytała fi glarnie: 

– A Artek co wybrał? – i zaczę-
ła oglądać odłożone książki.

– On lubi, kiedy mu czytasz.
– Wiem, ale już mógłby sam 

sobie radzić.
– A na wznak nie próbowałeś? 
– Owszem… nie daję rady… 

Brak mi kilku niezbędnych ru-
chów… Ela tak pięknie czyta, że 
nie wierzę, by tego nie lubiła. 

– No tak! – z radosną przekorą 

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Opowieść 
osobliwie inna(13)

odparła dziewczyna. – Czytanie 
tobie jest moim życiowym powo-
łaniem. 

– Ojtam, ojtam! – zaśmiał się 
Artur i sięgnął po rękę dziewczy-
ny.

– Szkoda, bo jednak sporo 
więcej miałbyś tego czasu. Praw-
da? A próbowałeś z okularami 
pryzmatycznymi?

– Nie…
– Nie? A chciałbyś? – nowy po-

mysł zelektryzował pana Józia.
– To by coś dało? – nie był 

przekonany.
– Jeśli chciałbyś spróbować, to 

powiedz.
– Teraz?…
– Może i teraz.
Elżbieta wyczekująco patrzyła 

na niego. Chętnie by podpowie-
działa, zdopingowała, popchnę-
ła. Taktownie milczała.

Wizja nagłej zmiany depry-
mowała go. Z drugiej strony jego 
możliwości mogły wzrosnąć. 
Czemu więc nie miał spróbo-
wać?

– Jak miałoby to wyglądać? – 
zapytał.

Pana Józia już rozsadzała go-
towość działania.

– Po prostu – rzekł. – Zejdę do 
Janii i przyniesiemy, co trzeba. Je-
śli chcesz.

– Czemu nie… – zgodził się, 
jak to on, oględnie.

– Zaraz to załatwię – oznaj-
mił Józef i pełen chęci pobiegł na 
swych przykrótkich nogach w 
stronę drzwi.

– Powiem ci – rzekła Ela – że 
jeszcze nie widziałam tych oku-
larów.

– Mogą okazać się dobrym po-
mysłem.

– Mogą – odparła również 
podekscytowana.

Ożywione głosy poprzedzi-
ły wejście Janii oraz Józia. Obo-
je nieśli ze sobą przedmioty, któ-
rych przeznaczenia można się 
było jedynie domyślać.

– Witamy! – ucieszyła się Ela. – 
Widzę, że trochę ze sobą macie.

– Jesteśmy! – zawołał Józef. 
Postawił przy łóżku konstrukcję 
ze sklejki i drewnianych klocków.

Jania była jakby inna. Spojrzał 
na jej awangardowo przycię-
te włosy, które drobnymi, brązo-
wymi spiralkami otaczały głowę 
i próbował przypomnieć sobie jej 
dawne uczesanie. 

– Rozwijasz się – rzekła. – Nie-
bawem doczekam się ciebie na 
dole.

– Żebyś wiedziała – powie-
działa Ela. – Już ja tego przypil-
nuję.

– A póki co, popróbujemy z 
czytaniem na plecach?

– Podobno jest jakaś możli-
wość.

– Jasne, że jest – odparła Ja-
nia. – Jeśli są chęci, to i sposób 
się znajdzie.

– Pan Józef wspominał… o 
okularach…

– Widziałem takie u tej młodej, 
tej… Nataszy i też jestem ciekaw 
tego urządzenia – wtrącił Józef.

Jania sięgnęła do reklamówki, 
którą trzymała pod pachą, i po 
chwili wyjęła dwie pary drucia-
nych okularów.

– Tak wyglądają – powiedzia-
ła pokazując. Zamiast soczewek 
miały wmontowane trójgrania-
ste pryzmaty. Założyła je. 

– Są, jak widać, mało twarzo-
we – rzekła i obróciła głową na 
boki – ale można przez nie obej-
rzeć obraz, którego akurat nie 
ma się przed sobą. Chcesz przy-
mierzyć?

Artura zaintrygowały pryzma-
ty. Wyglądały jak fragmenty mi-
niaturowego peryskopu.

– Chętnie… – zgodził się tym 
razem bez wahania.

Jania zdjęła okulary i włoży-
ła jemu. Przez moment był zdez-
orientowany. Dopiero po chwili 
pojął, że fragment poszwy, który 
raptem zobaczył, leży w okolicy 
jego brzucha.

– Kapnąłeś się, jak to działa? 
– spytała. – Patrzysz tam, a wi-
dzisz tu. Chcesz zobaczyć Józiu? 
– Drugą parę podała mężczyźnie. 

Ten zdjął swoje szkła i spojrzał 
przez pryzmaty.

– Kurczę pieczone! – zdumiał 
się niespodziewanie ujrzanym 
obrazem. – Widzę czubki swoich 
trzewików! A ty, Arturze?

– Ja widzę własny brzuch…
– Spróbuj, jak to będzie z 

książką – zaproponowała Jania. 
Otworzyła wzięty z szafki tom i 
położyła go na brzuchu Artura. – 
Widzisz? – upewniła się.

– Trochę wyżej… i w lewo… – 
pokierował próbując dojrzeć lite-
ry. Przesunęła książkę. 

– W moje lewo… – uściślił. – 
Twoje prawo… O, może tak.

Widział zadrukowane kartki, 

jednak nie potrafi ł rozpoznać li-
ter. Były za małe. 

– Możesz coś przeczytać? – 
spytał Józiu.

– Nie bardzo… – rzekł skupio-
ny na szukaniu wzrokiem odpo-
wiednio czytelnego miejsca.

Tym razem Elżbieta trochę 
przybliżyła książkę i uniosła ją 
nieznacznie.

– Może tak będzie lepiej – po-
wiedziała i zmieniła położenie 
książki.

– Może spróbujmy z większym 
drukiem… – rzekł rozochocony – 
bo ten, mam poczucie… jest za 
drobny…

– Skoro tak, to pewnie lep-
sze będą te drugie pryzmaty. Po-
zwolisz Józiu? – Jania podmieni-
ła okulary.

Te dodatkowo powiększały. 
Zdołał odczytać mały fragment, 
potem szukał dalszego ciągu. 
Jednak książka leżała za płasko. 
Wydął brzuch.

– Zbyt nisko? – domyśliła się. 
Rozejrzała się za szerokim kli-
nem z lekkiej gąbki. Podała go 
Eli. 

– Podłóż mu proszę ten klin.
Książka na klinie zamknęła się 

złośliwie. Jania otworzyła ją na 
nowo, a on położył na niej ręce. 
Tak przytrzymywaną jeszcze raz 
spróbował czytać. Druk co praw-
da był powiększony, jednak cała 
ta piramida – gąbka, książka i 
obie dłonie – była bardzo nie-
stabilna. Jej chybotliwość jesz-
cze zwiększał brzuch, który uno-
sił się i opadał w rytm oddycha-
nia. Dodatkowo kartki wymykały 
się spod palców, a książka ciągle 
próbowała się zamknąć. 

– Coś nie teges… – powiedzia-
ła Elżbieta. – Trzeba inaczej po-
kombinować. – Może z pulpi-
tem? – zaproponowała magister.

Zabrała klin i sięgnęła po sto-
jącą na podłodze konstrukcję ze 
sklejki i drewnianych klocków. 
Ustawiła ją na łóżku ponad brzu-
chem chłopaka. Do ruchome-
go blatu, wyposażonego w dwa 
metalowe klipsy, przytwierdziła 
książkę. Wreszcie wszystko było 
stabilne.

Uniosła blat próbując, który kąt 
nachylenia jest najwłaściwszy. 
Przy trzydziestu stopniach może 
byłoby najlepiej, ale pryzmaty 
musiałyby być bardziej obrócone.

cdn.
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ROZDZIAŁ 12
PIĄTEK PO BOŻYM 
CIELE

Mamy za sobą kolejną noc z 
gorączką i bolącym brzuchem. 
Rano ból był szczególnie silny. 
Podejrzewali wyrostek, gron-
kowca. Mieliśmy nowe bada-
nia, konsultacje chirurga, USG. 
Ale wszystko wygląda dobrze. 
Doktor bała się, że może to być 
zakażenie od cewnika. W koń-
cu za dużo przy nim grzebali, 
ten który jest – to czwarta wer-
sja.

Teraz, po południu, jest le-
piej. Pawełek już nie narzeka 
na ból. Wstał nawet na chwilę 
z łóżeczka, by iść na płukanie 
cewnika do dializ. Teraz tego 
pilnują. 

Dziś był dzień rozmów z chi-
rurgami i nefrologami. Zaczy-
na robić się nieprzyjemnie, bo 
zdania obu obozów są różne. 
Jedno jest pewne – nerka zo-
stała uszkodzona. Z tym się 
zgadzają wszyscy. Nie ma jed-
nak zgody, kto zawinił.

Zawinili ci, którzy ją po-
bierali – według nefrologów 
transplantologów. Jedna na 10 
nerek pobieranych laparosko-
powo zostaje uszkodzona. Ta-
kie niby są statystyki. Co dzie-
siąta nerka to chyba dużo. Jak 
dla mnie, inżyniera, to bardzo 
dużo. Za dużo. Ja bym takiego 
ryzyka nie podjęła.

Chirurdzy twierdzą, że jest 
taki trend na świecie i oni idą 
z tym trendem. A co mnie jakiś 
trend obchodzi, za przeprosze-
niem. Nerka od dawcy żywego 
powinna być otoczona szcze-
gólną opieką. Zresztą każda. 
Chirurdzy uważają, że pobie-
ranie nerki w sposób tradycyj-
ny jest złe, bo się ją przekłada, 
dotyka itd.

Dwa skrajnie różne podej-
ścia i każda ze stron twardo 
broni własnej opcji.

Toczy się też na naszych 
oczach drugi spór o to, czy po-
trzebna była rewizja w trzeciej 
dobie po operacji. Tutaj nefro-
lodzy transplantolodzy twier-
dzą, że była konieczna. Mało 
tego, trzeciej rewizji chcie-
li przy okazji drugiej biopsji. 
Nefrolodzy twierdzą, że nerka 
była zbyt ściśnięta po pierw-
szej operacji przeszczepu. Że 
przez to mogła ulec uszkodze-
niu. 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN Dwa życia(15)

Chirurdzy twierdzą, że 
wszystko zrobili jak należy i 
druga rewizja nie była potrzeb-
na.

Fakt jest taki, że siatka zo-
stała poluzowana, czyli nerka 
od początku miała złe warunki 
do pracy. Była zbytnio ściśnię-
ta według nefrologów, przez 
co była niedokrwiona i dlatego 
ulegała takiemu uszkodzeniu.

Czy w wyniku tej drugiej in-
terwencji chirurgicznej mogło 
dojść do kolejnego uszkodze-
nia nerki? Według nefrologów 
transplantologów tak. Według 
chirurgów nie. 

Robi się naprawdę nieprzy-
jemnie. 

Na początku nam wmawia-
li, że nerka od dawcy była duża 
i stąd te problemy. Teraz jed-
nak, gdy zwróciliśmy im uwa-
gę, iż D ma nerkę od taty, który 
ma ponad dwa metry, a D jest 
prawie o połowę mniejsza od 
Pawełka, to przestali już pod-
kreślać, jak ważny jest rozmiar 
nerki.

Przytaczają nam statysty-
ki. Ale niestety, nie zgadzają 
się ze sobą. Skoro między nimi 
jest spór, to jest to dowód na 
to, że rzeczywiście doszło do 
jakichś nieprawidłowości. Jed-
ni i drudzy nie przeczą temu 
stwierdzeniu. Spychają jednak 
winę na siebie nawzajem. Na-
prawdę przykro mi, że tak się 
dzieje. 

Dziś dowiedziałam się, że 
rekordzista spędził w szpita-
lu trzy miesiące. Tyle potrze-
bowała jego nerka, by się obu-
dzić. 

Matko Święta… trzy miesią-
ce… jeżeli i nas to czeka, to ży-
czę Pawełkowi i nam wytrwa-
łości. A Pawełkowi szczegól-
nie. Rycerzowi mojego serca. 
Tak na niego mówię i jest z 
tego bardzo dumny. Dziś znów 
połknął prograf. Wszystkie trzy 
tabletki! Brawo Pawełku. Suk-
ces!

Obiecałam mu jutro nagro-
dę. Będę musiała poszperać w 
nagrodowej torbie. Mieliśmy 
pełne dwie. Teraz została jed-
na. Taka już niezbyt pełna. 

Dużo jednak robimy niespo-
dzianek papierowych. Intuicja 
kazała mi zabrać z domu kolo-
rowe kartki, nożyczki i klej.

Dziś wycinaliśmy pociąg, 
budowaliśmy papierowe mo-
sty, tunele. Była i rzeka papie-
rowa, dworzec oraz wieża z 
zegarem. 

D patrzyła na nas jak za-
czarowana. Wycięłam i skle-
iłam piękny, czerwony, ma-
lusieńki wagonik i jej dałam. 
Uśmiechnęła się prześlicznie. 
Jeszcze nie widziałam, żeby 
się uśmiechnęła. Potem dałam 
jej jeszcze jeden wagonik. A jej 
mamie kolorowe kartki, żeby 
zabrała się do pracy.

No tak… zasnęłam. Czas 
więc chyba kończyć dzisiejsze 
pisanie.

Na koniec odkrycie dnia – 
nie muszę już robić pasemek 
czy balejażu. Mam tyle siwych 
włosów, że z powodzeniem je 
zastąpią. Ileż to kasy się za-
oszczędzi.

Jeszcze godzinka i kończy 
się mój dyżur. Zaczyna się dy-

żur taty. Podziwiam Jacka, że 
tak noc w noc z Pawełkiem 
siedzi. Ja bym już dawno pa-
dła po takich nocach. On ja-
koś daje radę. Do tego za dużo 
nie odsypia, bo klienci dzwo-
nią. Trzeba robić oferty i towar 
zamawiać. Przyjeżdżają nawet 
paczki do naszego wynajęte-
go mieszkanka i jadą dalej w 
Polskę. Mocarz ten mój mąż. O 
szóstej zadzwoni budzik. Na-
stawiam zawsze trzy, tak na 
wszelki wypadek, chociaż nie 
zdarzyło mi się jeszcze zaspać. 
Ale mój brat mówi, że to chyba 
rodzinne, bo on robi tak samo. 

Dziś początek Euro. Ogląda-
liśmy jednym okiem mecz. Nie 
on był jednak najważniejszy. 
Babcia z dziadkiem przynieśli 
fl agi dla Pawełka. Pawełek po-
darował jedną D i razem oglą-
dali mecz. Jednym okiem.

W nocy biegunka. Rano bie-
gunka. Rety, rety… ciągle coś.

Kilka dni temu.
Dziś pobudka o 5.30. Zazwy-

czaj o tej porze wstaję, bo trze-
ba dla pielęgniarek zrobić bi-
lans z nocy. Tylko sama wsta-
ję i potem dosypiam, gdy Pa-
wełek śpi. Dziś wstaliśmy ra-
zem. Pawełek nie w humorze. 
Włączyła mu się syrena. Chciał 
jeść. Płakał i płakał. Wył. W 
końcu, gdy usłyszał na koryta-
rzu panią doktor, to się trochę 
uciszył.

Oboje z Pawełkiem boimy 
się jej. Pani raczej starsza niż 
młodsza. Bardzo zasadni-
cza. Mówi głośno i zdecydo-
wanie. Ma w sobie coś, co do 
niej przekonuje. Przynajmniej 
ja mam zaufanie do jej de-
cyzji. Kiedyś już o niej wspo-
mniałam. W pewien sposób 
nawet ją lubię, ale nie zmie-
nia to faktu, że zarówno Pa-
wełek jak i ja boimy się jej. Ni-
gdy nie owija w bawełnę. Na-
wet przy dziecku, które uważa 
już chyba za dorosłego, mówi 
wszystko, jak jest. Żadnej ła-
godniejszej wersji. Ale może to 
i dobrze. Zaczynam się do tego 
przyzwyczajać. Myślę, że ten 
„zimny wychów” pozwolił nam 
nie rozklejać się, tylko być na 
baczność w każdej chwili. Dziś 
sobota więc nie będzie działo 
się nic. Poleżymy. Pooglądamy 
bajki.
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To, co tu opowiadam, to nie 
są moje przeżycia, lecz 

mojej znajomej. Postanowi-
łam za nią spisać niezwy-
kłą historię jej życia. Historię 
cierpienia, miłości i nadziei.

*
Był piękny, sierpniowy dzień. 

Mieszkaliśmy w małym, drew-
nianym domku w lesie, gdyż 
pierwsza trąba powietrzna, któ-
ra nawiedziła Polskę 20 lipca 
2007 roku, zmiotła z powierzch-
ni ziemi nasz dom. Leśny do-
mek wynajmowaliśmy, by nie 
koczować w kontenerze i uciec 
z miejsca, gdzie w powietrzu 
czuło się ludzkie łzy i rozpacz.

W moim sercu jest tyle żalu, 
a duszę mam tak zdeptaną, że 
muszę napisać o tym, co mnie 
boli. Muszę – aby normalnie od-
dychać i żyć. Co czuje człowiek, 
gdy życie daje mu taką niespra-
wiedliwą zapłatę? Czuje taki żal, 
że przestaje odczuwać cokol-
wiek. Dzień później, choć nadal 
świeciło słońce i był upał, ja już 
go nie widziałam, nie czułam 
ciepła nawet pod puchową koł-
drą. Straciłam wszystko, co mia-
łam: marzenia, codzienną ra-
dość życia, siłę do walki o lep-
sze jutro.

Pytałam wtedy Boga – dlacze-
go? On milczał. Ale czułam, że 
czuwa, że zmusza mnie, bym 
dalej toczyła wielki głaz życia, 
choć już nie miałam sił. Upa-
dałam, a on mówił: kochać to 
znaczy powstawać. Resztka-
mi sił wstawałam, by kolejne-
go dnia dostać następną porcję 
cierpienia. Ale dzięki mnie inni 
byli szczęśliwi, bo byłam im po-
trzebna. A ja czułam się samot-
na, niczyja, niechciana, bo moja 
mama nie chciała mnie kochać.

Już jako mała dziewczynka 
byłam na tyle roztropna, że do-
strzegałam sprawy ludzi do-
rosłych. Mając 5 lat zapyta-
łam tatę, dlaczego ja nie mam 
mamy? Podczas gdy inne dzie-
ci zapraszały swoje mamy do 
przedszkola i robiły dla nich 
laurki – ja jedna jej nie robiłam. 
Dzień matki był dla mnie bar-
dzo smutny. Mówiłam wtedy 
do swojej ukochanej, szmacia-
nej lalki, że jak będę miała taką 
małą dziewczynkę, to będę ją 
kochać i będę jej mamą.

Moja mama nie chciała być 
matką bliźniąt. Siostrę zostawi-

ła w spokoju, a mnie podczas 
kolejnej awantury z ojcem, któ-
ry mi o tym opowiedział, złapa-
ła za ubranka i wyrzuciła przez 
okno. Wpadłam w śniegową za-
spę. Miałam wtedy zaledwie pół 
roku. Tata schował mnie pod 
kurtkę, abym nie zamarzła, bo 
była zima.

Tak rozpoczęło się moje życie 
bez mamy. Ktoś w jednej chwi-
li zabiera ci wszystko: ciepło, 
dom, dzieciństwo. A Bóg mil-
czy. Patrzy… Jaki On jest? Czy 
ma takie serce jak ja? Jaki jesteś, 
Boże, że tyle krzywd i łez jest na 
tej ziemi? Wtedy pewnie nie py-
tałam o nic, milczałam. Tak jak 
Ty, Boże.

Czy tak zaczynają żyć na 
świecie anioły? Tata opowia-
dał mi bajkę o aniołku, które-
go mama zima wyrzuciła przez 
okno. Ale aniołek, choć mały, 
musiał być dzielny, bo był po-
trzebny ludziom, zwierzętom, 
całemu światu. Płakał, gdy mó-
wił: „kiedy dorośniesz, nauczysz 
ludzi dobra i miłości, bo ja daję 
ci moje życie w prezencie…”

Kiedy wszyscy szli do pracy, a 
ja byłam chora, musiałam zosta-
wać w domu sama. Jakom trzy-
letnie dziecko huśtałam się na 
stopce starej maszyny do szy-
cia, która należała do mojej bab-
ci. Kiedy było mi smutno, stawa-
łam przed wielkim lustrem i mó-
wiłam do tej drugiej dziewczyn-
ki, którą widziałam w odbiciu. 
Wtedy nie wiedziałam, że mam 
siostrę, że jest taka jak ja, jak ta 
dziewczynka z lusterka. 

Dziadkowie i tata ukrywa-
li przede mną fakt, że mam sio-
strę bliźniaczkę. A ja czułam, że 
ona jest gdzieś blisko, tylko nie 
umiem jej znaleźć, nie wiem, 
dlaczego. Ale gdy zapadał wie-
czór, wyszukiwałam sobie 
gwiazdkę na niebie, taką małą, 
jak ja. Rozmawiałam z nią, gdy 
nie miałam komu zdradzić swo-
ich myśli.

Gdy już poszłam do szko-
ły, poznałam nowe dzieci, nie-
które z nich miały rodzeństwo. 
Ja słuchałam… Jak to miło mieć 
brata lub siostrę… Moim towa-
rzyszem był mały, czarny piesek 
Bobik – taki jak postać z bajki 
w pisemku dla dzieci „Świersz-

czyk”, na którym nauczyłam się 
czytać. Miałam już kogo przy-
tulać, a on, gdy płakałam, lizał 
moje łzy i był zawsze ze mną. 
O siódmej rano dreptał małymi 
łapkami ze mną do szkoły i cze-
kał koło wejścia, aż skończą się 
lekcje. Czekał on jeden, najwier-
niej, jak tylko można czekać na 
kogoś. Ludzie tak czekać nie po-
trafi ą. Ktoś mądry kiedyś napi-
sał: uczmy się kochać od zwie-
rząt, one kochają bezwzględnie 
i mimo wszystko. 

Mój tata widział, jak rozma-
wiam z dziewczynką z lustra. 
Gdy mówił, że to ja, buntowa-
łam się i wierzyłam, że to ona… 
tylko muszę jej poszukać. Cho-
dziłam z Bobikiem ulicami Wro-
cławia i zaglądałam do okien. 
Gdy starsza pani zapytała mnie, 
czy jestem na spacerze z pie-
skiem, odpowiedziałam, że nie, 
że szukam mojej siostry, jest 
taka sama jak ja, bo przychodzi 
do mnie, do mojego lustra i roz-
mawiamy sobie, gdy nie ma taty, 
dziadka ani babci. Wtedy ta pani 
powiedziała: „jak to? Przecież 
ja cię zawsze widzę z mamą”. 
„Mnie? Ja nie mam mamy!”.

Starsza pani podniosła oczy 
do góry i powiedziała: „rzeczy-
wiście”. A ja popatrzyłam za jej 
spojrzeniem… Na drugim pię-
trze za szybą siedziała dziew-
czynka. Miała taka samą buzie 
jak ja i białe włosy związane w 
kucyki. Zaczęłam się cieszyć, a 
Bobik ze mną. Wołałam do niej, 
żeby zeszła, ale była zamknięta 
na klucz.

Co sił w nogach pobiegłam 
do taty krzycząc: „chodź, znala-
złam dziewczynkę z lusterka!”. 
Chyba mi nie uwierzył, ale ru-
szył za mną. Gdy doszliśmy do 
tamtego miejsca, pokazałam 
mu okno, w którym nadal była 
dziewczynka z lusterka.

Od rozstania się moich ro-
dziców nikt nie wiedział, gdzie 
mieszka moja mama z Amelką, 
moją bliźniaczą siostrą, bo takie 
nadała jej imię. 

Ojciec nie wierzył w to, co zo-
baczył. Dziewczynka otwarła 
okno i powiedziała, że mama 
jest w pracy, ale niedługo wróci. 
Tata aż przykucnął i powiedział 
mi, że to wprost niemożliwe, ale 

odnalazłam siostrę. ”I mamę?” – 
zapytałam. Zrobił się smutny i 
powiedział: „tak, ale ona nie ko-
cha ciebie, ja ciebie kocham za 
nią za siebie”. Niewiele z tego 
zrozumiałam, ale chciałam, by 
kochał również tamtą dziew-
czynkę, a nie tylko mnie.

Po jakiejś chwili spędzonej 
na podwórku mojej siostry po-
jawiła się wysoka, ładna kobie-
ta, która na nasz widok stanę-
ła w bezruchu. Po chwili zaczę-
ła krzyczeć na tatę, że nie chce 
nas znać. Miała w sobie tyle zło-
ści, że aż się jej przestraszyłam. 
Patrzyłam na nią jak w obraz, 
była taka ładna, taka zła… Tata 
zabrał mnie w pośpiechu, wró-
ciliśmy do domu. Od tej chwili 
nie dawałam mu spokoju, zasy-
pując pytaniami o siostrę.

Po jakimś czasie siostra wyro-
kiem sądu trafi ła do domu mo-
ich dziadków i do mnie. W jej 
poprzednim domu u mamy nie 
zaznała miłości, nikt jej nie tu-
lił, nie miała w sobie takiej rado-
ści jak ja. Nie znała dobroci i ser-
deczności, była jak lalka z wo-
sku, bez uczuć. Na rozkaż jadła, 
siadała, wstawała, niczym mój 
piesek Bobik. Kiedy przytuliłam 
ją do siebie, by okazać jej radość 
(tak bardzo cieszyłam się, że ją 
mam), odepchnęła mnie z całej 
siły, aż upadłam. Powiedziała”: 
„nie dotykaj mnie”.

Było to da mnie bolesne prze-
życie. Znowu ktoś mnie ode-
pchnął. Było mi tak strasznie 
przykro, tak bardzo ją kocha-
łam, tak się cieszyłam. A ona 
nie umiała mnie kochać. Za to 
zabierała mi wszystko i była zło-
śliwa. Biła mnie z byle powodu, 
była zazdrosna o wszystko, tak-
że o to, że uczyłam się lepiej od 
niej. Często niszczyła mi zeszy-
ty i książki. Robiła mi na złość, 
a ja jej pomagałam, uczyłam się 
za nas dwie, bo byłyśmy iden-
tyczne. Pani w szkole pytała nas 
jedną po drugiej, odróżniała nas 
po bliźnie na ręce. Ja byłam od 
niej mniejsza i bardziej rezolut-
na – inna, choć taka sama.
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Aparat fotografi czny moż-
na zbudować ze zwykłej 

puszki po napoju. Wiedzą 
już o tym uczestnicy wiel-
kopolskich placówek reha-
bilitacyjno-terapeutycznych 
i goście zagraniczni, którzy 
wzięli udział w III Międzyna-
rodowych Warsztatach Foto-
grafi cznych dla Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie.

 W dniach od 10 do 13 
czerwca w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Jutrzenka” w 
Gołąbkach koło Trzemeszna 
wykwalifi kowani instruktorzy 
przybliżali niepełnospraw-
nym tajniki fotografi i. Warsz-
taty odbywają się co roku w 
różnych miejscowościach 
Wielkopolski. Po raz pierw-
szy odbyły się w 2003 roku w 
Gołańczy. Organizatorem jest 
Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. W tym 
roku współorganizatorem był 
Dom Kultury w Trzemesznie i 
Stowarzyszenie Artystyczno-
Rehabilitacyjno-Terapeutycz-
ne „Promyk” w Dębnicy. 

W III edycji uczestniczy-
ło 41 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i lekkim. 
To podopieczni Dziennego 
Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 
w Poznaniu, Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Przyjaciele” i 
„Pomost”, WTZ „Radosne ser-
ca” w Bielicach, WTZ w Gę-
bicach i Wieleniu, Domu Po-
mocy Społecznej w Dębnie, 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Trzemesznie, 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzędzu 
oraz uczniowie szkół specjal-
nych w Sturowie, Esztergom i 
Třine. 

Warsztaty zainaugurowa-
ło otwarcie wystawy „Foto-
grafi e” Attili Mudraka w Gale-
rii Domu Kultury w Trzemesz-
nie. Dzień później przeprowa-
dzono zajęcia. Dotyczyły one 
fotografi i otworkowej (budo-
wanie aparatu otworkowego 
z puszki po napoju), fotogra-
fi i a’la minute (rekonstrukcja 
warsztatu i zabytkowej tech-
nologii wędrownego fotogra-
fa jarmarczno-odpustowe-
go), pokazu archaicznych za-
bawek optycznych służących 
do animacji i projekcji obra-
zu, fotografi i jako zajęcia gru-
powego, podstawy budowania 
obrazu fotografi cznego, kom-
pozycji i nauki patrzenia. 

Tak jak w innych dziedzi-
nach sztuki, tak i w fotogra-
fi i osoby z ograniczeniami in-
telektualnymi wykazały się ta-
lentem i pasją, a w szczegól-

III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE

Otwórz szerzej oczy…

Fotografi a – pasją. 

Fotografowanie wszystkiego i wszystkich. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. 
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Konsultacje artystyczne.
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W każdej wolnej chwili – nauka.
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ności otwartością na pozna-
wanie nowych ludzi i otacza-
jącego świata. Fotografowanie 
to dla nich fascynujące hob-
by. Rezultaty pracy warsztato-

wej będzie można zobaczyć 
na wernisażu wystawy 3 wrze-
śnia o 12.00 w Domu Kultury 
w Trzemesznie.

 KAROLINA KASPRZAK
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Patrycja Haręza, mieszkan-
ka Jaworzna, o której pisa-

łem w „Filantropie” we wrze-
śniu 2013 roku, to niezwykła, 
młoda kobieta, która wyzna-
ła mi wówczas, że jest bar-
dzo szczęśliwa, bowiem speł-
nia wszystkie swoje marze-
nia. Powiedziała też, że gdy-
by nie wózek inwalidzki, na 
którym od pewnego czasu się 
porusza, nie poznałaby tylu 
wspaniałych ludzi i nie prze-
żyła tak wielu cennych chwil. 

Pasjonuje się sportem. Jej 
osiągnięcia w tej dziedzinie 
budzą podziw. Jest wielokrot-
ną medalistką Mistrzostw Pol-
ski w szermierce. W ubiegłym 
roku we włoskim Lonato zaję-
ła 5 miejsce we fl orecie i stanę-
ła na trzecim miejscu podium 
w szpadzie podczas rozgrywa-
nego tam Pucharu Świata. Pa-
trycja to ambasadorka spor-
tów paraolimpijskich i wiary 
we własne siły. Zaraża opty-
mizmem, wolą walki i uwodzi 
szczerym, serdecznym uśmie-
chem. W maju tego roku zosta-
ła jedną z trzech laureatek ślą-
skiej edycji konkursu Lady D w 
kategorii „Dobry Start”. Celem 
konkursu jest docenienie i pre-
zentacja niepełnosprawnych, 
niezwykle aktywnych kobiet. 
Wyróżnienie przyznawane jest 
w pięciu kategoriach: sport, 
kultura i sztuka, życie społecz-
ne, życie zawodowe oraz dobry 
start. Laureatki Lady D. (od an-
gielskiego Lady Disabled, czy-
li Dama Niepełnosprawna) wy-
bierane są od 2002 roku. 

Patrycja nie ma czasu na 
nudę, zwątpienia i załamania. 
Czerpie z życia to, co dla niej 
najpiękniejsze – realizuje swo-
je marzenia. Jednym z nich był 
od dawna skok na spadochro-
nie. 

– Tego jeszcze nie próbowa-
łam – mówi Patrycja. – Zebra-
liśmy się grupą 10 osób, wśród 
nich dwóch kolegów i ja na 
wózkach. Przygotowania, lot 
samolotem i skok. To było nie-
powtarzalne przeżycie. Lecieli-
śmy z prędkością 200 kilome-
trów na godzinę na wysokości 
4000 metrów. 

Mimo że minęło już tro-
chę czasu od tego wydarze-
nia i rozmawiamy przez tele-
fon, to emocje w głosie Patrycji 
słychać cały czas. Ona wciąż 
budzi mój podziw. Jej walka 
o swoje szczęście i zdobywa-

Projekt „ROZWIŃ SKRZY-
DŁA”, realizowany przez 

Fundację im. Doktora Piotra Ja-
naszka PODAJ DALEJ, skiero-
wany jest do osób odważnych, 
które nie boją się latać, mają 
motywację do rozwoju osobi-
stego. Celem projektu jest upo-
wszechnianie sportów lotni-
czych na szybowcach i para-
lotniach wśród osób z niepeł-
nosprawnością ruchową z ca-
łej Polski.

Praktyczne szkolenie szybow-
cowe zaczęło się 15 czerwca w 
Aeroklubie Stalowowolskim na 
lotnisku w Turbi. Pierwszy dzień 
poświęcony był sprawom orga-
nizacyjnym: bezpieczeństwu i 
zasadom panującym na lotni-
sku aeroklubu. Uczestnicy szyb-
ko przekonali się, że to nie jest 
zabawa... lecz ciężka i odpowie-
dzialna praca. 

 Na pytanie, dlaczego zgłosi-
li się na szkolenie z latania szy-
bowcami, odpowiada jeden z 
uczestników Krzysztof Szuter: 

 – Latanie daje mi zjednocze-
nie z siłami natury – można po-
wiedzieć, że to moja natura. Naj-
lepiej czuję się w powietrzu – po 
prostu wiatr to mój brat! Z tym 
sportem jest tak – jak raz zła-
piesz bakcyla to zawsze bę-
dziesz chciał tam wrócić. To 
coś tak niesamowitego, że cięż-
ko opisać słowami, to trzeba po 
prostu poczuć na własnej skórze.

 27 czerwca Michał Kalinow-
ski jako pierwszy z uczestni-

10 Spartakiada Seniorów to 
jedno z wydarzeń sporto-

wych, o którym pamiętały me-
dia. Zorganizowały ją Poznań-
skie Ośrodki Sportu i Rekre-
acji. Przez trzy dni, od 23 do 26 
czerwca, seniorzy rywalizowa-
li w 7 konkurencjach: bowling 
(gra w kręgle), tenis stołowy, 
pływanie stylem dowolnym na 
50 metrów, warcaby, szachy, 
lekka atletyka. Udział wzię-
ło blisko 170 uczestników. Ce-
lem była popularyzacja i upo-
wszechnianie sportu wśród se-
niorów.

Patrząc na zaangażowanie 
starszych ludzi w tę formę ak-

nie go jest wzorem dla każde-
go. Także dla wszystkich peł-
nosprawnych, którzy nie po-
trafi ą podjąć walki o swoje ży-
cie i marzenia. A dla niepeł-

nosprawnych może być uoso-
bieniem tego, co mogą w życiu 
osiągnąć. 

MARCIN WOJCIESZAK 

Skok marzeń
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Rzut piłką lekarską. 



STRONA43SIERPIEŃ 2015

Wiem, że mogę 
wszystko!

ków odbył po raz pierwszy w 
życiu samodzielny lot szybow-
cem! Zapytany przez instrukto-
ra Dariusza Łukawskiego: Czy 
jesteś gotów polecieć sam? Je-
steś bardzo dobrze przygoto-
wany – zdecydowanym tonem 
odpowiedział: tak, jestem go-
tów, jak nie teraz, to kiedy? Co to 

były za emocje! Kadra, asysten-
ci i instruktor obserwowali z zie-
mi, poczynania Michała. Była to 
chwila wstrzymania oddechu, 
trzymania kciuków i bijących 
szybciej serce. Po idealnie wyko-
nanym locie były gratulacje, ra-
dość i dzielnie się niepowtarzal-
nymi wrażeniami.

instruktora: Puchacz, 1 oso-
ba, lot samodzielny, naprężaj. 
I się zaczęło! Startujemy! To 
niesamowite: czym byłem wy-
żej tym mniejszy czułem stres. 
Aż przerodził się w ogromną 
radość! W duchu powtarza-
łem sobie jak mantrę – gościu 
ty lecisz, lecisz sam! Coś fan-
tastycznego! Dla takich chwil 
warto żyć! Teraz czuję się in-
nym człowiekiem – wiem , że 
mogę wszystko! – mówi Mi-
chał Kalinowski.

Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA 
jest współfi nansowany ze środ-
ków PFRON i 1% podatku.

MARGARETA 
DORABIALSKA-MUŚ
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 – W pierwszym momen-
cie, gdy dotarło do mnie, że 
mam lecieć sam i że to ja sam 
oświadczyłem: jestem gotów – 
był ogromny stres, zwłaszcza 
jak kabina została zamknięta 
i usłyszałem przez radio słowa 

tywności miało się wrażenie, że 
w rywalizacji z nimi niejeden 
młody człowiek nie dałby rady. 
Aby wziąć udział, trzeba było 
mieć ukończone 55 lat. W biegu 
na 60 metrów udział wzięło aż 
90 osób. We wszystkich konku-
rencjach seniorzy wykazali się 

dobrą kondycją, koncentracją i 
refl eksem. Skupienia wymagała 
szczególnie gra w szachy, gdzie 
przeważali mężczyźni. 

Zawody odbywały się na tere-
nach: Ośrodka Przywodnego Ra-
taje na os. Piastowskim, Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integra-

Trofea pokażą wnukom
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cyjnymi nr 1 na Os. Stare Żegrze, 
Term Maltańskich oraz Młodzie-
żowego Ośrodka Sportowego 
przy ul. Gdańskiej. 

Satysfakcję przyniosły uczest-
nikom trofea zdobyte w tego-
rocznej edycji spartakiady. Nie-
którzy mają w domach pokaź-
ne kolekcje medali i pucharów. 

Z dumą pokazują je swoim dzie-
ciom, wnukom i dalszej rodzinie. 
Ich aktywność pozwala łamać 
stereotypy na temat ludzi star-
szych. Z wynikami można zapo-
znać się na stronie internetowej 
www.posir.poznan.pl 

 KAROLINA KASPRZAKBieg na 60 metrów.

Kolejna konkurencja – rzut do celu.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Aforyzmy

POLITYK
Nie musi być wielki.
I mały wystarczy,
Jeśli dzięki niemu
Jest wzrost gospodarczy.

PISARZ
Spił się, jechał autem
I go zatrzymano,
Ale praw autorskich
Mu nie odebrano.

ARTYSTA
Do scen dochodziło,
Gdy wracał podpity.
W mieszkaniu fruwały
Nawet rekwizyty.

�  Żyj szybko. A nuż zdą-
żysz umrzeć na czas.

�  Czarny kot to nie prze-
sąd. To fakt.

�  Gdy niebo spadnie na 
ziemię, wszyscy będą w 
niebie.

�  Urodziłeś się? To 
właśnie zaczęła się 
twoja wieczność.

�  Ciesz się, gdy chwalą 
twoją mądrość, a nie 
urodę, bo ta pierwsza 
mija później.

�  Wszelkie rocznice 
i okazje do życzeń 
stają się wodospadem 
banałów.

�  Paradoks: te 
najbardziej 
świętoszkowate partie 
nie uszanują żadnej 
świętości.

�  Oglądając reklamy w 
telewizji dowiadujesz 
się, jak nisko 
oceniają cię autorzy i 
zleceniodawcy. 

�  Źli politycy wolą 
mówić, niż 
odpowiadać.

�  Są politycy, używani 
wyłącznie do „prania 
opozycji”. Znakomicie 
się pienią. 

BEZMÓZGOWIEC
Bezdomnego starca
Potraktował siłą
Ot tak, dla rozrywki,
Bo mu się znudziło.

WSTRĘT
I Francuz, gdy nie może
Obrzydzenia znieść,
Też się zastanawia,
Jak tę żabę zjeść.

KONOPNIAK
Wyskoczył jak Filip
Z konopi gajowy,
Bo w gaju miał szkółkę
Gang narkotykowy.

ROLOWANIE
Ci co pełnili
Ważne role,
Wyprowadzili
Chłopów w pole.

DOBRY AKTOR
Żeby zarobić
Musiał coś stracić:
W głupiej reklamie
Dał się zeszmacić.

TWARDZIEL
Chce walczyć na ringu,
Mówi, że nie pęka,
Choć nos już złamany,
Palec oraz szczęka. 

�  Święci! Uważajcie, by 
aureole nie obsunęły się 
wam na szyję!

�  Ech, gdybyż umarli mieli 
więcej taktu i nie milcze-
li tak natrętnie!

�  Bądź większy od wy-
obrażenia o sobie!

�  Odważnie spoglądaj w 
przyszłość. Być może w 
przyszłości nie będziesz 
miał już po temu okazji.

�  Mówią, ze jestem pew-
ny siebie. A na kim mam 
polegać?

�  Pomniki wołają o lepsze 
jutro.

�  Licz barany. Ale nie po-
kazuj ich palcem.

�  Dążąc do absolutnej de-
mokracji król pozwolił 
wszystkim nosić koro-
ny. Sam przywdział be-
ret.

�  Czy Ziemia nie jest cza-
sem łzą w oku Wszech-
świata?

�  Władza? Rozkazałem 
memu sercu bić. I niech 
spróbuje stanąć.

�  Koń bierze przeszkodę 
na medal dla jeźdźca.

�  Fundamenty jutra pod-
kopano już wczoraj.

�  Hiob cierpiał za nic. Wie-
dział przynajmniej, za 
co.

LECH M. JAKÓB
KOŁOBRZEG

Z KSIĄŻKI
„PORADNIK ZŁYCH MANIER”

Aforyzmy
�  Łatwiejsze jest życie 

zera, co ma naturę 
pozera.

�  Trudno nauczyć 
tolerancji kogoś, komu 
od dziecka wpaja się 
liczne uprzedzenia.

�  Leżący na plaży na 
wznak zdają się 
oczekiwać nadejścia 
kogoś z Kosmosu.

�  Trafny aforyzm, 
zyskując popularność, 
umiera jako banał.

�  Strony internetowe 
wydają się 
wytrzymalsze od 
papierowych. Znoszą 
tyle głupoty…

�  Za każdy dzień życia 
płacimy niezwykle 
wysoką cenę: jesteśmy 
coraz starsi.

�  Dziwna rzecz, lecz 
„charyzma” wciąż 
rymuje mi się z 
„Dyzma”. 

RYSZRD PODLEWSKI
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Kazimierz
Graczyk
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�  Lepkich rąk nigdy się 
nie umyje.

�  To, czego się nie 
zrobiło, nie można 
poprawić.

�  Najbardziej zgryźliwi 
bywają ci, którzy nie 
mają zębów.

�  Nawet ciężki grzech 
wypłynie jak oliwa.

�  Zmartwienia rodziców 
rosną wraz z dziećmi.

�  Ludzie bez sumienia 
nie maja problemów z 
jego czystością.

�  Człowieka czyni 
człowiekiem uczciwa 
praca.

�  Los jest rozrzutny: 
wszystkim daje 
cierpienie, nawet 
tym, którzy na nie nie 
zasłużyli.

�  Bóg dał nam życie, 
dlatego żyjąc 

W poniedziałek, w pokoju 
śniadań brygady utrzyma-

nia ruchu przędzalni zakładów 
„Alba” zgromadziło się sporo 
ludzi. W tym miejscu w tam-
tych czasach toczyły się niejed-
nokrotnie rozmowy o niespo-
dziewanych sytuacjach życio-
wych pracowników. 

– Józek, zapalisz? – zapytał 
frezer kolegę tokarza. 

– Oj nie. Mam dość – odrzekł 
łamiącym się głosem Józek. – 
Żyć już się mi nie chce. 

– Co się stało, Józiu? Chory je-
steś? – zapytał inny z kolegów. 

– Nie, nie jestem chory. Ale od 
kilku dni mój syn, który ma sie-
dem lat, pouczony w 

szkole przez wychowawczy-
nię, za każdym, razem, gdy chcę 
zapalić, mówi: tatuś, nie pal, bo 
palenie źle działa na potencję. 
Z początku nie wierzyłem, ale z 
każdym dniem… 

– Jak to?! – posypały się pyta-
nia wchodzących na śniadanie 
kolegów. 

– Sam nie wiem. Żona stała 
się jakaś dziwna, też mnie prze-
pędza, gdy chcę zapalić, odwra-
ca się, gdy chcę pocałować. 

– No to przeczekaj jakiś czas – 
poradził inny. 

– Już próbowałem. Ale gdy jej 
o tym powiedziałem, to z miej-
sca zabrała mnie do sypialni… 
Następnego dnia miałem kłopo-
ty ze wstaniem. Czułem się, jak-
bym przez cały dzień przy rozła-
dunku pracował… 

– A to ci tragedia! – skwitowali 
z rozbawieniem koledzy. 

– Też mi tragedia – przerwał 
wchodzący do pokoju śniadań 
ślusarz Henryk Szczypka. – Ja to 
dopiero mam tragedię w domu 
od kilku dni. 

– Heniu, co się stało? Chory je-
steś? – padały pytania. 

– Dobrze, powiem – ożywił 
się Heniu. – Kilku dni temu moja 
córka, która chodzi do jednej 
klasy z synem Józka, przyszła 
ze szkoły i powiedziała, że musi 
wyjść za mąż. Gdy zapytaliśmy 
o powód, oczywiście przekona-

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Lekcje 
wychowawcze

ni, że to dziecięcy wymysł, odpo-
wiedziała, że całowała się z ja-
kimś Jasiem z klasy. 

– I co?! – padły pytania pełne 
zdziwienia. 

– Przyuważyła ich wycho-
wawczyni i wezwała oboje do 
pokoju nauczycielskiego. I tam 
im wytłumaczyła, że gdy chło-
piec całuje dziewczynę, to koń-
czy się to ciążą i powinno być za-
warte małżeństwo. A wy, powie-
działa, jesteście jeszcze dziećmi 
i na związek małżeński jest dla 
was o wiele za wcześnie. Z dru-
giej strony, dodała, hańbą jest, 
gdy ktoś z tego powodu unika 
małżeństwa. I co o tym myślicie? 

– Należałoby za te głupoty 
wiedźmie mordę obić – mruk-
nął Stasiu Kukuła, mieszkaniec 
dzielnicy Bałuty. – Żeby tak roz-
mawiać z dziećmi z pierwszej 
klasy… 

– Poczekajcie – przerwał spo-
kojnym głosem mistrz Kowalski. 
– Może te dzieci czegoś nie zro-
zumiały?

– Wiecie co? – odezwał się 
milczący dotąd Stasiu Grabski. – 
Moja córka chodzi do tej samej 
klasy co Jasio i córka Heńka. Od 
kilku dni o godzinie dwudziestej 
chodzi spać, bo, jak twierdzi, nie 
chce mnie i żonie przeszkadzać 
w kochaniu… 

– To źle?! 
– Może i nie, ale to jest jakieś 

chore! Córka przyznała, że tak 
ich pouczyła wychowawczyni 
ich klasy. Moim zdaniem ta pani 
za dużo sobie pozwala. 

– Wiecie co – włączył się Ko-
walski – szkoda nerwów. Zaj-
rzę do komitetu i powiem, co się 
dzieje w tej szkole. Znajdą jakąś 
radę.

Nauczycielkę pouczono, oso-
bliwe lekcje „wychowawcze” 
skończyły się. Jedynie w pamię-
ci pracowników „Alby” na długo 
zapisał się komentarz naczelne-
go dyrektora: 

– Do pioruna, nasze zakłady 
to osiem wydziałów, ale w żad-
nym nie dzieje się tyle dziwactw, 
co w przędzalni centrala. I jak tu 
marzyć o sukcesach produkcyj-
nych?!

powinniśmy być razem 
z Nim.

�  Bóg jest wszędzie, 
nawet tam, gdzie nie 
ma ludzi.

�  Wtedy ludzie osiągają 
dno, kiedy poza 
pieniędzmi nic ich nie 
interesuje. 

�  Zawsze znajdą się 
usłużni, którzy za 
darmo podstawiają 
nam nogi.

�  To jest duża 
odpowiedzialność być 
cząstką, bez której 
całość nie może 
istnieć.

�  Grzeszę, więc jestem 
człowiekiem.

�  Ci, którzy się czołgają, 
nie widzą błękitu 
nieba.

�  Kiedy brakuje nam 
słów, wtedy najczęściej 
przeklinamy. 

�  Niektórzy są 
nieobliczalni; licząc na 
lepsze czasy, nie liczą 
się z nikim.
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Myśli niepokorne
Tadeusz
Maryniak
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W ładny, chociaż chłodny 
dzień 16 czerwca nasz 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu wybrał się do ogro-
du państwa Elżbiety i Zbignie-
wa Zawadów, aby podziwiać 
piękno przyrody i mieszkające 
tam zwierzęta. 

Spotkanie rozpoczęliśmy spa-
cerem po ogrodzie, wśród szu-
mu drzew, śpiewu ptaków i 

mieszkających tam stworzeń. Są 
to lamy, strusie, psy, konie, kró-
liki i wiele innych. Dziękujemy 
gospodarzom za możliwość mi-
łego spędzenia czasu w ich mi-
ni-zoo, pełnym zwierząt zarów-
no egzotycznych jak i swojskich. 

AGATA KIEJDROWSKA 
MICHAŁ OGONIAK

Do biblioteki Szkoły Pod-
stawowej numer 4 imienia 

Jana Brzechwy w Swarzędzu 
udaliśmy się 17 czerwca na za-
proszenie Aleksandry Scheller i 
klasy V d. 

Chociaż dobrze znamy baj-
kę o Kopciuszku, przedstawio-
na w odnowionej wersji potrafi -

ła wszystkich zaskoczyć. Mamy 
nadzieję, że pierwsze spotkanie 
z naszymi nowymi przyjaciółmi 
nie będzie ostatnim. Jak się do-
wiedzieliśmy od wychowawczy-
ni klasy V d, spotkanie z nami 
wzruszyło jej uczniów.

MICHAŁ OGONIAK

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepeł-

nosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” zorga-
nizowało 27 czerwca na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
tradycyjny Festyn Integracyj-
ny „Razem możemy więcej” – 
tym razem pod nazwą „Ale Ko-
smos” – który odbył się na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kórniku. 

Oprócz gospodarzy w spotka-
niu uczestniczyły osoby ze Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu i z Gośliń-
skiego Stowarzyszenia Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych z 

Przedstawiciele Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 

„Lubonianka”: prezes Jerzy Zie-
liński oraz Zbigniew Cybulski i 
Bronisław Tomkowiak gościli 
na VIII Spartakiadzie Sportowej 
dla Dzieci Przedszkolnych 28 
maja w Przedszkolu nr 5 „We-
seli Sportowcy” w Luboniu.

Przedszkolacy rywalizowa-
li w sztafecie, rzutach do celu, 
w grze w dwa ognie i w turnie-
ju piłkarskim. „Lubonianka” fun-

dowała puchary dla drużyn, któ-
re wręczał Jerzy Zieliński. Zwy-
ciężyła reprezentacja „Wesołych 
Sportowców”, dwa drugie miej-
sca zajęły dwie grupy sześcio-
latków ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Luboniu, trzecie – „Po-
godne Przedszkole” – „Tip-Topka 
Odkrywcy” i piąte – „Czarodziej-
ski Ogród”. Miasto Luboń ufun-
dowało dzieciom kredki i inne 
upominki. 

ROBERT WRZESIŃSKIKopciuszek
XXI wieku

Dziki, lamy
strusie, konie

Murowanej Gośliny. Obecnych 
powitał Mały Książę i Róża – 
przyjaciele ze Stowarzyszenia 
Teatralnego „Legion”. 

Artyści z Poznania: Kasia 
Woźniak jako Andromeda i Arek 
Kot jako Kapitan Planeta prowa-
dzili gry i zabawy kosmiczne, np. 
wykonywanie mumii, kosmicz-
nej piany itp. Było karmienie ufo-
ludka, kolorowanie rakiet, po-
kaz kosmicznej mody. A do tego 
atrakcje plastyczne i hipoterapia. 

Robert
Wrzesiński
POZNAŃ
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Krwiodawcy 
– dzieciom
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Grupa członków PKPS w 
Kórniku pod opieką Bog-

dana Wesołka 20 czerw-
ca wyjechała na dziewięcio-
dniowy wypoczynek w ośrod-
ku „Alfa” w Rewalu nad mo-
rzem. W grupie najstarsza 
była 94-letnia pani Wiktoria, 
najmłodszy – 5-letni Rafał.

Był wyjazd do Kamienia Po-
morskiego, gdzie zwiedzono 
katedrę i inne zabytki. W Koło-
brzegu wycieczkowicze obej-
rzeli latarnię morską, molo, 
park nadmorski, deptak nad-
brzeżny i statek muzeum. W 

Międzyzdrojach podziwia-
li park zdrojowy, promenadę 
gwiazd, molo, amfi teatr, gabi-
net fi gur woskowych. Odwie-
dzili Niechorze i Pobierowo, 
aby zobaczyć grób nieznane-
go żołnierza, odszukany i upo-
rządkowany przez kórnickich 
harcerzy.

Podczas pobytu wczasowi-
cze obchodzili wspólnie imie-
niny koleżanek i kolegów, były 
spotkania towarzyskie, kwiaty, 
drobne upominki. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Podczas kolejnej akcji 
krwiodawczej zorgani-

zowanej przez Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. Błogosła-
wionego Edmunda Boja-
nowskiego w Luboniu 5 lip-
ca krew oddały 74 osoby, w 
tym 14 kobiet (łącznie 33,3 
litry krwi). Akcję prowadzili 
pracownicy RCKiK.

Do klubu zapisało się dwo-
je nowych członków: Renata 
Antkowiak z Lubonia i Mar-
cin Buszka z Poznania. Ak-
cję sponsorowali: „Dramers” 
SA Rabowice koło Swarzę-
dza, Terravita Sp. z o.o. w 
Poznaniu, Urząd Miasta w 
Luboniu, Unilever Poznań, 
„Ziołolek” Sp. z o.o. w Pozna-
niu. Pomagali: Adam Szy-
dłowski, Zbyszko Wojcie-
chowski, Bronisław Tomko-
wiak, a pomieszczenia udo-
stępnił dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Luboniu 
Grzegorz Anioła.

Zasłużeni Honorowi Daw-
cy Krwi (kobieta po 5l, męż-
czyzna po 6l roku życia) 
mają prawo do świadczeń 

Członkowie Klubu Seniora 
„Piastun” przy Domu Kul-

tury „Na Skarpie” Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych” w Poznaniu uczestni-
czyli 28 maja w majówce na 
przystani Poznańskich Ośrod-

ków Sportu i Rekreacji na 
osiedlu Piastowskim. Była gra 
w bowling, wspólne śpiewy, 
zabawa pod namiotem, imie-
niny solenizantów. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Seniorzy
pod namiotem

poza kolejnością w placów-
kach szpitalnych i ambula-
toryjnej opieki specjalistycz-
nej. Bliższe informacje na 
http://www.nfz.gov.pl . 

ROBERT WRZESIŃSKI

Krew z Lubonia 
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4 lipca w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Psarskiem koło 

Śremu w województwie wiel-
kopolskim odbył się corocz-
ny Zjazd Rodzin połączony ze 
Świętem Kapelusza. Do oko-
ło 100 osób przyjechało ponad 
200 krewnych z różnych stron 
Polski. Był to szczególny dzień, 
zwłaszcza dla mieszkańców 
Domu, którzy dzięki tej inicja-
tywie mogli poczuć się ludźmi 
zdolnymi do pełnego uczest-
nictwa w życiu społecznym.

Gości powitał Hieronim Bart-
kowiak, dyrektor. Z wizytą do 
seniorów przyjechał także prof. 
zw. dr hab. Stanisław Kowalik, 
kierownik Katedry Kultury Fi-
zycznej Osób Niepełnospraw-
nych Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu. W DPS 
w Psarskiem przez lata profesor 
realizował różne projekty i ba-
dania naukowe, m.in. mające na 
celu przeciwdziałanie wyklucze-
niu osób starszych, samotnych i 
przewlekle chorych. 

– Dzisiaj wszyscy tworzy-
my jedną rodzinę i trudno roz-
poznać, kto jest gościem, a kto 
mieszkańcem. Dziękuję przy-
byłym za to, że znaleźli czas i 
mimo upału pojawili się, aby 
uświetnić ten dzień w sposób 
wyjątkowy. Rodzina jest dla każ-
dego człowieka najważniejsza. 
Warto rozejrzeć się, kto jest tu 
sam i choć przez chwilę dotrzy-

rada w kapeluszach: zwyczaj-
nych, słomkowych, ale też fi ne-
zyjnych, zadziwiających pomy-
słowością. Była loteria kapelu-
szowa, śpiewy, biesiada, konkur-
sy i tańce, do których grała gru-
pa „Jarko – Band”. Eksponowano 
efekty twórczej pracy seniorów 
podczas zajęć terapeutycznych 
w Domu. W Psarskim mieszka 
sporo utalentowanych osób. Kil-
koro (wśród nich nieżyjąca już 
Mieczysława Pryber) opowiada 
o swoich pasjach artystycznych 
za pośrednictwem strony inter-
netowej www.dpspsarskie.srem.
info. Zachęcamy do zapozna-
nia się z opowieściami umiesz-
czonymi na podstronie „Pasje 
mieszkańców”. 

 KAROLINA KASPRZAK

XXIII ZJAZD RODZIN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIEM

Z najbliższymi
w cieniu drzew
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Zabawa taneczna. 

mać mu towarzystwa. Ze smut-
kiem dostrzegam, że wielu mo-
ich znajomych z tego Domu już 
odeszło. Żyjemy w czasach, w 
których więzi ludzkie zaczynają 
się rwać. Oby każdy wracający z 
tej uroczystości poczuł się lepszy 
– mówił profesor.

Słońce i cień drzew w parku 
sprzyjały rozmowom. Zjazd Ro-
dzin stał się też okazją do refl ek-
sji nad miejscem człowieka star-
szego w świecie społecznym. 
Tym, którzy nie mogli wyjść na 
zewnątrz, bliscy towarzyszyli 
przy łóżkach.

Na uznanie zasłużyła prezen-
tacja chóru mieszkańców i pa-

Profesor Stanisław Kowalik mówi o dotrzymaniu towarzystwa 
samotnym. Z prawej dyrektor Hieronim Bartkowiak.

Parada w kapeluszach.

Wśród przyrody.

Prezentacje, przy których pomagał Tadeusz Kaczmarek, 
instruktor pracowni kulturalno-oświatowej.


