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Blisko ludzi

Z

mniejszeniem nierówności
ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci, integracją osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, przedsiębiorczością społeczną oraz
innowacjami społecznymi w
zwalczaniu bezrobocia – tymi
m.in. zagadnieniami zajmowała się Krystyna Łybacka, Poseł do Parlamentu Europejskiego w 2015 roku w czasie posiedzeń plenarnych w Strasburgu.
Z inicjatywy K. Łybackiej zrealizowano wydarzenia adresowane do seniorów z Wielkopolski. Były to szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego,
przeciwpożarowego, prawnego
i zdrowotnego, zajęcia komputerowe, z języka niemieckiego,
spotkania ze znanymi mieszkańcami ziemi konińskiej, porady prawne itd. Ponadto Poseł
Łybacka działała w komitetach
honorowych – jednym z nich
był komitet honorowy obchodów 30-lecia Klubu Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Swarzędzu.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK

Wręczono
medale

Z

radością informujemy, że
nasza redakcja otrzymała
medal 30-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża w Swarzędzu. Takim medalem uhonorowano łącznie 72 osoby i instytucje działające na terenie powiatu poznańskiego podczas
uroczystości jubileuszowej 14
listopada, o której pisał p. Błażej Friedrich w wydaniu grudniowym „Filantropa Naszych
Czasów” na str. 6 w artykule
„Twoja krew – moje życie”.
Medal otrzymali m.in.: Krystyna Łybacka, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bożena Szydłowska, Poseł na Sejm RP, Piotr
Florek, Senator RP, Waldemar
Witkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski,
starosta poznański, radni Powiatu Poznańskiego – Barbara Antoniewicz, Marek Lis, Paweł Bocian i Zdzisław Kulczyński oraz
Teresa Gromadzińska, dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych i
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. kk

Koncert dla Kuby

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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Kuba walczy z nowotworem nieoperacyjnym guza pnia mózgu.

E

strada Poznańska i Scena
na Piętrze przy współudziale Drużyny Szpiku zorganizowały koncert charytatywny na
rzecz chorego Kuby.
Kuba ma dzisiaj prawie 8 lat.
W październiku 2012 roku rozpoznano u niego nowotwór nieoperacyjny pnia mózgu.
– Od tego czasu Kuba przeszedł dziesięć cykli chemioterapii i radioterapii. Po nich guz
się zmniejszył o połowę – mówi
pani Agnieszka, mama Kuby. –
Przez rok stan synka był w miarę stabilny. Niestety, we wrześniu



2014 roku była wznowa. Przez
kilka przebywał miesięcy w Hospicjum „Palium“ w Poznaniu.
Obecnie jest w domu.
Aby pomóc Kubie Estrada Poznańska, Scena na Piętrze oraz
Drużyna Szpiku zorganizowały
koncert charytatywny.
– OPEN MIC POZNAŃ jest cyklicznym, comiesięcznym projektem muzycznym Estrady Poznańskiej, w ramach którego na scenie spotykają się młodzi wokaliści Art of Voice Studio oraz doświadczeni muzycy.
Ideą jest wspólne muzykowanie

amatorów i zawodowców. Koncerty są otwarte dla publiczności, a zamiast tradycyjnych biletów podczas każdego spotkania
poznańskie fundacje sprzedają cegiełki. W ten sposób każdy
uczestnik może wesprzeć działalność organizacji. Tym razem
młodzi wokaliści zaśpiewali dla
Kuby – mówi Ewa Nawrot, właścicielka Art of Voice Studio.
– Mogliśmy usłyszeć piosenki m.in. Anny Jantar czy Michaela Jacksona. Zebraliśmy dla
Kuby 541,63 zł – mówi Krzysztof Sierant, koordynator z Drużyny Szpiku.
Sytuacja materialna rodziny
Kuby jest trudna. Pani Agnieszka wraz z synem utrzymuje się
przede wszystkim ze świadczeń
na niepełnosprawne dziecko
oraz dzięki ludziom dobrej woli.
– Kuba codziennie musi przyjmować leki, kroplówki. Leczenie jest bardzo drogie. Dlatego
każda pomoc jest dla nas dużym wsparciem – dodaje pani
Agnieszka.
Kuba na co dzień jest pod
opieką hospicjum domowego
oraz Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”. Darowizny można
wpłacać na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: 15 1060
0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie tytułem: 20990 Grzelczak Jakub darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia. Więcej informacji o Kubie na fanpage na Facebooku: „Kubuś walczy z nowotworem mózgu”.

STANISŁAW FURMANIAK

7ZyMSRGDWNX
7ZyMSRGDWNX





SRPRĪHQDPVNXWHF]QLHMZDOF]\üREH]ZDUXQNRZHX]QDQLH
OXG]NLHMJRGQRĞFLRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK
LLFKZV]HFKVWURQQHMREHFQRĞFLZĪ\FLXVSRáHF]Q\P
7DNLMHVWFHORJyOQRSROVNLHJRPLHVLĊF]QLND
Ä)LODQWURS1DV]\FK&]DVyZ´

:HVSU]HV]QDVZSLVXMąF.56
]GRSLVNLHPÄQDFHOHVWDWXWRZH´
Z]H]QDQLXSRGDWNRZ\P]DURN

STRONA

STYCZEŃ 2016

3

Wspieramy społeczną
aktywność
Z JANEM GRABKOWSKIM, starostą poznańskim rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

FOT. ARCHIWUM

nie pozwalają udzielić pomocy
wszystkim potrzebującym.

– Które kwestie społeczne,
dotyczące środowiska osób z
niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego, uważa
Pan za najpilniejsze do rozwiązania w 2016 roku?
– W powiecie poznańskim na
dzień 30 czerwca 2015 roku z
orzeczoną prawnie niepełnosprawnością było 14. 244 osób.
Rok wcześniej, 31 marca, odnotowaliśmy tych osób o ponad
2 tysiące mniej. Ludzi z ograniczeniami sprawności przybywa i ich właśnie chcemy otoczyć szczególną troską i opieką. Mówimy o prawnie orzeczonej niepełnosprawności, a
trzeba pamiętać, że wzrasta też
liczba osób z niepełnosprawnością biologiczną, czyli tych, które odczuwają skutki zdrowotne
swojej niepełnosprawności, ale
fakt ten nie jest potwierdzony
orzeczeniem. Powiat Poznański będzie wspierał organizacje
pozarządowe i inne podmioty
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez doﬁnansowanie realizacji zadań
w ramach otwartych konkursów ofert. Organizacje społeczne oraz placówki działają aktywnie choćby w kwestii zapobiegania wykluczeniu społecznemu, rozwijania twórczych
zainteresowań czy wsparcia w
odnalezieniu się na rynku pracy. Jako samorząd dostrzegamy dużo problemów wymagających pilnego rozwiązania,
ale pieniądze, które Powiat Poznański otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– Udało się znaleźć dodatkowe fundusze na zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze. Jaka to
kwota?
– W 2015 roku Powiat Poznański przekazał z budżetu
180 tysięcy złotych na ten cel.
Podobnie jak w minionych latach będziemy wkrótce składać
wnioski na dostępne dla Powiatu programy w celu pozyskania
dodatkowych środków na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
– W powiecie poznańskim
działalność rozpoczęły dwa
kolejne warsztaty terapii zajęciowej. Ile osób obecnie korzysta z terapii we wszystkich
WTZ?
– Z terapii we wszystkich
WTZ korzysta 259 uczestników.
Dwa nowe WTZ – w Luboniu i
w Pobiedziskach – rozpoczęły działalność 15 grudnia 2015
roku. W każdym z nich zawodowo oraz społecznie rehabilituje
się 20 uczestników. Powiat Poznański udziela pomocy ﬁnansowej na działalność tych placówek z własnego budżetu w
kwocie wyższej niż określają to
przepisy. Mówią one o wsparciu 10%, my pokrywamy 15%
kosztów. W minionym roku Powiat Poznański wsparł funkcjonowanie tych placówek łączną
kwotą 630 tysięcy 630 złotych.
– Czy jest szansa, że na terenie powiatu poznańskiego powstanie zakład aktywności zawodowej, który uczestnikom
WTZ umożliwi podjęcie pracy?
– Mamy świadomość, że taka
potrzeba istnieje. Nic nie zdziałamy bez wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, dlatego cieszy nas, że w tym temacie wykazują one gotowość
do aktywności. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu zamierza utworzyć ZAZ na terenie
gminy Czerwonak. Umożliwił-

by on podjęcie pracy uczestnikom prowadzonego przez tę organizację WTZ w Owińskach. Z
kolei Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach planuje
utworzenie spółdzielni socjalnej. Jako samorząd jesteśmy gotowi wspierać każdą inicjatywę
w tym względzie.
– Jak wysoka w 2015 roku
w powiecie poznańskim była
stopa bezrobocia osób z ograniczeniami sprawności w porównaniu do lat wcześniejszych?
– Na dzień 1 grudnia 2015
roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Poznaniu były zarejestrowane 293 osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami i
253 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. Tak jak odnotowujemy wzrost liczby osób
niepełnosprawnych, tak też zauważamy w odniesieniu do lat
ubiegłych wzrost liczby osób
poszukujących pracy. Przyznam, że dużą przeszkodą w
zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jest mentalność
pracodawców i bariery psychologiczne po stronie osób z ograniczeniami sprawności. Działań
związanych z zachętą pracodawców do zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami nigdy
za wiele, dlatego staramy się
systematycznie je podejmować.
Takim właśnie przedsięwzięciem była konferencja pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, zorganizowana 28 września 2015 roku przez Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach.
Dodam, że obecnie zatrudniamy w Starostwie Powiatowym
31 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi 8,2% wszystkich zatrudnionych. Dzięki takiemu wskaźnikowi nie ponosimy obowiązkowych wpłat na PFRON.
– Jak ocenia Pan sytuację

materialno-bytową osób z niepełnosprawnościami oraz ich
rodzin?
– Odpowiedzi na to pytanie powinny udzielić gminne
ośrodki pomocy społecznej. Patrząc jednak na kwoty przeznaczane przez Powiat Poznański
na szeroko rozumianą pomoc
społeczną oraz na liczbę składanych do nas wniosków na
różnego rodzaju doﬁnansowania, sytuacji materialno-bytowej
osób z niepełnosprawnościami na pewno nie można określić jako dobrej. Musimy pamiętać, że ci ludzie potrzebują pieniędzy nie tylko na utrzymanie,
ale też na leczenie, rehabilitację czy zakup sprzętu ortopedycznego. Ubóstwo dotyka nawet najbogatsze kraje. Nigdy nie
będziemy w stanie tego problemu pokonać ani też proponowane wsparcie nigdy nie okaże się wystarczające. Aby pomóc tej grupie społecznej, każdego roku ogłaszamy konkursy
ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Na
ten cel na 2016 rok Powiat Poznański przeznaczył kwotę 300
tysięcy złotych.
– Jakie inicjatywy w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami Powiat Poznański
zamierza realizować w 2016
roku?
– Będą kontynuowane inicjatywy zmierzające do wyrównywania szans osób z ograniczeniami sprawności i umożliwiające im kontakt ze społeczeństwem. Planujemy zrealizować
po raz czwarty Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych „Zlot
Talentów”, do udziału w którym
już teraz zapraszamy. Będziemy wspierać dotychczas realizowane przez organizacje pozarządowe inicjatywy jak np.
Powiatowy Przegląd Piosenki
Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” Stowarzyszenia „Promyk”. Powiat Poznański jest samorządem otwartym na dialog i
współpracę. Nowe inicjatywy są
zawsze mile widziane.
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PAMIĘCI EDWARDA NIEMCZYKA

Wyjątkowy w dobroci
i radości życia
czerwcu 2015 roku minęło 7 lat od śmierci
Edwarda Niemczyka, współtwórcy Polskiego Ruchu Sportowego Osób Niepełnosprawnych, jednego z założycieli Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, wieloletniego prezesa poznańskiego Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów „Start” (obecnie Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Poznaniu).
29 listopada w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
„Wielspin” w Wągrowcu odsłonięto tablicę upamiętniającą tego niezwykłego człowieka.
Uroczystość była wspólną inicjatywą rodziny, Stowarzyszenia „Start” i „Wielspinu”.
Wziął w niej udział Jan Filip Libicki, senator RP, Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw
Osób Niepełnosprawnych, Roman Durda, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza do spraw Studentów Niepełnosprawnych, Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Romuald Schmidt, prezes Stowarzyszenia „Start”, Beata Dopierała, prezes ﬁrmy „Wielspin”
spółka z.o.o., Zdzisław Bączkiewicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspomagania i

w Wągrowcu. Mistrz, Mentor, Autorytet – człowiek wyjątkowy w swojej dobroci i radości życia. „Bez rąk, chwytałeś wszystkich! Nie widząc,
widziałeś najpiękniej!”. Tablica widnieje obok tablic upamiętniających inne zasłużone
postacie – prof. dr hab. n.med.
Wiktora Degę, prekursora polskiej rehabilitacji, Edwarda
Hałasa, zasłużonego dla rozwoju spółdzielczości inwalidów, Witolda Sokolnickiego,
inwalidy wojennego, inicjatora i prekursora rozwoju spółdzielczości inwalidów, Kazimierza Chudeckiego, żołnierza Armii Krajowej zasłużonego w tworzeniu i inspirowaniu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Poznaniu, Konrad Kołbik, prezes
Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Ireneusz Lesicki, nauczyciel Zespołu Szkół nr 109
w Poznaniu-Kiekrzu i inni,
licznie zebrani, przyjaciele
Niemczyka.
Aleksander
Niemczyk,
syn, dziękował za możliwość
umieszczenia tablicy przypominającej o zasługach ojca.
Opatrzono ją napisem: „Prezes Stowarzyszenia „Start”
w Poznaniu. Pionier polskiego sportu paraolimpijskiego
i turnusów rehabilitacyjnych

Tablica upamiętniająca
zasługi.

FOT. MAREK KACZMARCZYK

W

Przyjaciele Edwarda Niemczyka.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

rozwoju spółdzielczości inwalidów oraz Leona Borowskiego, zasłużonego w tworzeniu
po 1945 roku zrębów i inspirowaniu rozwoju spółdzielczości
inwalidów.

Aleksander Niemczyk dziękuje za możliwość umieszczenia
tablicy przypominającej o zasługach ojca.

Edward Niemczyk urodził
się w 1927 roku w Śremie1. Był
żołnierzem AK. W 1942 roku
traﬁł do kompani dywersyjnej AK, gdzie był łącznikiem i
zwiadowcą. Po II wojnie światowej, 15 maja 1945 roku, rozbrajając granat, stracił ręce i
prawie całkowicie – wzrok.
Ukończył studia na Wydziale
Prawa ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego. Przez wiele lat pracował w Regional-

nym Związku Spółdzielczości Inwalidów w Poznaniu. W
czerwcu 1953 roku został zawodnikiem pierwszej w historii reprezentacji kraju na Europejskich Igrzyskach Inwalidów w Linzu. Był twórcą i animatorem turnusów rehabilitacyjnych „Integra” w Wągrowcu,
pomysłodawcą sztafety niepełnosprawnych pływaków przez
kanał La Manche w 1994 roku.
W latach 60 XX wieku był reprezentantem Poznania na mistrzostwach Polski w pływaniu. Nie ustawał w walce o respektowanie praw należnych
osobom niepełnosprawnym,
pomagał niezliczonej ilości
osób w staraniach o rehabilitację czy sprzęt ortopedyczny.
Bliska była mu idea pracy organicznej. Towarzyszył zawsze
optymizm. Kochał ludzi. Rehabilitował ciało i duszę.
Wspomnienia
Niemczyka
zostały uhonorowane I nagrodą w poznańskim konkursie
literackim „Moje losy”, którego plonem jest wydany w 2008
roku przez Fundację Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop” zbiór 12 autobiograﬁi osób niepełnosprawnych
z całego kraju. W tej właśnie
publikacji został umieszczony tekst jego autorstwa zatytułowany „Szlachetne blizny”, w
którym opisuje historię swojego życia.

KAROLINA KASPRZAK
1

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Edward_Niemczyk
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „REHA FOR THE BLIND® IN POLAND”

POZNAŃ

T

ak brzmiał tytuł 13 edycji międzynarodowej konferencji „Reha for the blind® in
Poland” zorganizowanej przez
Fundację „Szansa dla niewidomych” 3 i 4 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Hasłem spotkania środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich
było zdanie: „Jak widzieć więcej – medycyna, technologia
i rehabilitacja idą nam z pomocą”. Konferencję objęła patronatem honorowym Agata
Kornhauser-Duda, małżonka
Prezydenta RP.
Patronat sprawował również
Pełnomocnik Rządu do spraw
Osób Niepełnosprawnych, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Minister Pracy, Rodziny i
Polityki Społecznej, Marszałek
Województwa Mazowieckiego
i Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy. Projekt był współﬁnansowany ze środków PFRON.
Dwa miesiące wcześniej,
7 października, w poznańskim Hotelu „Andersia” odbyła się konferencja „Reha for the
blind® in Poznań” integrująca osoby z dysfunkcją narządu
wzroku z Wielkopolski (relację
z wydarzenia publikowaliśmy w
wydaniu listopadowym „Filantropa Naszych Czasów” z 2015
roku na str. 12 i 13). Międzynarodowe spotkanie w Warszawie zebrało zainteresowanych
z różnych stron kraju i świata.
Przez dwa dni wygłaszano ciekawe prezentacje m.in. z zakresu technologii adaptacyjnych
niwelujących skutki uszkodzeń
wzroku, były panele dyskusyjne, spotkania, wystawy i koncerty. Duże zainteresowanie
wzbudziła wystawa tyﬂorehabilitacyjna, na której eksponowano urządzenia, oprogramowanie, książki wydane z myślą o
osobach z dysfunkcjami wzroku, przybliżano działalność instytucji i organizacji pozarządowych. Informacji na temat dostępnych form pomocy udzielali
wolontariusze i tłumacze-przewodnicy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Na stoisku organizacji można było zapoznać się z wydawanym przez
TPG kwartalnikiem „Dłonie i
słowo” czy prezentowanym w
formie ilustracji zbiorem rzeźb
osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Prace

Świat dotyku,
dźwięku
i magnigraﬁki

Marcin Bajerowicz, redaktor naczelny „Filantropa Naszych
Czasów” odebrał statuetkę i dyplom za zwycięstwo miesięcznika
w konkursie „Idol 2015” w kategorii media.
dowodzą ich talentów i zdolności twórczych.
O tym, czy środowisko osób
niewidomych i słabowidzących jest zintegrowane z innymi
ludźmi oraz o systemie wsparcia tej grupy społecznej rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego pod nazwą „Sytuacja naszego środowiska” z udziałem
Małgorzaty Pacholec, Aleksandra Waszkiewicza, Grzegorza
Kozłowskiego i Dariusza Linde.
Wyłoniono m.in. trudność w dostępie do leczenia wad wzroku
oraz niewystarczające wsparcie
w codziennej egzystencji.
3 grudnia przed wejściem
głównym do PKiN zorganizowano manifestację środowiska niewidomych pod hasłem „My nie
widzimy nic, a Wy – czy widzicie
nas?”. Jej celem było uświadomienie społeczeństwu wagi problemów, z którymi na co dzień
zmagają się ludzie z uszkodzeniami wzroku. Dla większości
osób te kwestie wciąż są niezrozumiałe.
Tego samego dnia rozstrzygnięto konkurs „Idol 2015” organizowany corocznie przez
Fundację „Szansa dla niewido-

mych”. Laureatów w 5 kategoriach (środowisko, media, urząd,
edukacja, ﬁrma/instytucja) wyłoniono na podstawie głosowania internetowego. I tak: w kategorii środowisko największą liczbę głosów uzyskał Bartosz Zakrzewski, osoba słabowidząca, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w kategorii media – miesięcznik „Filantrop Na-

szych Czasów”, na łamach którego swoją twórczość publikują
m.in. osoby niewidome i słabowidzące, w kategorii urząd – Katarzyna Glema, członek Miejskiej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, matka dziecka słabowidzącego działająca w Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących oraz w Stowarzyszeniu Na
Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę więcej”, w kategorii edukacja – Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w kategorii ﬁrma/instytucja – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu posiadająca oddział dla niewidomych
i słabowidzących, jej siedziba
jest najlepiej dostosowanym budynkiem w stolicy Wielkopolski. Zwycięzcy otrzymali statuetki „Idola 2015” i dyplomy, które wręczał Marek Kalbarczyk,
prezes Fundacji „Szansa dla niewidomych”. Dzień później poznano laureatów konkursu „Idol
2015” w kategorii ﬁrma/wystawca roku, produkt roku dla niewidomych i produkt roku dla słabowidzących.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Karolina
Kasprzak

Stoisko z pracami wykonanymi przez osoby z dysfunkcjami
wzroku.
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Zwycięskie
projekty

W

ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 doﬁnansowanie
otrzymały dwa projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami.
Pierwszym jest projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących pod nazwą „Poznań
– miasto przyjazne dla niewidomych”, drugim – projekt Zespołu Szkół Specjalnych nr 101
w Poznaniu pod nazwą „Sale
samodzielności dla uczniów
niepełnosprawnych Zespołu
Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu”.
Projekt „Poznań – miasto
przyjazne dla niewidomych”,
jak czytamy na stronie www.
poznan.pl, zakładał wykonanie i montaż dwóch makiet dla
niewidomych z brązu na granitowych podstawach, utworzenie trzech tras pasów naprowadzających oraz przystosowanie Muzeum Archeologicznego do potrzeb osób z uszkodzeniami wzroku.
Szacunkowy koszt projektu to 500 tysięcy złotych, przy
czym z uwagi na ograniczenie
budżetu do kwoty 100 tysięcy
złotych realizator dokona ostatecznego wyboru działań.
Z kolei projekt „Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu” przewidywał przekształcenie trzech pracowni klas
przysposabiających do pracy
w sale samodzielności.
Sale będą wyposażone w
przystosowany sprzęt gospodarstwa domowego i meble, z których mogą korzystać uczniowie z dysfunkcjami narządu ruchu. Szacunkowy koszt projektu to 90 tysięcy złotych.

15 LAT DOMU POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

Z miłości do ludzi
N

iebanalni i ambitni
twórcy oderwali od codziennych obowiązków kilkadziesiąt osób, aby zaprezentować im swoje dzieło. Mowa o podopiecznych
Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie w powiecie poznańskim prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w
Poznaniu. 10 grudnia można było obejrzeć spektakl
przygotowany w ramach
„Wieczoru z Aniołami”. Tegoroczna edycja była połączona z obchodami 15-lecia
placówki.
Widowisko wystawione w
sali Jana Pawła II Paraﬁi pod
wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej
Marii Panny w Puszczykowie było zatytułowane „Pięć
aniołów w niebie mieszkało”. Z poruszającą opowieścią zapoznali się przedstawiciele placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych z Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, ich opiekunowie, rodzice, przyjaciele, księża oraz
samorządowcy. Prezentowano prace plastyczne i literackie nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia, z przekazem muzycznym wystąpili
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.
Zygmunt Jeżewski, członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego, składając gratulacje

OPRACOWAŁA
KAROLINA KASPRZAK

SPROSTOWANIE
Na stronie 44 „Filantropa Naszych Czasów” z listopada 2015
roku pod nazwiskiem naszego
stałego autora Tadeusza Józefa Maryniaka z Warszawy znalazł się aforyzm nie jego autorstwa, kilkakrotnie powtórzony
z powodu błędu technicznego.
Przepraszamy autora i czytelników. mb

Praca „Mój Anioł Stróż”
Ewy Kwiatkowskiej,
uczestniczki Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Owińskach.

Życzenia składają reprezentanci Zespołu Szkół Specjalnych
w Kowanówku.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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Spotkanie aniołów.
Jerzemu Pelowskiemu, kierownikowi DPM, powiedział
że prowadzona terapia oraz
rehabilitacja społeczna nie
przyniosłaby tak znaczącego
efektu, gdyby nie była podyktowana miłością do ludzi.
W 1997 roku Zgromadzenie Ducha Świętego przekazało obiekt paraﬁalny Fundacji „Pomoc Maltańska”.
Zapadła wtedy decyzja o konieczności dokonania generalnego remontu budynku,
przebudowy oraz przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace remontowe i modernizacyjne zakończyły się w czerwcu 2000 roku. Pierwsi podopieczni traﬁli do DPM miesiąc później. To placówka dziennego pobytu dla
osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego
działająca na zasadach obowiązujących środowiskowe
domy samopomocy.

W terapii bierze udział 27
uczestników z gmin Mosina, Puszczykowo i Luboń.
Prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe, dające możliwość rozwoju talentów twórczych (m.in. warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, ekologiczno-techniczne, trening kulinarny), nauki
samoobsługi oraz wszelkich
czynności przydatnych w codziennym życiu. Organizowane są wydarzenia cykliczne jak „Malta Strong” (sportowe zmagania siłaczy), „Wieczór z Aniołami” czy Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”
zainicjowany oraz wspierany
ﬁnansowo przez Powiat Poznański. Więcej informacji o
DPM na stronie www.maltadom.fc.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Starania o prawa
głuchoniewidomych
– Co spowodowało Twoje
ograniczenia słuchowe i wzrokowe?
– Urodziłem się z zaćmą, ale
zachowałem resztki widzenia w jednym oku. Słyszałem i
mówiłem do 4 roku życia. Niestety, na skutek niewłaściwego
użycia leku o nazwie streptomycyna zacząłem tracić słuch.
Zdolność porozumiewania się
za pomocą mowy zachowałem
dzięki rodzicom, którzy nawet
na chwilę nie zaprzestali starań
o mój rozwój. Mówili do mnie,
opowiadali bajki. W wieku 8 lat
traﬁłem do ośrodka dla niewidomych w Laskach koło Warszawy. Nauczyłem się czytać
i pisać brajlem, tam też otrzymałem pierwszy aparat słuchowy. W Laskach skończyłem 8
klas szkoły podstawowej i 2 lata
szkoły zawodowej w zawodzie
obróbka metalu. Naukę kontynuowałem w XLVIII Liceum
Ogólnokształcącym na warszawskiej Ochocie. Po LO podjąłem studia informatyczne na
Uniwersytecie Warszawskim,
które ukończyłem w pamiętnym roku 1980. Potem przez 10
lat pracowałem w ośrodku obliczeniowym, na tak zwanym
otwartym rynku pracy.
– Rozmawiasz z osobami
słyszącymi za pomocą specjalnego komunikatora. Jak nazywa się to urządzenie?
– To system FM, który działa
tak, że osoba mówiąca trzyma
nadajnik z mikrofonem zbierającym rozmowę ze wszystkich
kierunków. System FM, wykorzystując nieszkodliwe fale radiowe, wysyła sygnały do słuchacza za pomocą niewielkiego odbiornika doczepionego
do aparatu słuchowego. Zasięg
tego systemu wynosi mniej więcej 20 – 30 metrów. Jest uzależniony od warunków panujących
w otoczeniu. System FM i aparat słuchowy są jednymi z najważniejszych narzędzi w komunikacji osób z ubytkami słuchu.
Wadą systemu FM jest wysoki
koszt – na zakup tego urządzenia trzeba przeznaczyć około 10
tysięcy złotych. Odbiór obrazu i
treści umożliwiają z kolei różne-

FOT. ARCHIWUM

Z GRZEGORZEM KOZŁOWSKIM, przewodniczącym Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
i prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

go rodzaju pomoce optyczne. W
moim przypadku jest to monokular ułatwiający m.in. patrzenie w dal. Dzięki niemu mogę
zobaczyć np. numer stojącego
na przystanku autobusu.
– Na początku sierpnia 2015
roku brałeś udział w pierwszych na świecie wyścigach
samochodowych dla osób głuchoniewidomych w Łodzi. Co
Cię do tego skłoniło?
– Za kierownicą miałem okazję siedzieć już wcześniej. Dzięki wsparciu osoby widzącej,
która była obok mnie, prowadziłem samochód na terenach
bezpiecznych, na przykład na
wiejskiej drodze czy nieczynnym lotnisku. Miałem świadomość, że wyścigi są o wiele bardziej fascynujące i będą
dla mnie niezapomnianym doświadczeniem. Tak właśnie się
stało. Przez pierwsze dwa dni
uczyliśmy się prowadzić samochód, wypracowywaliśmy komunikację z instruktorem nauki
jazdy i nabieraliśmy coraz większej ochoty do ścigania się. W
samochodzie obok osoby głuchoniewidomej siedział instruktor, z tyłu tłumacz-przewodnik.
Został opracowany specjalny
system komunikacji, za pomocą którego instruktor przekazywał komunikaty osobie głuchoniewidomej. Do odbioru komunikatów służyło kolano. Klepnięcie z prawej strony kolana
oznaczało skręt w prawo, dotknięcie z lewej strony – skręt w
lewo. Jeżeli skręt miał być ostry,
było to kilka szybkich dotknięć
raz za razem. Ruch u góry kolana ku przodowi oznaczał doda-

nie gazu, pociągnięcie kolana w
tył – hamowanie. Takich sygnałów było dużo więcej. Żeby wyrównać szanse, wszyscy głuchoniewidomi mieli zasłonięte
oczy i zdjęte aparaty słuchowe.
Mierzono czas przejazdu (każdy
uczestnik wykonał dwa okrążenia). Pomysłodawcą wyścigów
był Mateusz Kotnowski, pełnomocnik łódzkiej jednostki wojewódzkiej TPG. Zrealizował je
we współpracy z innymi osobami, za co bardzo mu dziękuję.
Wyścigi zwyciężyły w konkursie
Polskiej Akademii Dostępności
pod nazwą „The best of accessibility project” („Najlepszy projekt
z zakresu dostępności”).
– Od kilku lat toczy się walka
o prawne uznanie głuchoślepoty jako niepełnosprawności.
Co ją utrudnia?
– W latach 2010 – 2011 podejmowaliśmy w tej sprawie rozmowy z Biurem Pełnomocnika
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkaliśmy się z
brakiem zrozumienia i otwartości na nietypowe zjawisko jakim
jest głuchoślepota. Także na to,
że ten rodzaj dysfunkcji wymykał i nadal wymyka się sztywnym ramom obowiązującego
w Polsce systemu orzekania o
niepełnosprawności. Przepisy
prawne z zakresu orzecznictwa
są wciąż dalekie od wymogów
zawartych w konwencji ONZ o
prawach osób z niepełnosprawnościami. TPG deﬁniuje osoby
głuchoniewidome zgodnie ze
społecznym modelem niepełnosprawności, który zwraca uwagę na rolę społeczeństwa w zapewnianiu osobom z niepełnosprawnościami takich praw, jakie mają ludzie zdrowi. Rzecz
jasna, bierzemy pod uwagę także model medyczny, deﬁniując
głuchoślepotę jako jednostkę
chorobową, gdyż bez tego głuchoniewidomi nie mogliby korzystać ze wsparcia ﬁnansowanego przez instytucje publiczne.
– Czym jest Europejska Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych i jak, według Ciebie, założenia tego dokumentu
przekładają się na przestrze-

ganie praw należnych tej grupie?
– Deklaracja, którą Parlament
Europejski uchwalił w kwietniu
2004 roku, jest niezwykle ważnym dokumentem mówiącym o
prawach osób głuchoniewidomych dotyczących dostępu do
wszystkich dóbr i usług społecznych, w tym na przykład do korzystania ze wsparcia tłumaczaprzewodnika. Podejmując starania o prawne uznanie głuchoślepoty jako niepełnosprawności powoływaliśmy się właśnie
na ten dokument. Niestety, argument okazał się nieskuteczny. Ranga deklaracji jest inna
niż konwencji ONZ – deklaracja to tylko apel, który może zostać wysłuchany lub nie. Cieszy fakt, że kwestia głuchoślepoty pojawiła się w ustawie z
dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W tej
ustawie po raz pierwszy mówi
się o osobie głuchoniewidomej.
W zapisie pojawia się również
specyﬁczna forma wsparcia dla
głuchoniewidomego w postaci
tak zwanego tłumacza SKOGN
(sposobów komunikowania się
osób głuchoniewidomych). Rozwiązanie to, choć dość pobieżne, było jednak znaczące, bo w
końcu dostrzeżono w prawie
konieczność wsparcia osób głuchoniewidomych.
– Co zaliczasz do największych problemów środowiska
głuchoniewidomych?
– Do największych problemów środowiska głuchoniewidomych zaliczam przede
wszystkim niezauważanie potrzeb i problemów tych ludzi w
polskim prawie oraz w przepisach, brak powszechności i
stabilności wsparcia ze strony
tłumaczy-przewodników,
brak środków na wyposażenie
w sprzęt rehabilitacyjny wspomagający widzenie i słyszenie, wciąż niedostateczną wiedzę ludzi pełnosprawnych o
głuchoniewidomych, o ich problemach, osiągnięciach oraz o
możliwościach.
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Witold
Bońkowski

W książce Witolda Bońkowskiego „Niewyobrażalne. Potęga i Paradoksy Naszych Umysłów”, której fragmenty przedrukowujemy,
znajdują się przypisy i źródła podanych informacji. Red.

*

W

myśl rozważań wielokrotnie tu przywoływanego Dale`a Carnegiego, krytyka, atak w gruncie rzeczy
jest formą… docenienia napastowanego. „Nie kopie się leżącego”: osoba bierna i bezsilna nie budzi niczyjego zainteresowania – a tym samym
również agresji czy zawiści.
Jak twierdzi ﬁlozof Arthur Schopenhauer: „Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnianych przez ludzi wielkich”. To
radość karzełka z potknięcia olbrzyma. Często się zdarza, że ludzie naprawdę wielcy i zasłużeni napastowani są
szczególnie agresywnie i podle, bez przebierania w środkach i metodach. Sam nie jestem w stanie osiągnąć poziomu tego człowieka, dorównać
mu – więc chociaż mu zaszkodzę, dokuczę, ubrudzę podłymi insynuacjami. Pamiętajmy
zatem, że niesłuszna krytyka
jest formą uznania, nobilitacji atakowanego. Nie ma sensu
się nią przejmować. Odwrotnie, należy ją traktować jak dowód uznania.
Trzeba się uodpornić na krytykę, nauczyć się przyjmować
ja z kamiennym spokojem. Jeżeli nawet nas zaboli – udajmy, że jest inaczej, przyjmujmy ją z godnością, przy zachowaniu zimnej krwi. Nie użalajmy się nad swoim losem, nie
czyńmy problemu z napastliwości otoczenia. Róbmy swoje. Zachowywania owej zimnej
krwi trzeba się nauczyć. Zwykle potrzebujemy na to trochę
czasu: umiejętność przyjmowania krytyki wykształca się
u nas wraz z psychiczną dojrzałością. Po przejściu młodzieńczego buntu i bolesnego
przeżywania ataków z pewnością nadejdzie chwila wewnętrznego opancerzenia. Pamiętajmy też, że ci, którzy atakują i opluwają najbardziej,
którzy czynią to bez racjonalnych przesłanek – są po prostu największymi zawistnikami. To bezsilne kąsanie, które

Jak uwolnić się
od cierpienia?(9)
SZEŚĆ SPOSOBÓW
ZAPOBIEGANIA
ZMĘCZENIU
I ZACHOWANIA
ENERGII

KSIĄŻKA,
KTÓRA
MOŻE
ODMIENIĆ
TWOJE
ŻyCIE

NA DOBRE

WITOLD
BOŃKOWSKI
www.witoldbonkowski-fundacja.pl

w żadnym wypadku nie zasługuje na nasze zainteresowanie
i stres. Zdrowie jest cenniejsze
od satysfakcji przeciwników,
którzy czerpać będą niewysłowioną radość z naszego zdenerwowania. Z kolei niekontrolowana reakcja na krytykę
może znacznie pogorszyć naszą pozycję. Chcemy się obronić, a osiągamy efekt odwrotny, ponieważ nie powściągnęliśmy emocji, nie zdążyliśmy
założyć wewnętrznego pancerza. Wykonujemy swoją pracę,
swoje zadania tak, jak potraﬁmy najlepiej, bądźmy w tym
dziele konsekwentni, a nadciągające zewsząd ataki odbierajmy tak, jak parasol przyjmuje
krople deszczu.
Najtrudniejszym zadaniem
jest jednak umiejętność krytycznego spojrzenia na samego siebie i na swoje działanie. W trakcie tej oceny trzeba na własne postępowanie
spoglądać chłodno i rzeczowo. Czy wszystko zrobiliśmy
tak, jak należało? Czy nie popełniliśmy błędu? Czy zachowaliśmy się właściwie w danej sytuacji? Czy nadciągająca
zewsząd krytyka nie jest aby
uzasadniona? Czy rzeczywiście inni się tylko nas „czepiają”, czy też maja podstawy do
surowej oceny naszej osoby?
Każdemu człowiekowi zdarzają się chwile, w których zachowuje się i działa nie tak,
jak powinien. Trzeba mieć odwagę przyznać się do popełnionych błędów, mieć świado-

mość własnych ograniczeń i
potrzeby nieustannego doskonalenia, nauki, nabierania doświadczenia. Nie wolno zamykać się w wieży z kości słoniowej, uważać, że jest się alfą i
omegą, nieomylnym i bez skazy. Trzeba znać swoją wartość, ale i oceniać siebie rzeczowo, realistycznie. Nie wpadać w kompleksy, unikać jednak samouwielbienia, narcyzmu, bo możemy za nie drogo zapłacić – zwłaszcza gdy
w naszej działalności mamy
do czynienia z większą liczbą
ludzi, na których musimy oddziaływać lub z którymi musimy współpracować. Nie zapominajmy, że opinie wrogów na
nasz temat są zwykle bliższe
prawdy od naszych wyobrażeń
o sobie. Dzięki krytyce możemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć się o sobie czegoś nowego – nawet jeśli nie zawsze będzie to przyjemne. Przeciwnicy
mają zwykle punkty zaczepienia do ataku, a my nie zawsze
zdajemy sobie sprawę z niektórych naszych słabych stron.
Czasami znakomite rezultaty przynosi też „przerzucenie
piłeczki” na drugą stronę: zamiast odpierać zarzuty świadomie zdajmy się na opinię innych, poprośmy o ocenę. Z reguły takie postawienie sprawy
powoduje zaskoczenie i rozbraja przeciwnika, oczyszczając atmosferę. Przy częściowo
zneutralizowanym przeciwniku zyskamy swobodniejsze,
szersze pole działania.

Jednym z głównych powodów obciążenia psychicznego
wpływającego na stan naszego
zdrowia jest zmęczenie. Człowiek przemęczony jest mniej
odporny na negatywne bodźce zewnętrzne, bardziej podatny na choroby, niedostatecznie kontroluje swoje odruchy
i zachowanie, a jego produktywność staje się ograniczona.
Mniej uważnie postrzega swoje otoczenie, częściej zdarzają
mu się niekontrolowane zachowania, odsłania się przed przeciwnikami i rywalami. Ze zmęczeniem trzeba więc walczyć.
Oczywiście, jeśli do ogólnego
zmęczenia dołączy zmartwienie, zostaje ono spotęgowane
i potraﬁ przytłoczyć całkowicie.
Pierwszy wniosek, jaki się
pojawia, dotyczy bezwzględnej
konieczności stosowania odpoczynku po jakimś etapie wykonywania pracy. Nie należy zabijać się pracą do upadłego, nie
można pracować bezustannie,
bo prędzej czy później nastąpi
najpierw stopniowe ograniczenie twórczej aktywności, a potem załamanie i kryzys organizmu – ﬁzyczny i psychiczny.
cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść tej książki opiera się na wiedzy ogólnodostępnej, czerpanej zarówno z osobistych doświadczeń
autora, jak i z przytoczonych przez
niego publikacji. Nie należy jej traktować jako diagnozy medycznej ani
jak porady lekarskiej.
Książka została wydana wyłącznie w celach edukacyjnych; ma na
celu popularyzację wiedzy o wpływie ludzkiego umysłu na organizm
człowieka, nie stanowi więc alternatywy dla profesjonalnego leczenia medycznego. Zamiarem autora
jest jedynie zwrócenie uwagi na potęgę umysłu i jego wpływ na organizm człowieka oraz uświadomienie
olbrzymiego potencjału drzemiącego w każdym z nas.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za zachowania czytelnika
sprzeczne z niniejszym ostrzeżeniem.
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Z INICJATYW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działa i inspiruje
I

nspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do integracji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz do realizacji należnych im praw – to
jedno z zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Poznańskim. Posiedzenie Rady 2 grudnia 2015 roku w
sali 104 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa
Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu pozwoliło wyłonić kilka ważnych problemów.
Spotkanie odbyło się z udziałem Elżbiety Tonder, Pełnomocnika Starosty Poznańskiego do
spraw Osób Niepełnosprawnych i Elżbiety Mazur, kierownika Działu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu.
E. Mazur omówiła zadania
przewidziane przez PCPR do realizacji w 2016 roku. Poinformowała, że program pod nazwą
„Aktywny Samorząd”, w ramach
którego można ubiegać się o doﬁnansowanie do zakupu sprzę-

tu ortopedycznego, będzie dalej realizowany. Osoby z niepełnosprawnościami
przejawiają duże zainteresowanie modułem I programu, czyli doﬁnansowaniem do zakupu protez wyższego stopnia (zadanie jest wykonywane przy współpracy ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Zwróciła również
uwagę na problem związany z
aparatami słuchowymi. Wynika
on ze zmiany zasad doﬁnansowania do zakupu aparatów słuchowych, która nastąpiła w 2014
roku. Aparaty nie zawsze traﬁają
do najbardziej potrzebujących,
co sprawia, że środki przeznaczone na doﬁnansowania nie są
właściwie wykorzystywane. Zaznaczyła ponadto, że zaledwie
jedna trzecia środków z zapotrzebowania na turnusy rehabilitacyjne jest realizowana.
Istotnym punktem posiedzenia był monitoring realizacji zadań określonych w Powiatowym Programie Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020. Anita Wachowiak, przewodniczą-

ca Rady odwołała się do punktu 6.4 Programu przedstawiając,
co w odniesieniu do poszczególnych wskaźników zostało zrealizowane w trakcie pracy
Rady w poprzedniej kadencji. Do
przedsięwzięć tych zaliczało się
m.in. spotkanie Rady z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie, spotkania z Pełnomocnikiem Starosty
Poznańskiego do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, dyrektorem
PCPR, przewodniczącą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, informowanie o działaniach Rady za
pośrednictwem prasy i serwisów
internetowych. Spotkania miały
na celu diagnozę potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz wymianę doświadczeń, a działalność informacyjna
– przybliżenie mieszkańcom powiatu poznańskiego zagadnień,
którymi Rada się zajmuje. Przedstawiono także plan pracy Rady
na 2016 rok. Członkowie Rady
będą m.in. opiniować projekty
uchwał Rady Powiatu dotyczące
podziału środków PFRON, zapoznawać się z realizacją zadań z

zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności, zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia zwiększające aktywność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. O działaniach Rady będziemy informować na bieżąco.
Powiatowa Społeczna Rada
do spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art.
44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 roku, nr 127,
poz. 721 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003
roku w sprawie organizacji oraz
trybu działania wojewódzkich i
powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U nr 62, poz. 560) i zarządzenia nr 113/2015 Starosty
Poznańskiego z dnia 10 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej
Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE W POWIECIE POZNAŃSKIM

Krzywdy nie zapomną
S

tresujące zdarzenia sprawiają, że tracimy kontrolę nad własnym zachowaniem.
Mały człowiek dostosowuje
się do nastroju rodzica – jest
smutny, gdy mama lub tato się
złoszczą. Przemoc, wykorzystywanie seksualne, nerwową
atmosferę, alkoholizm i bójki dorosłych dzieci zapamiętują na całe życie. Z powodu patologii i niewydolności wychowawczej traﬁają do rodzin zastępczych. Nowi opiekunowie
darzą je miłością, ale one nie
potraﬁą tego uczucia odwzajemnić, bo go nie znają.
O relacji przywiązania oraz
o trudnym procesie zdrowienia dzieci po doświadczeniach
traumy opowiadała Dorota Pielichowska-Borysiewicz, dyrektor Domu Dziecka w Kórni-

ku-Bninie podczas konferencji
pod nazwą „Rodzicielstwo zastępcze – wyzwania i doświadczenia” zorganizowanej 10 grudnia w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzice zastępczy przedstawili własne reﬂeksje z pracy z dziećmi,
a specjaliści przekazali wiedzę
dotyczącą specyﬁki opieki nad
dzieckiem krzywdzonym.
– O tym, że umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest ostatecznością, wiemy
wszyscy. Działalność społeczna
jest dla Zarządu Powiatu bardzo
ważna. W powiecie poznańskim funkcjonuje 305 rodzin zastępczych, przebywa w nich 432
dzieci. Koncentrujemy się na jak
najlepszym przygotowaniu rodzin do pełnienia tej roli. Po-

mocne w tym względzie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które edukuje kandydatów na rodziców zastępczych i
udziela kompleksowego wsparcia. Cały czas istnieje potrzeba
tworzenia rodzin zastępczych,
bo wzrasta liczba dzieci opuszczonych i osamotnionych – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.
Aldona Janyszak-Laska, zastępca dyrektora PCPR mówiła o wzmacnianiu procesu usamodzielnienia osób, które wychowywały się w rodzinie zastępczej oraz o współpracy z
asystentami rodziny. Powiat Poznański dysponuje mieszkaniami chronionymi na terenie
Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie. W 2012 roku

asystenci rodziny działali tylko
w 11 gminach. Od 2015 roku w
związku ze zmianą przepisów
asystenci pracują we wszystkich
17 gminach – łącznie jest ich 29.
Cenna dla uczestników konferencji okazała się przedstawiona oferta wsparcia w sytuacjach
problemowych związanych z
opieką nad dziećmi. Anna Krzywicka-Filuś, psycholog Fundacji „Dziecko w Centrum” zwróciła uwagę na konieczność systematycznej obserwacji dziecka i jego zachowań seksualnych.
O oﬁarowaniu dzieciom ciepła
i zrozumienia mówił Krzysztof
Matusiak, prowadzący od 10 lat
pogotowie rodzinne oraz Luiza
Niedźwiecka-Kowalonek, prowadząca zawodową rodzinę zastępczą.

KAROLINA KASPRZAK
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Więcej
niskiej
podłogi

Jak porozmawiać
M
Monika
JJanc

P

odróżowanie po rozkopanym Poznaniu nie należy do przyjemności. Nie bez
znaczenia jest sprawa zakupu nowego taboru. W tej sprawie stanowisko zajął Zarząd
Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego.
Zdaniem Pawła Adamowa, wiceprezesa Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego nowego autobusy i tramwaje powinny służyć podróżnym przez
wiele lat i uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych,
m.in. niewidomych, także seniorów i rodziców z małymi
dziećmi.
– Władze Poznania w 2009
roku kupiły czterdzieści niskopodłogowych tramwajów, które służą podróżnym do tej pory
– mówi P. Adamów. – To sprawiło, że w 2013 roku Poznań
zajął trzecie miejsce w Europie
w konkursie Access City Award
2014. Nagrodę przyznano za
działania przyjazne dla osób z
niepełnosprawnością i dla seniorów. Z niepokojem przyjęliśmy więc informację, że nowym zamierzeniem jest zakup
20 nowych tramwajów, w których niska podłoga będzie stanowić zaledwie dwadzieścia
procent powierzchni. Jest to
zbyt duże odstępstwo od dotychczasowych standardów.
Powierzchnia niskiej podłogi w tramwajach powinna być
jak największa.
W pisemnym stanowisku
Zarządu Poznańskiego Ruchu
Obywatelskiego czytamy: „W
pełni popieramy pomysł, aby
zgodnie z przetargiem nowe
tramwaje były wyposażone w
wiele nowości takich jak: sześć
portów USB do ładowania telefonów komórkowych (po
dwa w każdym członie tramwaju), bramki liczące pasażerów, specjalną rampę ułatwiającą wjazd i wyjazd z pojazdu dla wózków inwalidzkich
oraz przycisk dla niepełnosprawnych z sygnałem dźwiękowym, wyznaczone miejsce
do bezpiecznego przewozu
rowerów z pasami mocującymi i uchwytami, tablice LCD z
przebiegiem trasy i zaznaczeniem miejsc przesiadkowych,
energooszczędne oświetlenie
LED”.
OPRACOWAŁA

AURELIA PAWLAK

PPOŁAJEWO

O

sobom zdrowym, które
nie znają problematyki
osób głuchoniewidomych,
bardzo trudno wyobrazić
sobie sposób komunikowania się z nimi. Znaczna
część społeczeństwa uważa, że jest to wręcz nie możliwe, ponieważ taka osoba
nie widzi i nie słyszy, więc
jak nawiązać z nią kontakt,
jak porozmawiać?
Przyzwyczajeni jesteśmy
do korzystania z narządów
służących do komunikacji, w
które wyposażyła nas natura – wzrok, słuch czy narząd
mowy – i abstrakcją wydaje
się nam inne rozwiązanie. O
ile potraﬁmy zaakceptować
komunikowanie się osób
głuchych przy pomocy języka migowego, niewidomych
używających alfabetu brajla,
o tyle osoby głuchoniewidome są dla nas ogromną tajemnicą.
Sposoby komunikacji są
zróżnicowane ze względu
na stopień uszkodzenia obu
zmysłów i na czas, w którym
doszło do utraty słuchu. Zależą one również od sytuacji
czy okoliczności, w których
się rozmawia. Z tych względów metody porozumiewania się mogą być zmienne.
Z większością osób głuchoniewidomych możemy porozumieć się w sposób werbalny, należy przy tym zwrócić
uwagę na przykład, na które ucho rozmówca lepiej nas
słyszy. Osoby słabosłyszące i słabowidzące posługują
się tzw. komunikacją totalną
używając równocześnie różnych znanych rozmówcom
metod (pisanie powiększonym drukiem, odczytywanie
mowy z ust, daktylograﬁa i
inne). Mnogość metod powoduje, że głuchoniewidomi z różnych grup miewają
trudności w porozumiewaniu się ze sobą.

specjalnego
przygotowania może porozumiewać
się z osobą głuchoniewidomą – pod warunkiem, że ta
ostatnia osoba zna tę metodę. Z kolei metody specjalne,
by móc z nich korzystać wymagają już odpowiedniego
przygotowania.
Wśród metod uniwersalnych należy wymienić:
Kreślenie liter drukowanych na otwartej dłoni. Nie
jest to najszybsza metoda
komunikacji jednak bardzo
skuteczna. Polega ona na pisaniu palcem dużych liter na
dłoni osoby głuchoniewidomej. Podstawowymi warunkami stosowania tej metody
jest znajomość alfabetu oraz
umiejętność bardzo dokładnego pisania liter. Każda z liter posiada maksymalnie od
jednego do czterech pociągnięć.
Tabliczka z wypukłym alfabetem. Bazuje ona na zastosowaniu metalowej płytki z wypukłymi dużymi drukowanymi literami. Jest to
metoda komunikacji bardzo
powolna, jednak efektywna
i bezbłędna. Porozumiewanie się tą metodą polega na
tym, że osoba mówiąca kładzie palec wskazujący osoby głuchoniewidomej kolejno na literach tworząc słowa, które zamierza jej powiedzieć. Głuchoniewidomy rozpoznaje je za pomocą dotyku. Osoby korzystające z tej metody muszą posiadać znajomość pisma, a głuchoniewidomy także umiejętność dotykowego rozpoznawania liter.

METODY
UNIWERSALNE

Deseczka z brajlowskim
alfabetem. Metoda ta przeznaczona jest dla osób znających brajla – jej zaletą jest
szybkość przekazu informacji. Wykorzystuje się tu kieszonkowej wielkości deseczkę, wyposażoną w nadrukowane czarne duże litery alfabetu łacińskiego oraz odpowiadające im znaki brajlowskie. Załączono do nich również kilka wyrazów w obu
systemach oraz cyfry. W górnej części deseczki znajduje
się napis: „Jestem głuchoniewidomy. Połóż mój palec na
literze lub słowie”.

To takie metody, którymi prawie każdy z nas bez

Dotykowe odczytywanie
mowy z ust. Metoda ta po-

lega na wychwyceniu różnic układu i ruchu ust, krtani i mięśni żuchwy występujących przy wymawianiu poszczególnych liter oraz słów
przy pomocy palców – czyli zmysłu dotyku. Jest to niełatwa technika komunikacji
wymagająca od głuchoniewidomego wysokiej percepcji dotykowej. Znacznie trudniej jest ją opanować osobom dorosłym.

METODY
SPECJALNE
Są zazwyczaj mniej znane i posługuje się nimi bardzo wąskie grono osób ze
względu na duże wymagania postawione zarówno
nadawcy jak i odbiorcy. Do
tych metod zaliczamy:
Język migowy, w tym tzw.
dotykowy odbiór alfabetu palcowego (daktylograﬁa). Polski język migowy narodził się w I połowie XIX
wieku, gdy zaczęły powstawać szkoły dla niesłyszących dzieci. W porównaniu
z polskim językiem fonicznym jest on uboższy w słownictwo, jednak bardzo dynamicznie rozwija się. Podstawowymi elementami tej
metody komunikacji są tzw.
„znaki ideograﬁczne”, czyli
skodyﬁkowane gesty, będące
kombinacją układu palców u
rąk (lub jednej ręki), ich pozycji, miejsca ich ustawienia, oraz ruch z jakim należy je wykonać. Niezależnie od znaków ideograﬁcznych w języku migowym występują także „znaki daktylograﬁczne” (znaki alfabetu palcowego, znaki określające liczby, znaki interpunkcyjne, znaki działań arytmetycznych, znaki niektórych
odmian i miar metrycznych).
Należy wspomnieć również,
że prócz odbioru języka migowego wzrokiem, jest także możliwość odbioru dotykiem. Dotyczy to osób głuchoniewidomych, u których
stopień uszkodzenia zmysłu wzroku jest już na tyle
zaawansowany, że odbierają go do ręki. Dotyczy to zarówno literowania słów alfabetem, jak również znaków ideograﬁcznych. Tłumacz miga do osoby głuchoniewidomej trzymając jego
dłonie. Poprzez odpowiedni
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z osobą głuchoniewidomą?
metoda pod względem znaków i formy była podobna
do znanego alfabetu. Zasadą
powinno być, że ręka odbierająca informacje jest bierna
i nie napięta, bez konieczności wykonywania ruchów
manipulacyjnych. Inną, bardzo ważną cechą w wybranej metodzie jest wyrazistość poszczególnych liter i łatwość ich zastosowania bez możliwości dokonania pomyłki w zakresie formy, struktury i samego zastosowania.

układ dłoni, lokalizację, ruch
w przestrzeni znak jest identyﬁkowany.

i słuchającego. Można jej się
nauczyć w kilkanaście minut.

Alfabet Lorma. Twórcą
tego sposobu komunikacji
jest Maria Landesmann i Heronymus Lorm. Technikę tę
opracowała córka dla swojego ojca, który w wieku zaledwie 16 lat w ciągu 2 dni niespodziewanie stracił słuch,
a w wieku 44 lat stracił także wzrok. Jest to jedna z najszybszych, najprostszych i
najbardziej uniwersalnych
metod komunikacji w krajach Europy Zachodniej. Jest
uznawany za metodę jednoczącą wszystkich głuchoniewidomych, ich rodziny, rehabilitantów, wolontariuszy
i tłumaczy-przewodników.
Polega ona na kreśleniu palcem punktów oraz linii na
otwartej dłoni odbiorcy wiadomości. Komunikaty mogą
być przekazywane na lewej
lub prawej dłoni, wewnętrznej lub zewnętrznej stronie.
Zaletą tej metody jest szybkość przekazywania komunikatu. Wymaga ona jednak
znajomości tej techniki zarówno przez mówiącego jak

Sześciopunkt
brajlowski do ręki. Nie jest to najlepsza metoda komunikacji
– wymaga znajomości alfabetu od obu stron. Brajl jednoręczny wykorzystuje – w
celach komunikacji – złożone palce: wskazujący i środkowy lewej dłoni. Pozostałe
są przykurczone. Palce traktujemy jako sześciopunkt
brajlowski. Dotykając odpowiednie miejsca przekazujemy osobie głuchoniewidomej układy punktów składające się na litery brajlowskie.
Jest mało dokładna i niezbyt
szybka.

DOBÓR METODY
KOMUNIKACJI
Wybrana metoda komunikacji powinna odpowiadać potrzebom wszystkich
osób głuchoniewidomych –
zwłaszcza potrzebom osób
dorosłych, starszych oraz
tych o mniejszych zdolnościach przyswajania wiedzy.
Ponadto pożądane jest, by

Komunikacja powinna być
możliwa niezależnie od pozycji, w jakiej znajdują się
osoby prowadzące rozmowę. Poza tym powinna być
możliwa do wykonania na
innej niż ręce części ciała w
sytuacji, gdy głuchoniewidomy ma ręce zajęte czy okresowo niesprawne, np. w gipsie. Jeżeli rozmowa jest prowadzona z osobą widzącą
jeszcze w jakimś zakresie,
wówczas w procesie komunikacji ręka mówiącego powinna być widoczna dla odbiorcy. Kolejną, bardzo ważną cechą dobieranej metody
powinna być przewidywalność odpowiedniego umiejscowienia poszczególnych
liter – zwłaszcza samogłosek – by można było w prosty sposób dokonywać adaptacji językowych np. przy literach wymagających znaków akcentowania. Dobrze,
jeśli metoda zakłada możliwie najmniejszą liczbę ruchów ręką w celu przekazania litery.
Sprzęt elektroniczny ułatwiający komunikację. Dokonujący się nieustannie postęp technologiczny spowodował, że dzięki nowoczesnemu,
specjalistycznemu
sprzętowi osoby głuchoniewidome mają zdecydowanie lepszą możliwość komunikowania się z innymi ludźmi. Powstało wiele rozwiązań, które sprawiają, że osoby słabowidzące mogą przy
pomocy elektronicznych lup
czy powiększalników druku czytać tekst w ogromnym
powiększeniu. Technika pozwala takim osobom na korzystanie z laptopów ze specjalnym oprogramowaniem,
powiększającym litery lub
czytającym tekst pojawiający

się na ekranie. Ponadto wyprodukowano specjalne telefony komórkowe posiadające
powiększenie liter i zestaw
głośnomówiący; są ipody,
smartfony i tablety pozwalające na korzystanie z Internetu. Dzięki nowoczesnej
technice produkowane są
wysokiej jakości aparaty słuchowe, systemy FM wzmacniające słyszenie, a także implanty słuchowe przywracające wielu osobom słuch.
Ogromny postęp dokonał się
także w edukacji – w metodach jak i sprzęcie ułatwiającym naukę. Powstaje coraz
więcej wyspecjalizowanych
ośrodków dla dzieci i młodzieży mających dysfunkcję
wzroku i słuchu. Szkoły są
wyposażone w odpowiednie
linijki, ekierki, tablety, wypukłe mapy itp. Tworzone są
także parki orientacji przestrzennej, powstają udoskonalone białe laski, ciśnieniomierze, skarpetniki i innego
typu sprzęt, który ułatwia życie osobom z tak ciężką dysfunkcją, jaką jest głuchoślepota.
Wolontariusze Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG bezpłatnie nauczają podstaw polskiego języka migowego, przydatnych w
pierwszym kontakcie. Można również nauczyć się alfabetu Lorma, który zajmuje
mniej czasu niż mogłoby się
wydawać. Odbywają się one
raz w miesiącu, w soboty o
godzinie 17 w Tandem Pubie przy ul. Gwarnej 9 w Poznaniu. Jak do tej pory odbyło się kilkanaście takich spotkań. Wstęp jest wolny i bez
zapisów. Terminy spotkań są
podawane na naszym blogu
www.wielkopolskietpg.
wordpress.com oraz na Facebooku: www.facebook.com/
TPGwielkopolska. Zapraszamy serdecznie!
Źródło: Zaorska Marzenna, „Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych“,
Wydawnictwo „Akapit“ Toruń,
Wydanie: 2008 r.
www.tpg.org.pl
www.altix.pl
Konsultacja: Jacek Kowalski – tłumacz-przewodnik, tłumacz języka migowego, trener
alternatywnych metod komunikacji w Wielkopolskiej Jednostce Wojewódzkiej TPG.
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Jak diagnozować?
D

widzenia u małych dzieci” wygłosiła dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a wykład „Wspomaganie
rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne
dziecka i rodziny. Diagnoza a
program” – dr Radosław Piotrowicz, także z APS.

iagnozie pedagogicznej i
psychologicznej dzieci z
niepełnosprawnością wzrokową poświęcone było spotkanie 19 listopada 2015 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów
Pułku w Owińskach w powiecie poznańskim. Wzięli w nim
udział pedagodzy i psychologowie z różnych stron kraju. Zwiedzili Muzeum Tyﬂologiczne, Park Orientacji Przestrzennej, obejrzeli pokazowy mecz tenisa stołowego
dźwiękowego, zapoznali się
z technologią powiększonego
wydruku.

Na osobach wydających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spoczywa
duża odpowiedzialność. Kierując dziecko do szkoły ogólnodostępnej warto najpierw zorientować się, czy placówka
zatrudnia logopedę, tyﬂopedagoga oraz osoby prowadzące
zajęcia korekcyjne. Większość
szkół masowych takich specjalistów nie ma, a kiedy dziecko
z niepełnosprawnością do nich

Uczestników powitał Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański i Maria Tomaszewska, dyrektor SOS-W. Wykład
„Uwarunkowania
zaburzeń

Seniorzy
i zumba

traﬁa, rozpoczynają się poszukiwania osób wspomagających.
Dzieci
urodzone
przed
36 tygodniem ciąży powinny mieć przeprowadzone badanie wzroku. Problemy ze
wzrokiem u niemowlęcia często zauważane są zbyt późno – w 3 albo 4 miesiącu życia.
Im wcześniej wada wzroku
zostanie wykryta, tym większe szanse jej wyleczenia. Rośnie liczba dzieci z retinopatią wcześniaczą, czyli chorobą
niedojrzałej siatkówki oka. Na
retinopatię najbardziej narażone są dzieci urodzone do 32 tygodnia ciąży, z wagą ciała niższą niż 1500 gramów. Istotną
rolę w edukacji i terapii osoby
z wadą wzroku odgrywa świadomość rodziców co do przyczyn oraz konsekwencji wyni-

kających z niepełnosprawności, właściwa ocena możliwości dziecka, dobór odpowiednich metod pracy.
Jak diagnozować dziecko z
niepełnosprawnością wzrokową? Obserwując dziecko w
szczególności należy zwrócić
uwagę na jego rozwój motoryczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz na umiejętności komunikacyjne. Dr
Piotrowicz mówił o dwóch formach diagnozy – nozologicznej (różnicowej), która opiera się na orzekaniu i kwaliﬁkowaniu do leczenia i placówek
kształcenia oraz funkcjonalnej, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka. Po przeprowadzeniu diagnozy opracowywany jest program terapeutyczny.

KAROLINA KASPRZAK

„Bezsenni”
w teatrze

F

undacja „Ars“ przy ulicy
Nowowiejskiego 15/15a
w Poznaniu, aby zachęcić
seniorów do aktywności ﬁzycznej, zaproponowała im
udział w zumbie.

Zmiana
adresu
Pilotów
S

towarzyszenie Pilotów
Wycieczek przeprowadziło się na ulicę Bukowską
15 w Poznaniu.
Nowe numery telefonów:
881-701-911, 603-955-070.
Kontakt: w poniedziałki w
godzinach od 13 do 18, w
środy w godzinach od 11 do
16. awa

FOT. (2X) KRYSTIAN RESZEL

Zajęcia w każdą środę o
godzinie 16. Kontakt: Dorota
Chudzik d.chudzik@ars.org.
pl tel. 61-855-25-45. awa

17

grudnia 2015 roku na
deskach Teatru 8 Dnia
wystąpiła grupa „Bezsenni”, którą tworzą młodzi,
ambitni ludzie. Nie boją się
mówić o emocjach i własnych
spostrzeżeniach.
Grupa powstała w Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Niepełnosprawność
zeszła na drugi plan, a najważniejszy stał się dialog z
drugą osobą.

Sztuka
„Performanse
wspólne” Agaty Podemskiej i
Pauliny Skorupskiej realizowana przez Weronikę Fibich
stała się dla „Bezsennych”
przygodą życia. Niepełnosprawnymi aktorami opiekują się Krystian i Kinga Reszel
oraz Marta Chlebna. awa
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Ostatnie
w roku 2015

O

statnie w roku 2015 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób
Niepełnosprawnych odbyło się
12 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Zaczęło się od wręczenia nagród w konkursie
„Memem w to!”, który był skierowany do uczniów poznańskich gimnazjów.
Nagrodą był wyjazd do Hanoweru i spotkanie z przedstawicielami Hannoversche Werkstätten, którzy zajmują się działalnością na rzecz włączenia społecznego osób dyskryminowanych. I właśnie o tym wyjeździe
mówili młodzi zwycięzcy, zdradzając wielką wrażliwość i empatię w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Warto młodym osobom pokazywać świat
tych osób, aby jak najwcześniej
zaczęli się integrować i nie bali
się niepełnosprawności.
Przedstawicielka Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie omówiła zasady ubiegania się o doﬁnansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zasady
likwidacji barier technicznych,
architektonicznych i w komunikowaniu się oraz zasady zakupu
przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

W Bramie
Poznania
W

olontariusze Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu zwiedzali Bramę Poznania ICHOT
– niezwykłe multimedialne muzeum, zlokalizowane u stóp poznańskiej katedry, przedstawiające historię Ostrowa Tumskiego, gdzie
wznosił się najpotężniejszy
gród księcia Mieszka I.
Dzięki przewodnikowi Maksowi Kępińskiemu poznaliśmy
niezwykłe dzieje tego miejsca,
w którym rozpoczęła się historia Polski. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich. Wszędzie
można się poruszać również
elektrycznym skuterem inwalidzkim.

GRAŻYNA KIERSTAN-WEISS
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Rodzina – warunki
godnego życia
Błażej
Friedrich
POZNAŃ

D

o przedstawicieli organizacji pozarządowych, psychologów, pedagogów, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem rodzin było adresowane seminarium pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziców oraz dzieci w województwie wielkopolskim”. 26
listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozmawiano o problemach rodzin korzystających z
pomocy społecznej.
Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Rodzic w potrzebie – wieloaspektowe wsparcie rodziców z problemami psychicznymi” realizo-

wanego przez Fundację „Dziecko w centrum” w partnerstwie z
PCPR i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Projekt jest ﬁnansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z programu „Obywatele
dla demokracji”.
Marta Zaręba z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
– Obserwatorium Integracji Społecznej odwołała się do przeprowadzonych badań na temat rodzin wysokiego ryzyka socjalnego w Wielkopolsce. Wykazały one, że osoby młode mają problem z opuszczeniem rodzinnego domu ze względu na brak
pracy i pieniędzy na utrzymanie. Do tej pory zakładano, że
ubóstwo dotyka tylko bezrobotnych, tymczasem również osoby pracujące żyją poniżej tak
zwanego minimum egzystencji. Co czwarte dziecko wychowujące się w mieście należy do
rodziny niepełnej. Znaczącym

W WIELKOPOLSKIM ZWIĄZKU INWALIDÓW
NARZĄDU RUCHU

Noworoczny
remanent
12

grudnia w siedzibie
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach odbyło się
ostatnie w 2015 roku posiedzenie Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu, podczas którego podsumowano działania w
minionym roku.
Udało się pozyskać pieniądze tylko na realizację dwóch
projektów: „Aktywny niepełnosprawny” oraz „Piknik w Owińskach”. Obydwa wsparł ﬁnansowo Powiat Poznański, a piknik
dodatkowo Gmina Czerwonak.
Nie udało się zdobyć większej
siedziby dla Związku w Poznaniu, nie uzyskano też sponsora
strategicznego. Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej uza-

leżnione jest od remontu pałacu
w Owińskach, a to z kolei od
środków unijnych.
Po omówieniu tego, czego nie
udało się osiągnąć, wskazano
jednak na sukcesy w 2015 roku.
Należy do nich zaliczyć wzrost
aktywności Poznańskiego Koła
WZINR. Było ono organizatorem majówki, wyjścia do teatru
i comiesięcznych spotkań poszerzających wiedzę członków
Związku na temat bankowości i
zdrowia oraz propagujących rękodzieło jako szczególnie cenny
upominek. Organizowana była
również dwa razy w tygodniu
szkółka brydża.
Zarząd Główny organizował
wiele innych działań dla swoich
członków. Podjęto kroki mające

problemem są kryteria uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Jeśli
osoba bądź rodzina otrzymująca niskie wynagrodzenie za pracę przekroczy określone w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowe choćby o kilka
złotych, pomocy nie dostanie.
Ubóstwo jest jednym z najczęstszych powodów korzystania z pomocy społecznej obok
bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. Jest
to tym bardziej przykre, że państwo, jak do tej pory, nie było w
stanie zapewnić takich uregulowań prawnych, które osobom
pracującym i ich rodzinom pozwalałyby na godne życie. Rolą
państwa jest ustanowienie takich właśnie uregulowań zapewniających bezpieczeństwo
socjalne każdemu obywatelowi.
To jeden z podstawowych warunków wypracowania pozytywnego modelu rodziny i rodzicielstwa.

na celu nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi z terenu Europy dla wymiany
turystycznej oraz doświadczeń
i umiejętności. Zorganizowano bal karnawałowy i andrzejki,
a dzięki współpracy z Fundacją
APJA członkowie WZINR mogli
uczestniczyć w rejsie po Jeziorze Kierskim i przejażdżce motorówką po Warcie.
Priorytetem 2016 roku jest
znalezienie w Poznaniu takiej
siedziby, która pozwoliłaby na
bezkosztowe
organizowanie
spotkań, dyskusji i kursów. Zaproponowano, aby WZINR utworzył spółdzielnię socjalną, ponieważ powołanie zakładu aktywności zawodowej byłoby uzależnione od dotacji z zewnątrz,
umożliwiającej remont obiektu w Owińskach, przeznaczonego na siedzibę takiej placówki.
Tymczasem projekt powołania
spółdzielni socjalnej wydaje się
realny – także dzięki doświadczonej kadrze i zaangażowaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach.
Trzeba to zadanie zacząć realizować jak najwcześniej, gdyż od
pomysłu do realizacji bywa długa droga.

BŁAŻEJ FRIEDRICH
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PPOZNAŃ

P

anią Marię można spotkać przed kościołem
świętego Floriana na poznańskich Jeżycach. Śpi na
klatkach schodowych w starych domach, w których nie
zainstalowano domofonów.
Czasami uda się jej schronić
przed zimnem w piwnicach.
Pana Marka poznałam w barze „Caritas“. Czasami ktoś
kupi mu talerz zupy, a nawet
drugie danie. Pan Henryk,
bywalec dworca PKP, spaceruje po peronach albo w pobliskiej galerii handlowej.
Oboje są bezdomni.
Bezdomność
najgorsza
jest zimą, gdy temperatura nie pozwala spać pod gołym niebem. Ze schroniska
lub uruchomionej niedawno
ogrzewalni nie wszyscy chcą
korzystać.
Pani Maria ma pięćdziesiąt
lat, jest nepełnosprawna intelektualnie. Dorastała w rodzinie zniszczonej przez alkohol. Ojciec pił bez opamiętania. O chorą Marię nikt
się nie troszczył. Nikomu nie
przyszło do głowy, by zaprowadzić ją do lekarza. W dzieciństwie była wstydem dla
rodziców. Nie miała przyjaciół. Dzieci na podwórku wyśmiewały się z niej. Do żadnego zawodu się nie nadawała, więc sprzątała z mamą
klatki schodowe. Po jej śmierci ojciec ożenił się powtórnie.
W domu zabrakło dla niej
miejsca. Traﬁła na ulicę.

P

o raz drugi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Poznaniu zaprosiło na
koncert charytatywny, który odbył się 7 grudnia w poznańskim Klubie „Aligator”.
Pieniądze zebrane podczas
muzykowania przeznaczono
na budowę Domu Kajki.
Zamieszka w nim w przyszłości 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to możliwe między innymi dzięki pieniądzom zebranym podczas koncertów charytatywnych. Każdy ich uczestnik może być darczyńcą.
Darowizny można też wpłacać na konto: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z

Życie bez domu
Z przeprowadzonych w
ubiegłym roku badań osób
bezdomnych w Poznaniu,
zleconych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przyczyn bezdomności jest bardzo dużo.
Należy do nich między innymi bezrobocie, utrata pracy,
zadłużenie, konﬂikt rodzinny,
rozwód, wyrzucenie z domu.
Do tego dochodzą uzależnienia, zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność, niezaradność życiowa. Panią Marię dotyczy pięć z nich. Nie
ma domu, jest oﬁarą konﬂiktu rodzinnego, dokucza jej
niepełnosprawność intelektualna, brak pracy, nieumiejętność radzenia sobie z codziennością.
Pan Marek traﬁł na bruk,
gdy wrócił w latach siedemdziesiątych z Iraku, gdzie
pracował jako kierowca.
Przez pięć lat wysyłał żonie
pieniądze na budowę domu.
W listach rodzina zapewniała go, że wszystko jest w porządku, dzieci dobrze sobie
radzą, a działka pod budowę
domu już została zakupiona.
Po powrocie do kraju okazało
się, że żona ma nowego partnera, dzieci przeniosły się do
innych miast w Polsce, nie
ma ani działki, ani pieniędzy.
Zdruzgotany pan Marek wyprowadził się z domu. Przejściowo przygarnął go brat,
stamtąd przeniósł się do hotelu robotniczego. Zaczął pić.
Stracił pracę, dom, rodzinę.

Pewnego dnia obudził się
w parku na ławce. I tak już
zostało. Teraz chodzi po mieście, czasami wstąpi do Starego Browaru, by się ogrzać.
Pozbiera trochę złomu i makulatury, by mieć pieniądze
na jedzenie. Gdy zabraknie,
może liczyć tylko na dobre
serce ludzi, którzy przychodzą do baru „Caritas“. Skończył 59 lat i niczego już od
życia się nie spodziewa. Byleby nikt się go nie czepiał.
Są w Poznaniu miejsca,
w których bezdomni mogą
się schronić: Dom Readaptacji Społecznej i Noclegownia dla Osób Bezdomnych
przy ulicy Borówki, Dom
Readaptacji Społecznej dla
Osób Eksmitowanych przy
ulicy Starołęckiej, Ośrodek
dla Bezdomnych numer 1
przy ulicy Michałowo, ogrzewalnia dla bezdomnych przy
ulicy Krańcowej, Schronisko
świętego Brata Alberta przy
ulicy Widłakowej, Fundacja
Pomocy Osobom Bezdomnym przy ulicy Wrocławskiej. Pomocy udzielają też:
Dom Readaptacji Społecznej
dla Osób Bezdomnych, Uzależnionych i Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Monar“ Wielkopolskie Centrum
Pomocy Bliźniemu „Markot”
w Rożnowicach koło Rogoźna, Dom „Pomocna Dłoń” w
Błońsku koło Jabłonnej, Dom
dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot“
Stowarzyszenie
MONAR

w Gościejewie. Bezdomni
mogą tam otrzymać posiłek,
umyć się, ogrzać, schronić
przed zimnem, dostaną także wsparcie i zrozumienie.
Pan Henryk ma 65 lat.
Stwierdził, że do żadnego ośrodka nie pójdzie. Jak
mówi, jest na to zbyt dumny. Chwali się skończonym technikum mechanicznym, twierdząc, że te miejsca są nie dla niego. Zdecydowanie woli dworzec kolejowy. Często zagląda do galerii, ogląda sklepowe wystawy, myje się w publicznej
toalecie. Z rozrzewnieniem
wspomina zamożną rodzinę
pod Poznaniem, która miała piękny dom i poszukiwała lokaja. Pan Henryk dowiedział się o tym przypadkiem
i skorzystał z oferty. Było mu
tam dobrze. Miał swój pokój w domku dla gości, piękną liberię i był kimś ważnym.
Gdy pani domu organizowała przyjęcie, stał przy bramie
i witał gości. Niestety, pan
domu zbankrutował, pani
się rozpiła. Majątek przepadł, a pan Henryk wrócił na
ulicę.
Maria, Marek i Henryk nie
chcą skorzystać z pomocy.
O powrocie do normalności
nie myślą. Zawsze poszukają miejsc do spania. Ktoś
zafunduje im zupę w barze,
ktoś inny da parę złotych na
chleb.

W „Aligatorze“
Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Poznaniu, ulica Pogodna 49/4, 61-131 Poznań,
Bank Millenium 52-1160-22020000-0001-1439-9728 z dopiskiem: „Na rozbudowę Domu
„Kajki” lub odpisując 1% podatku – KRS 0000027919.
W „Aligatorze” wystąpiły zespoły „Mean” i „Second Child”.
Miały sporą publiczność, która
przyszła nie tylko dla muzyki,
ale także dla wsparcia budowy
domu dla osób niepełnosprawnych. awa

FOT. PAWEŁ NOWAKOWSKI

A
Aurelia
PPawlak

Zespół „Second Child”.
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nie obojętność ludzka przeraża. Bo jak
można przechodzić obojętnie, gdy komuś dzieje się
krzywda? Lub potrzebuje
pomocy?
Ludzie często nie zwracają uwagi na to, co się dzieje
wokół nich. Tyle się słyszy
o krzywdzonych dzieciach,
a sąsiedzi nigdy nic nie widzą i nie słyszą. Nie jestem
zwolenniczką wtrącania się
w czyjeś życie, bo sama tego
nie lubię. Ale uważam, że jeżeli komuś dzieje się krzywda, to po prostu trzeba reagować, zanim będzie za
późno! Polska to katolicki kraj, a ludzie zazwyczaj
mają siebie nawzajem za
przeproszeniem „gdzieś”…
Przykład obojętności ludzkiej znam z własnego doświadczenia. Nigdy nie mieliśmy samochodu, więc gdy
byłam mała i musiałam jechać do lekarza lub szpitala, trzeba było wsiąść do
autobusu. Ludzie, czy wam
naprawdę tak trudno pomóc innym? Ja byłam wtedy
dzieckiem, ale przykro było
słuchać, jak inni komentowali, że mama ma ciężko,
bo mnie wnosi na plecach i
jeszcze wciąga do pojazdu
mój wózek. No właśnie, komentowali, ale nikt nie pospieszył mamie z pomocą.
Na szczęście nie muszę już
jeździć autobusem, więc nie
doświadczam tamtej obojętności. Ale słyszę, że niewiele
się zmieniło.
Ja staram się pomagać innym, jeśli tylko mogę. Przecież pomagając ludziom
czujemy się potrzebni. A to
może nam pomóc w podwyższeniu samooceny.
Ludzie często są obojętni
wobec innych. A przecież w
każdej chwili sytuacja może
się odwrócić… Pomyśl, jak
czułbyś się na miejscu kogoś, kto potrzebuje pomocy.
Czasami wystarczy zwykłe
podanie ręki…

PEWNOŚĆ SIEBIE
– JAK JĄ ZDOBYĆ?
Nie wiem, czy ja jestem
osobą pewną siebie, ale
wiem, czego chcę w ży-

Obojętność
ciu i staram się do tego dążyć, choć to strasznie trudne. Pewność siebie wynika z
poczucia własnej wartości,
którą powinien mieć każdy z
nas, co, niestety, nie jest takie oczywiste.
Jak zdobyć pewność siebie?
Mówiono mi od dziecka, że mimo choroby jestem
osobą wartościową i mogę w
życiu dużo osiągnąć. To bardzo ważne, żeby bliscy w ten
sposób wspierali i motywowali do działania. Pewność
siebie zdobywamy już od
najmłodszych lat dzięki małym sukcesom, na przykład
dzięki dobrym świadectwom
w szkole. Czujemy wtedy, że
dajemy radę, że możemy być
tak samo dobrzy jak inni.
Osoby chore rzadko są pewne siebie. Dlaczego? Bo ciągle nam się coś nie udaje.
Wiem, jak to jest, codziennie
się z tym zmagam, życie nie
jest łatwe, ale nikt nie mówił,
że będzie łatwo.
Co robić, żeby się nie załamać ?
Nie ma na to złotego środka. Uważam, że najlepiej
znaleźć sobie jakieś cele w
życiu i do nich dążyć. Moim
celami są na przykład: usamodzielnienie się, posiadanie własnej rodziny, zdobycie pracy i życie jak wszyscy.
Czy będzie mi to dane – nie
wiem, ale w coś wierzyć
trzeba. Podobno wiara czyni
cuda, tylko trzeba jej pomóc.

SAMOBÓJSTWO
CZYLI GŁUPOTA
Nie dowiecie się z mojego tekstu, jak się zabić, bo
uważam, że to głupota. Za to
możecie się dowiedzieć, jak
sobie pomóc.
Jestem osobą niepełnosprawną i w wielu czynnościach muszę być zdana na
innych, prosić o pomoc. Jak
chyba każdy w mojej sytuacji, mam tego czasami dosyć, ale uważam, że samobójstwo niczego nie rozwiązuje. To najgorsze rozwiązanie. Ranisz wtedy swoich bli-

skich, będą całe życie zastanawiać się, dlaczego? I czy
mogli coś zrobić…
Myśli samobójcze dręczą z
różnych powodów, ale nigdy
nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej.
Jeśli myślisz o samobójstwie, to masz depresję. To
choroba naszych czasów,
która dopada różnych ludzi
w różnych sytuacjach, ale
którą można leczyć, a nawet
trzeba! Leczenie jest bezbolesne, nie ma czego się bać.
Psycholog lub psychiatra to
lekarz jak każdy inny.
Jeśli czujesz się zagubiony i bezsilny, szukaj pomocy tutaj:

 116-123 – Telefon zaufa-

nia dla osób dorosłych w
kryzysie emocjonalnym.

 22-425-98-48 – Telefoniczna pierwsza pomoc
psychologiczna.

 116 111 – Telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży.

 801-120-002 – Ogólnopolski telefon dla oﬁar
przemocy w rodzinie
„Niebieska Linia”.

 800-112-800 – „Telefon
Nadziei” dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej.

Apel do bliskich chorych
na depresję: taka osoba musi
traﬁć pod opiekę specjalisty! Bardzo ważne jest też
wsparcie osób bliskich danej osoby: przyjazna rozmowa, pokazanie choremu, że
jest potrzebny, że życie ma
sens…

DAWCY KRWI
I SZPIKU
– BOHATEROWIE!
Ja, niestety, nie jestem
dawcą, ponieważ, strasznie
się boję pobierania krwi, nawet jak mam jakieś badania.
Ale w mojej rodzinie są osoby, które oddając krew ratują
życie innym ludziom.
Takie pobranie trwa kilka
minut, a ocala istnienie dru-

giej osoby. Moja mama jest
od lat dawczynią krwi. Nie
wiadomo, ilu ludziom już
pomogła. Uważam, że jest
bohaterem. Jeżeli tylko macie taką możliwość, jesteście
zdrowi i nie macie żadnych
przeciwwskazań, to pomagajcie. To naprawdę ważne.
Nigdy nie wiadomo, czy właśnie ty nie będziesz potrzebował takiej pomocy.

PRZEMOC
WŚRÓD
RÓWIEŚNIKÓW
To przerażający temat, ale,
niestety, prawdziwy. W każdej szkole zdarza się, że ktoś
nad kimś się znęca. To codzienność naszych szkół…
Przerażają was samobójstwa dzieci? Wiecie skąd się
biorą takie decyzje nastolatków? Przemoc w szkołach to moim zdaniem jedna
z odpowiedzi. Sama pamiętam, że nie było łatwo, dzieci potraﬁą być okrutne i złośliwe, szczególnie gdy ktoś
jest „inny”. Zawsze się wyróżniałam wśród rówieśników z powodu wózka inwalidzkiego. Dzieciaki w szkole
różnie mnie odbierały: jedni
wyśmiewali, inni bronili.
Co z tym można zrobić?
Nie mam dzieci, więc nie
wiem, czy powinnam się wypowiadać na ten temat. Ale
mam małego brata i wiem,
że za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice. Moja klasa z podstawówki musiała
się przyzwyczaić do mnie,
co na pewno nie było proste. Wiem, że pytali naszą
wychowawczynię, co mi jest
i dlaczego. Domyślam się
że w domach też były takie
rozmowy, w takich momentach właśnie rodzice powinni wyjaśnić dziecku wszystko i odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Przemoc w szkołach była,
jest i zawsze będzie, a my
możemy próbować ją zwalczać, uczyć dzieci, co dobre, a co złe. Za wychowanie dzieci odpowiada rodzina, pamiętajcie o tym.
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grudnia 2015 roku Zakład
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod hasłem:
„Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w
systemie edukacji”. Aula budynku „D” Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM przy ul.
Szamarzewskiego 89 wypełniona była po brzegi.
Temat wywołał zainteresowanie głównie dlatego, że choć zagadnienie jest poruszane podczas niektórych debat publicznych, brakuje jego wnikliwego
i rzeczowego omówienia. Specjaliści z całego kraju wysłuchali prezentacji ekspertów z zagranicy, zadawali im pytania. Profesor Wolfgang Lamers, wybitny niemiecki pedagog specjalny z Uniwersytetu im. Humbolta
w Berlinie, stworzył metodę pracy pozwalającą na wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczno-kulturalne i pełnego w
nim uczestnictwa. Wykład, który
wygłosił na seminarium, odbył
się w ramach projektu pod nazwą „Akademicki i naukowy Poznań”. O inkluzji, czyli włączaniu uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną we
wszystkie sfery życia rozmawiał
ze słuchaczami prof. Peter Zentel z Uniwersytetu Pedagogicznego w Heidelbergu.

STYCZEŃ 2016

Wyzwanie dla
społeczeństwa
W drugiej części seminarium
doświadczeniami z zakresu
metodyki pracy z osobami z
głęboką niepełnosprawnością
intelektualną dzielili się polscy
naukowcy – prof. Beata Cytowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Danuta Kopeć z
UAM i prof. Andrzej Twardowski, także z UAM. Te wystąpienia zaakcentowały sprawę zastosowania nauczania kierowanego w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, działań pozornych w edukacji osób
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz udziału
rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z deﬁcytami rozwojowymi. Ostatnią
z wymienionych kwestii przybliżył prof. Twardowski. Mówił
o roli rodziny w procesie rehabilitacji dziecka, która jest nie
do przecenienia:
– Do końca lat 90 we wczesnym wspomaganiu rozwoju dominował paradygmat me-

dyczny, a rodzice dla specjalistów byli jedynie pomocnikami. Obecnie kładzie się nacisk na wspomaganie rozwoju
w środowisku rodzinnym – to
odejście od oddziaływania na
dziecko na rzecz oddziaływania na rodzinę. Wczesne wspomaganie powinno być skoncentrowane właśnie na rodzinie, a
nie na samym dziecku.
Narodzinom dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną towarzyszy szok
rodziców, poczucie krzywdy,
żal. Najpierw przychodzi pytanie: „Dlaczego właśnie nas to
spotkało?” Później nastaje czas
poszukiwań skutecznych form
rehabilitacji.
Polski system edukacji nie
jest wystarczająco przygotowany do edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębszym. Z pomocą przychodzą
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, wczesnej interwen-

cji oraz placówki kształcenia
specjalnego i tylko te jednostki, odnoszę wrażenie, w pełni
rozumieją potrzeby uczniów z
ograniczeniami sprawności intelektualnej. Mimo coraz szerzej popularyzowanej idei inkluzji w tak zwanych szkołach
masowych nie tworzy się zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, gdzie przy wsparciu specjalistów z różnych
dziedzin osoby te mogłyby poznawać świat i rehabilitować
się w otoczeniu ludzi zdrowych. Kultura i sztuka nie zawsze sprzyja włączaniu osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Często traktuje je w
sposób dyskredytujący – jako
gorsze, pozbawione wyobraźni, nie potraﬁące odpowiednio
się zachować podczas koncertu czy przedstawienia teatralnego. W tej dziedzinie mamy
jeszcze dużo do zrobienia.

KAROLINA KASPRZAK

Na wózkach – w kosza

W

Koninie 4 i 5 grudnia 2015
r. odbył się turniej koszykówki na wózkach. Mecze zorganizowano w pierwszą rocznicę śmierci śp. Roberta Wiśnika – wspaniałego zawodnika
Konińskiego Klubu Sportowego
„Mustang”, reprezentanta Polski w koszykówce na wózkach.
W turnieju zagrało pięć zespołów z Polski i jeden z Czech.

Wszyscy zgromadzeni, wśród
nich także zaproszeni rodzice zmarłego zawodnika, uczcili jego pamięć. Na hali panowało wielkie wzruszenie i emocje
sportowe.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna IKS GTM Konstancin, drugie KS PactumScyzory Kielce, trzecie Pardubice (Czechy),
czwarte miejsce Mustang Konin,

cję i rehabilitację – mówi mama
Dawida Beata Maksymowicz.
Turniej zakończył się w sobotę wieczorem, wręczeniem
medali zwycięzcom przez Prezydenta Konina i podziękowaniami dla wszystkich zaangażowanych w organizację meczów.

MAREK BYSTRZYCKI

FOT. (2X) KAMIL STRAJCH

piąte AKS OSW Olsztyn i szóste
Mustang Konin Young.
Po raz pierwszy w turnieju
grała drużyna młodych koszykarzy – Mustang Konin Young,
najmłodszym koszykarzem jest
9-letni Dawid.
– Sport jest pasją Dawida i
jego największą radością. Jest to
też świetny sposób na aktywiza-
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Światło Pokoju
grudnia rozpoczęła się
wędrówka po Polsce Betlejemskiego Światła Pokoju. 16 grudnia podczas spotkania świątecznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z
rąk poznańskich harcerzy odebrał je wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoﬀmann.
Tegoroczne hasło światła „Zauważ człowieka” ma uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi i
pomóc odnaleźć tych, którzy potrzebują wsparcia. Betlejemskie
Światło Pokoju przekazywane jest przez skautów i harce-

rzy do Polski już od 25 lat. Podawany z kraju do kraju ogień rozpalany jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Harcerki i harcerze z Polski przekazują go dalej na wschód do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś,
na zachód do Niemiec i na północ – do Danii. Głównym celem
przyświecającym od lat akcji jest
przekazywanie wraz ze światłem znaku pokoju, wzajemnego
zrozumienia i pojednania między narodami.

FOT. ARCHIWUM
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TOMASZ STUBE

Tajemnica Mikołaja

FOT. ARCHIWUM

4

twórz serce dla Jezusa” – pod takim tytułem odbyła się premiera jasełek w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 – po raz
pierwszy w nowej siedzibie
placówki przy ul. Nieszawskiej 21.
Uczniowie pod okiem wychowawców i nauczycieli od
kilku tygodni przygotowywali się do tego ogromnego przedsięwzięcia. Uczyli
się swoich ról, choreograﬁi,
przezwyciężali nieśmiałość
przed występem.
Jak co roku na występ
przyjechali uczniowie z zaprzyjaźnionej
Prywatnej
Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej Poznań British International School i obdarowali dzieci upominkami. Był
to bardzo radosny czas.
W tegorocznym przedstawieniu jasełkowym święty
Józef (w tej roli Sebastian)
oraz Maryja (Ania) szukali miejsca, w którym godnie
mógłby przyjść na świat ich
syn.
Pukali do wielu domów

ne na babcię i wnuczkę przypomniały tajemnicę świętego Mikołaja i uczyły piosenki o nim. Z
twarzy uczestników nie znikał
uśmiech, który dla organizatorów był nagrodą za wysiłek włożony w przygotowanie imprezy.
Jej darczyńcami byli: wójt gminy Kleszczewo, ﬁrmy: Bostik, Elkom i Hermespol z Kleszczewa,
Tamar i Consilio z Komornik,
Drob z Tulec i Pianotex z Gowarzewa.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Aby narodził się
w sercach
współczesnych rodzin. Prawie w każdym z nich ludzie
nie oczekiwali nadejścia Jezusa, a prezentów, choinek
i innych świecidełek, nie
zważając na istotny wymiar
prawdziwego Bożego Narodzenia.
Zagonieni w pędzie zakupów, sprzątania i pieczenia
zatracili sens w galopie codziennego dnia. Po długiej i
żmudnej wędrówce znalazła się jednak rodzina, która
potraﬁła oczekiwać na przyjście Maleńkiego i przyjęła go
pod swój dach, by mógł się
narodzić – przede wszystkim w ich sercach.

ALEKSANDRA MRÓZ
ELŻBIETA JAŚKOWIAK

FOT. ŁUKASZ MAĆKOWIAK

„O

grudnia 2015 roku w hali
widowiskowo-sportowej w
Kleszczewie odbyła się impreza kulturalna związana tematycznie ze świętym Mikołajem.
Przybyło około 170 osób z niepełnosprawnością, dzieci z rodzicami i dorosłych, z gmin
Kórnik, Kostrzyn i Kleszczewo.
Wszystkich bawiły animatorki Magda i Kasia oraz aniołowie
rozproszeni po sali. Śpiewaliśmy
z zespołem „Sekret“ i tańczyliśmy. Panie ucharakteryzowa-
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ilianna ma 6 lat. Jest niezwykle dzielna, mimo że jej codziennością są leki, kroplówki,
strzykawki, inhalacje, odsysanie,
klepanie, rehabilitacja, lekarze,
szpitale, badania. A to znaczy, że
choć Lilka jest waleczną panienką, to jednak wobec objawów i
konsekwencji swojej choroby
pozostaje zupełnie bezbronna.
A razem z nią i my, jej rodzice.
Wycieńczają ją silne, trudne do
przewidzenia i czasem niemożliwe do opanowania napady padaczkowe, które są niczym tornado, którego niszczycielskiej
siły nie da się zatrzymać, i która pozostawia po sobie wiele
zniszczeń. Staramy się je mozolnie odbudować, zanim kolejny
atak nadejdzie, ponownie skrajnie wyczerpując Liliankę i niwecząc wiele ciężkiej pracy, którą
wszyscy wkładają w codzienną
rehabilitację i terapię. Do dzisiejszego dnia nie ma skutecznego
leczenia. Można tylko zapobiegać przykrym ich skutkom, choć
też nie zawsze jest to możliwe.

Wolontariat
zawsze potrzebny
W

świecie pogoni za dobrami materialnymi, w
atmosferze znieczulicy i obojętności, ważne jest pielęgnowanie odruchów serca i bezinteresownej pomocy. Postawy wymagającej pogodzenia
własnych obowiązków z pomocą innym.

tariusze zgłoszeni przez Zespół Szkół Mechanicznych w
Poznaniu, Alicja Lewandowska zgłoszona przez Centrum
Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
oraz Michalina Pohl zgłoszona
przez II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.

Taki właśnie cel przyświecał
targom szkolnych kół wolontariatu oraz podsumowaniu konkursu „Barwy Wolontariatu”,
które odbyło się 3 grudnia 2015
roku w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Podczas imprezy odbyło się też
spotkanie, na którym omawiano zasady aplikowania o środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Można było również zapoznać się z ofertą szkolnych kół
wolontariatu i ofertą Urzędu
Marszałkowskiego. Bardzo ciekawe było wystąpienie dr Magdaleny Arczewskiej, zajmującej się oceną projektów zgłaszanych do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem, co, miejmy nadzieję, przełoży się na zwiększenie
liczby wolontariuszy w Wielkopolsce.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

FOT. BŁAŻEJ FRIEDRICH

W konkursie „Barwy Wolontariatu” laureatami regionalnego etapu zostali: wolon-

Otwarte muzea
Z

okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia Stowarzyszenie „Razem dla niepełnosprawnych” w Konstancinie-Jeziornej
zaprosiło do udziału w XVIII
edycji wydarzenia pod nazwą
„Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych w muzeach”.
Osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z bezpłatnego
wejścia do Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Narodowego, Muzeum Sportu i Turystyki, Mu-

zeum Chopina, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Muzeum
Niepodległości oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. Były m.in.
pokazy udzielania pierwszej pomocy, scenki teatralne w wykonaniu artystów z ograniczeniami sprawności, warsztaty, lekcje muzealne i inne atrakcje dla
osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

KAROLINA KASPRZAK

Lilianka ma problemy z mówieniem, chodzeniem, a nawet jedzeniem. W tej chwili karmiona jest
przez tzw. PEGa, czyli bezpośrednio przez dziurkę do żołądka. Jej
nerki nie pracują samodzielnie.
Jej odporność jest bardzo niska.
Ma również problemy z krwią i ze
strony układu oddechowego, okresowo wymaga tlenoterapii. I wiele, wiele innych problemów, które stały się codziennością rodziny. Boimy się każdego ataku choroby, tego, co może po sobie zostawić. Wielokrotnie specjaliści stawiali na Liliance krzyżyk, a ona
wbrew wszystkim pokazuje światu, że warto żyć i się uśmiechać.
Chce być samodzielna. Chłonie
świat. Jest ciekawa tego wszystkiego, co ją otacza. I choć każdy dzień
zaplanowany jest z zegarkiem w

W

październikowym wydaniu „Filantropa” z ubiegłego roku (strony 36 i 37)
opublikowaliśmy list o Kamilu Aleksejewie, któremu
pociąg odciął prawą stopę.
Tekst ten nadesłał do naszej
redakcji Jacek Aleksejew, ojciec Kamila. Dzisiaj otrzymaliśmy list kolejny, w którym
rodzice wyrażają podziw dla
siły woli syna (pełnoletniego
od kilku miesięcy), dla jego
konsekwencji w rehabilitacji
przez sport i pasji dzielenia
się swoimi doświadczeniami z innymi ludźmi. Zapewne nie byłoby tych sukcesów
Kamila i szybkiego powrotu
do zdrowia, gdyby nie duchowa pomoc kochających rodziców i wspólne z ojcem trenin-

ręku, i pomimo, że nigdy nie wiemy, co nas może czekać za pięć
minut, chcemy wykorzystać każdą
wspólną chwilę najlepiej, jak tylko
potraﬁmy.

*

T

o fragment wypowiedzi
mamy Lilianki, charakteryzujący codzienne zmagania
dziewczynki i rodziców z chorobą.
Od września 2015 roku dołączyłem do grona terapeutów
prowadzących zajęcia w domu
Lilki. Ze względu na konieczność całodobowej opieki nad
córeczką tylko tata Lilianki pracuje zawodowo.
Jestem pod ogromnym wrażeniem relacji pomiędzy rodzicami. Oboje promieniują
wręcz miłością do siebie nawzajem i córeczki. Porozumiewają się bez słów. Każde
odczytuje i realizuje potrzegi sportowe. Oto wspomniany list:

*
Od wypadku Kamila minęło pięć miesięcy, a tyle się wydarzyło, że wydaje się, jakby protezę miał już od dawna. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest bardzo pozytywne.
Kamil miał możliwość wziąć
udział w badaniach wydolnościowych w Warszawie dzięki
Michałowi Adamczewskiemu,
który również rozpisał synowi
trening biegowy.
Biegamy teraz w przedziałach tlenowych i „robimy” wydolność (zrobiło się profesjonalnie…). Kamilowi zapał dopisuje i mam nadzieję, że szybko się nie skończy. Byliśmy
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KONCERT CHARYTATYWNY W SWARZĘDZU DLA LILIANKI

by drugiego współmałżonka.
Myślę, że dzięki takim relacjom córeczka ma tak ogromne siły do walki z chorobą, zachowując jednocześnie pogodę ducha i chęci do poznawania świata.
Przed kilkoma miesiącami
zrodził się pomysł konkretnej
pomocy w zakupie przenośnego koncentratora tlenu, dzięki któremu nie straszne będą
dziecku napady, nocne bezdechy czy infekcje, ale i najzwyczajniejsze wyjścia z domu.
Lilianna będzie miała swojego tlenowego anioła stróża zawsze przy sobie. Będzie mogła
poznawać świat nie tylko zza
okiennej szyby. Koszt takiego urządzenia to kwota około
17.000 złotych.
26 listopada dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz terapeuci postanowili zorganizować charytatywny koncert piosenek, z którego dochód został przeznaczony na doﬁnansowanie zakupu
urządzenia. W rolę małych piosenkarzy wcielili się uczniowie
i absolwenci szkoły, uczestnicy zajęć wokalnych organizowanych przez „Czwórkę”. Wydano także płytę cegiełkę z nagraniami piosenek prezentowanych podczas koncertu.

FOT. (2X) JERZY KOT

Na pomoc
w walce z chorobą

Przed koncertem wyemitowano ﬁlm-spot obrazujący codzienność rodziny Krzyżosiaków. W trakcie – prowadzono telekonferencję z domem Lilianki i holem szkoły,
dzięki której mama i dziewczynka były obecne na występach młodych artystów.
Uczniowie w wieku od 6 do
13 lat zaprezentowali 16 piosenek, wzruszając, bawiąc i
wprawiając w nastrój zadumy licznie zebraną publiczność. Dochód z koncertu
przeszedł najśmielsze ocze-

kiwania. Podczas sprzedaży
płyt i licytacji zgromadzono
kwotę 4.893 zł. To zaledwie
trzecia część potrzebnych
funduszy na zakup koncentratora.
Chętnych do pomocy zapraszam do wsparcia Lilianki:
Przekaż 1% podatku. W formularzu PIT wpisz numer: KRS
0000037904. W rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%” podaj: 17299
Krzyżosiak Lilianna Maria.
Dla szybszej weryﬁkacji i księgowania wpłat bardzo prosi-

my nie wpisywać zdrobnień
ani słów odmienionych przez
przypadki, jak również słów:
dla, na, leczenie, rehabilitacja
itp. Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
Wpłaty prosimy kierować na
konto: Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą”, Bank BPH S.A. 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615,
tytułem: 17299 Krzyżosiak Lilianna Maria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

JERZY KOT

również na łódzkim torze kolarskim „Społem", gdzie mogliśmy potrenować.
Syn dzięki naszemu protetykowi Robertowi Rochmińskiemu chodzi na wykłady studentów medycyny, gdzie pokazuje
protezę, mówi o utwardzaniu
kikuta i ogólnie o swoim nowym życiu. W styczniu chce-

my wziąć udział w zawodach
w biegach na 5, a może i na 10
kilometrów. Ostatnie parę miesięcy uwieczniłem na taśmie
ﬁlmowej (moja nowa pasja).
Można obejrzeć na Facebooku
– proﬁl Jacek Aleksejew. Wszyscy się śmieją, że minąłem się
z powołaniem.

nich miesięcy, wspominając
wypadek, amputację i wszystko, co się wydarzyło do dnia
dzisiejszego, jesteśmy pełni
optymizmu i zapału. Staramy
się wspierać syna (może czasami trochę do przesady, bo
znajomi mówią, że za bardzo
go wyręczamy).

Patrząc przez pryzmat ostat-

KAMIL, JACEK, ADA

FOT. ARCHIWUM

Kamilowi
dopisuje zapał
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KONKURS „POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU”

Radek
czyli ja(5)
P

Nauka
człowieczeństwa

o odejściu z warsztatu terapii zajęciowej pomagałem przez 3 lata jako wolontariusz w jednej z łódzkich stajni. Prowadziła ją pani Urszula
z synami.
Niestety, stajnia ta już nie istnieje. Upadła mniej więcej w
miesiąc po moim odejściu z niej
razem z moim konikiem Karusiem. Zabrałem także szczeniaczka imieniem Morus. Teraz jest dorosły i ma dwóch synów. A co do upadku stajni, to
zaczęło brakować jedzenia dla
koni. Pracowały od dziewiątej
do dziewiętnastej, lecz nie dostawały albo obiadu, albo kolacji. Kiedy upominałem się o
brakujące dawki, słyszałem: nic
im nie będzie. Innym razem,
gdy byłem bardziej bezczelny,
usłyszałem: jak ci ich żal, to kupuj żarcie.

N

iesienie uśmiechu jest zadaniem na dziś, jutro i na
zawsze. Kochać to dawać, a
miłość potraﬁ zmienić świat –
to reﬂeksje laureatów kolejnej,
16 już edycji konkursu pod nazwą „Poznański Wolontariusz
Roku” organizowanego przez
Miasto Poznań. Nagrody główne i wyróżnienia wręczano 3
grudnia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
– Osoby, które angażują się w
wolontariat, otrzymują wiele darów. To przyjaźń, świadomość,
że człowiek jest komuś potrzebny. Troska o bliźnich nas łączy.
W Wielkiej Brytanii jest 125 tysięcy wolontariuszy hospicyjnych. Dobroczyńców nie brakuje i w naszym kraju – zauważył prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, współzałożyciel poznańskiego Hospicjum „Palium”.

Właśnie wtedy poprzysiągłem sobie pomóc naszym konikom, na ile mi zdrowie pozwoli. Brakowało na opłaty za
wodę, za prąd, o wynagrodzeniu dla pracowników nawet nie
wspomnę.
Do moich zajęć należało karmienie o godzinie trzynastej.
Ponadto przygotowywałem konie na lekcję: szczotkowałem
sierść, czyściłem kopytka, zapinałem ogłowie, zakładałem
czapraki i siodła oraz zapinałem popręgi. Podczas nieobecności wierzchowców sprawdzałem stan wody w wiadrach,
myłem je i pilnowałem, aby nie
napiły się zaraz po powrocie, co
groziło zachorowaniem. Miałem piętnaście podopiecznych
koników. Można sobie wyobrazić, ile miałem pracy z uprzątnięciem chociaż trzech boksów.
Z każdego było 30 kursów.
cdn.

Agnieszka Kubicka swoją
aktywnością społeczną
i otwartością motywuje
innych do działania.

FOT. ARCHIWUM

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Wolontariusze Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

To ja z Karusiem.

Młoda poznanianka Marta
Hudak-Nowak, zwyciężczyni w
kategorii indywidualnej, działa
w Fundacji Pomocy Dzieciom z
Chorobami Nowotworowymi w
Poznaniu. Z nowotworem i walką o każdą chwilę musiała zmierzyć się jej rodzina. Teraz dają
wsparcie innym. Laureatka nie
kryła łez wzruszenia podkreślając, że rzeczywistość staje się
lepsza tylko wtedy, kiedy nie pozostajemy obojętni na cierpienie
drugiego człowieka.
Statuetki, nagrody pieniężne
(czeki o wartości 4 tysięcy złotych) i dyplomy wręczał Jacek
Jaśkowiak, prezydent Poznania:
– Drodzy wolontariusze, nagradzamy was dzisiaj za całoroczną pracę doceniając wysiłek
i zaangażowanie. Swoimi działaniami udowadniacie, że dobro
mieszkańców naszego miasta
jest dla was ważne. Bardzo dziękuję za to, co robicie.

„Poznańskiego Wolontariusza Roku 2015” w kategorii „50+”
otrzymała Urszula Krzyżańska.

Kapituła konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia w 5
kategoriach – indywidualnej,
młodzieżowej, „50+”, zespołowej oraz w kategorii „Wolontariat pracowniczy”. W kategorii indywidualnej tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku 2015”
otrzymała, wyżej wymieniona,
Marta Hudak-Nowak, wyróżnienie – Agnieszka Kubicka, w kategorii młodzieżowej „Poznański
Wolontariusz Roku 2015” przypadł Magdalenie Szczepaniak,
wyróżnienia otrzymali Marcin Przybyszewski i Małgorzata Kaczmarek, w kategorii „50+”
„Poznańskiego Wolontariusza
Roku 2015” otrzymała Urszula
Krzyżańska, wyróżnienia – Maria Adamczyk, Jolanta Golańska i
Bogumiła Okupniak, w kategorii
zespołowej zwyciężyli wolontariusze Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, wyróżnienie zdobyła Fundacja „Pomocna
Mama” i „Ekipa Szyciowa Drużyny Szpiku”, w kategorii „Wolontariat pracowniczy” wygrał program wolontariatu pracowniczego grupy „Beiersdorf Manufacturing Poznań – Nivea Polska”. Uroczystą galę zakończył koncert
zespołu „Luxtorpeda”.

KAROLINA KASPRZAK
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE POZNAŃSKIM

Rozmawiali
gestami

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Piłka w grze.

O

soby z niepełnosprawnościami z racji ograniczeń w funkcjonowaniu
cały czas potrzebują działań
umożliwiających im pełny
udział w życiu społecznym.
Taką właśnie inicjatywą był
zorganizowany po raz kolejny przez Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych.
3 grudnia w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu na Os. Mielżyńskiego czekała wyjątkowa niespodzianka.
Było nią spotkanie z Dawidem Kownackim, napastnikiem poznańskiego klubu
sportowego „Lech Kolejorz”.

Piłkarz demonstrował zasady gry, rozdawał autografy,
pozował do pamiątkowych
zdjęć i rozmawiał z niepełnosprawnymi o marzeniach.
Wyznał, że trenuje od 5 roku
życia, a każdy jego sukces
jest okupiony ciężką pracą.
W imieniu Starosty Poznańskiego życzenia osobom
niepełnosprawnym składał
Zygmunt Jeżewski, członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego. Spotkanie integracyjno-rozrywkowe zorganizowano z udziałem Elżbiety Tonder, Pełnomocnika Starosty Poznańskiego do spraw
Osób
Niepełnosprawnych,
Teresy Gromadzińskiej, dyrektora Wydziału Spraw Spo-

Informacja
dla wszystkich

M

Według danych Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Powiatowy Zespół
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu
w I kwartale 2014 roku na terenie powiatu poznańskiego
żyło aż 12.127 osób niepełnosprawnych. Liczba ta będzie
stopniowo się zwiększać
– jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa.
Niezbędne jest podejmowanie wysiłku w kierunku równych szans, a w szczególności przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji.

iasto Poznań w Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych zaprosiło przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek
pomocy społecznej i instytucji zajmujących się dostosowywaniem miejsc do potrzeb
osób niepełnosprawnych na
konferencję pod nazwą „Informacja dla wszystkich” w
Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Kwestia dostępności informacji i ich przygotowywania
pod kątem różnych niepełnosprawności staje się częstym
tematem rozważań. Świadomość społeczeństwa w zakresie barier utrudniających osobom z niepełną sprawnością
swobodne korzystanie z dóbr
edukacji, sztuki i kultury trzeba wspierać nieustająco. Prelegenci w wystąpieniach zawarli praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć, na jakie
przeszkody na co dzień natraﬁają m.in. ludzie z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
W natłoku komunikatów nie
potraﬁą odnaleźć się osoby z
niepełnosprawnością intelektualną. Żeby nasz przekaz został zrozumiany, musimy używać krótkich i prostych zdań.
Nie ulega wątpliwości fakt,
że najbardziej kłopotliwe dla
osób niepełnosprawnych są
wizyty w urzędach. Brak bądź
niewystarczająca liczba tłumaczy języka migowego w instytucjach publicznych nie jest jedynym problemem. Dochodzą
do tego trudności związane z
przystępnym przekazywaniem
wiedzy np. o przysługujących
uprawnieniach. Większość dokumentów urzędowych przygotowana jest w sposób utrudniający zrozumienie treści
bez pomocy drugiej osoby. W
szczególności dotyczy to ludzi z deﬁcytami intelektualnymi, ale też osób z innymi niepełnosprawnościami czy starszych.
Na konferencji poruszono ponadto zagadnienie dostępności stron internetowych,
przedstawiono zalety aplikacji mobilnych, z których mogą
korzystać osoby niewidome,
omówiono technologie ułatwiające porozumiewanie się.
Spotkanie podsumowała Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

łecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Elżbiety Bijaczewskiej,
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, radnych Rady Powiatu – Małgorzaty Halber, Marka Lisa i
Pawła Bociana, Anity Wachowiak, przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli
mediów.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie
z Dawidem Kownackim.

21

Przygotowano, przy wsparciu animatorów, zabawy aktywizująco-rekreacyjne: „Bliźniaki”, „Gąsienica”, „Domowe stadko”, „Leśne disco” czy
„Łańcuch gestów”. Wszystkie
uczyły wzajemnego kontaktu
oraz porozumiewania się bez
użycia słów. Mimika twarzy i
komunikaty niewerbalne są
istotne w rozpoznawaniu potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Ta grupa była
m.in. adresatem wydarzenia.
Przeprowadzono także konkurs strzałów do bramki, rzutów do kosza, warsztaty muzyczno-taneczne i inne zabawy ruchowe. Wszystko po to,
żeby niepełnosprawni mogli
ten dzień dobrze wspominać.
Realizatorem przedsięwzięcia było Radio „Zet Gold”, a ﬁnansował je Powiat Poznański. Na zakończenie wręczono upominki.
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Noc kabały…

Bal z Mikołajami

6

BŁAŻEJ FRIEDRICH

FOT. ARCHIWUM WZINR

Mimo że w Wielkopolskim
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu panien i kawalerów już
nie ma zbyt wielu, to zabawa
andrzejkowa, a jakże, odbyła
się. Wróżby ograniczono do lania wosku przez ucho wielkiego klucza i nakłuwania serca
z imionami, ale traktowano to
jako wesoły przerywnik w za-

bawie i rozmowach znajomych
oraz przyjaciół.
Na andrzejki i inne imprezy
Związku zapraszane są osoby pełnosprawne, co rozwija
integrację. Osoby z niepełnosprawnościami pokazują się
w nowej roli, są uśmiechnięte,
potraﬁą zabawiać i być duszą
towarzystwa. Tańczą mimo
swojej
niepełnosprawności,
będąc czasem wzorem nawet
dla osób pełnosprawnych. I takie jest zadanie tego typu imprez – wyjście z domu, spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi, wymiana doświadczeń,
zabawa. Tworzenie społecznej
wspólnoty.

FOT. ARCHIWUM SPDST

oc kabały, wieczór wróżb
czyli po prostu andrzejki. Polska wzmianka o andrzejkowych wróżbach sięga XVI wieku. Kiedyś wróżby andrzejkowe miały charakter matrymonialny i miały
na celu wywróżenie męża dla
panny (andrzejki) i żony dla
kawalera (katarzynki).

Potrzebny
opiekun prawny
M

iejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i
kuratorów dla osób częściowo
ubezwłasnowolnionych.
Opiekunem prawnym lub kuratorem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie,
pełnoletnia, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, w dobrym
stanie zdrowia, umożliwiającym pełnienie funkcji opiekuna.
Nie może nim być osoba karana za przestępstwo popełnione
umyślnie.
Zadania opiekuna prawnego i kuratora zależą od indywidualnej sytuacji osoby ubezwłasnowolnionej i często są uzgad-

niane z sądem. Opiekun prawny często zarządza majątkiem
podopiecznego poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką, zadbanie o regulowanie jego opłat
oraz reprezentowanie interesów
podopiecznego przed instytucjami.
Pełnienie takich funkcji jest
odpłatne. Regulacje prawne dotyczące opiekuna prawnego i
kuratora zawiera Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Więcej informacji na stronie MOPR.

EDYTA ROSENKIEWICZ
DZIAŁ METODYCZNY
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
UL. CZEŚNIKOWSKA 18
60-330 POZNAŃ
TEL. 61 8609905
WWW.MOPR.POZNAN.PL

W trakcie naszego programu artystycznego miałam zaszczyt
wygłosić świadectwo na temat:
czym jest dla mnie Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej.
Było to ogromne wyzwanie i satysfakcja, gdy mogłam powiedzieć, że Stowarzyszenie to mój
drugi dom, pełen ciepła i dobroci oraz okno na świat.
Bawiliśmy się wspaniale przy
śpiewie Haliny Benedyk i grze
zespołu Music Box, przy pomocy naszych wolontariuszy i Mikołajów z ﬁrmy BLUM. Najwięcej radości przyniósł nam tort
dla 400 osób, który podarowała
nam pani Małgorzata Nowak z
cukierni „Magdalenka”. Wszyscy
zostali obdarowani paczkami ze
słodyczami i pamiątkowymi kalendarzami.

grudnia 2015 roku, w dzień
Świętego Mikołaja, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu na „Balu z Mikołajami” obchodziło 25-lecie działalności
dla podopiecznych. Bawiliśmy
się w holu Gimnazjum nr 3 w
Swarzędzu razem z dziećmi z
Ośrodka Pomocy Społecznej,
zaproszonymi gośćmi, rodzicami, pracownikami Stowarzyszenia i wolontariuszami.
Byli z nami m.in. członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
Zygmunt Jeżewski, radny Powiatu Poznańskiego Marek Lis, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, pełnomocnik Starosty Poznańskiego do spraw osób niepełnosprawnych Elżbieta Tonder,
dyrektor PCPR Elżbieta Bijaczewska. Otrzymaliśmy pozdrowienia
od poseł Bożeny Szydłowskiej.

AGATA KIEJDROWSKA

Straszy w teatrze
29

października 2015 roku
udaliśmy się do Teatru
Wielkiego w Poznaniu na spektakl „Upiór w Orkiestrze”. Organizatorem koncertu był Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu.
W spektaklu wzięli udział: Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu wraz z dyrygentem Marcinem Sompolińskim i aktorami Tomaszem Raczkiewiczem
(narrator), Jaromirem Trafankowskim (dyrektor) i Andrzejem Ogórkiewiczem (Herlack
Scholmes). Spektakl opowiada
o upiorze, który przeszkadza orkiestrze w koncertach. Dyrektor prosi o pomoc detektywa w
rozwiązaniu zagadki, dlaczego

tak straszy. Spektakl się podobał wszystkim uczestnikom naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. Na koniec publiczność podziękowała orkiestrze i aktorom brawami.

ANIA ĆWIKLIŃSKA
FOT. ARCHIWUM SPDST
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WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

Radość zaklęta Pociąg
z muzyką świata
w dźwięku
Mogliśmy je nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć (obój, gitary
akustyczna i basowa, saksofon,
perkusja zrobiona z pojemnika
na owoce, grzechotki). Bardzo
dobra konferansjerka Tomasza
Kalitko i muzyka świata, tworzona przez cały zespół, przekazywała wiele radości i wzbu-

Z zespołem „Panoptikum“ w składzie: TOMASZ
KALITKO (lider zespołu, kompozytor, gitara klasyczna), ANNA MACUG (obój i saksofon), DOMINIK TUCHOŁKA (gitara basowa), DAWID WIRMIŃSKI (perkusja) – rozmawia MICHAŁ OGONIAK.

dzała nasze zainteresowanie.
Wysoki poziom artystów, którzy
z łatwością nawiązywali z nami
kontakt zachęcając do wspólnej
zabawy, był dla nas miłą niespodzianką.
Cieszymy się bardzo, że dane
nam było tak ciekawie spędzić
czas. Rzadko można posłuchać
na żywo muzyki świata, a płyty tego zespołu mogą być miłym
prezentem na każdą okazję.
Obok wywiad z muzykami
„Panoptikum“.

FOT. ARCHIWUM SPDST

P

o raz pierwszy 10 listopada 2015 roku mieliśmy okazję gościć zespół „Panoptikum“,
który oczarował nas interesującym brzmieniem instrumentów.

MIRKA PENCZYŃSKA

FOT. ARCHIWUM SPDST

Teatralna zabawa

P

rzez trzy dni w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu odbywały się zajęcia teatralne, prowadzone przez aktorkę z Teatru 21 w Warszawie Justynę
Wielgus. Jest to teatr, w którym niepełnosprawni aktorzy
pracują z aktorami profesjonalnymi.
Aktorka uczyła nas przedstawiania sztuki ciałem. Wyrażania emocji przez ruch. Jako
pomoce w zajęciach służyły
nam kartka papieru, kapelusz i
krzesło. Była to wspaniała zabawa, wyzwalająca w nas ekspresję i budząca niezapomniane przeżycia.
To bardzo ważne, byśmy
mogli wyrażać swoje emo-

cje nie tylko słowami, ale również ciałem. Zajęcia wyzwoliły
w nas energię. Były również w
czasie zajęć chwile, w których
trzeba było wyrazić negatywne emocje: smutku, przygnębienia i melancholii. Uważam,
że takie zajęcia powinny się u
nas odbywać częściej. Uczą
nas kontaktu z drugimi ludźmi i szczerej ekspresji naszych
dobrych i złych uczuć.
Justyna Wielgus pracuje jako
aktorka już 20 lat, a w Teatrze
21, który w 2015 roku obchodził 10-lecie istnienia – trzy
lata. Teatr ten ma obecnie 14
aktorów, którzy sami, z udziałem osób niepełnosprawnych,
piszą teksty do swoich sztuk.

AGATA KIEJDROWSKA

– Co oznacza nazwa „Panoptikum“?
Tomasz: – Zbiór rzeczy pozornie nie przystających do siebie.
W naszym przypadku to zbiór
szczególnych osobowości.
– Lider zespołu ma dwie pasje: malarstwo i muzykę. Którą
wolisz?
Tomasz: – To trudne pytanie.
Podczas pracy malarskiej przestawiam część swojego mózgu
na malowanie i wtedy ono jest
najważniejsze. A gdy gram, najważniejsze jest granie. Obie pasje są równie mocne. Raz jedna
silniejsza, raz druga.
– Czy ktoś z was skończył
szkołę muzyczną?
Tomasz: – Wszyscy poza mną.
To są genialni muzycy. Zresztą
powiedzcie sami.
Anna: – Ja skończyłam w tym
roku Akademię Muzyczną.
Tomasz: – Ania prócz tego
gra w operze i w orkiestrach. A
chłopcy studiują jazz.
– Na którym roku?
Dominik: – Na trzecim na
Akademii Muzycznej.
– Mogę spytać lidera o szkołę?
Tomasz: – Moja przygoda z gitarą zaczęła się, kiedy miałem 10
lat… A poza tym – klasycznie: po
podstawówce liceum plastyczne, potem studia na kierunku
malarstwo. A teraz uczę malarstwa na uczelni.
– Pozostali muzycy grają też
w innych zespołach…

Anna: – Na co dzień gram trochę inną muzykę, jestem muzykiem klasycznym i w większości
gram w orkiestrach i zespołach
kameralnych, a tutaj w zespole
spełniam moją pasję.
– A Dawid i Dominik?
Dominik: – Gramy też w różnych składach. Głównie jazz.
Dawid: – Ja przeważnie gram
na perkusji, nie na cajonie. Cajon
to moje hobby.
– A wasz koncert 2 listopada?
Tomasz: – Było super, na serio.
I podobno prowadziłem świetną
konferansjerkę.
Anna: – Tak, mimo trudnego
dnia przed występem. Był dobry
odbiór publiczności, to najważniejsze.
– Liczyliście koncerty „Panoptikum“?
Tomasz: – Czekaj… ten… i
drugiego listopada… No to dwa!
No nie, trochę ich było. Jesteśmy na fali wznoszącej. Najbliższy koncert będzie w Garwolinie,
czyli zbliżamy się do Warszawy.
To będzie duży koncert, w dużej sali. Potem w Gorzowie… Potem? Też już mamy jakieś plany,
więc się dzieje.
– Dziesiątego była muzyka
hiszpańska. Dlaczego?
Tomasz: – Po prostu lubimy
muzykę hiszpańską i indyjską. A
w ogóle to gramy muzykę word,
czyli całego świata. Każdy nowy
koncert dodaje nam nowych sił.
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Dom „Senior-Wigor” 16
Aleksandra
Lewandowska
KOMORNIKI

15

hotel „Lech”. Obecnie pomieszczenia zostały podzielone między Dzienny Dom „Senior – Wigor” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Luboniu. „Senior-Wigor”
będzie czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8 do18.
Świadczył będzie usługi socjalne
(w tym ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące
społecznie oraz terapii zajęciowej. Rekrutacja podopiecznych
zaczęła się 7 grudnia 2015 roku.
Program jest współﬁnansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „SeniorWigor” na lata 2015-2020.

FOT. ARCHIWUM

grudnia 2015 roku odbyło się otwarcie Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Luboniu dla mieszkańców
miasta nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, a głównym jego celem jest poprawa
jakości ich życia, aktywizacja
społeczna oraz proﬁlaktyka
zdrowotna.
Niespełna trzy miesiące trwał
remont i urządzanie budynku, w
którym wcześniej funkcjonował

grudnia 2015 roku
w historycznej Sali
Białej Bazaru Poznańskiego odbyła się uroczysta
gala „Certyﬁkacja podmiotów ekonomii społecznej
w Wielkopolsce”. Celem wydarzenia było uhonorowanie kolejnych siedmiu spółdzielni socjalnych z Wielkopolski znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”,
przyznawanym za produkty i usługi wysokiej jakości
wykonywane przez ﬁrmy
społeczne, które dają pracę
najbardziej potrzebującym.

WTZ w Deli Parku
listopada 2015 roku
uczestnicy WTZ „Promyk“
w Otuszu i Konarzewie wybrali
się autobusem do edukacyjnorozrywkowego Deli Parku w
Rosnówku.
Tu czekał na nas przewodnik, dzięki któremu zdobyli-

śmy wiedzę na temat różnych
zwierząt i owadów. Mieliśmy
też okazję poznać budowle z
różnych stron świata.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

FOT. ARCHIWUM WTZ
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Znak „Zakup prospołeczny”, zaprojektowany przez
Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi, w 2010 roku
został pilotażowo wprowadzony w Wielkopolsce. Dziś
jest obecny już w 12 województwach i wyróżnia ponad 70 podmiotów ekonomii społecznej. W województwie wielkopolskim certyﬁkację prowadzi Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
wspólnie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi. Do
grona 28 certyﬁkowanych do
tej pory podmiotów w Wielkopolsce 16 grudnia dołączyły: Spółdzielnia Socjalna
„Blues Hostel” z Konina (za
usługi hotelowe dostępne dla
osób niepełnosprawnych),
Spółdzielnia Socjalna „Furia”
z Poznania (za produkt Przytulaszki, galanterię ﬁlcową
i komputerowy haft dekoracyjny), Spółdzielnia Socjalna
„Zielona Piła” z Piły (za pielęgnację terenów zieleni, usługi utrzymania czystości i prace remontowo-budowlane),
Spółdzielnia Socjalna „Stara
Łubianka” ze Starej Łubianki
(za usługi cateringowe, prace porządkowe, usługi rolnicze oraz uprawę i sprzedaż
warzyw i owoców ekologicznych), Pierwsza Spółdzielnia
Socjalna w Tarnowie Podgórnym „BliskoWas.pl” (za
mycie i kosmetykę aut, pranie i maglowanie pościeli, prasowanie koszul oraz
sprzątanie biur i domów),
Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” z Gajewa (za wyroby ceramiczne) oraz Spół-

dzielnia Socjalna „Kostrzynianka” z Kostrzyna (za usługi opiekuńcze, zagospodarowanie terenów zielonych,
usługi sprzątania oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego). Niezależnie od
branży odbierający certyﬁkat
spółdzielcy doceniali ogromny wkład pracy, jaki w poziom nagrodzonych produktów i usług wnieśli ich pracownicy. Certyﬁkaty wręczali Dyrektor ROPS w Poznaniu
Aleksandra Kowalska i Prezes Fundacji Andrzej Markiewicz.
– Misją naszej spółdzielni
było stworzenie miejsc pracy
dla osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu – mówi
Anna Janiak z powstałej
w kwietniu tego roku „Furii”.
– W ramach spółdzielni prowadzimy Manufakturię, czyli pracownię, w której szyjemy nagrodzone certyﬁkatem Przytulaszki, ale też wykonujemy haft komputerowy, projektujemy graﬁcznie,
tworzymy strony internetowe. Zależy nam, aby klienci
wybierali nasze produkty nie
z litości, ale dla jakości.
O tym, jak certyﬁkat pomaga zaistnieć na rynku, przekonał się nagrodzony już
5 lat temu Zakład Aktywności Zawodowej w Pile. Według Nataszy Cyrulik, dyrektor Zakładu, Znak pozwala wyróżnić się spośród innych podmiotów, otwiera drzwi do kolejnych klientów i znacznie wpływa na
wzrost sprzedaży. Jest też
źródłem satysfakcji dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu, dowodem wysokiej jakości ich pracy.
Aby otrzymać certyﬁkat, trzeba spełnić szereg wymagań.
– Podmioty, które starają
się o Znak, muszą nam zaprezentować określoną usługę lub produkt w taki sposób,
abyśmy mieli pewność, że to,
co robią, i to, w jaki sposób
robią, jest wynikiem ogromnej troski o detal – powiedziała Aleksandra Kowalska,
dyrektor ROPS w Poznaniu
i członek Wielkopolskiej Kapituły Certyﬁkującej.
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DLA NAJLEPSZYCH FIRM SPOŁECZNYCH

Znak
„Zakup prospołeczny”

Cel istnienia Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” jest jednoznaczny. Daje
klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym
angażowania się w społecznie odpowiedzialne działania. Codzienne zakupy dzięki temu stają się możliwością podejmowania społecznie odpowiedzialnych decy-

Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Blues Hostel“ dziękują
za certyﬁkat.
zji na rzecz osób walczących
o swoją niezależność, m.in.
osób z niepełnosprawnością.
Gospodarzami gali w poznańskim Bazarze byli Aleksandra Andrzejewska, główny
ekspert ds. ekonomii społecznej w wielkopolskim ROPS,

FOT. (2X) ARCHIWUM FUNACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

Przy ocenianiu podmiotu Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim społeczną działalność podmiotu
i jakość jego oferty. Dodatkowym kryterium jest jego kondycja ﬁnansowa – co najmniej
30% ogółu przychodów musi
pochodzić ze sprzedaży produktów lub usług. Certyﬁkat
przyznawany jest na rok i jeżeli spełnione są wszystkie
warunki, zostaje odnowiony.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich certyﬁkowanych podmiotów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oraz Tomasz Mika, wiceprezes Fundacji im. Królowej
Polski św. Jadwigi. Oprócz reprezentantów nagrodzonych
spółdzielni na gali gościli
m.in. samorządowcy, eksperci wielkopolskich ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej, oraz – po raz pierwszy
– młodzież licealna i nauczyciele, planujący otwarcie spółdzielni uczniowskiej. Uroczystość certyﬁkacji poprzedziły
wystąpienia pokazujące perspektywę rozwoju ekonomii
społecznej w najbliższych
latach. Prezentacji tej dokonali Karolina Cyran-Juraszek,
Aleksandra
Andrzejewska
i Tomasz Mika. Uroczystość uświetniły dwa dające
wiele pozytywnych emocji
i wzruszeń występy: kwartetu smyczkowego „Novi String
Quartet” oraz Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Coro Da Camera”.
Galę zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz
z Fundacją im. Królowej Polski
św. Jadwigi z Puszczykowa.

JOANNA ŻOŁĄDKOWSKA
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VI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BOCCI W WĄGROWCU

FOT. ARCHIWUM „START“

Turniej ﬁnałowy

S

zóste Mistrzostwa Polski w
Bocci rozegrano w dniach
27 i 28 listopada w Wągrowcu. To w tym mieście ponad 20
lat temu rozpoczęła się historia
polskiej bocci. Dzisiaj ten sport
stał się w kraju najpowszechniej uprawianą dyscypliną paraolimpijską, a jednocześnie
grą integracyjną. Boccia jest
nie tylko polem realizacji ambicji i woli bycia coraz lepszym,
ale także ważnym narzędziem
poprawy jakości życia .
Zawody rozegrane zostały w
grupie paraolimpijskiej indywidualnie, w ramach mistrzostw
w klasach BC1, BC2 , BC3, BC4
oraz w ramach Polskiej Ligii
Bocci w grupie BC5, bez podziału na kategorie płci i wieku. Rozegrano także mecze w grupie
integracyjnej, to jest nie spełniającej wymogów regulaminowych Polskiego Związku Bocci .
Prawo startu w zawodach
mieli zawodnicy, którzy wzięli udział w przynajmniej dwóch
turniejach eliminacyjnych w ramach Polskiej Ligi Bocci i zajęli odpowiednio wysokie miejsce w rankingu Polskiej Ligi
Bocci. Organizatorem było Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu,
we współpracy ze Związkiem
Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” i
Polskim Związkiem Bocci. Zawody sﬁnansowano ze środków
PFRON.
Po raz pierwszy mistrzostwa miały charakter międzynarodowy. Obok Polaków wystartowali zawodnicy z Anglii, Czech i Niemiec. Zaproszono ich do udziału (na ich koszt)

po to, aby móc rozegrać konkurencje mistrzowskie w grupach
BC 1 i BC4 – z powodu zbyt małej ilości zawodników tych grup
w Polsce (za to w grupach BC2
i BC3 zawodników w Polsce
mamy bardzo dużo).
W mistrzostwach wystartowali sportowcy reprezentujący: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne „Start” w
Bielsku Białej, Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne “Start” w
Zielonej Górze, Klub Sportowy Inwalidów „Start” w Szczecinie, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, Aktywny Klub Sportowy ON „Krok
Za Krokiem” w Zamościu, Klub
Sportowy „Pamara Boccia” w
Lublinie, Klub Sportowy „Konar”
w Warszawie, „Cichych Pracowników Krzyża” w Głogowie, Integracyjny Klub Sportowy „Zieloni” w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich Rodzin i
Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach, Stowarzyszenie „Klub
Integracyjny” w Nowym Sączu,
Klub „Baranek” Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy, Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach i
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” „Żurawinka” w Poznaniu.
Startowały też reprezentacje
zagraniczne: Boccia England
Team, Deutscher Behindertenportverband, Niemiecki Komitet
Paraolimpijski, Handicap Sport
Club Havirov Czechy, Independent team /England.
W Międzynarodowych Mi-

strzostwach Polski BC1 pierwszy był Beth Moulam z Wielkiej
Brytanii, a trzecia – Kinga Koza
ze START-u Poznań. Ta zawodniczka wygrała Mistrzostwa
Polski BC1, a Mateusz Urbański
z PAMARA Lublin zwyciężył w
Mistrzostwach Polski BC2.
Mistrzostwa Polski BC3 zdominował Damian Iskrzycki z
BZSR „Start” Bielsko Biała, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski BC4 – Boris Nicolai z Niemiec, a Polską Ligę Bocci BC5
– Marek Bogaczyk z KI w Nowym Sączu. W grupie „Integracja” najlepsza okazała się drużyna KSN START ze Szczecina.
Boccia stała się najszerzej
w Polsce spopularyzowaną paraolimpijską dyscypliną sportu osób niepełnosprawnych,
ponieważ jej budowę oparto
przede wszystkim o działania
oddolne, realizowane systemowo przez 20 lat. Od 2010 roku
funkcjonuje system Mistrzostw
Polski ﬁnansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki
lub PFRON. W Polsce boccia jest
uprawiana w ponad 200 ośrodkach – stowarzyszeniach, klubach sportowych, fundacjach,
szkołach, centrach rehabilitacji, ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych.
W 2013 roku powołano z inicjatywy najprężniejszych organizacji Związek Stowarzyszeń
„Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” (PFBN) z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowany w KRS. Federacja jest ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym osoby prawne działające w Bocci. Federacja zrzesza
25 ośrodków bocci w całej Polsce, promuje boccię, dystrybuuje materiały szkoleniowe, prowadzi szkolenia instruktorskie,
sędziowskie i klasyﬁkacji medycznej oraz koordynuje krajowy system rozgrywek bocci wyczynowej i integracyjnej.
15 czerwca 2015 roku w rejestrze stowarzyszeń pod nume-

rem 0000562858 został wpisany do KRS Polski Związek Bocci (PZB) z siedzibą w Poznaniu.
Po uprzednim wydaniu zgody
na jego utworzenie przez Ministra Sportu i Turystyki dyscyplina przyjęła formę organizacyjną polskiego związku sportowego. PZB jest pierwszym w
Polsce całkowicie samodzielnym i niezależnym związkiem
sportu paraolimpijskiego.
Informacje o polskiej bocci można znaleźć na stronach
internetowych i portalach społecznościowych: www.start.org.
pl, www.polskaboccia.pl, www.
facebook.com/bocciapolska
https://www.facebook.com/
startpoznanpolska, na kanale
YouTube https://www.youtube.com/user/startpoznan, na
stronach i portalach organizacji
członkowskich PZB oraz PFBN
(25 organizacji).

ROMUALD SCHMIDT
STOWARZYSZENIE
SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„START”
POLSKA FEDERACJA BOCCI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POLSKI ZWIĄZEK BOCCI
UL. ZACISZE 2
60-831 POZNAŃ
TEL/FAX +48 (61) 8483-189
8411-059
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grudnia 2015 roku pod
tym hasłem w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbył
się koncert charytatywny na
rzecz powstawania Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Pobiedziskach, o których powołanie zabiegało Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie”.

Gramy dla WTZ!
w zbiórce publicznej podczas
koncertu zebrano 20.119 złotych na wykończenie i wyposażenie lokalu WTZ. Program artystyczny i charytatywny wymiar koncertu dał
jego uczestnikom wiele satysfakcji.

Celem było pozyskanie
środków na ukończenie adaptacji lokalu oraz jego wyposażenie.
Stowarzyszenie
wzięło na swoje barki pozyskanie siedziby dla WTZ. Natomiast działalność ﬁnansowana jest w 85% z PFRON i
w 15% z budżetu powiatu poznańskiego. Już od 15 grudnia dwadzieścioro niepełnosprawnych osób miało swoje
miejsce w pobiedziskim WTZ,
w którym proces terapii i rehabilitacji jest realizowany w
sposób ciągły.
Koncert
zorganizowany
dzięki wielu sprzymierzeńcom Stowarzyszenia, wolontariuszom i lokalnym sponsorom, był artystycznym wydarzeniem, które zgromadziło około 500 widzów. Dzięki zaangażowaniu mieszkanek naszej gminy – Haliny
Benedyk, Kamili Szwajkowskiej i zarządu Stowarzyszenia w koncercie wystąpili: Kazimierz Kowalski, Agnieszka Kubicka, Marco Antonelli
w duecie z panią Haliną oraz
„Jary Oz”.
Koncert brawurowo rozpoczął arią z opery „Straszny Dwór” Kazimierz Kowalski, artysta o bogatym dorobku operowym i operetkowym, znany także z wielu programów telewizyjnych.
Niepełnosprawna wokalistka
Agnieszka Kubicka udowodniła, że pomagać można także
talentem. Pięknie zaśpiewane
przeboje polskich wykonawców podbiły serca publiczności. Halina Benedyk, uhonorowana tytułem „Gwiazdy
Dobroczynności“, do udziału
w koncercie zaprosiła Marco
Antonnellego, z którym wykonała niezapomnianą „Frontierę” oraz nowe piosenki. Na
zakończenie z rockowym repertuarem wystąpił zespół
„Jary Oz” z Krzysztofem Jaryczewskim. Fani Oddziału Zamkniętego gorąco przyjęli jego znane przeboje. Cały
koncert, prowadzony przez
Marcina Wojcieszaka, wzbudził powszechny aplauz.
Gośćmi wydarzenia byli
m.in.: poseł Bożena Szydłow-

Zarząd Stowarzyszenia i
wolontariusze przeprowadzili także zbiórkę publiczną w
dniu 6 grudnia w Pobiedziskach. Kwestowano podczas
mszy świętych. Pozyskana w
ten sposób kwota 2.478 złotych również zasiliła fundusz adaptacji i wyposażenia WTZ. Dziękujemy oﬁarodawcom.

MAŁGORZATA HALBER
„Straszny Dwór”…
ska, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, radni Powiatu Poznańskiego Marek Lis i Józef
Czerniawski, burmistrz Pobiedzisk Dorota Nowacka i
dyrektor PCPR w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska. Czas
dla pięknej idei znalazło wielu ludzi dobrej woli z Pobiedzisk i przyjezdnych, sympatyków dobrej muzyki oraz
niesienia pomocy osobom
niepełnosprawnym. Na koniec podziękowano wszystkim, którzy wsparli cel charytatywny koncertu. Oﬁarność przerosła oczekiwania:

PREZES STOWARZYSZENIA
„DLA CIEBIE”

Z lewej śpiewak operowy Kazimierz Kowalski i Kamila
Szwajkowska z Agencji „Abda”, zaangażowani w organizację
koncertu. Z prawej konferansjer Marcin Wojcieszak.

FOT. (3X) KATARZYNA JANASZEK
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JAKOŚĆ OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

W trosce o godność
Znaczącym problemem, w
opinii Stanisława Bronza, prezesa Fundacji „Miłosierdzie”,
jest fakt, że w sprawach społecznych organizacje pozarządowe nie jednoczą się i nie mówią wspólnym głosem. Działania w obronie niepełnosprawnych pójdą na marne, jeśli nie
opowie się za nimi całe społeczeństwo.
– Organizacje pozarządowe
powinny być partnerem dla instytucji publicznych. Najważniejsze, żeby władze chciały
zauważyć, że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni obywatele – mówił Bronz.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Prezentacja muzyczna uczestników WTZ w Ostrowie Wlkp.

Konferencja prasowa. Od lewej: Stanisław Bronz, prezes
Fundacji „Miłosierdzie”, Marzena Wodzińska, członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego i Aleksandra Kowalska,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

M

obilizacja społeczeństwa
do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów środowiska
osób niepełnosprawnych oraz
wszystkich, którzy potrzebują troski i uwagi, była celem
konferencji pod nazwą „Wielkopolska Sercem Polski – O
jakości opieki mowa”. Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu przy udziale Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu. Mecenat objęła Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
26 listopada w Auli Collegium
Novum Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu podjęto rozważania na temat jakości opieki nad osobami niesamodziel-

nymi oraz poprawy warunków
ich życia. W konferencji uczestniczyły osoby niepełnosprawne zrzeszone w warsztatach terapii zajęciowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i
biznesu.
– To spotkanie świadczy o
potrzebie wsparcia, ale też o
bogactwie i potencjale województwa wielkopolskiego. Samorząd jest zawsze gotowy, aby
pomagać potrzebującym – powiedziała Wodzińska otwierając konferencję.
Aleksandra Kowalska, dyrektor ROPS poinformowała, że
co szósty mieszkaniec w Wielkopolsce to osoba z niepełnosprawnością. Powinniśmy dążyć nie do integracji, ale do włączania, czyli inkluzji, bo niepełnosprawni są wewnątrz społeczności, którą wszyscy budujemy.

Lepsza jakość rehabilitacji,
terapii i opieki niesie za sobą
większe szanse na aktywne, na
miarę możliwości samodzielne życie. Do tego właśnie dąży
Fundacja „Miłosierdzie”, która istnieje od 23 lat i prowadzi
7 warsztatów terapii zajęciowej
dla 270 osób. W Auli Collegium
Novum śpiewali m.in. uczestnicy WTZ w Ostrowie Wlkp.
W przerwie zwołano konferencję prasową z udziałem Marzeny Wodzińskiej, Aleksandry
Kowalskiej i Stanisława Bronza.
Dziennikarze pytali o system
opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce oraz o najważniejsze problemy tego środowiska. Nie funkcjonuje zawód opiekuna osoby niesamodzielnej czy asystenta osoby
niepełnosprawnej, nie ma też
perspektyw rozwoju usług opiekuńczych. Tę sytuację w województwie wielkopolskim ma
zmienić Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014 – 2020, który przewiduje
właśnie rozwój usług opiekuńczych w oparciu o współpracę z
organizacjami pozarządowymi.
W Niemczech dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonują samodzielnie w mieszkaniach chronionych, w Polsce są oddawane pod opiekę instytucji. Za tak
niepokojącym stanem rzeczy
stoi brak spójnego systemu pomocy oraz niewłaściwe wykorzystywanie funduszy, głównie
unijnych. Większość tych środków jest przeznaczana na cele
szkoleniowe. Niepełnosprawni
nie chcą się szkolić. Chcą godnie żyć.

KAROLINA KASPRZAK
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grudnia 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mosinie od samego rana oczekiwano na świętego Mikołaja z Rovaniemi
– najprawdziwszego na świecie. Ośrodek i cała Mosina już
od miesiąca przygotowywały
się do jego przyjazdu na tradycyjnie organizowane o tej porze roku przez Ośrodek spotkanie bożonarodzeniowe.
Wizyta Mikołaja w Mosinie
mogła dojść do skutku dzięki
współpracy Ośrodka z Konsulatem Finlandii w Poznaniu, na zaproszenie którego Święty Mikołaj
przyjechał do Polski. Dzięki inicjatywie Starosty Poznańskiego
oraz dzięki konsulowi Robertowi
Jakubcowi i Katarzynie Jakubiec,
Ośrodek w Mosinie mógł podjąć
się organizacji tego wydarzenia.
Dzieci z Ośrodka powitały Świętego Mikołaja przed budynkiem szkoły przy ul. Kościelnej. Na czele baśniowego orszaku, w otoczeniu uczniów szkoły
i dzieci z przedszkola integracyjnego przejechał równie baśniowym powozem do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.
W uroczystości uczestniczyli
min. wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech
Jankowiak, starosta poznański Jan Grabkowski, wicestarosta poznański Tomasz Łubiń-

R
Robert
Wrzesiński
W
PPOZNAŃ

W

Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kórniku
nie brakuje wspaniałych wolontariuszy, którzy swój wolny
czas bezinteresownie poświęcają ludziom niepełnosprawnym, dając im uśmiech, słowa otuchy, pomagając w życiowych sprawach.
– Trudno byłoby wymienić
wszystkich, którzy w trakcie kilkuletniej pracy placówki służyli pomocą naszym uczestnikom
– mówi kierownik Anita Wachowiak. – Ale prawie zawsze są
przy nas Ola Chałupka z córką Jadwigą Niemier, Krystyna Przybył,
Maria Zielińska ze swoim mężem Jerzym i Ewa Klupczyńska.
Każdego dnia wychodzą z domu,
pozostawiając swoje sprawy za
drzwiami zamkniętego mieszkania, aby z radością powitać każdego z uczestników i oﬁarować
im to, co najważniejsze – swoje serce i bezinteresowną troskę.
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ski, burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, wizytator Alicja
Rajewicz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i dyrektor PCPR
Elżbieta Bijaczewska. Obecni
byli dyrektorzy mosińskich szkół
i przedszkoli oraz osoby wspierające placówkę w działaniach
na rzecz niepełnosprawnych
uczniów.
Gdy święty Mikołaj w asyście
dzieci witany oklaskami wszedł
do Mosińskiego Ośrodka Kultury i zajął honorowe miejsce na
tronie, rozpoczęło się przedstawienie „Nadzieja” przygotowane przez uczniów i nauczycieli
Ośrodka. Występ znalazł uznanie w oczach widzów, chwalono umiejętności aktorów i pracę włożoną w przygotowanie
przedstawienia.
Przyszedł czas na zdjęcia z
Mikołajem. Taką pamiątkę bardzo chcieli mieć zwłaszcza najmłodsi uczestnicy spotkania.
A na placu przed Mosińskim

Ośrodkiem Kultury gromadzili
się wszyscy, którzy chcieli spotkać się choć na chwilę z najprawdziwszym świętym Mikołajem. W tłumie były dzieci z
mosińskich przedszkoli i szkół,
przebrane w baśniowe stroje, z
chorągiewkami przygotowanymi na powitanie Mikołaja. Na
placu stanęły stragany z ozdobami choinkowymi, stoiska z
warsztatami i wyrobami garncarskimi, stolarskimi, wikliniarskimi, plastycznymi.
Witany okrzykami Mikołaj pojawił się na placu i zasiadł na
swoim tronie, a dzieci rozpoczęły przygotowane na ten dzień
krótkie prezentacje: piosenki,
tańce i wierszyki. Pytały go też,
czy ma żonę, ile ma lat, co robi
latem. Święty Mikołaj starał się
odpowiadać po polsku…
Na zakończenie animatorzy
porwali uczestników do tanecznego korowodu przy dźwiękach
świątecznych piosenek, a ci,

FOT. ARCHIWUM SOS-W

Najprawdziwszy
Mikołaj na świecie

którzy nie mieli jeszcze zdjęcia
z Mikołajem, mogli to teraz nadrobić. Następnie Mikołaj wsiadł
do swojego mikołajowego samochodu i żegnany okrzykami

odjechał, zapewne na spotkanie
z innymi dziećmi.

EWA MALINOWSKA
SOS-W IM. J. KORCZAKA
W MOSINIE

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Serce wolontariuszek

Starsza pani wolontariuszka Ola Chałupka z uczestnikami zajęć
w Środowiskowym Domu Samopomocy.
W każdy poniedziałek i wtorek pojawia się pani Maria, w
środy i piątki pani Krysia, a w
czwartki pani Ola. Pani Krysia, Ola i Marysia służą pomocą podczas czynności pielęgnacyjno- opiekuńczych dla osób
z niepełnosprawnościami. Podziwiać trzeba ich poświęcenie,
bowiem robią to nieprzerwanie
już od marca 2012 roku. Podczas dowozów uczestników do
ośrodka przez trzy dni w każ-

dym tygodniu towarzyszy im w
roli opiekuna pan Jurek. Pani Jadzia natomiast w każdy czwartek umila nam czas swoim śpiewem i grą na gitarze podczas zajęć z muzykoterapii. Raz w miesiącu przychodzi również pani
Ewa ze swoimi psami i prowadzi
zajęcia z dogoterapii.
Od samego początku przychodzą do Środowiskowego
Domu Samopomocy panie Krysia i Ola – babcia dziewięciorga

wnucząt. Swój czas dzieli pomiędzy opieką nad nimi i osobami niepełnosprawnymi w ŚDS.
Jest emerytowaną nauczycielką wychowania do życia w rodzinie. Zaangażowała się w pracę wolontariuszki, by opiekować się braćmi Karolem i Kamilem. To trudne zdanie. Musi
ich wspierać przy najprostszych
czynnościach ﬁzjologicznych i
karmieniu. Babcia Ola rozmawia także z innymi uczestnikami ŚDS, bo takiej rozmowy bardzo potrzebują. „Będę tutaj wolontariuszką, póki starczy mi sił”
– mówi.
Uczestnicy ŚDS o swoich wolontariuszach wypowiadają się z
wielką wdzięcznością. Pan Piotr
mówi, że panie Krysia, Ola, i Marysia dbają o nich i ich lubią. Pani
Małgorzata lubi babcię Olę, gdyż
wszystko wytłumaczy i porozmawia. Pani Matylda wspomina, że wolontariuszki są miłe, bo
przychodzą do ŚDS, bardzo kochają uczestników i pomagają w różnych potrzebach. Poza

ośrodkiem też służą pomocą.
Kiedyś pani Matylda spacerowała z panią Marysią w parku, były
nawet u fryzjera i kosmetyczki. Pani Maria zawsze, gdy przychodzi do ŚDS, dba o dłonie i paznokcie uczestników, aby były
wypielęgnowane. Pani Matylda
lubi również panią Krysię, bo jest
bardzo miła, zawsze służy radą
i zna większość odpowiedzi na
trudne pytania. Z babcią Olą bardzo fajnie się rozmawia – jak to z
babcią. Kiedy potrzeba, przytuli i
wysłucha. Pani Paulina uwielbia
panią Marysię. Najbardziej lubi,
jak pielęgnuje dłonie i jak pomaga pracownikom i uczestnikom.
Uczestnicy wraz z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku są głęboko wdzięczni swoim wolontariuszkom za każdą poświęconą chwilę swojego czasu, za dobre słowo, życiową mądrość i radość życia, którą dzielą się z innymi każdego dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kórniku.
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„J

edyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie”. Z tą reﬂeksją, autorstwa Scotta Hamiltona, przyszła na spotkanie z młodzieżą Monika Janc, osoba głuchoniewidoma, autorka cyklu artykułów na temat głuchoślepoty publikowanych na łamach
„Filantropa Naszych Czasów”.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej 1 w
Poznaniu 8 grudnia dowiedzieli się dlaczego warto pomagać
osobom niepełnosprawnym.
Poprzednie spotkanie „Filantropa Naszych Czasów” w tej
placówce – 4 marca (relację z
niego publikowaliśmy w wydaniu kwietniowym czasopisma
z 2015 roku na str.9) wywarło
tak pozytywny odbiór ze strony
słuchaczy, że jej przedstawiciele postanowili zaprosić ponownie naszą redakcję. Godzina lekcyjna była poświęcona wolontariatowi i problematyce niepełnosprawności. Spotkanie z udziałem Pawła Baranowskiego, wicedyrektora, nauczyciela ﬁzyki i przedmiotów zawodowych
oraz Marioli Dembskiej, bibliotekarki szkolnej przybliżyło młodym ludziom trud życia z niepełnosprawnością. Marcin Bajerowicz, przewodniczący Zarządu
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” i redaktor naczelny „Filantropa Naszych Czasów” scharakteryzował założenia czasopisma oraz

Z INICJATYW DOMU TRAMWAJARZA

FOT. AURELIA PAWLAK

Taniec leczy

P

rzed Salą Amarantową w
poznańskim Domu Tramwajarza gromadzli się podopieczni Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych z Chorobą Parkinsona. Jeden z nich,
pan Józef, był tutaj pierwszy
raz. Obawiał się, czy da sobie
radę z terapią tańcem.
Według profesora Andrzeja
Boguckiego choroba Parkinsona
to postępujące schorzenie mózgu. Pojawia się sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, drżenie, nad którym trudno zapanować. Chory ma problem z pisaniem, spożywaniem posiłków,
utrzymaniem sztućców. W Polsce cierpi na nią około 80 tysięcy osób, głównie starszych, po
50, 60 roku życia. Choroba ta jest
nieuleczalna. Jej objawy łagodzą
leki i terapie.
– Zarząd naszego stowarzy-

szenia uzgodnił z instruktorkami tańca terapeutycznego, że
odbędą się cztery bezpłatne zajęcia, a za kolejne trzeba będzie
płacić – mówi Elżbieta Dolata,
chora, podopieczna stowarzyszenia. – Będziemy się starać o
pieniądze, bo te zajęcia bardzo
nam pomagają.
Zdaniem instruktorek Malwiny Stępniewskiej i Aleksandry
Król uczestnicy czują się na początku speszeni, ale trema szybko mija. Terapia tańcem sprawia
im radość.
– Przyszedłem zobaczyć, o co
chodzi w tych tańcach – mówi
debiutant Zenon Ujma – Namówiła mnie Janka Nawrocka: „idź,
spróbuj, to ci pomoże”. W domu
opiekuje się mną żona. Przygotowuje posiłki, pomaga mi się
ubrać, załatwia wszystkie moje
sprawy. Moja lewa noga nie

funkcjonuje jak powinna, a w
prawej szwankuje kolano. Chodzę o kuli.
Najpierw są ćwiczenia rozgrzewające. Chorzy, siedząc na
krzesłach, poruszają rytmicznie stopami, palcami, głowami.
Po chwili na parkiecie wykonują tańce bułgarskie, izraelskie, latynoamerykańskie.
– Z chorobą Parkinsona walczę od szesnastu lat – mówi
Wojciech Olejniczak. – Na razie
dobrze sobie radzę, pracuję zawodowo. Przychodzę na zajęcia do „Amarantu“ od początku.
Mogę tutaj rozruszać ciało. Po
zajęciach czuję się odprężony.
Instruktorka Malwina Stępniewska szuka mocnych stron
w tancerzach. Taniec terapeutyczny polega na tworzeniu kręgu, stosowaniu improwizacji ruchowej. Chodzi o to, by uczestnicy mogli się poczuć lepiej.
– Celem jest „dobrostan” chorych – mówi Aleksandra Król.
– Taniec jest bardzo potrzebny osobom dotkniętym chorobą
Parkinsona. Elementy ćwiczeń
połączone są z muzyką i emocjami. Już po pierwszych zajęciach chorzy wyrażali zadowolenie i satysfakcję.
Stowarzyszenie
nie
ma
uprawnień do zbierania 1 procenta, robi to przez upoważnioną do tego Fundację „Żyć z Chorobą Parkinsona” w Warszawie.
Wystarczy wpłacić na warszawską fundację z dopiskiem „Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych z Chorobą Parkinsona”.

W

AURELIA PAWLAK

Kolędy w „Amarancie“
Sali Amarantowej Domu
Tramwajarza 8 grudnia
2015 roku, zgromadziło się
mnóstwo osób. Przed nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia kolędy śpiewały
artystki z Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Koncert zorganizowało, jak co roku, Centrum
Inicjatyw Senioralnych.
– Zaprosiliśmy wolontariuszy, seniorów i przyjaciół na
wigilię – powiedziała Maria
Sitarska z Centrum. – Do tej
pory spotykaliśmy się w naszej
siedzibie, ale podopiecznych
przybyło, więc jesteśmy razem w dużej sali Domu Tram-

wajarza. Jej wystrój i doskonała akustyka tworzą niezwykły
klimat.
Przybyli seniorzy m.in. z poznańskich dziennych domów

pomocy społecznej i ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oraz wolontariusze. Słuchacze kolęd nie kryli wzruszenia. awa
FOT. AURELIA PAWLAK

W

ielkopolska Jednostka
Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, która w 2015 roku obchodziła 20-lecie działalności, zorganizowała 19 grudnia spotkanie wigilijne dla
osób głuchoniewidomych, ich
przyjaciół oraz wolontariuszy
– tłumaczy-przewodników.
Podsumowano inicjatywy realizowane w ciągu ostatnich
12 miesięcy i wręczono podziękowania członkom WJW
TPG za wsparcie w zbiórkach
żywności.
Spotkanie odbyło się w
Domu Kultury Kolejarza przy
Al. Niepodległości w Poznaniu. Jolanta Misiak, przewodnicząca Klubu WJW TPG dziękowała też wolontariuszom
za pomoc w przeprowadzeniu remontu w nowej siedzibie
przy ul. Święty Marcin 75/5.
Prace remontowe udało się
wykonać za sprawą ludzi dobrej woli, którzy nie szczędzili trudu, aby wszystko solidnie
przygotować. Wolontariusze i
głuchoniewidomi sami malo-
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„FILANTROP NASZYCH CZASÓW” UCZY WRAŻLIWOŚCI

Nie bać się ludzi
tycznego. Zaznaczyła, że często błędnie odbieramy osoby z
epilepsją sądząc, że cierpią jednocześnie na zaburzenia psychiczne. Opowiedziała również
o działalności Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, misji organizacji i o trudnościach
ze znalezieniem zatrudnienia,
które są dobrze znane osobom
z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzież z zainteresowaniem poznawała „Filantropa
Naszych Czasów”, materiały w
brajlu oraz twórczość osób głuchoniewidomych, zadawała py-
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tania i dzieliła się doświadczeniami. Zagadnienie niepełnosprawności nie było młodym ludziom obce.
Postawa Moniki, jej otwartość
na ludzi, zaangażowanie w pomoc potrzebującym, upór i determinacja w staraniach o godne
życie stała się dobrym przykładem motywującym do tego, aby
nie bać się kolejnego kontaktu z
osobą niepełnosprawną. Każdy
człowiek przecież doznaje różnych ograniczeń.
– Kiedy skończycie szkołę,
pójdzie na studia. Po ich ukończeniu być może zdecydujecie
się na założenie własnej ﬁrmy.
To od was będzie zależało, czy
osoby niepełnosprawne znajdą w niej miejsce pracy. Warto
je zatrudniać. Dzięki wam czyjeś
życie może zmienić się na lepsze – podsumowała autorka.

KAROLINA KASPRZAK

jego ideę, którą jest oddawanie
głosu osobom niepełnosprawnym. Przedstawił też wydawnictwa Fundacji: zbiór 12 autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, autobiograﬁę „Dwie sekundy” Marioli
Wower, książkę „W życiu liczy się
życie” Euniki Lech oraz zbiór fraszek „Gdyby człowiek był człowiekiem” Jerzego Szulca. Wspomnieliśmy także o systematycznie popularyzowanej na łamach
„Filantropa Naszych Czasów”

twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych jak np. „Ptaki
Miłka”, czyli prace Miłosza Bronisza z fokomelią, które zostały opublikowane na str.48 miesięcznika w wydaniu listopadowym z 2015 roku.
Monika Janc mówiła o swojej
niepełnosprawności – dysfunkcji wzroku i słuchu oraz schorzeniach towarzyszących – m.in.
o chorobie genetycznej i epilepsji oraz o tym jak pomóc choremu w przypadku ataku epilep-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Monika Janc uświadamia, co znaczy nie widzieć i nie słyszeć.

Z młodymi ludźmi i ich opiekunami.

Wigilijnie w TPG
Towarzystwie Osób Niesłyszących „Ton”. Osoby głuchoniewidome z dumą odbierały dyplomy za udział w zbiórkach

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

wali ściany, kładli wykładziny itd.
Kolędy zaśpiewała dziecięca
grupa harcerska „Cisza” przy

tach. WJW TPG w zbiórki włączyła się po raz ósmy. Niektórzy towarzyszyli robiącym zakupy kilka godzin, zachęcając
do przekazania mąki, kaszy i

Podziękowania za udział w świątecznej zbiórce żywności
otrzymały osoby głuchoniewidome.
Dziecięca grupa harcerska „Cisza” prezentuje kolędy
z tłumaczeniem na język migowy.

żywności
organizowanych
przez Wielkopolski Bank Żywności w poznańskich marke-

innych produktów dla potrzebujących.

KAROLINA KASPRZAK
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PROJEKT MIKOŁAJKOWY „CHOĆ NIE MÓWIĘ
„Nasz Dom”
– MAM TAK WIELE DO POWIEDZENIA”
u Świętego Wojciecha Dla dzieci

niepełnosprawnych

Dzieła wychowanków „Naszego Domu”.

W

ydawnictwo
Świętego Wojciecha w Poznaniu zorganizowało w dniach
od 1 do 5 grudnia 2015 roku
kiermasz książek oraz zaprezentowało wyroby przygotowane przez wychowanków Ośrodka Pedagogiczno-Rehabilitacyjnego im. bł.
Marii Angeli „Nasz Dom” w
Gębicach koło Czarnkowa.
Podczas kiermaszu było
mnóstwo atrakcji dla odwiedzających, m.in. książki z
atrakcyjnymi rabatami i konkursy z nagrodami.
– Przygotowaliśmy m.in.
promocję światowego bestselleru „Jezus”, spotkanie
dla dzieci z Elizą Piotrowską, autorką serii „Święci uśmiechnięci”, mikołajkową promocję beletrystyki dla
pań, 100-lecie urodzin ks.
Jana Twardowskiego – wylicza Aneta Popławska, kierownik Zespołu Marketingu
z Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha.
Najważniejsza była prezentacja „Naszego Domu”
prowadzonego przez siostry
Felicjanki. Jest to zespół placówek oświatowych, który
obejmuje opieką dzieci i młodzież z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, także tymi, wymagają indywidualnej troski ze względu na
swoją niepełnosprawność.
Wszystkim dzieciom siostry
chcą zapewnić wychowanie,
wykształcenie i rehabilitację
oraz stworzyć im przyjazne,
rozwijające osobowość środowisko.
– Celem naszej pracy jest
przygotowanie dziecka do
życia samodzielnego, na

miarę indywidualnych możliwości – mówi siostra Krystiana.
„Nasz Dom” istnieje od ponad 50 lat. Jest to nowoczesna, koedukacyjna placówka
oświatowa, w której obecnie
mieszka prawie 50 wychowanków. Wszyscy z nich posiadają aktualne orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną. Większość podopiecznych chodzi do pobliskiej szkoły specjalnej. Kilku wychowanków uczy się w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, zdobywając kwaliﬁkacje w zawodzie kucharza. Mamy pracownie artystyczne, w których dzieci rozwijają swoje zainteresowania i talenty.
Poznają technikę tworzenia
gobelinów, wyrobów z gliny,
prac w drewnie, szycia i malowania. Podczas zajęć muzycznych dzieci uczą się gry
na różnych instrumentach, są
zajęcia teatralne i taneczne.
Jest również dobrze wyposażony dział rehabilitacji wraz z
basenem.
Od 2013 roku siostry otwarły Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy dla dzieci z
głęboką niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek zapewnia opiekę
wychowankom przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji o „Naszym Domu” na stronie www.
naszdomgebice.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

nia 9 i 11 grudnia 2015
roku odbyła się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lesznie impreza mikołajkowa, integrująca różne społeczności
osób niepełnosprawnych z
miasta i okolic. Fundacja PZU
przekazała pieniądze na zakup materiałów, poczęstunek
oraz upominki dla dzieci.
9 grudnia do OREW w Lesznie przyjechali goście ze Szkoły Specjalnej w Lesznie i ze
Stowarzyszenia „Mali Niewidzialni”, którzy wraz z wychowankami OREW wykonywali liczne ozdoby choinkowe.
Spotkanie urozmaiciły zajęcia
z kynoterapeutą i psem ubranym w strój mikołajkowy.
Druga część imprezy odbyła się w piątek 11 grudnia, a
były na nią zaproszone dzieci ze środowisk osób niepełnosprawnych wraz z rodzica-

mi. Dzieci wykonywały stroiki
świąteczne i dekorowały pierniczki. Całą zabawę uświetniała obecność św. Mikołaja i pani
Mikołajowej, którzy zachęcali dzieci do aktywności ruchowej, słownej i komunikacyjnej.
Kolejnym atrakcyjnym punktem imprezy były zabawy ruchowe z chustą animacyjną.
Po poczęstunku dzieci na placu dekorowały choinkę ozdobami przygotowanymi dwa dni
wcześniej, a potem wszyscy,
trzymając się za ręce, zaśpiewaliśmy kolędę. Spotkanie mikołajkowe zakończyło się wraz
z wręczeniem upominków dla
dzieci przez Św. Mikołaja.

Serdecznie dziękujemy Fundacji PZU za możliwość zorganizowania spotkania w tak
ważnym dla wszystkich, magicznym czasie. Nasze grudniowe spotkanie na długo pozostanie w pamięci dzieci i ich
rodziców.

JOANNA SZOSTEK

FOT. (3X) ARCHIWUM
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listopada w Domu Kultury Kolejarza przywitaliśmy Annę Kordas i Pawła Skibę, skromnych, młodych ludzi,
autorów bloga www.inowswiat.
pl. Przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia Smartness i Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w ramach cyklu spotkań „Podróże zmysłów”.
Tym razem poznawaliśmy
„Smaki i zapachy Azji – Kambodża, Tajlandia, Wietnam”.
Młodzi podróżnicy pojechali
głównie spełnić swoje marzenia
– Ania o kursie nurkowania w
ciepłym i pięknym miejscu, a Paweł chciał trenować swoją ulubioną dziedzinę sportu – boks
tajski u profesjonalistów. Wyprawa nabrała realnych kształtów w chwili, gdy Paweł zadecydował o terminie wyjazdu. Przez
rok „zaciskali pasa”, aby starczyło im na trzymiesięczny pobyt.
Obronili prace magisterskie,
uzbierali na zakup biletów, pogodzili wyjazd z pracą w ﬁrmie.
Wyjechali w lutym 2015 – u nas
zima, a w Tajlandii upał. Zamierzali przy okazji zahaczyć o
pobliski Laos, Wietnam i Kambodżę. Chcieli zdobyć wizy do
Wietnamu, co okazało się nie-

Dla tych, którzy
nie widzą i nie słyszą
tali Namysł – były przewodniczący Rady Klubu. Była prezentacja zdjęć z wydarzeń ostatnich lat naszej jednostki. Wideo z pozdrowieniami przesłała
nam Anita Marszałek, była pełnomocnik naszej jednostki. Jubileuszowe życzenia złożyli w
ten sposób także przewodniczący TPG – Grzegorz Kozłowski i dyrektor Biura TPG – Monika Skowrońska.
Pełnomocnik Wojtek wraz
z koordynatorem wolontariatu Jackiem, na zakończenie oﬁcjalnej części spotkania przekazali gościom pamiątkowe dyplomy i okazjonalne upominki, nie
zapominając też o tych, którzy
wsparli nas ﬁnansowo w remoncie nowej siedziby przy ul. Św.
Marcin.
Jubileuszowe torty własnoręcznie wykonali pełnomocnik
Wojtek i przewodnicząca Rady
Klubu Jola Misiak. Wznieśliśmy
toast za rozwój Wielkopolskiej
Jednostki. Goście udali się obejrzeć naszą nową siedzibę, a oso-

by głuchoniewidome, tłumaczyprzewodników i wolontariuszy
zaproszono na profesjonalną sesję zdjęciową. Panie mogły skorzystać wcześniej z obecności
wizażystek, które wykonywały
makijaż specjalnie na tę okazję.
Spotkanie zakończyło się jubileuszowo-andrzejkową zaba-

wą taneczną. Była loteria fantowa, każdy los wygrywał. W
przerwach można było udać się
do wróżbity Wojtka po andrzejkową przepowiednię. Mam nadzieję, że wywróżył naszej jednostce 220 lat istnienia…

AGNIESZKA MISIEWICZ
WOLONTARIUSZKA TPG

Smaki Azji

FOT. ARCHIWUM

ubileusz 20-lecia istnienia
Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym był
dla mnie – wolontariuszki tej
organizacji od stosunkowo niedawna –znakomitą okazją, by
bliżej poznać jej historię. Uroczyste spotkanie odbyło się 28
listopada. Wśród gości nie zabrakło osób, które tworzyły
Wielkopolską Jednostkę TPG od
podstaw. Były wzruszenia i zabawne anegdoty.
O początkach TPG w Wielkopolsce, o tym, jak poszukiwała przyszłych podopiecznych,
opowiedziała Hanna Pracharczyk. Spotkała się z ponad setką
osób głuchoniewidomych w ich
domach. Odwiedzała organizacje działające na rzecz osób niesłyszących oraz bywała w tych,
które opiekowały się osobami
niewidomymi. Pytała o osoby z
równoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Zarówno pani Hanna jak i Piotr Krzyżański – jeden z jej następców na stanowisku pełnomocnika jednostki, wspominali wiele osób, które
od początku wspierały działania
TPG, między innymi intensywnie
szkoląc kadry do pracy z osobami głuchoniewidomymi.
O wydarzeniach organizowanych w przeszłości przez
Wielkopolską Jednostkę Wojewódzką opowiedział także Wi-

FOT. ARCHIWUM
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możliwe z powodu zamkniętej
ambasady. Świętowano bowiem
przez kilka dni chiński Nowy
Rok. Stwierdzili, że nie da się
poznać tego kraju przez tydzień.
Pierwsze wrażenia podróżników to upał, tłok, gwar i ulice pachnące jedzeniem. Ryż był
na śniadanie, obiad i kolację w
każdym daniu: sałatkach, zu-

pach i deserach. Tajlandia jest
drugim na świecie eksporterem
ryżu. Jego gatunków jest wiele, najsmaczniejszy i najbardziej
popularny jest ryż jaśminowy. Z
ryżu jest mąka, makaron, pierożki, ciastka… Jest tak powszechny, jak u nas chleb (którego tam
nie ma). Najpopularniejszym daniem podawanym na ulicy jest

zupa z różnymi dodatkami jaj,
mięsa, ryby. Dzięki przyprawom
kuchni tajskiej potrawy mają
wspaniały, niepowtarzalny smak
i cudny zapach.
O spełnionych w Azji marzeniach opowiadał Paweł. Pierwszym z nich było nurkowanie Anny. Nie było to łatwe, cały
sprzęt sporo ważył. Pokaz slajdów z głębi morza urozmaicał
opowieści o szkole nurkowania. Przy okazji kolejnego nurkowania Paweł postanowił się
oświadczyć i zaręczyć z wybranką serca Anną. W tajemnicy
kupił pierścionek z czarną perłą.
Boks tajski to sztuka walki
kładąca nacisk na zmagania w
klinczu z wykorzystaniem uderzeń łokciami. Paweł przyjął nauki. Nie obyło się bez bólu i bez
wielu powtórzeń każdego uderzenia.

*
Patroni medialni: miesięcznik
„Filantrop Naszych Czasów”, Radio Merkury, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny „IKS”, Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „PION”.

JOLANTA MISIAK
GŁUCHONIEWIDOMA
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W

Polsce nadal brakuje
miejsc oraz całościowego systemu leczenia nowotworów, jak również dalszej
rehabilitacji. Podobnie jest z
hospicjami. Czy w Gnieźnie
powstanie powiatowe centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum?

Miłe Zajączki w WTZ
W

FOT. ARCHIWUM

piątek 4 grudnia odwiedziła nas grupa Zajączków z przedszkola imienia
Krasnala Hałabały w Koziegłowach. Spotkanie było bardzo wesołe. Dzieci zwiedziły
nasz Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach i przyjrzały się naszej codziennej pracy.
W pracowni komputerowej
mali goście zapoznali się z programami i sprzętami, które pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W pracowni
plastycznej i tkacko-krawieckiej wykonali świąteczne ozdoby z drewna oraz gliny. Ciekawość wzbudziła w nich pracownia wyrobu świec i stolarnia. W pracowni muzycznej
uczyły się grać proste melodie na ksylofonie. Atrakcją była
sala relaksacyjna z kącikiem

lustrzanym i rehabilitacyjna.
Tu zachwyciły kolorowe światłowody i przedmioty świecące
w ciemności. Zajączki ćwiczyły na bieżni, steperze, rowerku

stacjonarnym i zapoznały się z
podstawowymi zasadami bocci. Wspólnie zagraliśmy w cymbergaja. Trudno się było rozstać po tak miłym dniu. na

Po raz pierwszy
w kinie
Z

żywaliśmy ich przygody. Ja byłem w kinie pierwszy raz, było
to niesamowite przeżycie. Nie
spodziewałem się, że ﬁlm wyświetlany jest na tak dużym
ekranie. Wyjazd był dla mnie
ogromną niespodzianką, a
cała wycieczka dla nas wszystkich – wspaniałą atrakcją.

S
FOT. ARCHIWUM

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach wybraliśmy się do kina w centrum
handlowym „Plaza” na ﬁlm
„Listy do M” o kilku bohaterach w dniu Wigilii. O ich miłości, przyjaźni, byciu ze sobą
w święta Bożego Narodzenia.
Były w nim momenty zabawne, ale również wzruszające; razem z bohaterami prze-

JACEK KAMIŃSKI

Krew ratuje życie
P

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

odczas
kolejnej
akcji
krwiodawczej Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu w niedzielę 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 zebrano przeszło 38 litrów krwi. Oddało ją
85 osób, w tym 27 pań.
Poborem kierowała lekarz
Dorota Oberc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Pomagało jej 15 pracowników tej instytucji. Zgłosiło
się bardzo dużo krwiodawców.
Wśród nich byli dawcy wielo-

W związku z przeniesieniem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 na ul. Sobieskiego, budynki przy ul. Gdańskiej 106 w
Gnieźnie od 2011 roku są nieużytkowane i narażone na niszczenie. Tak twierdzi radny rady
powiatu gnieźnieńskiego dr Rafał Spachacz. Dlatego, wobec
ogromnych potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w
zakresie proﬁlaktyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej, radny
złożył pisemny wniosek do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (właściciela budynków przy
ul. Gdańskiej 106 – przyp. red.) o
możliwość adaptacji wyżej wymienionych obiektów z przeznaczeniem na centrum rehabilitacji
onkologicznej wraz z hospicjum.
– Przy odpowiednim zaangażowaniu rewitalizacja budynków mogłaby w znaczącej części zostać pokryta w ramach
funduszy unijnych, PFRON,
grantów oraz innych programów. Koszty szkoleń i personelu, przynajmniej częściowo,

krotni, ale także osoby oddające krew po raz pierwszy.
Sponsorami akcji byli: „Dramers” S.A. Rabowice koło Swarzędza, „Ziołolek” Sp. z o. o. Poznań, Strauss Cafe Poland Sp.
z o. o. Swadzim, Unilever Poznań, Pol-Car Sp. z o. o.
W przeprowadzeniu poboru pomagali: Piotr Nowak, Józef Wyzujak, Zbyszko Wojciechowski i Janusz Kukulski. Podziękowano dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu
Grzegorzowi Aniole za udostępnienie pomieszczeń.

ROBERT WRZESIŃSKI

towarzyszenie „Na Tak“ w
Poznaniu
zorganizowało w Fabryce Formy Green Point charytatywny maraton spinningowy. Głównym jego celem
było wsparcie podopiecznych
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi w
Poznaniu 11 placówek. Wśród
podopiecznych są zarówno
dzieci jak i osoby dorosłe z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Koszty funkcjonowania
wszystkich placówek są bardzo
wysokie, a dotacje otrzymywane
z budżetu państwa są niewystarczające. Stąd różne inicjatywy
„Na Tak”, dzięki którym pozyskiwane są dodatkowe pieniądze.
– Charytatywny maraton spinningowy to inicjatywa Stowarzyszenia „Na Tak” i wolontariuszy pracowniczych z ﬁrmy „Unilever” oddział Poznań. Jego realizacja była możliwa dzięki
wsparciu fabryki „Unilever” i Fabryki Formy Green Point, która
nieodpłatnie udostępniła nam
salę, sprzęt i instruktorów oraz
zagwarantowała poczęstunek
dla gości. Dzięki temu cały dochód z akcji mogliśmy przeznaczyć na wsparcie osób niepełnosprawnych. Na maraton zapisa-
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FOT. RAFAŁ SPACHACZ

Nie dla chorych
onkologicznie

Niszczeje budynek szkolny na sprzedaż przy ul. Gdańskiej 106
w Gnieźnie.
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – mówi dr
Rafał Spachacz. – Utworzona
nowa jednostka mogłaby uzyskiwać bieżące ﬁnansowanie
świadczonych usług medycznych w ramach umowy z Na-

rodowym Funduszem Zdrowia.
Dodatkowo budynek sali gimnastycznej mógłby stanowić część
rehabilitacyjną wraz z ogrodem
zimowym. Środki na wkład własny mogłyby pochodzić na przykład ze sprzedaży niewykorzy-

stanej, sąsiedniej części działki po byłych boiskach i kortach.
Do zadań centrum należałyby m.in. rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych po zabiegach operacyjnych, chemioterapii i radioterapii, przywracanie sprawności psychoﬁzycznej, adaptacja do nowych warunków życia, wsparcie psychologiczne oraz ustawiczna nauka proﬁlaktyki przeciwnowotworowej.
– Deklaruję pełne zaangażowanie na etapie koncepcji, prac
projektowych, organizacyjnych
oraz aktywną współpracę na
rzecz powstania centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z
hospicjum – dodaje dr Rafał Spachacz.
Niestety, wymienione obiekty nie mogą być przeznaczone
na centrum rehabilitacji onkologicznej i hospicjum. Dlaczego?
– Nieruchomość przy ul.
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Gdańskiej 106 w Gnieźnie została po raz kolejny wystawiona
na sprzedaż. Termin przetargu
został wyznaczony na 21 stycznia 2016 roku. Decyzją poprzednich władz powiatu budynek byłej szkoły został przeznaczony
do sprzedaży zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
mówiącymi, że nieruchomość
może zostać zagospodarowana wyłącznie na cele szkolne
i dydaktyczne. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wielokrotnie przedstawiał stanowisko, że
mieszkańcy powiatu zasługują
na specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny w zakresie onkologii.
Dołożono wszelkich starań, aby
do Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie powróciła poradnia
onkologiczna. Dzięki spełnieniu
szeregu wymagań stawianych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – aby zagwarantować pacjentom wysoki poziom świadczeń – z porady lekarzy specjalistów można skorzystać trzy
razy w tygodniu. Docelowo poradnia ma przyjmować pacjentów pięć razy w tygodniu – wyjaśnia Radosław Gaca, Inspektor
z Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

STANISŁAW FURMANIAK

Maraton spinningowy „Na Tak“
szej działalności było zaproszenie Stowarzyszenia „Na Tak“ do
stałej współpracy. Wspólnie organizujemy różne akcje, których celem jest pomoc Stowarzyszeniu, zarówno poprzez nasze bezpośrednie zaangażowanie w różne aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego, jak i wsparcie ﬁnansowe
– mówi Piotr Mikołajski, dyrektor
poznańskiej fabryki „Unilever“. –
Ostatnią wspólną akcją w tym
roku był charytatywny spinning
zorganizowany wraz z jednym
z poznańskich klubów sportowych – Fabryką Formy. Wstępem do akcji było wspólne spotkanie w październiku pracowników „Unilever“ z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”, jednego z ośrodków należących do Stowarzyszenia „Na Tak“. Celem naszego
spotkania była integracja z podopiecznymi poprzez wspólne
malowanie toreb wchodzących
w skład pakietów startowych na
charytatywny spinning.

– 26 listopada 2015 roku byliśmy uczestnikiem i gospodarzem
charytatywnego maratonu spinningowego. To już druga impreza
tego typu przeprowadzona profesjonalnie przez Stowarzyszenie
„Na Tak“, w której braliśmy udział
i staraliśmy się pomóc w organizacji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do tego sukcesu. Czekamy na kolejne wydarzenie, które chcielibyśmy wspomóc
– mówi Grzegorz Bartosik, doradca klienta Fabryka Formy S.A.
W spinningu wzięło udział 26
osób, część z poznańskiej fabryki „Unilever“, resztę stanowili

klienci Fabryki Formy, która zajęła się promocją tego wydarzenia.
Spinning trwał 2 godziny, prowadzili go trenerzy, którzy mobilizowali uczestników do rytmicznej jazdy w rytm muzyki. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie 50 zł za udział w imprezie. Kwotę tę przekazano w całości na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia. W ramach
pakietu startowego uczestnicy
otrzymali m.in. kalendarz Stowarzyszenia na 2016 rok, drobne upominki od „Unilever“ oraz
wspólnie namalowane torby.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. STOWARZYSZENIE NA TAK

ły się osoby, które chciały pomóc
Stowarzyszeniu poprzez własną
aktywność ﬁzyczną. Są to ludzie,
którzy na co dzień pracują w innych branżach. Maraton spinningowy jest dla nich świetną
okazją do samorealizacji swoich
ﬁlantropijnych potrzeb – mówi
Natalia Marciniak-Madejska, dyrektor ds. wsparcia Stowarzyszenia „Na Tak“.
– Współpraca poznańskiej fabryki „Unilever“ ze Stowarzyszeniem „Na Tak“ rozpoczęła się podczas corocznych biegów Stowarzyszenia organizowanych nad jeziorem Malta.
W tym roku pracownicy fabryki już trzeci raz wzięli udział w
„Biegu Na Tak“, zarówno aktywnie na wybranych dystansach,
jak i pomagając przy organizacji biegu. „Unilever“, ﬁnansując
udział swoich pracowników w
biegu, zachęca ich z jednej strony do aktywnego wypoczynku, a
z drugiej do integracji i włączania się w kolejne akcje wolontariackie. Kolejnym etapem na-
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Słuchając
historii
Z

Zajęcia przeprowadzono w
Bramie Poznania. To właśnie
miejsce odwiedzały dzieci z
przedszkoli, szkół i innych placówek. Efektem wzajemnych relacji były nowe znajomości, rozwój kompetencji edukacyjnych,
większa świadomość osób starszych na temat problemów młodych ludzi i spraw społecznych.
Projekt „Opowiadając historię” podsumowano 7 grudnia. W
wydarzeniu wzięła udział Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw
Osób Niepełnosprawnych, Alicja
Szcześniak, kierownik Oddziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Poznania, Robert Mirzyński,
dyrektor CTK „Trakt” i Wojciech
Bauer, dyrektor CIS. O założeniach działania i planach kontynuacji powiedziała Anna Mieszała, koordynator projektu, pracownik Biura Edukacji Bramy
Poznania.
W 2016 roku spotkania będą
odbywać się w takich placówkach jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy pomocy społecznej, świetlice
środowiskowe czy szkolne oddziały przyszpitalne. Seniorzy
będą występować w charakterze przewodników, animatorów i edukatorów. Projekt doﬁnansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu
pod nazwą „Patriotyzm jutra”.
Patronat medialny sprawowała
Wielkopolska Telewizja Kablowa, Radio Merkury, „Głos Wielkopolski” i portal informacyjny
epoznan.pl

Wyróżnienie dla Towarzystwa Osób Niesłyszących „Ton”
za projekt pod nazwą „Warsztaty pracy dla osób niesłyszących”.

R

ehabilitacja
zawodowa
osób z niepełnosprawnościami to zadanie wymagające
wysiłku wielu osób, instytucji,
placówek wsparcia. Ważny jest
każdy krok poczyniony w stronę stwarzania tej grupie społecznej równych szans na rynku pracy. Inicjatyw związanych
z aktywizacją zawodową nie
boją się podejmować poznańskie organizacje pozarządowe,
które tworzą autorskie projekty w tym obszarze.
15 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania po raz kolejny podsumowano konkurs pod

rupa
kilkudziesięciu pełnych energii ludzi z dysfunkcjami narządu słuchu z różnych stron
Polski oczarowała poznaniaków wyczuciem rytmu i
swobodą ruchu. Małe formy teatralne, muzykę improwizowaną na perkusję i instrumenty perkusyjne, układy choreograﬁczne oraz piosenki prezentowano w ramach odbywającego się 5 grudnia w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
w Poznaniu XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Osób Niesłyszących.

KAROLINA KASPRZAK

Dyplomy i podziękowania dla seniorów – uczestników projektu
„Opowiadając historię”.

nazwą „Kierunek praca – dobre
praktyki w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. Konkurs, organizowany
przez wyżej wymienioną instytucję, był adresowany do stowarzyszeń i fundacji, które wdrażają nowatorskie przedsięwzięcia
przyczyniające się do poprawy
sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Miał
na celu promocję dobrych praktyk oraz zachętę uczestników do
doskonalenia i rozwoju działań
na rzecz zatrudnienia.
Do tegorocznej edycji zgłoszono 6 dobrych praktyk. Oce-

G

FOT. KAROLINA KASPRZAK

nane legendy, opowieści związane z początkami
państwa polskiego i codziennym życiu w grodzie na poznańskim Ostrowie Tumskim
czy wspomnienia o królach i
książętach przybliżali dzieciom
przez kilka miesięcy poznańscy
seniorzy. Takie było założenie
projektu pod nazwą „Opowiadając historię”. Inicjatywę zorganizowało Centrum Turystyki
Kulturowej „Trakt” – Brama Poznania ICHOT – Interaktywne
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Celem projektu, jak informują
realizatorzy, była aktywizacja seniorów jako opowiadaczy historii
działających na rzecz popularyzacji dziedzictwa Ostrowa Tumskiego. Od września do listopada
2015 roku odbyły się 2 bezpłatne
cykle warsztatowo-szkoleniowe
przygotowujące osoby starsze
do pełnienia roli edukatora-wolontariusza. W każdym cyklu
udział wzięło 15 seniorów. Szkolenia obejmowały warsztaty historyczne (przybliżające dzieje
grodu na Ostrowie Tumskim w
oparciu o ekspozycję Bramy Poznania i zabytki Ostrowa Tumskiego), warsztaty narracyjne
połączone z warsztatem scenograﬁczno-plastycznym (doskonalące umiejętność budowania
ciekawej opowieści), warsztaty
kompetencyjne (polegające na
treningu komunikacji interpersonalnej, kształtowaniu relacji
w grupie), warsztat wolontariacki (przybliżający ideę wolontariatu), część praktyczną (spotkania
z dziećmi) oraz warsztat podsumowujący.

Organizatorem wydarzenia był wymieniony Ośrodek.
Przegląd odbywa się każdego roku, a celem inicjatywy
jest przybliżenie szerszej publiczności twórczych uzdolnień osób z uszkodzeniami
słuchu. Uczestnicy przyjechali z ośrodków szkolnowychowawczych w Katowicach, Sławnie, Wejherowie,
Żarach, Lublińcu, Bydgoszczy i Kielcach. Wystąpił także zespół teatralny „Sfajki”

„Migane” piosenki.
z Klubów Młodych Duchem
Seniorów w Swarzędzu oraz
zespół muzyczno-kabaretowy „Celulit” z Klubu Seniora
„Słoneczny Wiek”.
Grzegorz Wiliński, solistaperkusista z OS-W w Poznaniu wykonał etiudę na perkusję. Od najmłodszych lat
jego największym marzeniem była gra na tym instrumencie. Dorósł, a pragnienie

STRONA

STYCZEŃ 2016

DOBRE PRAKTYKI W ZATRUDNIANIU

Przeciw alienacji
nowego. Dla przykładu: Alicja
i Agnieszka, uczestniczki WTZ
„Krzemień” Stowarzyszenia „Na
Tak” pracują na samodzielnych
stanowiskach pracy w tej organizacji – Alicja zajmuje się wyrobem mydeł (mydlarnia, stanowisko rękodzielnicze), a Agnieszka pomocą biurową – segreguje
oraz kseruje dokumenty, odbiera
telefony. Są wyjątkowo ambitne i
zaangażowane w wykonywanie
powierzonych obowiązków. Praca, co podkreślaliśmy już wielokrotnie, jest dla osób z niepełnosprawnościami niezastąpioną
formą rehabilitacji.
Wręczono nagrody i wyróżnienie Prezydenta Miasta Poznania. I miejsce oraz nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych otrzymało PSOUU – Koło w
Poznaniu, II miejsce i 2 tysiące
złotych – Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”, III miejsce i 1
tysiąc złotych – Stowarzyszenie „Na Tak”. Wyróżnienie przyznano Towarzystwu Osób Niesłyszących „Ton”. Podziękowanie za udział otrzymała Funda-

cja „Aktywizacja” – Oddział w
Poznaniu, która zgłosiła projekt
pod nazwą „Centrum Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób

Niepełnosprawnych” i Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
z Niepełnosprawnościami (zgłosiło projekt pod nazwą „Poznańskie Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami”). Galę uświetnił koncert
uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

niający brali pod uwagę m.in.
trwałość, kompleksowość i innowacyjność. Podczas gali konkursu swoje projekty omówiły 4
organizacje pozarządowe – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Poznaniu (projekt
pod nazwą „Dobra ekipa – teraz my”), Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”
(projekt pod nazwą „Gotowi
do pracy”), Stowarzyszenie „Na
Tak” (projekt pod nazwą „Innowacje warsztatu terapii zajęciowej w rehabilitacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami”)
i Towarzystwo Osób Niesłyszących „Ton” (projekt pod nazwą
„Warsztaty pracy dla osób niesłyszących”).
Dzięki powziętym inicjatywom pracę znalazły osoby z
niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego, z dysfunkcjami słuchu czy z ograniczeniami ruchowymi. Działania były różnorodne, a każde nauczyło czegoś
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I miejsce i nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych dla Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –
Koło w Poznaniu za projekt pod nazwą „Dobra ekipa – teraz my”.

XIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Gra na perkusji,
popisy taneczne

się spełniło. Często reprezentuje Ośrodek na różnych
festiwalach i przeglądach artystycznych. Równie urzekający okazał się popis taneczny zatytułowany „Marzenie”
w wykonaniu zespołu „Piruet” z Ośrodka w Kielcach.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i upominki.

Seniorzy – niesłyszącym.

Zespół bębniarski „Tornado” z Lublińca.
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Szermierka
i rzeźba

Uchodźcy
w Kuźni

P

odopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu udostępnili swoją Kuźnię
Talentów imigrantom.
Pewnego dnia przedstawiciele organizacji Migrant Info
Point, spacerując ulicą Kościuszki, zobaczyli Kuźnię i
skontaktowali się z Agnieszką Haremską, szefową stowarzyszenia. Znaleźli miejsce, w
którym mogli nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami. Dla autystycznych
podopiecznych było to nowe
doświadczenie, bo to oni byli
gospodarzami spotkania, które odbyło się 29 listopada 2015
roku.
– Początkowo byłam przekonana, że chodzi o studentów, którzy przyjeżdżają do
naszego kraju zdobywać wiedzę – mówi Agnieszka Haremska. – Tymczasem sprawa dotyczyła osób z różnych krajów, którzy przyjechali tu szukać pracy lub uciekli przed niebezpieczeństwem albo zawarli
mieszane małżeństwa, próbując się zaaklimatyzować w nowym środowisku.
Kuźnia, udzielając gościny
imigrantom, otworzyła się na
szerokie kontakty z ludźmi z
zewnątrz. Osoby z autyzmem
pomogły w sprawach organizacyjnych.
Chory na autyzm Adam
przyniósł ciastka, by ugościć
imigrantów. Poczuł się gospodarzem czekającym na gości. Jego koledzy ze stowarzyszenia przynieśli kawę, herbatę, pierniczki. Zmagający się

z chorobą Przemek pytał, co
to są za ludzie, czy przyszli,
by ich poznać, porozmawiać,
wspólnie spędzić z nimi czas?
Zrozumiał swoje zadanie polegające na okazaniu gościnności.
– To był dzień zamieszek.
Na Placu Wolności przeciw
uchodźcom protestowali narodowcy – wspomina Agnieszka
Haremska. – Wokół było pełno
policji, a u nas, przy ulicy Kościuszki, miłe spotkanie imigrantów.
Pierwsze próg Kuźni Talentów przekroczyły matki z dziećmi. Wśród nich była Kanadyjka,
dziewczyna, która ma męża
Wenezuelczyka. Były osoby z
Chile, Rosji, Ukrainy. Dominował język angielski. Imigranci
mówili o problemach z pracą,
służbą zdrowia, porozumiewaniem się, bo większość z nich
nie zna języka polskiego. Dla
podopiecznych Stowarzyszenia
najważniejsze było przywitanie
gości, gotowość do rozmowy,
pomocy, wspólnej zabawy. Niepokoili się, że obcokrajowcy nie
zechcą się z nimi kontaktować.
Obawy szybko się rozwiały. Goście z zapałem uczestniczyli
we wspólnych grach z uczestnikami Kuźni, malowali kolorowe obrazki. W planie była emisja ﬁlmu „Obywatel”, ale wszyscy byli tak spragnieni rozmów,
że do projekcji nie doszło. Podczas jedynej przerwy dzieci zajęły się laniem wosku. Na spotkanie przyszło około trzydzieści osób, które zapowiedziały,
że ponownie odwiedzą Kuźnię.

AURELIA PAWLAK

listopada 2015 roku grupa poznańskich szermierzy z niepełnosprawnością, prowadzona przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Z ﬂoretem
do gwiazd” po raz pierwszy
uczestniczyła w zajęciach artystycznych w pracowni Galerii
Centralne Oko pod opieką artystki Joanny Buczak.
Ze względu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia tematem prac były aniołki, które każdy zawodnik mógł przekazać bliskiej osobie jako podarunek gwiazdkowy. Zajęcia pod nazwą „Wesoły aniołek” były pełne radości i uśmiechu. Pani Joanna przeprowadziła zajęcia pokazowe, a także
udzielała rad i zaleceń uczestnikom zajęć. Dzięki temu każdy zawodnik pobudził swoją wyobraźnię, lepiąc gliniane aniołki i inne dzieła. Nauka
lepienia z gliny była doskonałą formą zabawy i rehabilitacji.
Warsztaty miały charakter integracyjny. Osoby na wózkach inwalidzkich z mózgowym pora-

żeniem dziecięcym dowieziono
na zajęcia i odwieziono do domów. Aniołki oraz inne rzeźby
w glinie będą wypiekane i przekazane zawodnikom z drużyny
„Z ﬂoretem do gwiazd”.

*
Zapisy osób niepełnosprawnych, chętnych do nauki szermierki, przyjmuje Fundacja „Z
ﬂoretem do gwiazd” w swojej
siedzibie pod adresem: ul. Radowita 10, 61-063 Poznań, tel.
505-206-365, fundacja.zﬂoretemdogwiazd@wp.pl

ALICJA TWARDOSZ

FOT.(2X) FUNDACJA „Z FLORETEM DO GWIAZD”

FOT. AGNIESZKA HAREMSKA
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Pomóż przetrwać zimę
W
ramach akcji „Paka dla
zwierzaka-bezdomniaka” zbieramy: suchą lub mokrą
karmę dla psów i kotów, żwirek
dla kotów, ryż, środki na pchły
i inne insekty, środki odrobaczające, pościele, poduszki, poszewki, polarki, koce, ręczniki,
materace, wykładziny, linoleum,

dywany, legowiska, transportery,
drapaki, pluszaki, obroże, smycze, puszorki, styropian, sklejki,
deski i gwoździe, podkłady, ziarno dla ptaków, jabłka, marchewki, sianko, słomę, pasze.
KONTAKT :

ALICJA TWARDOSZ
TEL. 505-206-365
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

M

inął tydzień i znów pojechaliśmy nad morze. Tym razem zasmakowaliśmy lata w pełni. Gorąco. Upał. Pozwoliliśmy Pawełkowi biegać po wodzie.
Był wniebowzięty. Jacek budował zamek. Tym razem z
grodem. Ja budowałam drogę wodną dla Pawełka. Wykopałam wzdłuż brzegu długie jezioro, po którym biegał. Na koniec pacnął pupą
do wody i trzeba było się
przebierać i zbierać.
W lesie już nie było tak gorąco, ale i tak lał się z nas pot
strumieniami. Pawełek sporą
część drogi spędził w spacerówce. Nie mamy modelu terenowego, a cienkie kółka na
korzeniach i w piasku, to nie
najlepsze rozwiązanie.
Mamy wózek plażowy
przystosowany do takiej jazdy, ale niestety, nie da się go
używać. Dostaliśmy go od
babci Jasi. Kupiony w Niemczech miał być super.
Trzymaliśmy go przez zimę
w domu. I o mało co nie zburzyliśmy przez niego ścian.
Coś śmierdziało. Z dnia na
dzień coraz bardziej. Zrobiłam gruntowne porządki.
Odsuwałam wszystkie szafy. Przekopaliśmy wszystko,
co w nich było. Wyciągnęłam wszystko zza komina, a
wymagało to nie lada wysiłku. Wciąż śmierdziało. Smród
stawał się nie do zniesienia.
Śmierdziała już nawet podłoga na górze. Wynieśliśmy
wszystko i wciąż śmierdziało.
Zabrałam Pawełka do babci.
Spakowaliśmy kołdrę, piżamkę, a zdesperowany Jacek został. Oderwał kawał ściany.
Nic pod nią nie było. Zerwał
kawał podłogi. Też nic.
Przygotowując się do remontu Jacek wyniósł część
kartonów na klatkę. Po jakiś
dwóch godzinach zrywania
wszystkiego na górze Jacek
zadzwonił do mnie śmiejąc
się prawie histerycznie. Odkrył tajemnicę smrodu, gdy
zaczęło śmierdzieć również
na klatce schodowej. Okazało się, że winowajcą jest karton… z wózkiem.
Koła wózka są zrobione z
jakiegoś przedziwnego rodzaju gumy, która nie przestaje śmierdzieć. Leżą na dwo-
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Dwa życia
rze już kilka miesięcy i wciąż
śmierdzą. Wózek się marnuje.
A my uprawiamy ekstremalne
przejazdy spacerówką miejską. Trzeba jej jednak przyznać, iż spisuje się doskonale.
Służy z przerwą już wiele lat.
Obiad u Pani znów pyszny.
Z uśmiechem. Podany z sercem smakował wyśmienicie.
Kurczaki podrosły. Zajadały już trawę. Pojechaliśmy do
Wisełki na ryneczek. Zatęskniliśmy za atmosferą wakacji.
A tam inne życie od razu nas
wchłonęło. Lody, kramy z pamiątkami, krążki…
Ciągnie nas na kołczewsko-wartowskie łąki. Znów tu
jesteśmy. Teraz tak naprawdę, na dłużej. W zeszłym tygodniu 5 dni i teraz też tak
planujemy
Cicho, ciepło, świeżo, spokojnie…, pachnie morzem.
Pawełek twierdzi, że marchewki z pani ogródka mają
inny smak. Wącha je i mówi,
że właśnie morzem pachną. I je zjada, a w domu
nie… Kiedyś mu powiedziałam, że marchewki są od pani
(nie były), a on powąchał je i
stwierdził, że widocznie po
drodze wywietrzały, bo już
nie pachną jak powinny.
Tym razem jestem z Pawciem sama. Byliśmy na popołudniowej wyprawie na plażę. Odkryliśmy nową plażę.
To taki kompromis między
naszą plażą, a plażą miejską
w Międzywodziu czy Wisełce. Na szczęście mało ludzi
o niej wie, ale na nieszczęście większość z tych, która wie, to Niemcy. Nie żebym
coś przeciwko nim miała, ale
są specyﬁczni, szczególnie ci,
którzy idą na plażę w szlafroku i klapkach. Nowa plaża, to
plaża obok hotelu, w którym
kiedyś mieszkaliśmy, tym dla
niemieckich emerytów.
O tej plaży wiedzą również
dziki i ją odwiedzają. Trzeba mieć się na baczności idąc
przez las, a nawet siedząc na
plaży. Ostatnio widzieliśmy
taki przemarsz rodzinny dzików. Weszły na plażę po schodach! Po czym szły jak odkurzacz, a było ich około dwadzieścia. Przewracały leżaki,
grzebały w torbach, moczyły
nogi w morzu. Na szczęście
większość z tej dwudziestki

to były dzieci, niegroźne jeszcze dziki.
Dziś były tylko mewy. Pawełek jadł na plaży kolację.
Przyleciała mewa. Dostała
kawałek bułki i potem pilnowała nas przez kolejną godzinę. Była cały czas obok,
a inne ptaki odganiała krzycząc czy bijąc je dziobem.
Była bardzo wojownicza.
Siedzieliśmy z Pawkiem
na kocu. Patrzyliśmy na kutry wracające pewnie z połowów, bo nad każdym z nich
było stadko mew. Graliśmy
w piłkę, zamek budowaliśmy.
Długi leniwy, wciąż wakacyjny wieczór. Pewnie zostalibyśmy jeszcze dłużej, aż do Prografu, ale bałam się spotkania z dzikami na leśnej drodze i wolałam wrócić zanim
zacznie się ściemniać.
Pojechaliśmy jeszcze na
naszą działkę. Zarosła od
wiosny. Wciąż jest mniej zarośnięta niż okoliczne, ale
granice się zacierają. I tak
jest piękna, bajecznie kolorowa:
bordowo-żołto-biało-czerwono-fioletowo-zielona. Na środku działki siedział kot. Niespecjalnie się
nami przejmował. Sądzi pewnie, że to jego teren łowiecki.
Niech ma. Nie będziemy mu
żałować.
Do Pani jak do siebie już
przyjeżdżamy. Pokój na nas
czeka ten co zawsze. Teraz, po sezonie, pewnie byśmy mogli swoje rzeczy tu
trzymać. Pani powitała nas z
uśmiechem, z takim też zostaliśmy obsłużeni w spożywczym na wjeździe.
Nawet krowy, które teraz
zamiast koni hoduje gospodarz, były nami żywo zainteresowane i podeszły do ogrodzenia, by nam się przyjrzeć.
A’propos krów. Poprzednim
razem spacerowaliśmy po łąkach. Pawełek chciał zobaczyć krowę z bliska, więc podeszliśmy do stadka. Krowy
chodziły sobie po łące. Tylko jedna na łańcuchu, reszta
nie przywiązana. Stare krowy
i cielęta.
Krowy przeżuwały trawę,
Pawełek kanapkę. Pies gospodyni, który od zawsze towarzyszy nam w spacerach,
merdał ogonem.

Nagle krowy zaczęły muczeć i wszystkie, jak na komendę odwróciły się w stronę drogi. Po kilku chwilach
zobaczyliśmy nadjeżdżający
samochód. Zatrzymał się na
polu i wysiadł z niego pan z
wiadrem, takim jak z Castoramy. Wysiadł i zaczął wołać
krowy po imieniu „Mućka”,
„Biała”. I one zaczęły do niego przybiegać, nawet te, które były gdzieś dalej. Gdy pan
doił jedną, inna lekko trącała
go głową. Te krowy sprawiały wrażenie ogromnie przywiązanych do swojego gospodarza. Nie czekaliśmy do
końca spektaklu krowiego, bo
trzeba było wracać do pokoju
na leki…, ale pomyślałam, że
tu, w Kołczewie, nawet krowy
czują się kochane.
W niedzielę udało mi się
zdążyć na poranną mszę do
kościoła. Siedziałam w ławce, na obszytej wykładzinie,
na którą składaliśmy się kiedyś, słuchałam, patrzyłam…
Jak mi tu dobrze, pomyślałam. Chciałabym tak bardzo,
żebyśmy już mieli tu swój domek. Malutki może być, ale
żeby już był. Żeby wieczorami
siedzieć na ganku, żeby jeść
śniadanie w ogrodzie, żeby
budzić się rano i zasypiać oddychając powietrzem, które
przepełnione jest tyloma aromatami pól, lasów, łąk i morza. Żeby mieć swój kąt, a w
nim kilka książek, tych najbardziej „wyczytanych”, do
których się wraca, kilka kartek, ołówek, żeby coś naszkicować, gdy przyjedzie ochota, żeby był koc w kratkę, ciepły i miły, i komputer, bo pisać zawsze warto, jak mawia
Stuhr. I jeszcze kubek z herbatą i widok z okna na drogę całą w kwiatach – to moje
marzenie. Zamykam oczy i
widzę… Widzę drewnianą
podłogę, wszystkie te sprzęty, które w naszym mieszaniu
już czekają na swoją wiejską
emeryturę. Widzę kanapę „od
Hitlera”, fotel, na którym siedział dziadek, widzę stołek z
domu rodzinnego, talerze –
każdy inny, kubki wyszczerbione. Wszystko to, co bliskie
sercu i dlatego wyrzucić nie
można.
Koniec dziś, bo Pawcika
wysadzać trzeba.
cdn.
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agle wydymał ciepły wiatr i
brygantyna niczym hamsa1
zostawiała za rufą szmat wody.
Na wysokości tajemniczo osnutego wilgotnym oparem półwyspu zrobili zwrot i popłynęli prawym halsem. Wkrótce
na samej górze jego stromego
zbocza ukazała się zwalista budowla. Bielą ostro odcinała się
od czerniejącego boru.
Artur nie wiedział, dlaczego
nie zauważył jej wcześniej. Czy
dopiero z tej odległości i z tego
kąta była widoczna? Zafascynowany skupił na niej całą uwagę.
Ukryta, może zagubiona, zdawała się wychylać spomiędzy
drzew. Odbijając światło dnia
szybami wysokich okien i miedzianą kopułą przyciężkiej wieży jaśniała intrygująco.
– Co tam jest? – zapytał siedzącego w pobliżu chłopaka z
załogi.
– Gdzie? – zareagował tamten
i spojrzał we wskazanym kierunku. – Aaa, tam… – odrzekł. –
Tam to jest klasztor.
– Jaki klasztor?
– Cóś mi się jarzy, że chyba dominikański, ale nie jestem
pewien. Zygmunt! – zawołał do
stojącego przy kole sterowym
kapitana. – Co to za klasztor?
– Chyba dominikański, ale nie
jestem pewien.
– Szkoda, że nie mamy lornetki – powiedziała Natasza bezbarwnym głosem.
– Nie pamiętam, kiedy tak się
czułam – rzekła Julka bezpiecznie przypięta puszorkiem do
wysokiego oparcia jej wózka. –
Przepełnia mnie taka energia…
Chyba jestem szczęśliwa.
– Cieszysz się?
– Ogromnie – powiedziała i siląc się na głęboki wdech z lubością wciągnęła powietrze. – Tego
dnia nie zapomnę nigdy! – zawołała przeczesując zamkniętą
dłonią blond jeżyka.
Jej śmiech zagłuszyły pierwsze brzmienia gitary i chóralny
głos szantmanów między którymi siedziała Wandzia dźwięcznym śpiewem górując nad innymi.
Żaglowiec pruł wodę, a ich dusze budziły się, rosły i wzlatywały…
W okolicy Czaplińca Postrzelony dostrzegł znajomą sylwetkę. Mężczyzna stał w łódce z
wędką i śledził położenie spła-

Opowieść
osobliwie inna(17)
wika. Zapewne słyszał ich od
dawna, lecz dopiero teraz, gdy
byli najbliżej, odwrócił się gładząc długą brodę.
– To przecież pan Henio! – zawołała Elżbieta. Stała wychylona
przez burtę i żółtą apaszką machała w stronę masażysty.
– Tymi śpiewami wypłoszymy
mu wszystkie ryby – zaśmiał się
ktoś.
– Sandacza! – zakrzyknęła
Julka i wszyscy gruchnęli śmiechem.
– Myślę, że to bez znaczenia –
rozpogodziła się Natasza.
– A-hoj! – zawołał Postrzelony
i zamachał rękoma. – A-hoj! Panie Heniu!
– A-hoj! A- hoj! – zawołali wszyscy pacjenci pana Henia.
– A-hoj!
Nie mieli pewności, czy pan
Henio poznał, kto do niego woła,
lecz widzieli, jak zdjął z głowy
swój wędkarski kapelusz i pomachał nim do nich.
Nie czuli zmęczenia ani głodu.
Rozpierała ich radość i poczucie wyrwanego chorobie czasu.
Choć raz udało im się powrócić
do zgubionego życia, choć raz
zapomnieć o swym okropnym
losie. Choć raz… i nieważne, że
niektórzy tylko na jeden dzień.
Wiedzieli, że powietrze, którym
dziś się zachwycili, jeszcze długo szumieć im będzie dzisiejszą
przygodą…
Odległy brzeg z drewnianą
przystanią zaczął przyćmiewać
wczesny wieczór. Tropikalnym
brzmieniem odezwały się wioślaki. Ich cykanie głośno niosło
się po wodzie.
Co bystrzejsi dostrzegli spacerującego na pomoście mężczyznę. Krążył tam i z powrotem. Co jakiś czas przystawał,
obracał się w ich stronę i zakładając ręce za siebie patrzył. Wydawał się czekać na powrót brygantyny.
Kiedy zawijali, nikt nie miał
już wątpliwości, że czeka naprawdę. Kim mógł być i co zamierzał?
– Ster lewiej! – zakomenderował kapitan i żaglowiec zmienił kurs na bardziej równoległy
do kei.
Postawiony w dryf zbliżył się
do pomostu. Padła komenda:
„Cuma dziobowa na keję!” i lina
cumująca brygantynę została
rzucona.

Najpierw z pokładu zeszli
chodzący.
– Panie Postrzelony, tylko
ostrożnie! – zawołała Wandzia,
kiedy mężczyzna wszedł na trap.
– Spoko wodza! – odkrzyknął Postrzelony i wykonując karkołomny sus zachwiał się, zawisając na moment nad ciemną wodą.
– Postrzelony!! – wrzasnęła
przerażona Ela zza pleców Artura, zaś Wanda, gdy mężczyzna odzyskał bezpieczną równowagę już cichszym sopranem
zawołała: – Panie Postrzelony,
niech pan sobie nie myśli, że to
nie traﬁ do raportu!
– Postrzelony, bo taki wariat?
– szeptem zapytał stojący obok
niej Zygmunt.
– Na maszt chciał włazić, gordingi klarować…
– Bynajmniej, niestety – równie szepcząc odrzekła Wandzia. – Ta dziura na pół głowy, to przez odłamek z armaty. Basia sądzi, że on już nigdy
nie zapomni tamtych maner…
wrów, chociaż ma taką słabą
pamięć…
Kiedy ostatni Artur znalazł się
na kei pożegnali się, a człowiek
wyczekujący na przystani ich
powrotu podszedł do Nataszy
zdecydowanym krokiem. Palcem pokazał napis na płóciennym kapeluszu: „Oxford University Press” i przysuwając jej do
ust włączony dyktafon przedstawił się:
– Stanisław Gładych, reporter
„Echa dnia”. Jak się pani czuje po
dzisiejszym rejsie?
– Nieźle – ściszonym głosem
odrzekła Natasza. – Kark mnie
trochę uwiera.
– Dzisiaj z przyjaciółmi dokonała pani rzeczy niezwykłej.
Dotąd nie widywano niepełnosprawnych żeglarzy na Wądzyniu – powiedział na tyle głośno,
ile wymagała czujność urządzenia nagrywającego. – Śmiem
twierdzić, że nie tylko na tym
jednym jeziorze…
– Byliśmy raczej pasażerami.
– Czy to jakiś przełom? Czy
teraz będzie się częściej oglądać was na jednostkach pływających?
– Nas?
– Mam na myśli niepełnosprawnych – sprecyzował reporter.
– Nie wiem, to będzie zależało

od samych niepełnosprawnych,
a głównie myślę od gościnności
załóg, takich jak załoga „Wikinga
II” – odparła Natasza.
– Niewątpliwie przetarła pani
nowy szlak dowodząc, że chcieć
znaczy móc.
– Mimo wszystko odwróciłabym to twierdzenie raczej na:
„jeśli móc to czasem i chcieć”.
– Czy wasz rejs nie był jednak
triumfem woli, pani…
– Nataszo.
– Pani Nataszo?
– W niemałym stopniu umożliwiono nam wypłynięcie. Nie
należy o tym zapominać.
– Jest pani, jak widzę, bardzo
skromnym człowiekiem. Jednak nikt się nie spodziewał po
pacjentach naszej Kliniki takiego wyczynu. Wiem skądinąd, że
nawet sama załoga „Wikinga” niczego nie była pewna.
– Bo to mądrzy goście.
– A jednak.
– Mogło nie być pogody –
uśmiechnęła się Natasza. – W
przyszłości, o ile jakaś przed
nami się rysuje, może być podobnie.
– Cha, cha, cha!… Więc jednak
ma pani nadzieję na jakiś zwyczaj żeglarski? Ja wiem – zachłysnął się reporter – że teraz, kiedy kurs wytyczony, że się tak wyrażę, cha, cha!… jeszcze niejeden raz pokażecie światu, na co
was stać.
– Naprawdę tak pan uważa?
– zdumiała się Natasza. – Światu?…
– Pani Nataszo… Dzisiaj udowodniła pani wszystkim zdrowym ludziom na co stać niepełnosprawnego. Zawstydziła
ich pani! Tych wszystkich leniwych mieszczuchów, chronicznie cierpiących na urojoną niemoc…
– Jeśli tak się stało, to mimochodem. Nie sądzę, by któremuś
z moich przyjaciół przyświecał podobny cel. Mnie na pewno nie.
– A jaka przyświecała pani
idea?
– Żadna – krótko odpowiedziała Natasza. – A gdyby nie zaistniała okazja, gdym nie dała
się namówić?…
cdn.
1

mit. hind. łabędź; mityczny wierzchowiec Saraswati
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DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nauka z wykorzystaniem
technologii
łatwo dostępnych, usytuowanych na parterze i wyposażonych w pętle induktofoniczne sal korzystają studenci
z dysfunkcjami narządu słuchu
oraz z innymi niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 17 grudnia otwarto dla nich
multimedialną pracownię nauki języków obcych. Ta pionierska inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby młodych
ludzi z ograniczeniami sprawności. Umożliwia ich nauczanie na takim samym poziomie
jak osób zdrowych – tyle, że z
wykorzystaniem technologii
wspomagających.
Zajęcia językowe dla studentów z problemami słuchowymi są prowadzone na UAM od
2008 roku. Wcześniej odbywały się w Studium Nauczania Języków Obcych Collegium im.
Hipolita Cegielskiego przy ul.
28 czerwca 1956 r. – obecnie w
Szkole Językowej UAM Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w salach 024 i 024A.
Pracownia służy studentom, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą kształcić się w
większych grupach. Wyposażona jest w kilka indywidualnych
stanowisk komputerowych (jedno zostało zaprojektowane dla
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim), tablice interaktywne umożliwiające przełoże-
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Multimedialna pracownia języków obcych dla studentów
z niepełnosprawnościami – odpowiedzią na ich potrzeby.
nie języka na wizualizację, projektor, powiększalniki dla słabowidzących, pętle induktofoniczne, owalne stoły zezwalające na
bliski, bezpośredni kontakt, prawidłowe oświetlenie i nagłośnienie, system komputerowy „Videodidact”, ruchomy ﬂipchart i 5 tablic magnetycznych.
– Nauka odbywa się w kilku
modułach: dla studentów niedosłyszących, dla studentów
niesłyszących
posługujących
się polskim językiem migowym
albo systemem językowo-migowym z tłumaczem języka migowego oraz dla studentów z innymi niepełnosprawnościami, w
małych 2-4 osobowych grupach.
Osoby niesłyszące mają dodat-

kowy semestr i podwójną ilość
godzin nauki języka ze względu
na specyﬁkę uczenia się. Dla studentów z trudnościami poznawczymi przewidziano dodatkowy,
wstępny semestr. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego nauczania – poinformowała Anna Nabiałek, lektor języka angielskiego.
Pracownia została uruchomiona dzięki wsparciu władz
rektorskich UAM oraz zaangażowaniu Romana Durdy, Pełnomocnika Rektora UAM do spraw
Studentów Niepełnosprawnych.
W uroczystym spotkaniu uczestniczył prof. zw. dr hab. Bronisław
Marciniak, rektor UAM, prof. dr

Dlaczego
panoszy się głupota?
N

a tytułowe pytanie nie da
się, niestety, jednoznacznie odpowiedzieć. Może to
być kwestia złego wychowania, własnych wyborów jak i
nacisku rówieśników w środowisku, w którym się żyje.
Nie znam deﬁnicji ludzkiej
głupoty. Chyba w ogóle takiej deﬁnicji nie ma. Każdy z

nas kiedyś się zachował głupio, nieodpowiedzialnie. Dlaczego? Bo ktoś kogoś do czegoś namówił. Albo ktoś komuś
chciał zaimponować.
Mnie osobiście razi głupota ludzi, którzy nadużywają
alkoholu. Miałam kiedyś taką
sytuację: byłam w mieście
na spacerze z rodziną, nagle

podszedł do nas miłosławski
pijaczek i zapytał, ile kosztuje taki wózek elektryczny, jaki
ja mam. I jak go zdobyć. Odpowiedzieliśmy
grzecznie,
że bardzo dużo i trzeba załatwić mnóstwo formalności.
Ale pan nie odpuszczał. Zapytał, czy jemu też by się należał wózek, bo ma problem

hab. Andrzej Lesicki, prorektor
do spraw kadry i rozwoju uczelni, Przemysław Wantuch, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Dorota Potejko,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych uczelni, pracownicy i studenci UAM.
– Z pracowni, na podstawie
zawartych porozumień, będą
mogli korzystać studenci innych
wydziałów. Obowiązujące wymogi, które dotyczą konieczności zdawania egzaminu z języka obcego na poziomie B2, nakładają potrzebę wysokiej jakości kształcenia. Z pracowni korzystać mogłaby także młodzież
z dysfunkcjami słuchu ze szkół
średnich, która często rozpoczyna studia z dużymi zaległościami w językach obcych. Te szkoły nie zawsze są należycie przygotowane do kształcenia osób
z ograniczeniami sprawności
– powiedział R. Durda.
Edukacja językowa studentów z niepełnosprawnościami
na UAM to systematyczne ćwiczenia, prezentacje, konwersacje, udział w konferencjach i kongresach naukowych. To także
wspólne spotkania i sympatyczna atmosfera. Życzliwa, a co najważniejsze, kompetentna kadra
lektorów zawsze służy pomocą.

KAROLINA KASPRZAK

z chodzeniem. No to mu odpowiedziałam, że w sumie to
nie wiem, ale wątpię. Pan zapytał: a dlaczego? Ja mu na to,
że choruję od dziecka, a on z
własnej winy. Pan się obraził i
sobie poszedł.
Ludzie, taki wózek to nie zabawka. Oddałabym wszystko,
żebym nie musiała go używać.
Pewnie, że to fajny sprzęt, ale
wierzcie mi, każdy z nas, choćby zbierał na ten wózek całe
życie, to gdyby dostał szansę wstania na nogi – z przyjemnością by go oddał albo po
prostu rozwalił siekierą. Sama
bym tak zrobiła.

SYLWIA KOŚMIDER

42 STRONA

STYCZEŃ 2016

O

G

rudzień to czas, kiedy większość ludzi myśli o prezentach gwiazdkowych dla swoich bliskich,
o zakupie choinki i przygotowywaniu potraw wigilijnych. Jednak są osoby, które tego czasu nie spędzają
w rodzinnym gronie, lecz w
szpitalu. Bo choroba nie wybiera ani miejsca, ani czasu.
Tradycją już się stało, że
przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze Drużyny Szpiku wraz z gwiazdami odwiedzają dzieci przebywające w Klinice Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu.
Każde dziecko czeka na
święta, a w szczególności na
prezenty pod choinką. Dzieci przebywające w szpitalu
również. Dlatego na oddziałach III i V pojawiła się Drużyna Szpiku, przynosząc dla
wszystkich dzieci prezenty.
Nie mogło oczywiście zabraknąć Gwiazdora, który wraz
ze swoimi pomocnikami odwiedził każde dziecko leżące
na sali, rozdając im upominki i uśmiech. Wszystkie dzieci, które mogły wyjść na korytarz, ich rodzice, wolontariusze i gwiazdy wspólnie śpiewali kolędy. A na gitarze grały siostry Kasia i Gosia Hybiak.
Mimo, że to szpital, dało się
odczuć przedświąteczną ciepłą, rodzinną atmosferę.

– Wychodzę ze szpitala z
takim przemyśleniem, że nie
chcę zmarnować świąt. Dla
mnie to spotkanie było wyjątkowe, spokojniejsze, bardziej reﬂeksyjne i odświętne.
Udało mi się wyłączyć guzik
organizatora i pobyć z dziećmi, ich rodzicami. A kiedy
się z nimi przebywa świat
wartości się porządkuje. Po
raz kolejny czuję się szczęściarą – mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny
Szpiku.
Tym razem na oddziałach III i V pojawili się w towarzystwie Drużyny Szpiku
i Gwiazdora m.in. Katarzyna Bujakiewicz, Julia Michalska, Jacek Mezo Mejer i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
– Taka wizyta jest i dla
mnie szczególnie ważna,
ponieważ widzę, jak dzieci
czekają na przybycie Drużyny Szpiku, cieszą się i doceniają prezenty. Przy tym radość sprawiają im nie tyle
podarunki, co właśnie odwiedziny. To wspaniały, radosny dla nich moment,
zwłaszcza przed świętami...
Choć na chwilę mogą oderwać się od szpitalnej rutyny.
Doceniam wkład pracy Drużyny Szpiku w tę inicjatywę
i cieszę się, że mogę w tym
uczestniczyć – mówi Jacek
Jaśkowiak.

STANISŁAW FURMANIAK

nerowska, dyrektor DPS, Jan Wachowiak, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego, Ryszard Kunze, polski szermierz i olimpijczyk oraz
inni.
Organizatorzy przekazali pozdrowienia od Jacka Gaworskiego, który trzeci rok z rzędu zdobył tytuł Mistrza Polski we ﬂorecie na wózkach – w dniu zawodów przebywał w Emiratach
Arabskich, gdzie walczył o kwaliﬁkacje do paraolimpiady w Rio.
Przedstawicielka sieci sklepów
„Chata Polska” wręczyła Fundacji czek o wartości 1 tysiąca złotych.
Był pokaz walk na szpady w
wykonaniu zawodników sekcji szermierczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pokaz samoobrony i pierwsza
lekcja szermierki dla chętnych.
W turnieju wzięło udział około 40 osób. Puchar otrzymała
drużyna Integracyjnego Klubu
Sportowego „Jamalex” w Lesznie (I miejsce), drużyna Klubu
Sportowego „Warta” w Śremie
(II miejsce). Puchar „Nadzieja szermierki” traﬁł do Bartosza
Borowczaka, podopiecznego
Fundacji „Z ﬂoretem do gwiazd”
i Lidii Dudek, także podopiecznej tej Fundacji. Puchar „Pierwszy krok szermierczy” otrzymał
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Gwiazdor
na Szpitalnej

soby z niepełnosprawnością intelektualną, ﬁzyczną, dzieci, młodzież i dorośli
spotkali się na 6 już Integracyjnym Turnieju Szermierczym „Z
ﬂoretem do gwiazd”. Turniej w
tym roku zorganizowała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pod taką samą
nazwą. Floreciści walczyli 12
grudnia w sali sportowo-rehabilitacyjnej Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Seraﬁtek w Poznaniu.
Floret jest jedną z konkurencji
szermierki, dyscypliny olimpijskiej (pozostałe konkurencje to
szabla i szpada). We wszystkich
broniach traﬁenie sygnalizuje
specjalne urządzenie elektryczne. Konkurencje różnią się ważnym polem traﬁenia – w szabli
jest to górna połowa ciała (od
pasa w górę), w szpadzie – całe
ciało, a we ﬂorecie wyłącznie tułów. Poprzednie edycje turnieju
„Z ﬂoretem do gwiazd” pokazały, że to dobra forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podobnie jak boccia, tyle że we ﬂorecie trzeba mieć sprawne ręce.
Zawodnikom kibicowali: Arkadiusz Stasica, wiceprezydent
Poznania, Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych, s. Cecylia Belch-

Występują podopieczni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Śremie.

J

ak postrzegam własne relacje z osobą niepełnosprawną? W jaki sposób
mogę pomagać jej w codziennym życiu? Co mogę
zrobić, aby czuła się dobrze w kontaktach z pełnosprawnymi ludźmi? Nad
tym zastanawiali się mieszkańcy powiatu śremskiego, uczestnicy konkursu
plastyczno-graﬁcznego na
logo działań integracyjnoedukacyjnych pod nazwą
„Ja i osoba niepełnosprawna”.
Organizatorem było Po-

wiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie. Pomysł
przedsięwzięcia, jak poinformowała Urszula Hańczyk,
kierownik PCPR, zrodził się
w 2013 roku, gdy instytucja przygotowywała lokalny
program pomocy społecznej.
Konkurs po raz pierwszy odbył się w 2014 roku (relację z
wręczenia nagród publikowaliśmy w wydaniu grudniowym „Filantropa Naszych
Czasów” z 2014 roku na str.
20 i 21). Celem inicjatywy
było zwiększenie świadomości społecznej na temat po-
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VI INTEGRACYJNY TURNIEJ SZERMIERCZY „Z FLORETEM DO GWIAZD”

Wywalczyli złote medale
nia i inne akcesoria pozwalające zwierzętom przetrwać zimę.
Wydarzenie było współﬁnansowane przez Miasto Poznań oraz
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Patronat medial-

ny sprawowała Telewizja Polska
– Oddział w Poznaniu, Wielkopolska Telewizja Kablowa, „Głos
Wielkopolski” i „Filantrop Naszych Czasów”.

KAROLINA KASPRZAK

Przemysław Pyterek i Stanisław
Bendkowski (oboje są podopiecznymi wyżej wymienionej Fundacji). Zawodnicy z DPS
i Fundacji „L’Arche” – Wspólnota w Poznaniu dostali złote medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto paczki świątecz-

ne od „Chaty Polskiej” i Fundacji
„Z ﬂoretem do gwiazd”.
Po raz kolejny w ramach turnieju zorganizowano akcję
zbiórki karmy dla zwierząt pod
hasłem „Paka dla zwierzaka”.
Sportowcy, prócz karmy, przynieśli koce, obroże, smycze, ubra-
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Przedstawicielka sieci sklepów „Chata Polska” wręcza Fundacji
czek o wartości 1 tysiąca złotych.

Ważnym polem traﬁenia we ﬂorecie jest tułów.

KONKURS „JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” W POWIECIE ŚREMSKIM

Razem – wśród ludzi
trzeb i problemów osób niepełnosprawnych oraz promocja talentów artystycznych mieszkańców powiatu.
Konkurs trwał od 19 października do 30 listopada
2015. Wzięło w nim udział 35
osób w różnym wieku. Każda mogła nadesłać tylko jedną pracę. W dziełach graﬁcznych pojawiał się wózek inwalidzki – najczęściej stosowany znak rozpoznawczy
osób
niepełnosprawnych,
człowiek zdrowy trzymający za rękę osobę niepełnosprawną, osoba z dysfunkcją
narządu ruchu w grupie społecznej.
30 listopada w Pawilonie
Rehabilitacyjnym
Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie wręczono nagrody zwycięzcom. Jury nagrodziło 10 najlepszych prac,
pozostałych 25 uczestników
otrzymało dyplomy i upo-

minki. I miejsce przyznano
Jagodzie Chojnackiej, 14-letniej mieszkance Nochowa,
która swoją pracę opatrzyła hasłem „Więcej nas łączy
niż dzieli”, II miejsce – Renacie Kulskiej, III miejsce – Szymonowi Furjanowi. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali 3 główne nagrody – bony
na jazdę konną, a laureatka
I miejsca dodatkową nagrodę – rower.
W
uroczystości
wziął
udział Janusz Przywara, wicestarosta śremski, Bartosz
Żeleźny, wiceburmistrz Śremu, Barbara Skibska, dyrektor ZP-O w Śremie i inni.
Realizację
konkursu
wsparli: Powiat Śremski,
Gmina Śrem, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w
Śremie, Marcin Chwałczyński – Dwór „Andrzejówka”,
Unia Gospodarcza Regionu
Śremskiego – Śremski Ośro-

dek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Leopol Meble Polska, Restauracja „Pod
Balkonem”, Pizzeria „Bel Paese”, JTG Centrum Biurowe, Księgarnia „Przy Rynku”, PSS Społem, „Słoneczna
Szóstka”, PKO Bank Polski,
Krzysztof Tomczyk – Kancelaria Notarialna, Fundacja Na
Rzecz Rewaloryzacji Miasta
Śrem, Paweł Tomczyk – ﬁrma produkcyjno-handlowousługowa „Inwest Bruk”, Maria Tomczyk – ﬁrma „Solidny
Dom”, „Tydzień Ziemi Śremskiej”.
Wydarzenie uświetnił występ artystyczny podopiecznych ZP-O. Kierownik PCPR
składa podziękowania pracownikom, w szczególności
– Agnieszce Kuźni i Agnieszce Oleszak-Baczyńskiej za
wysiłek włożony w przygotowanie konkursu.

KAROLINA KASPRZAK

Jagoda Chojnacka,
14-letnia mieszkanka
Nochowa, laureatka I miejsca.
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WARSZAWA

MODYFIKACJA

BANKRUCTWO

Rośnie płaski brzuszek,
Powiększa się ślicznie.
Zmodyﬁkowany
Został genetycznie.

Już po biznesie

WYKSZTAŁCIUCH

Gdy ma się kiepską

Żaby tu kumkały
I tańczyły w stawie.
Przyjechał gość z Francji
I już po zabawie.

Taki on mądry
Ponoć już,
Że bez doradców
Ani rusz.

Inteligencję,

SINGIELKA

MISJA POKOJOWA

Ma nadzieję,
Że miłość jej wyzna
W końcu jakiś
Prawdziwy mężczyzna.

Gdzie budują pokój,
Ale niszczą kuchnię,
To tam nie obiadem,
Ale trupem cuchnie.

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

POD GRUSZĄ

Myśli
niepokorne
T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

 Człowiek walczący z
naturą skazany jest na
poniesienie sromotnej
klęski.
 Ci, którzy pracują tylko
dla pieniędzy, niewiele
po sobie zostawią.
 Strzeżmy się
specjalistów od
dawania dobrych
przykładów.
 Nie narzekajmy na
swój los; cieszmy się,
że w ogóle go mamy.
 Piszę, ponieważ nikt
nie zmusza mnie do
pisania.
 Zazwyczaj ci są
sprawiedliwi, którzy
nas popierają.
 Kiedy pracuję, nie

Fraszki












otwieram drzwi
starości.
Trudno godnie żyć za
płace poniżej godności.
Należy znać się na
wszystkim, ale robić
tylko to, co się umie.
Najczęściej ci, którzy
kłaniają się poniżej
pasa, stosują chwyty
również poniżej pasa.
Zazdrość innych nas
uskrzydla.
Pies służy na dwóch
łapach, a człowiek na
czterech.
Trudno oddychać pełną
piersią, kiedy ma się
puste kieszenie.
Nawet najbardziej
wytrwali nie są w
stanie być sobą przez
całe życie.
Gdyby kłody, które nam
rzucają pod nogi, były
z drewna, w Polsce
już dawno nie byłoby
lasów.

I po prezesie.

WPADKI

To takie potem
Są konsekwencje.

PALĄCY
Miał rzucić palenie
Szkodliwe na płuca.
Jak dotąd jedynie
Niedopałki rzuca.

Aforyzmy
L
Lech
JJakób
KOŁOBRZEG
K

 Inteligencja jest
cennym darem.
Dlatego też jest tak
mało obdarowanych.
 Dziwne. Ten mur
przesądów budowano
od setek pokoleń
– dlaczego więc
odmawiają mu statusu
zabytku?
 Gdy rosną ci skrzydła,
uciekaj z fermy drobiu.
 Umarłym lżej o duszę.
 Trudno nazywać życie
poważnym zajęciem,
skoro je coś nagle i
nieodpowiedzialnie
przerywa.
 Bezprawie jest ojcem
bezładu, bratem

bezmyślności i
kochankiem bezsiły.
 Dziesięć kultur – jeden
problem: jak zabić
człowieka, by to była
jego wina.
 A jednak zmuszę
słońce do wschodu!
Zobaczycie jutro rano!
 Militaryści po konﬂikcie
nuklearnym: „Nic nie
jest jeszcze stracone.
Połowa ludzkości nadal
istnieje”.
 Epitaﬁum hedonisty:
„Wielbił życie. Jak
się okazało – bez
wzajemności”.
 Głupota ludzka
jest wieczna? Bez
przesady. Ludzkość
nie będzie trwała w
nieskończoność.
Z KSIĄŻKI
„PORADNIK ZŁYCH MANIER”
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RYS. ANDRZEJ ROSSA

Skargi, wyznania,
życzenia, lamenty…
Skargi, westchnienia,

Donosy na bliźnich,

Wyznania, życzenia,

Żal do wszystkich

Prośby i groźby,

świętych…

i zażalenia –

Odpuszczenie własnych

Fochy, grymasy, rady,

grzechów

przestrogi

I szukanie winnych…

Na polskie zakręty,

Jak my to kochamy!?

manowce i drogi –

To nas różni od innych.

Niuanse, anonse, modły,
lamenty,

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zawiniła sroka
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Co pana do mnie sprowadza? – zapytał przewodniczący Rady Zakładowej Jana Stępniaka, pracownika przędzalni
Centrala.
– Panie Krakowiak – Stępniak drżał z podniecenia –
trzeba coś zrobić z tym gnojkiem Kameckim, moim sąsiadem, ślusarzem z warsztatu
mechanicznego! To, że on nie
pali papierosów, to jego sprawa. Tylko dlaczego mnie zabrania, choć jestem na swojej
działce?! I to codziennie, od tygodnia. Zostawiłem papierosy i zapałki na stoliku i idę pracować w ogródku. Po kilkunastu minutach wracam, aby sobie znów zapalić. I co zastaję?!
Papierosy w strzępach, a zapałki rozsypane w trawie pod
stolikiem. O! Przedwczoraj zostawiłem klucze od mieszkania na stoliku i zniknęły! Znalazłem dopiero po godzinie na
dachu mojej komórki! Jak to
się dzieje, nie mam zielonego pojęcia, bo dzieli nas płot
z siatki na dwa metry wysoki.
Zrób pan coś, bo nie wytrzymam i zatłukę gnoja jak psa!

– Coś ta pańska pewność
co do winy Kameckiego mnie
nie przekonuje, ale na pewno
zajmę się tym. A teraz niech
pan już idzie, bo mam tu sporo spraw do załatwienia – zakończył spotkanie przewodniczący Krakowiak.
Tego też dnia spotkał się z
Kameckim i opowiedział mu o
spotkaniu ze Stępniakiem. Kamecki wsłuchał go spokojnie i
tak odrzekł:
– Wiem o tym, bo on mi też
zrobił awanturę w związku ze
zniszczonymi
papierosami.
Musiałbym być kompletnym
kretynem, żeby przełazić przez
wysoki płot i niszczyć papierosy, choć jestem ich wrogiem.
Albo klucze do jego mieszkania wnosić na dach komórki!
– Kolego Kamecki, ja też widzę tu jakieś urojenia. Dla mnie
to niedorzeczne. W związku z
tym, proszę, załatwcie to miedzy sobą.
– Ale jak?!
– Myślę, że najlepiej po męsku. Wypijcie pół litra, a jestem
przekonany, że sprawa wyjaśni
się pomyślnie…
Minęło kilka dni. Do przewodniczącego Rady Zakładowej weszli Kamecki i Stępniak,
obaj w dobrych humorach.
– O! – nie ukrywał zdziwienia Krakowiak. – Cóż to za bo-

gowie poprawili panów nastroje?
– Mów ty – zwrócił się do
Kameckiego Stępniak.
– No dobrze – zgodził się
Kamecki. – Zrobiliśmy, jak
pan poradził. Prawdę mówiąc,
nie poszło to łatwo. Załatwiliśmy litra, tak na wszelki wypadek, żeby drugi raz nie chodzić. Zrobiliśmy dobrą zagrychę z kiełbaski od szwagra ze
wsi. Pijemy, Stępniak pali, a
nam przygląda się moja sroka. Dlaczego moja? Znalazłem
ja młodziutką, chyba w maju w
tym roku, wykurowałem. Teraz ona jest jak wierny pies. Z
moją żoną to nawet po zakupy
do sklepu chodzi…
– No dobrze – przerwał przewodniczący. – Ale co ma sroka
do waszej sprawy?
– A ma – podjął Kamecki. –
Bo gdy tylko Stępniak dogasił
peta i poszliśmy kartofelki odcedzić, ta sfrunęła i rozdziobała jego papierosy, a zapałkami
rzucała po trawie.
– I co dalej? – zainteresował
się przewodniczący.
– Dalej to już tylko przyjaźń między nami – powiedział
Stępniak. – Bo to sroka wszystkiemu winna, nie Kamecki.
Bardziej niż jemu nie spodobało się jej, że palę… I przecież
jej nie tresował, aby niszczyła
moje papierosy.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Na starcie
2016 roku
Zostawiliśmy bez żalu
Rok poprzedni
Gdzieś za nami –
Szybko wkroczyliśmy
W nowy
Ze starymi kłopotami.
Gdybyż tylko
Były stare –
Rzekłoby się:
Ot, pół biedy…
Lecz wciąż
Się zjawiają nowe
Nie wiadomo skąd
I kiedy.
Walka biednych
Z chłodem, głodem
Optymizmem
Nie napawa.
A bogaci coraz pewniej
Umacniają swoje prawa.
Gdy rosną
Podatki, ceny,
A troska za troską gna,
Szukam
Coś pozytywnego:
Mam! Przecież
Przybywa dnia!
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
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nowoczesne metody: terapię
audio-psycho-lingwistyczną
A. Tomatisa, metodę Warnkego, koloroterapię lampą
Q.Light, terapię Snoezelen.
Zachwyt budzi kompleks
sportowy z basenem przygotowanym do pływania
leczniczego, a dzięki lampom wmontowanym w jego
boczne ściany można z powodzeniem stosować koloroterapię. Obecnie w murach Ośrodka każdego dnia
spotyka się 200 uczniów, z
których najmłodsi chodzą
do przedszkola, a najstarsi
przygotowują się do matury
i egzaminów zawodowych.

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

25 lat dla dzieci
niewidomych
19

i 20 listopada 2015
roku w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych
im. Zoﬁi Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej
obchodzono 25-lecie istnienia tej placówki.

– Przez te lata uświadomiliśmy uczniom, jak wiele potraﬁą, jak piękne i szlachetne może być rozwijanie własnej osobowości, osiąganie
trudnych celów, przekraczanie barier – mówiła w czasie
uroczystości Violetta Trzcina, dyrektor SOSW dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz miejskich,
oświatowych,
związkowych i kościelnych, goście
z miejscowych szkół, a także ośrodków dla dzieci słabowidzących i niewidomych
z całego kraju. Obecni byli
przedstawiciele
dąbrowskich instytucji, przyjaciele
placówki, którzy ją wspierają w codziennej działalności.

Były wspomnienia, serdecznie rozmowy o chwilach spędzonych w szkole, o karierach zawodowych
i naukowych absolwentów.
Serdeczne słowa kierowano
do dawnych nauczycieli, a
szczególnie do założycielki
i pierwszego dyrektora placówki Ewy Maliby.

FOT. (3X) ARCHIWUM SOS-W

Dla przybyłych absolwentów i emerytowanych nauczycieli był to dzień szczególnie ważny, gdyż wielu
z nich ćwierć wieku temu
rozpoczynało naukę i pracę w trudnych warunkach,
w dawnym, zbyt małym budynku. W dzień jubileuszu
ze wzruszeniem spotkali
się w nowoczesnym obiekcie dąbrowskiego Ośrodka z
bogatym zapleczem edukacyjnym. Otwarto go wiosną
2013 roku ku radości niepełnosprawnych dzieci, których
marzenia o nowej szkole się
spełniły dzięki determinacji władz miasta i licznemu
gronu ludzi wielkiego serca.
Przypomnijmy, że naukę we
wrześniu 1990 roku rozpoczęło 50 niepełnosprawnych
wzrokowo uczniów, którzy
już na początku, w gorszych
warunkach, rozsławili szkołę, osiągając sukcesy sportowe i artystyczne.
Do dyspozycji uczniów są
dzisiaj w pełni oprzyrządowane tyﬂooptycznie klasopracownie, pracownie języków obcych i sale multimedialne. Wyjątkowo bogatą
ofertę proponuje kompleks
rehabilitacyjny. Stosuje się tu

Dziękowano przyjaciołom
ośrodka, honorowano darczyńców poprzez uwiecznianie odbitych dłoni na honorowym miejscu.
W muzyce, tańcu, piosenkach, prezentacjach multimedialnych,
recytacjach
własnych wierszy uczniowie
przedstawili historię swojej szkoły. Pokazali, jak wiele potraﬁą, jak rozwijają własne osobowości, przekraczają bariery i osiągają sukcesy
naukowe, artystyczne, sportowe. Wydano jubileuszowy
tomik wierszy, które w ciągu
wielu lat tworzyli uczniowie
i za które często zdobywali nagrody i wyróżnienia. Imprezę zakończyły gratulacje,
kwiaty i prezenty od władz,
przyjaciół i wszystkich, którym bliskie są problemy osób
niepełnosprawnych.
W kolejnym dniu uczestnicy jubileuszowych obchodów wzięli udział w uroczystościach kościelnych, którym przewodniczył biskup
Diecezji Sosnowieckiej ks.
Grzegorz Kaszak.

RENATA SZAŁWIŃSKA
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grudnia 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania.
Omówiono zasady ﬁnansowania zadań publicznych oraz
podział kompetencji pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a samorządem. Kolejnym tematem była koncepcja Centrum
Inicjatyw Rodzinnych. Tematykę tę przedstawiły reprezentantki Fundacji „Głos dla życia”. Zadaniem Centrum będzie doradztwo dla rodziców oraz informowanie na temat dostępnych i aktualnych ofert. Do jego zadań
będzie należało także zbieranie
i koordynowanie ofert dla rodzin
z terenu Poznania. Natomiast
pracownicy CIR, obserwując potrzeby rodziców, mają inicjować,
koordynować i wdrażać nowe
projekty. Podkreślono także, że
Poznań boryka się ze spadającą liczbą mieszkańców. Władze
miasta oceniają ten fakt jako wysoce niepokojący. awa

U

biegłoroczne Dni Honorowego
Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
uczcił akademią zorganizowaną 5 grudnia w sali Spółdzielni Mieszkaniowej.
Akademię poprzedziły m.in.
wybory nowego zarządu klubu. Funkcję prezesa powierzono Jerzemu Zielińskiemu, który powitał gości akademii. Burmistrz Małgorzata Machalska
wyraziła podziw dla silnej grupy krwiodawców w Luboniu,
którzy godnie reprezentują Luboń w kraju i poza jego granicami. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Grzegorz Anioła zapewnił, że drzwi
jego szkoły są zawsze otwarte
dla krwiodawców.
Zarząd Okręgowy PCK nadał
15 lubońskim krwiodawcom
odznaki Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi. Odznakę pierwszego stopnia otrzymały Irena Estkowska i Hanna Pawlicka, drugiego stopnia: Tomasz
Michalski, Piotr Mielcarek, Tomasz Szuman, Zbigniew Szuman, Ewa Szymczak i Tomasz
Tomkowiak, trzeciego stopnia: Renata Antkowiak, Wio-

Honory
dla krwiodawców

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Ubywa
mieszkańców
Poznania

letta Dachtera, Krzysztof Kordus, Michał Marszał, Anna Nowak, Bartosz Tomkowiak i Maria Żmudzińska. Wielu zasłu-

żonych krwiodawców otrzymało też pamiątkowe medale
i upominki.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ARCHIWUM WTZ

„Promyk” w kinie

U

czestnicy
warsztatów
terapii zajęciowej „Promyk” w Otuszu i Konarzewie
2 listopada 2015 roku byli w
kinie Wielkopolanin w Buku
na ﬁlmie „Bella i Sebastian”.
Film wzruszył nas niezwykłą historią chłopca i psa w
trudnych czasach wojny, na
tle pięknej przyrody, w zgodzie z którą żyją mieszkańcy wsi. Jest to opowieść o ludziach, którzy nie wahają się

zaryzykować swego życia, by
pomóc innym. Pokazuje trudne dzieciństwo, samotność
dziecka, na którą lekiem jest
przyjaźń z psem owczarkiem.
Chłopiec i jego przyjaciel stają się wojennymi bohaterami.
Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli ten ﬁlm o tym,
że warto być dobrym człowiekiem.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ ,,PROMYK”
W OTUSZU

47
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XI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZŁOTY SŁOWIK”

Człowiek – radością
„M

ały Książę i róża” z repertuaru Igi Porady,
„Ale to już było” Maryli Rodowicz i wiele innych przebojów muzycznych usłyszała publiczność XI edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych
„Złoty Słowik”. Przez kilka
godzin 57 osób zrzeszonych
w 15 organizacjach absorbowało uwagę głosem, strojami
i wysoką jakością prezentacji.
Przegląd zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
w Komornikach.

Przemysław Biniak, młody mężczyzna, który zaśpiewał utwór „Słodka wariatka”,
jest osobą aktywną zawodowo,
pracuje na pół etatu. Udział w
„Złotym Słowiku” trudno było
pogodzić z innymi obowiązkami. Pierwszy raz w Przeglądzie uczestniczyła m.in. Maria Kasprowicz ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Mosinie, która tam właśnie doskonali umiejętności wokal-

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
„Zawsze Razem” w Poznaniu.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

27 listopada salę widowiskową Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie w gminie Dopiewo w powiecie poznańskim wypełniły
dźwięki i tańce. Wykonawcami

były osoby z różnymi niepełnosprawnościami z placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych
z Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Do występów przygotowywały się kilka miesięcy.
Słuchaczy zachwycił profesjonalizm oraz pasja artystyczna.

Uczestnicy WTZ w Konarzewie – w strojach z Teatru Wielkiego.

W oczekiwaniu na kolejną prezentację wokalną.

ne. Uczestnicy WTZ „Promyk”
w Konarzewie występowali w
strojach wypożyczonych z Teatru Wielkiego oraz uszytych
w pracowni krawieckiej.
Artystom
towarzyszyli
przedstawiciele władz i instytucji publicznych: Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Adrian
Napierała, wójt gminy Dopiewo, Elżbieta Tonder, Pełnomocnik Starosty Poznańskiego do
spraw Osób Niepełnosprawnych, Teresa Gromadzińska,
dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, terapeuci, opiekunowie i rodzice. Powitał ich Bogdan Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia.
Przegląd prowadziła Katarzyna Czarnecka, wokalistka zespołu „Strefa Zero”.

Michał Ogoniak, Agnieszka Bagrowska i Agata Kiejdrowska,
uczestnicy WTZ w Swarzędzu.

Występy oceniało jury w
składzie: Czesława Leciejew-

ska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
Marta Torebko i Izabela Frąckowiak, duet muzyczny, który wydał album zatytułowany „Kobiety”. Statuetki „Złotego Słowika” oraz upominki otrzymali wszyscy wykonawcy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu
ﬁnansowym Powiatu Poznańskiego, Gminy Dopiewo oraz
ze środków własnych Stowarzyszenia.
Takie inicjatywy jak „Złoty
Słowik” są okazją do prezentacji osiągnięć terapeutycznych.
Pokazują ogrom pracy kadry
specjalistów. Całemu społeczeństwu niosą ważny przekaz: nawet najbardziej niepełnosprawny człowiek, może
odczuwać radość z kontaktu
z ludźmi, o ile stworzy się mu
taką możliwość.

KAROLINA KASPRZAK

