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ielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
zajmuje się organizowaniem
czasu wolnego swoich członków, prowadzi Warsztat Terapii
Zajęciowej w Owińskach, organizuje szkolenia mające ułatwić znalezienie pracy, pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowane są różnego rodzaju kursy.

Niezbędna jest w tym celu
większa siedziba, ułatwiająca
tego rodzaju działalność. Konieczny jest remont zabytkowego budynku będącego siedzibą wspomnianego WTZ. Podjęto działania na rzecz utworzenia
zakładu aktywności zawodowej,
planuje się powołanie spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby
z niepełnosprawnością.
Pomożesz nam w naszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, wpisując KRS 0000239857
z dopiskiem „na cele statutowe”
w zeznaniu podatkowym za rok
2015.

Dar życia – krew
R

egionalne
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy
współudziale Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Drużyny Szpiku zorganizowało 12 lutego po raz kolejny
zbiórkę krwi oraz rejestrację
potencjalnych dawców szpiku. Od samego rana ustawiła
się kolejka osób, które chciały oddać swój najcenniejszy
dar życia.
– Są dwie drogi pobrania
szpiku: z talerza kości biodrowej pobiera się część tkanki i
nie ma się czego obawiać, ponieważ procedura odbywa się
w znieczuleniu ogólnym, natomiast najczęstszą formą pobierania szpiku jest pobranie komórek macierzystych.
Krew dawcy jest pobierana w
porcjach, która traﬁa do odpowiedniego urządzenia, wychwytującego komórki macierzyste. To jest bezbolesne
– mówi dr Barbara Malinowska z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Zanim dojdzie do pobrania
szpiku, potencjalny dawca po
zgłoszeniu się np. do regionalnego centrum krwiodawstwa i
krwiolecznictwa i wypełnieniu
dokumentacji jest badany, następnie pobiera się od niego
krew i rejestruje w ogólnopolskiej bazie.
– Taka osoba przechodzi

FOT. STANISŁAW FURMANIAK
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W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wiele osób oddało
krew. Z lewej Tomasz Schmidt, ambasador Drużyny Szpiku.
wstępne badania morfologii
krwi oraz badanie lekarskie, co
pozwala wstępnie zakwaliﬁkować potencjalnego dawcę, po
czym pobieramy od niego dwie
probówki krwi na badania proﬁlu genetycznego, co jest podstawą skojarzenia dawcy z
biorcą – dodaje dr Barbara Malinowska.
Po raz pierwszy oddał krew
i zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku
Tomasz Schmidt, ambasador
Drużyny Szpiku.
– To niemal mistyczne przeżycie. No bo niby jakim cudem
ciemno-czerwony płyn, który wypływa z żyły, może uratować komuś życie? Nie powiem,

po wszystkim poczułem się
jak bohater. I dobrze mi z tym
– powiedział Tomasz Schmidt.
Personelowi medycznemu
pomagają wolontariusze Drużyny Szpiku. Tak było i tym razem.
– Ci, którzy dzisiaj oddali
krew i zarejestrowali się jako
dawcy szpiku – chcieli pomóc
osobom z nowotworem krwi.
Przy każdej okazji zachęcamy ludzi, by nie tylko oddawali
krew, ale także rejestrowali się
w bazie potencjalnych dawców szpiku – powiedział Rafał Szczeszek, koordynator w
Drużynie Szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK

BŁAŻEJ FRIEDRICH
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Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

Ksiądz Isakowicz-Zaleski
w Pobiedziskach

O

FOT. KAROLINA KASPRZAK

służbie ludziom z niepełnosprawnościami opowiadał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach,
14 lutego w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla ciebie” w Pobiedziskach w powiecie poznańskim. Mówił również o
inicjatywach organizacji, która prowadzi 32 placówki terapeutyczne dla ponad 1200
wychowanków.
Na spotkanie przyjechał z
Bydgoszczy Mirosław Piesak,
sportowiec z niepełnosprawnością, pływak, paraolimpijczyk, srebrny medalista XXVIII
Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, dla którego przed laty skok do wody zakończył się kalectwem. Udział
wzięli rodzice uczestników
WTZ, przyjaciele Stowarzyszenia, siostry zakonne ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur, dziennikarze. Rozmowa była poświęcona problematyce osób z niepełnosprawnościami – opiece
nad ludźmi przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi społecznym wykluczeniem. Mówiono o potrzebach i problemach tej grupy.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski podpisuje kalendarz Fundacji
im. Brata Alberta, który podarował paraolimpijczykowi
Mirosławowi Piesakowi (z lewej).
Ksiądz
Isakowicz-Zaleski
jest postacią znaną w środowisku osób z niepełnosprawnościami głównie za sprawą Fundacji i zagospodarowania starego dworu w Radwanowicach
na cel schroniska dla ludzi z
ograniczeniami sprawności,
świetlicy socjoterapeutycznej,
warsztatu terapii zajęciowej
oraz środowiskowego domu
samopomocy. W tę działalność
zaangażowała się także Anna
Dymna, aktorka, założyciel-

ka Fundacji „Mimo wszystko”.
Praca społeczna Fundacji im.
Brata Alberta prowadzona na
szeroką skalę przynosi znakomite efekty, które są możliwe
tylko dzięki uporowi i determinacji osób o wielkich sercach,
pasjonatów, gotowych poświęcić każdą chwilę na pomoc poszkodowanym przez los.
Fundacja swoje działania kieruje w szczególności do osób z niepełnospraw-

PFRON ZAPRASZA

Konkurs „Sztuka osób
niepełnosprawnych”
P

rzedsięwzięcia mające na
celu promocję dorobku
twórczego osób z niepełnosprawnościami przez prezentacje prac plastycznych, widowisk teatralnych oraz inscenizacji muzycznych ich autorstwa w znaczącym stopniu przyczyniają się do zmiany postaw społecznych. Taką
właśnie inicjatywą jest ogólnopolski konkurs plastyczny
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pod nazwą „Sztuka osób niepełnosprawnych” organizowany przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Założenia konkursu prezentowaliśmy kilkakrotnie na łamach „Filantropa Naszych Czasów”. Poziom wytworów sztuki
rośnie z roku na rok. W tym roku
będzie 14 edycja. Dzieła malarskie mogą nadsyłać uczestnicy

warsztatów terapii zajęciowej i
środowiskowych domów samopomocy, a także mieszkańcy domów pomocy społecznej.
PFRON zaprasza te placówki
do nadsyłania propozycji tematu tegorocznej edycji konkursu.
Pomysły nie mogą pokrywać się
z tematyką poprzednich edycji.
Propozycje wraz z danymi organizacji należy przysłać pocztą elektroniczną na adres: pwi@

nościami, które zostają same
po śmierci rodziców lub opiekunów. Ten problem jest cały
czas obecny w myślach bliskich osób z niepełnosprawnością. Brakuje mieszkań
chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, hosteli i podobnych miejsc działających na zasadzie zastępczego
domu rodzinnego, gdzie otoczono by je troską i miłością.
Polski system wsparcia w takich sytuacjach przewiduje jedyną możliwość – umieszczenie w domu pomocy społecznej bądź innego rodzaju placówce całodobowego wsparcia, gdzie nie ma mowy o poszanowaniu godności i prawa
do samostanowienia. Dlatego
inicjatywy Fundacji im. Brata
Alberta są bezcenne.
Działalność organizacji, jak
czytamy na stronie internetowej www.albert.krakow.pl, zaczęła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych
i wspólnot „Wiara i Światło” w
Krakowie zwanych potocznie „Muminkami”. W placówkach Fundacji osoby z niepełnosprawnościami zdobywają
umiejętności niezbędne w codziennym życiu, rozwijają predyspozycje artystyczne, nawiązują przyjaźnie, uczą się samodzielności.

pfron.org.pl do 1 kwietnia. W tytule majla wpisać: „Sztuka osób
niepełnosprawnych 2016”.
W naszym otoczeniu żyje wiele utalentowanych osób z niepełnosprawnościami. Często nie
wierzą w siebie. Nie mają odwagi, żeby pokazać swoje prace społeczeństwu. Trzeba im
pomóc, niekiedy coś podpowiedzieć, doradzić, zachęcić do podzielenia się talentem z innymi.
To zadanie dla terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, opiekunów i rodziców. W imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Szczegółowe informacje
wraz z tłumaczeniem na język
migowy na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
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PRZECIW WYKLUCZENIU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Dotykowe i dźwiękowe
wynalazki
4 grudnia 2015 roku w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie
(relację z wydarzenia publikowaliśmy w wydaniu styczniowym „Filantropa Naszych Czasów” na str.5).

P

rzy ulicy Modlińskiej 246
c w Warszawie znajduje się budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób
z różnymi niepełnosprawnościami. Są szerokie korytarze, metalowe półopaski z
opisami brajlowskimi na poręczach przy schodach, windy, wypukłe plany na ścianach, nie ma progów. To siedziba ﬁrmy „Altix” spółka z.o.o zajmującej się produkcją
materiałów w brajlu, audiodeskrypcją i oprogramowaniem komputerowym oraz
biuro Fundacji „Szansa dla
niewidomych”.
Do tego właśnie budynku
zaproszono dziennikarzy 5 lutego. Głos zabrał Marek Kalbarczyk, społeczny prezes
Fundacji, niewidomy informatyk, autor 43 książek i poradników, Janusz Mirowski, dziennikarz i ekspert w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji osób z
uszkodzeniami wzroku, Henryk Rzepka, niewidomy nauczyciel, informatyk i ﬁlozof
oraz Adam Kalbarczyk, prezes
ﬁrmy „Altix”, który opowiedział
o dostosowaniu budynku do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zaletą jest prosty układ pomieszczeń, co nie powoduje
trudności w odnalezieniu się
i ma szczególne znaczenie w
przypadku ludzi zmagających
się z lękami przestrzennymi. W tym miejscu zatrudnia-

ne są osoby niewidome i słabowidzące. Stanowiska pracy
są wyposażone w urządzenia
mówiące, notatniki brajlowskie, skanery. Jest zbiór książek i czasopism w brajlu, są
drukarki brajlowskie oraz inne
tego rodzaju pomoce.
Na konferencji prasowej pod
nazwą „Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce – Modlińska 246 c dostępna
dla niewidomych!” omówiono kilka przedsięwzięć ﬁrmy
„Altix” i Fundacji: dotykową i
udźwiękowioną mapę świata,
„Dotykownik”, czyli atlas wypukłej graﬁki z 256 dotykowymi rycinami zabytków, „Dotyk
Solidarności” – książkę o historii NZZ „Solidarność” oraz
znaczeniu polskiej transformacji dla niewidomych, ciekawy, a jednocześnie bardzo
praktyczny wynalazek, którym jest etykieta z oznakowaniem kolorów ubrań dla niewidomych.
Dotykową i udźwiękowioną mapę świata testowały uczestniczące w spotkaniu osoby niewidome. Spośród wyżej wymienionych
to właśnie narzędzie cieszyło się największym zainteresowaniem. Prawdziwą furorę
w środowisku ludzi z uszkodzeniami wzroku mapa zrobiła już wcześniej, podczas XIII
edycji Międzynarodowej Konferencji „Reha for the blind®
in Poland” zorganizowanej 3 i

Wart uwagi jest też „Dotykownik”. Chociaż nie mamy tu
do czynienia z dźwiękiem, narzędzie pełni znaczącą rolę w
poznawaniu świata przez osoby niewidome i słabowidzące.
W „Dotykowniku” znajdziemy
ilustracje w brajlu przedstawiające znane miejsca jak Zamek Królewski w Warszawie,
Wawel, katowicki „Spodek” czy
Pomnik Nieznanego Żołnierza.
Celem inicjatywy jest zapewnienie niewidzącym dostępu

Dzięki etykietom z oznakowaniem kolorów ubrań osoby
niewidome będą mogły samodzielnie wybierać ubrania w
sklepach. W doborze garderoby pomogą wypukłe znaki. Kolor czerwony będą oznaczały 4
pionowe pasy, czarny – krzyż
w kwadracie, żółty – 6 kropek,
biały – pusty kwadrat, zielony
– 4 pasy na skos, brązowy – 12
pasków. Etykieta z oznakowaniem koloru na ubraniu będzie
niewielka – 10 mm x 55 mm.
Poinformowano o akcji „Solidarni z niewidomymi na
Ukrainie”, której celem jest pomoc sąsiadom ze wschodu
znajdującym się w dramatycznej sytuacji życiowej.
Podsumowano konkurs pod
nazwą „Jestem lepszy… od Ewy
Kopacz, Beaty Szydło, Pawła
Kukiza i wielu innych!!!”. Zwyciężył projekt „Usłyszeć football” Piotra Niesyczyńskiego
ze Stowarzyszenia „Nie widzę
przeszkód” w Krakowie (I miejsce), „Fundamenty udanego ojcostwa” Grzegorza Rzeszutka
(II miejsce) i „Bez barier. Razem można więcej” Julii Kurek
(III miejsce). Więcej na www.
jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Podczas konferencji prasowej prezentowano
tabliczki tyﬂograﬁczne z oznaczeniami brajlowskimi,
„Dotykownik” oraz wiele innych materiałów i publikacji.

W informacji prasowej czytamy, że: „mapa ma 180 cm
szerokości i 90 cm wysokości.
Zostały uwypuklone kontynenty, granice państw, ich stolice,
największe rzeki, łańcuchy
górskie oraz wyspy. Pod warstwą dotykową mapy umieszczone są specjalne czujniki.
Dotknięcie powierzchni mapy
w pobliżu czujnika uruchamia syntezator mowy. Słyszymy wtedy z głośników wiele
informacji o wskazanym palcem obiekcie. Mapa zawiera
255 takich czujników. Oznacza to, że 255 obiektów ﬁzyczno-geograﬁcznych
zostało
opisanych według określonego schematu”.

do wiedzy o kulturze oraz historii kraju.

Poznawanie kontynentów z dotykową i udźwiękowioną mapą
świata.
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Nadzieja dla tych,
co ją utracili
– Jest Pan współtwórcą
pierwszego na rynku syntezatora polskiej mowy. Kiedy
to nastąpiło?
– Programistyczny syntezator mowy, czyli softwarowe urządzenie, które zamienia tekst na mowę, opracowałem z nieżyjącym już Janem
Grębeckim, wybitnym specjalistą od instrumentów elektronicznych, w 1988 roku. Warto
zaznaczyć, że pierwsze próby w dziedzinie syntezy mowy
podjęto już przed nami, ale niczego wcześniej nie wdrożono. Dzięki temu specjalnemu
oprogramowaniu osoba niewidoma ma dostęp do tekstu wyświetlonego na monitorze komputera. Syntezatory
mowy mają dużo trybów działania. Literują skróty, odczytują liczby, na przykład rzymskie.
Mogą odczytywać dokumenty zapisane na cyfrowych nośnikach informacji. Syntezatorem mowy steruje program,
który udźwiękawia komputer.
Nie czyta wszystkiego co widać na ekranie, lecz analizuje to, co widać i czyta tylko to,
co trzeba. Syntezatory są pomocne w nauce języków obcych. Niewidomi mogą korzystać z różnych rodzajów syntezatorów mowy. Do czytania
treści w języku angielskim i językach dalekowschodnich wykorzystuje się na przykład narzędzie o nazwie „Neospeech
text to speech”.
– Skąd wziął się pomysł założenia Fundacji „Szansa dla
niewidomych”?
– Ukończyłem studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Moja praca
magisterska pod tytułem „Odwzorowania między strukturami danych i ich koszty” została uznana za materiał godny pracy doktorskiej. Niestety nie wykorzystałem tej okazji. W 1989 roku stworzyłem
spółkę tyﬂoinformatyczną „Altix”, zajmującą się tworzeniem
technologii i oprogramowania
dla osób z dysfunkcjami wzro-

ku. W okresie dopiero rodzącej
się gospodarki kapitalistycznej
działalności nowego typu nie
były akceptowane przez społeczeństwo. Gdy powstawała moja ﬁrma, spotkałem się z
negacją tej inicjatywy. Ponieważ działalność prospołeczna zawsze mnie fascynowała,
chciałem pokazać, że tworząc
biznes można być zaangażowanym w życie społeczne,
nieść pomoc innym. W ten oto
sposób w 1992 roku z inicjatywy mojej i przyjaciół powstała Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym „Szansa”, która później zmieniła nazwę na
Fundacja „Szansa dla niewidomych”. Upowszechniamy działania dotyczące udogodnień
technicznych i metodologicznych dla niewidomych w życiu
codziennym. Prowadzimy profesjonalne doradztwo, doﬁnansowujemy zakup kosztownych
urządzeń komputerowych, organizujemy konkursy dla osób
niewidzących, szkolenia tematyczne itd. Jesteśmy nadzieją
dla tych, co ją utracili.
– Wychowuje Pan czterech
synów. Jak wygląda los niewidomego ojca z Pańskiej perspektywy?
– Dwóch synów mam niedowidzących. To wada wzroku uwarunkowana genetycznie. Moja mama również jest
niewidoma. Nie jest źle, kiedy
niewidomy ojciec ma widzącą
żonę, jak ja. Problem pojawia
się, gdy niewidomy mężczyzna samotnie wychowuje potomstwo. Określenie jego sytuacji jako dramatycznej nie jest
wcale nadużyciem. Nie wyobrażam sobie bycia samotnym ojcem. Umiałem przewijać moje dzieci, potraﬁę coś
ugotować, staram się być samodzielny na miarę możliwości, ale są sytuacje, kiedy bez
pomocy widzącego człowieka
pewnych rzeczy po prostu wykonać się nie da. Moi najbliżsi nauczyli mnie wymagać od
siebie. Ciągle uczyłem się i nadal uczę czegoś nowego.

FOT. WWW.TUWROCLAW.COM

Z MARKIEM KALBARCZYKIEM, społecznym prezesem Fundacji
„Szansa dla niewidomych” rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

– Czy osoby niewidome,
zdaniem Pana, są dobrze
traktowane na polskim rynku pracy?
– Inwalidztwo wciąż dyskryminuje. W dalszym ciągu zauważamy wiele barier na polskim rynku pracy. Niemal na
każdym kroku spotykamy się
z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami, łamaniem praw konstytucyjnych.
Zarówno w „Altix” sp. z.o.o jak
i w Fundacji „Szansa dla niewidomych” połowę pracowników stanowią ludzie z ograniczeniami sprawności. Uważam, że tak powinno być w
każdej ﬁrmie. Trzeba o to walczyć. W 2008 roku z Moniką
Jurczykowską napisałem poradnik pod tytułem „Dotrzeć
do celu. Czy niewidomy może
zostać prezydentem?”. Tym
pytaniem skłaniam czytelnika
do reﬂeksji. Pokazuję, jak liczne przeszkody są wystawiane
przez społeczeństwo niewidomym. Osoby z niepełnosprawnościami powinny aktywnie
uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym, a prawo do
tego nadal jest im odbierane.
Tu ogromnie istotna jest rola
organizacji pozarządowych,
które wdrażają i popularyzują
inicjatywy ukierunkowane na
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu ludzi z różnymi
niepełnosprawnościami.
– Kto, według Pana, bardziej potrzebuje ﬁnansowego
i rzeczowego wsparcia: osoby
z niepełnosprawnościami czy
organizacje je zrzeszające?
– Wsparcia potrzebują za-
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równo osoby niepełnosprawne jak i organizacje, tyle że na
odrębnych zasadach. W przypadku pierwszej grupy pomoc
dotyczy zniwelowania skutków inwalidztwa, przezwyciężania barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, czy interwencji w sytuacji łamania praw należnych osobom z niepełnosprawnościami. Tego rodzaju
sprawą były nakładki brajlowskie na karty do głosowania, o
które, nie bez wysiłku, zabiegało środowisko osób niewidomych. Organizacje pozarządowe z kolei potrzebują wsparcia związanego z zapewnieniem środków na realizację
zadań statutowych. Jeżeli prowadzą dobre przedsięwzięcia
przez dłuższy czas i wykazują
się w tym względzie rzetelnością, powinny zostać obdarzone kredytem zaufania i otrzymywać pomoc z budżetu państwa na dłużej niż rok czy dwa
lata. Stowarzyszenia i fundacje piszą projekty w ramach
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych.
To dobre rozwiązanie, ale trzeba pamiętać, że nie może to
być jedyna forma wsparcia.
– Co uważa Pan za swój
największy sukces?
– Trudno mi określić, co jest
dla mnie największym sukcesem. Mam świetną żonę, utalentowanych synów, oddanych
przyjaciół, którzy nigdy mnie
nie zawiedli. Mimo niepełnosprawności mogę być aktywny
w wielu dziedzinach życia zawodowego i społecznego. Napisałem i wydałem 43 książki.
W 1999 roku otrzymałem Złotą Odznakę Polskiego Związku Niewidomych, w 2009 – statuetkę „Super Lodołamacza”
w konkursie „Lodołamacze”
dla pracodawców wrażliwych
społecznie. W tym samym roku
odznaczono mnie Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a rok później Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przyznało mi tytuł „Człowieka bez barier”. Jestem też
laureatem konkursu „Dobroczyńca roku”. Na te wyróżnienia złożyła się niełatwa praca
społeczna w Fundacji. Może to
ona najbardziej mnie cieszy? A
może tamta praca magisterska
lub to, że nigdy się nie nudzę?
A może to, że Bóg dał mi tyle
talentów? Nie zamykam się na
ludzi, ale staram się jak najlepiej im służyć. Wierzę, że dobro uczynione drugiemu człowiekowi prędzej czy później
do nas powróci.

STRONA

Internet dla
seniorów

F

undacja Inicjatyw Europejskich oraz Narodowy
Bank Polski realizują projekt
pod hasłem „Seniorze, orientuj się!”. Za jego pośrednictwem chcą w przystępny sposób przekazać starszym osobom wiedzę ekonomiczną.
Do maja tego roku potrwają warsztaty dotyczące zakładania konta bankowego, bezpieczeństwa w Internecie, reklamacji i gwarancji, zarządzania budżetem osobistym.
Jednym z tematów poruszanych w ramach nieodpłatnych
warsztatów jest „Senior w Internecie”. Zajęcia zaplanowano na 17 marca w Centrum
Bukowska w Poznaniu. Do naszej codzienności wkraczają
coraz to nowe technologie, zyskujące uznanie szczególnie
wśród młodzieży i średniego
pokolenia. Także seniorzy, nie
pozostając w tyle, będą mogli
poznawać możliwości oferowane przez Internet.
Przede wszystkim chodzi o korzystanie z bankowości elektronicznej, dokonywania przelewów, sprawdzanie
ich historii. Nauczą się, jak dokonywać zakupów w sklepach
internetowych, zamawiać leki
lub artykuły spożywcze. Ważną
umiejętnością jest możliwość
zrobienia przelewu za pośrednictwem e-konta. Wyklucza to
czekanie w kolejce, daje możliwość sprawdzenia transakcji. Walorem są, w zależności
od banku, tańsze opłaty niż w
placówce bankowej. Seniorzy
usłyszą, że konto musi być dobrze zabezpieczone, nie wolno nikomu udostępniać hasła,
a w razie jakichkolwiek podejrzanych działań należy natychmiast skontaktować się z
bankiem.
– Celem warsztatów jest
przełamanie lęku przed korzystaniem z usług bankowych
przez Internet oraz zachęcenie seniorów do świadomego
korzystania z zakupów online – mówi Anna Wawrzyniak,
koordynatorka projektu. – Zajęcia obejmą następujące bloki tematyczne: senior w banku, senior w Internecie, senior
w sklepie, senior w domu.
Zapisy, informacje o terminach
spotkań dostępne są majlowo:
ﬁepoznan@gmail.com lub pod
telefonem 784-878-240. awa
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Rywalizacja
i zabawa
N

a terenie powiatu poznańskiego po raz kolejny upowszechniano boccię – sportową dyscyplinę
paraolimpijską wywodzącą
się od włoskiej gry w bule.
Rozgrywki zorganizowała
16 lutego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy
w Swarzędzu.
W czwartym zimowym turnieju bocci o puchar dyrektora szkoły, bo taką nazwę nosiło
wydarzenie, wzięli udział m.in.
uczniowie klas integracyjnych
i zespołów edukacyjno-terapeutycznych.
Było 9 drużyn, w każdej po
3 lub 4 osoby. Ich skład tworzyli reprezentanci Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu
(Szkoły Podstawowej nr 50 i
Gimnazjum nr 27), Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów oraz Szkoły Podstawowej nr 4.
Sędzią głównym była dr
Magdalena Koper z Zakładu
Sportu Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
która wraz ze studentami tej
uczelni towarzyszyła dzieciom i młodzieży w zmaganiach sportowych. Osoby z
niepełnosprawnościami bardzo zaangażowały się w rozgrywki.

Trwa mecz.

Jak daleko poleci piłka?

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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Dla młodzieży turniej stanowił okazję do nawiązania
pierwszego kontaktu z ludźmi z ograniczeniami sprawności. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc otrzymali
puchary, a pozostali uczestnicy – medale.

KAROLINA KASPRZAK

Drużyna gimnazjalistów.
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Bezdomność –
problem dla wszystkich
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

– Zaletą Europejskiego Forum Niepełnosprawności jest
to, że skupia różne państwa. Forum podejmuje szereg działań w
kwestii zapewnienia dostępu do
fundamentalnych praw człowieka, zrzesza liczne organizacje, a
co najważniejsze, udziela społeczeństwu rzetelnych informacji
na temat danych rodzajów niepełnosprawności. Upowszechnia wiadomości dotyczące na
przykład schizofrenii czy innych
schorzeń o podłożu psychicznym. Stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz pomysłów. Forum dba, aby w różnych
raportach przejawiał się wątek
niepełnosprawności i specyﬁcznych potrzeb tej grupy. To bardzo istotne. Udogodnienia architektoniczne, techniczne i ﬁnansowe są brane pod uwagę również w programie „Erasmus+”,
w którego realizację jestem zaangażowana, bo jest on kierowany także do studentów z niepełnosprawnościami. W połowie stycznia zaproponowałam
Komisji Europejskiej rozważenie propozycji połączenia studiów za granicą z możliwością
podjęcia płatnego stażu. Byłaby
to dodatkowa pomoc ﬁnansowa
dla studentów, którzy z powodu wysokich kosztów, nie mogą
brać udziału w programie „Erasmus+”. Taka alternatywa ponadto dałaby szansę na umocnienie relacji między uczelniami
wyższymi a pracodawcami.
– Radny Miasta Poznania Michał Grześ zaproponował, aby
bezdomni do czasu zbudowania odpowiedniej ogrzewalni, mogli przebywać w budynkach Urzędu Miasta Poznania.
To dobre rozwiązanie?
– Każde rozwiązanie ratujące ludzkie życie jest dobrym rozwiązaniem. Wszyscy powinniśmy być wyczuleni na los ludzi
nie mających się gdzie podziać.

Warto otworzyć drzwi klatki
schodowej, zaproponować kanapkę, ciepłą zupę czy herbatę.
Sama często tak robię. Bezdomność nie dotyczy wyłącznie pojedynczych osób. To problem całego społeczeństwa, które powinno być w najwyższym stopniu przygotowane na to, żeby
wspierać ludzi bezdomnych, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem.
FOT. ARCHIWUM

– Jak ocenia Pani skuteczność działań Europejskiego Forum Niepełnosprawności w zakresie umożliwiania dostępu
do praw publicznych i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami?

– Ma Pani stały kontakt z seniorami, organizuje dla nich
rozmaite szkolenia. Co można zaliczyć do najważniejszych
potrzeb tej grupy?
– Bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, kwestii prawnych i innych zagadnień spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony osób starszych. Nie była to teoria, lecz
praktyczne przykłady pozwalające dowiedzieć się o przysługujących prawach w kwestii dziedziczenia majątku, spraw alimentacyjnych, mieszkaniowych,
jak ustrzec się przed kradzieżą,
oszustwami, zatruciami czy zaczadzeniami. Jestem w kontakcie z Miejską Radą Seniorów w
Poznaniu, która na bieżąco informuje o potrzebach ludzi starszych. Co istotne, szkolenia są
prowadzone również w małych
miejscowościach. Seniorzy zmagają się z wieloma problemami,
często są pozostawieni sami sobie. Bliscy wyjeżdżają za granicę
do pracy, a oni czują się osamotnieni. Znaczącym utrudnieniem
jest na przykład niemożność zamiany dużego mieszkania na
mniejsze, co powoduje problemy
z regularnymi opłatami czynszu.
– Z Pani inicjatywy został
wydany „Niezbędnik seniora”.
W czym ta publikacja ma pomóc?
– „Niezbędnik seniora” to kilkustronicowa książeczka z pustymi polami do wypełnienia.
Senior umieszcza w niej informacje na temat zażywanych leków, dane lekarza pierwszego
kontaktu, osoby, którą należy

powiadomić w razie pobytu w
szpitalu albo wypadku. Są tam
też zapisane numery alarmowe. Pomysł „Niezbędnika seniora” spodobał się w Brukseli – tam
również postanowiono to wdrożyć. Taka książeczka ułatwia dotarcie służbom ratowniczym do
najważniejszych danych, a seniorowi pozwala czuć się bezpieczniej i pewniej.
– Jak obecna sytuacja polityczna w Polsce wpłynie na relacje naszego kraju z innymi
państwami Unii Europejskiej?
Czy Polacy będą dobrze przyjmowani za granicą?
– Nigdy wcześniej nie otrzymałam tylu pytań o nasz kraj
ze strony przedstawicieli innych
państw. Przekaz medialny jest
bardzo silny. Ludzie są zaniepokojeni tym, co się dzieje. Czekamy na opinię komisji weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Staram się działać dwutorowo – na gruncie europejskim i polskim. Europejski
rynek zatrudnienia daje, szczególnie ludziom młodym, dużo
możliwości. Obywatele naszego kraju, przebywając na terenie państw członkowskich Unii
Europejskiej, powinni znać swoje prawa. Dlatego postanowiłam wydać poradnik dla Polaków przebywających w krajach
UE. To, czy Polacy będą dobrze
przyjmowani za granicą zależy
od państwa i konkretnej grupy
społecznej, do której traﬁą. Jed-

ne kraje cechuje duża otwartość
na polskich obywateli, inne podchodzą do tej kwestii mniej entuzjastycznie. W Wielkiej Brytanii zostanie przeprowadzone referendum w sprawie pozostania
tego państwa w UE. Zapowiedział je premier David Cameron,
który obiecał doprowadzić do
renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa w UE m.in.
w kwestii imigracji. Myślę, że po
referendum dużo się zmieni.
– Czy Polska, zdaniem Pani,
jest odpowiednio przygotowana pod kątem ekonomicznym i
społecznym, żeby przyjmować
uchodźców?
– Problem uchodźców jest
sprawą, która ma bardzo złą retorykę przekazu. Uchodźcami
straszono – najbardziej przerażał fakt, że mamy ich przyjąć
aż kilkanaście tysięcy. Realnie
rzecz biorąc uchodźcy nie chcą
osiedlać się w Polsce, a w krajach takich jak Niemcy, Austria
czy Szwecja. Ci, którzy do Polski
zdecydują się przyjechać, muszą
pamiętać, że służby mają obowiązek sprawdzać każdego, kto
tu dotrze w celu ustalenia, czy
nie istnieją powiązania z państwem islamskim. Dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie
ludzi z innych państw na studia
w Polsce. Stwarza to szansę nauki języka oraz umożliwia wymianę doświadczeń.
– Jakimi obszarami z zakresu
problematyki społecznej chciałaby się Pani zająć w przyszłości?
– Przede wszystkim chciałabym kontynuować i rozszerzyć
inicjatywy adresowane do ludzi
starszych. Planuję wydanie poradnika dotyczącego praw emerytalno-rentowych, gdyż ten obszar ciągle nie jest dostatecznie
znany. Prócz tego będę organizowała konkursy tematyczne dla
dzieci i młodzieży, m.in. z zakresu wiedzy o UE. Każdy rok niesie nowe wyzwania. Jestem gotowa włączyć się w każde, które przyniesie wymierne korzyści
potrzebującym.
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Sportowcy
i dzieci
na balu
N

O ekonomii
społecznej w Kaliszu

a rozpoczęcie ferii zimowych w Zespole Szkół
im. „Mazurka Dąbrowskiego”
w Parkowie 16 stycznia odbył
się już po raz 16 Powiatowy
Bal dla Dzieci i Osób Niepełnosprwnych. Dyrektor Maria
Cisowska i organizatorka
balu Dorota Monderek powitały wszystkich, a nauczyciel
Krzysztof Działo – naszych
specjalnych gości paraolimpijczyków.
Byli to: Marta Anna Walczykiewicz, najszybsza polska
kajakarka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, uczestniczka olimpiady
w Londynie, złota medalistka
Igrzysk Europejskich w Baku
w 2015 roku; Wojciech Seweryn Mickunas, trener i popularyzator jeździectwa, trzykrotnie uczestniczył w igrzyskach
olimpijskich,
wielokrotny
medalista mistrzostw Polski
w ujeżdżaniu; Milena Olszewska, łuczniczka, brązowa
medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie, mistrzyni świata i Europy; Ireneusz
Golda, 11-krotny rekordzista
Polski w rzucie młotem, olimpijczyk z Moskwy (1980 rok);
Zbigniew Rachwalski, hokeista na trawie, olimpijczyk z
Moskwy; Andrzej Ludzkowski, skoczek w dal i trójskoczek, uczestnik Paraolimpiady w Atlancie, medalista
mistrzostw Europy niepełnosprawnych .
Gościem balu był senator
Filip Libicki.Na koniec parkiet zapełnił się tańczącymi
parami. Wysłuchaliśmy też
koncertu
niepełnosprawnej
młodzieży ze Stowarzyszenia
„Przyjaciel” z Obornik.

łania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
przyczyniają się do tworzenia takich przedsiębiorstw jak Spółdzielnia Socjalna LEPART.

FOT. (2X) ARCHIWUM FUNDACJI

Od lewej: sekretarz stanu Mark Weinmeister,
marszałek Marzena Wodzińska
i prezes Andrzej Markiewicz.

J

uż od szesnastu lat rozwija się współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Krajem Związkowym Hesja w Niemczech. Partnerstwo to
obejmuje inicjatywy w takich obszarach
jak ochrona środowiska, edukacja czy gospodarka i wymiana handlowa. Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji Mark Weinmeister gościł na czterodniowej wizycie
w Wielkopolsce. 19 i 20 lutego odwiedził subregion kaliski.
Jednym z punktów wizyty Sekretarza
w subregionie było spotkanie z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską i prezesem Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Andrzejem Markiewiczem w Spółdzielni Socjalnej LEPART w Kaliszu.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

FOT. ARCHIWUM

– Cieszę się, że nasza współpraca zyska
nowy aspekt. Dotychczas nasze partnerstwo
skupiało się przede wszystkim na gospodarce, teraz widzę nowe możliwości współpracy
w zakresie opieki i wspierania osób starszych
czy niepełnosprawnych – podkreślał Sekretarz
Stanu Mark Weinmeister.

Paraolimpijczycy w Zespole
Szkół w Parkowie.

Marszałek Marzena Wodzińska mówiła
o zaangażowaniu samorządu w działania na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych
jest szansą dla przedsiębiorstw społecznych
na odniesienie sukcesu.
– Znajdujemy się w restauracji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną LEPART. Restauracja bardzo dobrze działa na rynku lokalnym. Dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Eko-

Głównym tematem rozmów była ekonomia
społeczna. Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim Edyta
Antkowiak przedstawiła najważniejsze aspekty jego działania. Rolą Ośrodka jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. To właśnie dzia-

nomii Społecznej i samorządu takie spółdzielnie mogą efektywnie funkcjonować – mówił
prezes Fundacji Andrzej Markiewicz.
W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki dwóch przedsiębiorstw, które utworzone zostały dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim –
prezes Spółdzielni Socjalnej PAIDI Agnieszka
Stańczyk oraz prezes Spółdzielni Socjalnej LEPART Ida Kuehn. Obie panie przedstawiły działalność spółdzielni.
Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej LEPART
zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

KATARZYNA DOBICKA
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Perspektywy dla
opieki psychiatrycznej
G

rupa osób niosących pomoc ludziom w kryzysie
przyszła 11 lutego do Hotelu
„Andersia” w Poznaniu, aby
wziąć udział w konferencji
pod nazwą „Perspektywy dla
opieki psychiatrycznej”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie
– Filia ZOLiRM w Owińskach”,
który realizuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu.
Była to kolejna konferencja
ZOLiRM z zakresu problematyki zdrowia psychicznego. Poprzednia, również w ramach
wyżej wymienionego projektu, odbyła się 14 października 2015 roku (relację z wydarzenia publikowaliśmy w wydaniu listopadowym „Filantropa Naszych Czasów” na str.10).
Tym razem uwagę poświęcono założeniom projektu nowej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dobrym praktykom
w obszarze polityki społecznej oraz formom wsparcia środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie bez
znaczenia był głos organizacji społecznych podejmujących
inicjatywy związane z uwraż-

liwianiem różnych środowisk,
w szczególności ludzi młodych, na bardzo trudną sytuację osób z problemami zdrowia psychicznego.
Patronat honorowy sprawował Wojewoda Wielkopolski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta
Poznania, a patronat naukowy
– Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii. Współorganizatorem był Departament
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Do czynnego udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów, wśród nich Marka Balickiego, członka Rady Programowej przy Ministerstwie Zdrowia, dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
Odniósł się on do znaczącej
kwestii, jaką jest obecna sytuacja osób z chorobami psychicznymi. Wskazał, że nie
udało się upowszechnić modelu opieki środowiskowej, a
funkcjonujące granice między
różnymi formami opieki i pomocy są przeszkodą w integracji. Wsparcie osoby z problemami zdrowia psychicznego nie powinno ograniczać się

wyłącznie do interwencji instytucjonalnej, lecz wykraczać
daleko poza nią. Na naprawdę
skuteczne rozwiązania, choćby w kwestii aktywizacji zawodowej i społecznej ludzi z zaburzeniami psychicznymi, będziemy musieli jeszcze długo
czekać. Efekty w tej dziedzinie
są, ale niewielkie.
Dorota Potejko, zastępca
dyrektora Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych, mówiła o Miejskim
Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego, którego celem
jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych
form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
O prawie człowieka z doświadczeniem kryzysu do samostanowienia, niezależnego
funkcjonowania i samodzielnego podejmowania decyzji
mówił prof. dr hab. Paweł Bronowski, przewodniczący Rady
Programowej Porozumienia na
rzecz Wspierania Osób Choru-
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jących Psychicznie w Warszawie. W szpitalach i zakładach
psychiatrycznych oraz innych
miejscach opieki instytucjonalnej wyżej wymienione prawa są, niestety, notorycznie łamane. Dramatyczne położenie
ludzi z chorobami psychicznymi mogłoby ulec poprawie
na przykład poprzez tworzenie mieszkań chronionych, ale
ta forma wsparcia środowiskowego w Polsce dla wymienionej grupy chorych prawie
nie istnieje. Cieszy natomiast
fakt, że działają środowiskowe
domy samopomocy i kluby integracji społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
umożliwiające nawiązywanie
przyjaźni oraz rozwój uzdolnień twórczych.
Do działania w sprawie walki ze stereotypami i uprzedzeniami pobudziło wystąpienie dr
Anity Machaj, prezesa Fundacji
Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej „proPORT”
dotyczące projektu pod nazwą
„Otwórz się na zdrowe perspektywy”. Inicjatywa polegała na zaangażowaniu uczniów
wielkopolskich szkół w akcję
społeczną związaną z propagowaniem pozytywnych postaw w odniesieniu do osób z
problemami zdrowia psychicznego. Młodzi ludzie dowiedzieli
się, czym są choroby psychiczne, jak można pomóc chorym,
poznali najczęściej spotykane
przejawy dyskryminacji. Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w kontaktach z ludźmi z
chorobami psychicznymi, których liczba w naszym kraju
wciąż wzrasta.

KAROLINA KASPRZAK

Żeby mogli czytać książki
O

soby niewidome, słabowidzące oraz z niepełnosprawnościami utrudniającymi
koncentrację wzroku czy poruszanie gałkami ocznymi mają
problem z dostępem do książek i czasopism, bo większość
publikacji nadal nie jest dostosowana do ich potrzeb. Tę sytuację ma zmienić ratyﬁkacja
traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i
cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku. Rezolucję w
sprawie ratyﬁkacji poparła Krystyna Łybacka, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Traktat został przyjęty 28
czerwca 2013 roku w Marrakeszu na konferencji dyplomatycznej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W
kwietniu 2014 roku podpisała go,
a tym samym zobowiązała się
do ratyﬁkacji, Unia Europejska i
jej państwa członkowskie. W dokumencie chodzi o ustanowienie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby
z niepełnosprawnościami z materiałów opublikowanych w postaci druku i pozostających pod
ochroną przepisów prawa autorskiego.
Sprawa jest istotna choćby z
uwagi na polskich studentów

oraz doktorantów z niepełnosprawnościami, dla których podręczniki akademickie są zazwyczaj niedostępne. Specjalistycznych książek w brajlu albo w powiększonym druku jest stanowczo za mało. Do dyspozycji pozostaje tylko czarnodruk i konieczność angażowania osoby
trzeciej do pomocy w przeczytaniu tekstu. W państwie członkowskim Unii Europejskiej takie
sytuacje nie powinny mieć miejsca.
W informacji nadesłanej przez
biuro prasowe Poseł Krystyny Łybackiej czytamy, że: „wejście w życie tego traktatu stanowi szansę dla 30 milionów Euro-

pejczyków na łatwiejszy dostęp
do publikacji w formacie dostosowanym dla osób słabowidzących, a tym samym na zwiększenie ich udziału w edukacji,
życiu kulturalnym, społecznym
oraz na poprawę ich jakości życia. (…). Biorąc pod uwagę, że
zaledwie niewielki odsetek książek w skali światowej jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, konieczne
jest ułatwienie dostępu do obecnych zbiorów oraz jego powiększenie. Traktat z Marrakeszu
daje tę możliwość”.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
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SEMINARIUM SZKOLENIOWE W URZĘDZIE
MIASTA POZNANIA

Pracować
z orzeczeniem
Z

agadnienia związane z
orzeczeniami o niepełnosprawności w ujęciu kadrowym pracodawcy i zmiany
art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123
poz. 776) wraz z projektem
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej były
tematem bezpłatnego seminarium szkoleniowego 2 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania.
Seminarium prowadziła Monika Misztal-Licińska, ekspert
w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Na spotkanie zaprosił Michał Tomczak, członek
Krajowej Rady Konsultacyjnej
do spraw Osób Niepełnosprawnych. Zorganizował je Poznański Ruch Obywatelski. Przyszli
pracodawcy i inne, licznie zgromadzone osoby zainteresowane kwestią orzekania o niepełnosprawności oraz rehabilitacją zawodową ludzi z niepełnosprawnościami.
Dokumenty lekarskie, zaświadczenia, odwołania spędzają sen z powiek osobom
z ograniczeniami sprawności
i ich najbliższemu otoczeniu.
Denerwują się też zatrudniający, bo szereg spraw związanych
na przykład z doﬁnansowaniami do wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością budzi ich wątpliwości. Szkolenie Misztal-Licińskiej udzieliło odpowiedzi na
pytania z tego obszaru.
– Odwołanie od decyzji składu orzekającego nie wymaga
żadnego uzasadnienia. Mogę
napisać, że składam odwołanie,
bo czuję się skrzywdzona. Czasem bywa tak, że gdy człowiek
idzie na komisję, uważa że dobrze sobie radzi. Nie potraﬁ określić własnych ograniczeń
wynikających z niepełnosprawności. Reﬂeksja przychodzi dopiero wtedy, kiedy otrzymuje
odpowiedź odmowną – tłumaczyła M. Misztal-Licińska.
Odniesienia praktyczne oka-

zały się nieocenionym źródłem
wsparcia. Prelegentka poruszyła m.in. sprawę przekładania orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymieniła rodzaje orzeczeń ZUS, do
których zalicza się: orzeczenie
o całkowitej niezdolności do
pracy ustalone na podstawie
art. 12 ust. 1 i niezdolności do
samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności),
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy ustalone na
podstawie art. 12 ust. 2 wyżej
wymienionej ustawy (traktowane na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i orzeczenie
o częściowej niezdolności do
pracy ustalone na podstawie
art. 12 ust. 3 oraz o celowości przekwaliﬁkowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3
ustawy (traktowane na równi z
orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności).
Ponadto ważna była informacja dotycząca aktywności zawodowej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i
znacznym.
– Zaliczenie do znacznego
albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności osoby, o
której mowa w ust. 1 lub 2 nie
wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej w przypadku przystosowania przez
pracodawcę stanowiska pracy
do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz zatrudnienia
w formie telepracy – wyjaśniła
ekspertka.
Na zakończenie seminarium
wspomniano o rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynikającym ze zmian
wprowadzonych nowelizacją
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK
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rzysztof Wostal jest osobą
głuchoniewidomą – ma
poczucie światła i znaczny
ubytek słuchu. Aparaty słuchowe pozwalają mu na rozumienie mowy werbalnej.
Szkołę podstawową ukończył
w Krakowie, a liceum w Piekarach Śląskich. Od dziecka
był przygotowywany na to, że
w przyszłości zostanie masażystą.
Nie podobało mu się to. Zapisał się więc z kolegą do pomaturalnego studium informatycznego, po ukończeniu którego został technikiem informatykiem. Przez pewien czas
pracował w wyuczonym zawodzie w domu pomocy społecznej, potem jako specjalista ds. personalnych i na stanowiskach kierowniczych. W
międzyczasie podjął naukę na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na
studiach licencjackich. Magisterium uzyskał na Wydziale
Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.
Słuch pogorszył mu się w
roku 1999 roku z niewiadomych
przyczyn i już się nie poprawił.
Wcześniej był to tylko lekki niedosłuch, który nie utrudniał komunikacji. Krzysztof nieustannie dokształca się na kursach,
seminariach i szkoleniach. Doskonale czyta i pisze alfabetem brajla. Potraﬁ także porozumiewać się alternatywnymi
metodami – alfabetem Lorma,
brajlem do dłoni i przy pomocy
daktylograﬁi. Kocha życie, lubi
podróżować, słuchać muzyki, grać w szachy, czytać książki, pływać i jeździć na rowerze.
Interesuje się psychologią, polityką społeczną, prawem osób
niepełnosprawnych, tyﬂoinformatyką i transportem. Podróżuje samodzielnie, radzi sobie z
tym doskonale.
W przemieszczaniu się pomaga mu GPS lub przypadkowi ludzie, którzy są w pobliżu.
Czasem prosi konduktora, by
wskazał mu wolne miejsce w
przedziale pociągu, bo nie widzi i nie wie gdzie może usiąść.
Spotyka się wówczas ze zdziwieniem: „A pan jest bez opiekuna? Dlaczego pan jeździ
bez opiekuna?” Dla Krzysztofa głuchoślepota jest tylko jedną z cech. „Głuchoślepota ma

wpływ na życie tak jak to, że
jesteś brunetką”. Udowadnia to
każdego dnia, prowadząc aktywne i samodzielne życie. Od
1999 roku jest oddanym działaczem społecznym, uczestniczy
w pracach różnych komisji, zespołów czy stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez pewien
czas był przewodniczącym Zarządu Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście, a także
członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Aktualnie jest wiceprzewodniczącym tejże organizacji
oraz członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób
Słabosłyszących.
Jest zaangażowany w działania mające na celu uznanie głuchoślepoty za odrębną
jednostkę chorobową. Założył Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM w Katowicach,
który od 2010 roku zajmuje się
szkoleniem osób głuchoniewidomych i z innymi niepełnosprawnościami. Jest jego prezesem. Prowadzi szkolenia
dla tłumaczy-przewodników,
organizacji pozarządowych,
ﬁrm, instytucji państwowych i
osób prywatnych. Instytut zdobył m.in. w 2011 roku statuetkę
„Przedsiębiorczy” Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach
Śląskich w kategorii „Innowacyjna działalność gospodarcza”, w 2012 roku zwyciężył w
kategorii „Otwarty rynek pracy”
w śląskim, regionalnym etapie
konkursu „Lodołamacze” organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych, a także
zdobył 3 miejsce w ﬁnale ogólnopolskim tegoż konkursu. Ponadto w 2012 roku instytut wyróżniono 3 miejscem w głosowaniu publiczności w trakcie
X edycji konferencji „Reha For
The Blind In Poland”, którą organizuje Fundacja „Szansa dla
niewidomych”.
Krzysztof Wostal był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną. M.in.
w 2009 roku zdobył statuetkę i
tytuł „Idol Środowiska” w konkursie organizowanym przez
Fundację „Szansa dla Niewidomych”. W 2010 roku przyznano mu wyróżnienie „Człowiek bez barier” Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, a w
2015 – wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w
śląskim etapie konkursu. Kandydował w wyborach do Sejmu RP w 2015 roku. Nie uda-
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Głuchoniewidomi herosi

Leszek Koczot – „Zwiastowanie”
(z książki „Rzeźba głuchoniewidomych”, wyd. TPG).
ło się, ale wierzę, że w następnych wyborach Krzysztof osiągnie swój cel.

*
Elżbieta
Gubernator-Syposz ma zdiagnozowany zespół Uschera. Jest osobą całkowicie głuchą od urodzenia.
Widzi z odległości mniejszej
niż 10 centymetrów. Porusza
się samodzielnie – ale tylko w
dzień, gdyż o zmroku widzi o
wiele gorzej. Jako dziecko Elżbieta chodziła do zwyczajnego,
masowego przedszkola, potem
szkoły podstawowej i liceum.
Było to możliwe dzięki dobrej
woli dyrektorów poszczególnych placówek, otwartości nauczycieli i pomocy najbliższej
rodziny. W domu nikt nie znał
języka migowego ani alternatywnych metod komunikacji. Dzieciństwo i młodość Eli
przypadła na lata 60, w których
to edukacja była niedostępna
dla dziecka niepełnosprawnego słuchowo, mieszkającego w
małym miasteczku.
Rodzice i rodzeństwo przyjęli więc na siebie odpowiedzialność za naukę i przygotowanie do życia swej niepełno-

sprawnej córki i siostry. Mówili
do niej powoli i w taki sposób,
by widziała ich twarze, dzięki
czemu posiadła umiejętność,
która dostępna jest tylko niewielu osobom – potraﬁ czytać
z ruchu warg. Umiejętność ta
stała się przepustką do świata
osób słyszących i umożliwiła
rozwój w każdej dziedzinie życia. Dzięki dojrzałej i odpowiedzialnej postawie rodziców,
którzy z ogromnym zaangażowaniem uczyli ją dystansu do
samej siebie, otwartości na ludzi, pokazywali jak radzić sobie z problemami, dziś Ela jest
osobą spełnioną i zadowoloną
z życia.
Po ukończeniu liceum i zdaniu matury chciała kontynuować naukę na studiach o kierunku bibliotekoznawstwo. Nie
udało się jednak i rozpoczęła
naukę w policealnym studium,
gdzie zdobyła wiedzę z zakresu dokumentacji naukowej. Na
wymarzone studia na Uniwersytecie Warszawskim dostała się rok później. Była jedyną osobą niesłyszącą, jednak
na taryfę ulgową nie mogła liczyć, musiała jak każdy student uczyć się, zaliczać egza-

miny i pisać prace. Ze względu na umiejętność czytania z
ruchu warg zawsze siadała w
pierwszych rzędach, by „usłyszeć” każde wypowiedziane
przez wykładowcę słowo. Bardzo dużo pomagały jej wówczas koleżanki i koledzy z roku.
Pożyczali notatki, uzupełniali wiedzę, gdy czegoś nie zrozumiała, wspierali psychicznie
i włączali w życie towarzyskie.
Była wytrwała, zdeterminowana w dążeniu do celu, który sobie postawiła. Zaliczenia i magisterium uzyskała więc bez
większych problemów.
Kolejnym etapem było podjęcie pracy w bibliotece Wydziału Pedagogicznego UW,
gdzie dbała o księgozbiór, odbierała rewersy, realizowała
je i zdarzało się że wydawała książki czytelnikom. Niestety, w pewnym okresie życia
oprócz głuchoty zwiększyła
się krótkowzroczność i pogorszyła się jaskra, co znacznie
utrudniło jej pracę w bibliotece. Pojawiły się także inne dolegliwości, które spowodowały,
że mimo niespełna 30 lat musiała przejść na rentę inwalidzką. Było to bardzo trudne dla
pełnej energii i mającej wiele
planów dziewczyny.
Wierzyła, że są to tylko
przejściowe problemy. Leczyła
się u wielu specjalistów m.in. u
prof. Ariadny Gierek w Katowicach i prof. Tadeusza Kęcika w
Warszawie. Diagnozy były jednak bezlitosne: zespół Uschera
i, co za tym idzie, postęp procesu chorobowego. Nawiązała
kontakt z Polskim Związkiem
Niewidomych i czynniej włączyła się w działania Polskiego
Związku Głuchych, gdzie poznała swego przyszłego męża.
W tym czasie także poznała Józefa Mędrunia, Elżbietę
Oleksiak i Grzegorza Kozłowskiego. To właśnie od Elżbiety
i Grzegorza dowiedziała się o
planach założenia organizacji
skupiającej osoby z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Zaproponowali jej wyjazd
na turnus rehabilitacyjny do Jadwisina, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
Był to dla pani Eli moment
przełomowy, który wskazał jej
kierunek, w jakim ma podążać.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym stało się jej druga rodziną. Nie była już sama
ze swoim kalectwem. Mogła
liczyć na wsparcie i realizo-

wać się w życiu. Gdy TPG postanowiło rozpocząć wydawanie swojego biuletynu poświęconego osobom głuchoniewidomym, poprosiło ją o współpracę, ponieważ miała odpowiednie wykształcenie, była
otwarta na drugiego człowieka
i ze względu na swą niepełnosprawność wzrokowo-słuchową znała problematykę tychże
osób. Z kolei fakt uczęszczania
do zwyczajnych szkół, staranne i szerokie wykształcenie zaprocentowało w postaci dobrej
znajomości wszelkich zasad języka polskiego, co jest niezbędne w pracy dziennikarskiej.
Jest redaktorem naczelnym
kwartalnika „Dłonie i Słowo”.
Miałam możliwość poznania
profesjonalizmu Eli, gdy przez
pewien czas należałam do kolegium redakcyjnego i pisałam
tekst opublikowany w tym czasopiśmie. Bywa żartobliwie nazywana przez czytelników „DiS-owym Gubernatorem”. Pod
pewnymi względami tak właśnie jest. Ze względu na specyﬁkę zespołu Uschera, m.in.
szybkie męczenie się wzroku,
praca w redakcji jest zorganizowana tak, by pani Ela mogła
pracować w warunkach dostosowanych do jej możliwości.
Dłuższe teksty czyta etapami, powiększone na monitorze
komputera, drukuje je powiększoną czcionką. Korespondencję mailową dzieli na pilną i
mniej pilną, by nie przemęczać
coraz słabszego wzroku.
Jest osobą zadowoloną z życia, otwartą na ludzi, łamiącą stereotypy dotyczące osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza głuchoniewidomych. Potraﬁ mówić o swojej niepełnosprawności, o ograniczeniach i
potrzebach w komunikowaniu
się z innymi. Nie ukrywa faktu, że czyta z ruchu warg. Prosi, by podczas rozmowy mieć
twarz zwróconą w jej kierunku. Ma męża i dorosłą już córkę. Cieszy się każdą chwilą życia, a jej sposobem na radzenie sobie z pojawiającym się
czasem smutkiem jest aktywność – nie tylko zawodowa, ale
i towarzyska.
Materiały źródłowe:
„Małymi krokami
do wielkich celów”.
Wyd. TPG 2009 rok.
www.tpg.org.pl
niepelnosprawni.pl
facebook.com
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Z mojego bloga
PRZYJAŹŃ PO MOJEMU
S
Sylwia
Kośmider
K
MIŁOSŁAW
M

T

o jest dobry temat, na wesoło. Mam cztery przyjaciółki. Dwie zupełnie zdrowe w
moim wieku. Dwie w podobnej
sytuacji do mojej. Jedna starsza, druga młodsza. Przybliżę wam je trochę, co wcale nie
jest takie łatwe, ale spróbuję.
Zacznę od Alex, która jest
w moim wieku. Bardzo zdolna moim zdaniem blogerka.
Jest osobą bardzo pozytywną i
strasznie zakręconą. Za to między innymi ją kocham. Interesuje się różnymi rzeczami, na
przykład stronami internetowymi, graﬁką (tym mnie zaraziła), motoryzacją, uwielbia konie,
muzykę i tak można wymieniać.
Czasami za nią nie nadążam.
Na czym polega nasza przyjaźń? Na zaufaniu i pomocy. W
każdej sytuacji możemy na siebie liczyć.
Z Marzeną znamy się już od
zerówki. Taka moja przybrana
siostrzyczka. Wiecie, od dziecka
razem, nawet moi rodzice traktują ją jak córkę. Jaka jest Marzena? Hmm… trudno określić… na
pewno jest osobą bardzo uczuciową, sentymentalną, ale i wybuchową. W naszym wspólnym
dzieciństwie i latach szkolnych
zawsze mogłam na nią liczyć.
Można powiedzieć że była
moim aniołem stróżem. W dorosłym życiu nasze drogi się trochę
rozeszły. Teraz moja siostrzyczka jest mężatką, ma śliczną córeczkę (jestem szczęśliwą ciocią). Aktualnie dzieli nas kilkaset kilometrów, ale nadal możemy na siebie liczyć.
Kasia? Poznałyśmy się niedawno. Ale to niezła dziewczyna, dogadujemy się super, chociaż jest ode mnie starsza. Pracujemy razem. Jest osoba ciepłą,
pomocną no i umie mnie zawsze rozśmieszyć.
Madzia to jest dopiero zwariowana osoba. Poznałyśmy się w
szpitalu. Od razu nawiązałyśmy
dobry kontakt. Magda mieszka sporo kilometrów ode mnie.
Ale potraﬁmy godzinami rozmawiać przez telefon o wszystkim. Bardzo się różnimy mię-

dzy innymi podejściem do życia.
Mimo to zawsze może na mnie
liczyć. Aktualnie jest mężatką i
ma śliczną córeczkę (jestem ciocią podwójnie).
Przyjaźń to trudne, ale piękne uczucie. Trzeba umieć słuchać, ufać. Czasami postawić
do pionu. Każda z tych czterech
dziewczyn jest zupełnie inna.
Ja chyba najbardziej jestem podobna do Alex. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale kocham
je wszystkie.
Przyjaźń to wielkie słowo,
trzeba sobie na nie zasłużyć.
Niestety, stwierdzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, jest
prawdziwe. Dlaczego? Bo właśnie, jak coś się dzieje złego albo
masz jakiegoś dołka, to właśnie
wtedy okaże się, kto spróbuje ci
pomóc.

JAKI WPŁYW MIAŁA
MOJA CHOROBA
NA RODZEŃSTWO

W tym tekście chcę wam pokazać, jaki wpływ ma nasze zachowanie na naszych najbliższych. Zacznijmy od tego, że
mieszkam z babcią, rodzicami i
rodzeństwem. Mam o sześć lat
młodszą siostrę i o dwadzieścia
lat młodszego brata.
Moja choroba chyba najbardziej odbiła się na siostrze. Musiała już od małego być bardziej
samodzielna niż inne dzieci, bo
rodzice musieli często zajmować
się mną. Jeździli ze mną po szpitalach. Siostra uczyła się pomagać mi w różnych sytuacjach. Nie
uważam, żeby jej jakoś to przeszkadzało, a nawet mam czasami wrażenie, że pomogło jej to
dorosnąć. Jest to oczywiście dość
uciążliwe, ale chyba dzięki temu
stała się odpowiedzialna.
Jest już dorosła, ale zawsze
będzie moją małą siostrzyczką,
którą przynieśli dopiero ze szpitala, bo oczywiście oprócz tego,
że miała sporo obowiązków,
były też takie chwile, kiedy razem się bawiłyśmy, razem oglądałyśmy bajki. Jak była całkiem
mała, to pomagałam mamie, na
przykład bujałam ją w wózku.
Mój brat Kubuś (mama woli
jak mówimy Jakub) ma o wiele
łatwiej. Jestem już dawno dorosła, radzę sobie sama, a jak już
potrzebuję pomocy, to zawsze
jest ktoś dorosły w domu. Chociaż mały, też potraﬁ pomóc, na
przykład podać coś.

Alex zawsze mówi, że to jej
kochane, ulubione dziecko. Pewnie, że jest kochany (ale potraﬁ
to skutecznie wykorzystać). Nie
zmienia to faktu, że to mój kochany braciszek. Lubię się nim
zajmować, zabierać na spacer,
bawić się z nim.
Podsumowując,
najbliższe
otoczenie, na przykład rodzeństwo osoby niepełnosprawnej
nie ma łatwo. Musi szybko dorosnąć no i pomagać, ale uważam,
że tacy ludzie są bardziej odpowiedzialni. Jeszcze jedna, bardzo ważna zaleta: osoba wychowana z osobą niepełnosprawną
traktuje takie osoby na równi z
innymi.

MAM CUDOWNYCH
RODZICÓW
Chcę wam przedstawić krótko moich rodziców: mamę Barbarę i tatę Piotra. Wiadomo, że
jak każdy rodzic bardzo mnie
kochają, ale musieli być też bardziej twardzi niż inni rodzice.
Tak naprawdę dowiedzieli się,
co mi jest, jak miałam dwa i pół
roku.
Moja mama to bardzo odważna i twarda osoba. Od
dziecka wbijała mi do głowy, że
musze być samodzielna na tyle,
na ile się da, twarda, nie dać się
innym, jak trzeba, to nawet pyskować i nieważne komu. Właśnie dzięki jej jestem taka, jaka
jestem.
Mój tata, a dokładnie ojczym,
to dla mnie to mój ukochany tatuś. Innego nie uznaję. Tamten
to tylko dawca plemników. Wiele
osób twierdzi, że jestem do niego podobna, a ja się wtedy śmieję, że to cechy nabyte, a ludzie
nie wiedzą, o co chodzi… Tata
zawsze mi mówi, że najpierw
pokochał mnie, a później mamę.
Jaki jest? Jest osobą bardzo skrytą, nieśmiałą no i jest domatorem. Czyli całkowita odwrotność
mamy.
Widocznie to prawda, że
przeciwieństwa się przyciągają.
Moi rodzice są kochani i wychowali mnie najlepiej jak umieli. Myślę, że całkiem dobrze im
to wyszło, a nie mieli ze mną łatwo... Nauczyli mnie wiele wartościowych rzeczy i zachowań.
Poświęcili dla mnie dużo, a ja
staram się to doceniać, bardzo
ich kocham i szanuję.

M

inisterstwo Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
przy współpracy z Fundacją
„Aktywizacja” w Warszawie
w grudniu 2015 roku wydało poradnik dla realizatorów
projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pt. „Realizacja zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Książka
została przygotowana w wersjach: kontrastowej dla osób
słabowidzących, w tłumaczeniu na język migowy oraz
jako tekst łatwy do czytania i
zrozumienia dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.
O równości szans i dostępności mówi się coraz więcej,
a co najważniejsze, częściej
uwzględnia się potrzeby osób
z niepełnosprawnościami w
projektach inwestycyjnych czy
na etapie tworzenia nowych
miejsc pracy. Bariery nie znikają same. W ich niwelowanie angażują się różne społeczności.
Chociaż widać rezultaty tego
zaangażowania, ciągle mamy
do czynienia z utrudnieniami.
Zalicza się do nich na przykład
brak dostosowania programu
szkoleń unijnych do możliwości intelektualnych uczestni-

I

nwestycje, przejścia dla pieszych, budowy dróg oraz projekt kompleksowego wsparcia
osób z niepełnosprawnościami to tematy, które zdominowały kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali
się w Sali Białej Urzędu Miasta
Poznania 4 lutego.
Dyskutowano nad kwestią
dostępności stolicy Wielkopolski do potrzeb osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności w związku z opracowywanym dokumentem pod nazwą
„Standardy dostępności Miasta
Poznania dla osób z niepełnosprawnościami”. Henryk Lubawy reprezentujący m.in. Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących
„Razem na szlaku” wspomniał o
tak zwanym monitoringu obywatelskim
(www.monitoringobywatelski.ﬁrr.org.pl), gdzie
można zgłaszać uwagi dotyczące łamania praw określonych w konwencji ONZ o pra-
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Zrozumieć potrzeby
tywnych doświadczeń związanych z utrudnieniami w komunikowaniu się.

ków. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym znają
zapewne sytuacje, kiedy zapraszano te osoby, dodajmy – nie
umiejące się podpisać, na zajęcia, których tematem było zakładanie własnej ﬁrmy czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Osobom z ograniczeniami
w poruszaniu się nie są obce
sprawy dotyczące braku dostosowań architektonicznych budynków, a niesłyszący i głuchoniewidomi mają dużo nega-

Żeby do tego typu incydentów nie dochodziło, niezbędne jest informowanie i edukowanie realizatorów projektów,
jak zorganizować działanie,
aby osoby z niepełnosprawnością mogły z niego skorzystać
i nie czuły się dyskryminowane. W tym właśnie celu powstał
poradnik Ministerstwa Rozwoju, w którym można przeczytać m.in. o pokonywaniu trudności w uwzględnieniu różnorodnych potrzeb (str. 17). Tu autorzy zwracają uwagę na istotną sprawę: instytucje realizujące programy powinny konsultować swoje projekty z osobami z niepełnosprawnościami i
organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz tego środowiska. Niestety, zazwyczaj
tego nie robią.
Organizując, w ramach projektów unijnych, konferencje
adresowane do specjalistów
pracujących z ludźmi z niepełnosprawnościami zbyt często
pomija się fakt, że ich uczest-

nikami mogą być osoby słabowidzące i niewidome. Przejawia się to w braku materiałów
w powiększonym druku oraz
w brajlu czy wykorzystywaniu
do przekazu wiadomości prezentacji multimedialnych dostępnych tylko dla osób widzących. Realizatorzy nie dopuszczają myśli, że na wykłady może przyjść słabowidzący
albo niewidomy terapeuta, który będzie chciał dowiedzieć się,
jak lepiej pomagać swoim podopiecznym. Pozytywną stroną jest to, że w przypadku niektórych konferencji formularz
zgłoszeniowy zawiera prośbę
o zaznaczenie informacji dotyczącej niepełnosprawności
oraz o określenie wynikających
z niej specyﬁcznych potrzeb. O
takie właśnie dane proszono
w kwestionariuszu na kongres
osób z niepełnosprawnościami zorganizowany 16 września
ubiegłego roku w Warszawie.
To wzorzec, którego śladem
warto podążać.
W poradniku znajdziemy
również wskazówki z zakresu organizacji działań, rekrutacji uczestników projektu, al-

Niepełnosprawni
– wciąż bez pracy
wach osób z niepełnosprawnościami. Anna Śliwiak, przedstawicielka Zrzeszenia Studentów
Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu „Ad Astra” poruszyła
problem braku ciągu komunikacyjnego przy budowanym wciąż
jeszcze Rondzie Kaponiera.
Głosów w dyskusji było więcej.
Każdy wywołał ważną reﬂeksję.
Dużo do myślenia dała prezentacja projektu Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób
z Niepełnosprawnościami pod
nazwą „Centrum Wspierania
Rozwoju Zawodowego Osób z
Niepełnosprawnościami – startuj z wysokiego pułapu!”. WIFOON realizuje ten projekt od 2011
roku, zakończy w 2017. Jest adresowany, jak poinformowały

przedstawicielki organizacji, do
osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Na początku obejmował mieszkańców województwa wielkopolskiego i lubuskiego, obecnie – wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Pracownice WIFOON zaznaczyły, że projekt opiera się na działaniu systemowym
– zapewnia wsparcie także rodzinom osób z niepełnosprawnościami. W diagnozie potrzeb
zawodowych doradca zawodowy WIFOON wykorzystuje opracowany w Szwajcarii obrazkowy test zawodów Martina Achtnicha. Zapomniano o osobach
niewidomych oraz z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu,
które tego testu nie będą w sta-

nie wykonać, chociaż przedstawicielki WIFOON zapewniały,
że projekt nie wyklucza nikogo.
Konrad Kołbik, prezes WIFOON wymienił zalety projektu, do
których zalicza się innowacyjność, możliwość zatrudnienia
na tak zwanym otwartym rynku
pracy, a co najistotniejsze, kompleksowe wsparcie specjalistów. Członkowie Komisji pytali ilu osobom udało się znaleźć
zatrudnienie od początku trwania projektu i ile z osób zatrudnionych utrzymało się na rynku pracy.
Przez okres prawie 5 lat udało się zatrudnić na otwartym
rynku pracy 200 bezrobotnych
z wyżej wymienionych województw. Nie wiadomo, ile osób

ternatywnych metod komunikacji, dostępności informacyjnej, zgodności ze standardami WCAG 2.0 (dostosowanie
stron internetowych) czy dostępności architektonicznej.
Uwzględniono też kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami działań informacyjno-promocyjnych oraz
zawarto informacje dotyczące
przygotowywania wniosków
o doﬁnansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na stronie internetowej
www.power.gov.pl/dostępnosc
w zakładce „Dokumenty, publikacje, linki” znajduje się wersja poradnika dostosowana dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Oby tego rodzaju publikacji powstawało jak najwięcej. Pełny dostęp do projektów
unijnych oraz wszelkich działań związanych z ich realizacją
powinien być brany pod uwagę
w myśl zasady dostępności do
informacji określonej w konwencji ONZ o prawach osób z
niepełnosprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK

z tej grupy utrzymało pracę.
Przedstawicielki WIFOON poinformowały, że nie są w stanie
tego sprawdzić, bo po podjęciu
zatrudnienia beneﬁcjent projektu się usamodzielnia i nie ma z
nim kontaktu. Telefonowanie
nie przynosi efektu, bo niektórzy beneﬁcjenci zmieniają numery telefonów. W tym roku WIFOON planuje objąć wsparciem
minimum 70 osób z niepełnosprawnościami, z czego 35 będzie zatrudnionych.
W II półroczu 2012 roku w
województwie wielkopolskim
w urzędach pracy było zarejestrowanych 6243 bezrobotnych
osób z niepełnosprawnością1.
W województwie lubuskim na
koniec 2013 roku odnotowano
4825 bezrobotnych z ograniczeniami sprawności2.

KAROLINA KASPRZAK
1

2

Dane Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy (www.obserwatorium.wup.poznan.pl/wizualizacja-danych) obejmujące region kaliski, koniński, leszczyński, pilski i poznański.
Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Zielonej Górze.
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soby niesłyszące skierowały do Premiera
RP petycję, w której apelują o umieszczanie napisów
w materiałach wideo. Takie napisy stwarzają możliwość odbioru komunikatów niesłyszącym, słabosłyszącym oraz seniorom.
Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że co czwarta osoba po
65 roku życia cierpi na niedosłuch. Ten problem będzie
narastał.
Współautorami oraz pierwszymi recenzentami petycji są przedstawiciele środowiska osób głuchoniewidomych, niesłyszących i słabosłyszących: Grzegorz Kozłowski, Beata Strzelczyk, Lidia Smolarek-Best, Anna Sacha, Aleksandra Szorc, Anna
Turkosz, Piotr Baltyn, Krzysztof Wostal, Marta Abramczyk
i Maciej Kasperkowiak. Dziesięć osób włożyło wysiłek w
przygotowanie petycji, żeby
uświadomić władzom nasze-

Brakuje napisów
na ﬁlmach
być przygotowane w taki sposób, aby można było je wyłączyć lub włączyć zgodnie z
życzeniem” – informują w Internecie organizatorzy.

go kraju konieczność dostosowywania przekazów audiowizualnych do potrzeb
osób z niepełnosprawnością.
„Napisy to nie tylko dostęp do informacji. To także ogromne wsparcie w doskonaleniu znajomości języka polskiego dla tych, którym
słuch nie pozwolił na naturalny rozwój języka fonicznego. Przydają się osobom słyszącym, które chcą oglądać
ﬁlm bez ścieżki dźwiękowej
– na przykład rodzicom małych dzieci. Napisy nie muszą przeszkadzać tym, którzy
sobie ich nie życzą. Powinny

Chcieliby, żeby poruszone
w petycji kwestie rozważono
w dyskusji komisji do spraw
wykluczenia
społecznego,
której utworzenie zapowiedział Prezydent. Zaznaczają,
że petycja nie ma charakteru politycznego i jest kolejną
próbą budowania społeczeństwa równych szans włączającego w nurt codziennego życia osoby z niepełnosprawnościami. Próbą opar-

Policjanci
u seniorów
W

celu zwiększenia bezpieczeństwa seniorów w
siedzibie PKPS w Kórniku 20
stycznia odbyło się spotkanie
z przedstawicielami policji z
miejscowego komisariatu.

Osoby starsze dowiedziały się, jak nie dać się nabrać
oszustom oraz jakie są ich
typowe metody kradzieży i
wyłudzania pieniędzy. Zalecano używanie kamizelek
i elementów odblaskowych
podczas poruszania się po
drogach publicznych. Poinformowano o możliwości
znakowania rowerów, które będzie przeprowadzane
przez policję wiosną.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

PPOZNAŃ

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK

Więcej krwi

FOT. KRYSTYNA MODROWSKA

R
Robert
Wrzesiński
W

tą na prawie obowiązującym
w Polsce oraz innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Petycja pod nazwą „Napisy w przekazach
audiowizualnych” jest dostępna na stronie internetowej www.petycje.pl. Za pośrednictwem tej strony podpisują ją ludzie, którym sytuacja głuchych i słabosłyszących nie jest obojętna. Petycję poparli m.in. realizatorzy
kampanii pod nazwą „Napisy plus” na rzecz napisów dla
niesłyszących.
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akcja krwiodawcza Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”
7 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu przyniosła
32,400 litrów krwi, którą oddały 72 osoby, w tym 25 kobiet.
Kierowała poborem lek.
med. Barbara ŚwiatłowskaGórna z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Poznaniu. Sponsorami byli: „Dramers” S.A. Rabowice koło Swarzędza i „Ziołolek” Sp. z o. o. w Poznaniu. W
przeprowadzeniu akcji pomagali: Zbyszko Wojciechowski,
Janusz Kukulski, Józef Wyzujak
i Bronisław Tomkowiak. Pomieszczenia szkoły udostępnił
dyrektor Grzegorz Anioła.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Pokażę,że warto
pomagać
FOT. JUSTYNA WOŹNIAK FACE FABRIC

Z TOMASZEM SCHMIDTEM, współprowadzącym program „Ostre
cięcie” w telewizji TTV, ambasadorem Drużyny Szpiku rozmawia
STANISŁAW FURMANIAK.

– Tomku, jesteś współwłaścicielem kilku salonów fryzjerskich i Akademii Fryzjerskiej
Wierzbicki & Schmidt, prowadzisz szkolenia, współprowadzisz program w telewizji TTV
„Ostre cięcie”, występujesz w
reklamie, a mimo to zgodziłeś
się, aby zostać ambasadorem
Drużyny Szpiku. Dlaczego?
– To impuls, chwila. Ktoś potrzebuje pomocy? Pomagasz
– odruch bezwarunkowy. Poza
tym we współczesnym świecie,
rozpędzonym do granic możliwości, warto się na chwilę zatrzymać i poświęcić uwagę tym,
dla których los nie był łaskawy.
Bowiem tylko takie momenty
pozwalają na to, aby uzmysłowić sobie, co w życiu naprawdę
jest ważne i jakie wartości stanowią o pełni człowieczeństwa.
– Co Cię przekonało do tego,
aby zaangażować się w działania Drużyny?
– Znam kilka osób, które są
zaangażowane w pracę dla Drużyny. Ich pasja i poświęcenie to
absolutny wzór do naśladowania. Drużyna Szpiku jest też bardzo skuteczna w swych działaniach i jeśli mogę swoją osobą w jakikolwiek sposób wesprzeć Fundację im. Anny Wierskiej „Dar szpiku”, w ramach
której działa Drużyna Szpiku, to
nie mam żadnej wątpliwości, że
podjąłem słuszną decyzję, zostając jej ambasadorem.
– W jaki sposób chcesz angażować się w propagowanie
dawstwa szpiku?
– W każdy możliwy sposób.
Chcę aktywnie uczestniczyć we

wszystkich formach działalności Fundacji, od akcji charytatywnych po zarejestrowanie się
w bazie potencjalnych dawców
szpiku. Najważniejsze jednak
dla mnie są spotkania z ludźmi. Chcę ich odwiedzać jak najczęściej w szpitalu, który z powodu choroby stał się ich drugim domem. Pragnę, by chociaż
na chwilę, podczas naszych spotkań, zapomnieli o bólu i cierpieniu. Za każdy, choćby najmniejszy uśmiech, jestem w stanie
zrobić wszystko.
– Mimo że świadomość Polaków w kwestii białaczki, zarejestrowania się w bazie, a później oddania szpiku jest coraz
większa, to nadal w porównaniu z innymi krajami, np.
Niemcami czy Wielką Brytanią,
mamy zbyt mało osób zarejestrowanych w bazie potencjalnych dawców szpiku. Czy będziesz zachęcał w swoim środowisku fryzjerskim do oddawania krwi oraz rejestrowania
się w bazie?
– Środowisko fryzjerskie to
jedna z najbardziej zintegrowanych i zaangażowanych grup
zawodowych. Wielokrotnie się
o tym przekonywałem, chociażby podczas ﬁnałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co
roku fryzjerzy wraz z marką Kemon zbierają w tym dniu pieniądze na szczytny cel. Jako priorytet przyjąłem edukowanie fryzjerów: czym jest choroba nowotworowa i w jaki sposób można
pomagać ludziom, których dotknęła.
– Kto może zarejestrować się
w bazie potencjalnych dawców
szpiku i zostać jego dawcą?
– Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 45. rokiem życia. Chociaż zdarzają się osoby
starsze. Jednak większe szanse
na zostanie dawcą mają osoby
młodsze. Niestety, dawcami nie
mogą zostać osoby, które chorują przewlekle i ważą poniżej
50 kg lub mają dużą nadwagę
(BMI powyżej 40). Oddanie szpiku dla zdrowego dawcy nie wiąże się z żadnym poważniejszym
ryzykiem, a całkowita regenera-

cja jego szpiku następuje zwykle po 3-4 tygodniach. Procedura zarejestrowania się w charakterze dawcy szpiku trwa około
30-40 minut. Osoby, które chcą
się zarejestrować, mogą to zrobić na przykład w regionalnych
centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
– Koszty leczenia ludzi chorych onkologicznie są bardzo wysokie. Są różne formy
wspierania, można pomagać
na przykład przeznaczając jeden procent swojego podatku
na konkretny cel. Czy Ty i Twoi
współpracownicy korzystacie z
tej możliwości?
– Opowiem w tym miejscu
krótką historię. Kiedy kilka lat
temu wprowadzono możliwość
przekazania jednego procenta
podatku na cele charytatywne,
udałem się do swojej ówczesnej
księgowej i poprosiłem o pomoc
w tym procesie. Kiedy usłyszałem, że to nie ma sensu, że tak
małe kwoty niczego nie zmienią, kazałem wydać wszystkie
dokumenty mojej ﬁrmy i nigdy
już tam nie wróciłem. Każda bowiem najmniejsza nawet kwota może wiele zmienić. Świadomy tego bardzo pilnuję, by nikt
z mojego najbliższego otoczenia nie zapomniał o wskazaniu
w deklaracji podatkowej organizacji, na którą przeznaczy swój
jeden procent. To takie proste, a
potraﬁ czynić cuda.
– W dzisiejszym zabieganym, nastawionym na konsumpcjonizm świecie często
zapomina się o osobach słabszych, a przecież obok nas
może być ktoś, kto potrzebuje
wsparcia. Czy Twoim zdaniem
Polacy chętnie pomagają, angażują się w wolontariat?
– Widzę, że moi rodacy coraz
chętniej angażują się w niesienie
pomocy innym. Bezsprzecznie
jednak jest w tej materii jeszcze
wiele do zrobienia i mam nadzieję, że swoją postawą pokażę, że można i warto pomagać.
Pamiętajmy, że nawet najmniejszy gest potraﬁ zmienić czyjeś
życie i spowodować, że świat
staje się piękniejszy.

Seniorzy
– na kurs
językowy
P
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ani Janina ma 65 lat. Jej córka, która wyszła za mąż za
obywatela Wielkiej Brytanii, od
lat mieszka z rodziną w Londynie. Wnuki dorosły, ale porozumiewają się wyłącznie po
angielsku. Więc zdecydowała się – dla nich – na kurs językowy.
Analizowała różnego rodzaju
oferty. Wybrała Empik School.
– Początek był tragiczny –
mówi. – Po powrocie do domu
pomyślałam, że nigdy nie porozmawiam po angielsku z
wnukami. Że zawsze będę miała obawy, aby w Londynie pójść
na zakupy. Ale pokonałam lęk.
Wróciłam na zajęcia.
Szkoły językowe w całej Polsce masowo otwierają się
na seniorów. Organizują dla
nich specjalne zajęcia. Zdobyta umiejętność jest sprawdzana i oceniana. Czasami lektorzy
proponują naukę na turnusach
wyjazdowych, bo przebywając
wśród obcokrajowców łatwiej
przełamać językową barierę.
– Wszyscy się znamy – mówi
pani Małgorzata, która uczy się
angielskiego w szkole Active
Study. – Przyszłam tu, bo dużo
podróżuję. Chcę się swobodnie
porozumiewać w sklepach, restauracjach, banku, z obsługą
hotelową. Nieznajomość języka
jest dla mnie bardzo krępująca.
– Zajęcia dla seniorów wynikają ze zgłaszanych potrzeb
– mówi lektorka Maja. – W każdym przypadku motywacja jest
taka sama. Wszystkim zależy
na tym, by podczas pobytu za
granicą zyskać umiejętność nawiązywania kontaktów. Chcą
czuć się bezpiecznie i swobodnie.
Jako miejsce przyjazne seniorom na naukę języka zaprasza Akademia 50+ Profutura w
Poznaniu. Na chętnych czekają lektorzy języka angielskiego
i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Seniorzy mogą zaskoczyć swoich bliskich mieszkających za
granicą, zwracając się do nich
w języku, którego oni używają
na co dzień. Na naukę nigdy nie
jest za późno, języków także.
Otwarty świat zachęca do różnych wyjazdów, warto zatem
znać chociaż podstawy zwłaszcza języka angielskiego, używanego najpowszechniej w Europie i gdzie indziej. awa
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Poznaniu powstaje Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych – Edukacji Przyjaznej
Dziecku, w którym będzie
działała niepubliczna szkoła
podstawowa i gimnazjum w
pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek wczesnej interwencji,
warsztat terapii zajęciowej
oraz świetlica. To pomysł Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Otwarte
drzwi” założonego we wrześniu 2014 roku. Członkami
organizacji są rodzice dzieci
z niepełnosprawnością, rehabilitanci, pedagodzy i artyści.

Bal seniorów
W konkursie na najlepszy strój
zwyciężyli Adam Lewandowski
z Klubu Seniora „Jubilaci” na os.
Tysiąclecia i Małgorzata Pewniacka z os. Różowego, przebrani za małżeństwo Arabów.

Pan Adam miał ze sobą walizkę
z napisem „Gold”, z której rozdawał nie złoto, lecz kamienie,
więc przekupstwa nie było. Była
też tradycyjna loteria fantowa.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

osób z „Tęczy” i innych
ratajskich klubów seniora bawiło się podczas Karnawałowego Balu Przebierańców 23 stycznia w Dom Kultury „Jędruś”. Udaną zabawę zapewniły piosenkarki Magda
Marciniak i Małgorzata Urbacka tworzące zespół Studio MM
oraz akompaniujący im Tomasz Urbacki.

MARZEC 2016
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lutego 190 seniorów
(m. in. z klubów „Złota Jesień”, „Cybinka” i „Wigor”) zgromadziło się w
Domu Kultury „Jagiellonka”.
Wystąpiła dla nich znana
artystka Elżbieta Kozanecka-Porada z koncertem walentynkowym „Najpiękniejsze arie operetkowe o miłości”.

Aria na bis

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Wykonała
13
utworów, łącznie z arią na bis.
Od wdzięcznych seniorów
otrzymała gorące podziękowania i kwiaty, serdecznie również im dziękując
za wspaniały aplauz i liczne przybycie. Podczas swojej
arii na bis zaprosiła do tańca
jednego z seniorów.
Kwiaty dla artystki.

Wesoło w „Kręgu”
W

arsztaty dla seniorów
pod nazwą „W Kręgu
Młodych Duchem II edycja”
zapowiedziało
Poznańskie
Stowarzyszenie Animatorów
Kultury oraz Klub „Krąg” w Poznaniu. Udział w nich może
wziąć każdy senior powyżej
sześćdziesiątego roku życia.

Organizatorzy zaplanowali między innymi gimnastykę,
wieczorki integracyjne przy
muzyce, nordic walking, trening umysłu, zajęcia przyrodnicze. W kwietniu odbędzie
się wycieczka, podczas której uczestnicy będą mieli okazję lepiej się poznać. Będą też

koncerty, biesiady muzyczne,
tańce, wspólne spędzanie czasu, zajęcia teatralne, plastyczne, gitarowe, a także nauka korzystania z komputera. Zainteresowani mogą zgłaszać się do
Klubu „Krąg” przy ulicy Dmowskiego 37, telefon 61-647-4288. awa

Inicjatywa nie doszłaby do
skutku, gdyby nie zaangażowanie Centrum Akademickiego „Polonez” przy Alei Niepodległości 36, które wzięło na siebie wszystkie działania związane z przystosowaniem budynku do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Pod tym właśnie adresem,
w pomieszczeniach na parterze, będą funkcjonowały wyżej
wymienione placówki. Otwarcie szkoły i świetlicy jest planowane na wrzesień tego roku,
warsztatu terapii zajęciowej
– na 2017 rok. Stowarzyszenie ma już skompletowany zespół specjalistów, którzy będą
pracować z dziećmi i osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aktualnie prowadzone są zajęcia
twórcze mające pomóc dzieciom w zapoznaniu się z nowym otoczeniem. Prace wykonane na zajęciach doczekały się wystaw. Dzieła młodych, utalentowanych twórców budzą powszechny podziw i uznanie.
– Pracujemy z osobami z
niepełnosprawnością od wielu
lat. Dawno już zauważyliśmy,
że w naszym mieście brakuje
szkoły, która wspiera kompleksowo dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowuje do ich
potrzeb program nauczania, a
przy tym wprowadza je w życie
społeczne przez umożliwianie
kontaktu ze zdrowymi dziećmi, wspólną naukę i zabawę.
Chodzi o to, aby uczniowie nie
izolowali się, nie rywalizowali
ze sobą, a tworzyli więzi oparte na pełnej akceptacji – wyjaśnia Sławomir Wrembel, prezes Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”. – Zajęcia będą prowadzone w małych grupach,
po 6 – 12 osób. Uzyskaliśmy
pozytywną opinię Kuratorium
Oświaty i zostaliśmy wpisa-
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Z INICJATYW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„OTWARTE DRZWI”

Nauka, rehabilitacja,
arteterapia…

Zajęcia twórcze najlepszą rehabilitacją.
w przybliżeniu od 720 złotych
wzwyż).

ni do rejestru szkół. Do dyspozycji uczniów będzie sala doświadczania świata, sala zabaw, dywan multimedialny,
wszelkiego rodzaju pomoce
dydaktyczne. Dzieci zostaną
objęte opieką pielęgniarską i
asystencką. Rodzice będą mogli konsultować się ze specjalistami różnych dziedzin. Planujemy przyjąć od września 56
dzieci z niepełnosprawnościami i 30 zdrowych. Dla uczniów
z niepełnosprawnościami nauka będzie bezpłatna dzięki
środkom z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla sprawnych – odpłatna (miesięczny koszt edukacji jednego dziecka wyniesie

Wrembel z pasją opowiada o sensie pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dziećmi z
mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem
Aspergera, zespołem Downa
oraz z innymi niepełnosprawnościami, z powodu których
nie mogą one uczęszczać do
szkół ogólnodostępnych. Jeśli
tam traﬁają, najczęściej są wyśmiewane i piętnowane przez
zdrowych uczniów. Szkoła Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”
chce tworzyć przyjazną atmosferę. Praca z dziećmi będzie opierać się na pedagogice
Marii Montessori, która zakłada, że każde dziecko jest inne
i powinno rozwijać się według
stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W ramach zajęć kadra planuje wdrożyć specjalne metody edukacyjne, w tym
tak zwaną legorobotykę, coraz
częściej wprowadzaną jako
forma terapii dziecka z autyzmem i spektrum autystycznym.
W warsztacie terapii zaję-

Stowarzyszenie
„Otwarte
drzwi” współpracuje z Wyższą
Szkołą Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa – Collegium
Da Vinci, Poznańską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, Środowiskowym
Domem Samopomocy „Zielone Centrum” Stowarzyszenia
Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
pomóc”, z oddziałem neonatologicznym Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Polnej oraz z innymi instytucjami.
Prezes
Stowarzyszenia
przyznaje, że zainteresowanie
przedsięwzięciem, a szczególnie powstającą szkołą, jest
ogromne. Każdego dnia telefonują rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Żeby szkoła mogła zostać otwarta, potrzeba jeszcze
mebli, wyposażenia, materiałów do nauki, rehabilitacji i terapii, m.in. sprzętu do edukacji metodą Montessori dla klas
I-III. Stowarzyszenie „Otwarte
drzwi” poszukuje darczyńców
i wolontariuszy. Wpłaty można
przekazywać na konto: 44 1940
1076 3138 8807 0000 0000,
przelewy zagraniczne: IBAN:
PL 44 1940 1076 3138 8807
0000 0000 kod: SWIFT/BIC
AGRIPLPR tytułem: „Darowi-

FOT. (4X) TOMASZ GAJEWSKI

ciowej wsparcie znajdzie 20
dorosłych osób z niepełnosprawnością. Będą to członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nie zrzeszone w organizacji, które oczekują na miejsce
w WTZ i poszukują tego typu
placówki, zamieszkujące na
terenie Poznania lub powiatu
poznańskiego. Z myślą o dzieciach w wieku 7 – 11 lat potrzebujących pomocy w odrabianiu lekcji czy zagospodarowaniu czasu wolnego powstanie
świetlica. Uczniowie będą mogli w niej przebywać do czasu
powrotu rodziców z pracy. Będzie otwarta od 6.30 do 18.30.

Spotkania ze sztuką to także
radość i zabawa.
zna dla Stowarzyszenia”. Dane
organizacji: Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte drzwi”, ul. Katowicka
9b/18, 61-631 Poznań, otwarte-drzwi.pl, spgotwartedrzwi@
gmail.com. Dodatkowych informacji udziela Sławomir Wrembel, tel. 505 222 692.

KAROLINA KASPRZAK

Powstaje dzieło.
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Starość nie musi
być złem

o fragment motta, które
przyświeca Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Poznaniu, utworzonemu 17 grudnia
1979 roku w ramach Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Poznaniu. Od
1991 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność jako samodzielne stowarzyszenie, a od 2012 roku jako
organizacja pożytku publicznego. W ciągu trzydziestu sześciu lat istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zarejestrowano 5428 członków. Obecnie
zrzesza około 1000 słuchaczy,
a najstarszy z nich, Bogusław
Osiński, ma 100 lat.
Rozwój medycyny, techniki, poprawa warunków życia,
system opieki socjalnej doprowadziły do znacznego wydłużenia życia ludzkiego. Nastąpiły zmiany kulturowe, dzięki którym przywiązuje się większą
wagę do kontaktów międzypokoleniowych, stosowania proﬁlaktyki i badań gerontologicznych oraz wzmacniania pozytywnej pozycji społecznej i wizerunku seniora. Promuje się aktywność ﬁzyczną i intelektualną,
równocześnie przesuwa się granica wieku, który można uznać
za jesień życia. We współczesnym świecie ludzie starsi odgrywają coraz większą rolę. Stanowią ważną grupę z dużą wiedzą i doświadczeniem, która powinna mieć wpływ na kształtowanie i rozwój spraw obyczajowych, kulturowych i politycznych.
Reakcją na te zmiany są między innymi powstające uniwersytety trzeciego wieku. W całym
kraju jest ich już ponad 500, w
Wielkopolsce około 20, a w samym Poznaniu 6. Zainicjowała utworzenie i organizowała
pierwszy Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Poznaniu Lidia Wrocińska-Sławska, która była pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka
Opiekuna Społecznego działającego w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W
obecnym składzie zarządu UTW
zajmuje stanowisko wiceprezesa do spraw dydaktycznych.
Prezesem od 25 lat jest prof. dr
hab. Andrzej Kostrzewski, a wiceprezesem ds. organizacyjnych
– Henryk Kociemba.
– Kształcenie ustawiczne jest
lekiem na starość – mówi Lidia
Wrocińska-Sławska. – Uniwersytety trzeciego wieku pełnią
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inną rolę niż kluby seniora czy
domy dziennego pobytu i ich nie
zastępują. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku istotna jest potrzeba bezinteresownego poznania wiedzy. Nie traﬁają tu po dyplomy, które umożliwią im znalezienie ciekawszej
i lepiej płatnej pracy. Przychodzą
tu dla własnego rozwoju. Wiedza jest dla nich celem, a nie
środkiem do celu.
Wiele osób dopiero na emeryturze znajduje czas na tak pojęte
poszerzanie wiedzy. Uniwersytet Trzeciego Wieku daje szansę
nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w towarzystwie wzbogacającym osobowość i wiedzę. Pomaga jednak
nie tylko w podtrzymaniu sprawności intelektualnej, ale także ﬁzycznej. Ma charakter otwarty i
zmienia się zgodnie z sugestiami słuchaczy, a także pod wpływem przemian współczesnego
świata. Istotny cel Uniwersytetu Trzeciego Wieku to także wypracowywanie metod proﬁlaktyki gerontologicznej oraz prowadzenie badań naukowych w odniesieniu do słuchaczy i z ich pomocą.
Podstawową formą działalności są cieszące się zainteresowaniem wykłady (około 60 rocznie)
prowadzone przez przedstawicieli różnych szkół wyższych i
innych instytucji w Poznaniu.
Aktywizujące umysł i ciało zajęcia odbywają się w 28 sekcjach.
Są to m.in. sekcje języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski), komputerowe,
historii sztuki, historii muzyki,
astronomii, poszukiwań genealogicznych, psychologii, historii, geograﬁi. Są też m.in.: warsz-

taty plastyczne, turystyka piesza,
terapia tańcem, gimnastyka i rehabilitacja na basenie, rytmika,
joga. Ponadto słuchacze korzystają z zajęć w 6 kołach zainteresowań: obieżyświatów, literackiego, rowerowego, turystycznego, kręglarskiego, duszpasterstwa akademickiego. Atrakcyjny może być także udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach integracyjnych, a także współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za
granicą.
Słuchaczem
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku może zostać
każdy emeryt lub rencista przyjęty po odbyciu rozmowy kwaliﬁkacyjnej, złożeniu stosownych deklaracji i opłaceniu składek członkowskich. Wpisowe
rocznie kosztuje 100 zł. Opłata
udziału w spotkaniach wybranej sekcji wynosi około 200-300
zł. rocznie.
Jeśli ktoś starszy chce odnaleźć pogodę ducha, chce poznawać nowe dziedziny wiedzy,
uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych, zwiedzać ciekawe
miejsca, spotykać się z interesującymi ludźmi, twórczo spędzać
wolny czas, może skorzystać
z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Informacje pod adresem: Poznań, ul. Ratajczaka 37,
w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 10 do 14, tel/
fax 61-851-00-36, utw.poznan@
vp.pl
Wesprzesz działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Poznaniu 1% swojego podatku
wpisując KRS 0000087772 z dopiskiem „na cele statutowe” w
zeznaniu podatkowym za rok
2015.

lutego, w Europejskim
Dniu Numeru Alarmowego 112, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoﬀmann gościł
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu ucznia
Gimnazjum w Starych Oborzyskach (gmina Kościan) Karola
Karolczaka wraz z kolegami i
koleżankami ze szkolnej ławy.
Chłopiec w pierwszym dniu
tegorocznych ferii, dzięki odwadze i wiedzy, uratował topiącego
się w lodowatej wodzie mężczyznę. W dniu święta 112 zaproszeni przez wojewodę uczniowie poznali nie tylko zasady
działania numeru alarmowego, ale także pracę operatorów
Centrum. Młodzi ludzie w formie quizów, zabaw i symulacji
uczyli się, jak prawidłowo wykonywać zgłoszenia na numer
alarmowy.
– Bardzo się cieszę, że nasze
spotkanie zbiegło się z obchodami tego święta. Bardzo ważne
jest bowiem, aby przy tego typu
okazjach promować ratujący życie numer alarmowy 112 – mówił
wojewoda, dziękując też Karolowi Karolczakowi za niezwykle
bohaterski czyn i odwagę.
– W momencie, gdy ratowałem topiącego się mężczyznę,
nie do końca zdawałem sobie
sprawę z zagrożenia – przyznał
szesnastoletni chłopak i dodał: –
dziś zrobiłbym jednak to samo.

2

lutego podróżni na poznańskim dworcu głównym nie mogli szybko przejść
na perony lub wyjść z holu budynku. Co kilka sekund ktoś
kogoś zatrzymywał. Trwało
to godzinę. Pasażerowie PKP
byli zaciekawieni i zdziwieni tym, co się dzieje. Błyskały ﬂesze aparatów fotograﬁcznych. Przystawali także
ci, których nikt o to nie prosił.
Tego dnia Stowarzyszenie
„Na tak”, zajmujące się wspie-
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Aleksandra
Lewandowska

Bez barier i uprzedzeń.
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Podczas zajęć z młodzieżą
przypomniano, że numer alarmowy 112 jest jednolitym, ogólnoeuropejskim numerem używanym w sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych. Korzystanie z niego jest bezpłatne i umożliwia połączenie się ze
służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy na terenie
wszystkich państw Unii Europejskiej. W Polsce 112 działa obok
istniejących numerów alarmo-

wych Policji – 997, Państwowej
Straży Pożarnej – 998 oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego – 999.
W lutym 2009 r. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada ogłosiły dzień 11 lutego Europejskim Dniem Numeru 112 w celu upowszechnienia
jego znajomości. Dzień ten jest
obchodzony co roku. Towarzyszą mu odbywające się w całej
Europie imprezy, promujące nu-

Karol Karolczak poznaje zasady działania
numeru alarmowego 112.

mer alarmowy 112 w państwach
unijnych.
2 lutego wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoﬀmann wystąpił
z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia państwowego: Medalu za Oﬁarność i Odwagę 16-letniemu Karolowi Karolczakowi, uczniowi Gimnazjum
w Starych Oborzyskach. Inicjatorem nadania odznaczenia jest
wójt Gminy Kościan. Uzasadnieniem do złożenia wniosku był
bohaterski czyn chłopca, któ-

raniem osób ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością,
zorganizowało trzecią edycję
akcji pod nazwą „Przybij piątkę”. Poprzednie edycje pokazały, że tego typu spotkania są
niezbędne dla prawdziwej integracji ludzi z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem.
Zainteresowanie
inicjatywą
rosło z minuty na minutę. Pytano, co to za akcja, skąd pomysł, jaki jest jej cel.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie akcji.
czy się, czy – i na ile – potraﬁmy otworzyć się na drugiego
człowieka. Przyjąć zaproszenie do jego świata i w ten spo-

Wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoﬀmann
w rozmowie
z Karolem Karolczakiem –
szesnastoletnim bohaterem.
ry w styczniu tego roku uczestniczył w akcji ratunkowej wydobycia mężczyzny z zalodzonego
kanału rzeki Obry.

TOMASZ STUBE

Zbigniew Hoﬀmann z uczniami Gimnazjum w Oborzyskach Starych.

Na znak solidarności

Przybicie piątki, czyli zetknięcie się dwóch uniesionych ku górze dłoni przez niektórych uczestników zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych
zamieniane jest czasem na
tak zwanego „żółwika”, czyli zetknięcie zaciśniętych pięści. Jeden z mężczyzn z powodu spastyki rąk nie mógł przybić piątki. Zamiast tego dostał
buziaka. Ktoś inny zamknął
jego dłoń w swoich dłoniach.
Sposób wykonania życzliwego gestu nie jest istotny. Li-
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Uratował
tonącego człowieka

sób sprawić, że znikną stereotypy, bariery, uprzedzenia. Takie właśnie założenie miało
wielkie przybijanie piątki.

Jola kończy w tym roku 24
lata, często podróżuje. Przybiła
piątkę z osobami z niepełnosprawnością, bo wie, że zdrowie i życie można stracić w
ułamku sekundy. Póki je mamy,
warto dać siebie tym, którym
z racji choroby lub niepełnosprawności trudniej jest znaleźć prawdziwych przyjaciół.
Symboliczną piątkę na znak
solidarności przybijał z członkami organizacji oraz podróżnymi także Jacek Jaśkowiak,
prezydent Poznania. Wrażliwością na problemy osób z
niepełnosprawnościami wykazała się młodzież i seniorzy.
Stowarzyszenie „Na tak”
chętnie spotyka się z ludźmi,
którzy z problematyką niepełnosprawności nie mieli do czynienia. Zapraszając do włączenia się w organizację wydarzeń czy po prostu w zabawę udowadnia, że do nawiązania pierwszego kontaktu z
człowiekiem z ograniczeniem
sprawności nie trzeba specjalistycznej wiedzy lecz zrozumienia i serca.

KAROLINA KASPRZAK
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Otoczyła Agnieszkę
miłością
dziecko na oddziale, wymagające zatrudnienia opiekunki. Próbowano wzbudzić we mnie poczucie winy. Byłam wystraszona i zdezorientowana. Nie wiedziałam, co się dzieje z córką.
Wyszłam ze szpitala z adnotacją w książeczce zdrowia: „noworodek w stanie bardzo dobrym”. Przeczuwałam, że coś
jest nie w porządku, o czym
wkrótce boleśnie się przekonałam.

A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

A
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gnieszka była wyczekiwanym
dzieckiem.
Ogromnie kochanym jeszcze
przed narodzinami. Wówczas
nie było badań prenatalnych,
a nawet zwykłego USG. Dopiero po przyjściu na świat
nagle okazało się, że dziewczynka ma mózgowe porażenie dziecięce. Jej mama Anna
Nowak doznała szoku.

Dzisiaj Agnieszka jest dorosłą kobietą. Lubi się stroić, malować, robić zakupy. Jest całkowicie niesprawna, nie słyszy,
nie mówi, ale ma takie same
odczucia i potrzeby jak wszyscy ludzie. Chce być piękna, podziwiana i kochana. Mama poświęciła jej swoje życie, otoczyła miłością. Dlatego Agnieszka jest szczęśliwa, niczego jej
nie brakuje. Ma grono przyjaciół, z którymi lubi przebywać.
Po śmierci taty mama wychowuje ja sama.
– Cieszyłam się, że zostanę
mamą – wspomina Anna. – Ale
przed rozwiązaniem zaczęłam
odczuwać dziwne objawy. Miałam zaburzenia wzroku, nudności, jednak personel szpitala nie reagował. Była to cisza
przed burzą. Po urodzeniu znalazłam się w trzyosobowym pokoju, w którym z każdym dzieckiem były jakieś problemy. Moja
Agnieszka bardzo się prężyła,
była niezborna, nie miała odruchu ssania. Ciągle słyszałam,
że to najbardziej rozkrzyczane

Wtedy świat był inny. Nie
było Internetu, brakowało fachowej literatury, rehabilitacja
była w powijakach. Na oczach
Anny rozgrywał się dramat córki. Nie wiedziała, jak jej pomóc.
Mogli to zrobić tylko specjaliści, którzy wiedzę zdobywali na Zachodzie, wracali do Polski, otwierali prywatne gabinety. Warunkiem było posiadanie dużych pieniędzy. Półroczna Agnieszka nie potraﬁła siedzieć, nie mogła utrzymać w rękach żadnego przedmiotu, nie
chciała jeść. Anna wiedziała, że
musi szukać pomocy, ustalić, co
dolega córce. Osoby z doświadczeniem macierzyńskim przekonywały, że czasami tak się
dzieje, niedomagania z czasem
się unormują.
– Przełom nastąpił w poradni preluksacyjnej (bada stawy biodrowe), w której byłam
z Agnieszką – opowiada Anna.
– To, co usłyszałam od lekarki
zupełnie mnie zaskoczyło. Wyraziła nadzieję, że rehabilituję
dziecko. Nie wiedziałam nawet,
co znaczy to słowo. Jak grom z
jasnego nieba spadła na mnie
informacja, że przecież córka ma porażenie mózgu. Co to
oznacza? Przez sześć miesięcy w zupełnej niewiedzy wychowywałam Agnieszkę, która
według szpitala była zdrowym
noworodkiem! Nie mogłam
opanować emocji. Czułam, że
wszystko się wali, miałam żal
do całego świata. Nie byłam gotowa na taki wstrząs.
Anna dowiedziała się o znanej profesor w dziedzinie neurologii. Zebrali z rodziną dużą
sumę pieniędzy i zamówili prywatną wizytę. Lekarka potwierdziła u Agnieszki mózgowe porażenie dziecięce. Zrozpaczonym rodzicom poradziła, by

postarali się o kolejne dziecko, a Agnieszkę oddali do zakładu, bo i tak nic z niej nie będzie. To nieludzkie podejście
słono kosztowało, bo przygotowana kwota pieniędzy nie wystarczyła i trzeba było jechać
taksówką po brakujące pieniądze do domu. Bezduszność, potraktowanie chorego dziecka
jak przedmiotu, którego lepiej
się pozbyć, było dla Anny nauczką na całe życie. Wiedziała, że czeka ją walka o zdrowie
i szczęście córki. Postanowiła działać. Przeczytała książkę
Romana Michałowicza „Mózgowe porażenie dziecięce”. Za pośrednictwem prasy poszukała
rehabilitanta, który przez około
sześć lat codziennie usprawniał
Agnieszkę. Postanowiła też rozpocząć studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(obecnie Akademii) w Warszawie. W tym czasie zmarł ojciec
Agnieszki. Zostały same.
Anna zaczęła więc nawiązywać kontakty z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Szansa wzajemnej pomocy pojawiła się wraz z ustanowieniem w Polsce prawa o stowarzyszeniach. Powstała możliwość tworzenia stowarzyszeń
i fundacji.
– Z kilkoma matkami założyłam Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
nazywane „Żurawinką” od nazwy ulicy Żurawinowej w Poznaniu, przy której otrzymałyśmy lokal w żłobku – mówi
Anna. – Uruchomiliśmy rehabilitację ambulatoryjną, potem
Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka”, zamontowaliśmy w budynku windę.
Czy łatwo pogodzić funkcję
prezesa stowarzyszenia i matki? Nie – mówi Anna. Im więcej czasu poświęca córce, tym
mniej go ma dla stowarzyszenia. I odwrotnie. Ale znalazła rozwiązanie. Do południa
Agnieszka jest w DOT „Żurawinka” i wtedy ma czas i dla siebie, i dla stowarzyszenia, popołudnia spędzają razem, późne
wieczory, nawet noce, to czas
na pracę na rzecz organizacji
przy komputerze.

J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO

W

itam Państwa bardzo
serdecznie w nowo powstałej rubryce logopedycznej, na łamach której będę
przedstawiać różne aspekty
mowy i komunikacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z urazami
mózgu czy innymi neurologicznymi zaburzeniami mowy
na przykład na tle stwardnienia rozsianego czy chorób
otępiennych.
Możliwość
komunikowania się z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb
życiowych człowieka i stanowi
istotę stosunków międzyludzkich. Komunikacja interpersonalna jest procesem psychologicznym, dzięki któremu możemy nie tylko generować komunikaty, ale również odbierać
je od swoich rozmówców. Możemy komunikować się w sposób werbalny czyli za pomocą

O

statnio głośno o sprawie
niesłusznego umieszczania osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakładach
karnych. Zamiast profesjonalnego wsparcia nasze prawo funduje im pobyt w więzieniach, a tym samym – agresję,
wyzwiska, przypalanie ciała
papierosami. Człowiek z dysfunkcją intelektualną w starciu ze zdrowym, silnym więźniem nigdy nie będzie w stanie
się obronić. Czy polski wymiar
sprawiedliwości i inne podmioty uczestniczące w procesie stosowania prawa są przygotowane na należyte respektowanie przepisów przy równoczesnym
uwzględnieniu
stanu zdrowia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną?
To pytanie zostało postawione
w publikacji pod tytułem „Osoba
z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami”
wydanej w Warszawie w 2015
roku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach
projektu pod nazwą „Wiedza dla
integracji” doﬁnansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę
wyżej opisaną sytuację jak i ciągle niedostateczną wiedzę różnych grup społecznych na te-
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Porozmawiaj
z logopedą
słów i zdań, jak i w sposób niewerbalny – za pomocą mowy
ciała, to jest gestów, mimiki
itp. Każda sytuacja społeczna
wywołuje proces nadawania i
odbierania różnych informacji zarówno werbalnych, jak i
niewerbalnych, dzięki którym
zostają spełnione podstawowe
potrzeby człowieka związane
z komunikacją, czyli ﬁzyczne,
społeczne i psychologiczne.
Sam akt komunikacji zaspokaja naturalne potrzeby ﬁzyczne człowieka, które są niezbędne dla jego zdrowia. Zaburzenia mowy często bowiem
prowadzą do izolacji chorego, co powoduje jego szybsze
podupadanie na zdrowiu, brak
potrzeby komunikacji i depresję. Komunikacja z bliskimi i
ze społeczeństwem zaspoka-

ja również psychologiczne potrzeby człowieka, ponieważ
umożliwia nawiązywanie więzi emocjonalnej z innymi ludźmi poprzez możliwość wyrażania swoich stanów emocjonalnych, uczuć, a także potrzeb i oczekiwań. Poza tym
możliwość kontaktu słownego
ma ogromny wpływ na różne
potrzeby społeczne człowieka,
ponieważ sam akt komunikacji werbalnej lub pozawerbalnej warunkuje nasze poczucie
przynależności i integracji ze
społeczeństwem, co w konsekwencji daje poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i satysfakcji z bycia w grupie.

ka, doprowadzając do osłabienia więzi emocjonalnej, obniżenia poczucia własnej wartości i frustracji zarówno osoby
chorej, jak i całego jej najbliższego otoczenia. Rodzina często nie wie, jak pomóc bliskiej
osobie, nie potraﬁ wypracować
sposobu komunikacji z nią, ponieważ zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia centralnego układu nerwowego czy innych zaburzeń znacząco utrudniają wypracowanie takiego kontaktu. Pamiętać
należy, że sytuacja jest trudna
dla obu stron i w konsekwencji może prowadzić do poczucia wyobcowania, osamotnienia i odrzucenia osoby chorej
oraz poczucia bezsilności jej
najbliższego otoczenia.

Wszelkie zaburzenia mowy
utrudniają naturalny proces
komunikacji i związane z nim
podstawowe potrzeby człowie-

Mając na uwadze potrze-

by osób z zaburzeniami mowy
oraz ich bliskich chciałabym
co miesiąc nakreślać Państwu
problematykę różnych zaburzeń mowy i proponować proste ćwiczenia do jej stymulacji
na co dzień w środowisku domowym. Mam nadzieję, że nasze comiesięczne spotkania na
łamach „Filantropa” będą niezwykle pomocne zarówno dla
osób dotkniętych problemami
z mową i komunikacją, jak i ich
najbliższych. Szczerze wierzę,
że będziemy razem tworzyć
tę rubrykę i będzie ona naszym wspólnym dziełem. Dlatego też zachęcam wszystkich
do kontaktu (a.szostek@op.pl),
tel. 663 331 959 i przesyłania
dręczących Państwa tematów i
problemów. Postaram się omówić je na łamach „Filantropa”.

mat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, z pełnym
przekonaniem można powiedzieć, że opracowywanie tego
rodzaju publikacji jest niezbędne
dla edukacji społeczeństwa.
Pozycja wydawnicza PSOUU
zwraca uwagę na wiele ważnych kwestii. Mówi m.in. o tym
jak wspierać osobę z niepełnosprawnością intelektualną w
postępowaniu sądowym. Jeden
z autorów tej części publikacji,
Michał Orzechowski, nadmienia że: „organizacje pozarządowe dysponując wiedzą opartą
na doświadczeniu mogą wspomóc zarówno osobę z niepełnosprawnością, jak i podzielić się wiedzą z pozostałymi
uczestnikami postępowania,
wskazując zagadnienia, które
sąd powinien wziąć pod uwagę. Rola organizacji pozarządowej, warunki jej dopuszczenia, jak i zakres uprawnień są
różne w zależności od rodzaju
postępowania”.
Ostatnie zdanie tłumaczy, dlaczego tak często osoby z dysfunkcją intelektualną traﬁają
do więzień. Polskie sądownictwo jest bezlitosne. Trzymając

FOT. ARCHIWUM

Przeciw odbieraniu praw

się sztywno litery prawa nie dopuszcza do głosu reprezentanta organizacji, która występuje
w obronie praw człowieka z niepełnosprawnością intelektualną i ma istotne rzeczy do powiedzenia. Zamykając przed nim
drzwi sali rozpraw wybiera drogę na skróty – skazuje osobę z
niepełnosprawnością intelektualną na pobyt w zakładzie karnym. Kradła, więc dopuściła się
przestępstwa. Że nie potraﬁ czytać i pisać, nie zna dni tygodnia,

nie rozumie dlaczego zabrano ją
z domu rodzinnego – władze sądownicze nie interesuje.
Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska i Monika Zima-Parjaszewska piszą o nowoczesnych
formach wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odnoszą się do konwencji
ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami kładącej nacisk
na umożliwianie form faktycznego i prawnego wsparcia osób
z niepełnosprawnością intelektualną. W tym punkcie opracowania (str.49) czytamy o tak
zwanej self-adwokaturze, czyli o „szansie na faktyczne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdą
sferę życia, narzędziu mającym
na celu wzmocnienie tej grupy
przez wspieranie działalności
oraz umożliwienie przejmowania odpowiedzialności za kolejne, z czasem wszystkie, dziedziny życia”.
Usamodzielnianie człowieka z ograniczeniami intelektualnymi to proces wymagający zaangażowania rodziców-opiekunów,
terapeutów,
asystentów rodziny, środowi-

ska lokalnego, wreszcie – całego społeczeństwa. Niestety, także w tym obszarze dostrzegamy
znaczące luki. Leżą one głównie
po stronie najbliższych, ale i otoczenia, które bez przerwy infantylizuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną odbierając im prawo do egzystencji na
równi ze wszystkimi. Nadal nie
daje się im prawa na przykład do
ułatwionego dostępu do informacji publicznej czy zawierania
związków partnerskich.
Praktyczny poradnik PSOUU
poświęca ponadto uwagę zagadnieniu komunikacji z osobą z niepełnosprawnością i wykorzystywaniu alternatywnych
(wspomagających) metod porozumiewania się. Aleksandra Buchholz podkreśla, że w kontakcie z człowiekiem z ograniczeniami intelektualnymi powinniśmy używać prostego, zrozumiałego języka, starać się utrzymywać kontakt wzrokowy. Ważna jest cierpliwość i zrozumienie. Każda osoba z niepełnosprawnością wymaga indywidualnego podejścia.

KAROLINA KASPRZAK

22 STRONA

W

Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu 20 lutego
odbył się „Przegląd Zespołów
Teatralnych” z udziałem osób
niepełnosprawnych,
niesamodzielnych, starszych oraz
z zaburzeniami psychicznymi, zorganizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i
Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu z Filią w Owińskach.
Udział wzięło 10 zespołów z
Poznania i okolic, łącznie ponad 118 osób. Celem było ich
uczestnictwo w życiu kulturalnym i społeczna integracja.
– ZOLiRM realizuje projekt
„Poprawa jakości opieki nad
osobami niesamodzielnymi,
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie”. W ramach projektu poprawiamy jakość pobytu pacjentów poprzez budowę
nowego skrzydła ﬁlii w Owińskach i nową jakość opieki, a
ponadto pokazujemy społeczeństwu problemy ludzi, którymi na co dzień się opiekujemy. Apelujemy: dostrzegajcie
osoby z niepełnosprawnością
psychiczną i ﬁzyczną, mają takie samo prawo do normalnego życia jak wszyscy. Prowadzimy kampanię społeczną „Zerwij z chorymi słowami – przestaw się na zdrowe
myślenie” (www.zdrowemyslenie.org). Zorganizowaliśmy
koncerty muzyki klasycznej w
Teatrze Wielkim w Poznaniu,
pikniki, konferencje naukowe.
W centrum naszej uwagi są
osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze i z zaburzeniami psychicznymi. Stąd
pomysł „Przeglądu Zespołów
Teatralnych” z udziałem tych
osób. W ten sposób chcemy
je zbliżać do społeczeństwa –
mówi Barbara Krzywda, kierownik Filii ZOLiRM w Owińskach.
Podczas występów można
było zauważyć zaangażowa-
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Tworzą inny świat
byli też aktorzy Andrzej Lajborek i Janusz Andrzejewski. Prowadził przegląd Tomasz Raczkiewicz, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Przed ogłoszeniem wyników Agnieszka Mazur, Tomasz
Raczkiewicz i Andrzej Lajborek wykonali dla uczestników i
widzów kilka piosenek z Kabaretu Starszych Panów. Na fortepianie akompaniował Paweł
Mazur.
Grupa teatralna „Nowi w Nowym” im. W. Deneki
z WTZ „Przylesie” w Poznaniu.

Wyróżnienia jury i publiczności otrzymała grupa teatralna „Iskrzydła” z Dziennego
Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w
Poznaniu i grupa teatralna „Sokoły” ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Poznania.

STANISŁAW FURMANIAK

Na scenie aktorzy Marek Skonieczny i Leszek Wiatrowski
z ﬁlii ZOLiRM w Owińskach.
nie i skupienie artystów. Efekty ich pracy były poprzedzone wieloma tygodniami prób
i uczeniem się tekstu. Scena
jest dobrym miejscem na realizowanie się tych osób i poznawanie swoich możliwości.
Przygotowując i występując
czują się ważni i potrzebni. To
znakomita forma terapii.

Jednym z jurorów była Maria
Rybarczyk, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu, która od 15
lat pomaga osobom chorym na
schizofrenię. Uważa, że występy na scenie, zbliżenie do publiczności, jest dla nich bardzo
ważne. Mają poczucie, że tworzą inny świat niż ten, w którym żyją na co dzień. W jury

Jeden z uczestników przeglądu
prezentuje dyplom
uczestnictwa osobie z rodziny.

FOT. (4X) PRZEMYSŁAW SKOTNICKI

POKAZALIŚMY
NA CO NAS STAĆ

Przedstawienie grupy teatralnej „Dla ciebie” z Pobiedzisk.

Byłem na Przeglądzie Zespołów Teatralnych. Występowaliśmy w grupie, ale ja grałem przede wszystkim z Patrykiem,
bo on mówi niewyraźnie i tłumaczyłem go, ponieważ nie każdy może zrozumieć, co on mówi. Wszystko mi się bardzo podobało, między innymi podarunki, jakie otrzymaliśmy. Grupa aktorów dostała duży plecak wypełniony po brzegi różnymi gadżetami, a grupa widzów mniejszą płócienną torbę. Panująca tam atmosfera była miła, nikt się nie stresował nawet
przed tak wielką publicznością. Po występie przyszła do nas
pani Grażyna Wydrowska, która nas wspierała i powiedziała,
że daliśmy radę. Spędziliśmy tam cały dzień, jednak nie był to
dzień stracony. Nie każdy by pomyślał, że stać nas na to, co pokazaliśmy i z czego jesteśmy dumni.

ROBERT KOŚCIELNIAK
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH
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natola potrzebuje operacji serca w Niemczech,
natomiast Roksanka walczy
z rakiem. Obie na leczenie
potrzebują pieniędzy. Pomóc im chcieli również kibice Lecha Poznań z Obornik,
dlatego postanowili zorganizować charytatywny turniej
piłki nożnej. Zebrane podczas meczu pieniądze przeznaczyli na leczenie chorych
dziewczynek.
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CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W OBORNIKACH

Dla Anatoli
i Roksanki

Charytatywny turniej piłki
nożnej odbył się po raz trzeci,
zorganizowany przez Obornickich Fanatyków (grupa kibiców Lecha Poznań z Obornik), przy pomocy Obornickiego Centrum Sportu. W turnieju udział wzięło 8 drużyn:
Oborniccy Fanatycy, FC Mosina, Wojownicy Grunwaldu, oborniccy strażacy, oborniccy przedsiębiorcy zrzeszeni w drużynie Husaria, Koko
Dżambo, oraz zespoły ﬁrmowe DPM Solid Polska oraz zespół ﬁrmy Remo.

– Walczymy ze stereotypami, że kibol to bandyta. Niech
kibol w Wielkopolsce brzmi
dumnie. Takimi akcjami charytatywnymi, jak ta dla Anatoli i Roksanki tworzymy nasz
pozytywny wizerunek. Nie interesują nas zadymy, lecz niesienie pomocy – dodaje Michał Stachowiak, organizator
turnieju.

Anatola z tatą Arturem.
Rodzice Roksanki z jej koleżanką.

FOT. (3X) SZYMON PIESTRZYŃSKI

– Nasza grupa oprócz kibicowania Lechowi Poznań
od kilku lat zajmuje się także udziałem w akcjach patriotycznych na terenie naszego miasta: zbiórką funduszy w dniu 1 listopada na
obornickich cmentarzach (w
2015 roku zebraliśmy ponad
4 tys. zł) na niezbędną na rewitalizację pomników i mogił Powstańców Wielkopolskich, sprzątaniem grobów
Powstańców Wielkopolskich
na terenie całej gminy, aktywnym udziałem w świętach narodowych, zbiórką darów dla
domów dziecka czy zbiórką
artykułów chemicznych dla
Polaków na Kresach – mówi
Ariel Mańczak, organizator
turnieju. – Podczas jednego
z naszych spotkań w listopadzie ubiegłego roku ustaliliśmy, że styczniowy turniej
zorganizujemy dla dwóch potrzebujących małych mieszkanek naszego miasta: Anatoli Kubowicz oraz Roksanki
Stańko, które walczą z przeciwnościami losu i potrzebne jest im zarówno wsparcie,
jak i duże fundusze na walkę
z chorobą.

Zawodnicy drużyn razem z rodzicami obu dziewczynek.

ANATOLA
WALCZY Z CZASEM
– Anatola urodziła się z wrodzoną wadą serca. Operacja
uratuje jej życie. Ma ubytek
przegrody międzykomorowej. Po ostatniej konsultacji
w Centrum Zdrowia Dziecka
okazało się, że kardiochirurdzy chcą zrobić zabieg Glenna, co oznacza II etap korekcji w kierunku wytworzenia serca jednokomorowego.
Jednak córka ma dwie komory, prawie takich samych
rozmiarów. Dlatego skonsultowaliśmy się z prof. Edwardem Malcem, który chce się
podjąć zabiegu zachowującego układ dwukomorowy.
Ale taka operacja jest bardzo kosztowna – mówi Jagoda Dekielińska, mama Anatoli.

CHOROBA ROKSANKI
ROZPOCZĘŁA SIĘ
3 LATA TEMU
– Kiedy córeczka miała pół
roku, dostała zapalenia płuc i
leżała w szpitalu. Podczas USG
jamy brzusznej lekarze zobaczyli, że coś jest na nerkach.
Okazało się, że ma guzy. Traﬁliśmy na oddział onkologiczny
i podjęliśmy leczenie. Najpierw
chemioterapia przedoperacyjna, następnie operacja. Badania kontrolne robiliśmy co 3
miesiące, by sprawdzać, czy
coś się tam złego nie dzieje. Po
roku, kiedy sądziliśmy, że jest
już wszystko dobrze, okazało
się, że jest wznowa. Walczymy
dalej – mówi Malwina Stańko,
mama Roksanki.
Jak co roku członkowie
wszystkich drużyn zamiast
tradycyjnego wpisowego zbie-

rali pieniądze w szatni i wspólnie wrzucali do puszki, natomiast na trybunach fundusze
do puszek zbierali wolontariusze z Fundacji „Ludzki gest”.
Nagrody ufundowali oborniccy
przedsiębiorcy m.in. właściciele sklepów odzieżowych, sklepów zabawkowych, restauracji. Z samych losów udało się
zebrać ponad 3.500 zł. Podczas turnieju zorganizowano wiele atrakcji, m.in. pokazy
tańca grup tanecznych z formacji Cat Clan. Nowością turnieju były losy, sprzedawane
były na trybunach za 10 zł.
Najdłużej oczekiwana część
turnieju miała miejsce na samym końcu, kiedy to spiker
ogłaszał sumę zebranych pieniędzy. Udało się zebrać kwotę
16.400 zł. Pięknym gestem płynącym z głębi serca wykazali się rodzice Roksanki, dziewczynki walczącej z nowotworem, którzy swoją część zebranej kwoty przekazali rodzicom
Toli, pilniej potrzebującej pieniędzy ze względu na wyznaczony termin operacji w Niemczech.
Turniej wygrała drużyna
DPM Solid Polska, która pokonała w ﬁnale zespół Husarii.
Patronem honorowym turnieju od trzech lat jest burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który wsparł imprezę grochówką, plackami i ciastkami
oraz ufundował puchary dla
każdej z drużyn.

STANISŁAW FURMANIAK
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Seniorki –
superbabki

Uczennice Szkoły Super Babci i Super Dziadka.

S

ą uczennicami w Szkole Super Babci i Super Dziadka
przy ulicy Poplińskich w Poznaniu. Przechodzą z klasy do klasy, ale nie dostają ocen. Twierdzą, że na emeryturze odkrywają drzemiące w nich talenty. Nauczyły się między innymi obsługi komputera, więc
mogą dyskutować z wnukami
jak równy z równym. Są aktywne, otwarte na nowości. Chętnie podróżują, nawiązują nowe
znajomości.
– Szkoła jest odpowiedzią
na potrzeby osób na emeryturze, szukających ciekawych
form spędzania wolnego czasu – mówi Kasia. – Naszą klasą opiekuje się seniorka Krysia,
która prowadzi większą część
zajęć. Podopieczne nie czują się
jak babcie, raczej jak super babki
i lubią, gdy tak się o nich mówi.
Nie dały się zamknąć w domach,
skłonić do opieki nad wnukami
i gotowania obiadów. Teraz jest
ich czas, poświęcony temu, co
daje im radość i satysfakcję.
Marię zapisała na zajęcia córka, licząc na to, że mama się
wiele nauczy i przekaże jej wiedzę pomocną w prowadzeniu
ﬁrmy. Maria ze wszystkimi się
zaprzyjaźniła. Na zajęciach plastycznych przekonała się, że ma
talent plastyczny. Róża znalazła
się w szkole, zachęcona przez
Ilonę, którą poznała w szpitalu. Stała się „klasowym” fotografem. Upamiętania wyjazdy, uroczystości, zabawy. Pasją zaraził ją mąż, który przez całe życie fotografował i wywoływał
zdjęcia w ciemni. Ona dzisiaj
nie korzysta z ciemni, bo obrób-

kę zdjęć robi komputerowo. Nie
boi się wyzwań. Pojechała na
Przystanek Woodstock. Dzięki temu zmienił się jej punkt widzenia. Miejsce to, postrzegane
jako skupisko zła, mile ją rozczarowało.
Był także wyjazd super babć
do Warszawy na Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, była
rozmowa na żywo z Jurkiem
Owsiakiem, był zjazd integracyjny szkół super babć i dziadków
w Zgierzu, był taneczny show
mikołajkowy na poznańskiej Cytadeli. Co roku odbywa się Dzień
Tańca, a na Targach „Aktywni 50+” przygotowują swoje stoisko. W minionym roku urządziły tam żonglerkę talerzami, chustami i kolorowymi taśmami.
Są wspólne wyjścia do kina i na
koncerty. Szukają więc wszędzie
możliwości, by spełnić swoje pomysły. Chciałyby uczestniczyć w
próbach generalnych któregoś z
teatrów lub utworzyć grupę pływacką. Dzięki szkole nabrały
pewności siebie.
– Nasze zajęcia są wszechstronne – mówi Ilona. – Uczymy się tańców, przygotowujemy
przedstawienia teatralne, mamy
zajęcia psychologiczne, kosmetyczne, ćwiczenia pamięci. Poznajemy kanony dyplomacji i
zasady polskiej ordynacji wyborczej. Jest wśród nas Urszula, która pisze wzruszające wiersze.
Wnuczęta traktują superbabcie z szacunkiem i podziwem.
Zwłaszcza za opanowanie komputera i telefonu komórkowego.
Czasami przychodzą do babcinej szkoły na zajęcia.

AURELIA PAWLAK

rowadzi wczesną interwencję, kompleksowo rehabilituje osoby z niepełnosprawnościami, usamodzielnia je, aktywizuje i integruje ze społeczeństwem. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu w powiecie poznańskim
w tym roku obchodzi 25-lecie
działalności. Zostało założone z inicjatywy rodziców oraz
osób, które chciały pomóc dzieciom z niepełnosprawnością.
Wielkie zrozumienie i wsparcie okazał śp. Leszek Grajek, wybitny swarzędzanin, społecznik,
z niezwykłą serdecznością odnoszący się do ludzi chorych, z
ograniczeniami sprawności oraz
pokrzywdzonych przez los, człowiek zaangażowany w tworzenie wielu organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Dlatego po Jego śmierci organizacja przyjęła Go za swojego patrona. Na początku Stowarzyszeniem kierował Andrzej
Soporowski, później – aż do dnia
dzisiejszego – Barbara Kucharska, osoba o niezwykłej charyzmie i pogodzie ducha.
SPDST podejmuje liczne działania w celu zapewnienia opieki
ludziom z niepełnosprawnościami na każdym etapie życia. Od
15 lat prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Obejmuje wsparciem ponad 300 osób – dzieci i
dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jest rehabilitacja ruchowa, terapia mowy,
hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia na basenie, zajęcia grupowe, wyjazdy
letnie. Są organizowane cykliczne wydarzenia jak „Anielskie
śpiewogranie”, „Bal z Mikołajami” czy Gminne Igrzyska Sprawnych Inaczej, podczas których
osoby z niepełnosprawnościami
prezentują swoje uzdolnienia i
umiejętności sportowe. Co istotne, Stowarzyszenie nie ogranicza się tylko do działań aktywizujących. Mając na uwadze lukę
w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami dąży do
utworzenia hostelu lub mieszkań chronionych. Otacza również opieką rodziny.
Realizowane inicjatywy przybliżono na uroczystości jubileuszowej pod nazwą „Anioły są
wśród nas” 20 lutego w swarzędzkim „Eurohotelu”. W intencji Stowarzyszenia odprawiono mszę świętą w Paraﬁi Matki Bożej Miłosierdzia, którą celebrował ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Agata Kiejdrowska, uczestniczka WTZ, odczytała fragment Pisma Świętego
napisany brajlem. Goście wzięli udział w wystawie prac pla-

stycznych podopiecznych Stowarzyszenia.
Wydarzenie
uświetniła artystycznie Halina
Benedyk, piosenkarka, Urszula Jankowiak, artystka operowa
i Michał Marzec, śpiewak-solista
Teatru Wielkiego. Były też występy uczestników WTZ.
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, w imieniu Jana
Grabkowskiego, starosty poznańskiego wręczył Barbarze
Kucharskiej fotograﬁę przedstawiającą zabytkowy dworek w
Wierzenicy. W spotkaniu uczestniczyła Bożena Szydłowska, Poseł na Sejm RP, radni Powiatu Poznańskiego – Małgorzata Halber
i Marek Lis, Marian Szkudlarek,
burmistrz Swarzędza, Zygmunt
Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor PCPR.
Dziękowano władzom gminy
i Powiatu Poznańskiego, zarządowi oraz dawnym i obecnym
pracownikom Stowarzyszenia,
przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji pozarządowych, artystom oraz reprezentantom mediów.
Dla kadry Stowarzyszenia
każdy dzień jest wyzwaniem. Na
okoliczność jubileuszu uczestnicy WTZ przygotowali folder, w
którym znajdują się wypowiedzi
ludzi od lat współpracujących
ze Stowarzyszeniem. Marek Lis
o organizacji mówi tak: „Stowarzyszenie to grupa działaczy, wolontariuszy i rodzin podopiecznych (…). Warto zajrzeć
do kronik, podsumować, przypomnieć, ale tak naprawdę trzeba brać się do pracy, bo następni ludzie czekają na pomocną
dłoń, na dobry pomysł na jutro.
Już tyle zrobiono, a ciągle jest za
mało, za mało… Pierwsze spotkania rodziców, wymiana doświadczeń w leczeniu i ćwiczeniach. Pierwsza salka do rehabilitacji, nowe przyrządy, pierwszy
koń „Bajka” i kolonie w Gruszczynie, olimpiady i spartakiady. Wycieczki, turnusy, logopeda i wczesna interwencja. Zbieranie drobnych funduszy na codzienność i przyszłość. WTZ i
40 uczestników oraz rokrocznie
ponad milionowy budżet. Co by
to było, gdyby w Swarzędzu nie
istniało Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski?...”
W organizacji dorastało pokolenie ludzi z niepełnosprawnością, którzy w dniu jubileuszu za
trud wychowania i opieki dziękowali słowami piosenki „Bóg
się mamo nie pomylił”, „Zobacz
we mnie człowieka” i „Nie jesteś
sama”. Tę ostatnią zadedykowali Barbarze Kucharskiej, bez której nie byłoby wszystkich tych
działań.

KAROLINA KASPRZAK
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25 LAT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA

W tej organizacji
dorastały pokolenia

Prace plastyczne uczestników WTZ.

Goście oglądają kroniki Stowarzyszenia. W jednej z kronik
został umieszczony artykuł o Stowarzyszeniu opublikowany
na łamach „Filantropa Naszych Czasów” w wydaniu
czerwcowym z 1994 roku.

Podziękowania odebrali artyści i przedstawiciele mediów.

Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański prezentuje fotograﬁę
przedstawiającą zabytkowy dworek w Wierzenicy, którą wręcza
Barbarze Kucharskiej.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Agata Kiejdrowska, niewidoma uczestniczka Warsztatu Terapii
Zajęciowej odczytuje fragment Pisma Świętego. Obok niej
Barbara Kucharska, przewodnicząca Stowarzyszenia.

Uczestnicy WTZ wykonują utwór „Zobacz we mnie człowieka”.
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Roztańczony
karnawał

Z INICJATYW WARSZTATU

Nasze walentynki
lutego obchodziliśmy w
naszym WTZ walentynki. Kolorem dominującym tego
dnia była czerwień. Życzenia
przesyłaliśmy sobie tradycyjnie
pocztą walentynkową. Szczególną atrakcją były zwłaszcza
życzenia od tajemniczego wielbiciela.
Każdy z nas otrzymał serce,
uszyte w naszej pracowni tkacko-krawieckiej. Bawiliśmy się
wspaniale podczas „Randki w
ciemno”. Kandydaci musieli odpowiedzieć na zestaw przygotowanych wcześniej pytań. Wygrała osoba, która najbardziej
zaintrygowała swoją osobowością wybierającego.

EWA KWIATKOWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

FOT. ARCHIWUM WTZ
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ak karnawał to karnawał,
czyli tańce, hulanki, swawole.
W sobotę 23 stycznia w Gospodzie Familijnej przy ul. Unii Lubelskiej odbył się coroczny bal
karnawałowy Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Chętnych nie brakowało.
Pierwsi goście zapisywali się już
na początku grudnia. Imprezy taneczne Związku są lubiane i wyczekiwane. Na tegorocznym balu
bawiło się 170 osób. Przygrywał
trzyosobowy zespół, porywając
do tańca znanymi przebojami.
Goście nie schodzili z parkietu;
jak przystało na zabawę karnawałową – tańczyli do upadłego.
Odbyła się licytacja pięknych świec, wykonanych przez
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Owińskach. Była
też loteria fantowa, w której każdy gość, dzięki zakupionemu losowi, mógł otrzymać upomi-

nek. Bal karnawałowy na długo zostanie w pamięci osób z
niepełnosprawnościami. Dał im
bowiem wiele radości i niecodzienną okazję spotkania z dobrymi znajomymi. Tymczasem
wszyscy zbieramy siły i czekamy
na kolejne imprezy organizowane przez Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu.
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AGNIESZKA KUBICKA

FOT. (3X) ARCHIWUM WZINR

J

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

U „Małych Przyrodników”

stycznia gościliśmy w
Przedszkolu „Mali Przyrodnicy” w Miękowie. „Żabki” – dzieci z najstarszej grupy – zaprezentowały specjalnie
dla nas „Jasełka”. Były bardzo
dzielne i nie dały się tremie.
Po przedstawieniu był czas na
rozmowę.
Dzieci pytały nas, uczestników
WTZ w Owińskach, o zainteresowania, same też opowiadały
o sobie. Poczęstowały nas własnoręcznie upieczonymi słodkościami. Dużo radości sprawiła wszystkim wspólna zabawa
przy muzyce i śpiewie. Dziękujemy dzieciom i wychowawcom
za miło spędzone chwile.

KAROLINA NOWACKA
UCZESTNICZKA WTZ
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TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH
stra Liceum Muzycznego. Usłyszeliśmy utwory m.in. L. von
Beethovena , J. S. Bacha i W. A.
Mozarta. Tancerze Poznańskiej
Szkoły Baletowej w przepięknych strojach zatańczyli dla nas
menueta. Niewidoma artystka
zagrała utwór J. S. Bacha na ﬂecie. Nie zabrakło także muzyki
współczesnej.
Usłyszeliśmy znaną nam piosenkę „Z kopyta kulig rwie” z repertuaru zespołu Skaldowie. W
trakcie koncertu dzięki znajdującym się na scenie ekranom mogliśmy przenieść się do różnych
pomieszczeń gmachu Opery. Koncert prowadzili dyrygent
Marcin Sompoliński i narrator
Agnieszka Mazur, którzy w przystępny sposób opowiadali nam o
tym wszystkim, co dzieje się na
scenie. Wizyta w Teatrze Wielkim dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć. B.L.

„Scherzo” w operze
9

samodzielnymi z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie”.
W cudowny świat muzyki
przeniosła nas Orkiestra Symfoniczna Teatru Wielkiego i Orkie-

FOT. ARCHIWUM WTZ

lutego wybraliśmy się do Teatru Wielkiego w Poznaniu
na koncert pod tytułem „Scherzo”, realizowany w ramach
projektu ZOLiRM „Poprawa jakości opieki nad osobami nie-

Byliśmy w dżungli…
lutego wybraliśmy się
do Palmiarni Poznańskiej. Dla wielu z nas była to
pierwsza wizyta w tym miejscu. Przenieśliśmy się do

dżungli i innych odległych
miejsc na świecie.
Zachwycały
egzotyczne
drzewa, kaktusy, palmy. Były

Prawnik
podpowie
Z

mieniające się przepisy
prawne oraz ich zawiłości sprawiają, że niewielu seniorów potraﬁ je zrozumieć. Z pomocą przyjdą prawnicy na emeryturze,
działający społecznie. Podpowiedzą, z jakiego rozwiązania prawnego najlepiej skorzystać.
Mając na względzie potrzeby ludzi starszych, dotyczące prawa rodzinnego,
Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przygotowało cykl spotkań edukacyjnych, które poprowadzi ekspert Genowefa Pietraszewska, sędzia w stanie spoczynku.
Na 21 marca zaplanowano zajęcia dla mieszkańców
domów pomocy społecznej.
Ekspert pouczy, co zrobić w
sytuacji, gdy senior nie jest
w stanie osobiście załatwiać
swoich spraw urzędowych i
kiedy może poprosić o ustanowienie kuratora sądowego. Wyjaśni, jakie dokumenty należy złożyć, gdy chce się
zamieszkać w domu pomocy
społecznej i jak się bronić, by
się tam nie znaleźć na siłę.
Tematem kolejnego spotkanie 18 kwietnia będą kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem, m.in. kiedy i jak można ubezwłasnowolnić osobę starszą. Poruszone zostaną także sprawy
związane z uzależnieniami:
od alkoholu, gier hazardowych, komputera. Fachowcy powiedzą jak sobie z tym
radzić.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ
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papugi, karaczany, pyton, jaszczurki, gekony. Dużo czasu
spędziliśmy przy akwariach z
rybami. Poszerzyliśmy naszą
wiedzę o przyrodzie. W sali
konferencyjnej obejrzeliśmy
wystawę sztuki afrykańskiej z
kolekcji Doroty i Mariusza Macha.
Na koniec zawitaliśmy do
kawiarni „7 Kontynentów”.
Niepowtarzalny klimat tworzy
tu bujna roślinność oraz stała
ekspozycja rzeźb, minerałów i
pamiątek z podróży. na

Trzecie spotkanie 23 maja
będzie dotyczyć regulowania kontaktów z wnukami,
gdy pojawią się problemy z
ich rodzicami. Omówione
będzie m.in. sądowe uregulowanie widzenia z wnukami.
Na zajęcia można się zapisać osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mickiewicza 9a w Poznaniu, gdzie odbywać się będą
zajęcia, lub telefonicznie
pod numerem 61-847-21-11.
awa
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nastrój, wywołuje uśmiech,
dodaje energii i sprawia przyjemność.
Z myślą o seniorach restauracja „Tulipan” na placu Wielkopolskim w Poznaniu urządza w każdą sobotę dancingi. Trwają one od godziny
18.00 do 24.00. Wstęp kosztuje 10 złotych. Ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się
dużą popularnością. Sala zawsze jest pełna, dlatego organizatorzy zachęcają do rezerwacji miejsc. Przyjść można
w parach lub pojedynczo. Goście bawią się przy muzyce z
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Informacje pod telefonem 660-368-227. awa

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***
Przygnębione,
Pokrojone
Nie na miarę
Chmury przenikają
Przestworza.
Mokre
Kamienie miasta
przechodzą w szmer.
Tobie tylko powiem,
Co dzieje się
Za ścianą.
Dzieje się dużo,
Dzieje się dziwnie.
Opowiem ci o tym
O świtaniu,
Gdy sny
Na dobre osiądą
Ponad poduszką.
Ponad słońcem
Jest raj i właśnie tam
Rozgrywają się
Echa dramatów.
Senna pociecha,
Lub jeszcze głębszy
Dół przyjdzie
Wraz z chmurami
Zmierzchu.

Powstaje hospicjum
stacjonarne
dla seniorów
FOT. ARCHIWUM STOW. „HOSPICJUM DOMOWE”

Zbawienny
taniec
aniec to wspaniała forma
T
aktywności ﬁzycznej. Zabawa na parkiecie poprawia

Tak będzie wyglądało hospicjum stacjonarne dla pacjentów
geriatrycznych i dzieci oraz dzienny ośrodek pobytu, diagnozy,
leczenia i intensywnej rehabilitacji psychoﬁzycznej
dla osób starszych.

P

owołanie do życia w Poznaniu
stacjonarnego
hospicjum dla pacjentów
geriatrycznych i dzieci oraz
dziennego ośrodka pobytu, diagnozy, leczenia i intensywnej rehabilitacji psychoﬁzycznej dla seniorów z
wieloma schorzeniami i we
wczesnym stadium choroby neurodegeneracyjnej – to
jeden z tematów spotkania
przedstawicieli
Miejskiej
Rady Seniorów z udziałem
członków zespołu dziennikarzy obywatelskich, działających przy Radzie.
Spotkanie odbyło się 3 lutego w siedzibie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” przy ulicy Bednarskiej w
Poznaniu. Omówiono między innymi ramowy, ambitny
plan pracy Rady w roku bieżącym, w którym, znalazły
się między innymi tematy:
zagrożenia bezpieczeństwa
i bieda wśród seniorów (zagadnienia te omawiano już
na spotkaniu 8 lutego w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania), mieszkania i budownictwo dla seniorów, zdrowie ludzi starszych (spotkanie z udziałem lekarzy i dietetyków), dostęp seniorów
do kultury i ich aktywność
w tej dziedzinie, współdzia-

łanie Rady z kołami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związkiem Działkowców, radami osiedlowymi i organizacjami pozarządowymi, udział seniorów
w różnych formach aktywizacji intelektualnej. Tematy te będą przedmiotem kolejnych comiesięcznych spotkań Rady. Przedstawiono też
sprawozdanie z prac Rady w
roku ubiegłym.
O powstającym hospicjum
stacjonarnym dla pacjentów geriatrycznych mówiła dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, prezes wspomnianego Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. To ono
właśnie jest inicjatorem i inwestorem hospicjum stacjonarnego, usytuowanego na
działce o powierzchni 1245
metrów kwadratowych, w
pełni uzbrojonej, przy ulicy
Engestroma 11 w Poznaniu.
Znajdujący się tam budynek,
po remoncie i rozbudowie,
będzie posiadał trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 600 metrów kwadratowych (nie licząc kondygnacji
podziemnej). W Wielkopolsce brakuje ponadto stacjonarnego hospicjum dla dzieci. Byłoby ono prowadzone
w jednym kompleksie z ho-

spicjum geriatrycznym oraz
dziennym ośrodkiem pobytu, diagnozy, leczenia i intensywnej rehabilitacji psychoﬁzycznej dla osób starszych
we wczesnym stadium choroby neurodegeneracyjnej.
Na początek w stacjonarnym hospicjum geriatrycznym, jak poinformowała dr
A.
Jakrzewska-Sawińska,
można by było utworzyć 10
miejsc dla chorych, i to już od
lipca tego roku, ale pod warunkiem, że Stowarzyszenie
„Hospicjum Domowe” uzyskałoby około dwa miliony
złotych na remont i rozbudowę budynku.
W Poznaniu już od dwóch
dziesięcioleci działa Hospicjum Palium, przyjmujące
głównie osoby z chorobą nowotworową w stadium terminalnym. Natomiast osoby
w bardzo podeszłym wieku,
cierpiące na liczne schorzenia towarzyszące, zwłaszcza na chorobę otępienną,
wymagające specjalistycznego leczenia i całodobowej, fachowej opieki, często osamotnione i bezradne – takiego schronienia nie
mają. To właśnie jest powodem starań dr A. Jakrzewskiej-Sawińskiej, prowadzonych z ogromną determinacją, o powołanie do istnienia
stacjonarnego hospicjum geriatrycznego dla seniorów w
najboleśniejszym okresie ich
życia. Starań o to, aby spędzili je bezpiecznie i spokojnie, otoczeni fachową, życzliwą, humanitarną opieką.
Pomóżmy zatem, aby można było jak najszybciej otworzyć dla tych ludzi hospicjum
stacjonarne. Darowizny można wpłacać na konto BZ WBK
S.A.
52-1090-1447-00000000-4404-7690 lub przekazać 1% swojego podatku,
wpisując KRS 0000076882 w
zeznaniu podatkowym za rok
2015 z dopiskiem „Hospicjum
stacjonarne dla pacjentów
geriatrycznych”.

MARCIN BAJEROWICZ

K

angur Plastuś należy do gatunku oﬁcjalnie nazywanego w Polsce od 2015 kangurem
rdzawoszyim, wcześniej funkcjonował jako walabia Bennetta. Pochodzi z Australii i Tasmanii, ale świetnie nadaje się
do hodowli w domowych warunkach. Kangury rdzawoszyje zbiegłe z niewoli tworzą nawet trwałą populację w Wielkiej Brytanii. W Polsce, gdzie
mamy o wiele ostrzejsze zimy,
egzotyczne kangury raczej nie
przeżyłyby.
Plastuś przyszedł na świat w
prywatnej hodowli w Wielkopolsce. Biologiczna matka przeszła
poważną operację usunięcia torbieli, dodatkowo zestresowała
się podczas wielkiej burzy, która
przetoczyła się nad Wielkopolską. Wszystko to doprowadziło do olbrzymiego stresu, który
popchnął matkę do wyrzucenia
maleństwa z bezpiecznej torby,
gdzie nosiła swoje dziecko.
Każda próba podrzucenia małego kangurka kończyła się odepchnięciem. Jedynym ratunkiem
okazała się fachowa pomoc,
którą otrzymał dzięki trosce Michała Bednarka i pracowników
ze Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji i Ratowania Zwierząt
Rzeźnych „Benek”.
Ciąża u kangurów trwa zaledwie kilkanaście dni. Samica zazwyczaj rodzi tylko jedno młode, które o własnych siłach przedostaje się do sutków osłoniętych torbą lęgową. Tuż po porodzie małych kangur jest wielkości orzecha nerkowca. Plastuś
został wyrzucony z bezpiecznej
torby dopiero w trzecim tygodniu od narodzin. Zdążył trochę
podrosnąć, ale bez fachowej pomocy na pewno by nie przeżył.
Kangury, zanim rozpoczną samodzielne życie, przebywają w
torbie matki aż osiem miesięcy.
Dwunasty lutego dla niektórych uczniów naszej szkoły
miał być dniem wyjątkowym. Z
niecierpliwością czekaliśmy na
świnię, która miała nas odwiedzić. Zwykle to my odwiedzamy
te zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Tym razem jednak
miało być inaczej. Jakież było
nasze zdziwienie, gdy ze świni
zrobił się kangur. Jak się później
okazało, świnka była w niedyspozycji i odmówiła przyjścia do
nas. W zastępstwie jednak wysłała kangura Plastusia.
Ciekawym opowieściom na
temat tego cudownego stworzonka nie było końca. Jego
opiekun, pan Michał Bednarek,
opowiedział nam, jak trudno jest
wychować młodego kangura w
nienaturalnych warunkach. Nie
tak łatwo znaleźć dla niego zastępcze mleko i nie da się go, tak
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Wizyta kangura
Plastusia

jak szczeniątka czy źrebiątka,
nakarmić smoczkiem, bo kangury nie potraﬁą ssać. Dowiedzieliśmy się, jak żyją kangury w
naturalnych warunkach, jak potraﬁą walczyć o swoje przetrwanie i co to tak na prawdę znaczy,
że kangur “boksuje”. Największą
jednak atrakcją było móc dotknąć, pogłaskać, przytulić i zaobserwować, jak kangur się porusza.
Teraz czekamy na następne
spotkanie... Już wiemy, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, mają
swoje nastroje, więc nie nastawiamy się na to, co przyjedzie z
panem Michałem.

MAJA SZWANKA
JERZY KOT

FOT. (3X) JERZY KOT
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FOT. EMEDEA

Wszystko dla dzieci
niepełnosprawnych

M

irosława Maślak, dyrektor
Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego „Emedea” w Poznaniu postanowiła zbudować dla podopiecznych grotę solną. Wpłynie bowiem niezmiernie korzystnie na zdrowie niepełnosprawnych dzieci.
Zanim „Emedea” w 2014
roku wprowadziła się do jednego z nowoczesnych budynków przy ulicy Bosej 15 w Poznaniu, konieczny był remont.
Wszystkie pomieszczenia zostały zaadaptowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Tutaj maluchy z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, znacznym, umiarkowanym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
w wieku od 3 do 25 lat, otrzymują pomoc i wsparcie. Ośrodek utrzymuje się z dotacji.
Podlega kuratorium i władzom
miejskim. Każda złotówka jest
mądrze zaplanowana i wydana. Pracują tutaj ludzie z pasją, którzy nie liczą czasu, gdy
trzeba na przykład przygotować bal karnawałowy.
– Z ośrodkiem związałam
się na dobre i złe– mówi Mirosława Maślak. – „Emedei”
oddaję całe serce i większość
wolnego czasu. Mam wiele
pomysłów. Dzięki ich realizacji ośrodek będzie się rozwijał,
przynosząc ulgę podopiecznym i ich rodzicom.
Pracują tutaj: nauczyciel terapeuta, oligofrenopedagog,
psycholog kliniczny, pedagog,
ﬁzjoterapeuta, neurologopeda. Codziennie stają oni przed
nowymi wyzwaniami, starając
jak najlepiej im sprostać.

– Wprawdzie koszty pracy są wysokie, ale założyliśmy,
że dzieci muszą mieć jak najlepszą opiekę, dlatego zatrudnieni na etat specjaliści pracują wyłącznie u nas – mówi
prokurent Magdalena Łysik.
– Dzięki temu mamy gwarancję, że wszystkie siły, umiejętności, doświadczenia wykorzystają dla dobra naszych
podopiecznych. Dzieci na etapie przedszkolnym i szkolnym
przebywają u nas w ramach
godzin dydaktycznych od 8 do
13. Mają do dyspozycji świetlicę czynną od 7 do 16.
Aby dziecko traﬁło do Ośrodka „Emedea” na etap przedszkolny lub szkolny, opiekunowie są zobowiązani dostarczyć
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na niepełnosprawność sprzężoną, w którym określony jest
stopień niepełnosprawności
intelektualnej. Na tej podstawie ustala się plan edukacji i
stymulacji.
Prowadzone są zajęcia edukacyjne, z muzykoterapii, plastyczne, kulinarne, dogoterapia. Trzyletnie maluchy rozpoczynają od przedszkola, potem wchodzą w I, II i III etap
edukacyjny. Rosną wraz z programem i nabywanymi umiejętnościami. Dzięki windzie i
podziemnemu parkingowi rodzice mają ułatwiony dostęp
do placówki. Mirosława Maślak brała udział w tworzenia
ośrodka od początku. Przydało
się jej wieloletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Ośrodek jest
bezustannie usprawniany.

– Rodzice traﬁają do nas
często w stanie głębokiego
stresu, a nawet szoku po otrzymaniu diagnozy o stanie ich
dziecka – mówi Mirosława Maślak. – Tutaj maluch otrzymuje pełną opiekę i szansę rozwoju. To bardzo ważne, bo powoli znikają rodzicielskie lęki.
Wzrasta poczucie bezpieczeństwa, które pomaga zmierzyć
się z losem.
Gdy ośrodek startował, w
Poznaniu nie było placówki w
takim stopniu skupiającej jednocześnie rehabilitację, edukację i wychowanie. Rozpoczętą działalność promowano
przede wszystkim w publicznych ośrodkach zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, anonsach prasowych, ale najskuteczniejsza
okazała się tak zwana „poczta
pantoﬂowa”. Chodziło o to, by
rodzice polubili to miejsce, zaufali pracownikom. Nie „wyrywano” starszych dzieci ze swoich środowisk, tylko skupiono
się na maluchach, które tutaj
zaczęły edukację.
– W naszej placówce nie ma
tak zwanej pracy gabinetowej,
czyli wyczekiwania na wizytę
u specjalisty – dodaje Mirosława Maślak. – Tutaj dziecko objęte jest kompleksową terapią.
Specjaliści dzielą się wiedzą
o nim na spotkaniach, dzięki
którym powstaje pełen obraz
podopiecznego.
Aby wyczulić innych na potrzeby
niepełnosprawnych
dzieci Mirosława Maślak wpadła na wspomniany pomysł
budowy groty solnej. Jej argumentacja była prosta. Podopieczni potrzebują tlenu. Jego
działanie jest bezcenne. Uruchomiono już niezbędne procedury, włączono Fundację
„Siepomaga” i Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „Intuicja”.
Więcej informacji można
uzyskać na: www.siepomaga.
pl/f/orewemedea, pod telefonami 61-222-00-04, 530-235599 lub pod adresem e-mail:
orewemedea@emedea.pl.

AURELIA PAWLAK

O

szczęśliwym
życiu
szczególnie mocno marzą osoby z niepełnosprawnością. Samodzielność, niezależność i praca to pragnienia, w realizacji których pomaga
niepełnosprawnym
Akademia Życia. To miejsce
w centrum Polski, do którego
na pół roku przyjeżdżają osoby niepełnosprawne ruchowo i biorą udział w intensywnych zajęciach, by zmienić
swoje życie. Projekt realizowany jest przez Fundację im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej” w latach 2013-2018.

TRZEBA DZIAŁAĆ
Natalia jest niepełnosprawna ruchowo, porusza się
głównie za pomocą wózka.
Po skończeniu studiów nie
miała pomysłu, jak pokierować swoim życiem. Myślała
o rozpoczęciu kolejnego kierunku, żeby tylko nie wracać
na wieś.
– Nie chciałam studiować
dla samego studiowania, bo
tak można studiować całe
życie i stać w miejscu. Chciałam spróbować czegoś innego. Dlatego, gdy dowiedziałam się o Akademii Życia, postanowiłam wypełnić formularz zgłoszeniowy – wspomina Natalia.
To był początek nowego życia! Natalia już wie, że
w 95% może funkcjonować
bez wsparcia innych ludzi.
Udowadnia to każdego, dnia
mieszkając samodzielnie w
Poznaniu i pracując zawodowo jako administrator strony
internetowej w jednej z poznańskich agencji reklamowych. Od ukończenia Akademii Natalia szuka nowych
możliwości rozwoju, zamiast
koncentrować się na rzeczach nieosiągalnych.
Do Akademii przyjeżdżają osoby z niepełnosprawnością ruchową w wieku
18-25 lat, które są zależne
od innych ludzi. To szczególnie wartościowy program
dla osób po wypadkach. Tutaj uczą się samodzielności, uruchamiają motywację
do działania i rozwijają swoje mocne strony. Absolwenci
Akademii, jak sami mówią,
nabierają wiatru w żagle, nie
boją się wyzwań, stawiają i
realizują nowe cele.

ZMIANY, ZMIANY
Obecnie czwarta grupa uczestników uczy się samodzielności i przygotowuje do podjęcia pracy. Akademię ukończyły już 22 osoby,
które układają sobie życie w
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JAK SIĘ ZGŁOSIĆ
DO AKADEMII
ŻYCIA?

Uczy – jak żyć

Wystarczy wejść na stronę http://www.akademiazycia.org/ w zakładkę O Akademii/ rekrutacja i wypełnić
krótki elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłosić
można się w każdej chwili. Nie odkładaj tego na później!

rodzinnych domach lub nowych środowiskach, są na
stażach, pracują lub podjęli dalszą naukę. Słowem –
zmieniają swoje życie!
Marta, jedna z uczestniczek I edycji Akademii,
oprócz wyboru drogi zawodowej postanowiła założyć
rodzinę. Jest w zaawansowanej ciąży i uśmiech nie schodzi z jej twarzy.

Do 2018 roku do Konina przyjadą jeszcze 4 grupy
uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki
ﬁnansowaniu przez duńskie
Fundacje VELUX. Po przyjeździe do Konina uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie jedynie wyżywienie.

– Akademia wspiera dążenie do samodzielności, niezależnie od dysfunkcji ﬁzycznych. Przykład Marty, która spodziewa się dziecka,
jest dowodem na to, że każdy może funkcjonować normalnie, w co nie wierzy wiele osób poruszających się
na wózkach – mówi Danuta
Grodzka, szefowa mieszkań
treningowych.

Akademia Życia / Start up
for young disabled people to
5-letni (2013-2018) ogólnopolski projekt, którego celem
jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50 młodych osób (18-25 lat) z niepełnosprawnością narządu
ruchu, głównie po urazach
rdzenia.

Pobyt w Akademii pokazuje, że utrata sprawności nie
jest przeszkodą, by mieć i realizować swoje pasje, spełniać się zawodowo i rodzinnie, być szczęśliwym. Bariery
trzeba pokonywać codziennie, jeśli przełamie się swoje
lęki w głowie.

Projekt realizowany jest
przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ z Konina (KRS 0000
197058) w partnerstwie z
Miastem Konin, a ﬁnansowany przez duńskie Fundacje VELUX.

kompetencji, zainteresowań
i marzeń.
Plany te zawierają: treningi
samodzielności (np. w wykonywaniu czynności dnia
codziennego, poruszania się
środkami komunikacji miejskiej, przyrządzania posiłków,
sprzątania), udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji
(na sali gimnastycznej, na
basenie i w plenerze), treningi
sportowe, taniec na wózkach,

spotkania z własnym coachem, który dobiera i kieruje szkoleniami zawodowymi
uczestnika, a także, dodatkowo, naukę języków obcych i
pomoc psychologa.
Najbardziej aktywni uczestnicy Akademii Życia odbywają półroczne, płatne staże zawodowe (zdalne lub w wybranym mieście), by potem wystartować na otwartym rynku pracy.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na 6
miesięcy. Mieszkają w przystosowanych do ich potrzeb
mieszkaniach treningowych
na konińskiej starówce. Jednorazowo w mieszkaniach
mieszka 6 do 8 osób. Każdy
z uczestników realizuje indywidualny plan dostosowany
do stopnia jego sprawności,
predyspozycji, umiejętności,

FOT. (3X) ARCHIWUM FUNDACJI „PODAJ DALEJ”

– Największą zasługą projektu jest to, że szukam innych rozwiązań, na przykład jeśli spadnie mi jakiś
przedmiot w miejsce gdzie
nie mogę sięgnąć, to biorę
kij do ręki i przesuwam go
w miejsce dostępne dla moich rak. Zauważyłam też, że
lepiej reaguję na zmiany już
się nie boję ich tak panicznie
jak wcześniej. Teraz zmiany oznaczają dla mnie inne
możliwości. Lepiej spróbować coś zrobić, niż nie próbować wcale, bo druga szansa może się nie powtórzyć
– podkreśla Natalia.

JAK DZIAŁA
AKADEMIA ŻYCIA?
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Więcej na:
www.akademiazycia.org
Kontakt:
Karol Włodarczyk
tel. 63 211 22 19
e-mail:
k.wlodarczyk@podajdalejorg.pl

JOANNA SZYMCZAK
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ilku przedstawicieli organizacji pozarządowych z
powiatu poznańskiego ma do
zrealizowania istotne cele.
Grupa składająca się z osób
zaangażowanych w inicjatywy z obszaru tematyki niepełnosprawności, rozwoju społeczności gminnych oraz aktywności lokalnej zasiada w
Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Zebranie wyborcze zorganizowano 2 lutego w Sali Sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Jan Grabkowski, starosta poznański witając uczestników
przybliżył założenia PRDPP w
odniesieniu do ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.
873). Do składu PRDPP zgłoszono 17 osób. Spośród nich 30 delegatów organizacji pozarządowych wybrało 8 osób. W Radzie zasiada łącznie 16 osób – 8
przedstawicieli NGO, 4 reprezentantów Rady Powiatu w Poznaniu i 4 – Zarządu Powiatu.
Skład PRDPP tworzą: Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie),
Aleksandra Mazurek (Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska
w Europie w Pobiedziskach),
Beata Depczyńska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna droga” w Luboniu, Władysław Harasimowicz (Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Progres” w Komornikach), Tomasz
Łęcki (Stowarzyszenie „Dzieje”

Wybrano Radę
Pożytku Publicznego
FOT. WWW.POWIAT.POZNAN.PL

K

MARZEC 2016

Sprawdzanie listy kandydatów.
nik Starosty Poznańskiego do
Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Elżbieta Tonder, Pełnomocnik Starosty Poznańskiego do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Bardzo cieszy fakt, że środowisko osób z niepełnosprawnościami ma w PRDPP swoich
przedstawicieli. Sprawy tej grupy społecznej, a co najważniejsze jej specyﬁczne problemy i
potrzeby, wymagają zdecydowanego głosu. Projektując drogi czy
pomieszczenia nie można zapominać o udogodnieniach technicznych i architektonicznych.

w Murowanej Goślinie), Gniewko Niedbała (Ochotnicza Straż
Pożarna w Puszczykowie), Stanisław Smektała (Klub Tenisa
Stołowego „Net” w Mielnie w
gminie Czerwonak) oraz Tomisław Stefaniak (Fundacja Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku koło Mosiny). Radę Powiatu w PRDPP reprezentują:
Grażyna Głowacka, Małgorzata
Halber, Marek Lis, Tomasz Jerzy
Pawłowski. Po stronie Zarządu
Powiatu w składzie PRDPP zasiadają m.in.: Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu, Tomasz Skupio, Pełnomoc-

Zaangażowanie w działania na
rzecz tego środowiska jest niezbędne również w wielu innych
obszarach.
Do kompetencji Rady, jak czytamy na stronie www.powiat.
poznan.pl, należy opiniowanie
projektów strategii rozwoju powiatu poznańskiego, projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o których mowa w
art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
zwanymi dalej organizacjami, w
tym programów współpracy powiatu z organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów
między organami administracji
publicznej a organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w
tym zlecania zadań do realizacji
przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Seniorzy – artyści sceny

Deklamują aktorzy z Zespołu Dziennych Domów Pomocy
Filia nr 1 „Klub Centrum”.

M

ieszkańcy osiedla Kosmonautów na poznańskich
Winogradach oraz zaproszeni goście po raz kolejny przyszli podziwiać muzyczne i te-

atralne prezentacje jasełkowe seniorów. VI Przegląd Jasełek zorganizował 1 lutego Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5 „Klub Winogrady” i

Osiedlowy Dom Kultury „Orbita”.
Chociaż święta Bożego Narodzenia minęły, występy osób
starszych, do których przygotowywały się wiele miesięcy, pozwoliły znowu poczuć wyjątkowy nastrój. Artyści mimo wieku
i ograniczeń zdrowotnych z zaangażowaniem oddali się przydzielonym rolom. Prezentowano
polskie kolędy oraz przedstawienia teatralne o głębokim znaczeniu społecznym. Taka właśnie
była inscenizacja dwudziestoosobowej grupy „Słoneczny Dębiec” z ZDDP Filia nr 6 „Słoneczna Przystań” pod tytułem „Ktoś
puka do drzwi”. Spektakl poruszył problem bezdomności oraz
walki dobra ze złem.
Wystąpiły zespoły m.in. z domów pomocy społecznej, dzien-

nych domów pomocy społecznej
i klubów seniora. W wydarzeniu
wzięło udział 130 osób. Jury za
grę aktorską nagrodziło seniorów z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory, za wyraz artystyczny – ZDDP Filię nr 5 „Klub
Winogrady”, za oprawę muzyczną – ZDDP Filię nr 4 „Klub Starówka” oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Suchym Lesie, za
ciekawe kostiumy – ZDDP Filię
nr 1 „Klub Centrum”, za scenograﬁę artystyczną – ZDDP Filię nr
6 „Słoneczna Przystań”, za wymowę przedstawienia – ZDDP
Filię nr 3 „Klub Promień”. Nagrodę publiczności przyznano grupie artystycznej „Atena” z ZDDP
Filia nr 1 „Klub Centrum”. Patronat medialny sprawował „Filantrop Naszych Czasów”.

KAROLINA KASPRZAK
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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asz dzień dzielą kolejne alarmy, które włączają
się na mojej komórce. Jednak z
nią się nie rozstaję. To „pikają” alarmy wyznaczające pory
kolejnych dawek leków, albo
alarmy wyznaczające czas bez
jedzenia (przed i po braniu leków). Trochę jak w wojsku.
Ale ja zawsze lubiłam mieć
wszystko dobrze zorganizowane i może czuję się jakoś ograniczona przez ten reżim czasowy, ale rano bardzo mi pomaga. Wiadomo dokładnie, kiedy Pawełek ma wstać, na którą
ma być gotowe śniadanie. Jeszcze się tylko stresuję, że mogę o
czymś zapomnieć. Dać coś do
zjedzenia, gdy jeść nie można.
Ale stosowane alarmy te granice wyznaczają. No i Pawełek
sam pamięta.
W zeszłym tygodniu był chory. Miał gorączkę. Musiał dostawać paracetamol. Raz mi się
zdarzyło, że temperatura mu zaczęła rosnąć, gdy był po podaniu prografu – czyli w czasie, w
którym nie może jeść i przyjmować innych leków. Spanikowana chciałam mu podać paracetamol, ale on mi przypomniał,
że muszę poczekać. Czekaliśmy
z okładami na czole, z lodem
pod pachą, cierpliwie. Jak Pawełek mi wtedy zaimponował!
Swoim rozsądkiem, tym, że pamięta, nawet, gdy ledwo stoi na
nogach! Swoim spokojem i opanowaniem.
Codziennie kontroluję, ile
mamy leków, czy na pewno
żadnego z nich nie zabraknie.
Zamawiam w aptece z wyprzedzeniem. Mamy wszystkie stosowane zaświadczenia, więc
w zasadzie każdy lekarz może
nam wypisać receptę. Leków
immunosupresyjnych nie może
zabraknąć.
Dieta na razie nie jest tak
ważna. Podczas ostatniej wizyty nasza doktor złagodziła ograniczenia, ponieważ u Pawełka pojawiła się niedokrwistość.
Ma jeść. Dostaje też zastrzyki
krwiotwórcze. Takie same, jak
przed przeszczepem.
Pamiętam, że dostawaliśmy
je wtedy ze szpitala za darmo.
Ostatnią dawkę przywiózł wtedy osobiście nasz doktor do
domu. Cieszyliśmy się, że to już
po raz ostatni. O tym zapewnialiśmy Pawełka.
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Dwa życia
Teraz lek kupujemy w stu
procentach płatny, po przeszczepie zniżka nie przysługuje (a kosztuje prawie 800 złotych). Znów robimy zastrzyki
w domu. Dziś właśnie wypada
kolejny.
Pawełek przypomniał nam,
że przecież miało już tego
nie być; ale zrozumiał, że być
musi…
Czułam się potwornie. Tak
jak bym to ja zawiodła swoje
dziecko, oszukała je.
Nigdy Pawełka nie okłamujemy. W sposób dostosowany do
wieku, ale zawsze przekazujemy mu prawdę. Mówimy o radościach, nadziejach, ale nie
ukrywamy tez tego, co może
być trudne.
Raz tylko przed przeszczepem, nie przygotowaliśmy go
na to, że może się nie udać. Że
może nie skończyć się na jednym pobycie na bloku operacyjnym. Myślę, że dlatego tak
mocno to przeżył. Ale sami nawet nie pomyśleliśmy, że może
być inaczej, niż się spodziewaliśmy. Sami też się na taki scenariusz nie przygotowaliśmy.
Potem zastanawiałam się, że
może trzeba było. Może trzeba było drążyć statystyki, wypytywać o to, co może się nie
udać. Może trzeba było „przećwiczyć”, także z Pawełkiem,
takie sytuacje, ale w końcu doszłam do wniosku, że nie. Że
nie jest to zgodne z moim sposobem patrzenia na świat. Gdybym miała „przygotowywać” się
na wszystko, co może się nie
udać, na wszystkie potencjalne niepowodzenia, to chyba już
bym dawno zwariowała. Poruszamy się z Pawełkiem na krawędzi, on od momentu swoich
narodzin… Ryzykujemy każdego dnia, ale tak właśnie żyjemy. Dzięki temu żyjemy w miarę normalnie.
Może zabrzmi to banalnie,
ale „no risk, no fun”... Coś w
tym jest. Pawełkowi też się należy trochę radości z życia. Czasami to, że zdecydujemy się na
jakiś wyjazd z Pawełkiem, że
zabierzemy go w jakiś miejsce, gdzie narażony jest na kontakt na przykład z infekcją, obraca się przeciwko nam. Pawełek choruje, ale nie mamy sumienia zamknąć go w domu….
niech żyje, na ile może. Rezy-

gnujemy z kina, bawialni, ale
na festyn na świeżym powietrzu jedziemy. Rezygnujemy z
urodzin na ściance wspinaczkowej, ale do kolegi na wieś dajemy się zaprosić. Rezygnujemy z gry w piłkę z chłopakami,
ale codziennie gramy w piłkę
w ogródku z Pawełkiem. Może
trochę po omacku, ale szukamy
naszego nowego miejsca.
Krąg naszych przyjaciół
znacznie się skurczył. Wielu z
nich nie przetrwało, bo trudno jest się z nami na przykład
umówić. Trudno jest zrozumieć, że mamy inne priorytety. Mamy nowych znajomych,
którzy poznali Pawełka. „Byli”
z nami, gdy w Warszawie staczaliśmy bitwę za bitwą. Budujemy na nowo. Na starych fundamentach, ale i wznosząc zupełnie nowe.
Jakoś się wszystko poukłada.
Kolejne badania. Pawełka
wyniki wprowadzą, albo i nie,
jakieś zmiany do naszego życia. Jeżeli trzeba będzie poprzestawiać alarmy w komórce, to
je poprzestawiamy. Wszystko
jest do zrobienia.
Pragniemy oczywiście spokoju, jak najmniej wyjazdów do
Warszawy. Pragniemy, by Pawełek mógł chodzić do szkoły. Cieszyć się nowymi zdarzeniami, poznawać nowych kolegów. Marzymy, by nie chorował.
Chcielibyśmy, by Jacek mógł
skupić się na pracy, by klienci
zaczęli mu płacić.
Ja myślę, o swojej pracy. Na
razie w kategoriach rozmytych.
Długo mnie nie było na uczelni. Ostatni raz w kwietniu. Teraz mamy koniec września. Jakoś trzeba będzie wrócić. Nie
mam już w sobie tyle serca do
pracy, co wcześniej. Jakoś mnie
nie ciągnie. Nie mam w sobie
tego entuzjazmu, co kiedyś. Nie
czekam z ciekawością, kogo
będę mieć w grupie. Jak się będzie pracować? Jak zwykle, najlepiej jak potraﬁę, będę prowadzić zajęcia, ale boję się, że nie
będzie w nich „mnie”… tylko
wiedza. A jak to będzie „beze
mnie”?
A może odnajdę się na nowo
w zawodowym życiu?
Ciągle, gdzieś w głębi serca,
na razie jeszcze bardzo głęboko, mam pragnienie, by robić
coś swojego, u siebie… dla in-

nych, ale nie mając nad sobą
reżimu czasowo-osobowego.
A może to strach, że znów nie
będę mogła robić tego, co powinnam. Wiem, że uczelnia
poradziła sobie beze mnie doskonale, ale mam takie poczucie, że zawiodłam, bo tak długo
mnie nie było. Może nie można
aż tak przejmować się pracą?
Praca to praca. Są rzeczy w danej chwili życia ważniejsze.
A może to coś innego? Może
w człowieku dojrzewa coś takiego, że chce spróbować czegoś sam? Zrobić coś samodzielnie. Zmierzyć się ze światem, ekonomią. Zaistnieć. Ja
jako ja, a nie jako ZUT.
Ale do tego trzeba mieć kapitał. Kapitał umiejętności, emocji, czasu, kapitał ﬁnansowy.
Wszystkiego jeszcze nie zgromadziłam, więc trzeba jeszcze
poczekać.
Zadanie na jesień: zakończyć
etap ostatnich sześciu lat, które w całości podporządkowane
były przeszczepowi.

ROZDZIAŁ 20
POZA GRANICAMI
NORMY
WRZESIEŃ–
–PAŹDZIERNIK 2012
WARSZAWA
Wczoraj badania. Wyniki
poza granicami normy. Dzisiaj
badania. Wyniki jeszcze bardziej poza granicami normy.
Traﬁliśmy na oddział. Słońce
świeci. Przedziera się przez żaluzje. Piękne, jesienne popołudnie.
Jutro biopsja. Coś się dzieje. Nie wiadomo co. Trzeba
sprawdzić. Jak trzeba, to trzeba… Są rzeczy na które wpływu nie mamy i z nimi nie warto się spierać. Nawet w sercu nie
warto stawiać zbędnych pytań.
Przyjąć i szukać wszystkich sposobów, by było lepiej.
Tym razem przyjechaliśmy z
jedną torbą. Zupełnie nie przygotowani na dłuższy pobyt. Na
szczęście jest Ola. I pomoże. Pożyczymy od niej łóżko do spania
w szpitalu. Nastawi nam pranie.
I jakoś przetrwamy. Oby nie za
długo. Oby wszystko było dobrze, a wyniki polepszyły się jutro.
cdn.
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– Mamusiu, lód spadł mi na
dywan – zawołał czteroletni syn
Ani.
Nie wiedziała, co w tym momencie się z nią działo. To nie
był pierwszy raz, gdy Jakub coś
zniszczył lub zabrudził. Dziś
jednak poczuła, że traci cierpliwość. Uderzyła synka w twarz.
Zaskoczony Kubuś podniósł w
odruchu samoobrony rączki, ale
Ania bez słowa uderzyła go jeszcze raz.
– Mamusiu, proszę, nie bij, to
boli – zawołał płaczliwie.
Jego słowa odbiły się w jej głowie echem, a głos Jakuba zamienił się w jej własny…

ZABAWA WALENTYNKOWA W KALISZU

Dla osób
niepełnosprawnych

*

FOT. (2X) MARIUSZ PATYSIAK

– Proszę mamo, przestań,
to boli – wołała Ania jako mała
dziewczynka.
Matka okładała Anię bez opamiętania, a ona próbowała znaleźć wytłumaczenie dla jej zachowania. Bezskutecznie. Matka nigdy nie potrzebowała specjalnego powodu do tego, żeby
uderzyć Anię. Kiedy nagromadziła się w niej złość, biła Anię,
żeby się wyładować. Tak po prostu. Odkąd pamiętała, jej życie
było piekłem. Ania do dziś widzi twarz matki, kiedy brała ja w
obroty.
– Co to za plama na bluzce?

9

lutego w restauracji „Margo” odbyła się, jak co roku,
integracyjna zabawa walentynkowa dla osób niepełnosprawnych, w której udział
wzięło ponad 300 osób niepełnosprawnych z placówek
rehabilitacyjnych z Kalisza
i sąsiednich powiatów. Byli
to uczestnicy z dziewięciu
warsztatów terapii zajęciowej
i pięciu środowiskowych domów samopomocy.
Imprezę zorganizowali: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
w Kaliszu, Fundacja „Aktywni
Zawodowo”, Stowarzyszenie
„Wszystko dla Kalisza”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Przyjaciele” z
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Przygodzicach. Opiekunowie z WTZ w Odolanowie zorganizowali kilka zabawnych
konkursów. Nagrody ufundował prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz oraz

sponsorzy i właściciele lokalu – Margota i Cezary Suszyńscy. Przybyli m.in. przedstawiciele Rady Miasta Kalisza, dyrektor kaliskiego MOPS, członkowie Zarządu Fundacji. Zabawa przebiegała w radosnej atmosferze.
Organizacji tego typu imprez przyświeca idea szerszej integracji osób niepełnosprawnych, spotkania się w
większym gronie, nawiązanie
nowych kontaktów i utrwalenie już istniejących. Od blisko
dziesięciu lat obserwujemy
spadek liczby podobnych działań. Powodem są stale malejące środki na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych w Polsce. Fundacja „Miłosierdzie” w Kaliszu jest jedną z niewielu organizacji, które w ciągu roku realizują dla
osób niepełnosprawnych kilka
takich działań, co zasługuje na
uznanie.

MARIUSZ PATYSIAK

E

wa Broniarz z fryzjerstwem jest związana od
pięćdziesięciu lat. A od lat kilku za darmo czesze seniorów.
Jej sprawne ręce przeistaczają ich w damy i dżentelmenów. Seniorzy nie wyobrażają sobie, by ktoś inny zajmował się ich fryzurami. Niecierpliwie czekają na spotkanie z
nią. A ona kocha swój zawód.
Jest drobną, zadbaną seniorką, zawsze w dobrym humorze. Mówi o swojej pracy z pasją. Po przejściu na emeryturę zajmuje się nie tylko bezpłatnym strzyżeniem seniorów, ale także wyczarowywaniem modnych fryzur. Lubi i
szanuje starszych ludzi. Dobrze jej się z nimi współpracuje. Pani Ewa praktykuje w gabinecie fryzjerskim Ośrodka Doskonalenia Zawodowego przy
ulicy Jeleniogórskiej w Poznaniu. Tu seniorzy mogą wystąpić w roli modeli, dzięki którym młode adeptki fryzjerstwa
mają możliwość praktycznej
nauki zawodu.
Pani Ewa ma stałych klientów, którzy co czwartek przychodzą się czesać. Pomimo
napiętego graﬁku zachęca
nowe osoby do korzystania z
usług salonu. Miejsce się znaj-

– zapytała z groźbą w głosie w
dniu, kiedy Ania po raz pierwszy
szła do szkoły.
– Nie zauważyłam jej – skłamała Ania i od razu zaczęła
drżeć na całym ciele.
– Ach, panienka nie raczyła
nawet tego dostrzec. Pora, żeby
otworzyła swoje zaspane ślepia!
– krzyczała coraz głośniej.
Ania poczuła silne uderzenie
w policzek. Nie mogła powstrzymać łez, cisnących się do oczu.
Nie odważyła się jednak nic powiedzieć. Dobrze wiedziała, że
każde jej słowo spotęguje gniew
matki.
– Co to za płacz? Ty pierzesz
swoje rzeczy, czy ja? To ja powinnam wyć z rozpaczy, że
mam takie dziecko! – wrzeszczała matka z wykrzywioną z
wściekłości twarzą. Uderzyła
Anie tak mocno, że ta zatoczyła
się pod ścianę.
– Jadwiga, zostaw dziecko w
spokoju, zaraz idzie do szkoły, jak ona będzie wyglądać? –
wtrącił nieśmiało ojciec, który
stanął w przedpokoju.
Matka nie dała się jednak zbić
z tropu, to ona dominowała w
ich rodzinie.
– A jak będzie wyglądać w
brudnej bluzce? Wtedy powiedzą, że matka jest niechluj i nie
dba o dziecko!

dzie. Seniorzy dość długo siedzą na fryzjerskim fotelu, bo
pani Ewa zdradza uczennicom
tajniki zawodu. Uczy, doradza,
poprawia. Największą satysfakcję ma wówczas, gdy fryzura się podoba.
– O fryzjerstwie marzyłam w
dzieciństwie – mówi. – Rodzice byli niezadowoleni, bo ten
zawód był traktowany w tamtych czasach z pobłażaniem.
Nikt nie był w stanie zmusić mnie do podjęcia nauki w
szkole handlowej. Rodzina
ustąpiła i rozpoczęłam praktykę w salonie fryzjerskim. Dzisiaj fryzjerstwo jest branżą docenianą. Pojawili się styliści,
wizażyści, a umiejętne strzyżenie i koloryzacja jest w cenie.
W dzieciństwie nie czesała lalek. Jedyna lalka, którą się
bawiła, nie miała włosów. Była
to „szmacianka”, więc nie mogła służyć za fryzjerski model. Po raz pierwszy nożyczki wzięła do ręki, gdy zaczęła uczęszczać na praktyki. Po
szkole zawodowej było technikum, kursy, szkolenia. Nadal
podnosi kwaliﬁkacje, wyszukując w Internecie najmodniejszych fryzur, które potem „tworzy” na senioralnych głowach.
Praca jest dla niej miłą formą
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ktoś wykryje, jak matka ja traktuje. Wstydziła się tego i mimowolnie czuła się trochę winna.
Wydawało się jej, że nie jest dobrą córką, tym bardziej, że matka wciąż to podkreślała.
– Za jakie grzechy los mnie
pokarał takim okropnym dzieckiem – wzdychała.
Więc Ania uważała, że jest
brzydka, głupia, niepotrzebna.
Była zastraszona, bała się odzywać na lekcjach. Tym bardziej,
ze od pewnego czasu jąkała się.
Bała się, że inne dzieci będą się
z niej wyśmiewać. Wychowawczyni, niestety, nie domyślała się
prawdziwych powodów milczenia Ani.
– Proszę, teraz Ania przeczyta następny fragment – poprosiła któregoś dnia na lekcji polskiego. Powtórzyła prośbę trzykrotnie, ale Anię za każdym razem odmawiała odpowiedzi.
– Czytaj! Ile mam cię jeszcze
prosić – nauczycielka wezwała
Anie kolejny raz. – Co się z tobą
dzieje, Aniu? Nie słuchasz, co
się do ciebie mówi. Jak mam ci
postawić dobrą ocenę, jeśli nie
chcesz odpowiadać? Zastanów
się nad swoim zachowaniem.
cdn.

Dzieciństwo
mokre od łez
– Daj spokój, nie jej musisz od
razu tak bić – tato próbował bronić Anię.
– A ty co myślisz, że lepiej się
znasz na wychowaniu dzieci?
Proszę bardzo, możesz się zająć całym gospodarstwem, zatroszcz się o swoją córeczkę!
– huknęła.
Ojciec położył uszy po sobie i
wyniósł się do swojego pokoju.
Był w porządku, tyle, ze zbyt słaby, żeby przeciwstawić się matce.
Wbrew obawom Ani pierwszy
dzień w szkole minął bez przykrych niespodzianek. Nikt nie
zauważył sińców ani śladów łez
na buzi Ani. Wszyscy byli zaaferowani rozpoczęciem nauki, pokazywaniem sobie nowych piórników i tornistrów. Ania cieszyła
się, że mogła chodzić do szkoły
i w ten sposób choć przez kilka
godzin odpocząć od złego spojrzenia matki, jej wyrzutów, krzyków i razów.

Ale szkoła oznaczała również wczesne wstawanie. Zanim Ania wyszła z domu, musiała posprzątać w pokoju i pościelić łóżko. Pamięta, jak raz
zapomniała zmienić prześcieradło. Od jakiegoś czasu moczyła się w nocy. Matka oczywiście
stwierdziła, że robi to złośliwie.
– Po prostu nie chce ci się
wstać w nocy i iść do ubikacji!
– wrzeszczała na córkę i wyciągnęła pas z szafy. – Ja cię zaraz
oduczę lenistwa!
Ania ze łzami w oczach zapewniała, że to nie jej wina, że
to się stało, gdy spała. Matka kazała jej ściągnąć spodnie i majtki. Usiadła na krześle, przewiesiła Anię przez swoje kolano i
uderzyła: raz, drugi, trzeci… Potem Ania przestała liczyć. Jak jej
wtedy nienawidziła! Jeszcze dziś
pamięta to uczucie. Gdyby miała choć odrobinę odwagi albo
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wsparcie ze strony ojca, może
umiałaby się obronić. Może
znalazłaby w sobie dość siły, by
krzyknąć, że to niesprawiedliwe i że nie może jej bić. Ania tak
bardzo chciała, by i matkę ktoś
zlał pasem. Przeraziła córka do
tego stopnia, że następnej nocy
znowu miała mokre prześcieradło.
Po kolejnym biciu Ania nie
mogła usiąść na pupie.
– Nie wierć się tak, Aniu –
upomniała ją wychowawczyni
na lekcji.
Możliwe, ze nauczyciele zauważyli coś dziwnego w jej zachowaniu. Ale w tamtych czasach nikt specjalnie nie interesował się maltretowanymi dziećmi. Sprawy rodzinne rozstrzygano w domu, a nie w szkole. Ania
była dzieckiem nieśmiałym,
właściwie nie miała kontaktu z
koleżankami z klasy. Bała się, że

HENRYK KUBISZTAL

spędzania czasu, daje jej energię i siłę. Poznaje ludzkie radości, smutki, problemy. Dzięki pracy z seniorami czuje się
potrzebna.
– Nie wszyscy seniorzy mają
godne emerytury, ale za to
dużo wolnych chwil – mówi
Ewa Broniarz. – Dlatego o nich
pomyślałam. Darmowe usługi
fryzjerskie połączone z nauką
przyszłych czeladników okazały się strzałem w dziesiątkę.
Pomogły nam ogłoszenia rozklejane na poznańskich osiedlach, przekazywanie informacji rodzinom, przyjaciołom,
znajomym. Gdy to miejsce zyskało dobrą sławę, zaczęło być
rozpoznawalne w Poznaniu.
Seniorzy nawiązują tu znajomości i przyjaźnie. Opowiadają o dzieciach, wnukach,
wyjazdach do sanatorium,

FOT. AURELIA PAWLAK

Fryzjerskie
metamorfozy seniorów

Ewa Broniarz (z lewej), seniorka i uczennica.
wyjściach do kina, o działalności w klubach i stowarzyszeniach.

– Niektórzy seniorzy czują
skrępowani – dodaje pani Ewa.
– Zapewniają, że gdyby mie-

li więcej pieniędzy, nie robiliby kłopotu. Bywa, że przepraszają za to, że przychodzą. Nic
bardziej mylnego, bo wszystkie nasze usługi wykonujemy z
wielką przyjemnością. Zachęcamy, by odwiedzali nas jak
najczęściej.
Często proszą o zmianę
uczesania. Nie boją się odważnych strzyżeń, koloryzacji.
Chcą wyglądać modnie. W salonie spełniane są te marzenia.
Zdarza się, że seniorki, patrząc
w lustro, nie wierzą, że zostały tak korzystnie odmienione.
Znowu czują się młode. Czasami tak się rozczulą, że z oczu
płyną łzy. Za zewnętrzną metamorfozą idzie także przemiana wewnętrzna.

AURELIA PAWLAK
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Zwiedzanie bez barier
60

wyżej 7 km, o sporej ilości podjazdów i z różnymi przeszkodami, gdzie osobie na wózku
potrzebne jest wsparcie asystenta.

W przewodniku, jak czytamy
we wstępie, zaprezentowano
trasy o trzech stopniach trudności: trasy łatwe, nizinne, bez
większych przeszkód, dostępne dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, trasy o pewnym stopniu trudno-

23

FOT. (2X) ARCHIWUM ZAZ „SWOBODA”

stycznia w Hali Arena w Poznaniu wystąpiła grupa Enej, która od
kilku już lat wykonuje piosenki, cieszące się niegasnącą popularnością. Podczas koncertów Enej staje
się prawdziwym wulkanem
energii i żywiołowości.
Oprócz szerokiego instrumentarium cechą charakte-

FOT. ARCHIWUM

tras turystycznych dla
osób z niepełnosprawnościami możliwych do pokonania pieszo, na rowerze i na
wózku inwalidzkim charakteryzuje przewodnik turystyczny „Województwo wielkopolskie – bez barier”, który napisali ojciec Stanisław Francuz
z synami Marcinem i Wiktorem. Publikacja powstała w
2015 roku w ramach projektu współﬁnansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w
dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ści, z niewielkimi podjazdami,
o długości do 7 km, z utrudnieniami w postaci nierówności
na drodze bądź trasami wodnymi i trasy trudne, długie, po-

Opisane trasy obejmują miasto Poznań, powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki,
średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński i złotowski. W przewodniku znajdują się kolorowe
zdjęcia znanych miejsc jak poznańska Katedra, Święta Góra
w powiecie gostyńskim czy widok znad Jeziora Ślesińskiego.
Turystom z dysfunkcjami

narządu ruchu autorzy proponują zwiedzanie m.in. Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w powiecie poznańskim, Pałacu w Rogalinie lub spacer po Wielkopolskim Parku Narodowym.
We wsi Ląd w powiecie słupeckim można zobaczyć bogato
wyposażony barokowy kościół
pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny i świętego Mikołaja Biskupa z lat 1651-1743
oraz zrekonstruowany gród
średniowieczny.
Przewodnik „Województwo wielkopolskie – bez barier” jest dostępny w wersji „PDF” na stronie internetowej: www.tourist.net.
pl. Można go również odszukać wpisując w wyszukiwarkę
„Google” tytuł: „Województwo
wielkopolskie – bez barier”.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK

ZAZ w Arenie
rystyczną zespołu jest świetna interpretacja i spontaniczna radość. Na tak wspaniałym koncercie nie zabrakło pracowników Zakładu

Aktywności Zawodowej w
Swobodzie koło Kalisza. Coroczna wyprawa do Poznania to już nasza tradycja.
Wcześniej zajęliśmy odpowiednie miejsca dla amatorów tańca tuż pod sceną.

Prawie dwugodzinny koncert minął niepostrzeżenie.
Dodatkową atrakcją było
spotkanie z przyjaciółmi z
innych wielkopolskich ZAZów, także uczestniczących w
tym radosnym wydarzeniu.

KAROL MATCZAK
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Zimą w tropikach
robiło się szaro i smutno,
zima na półmetku. Więc
uczestnicy Klubu Samopomocy w Kleszczewie wybrali się
na wycieczkę do Palmiarni Poznańskiej. Poczuliśmy się tak,
jakbyśmy się przenieśli się do
innego świata.
Spacer alejkami dostarczył
uczestnikom wielu przeżyć, pozwolił na poznanie niezwykłej
przyrody. Światło i barwa, bogactwo kształtów kwiatów i roślin, śpiew ptaków budziły silne
przeżycia. Były palmy tropikalne, rośliny wodne, kaktusy. Przewodnik z pasją opowiadała o
otaczających nas roślinach i historii Palmiarni. Jest to najwięk-

szy tego typu obiekt w Polsce i
jeden z największych w Europie.
W ogromnych akwariach można
oglądać 170 gatunków ryb z różnych stron świata i około 40 gatunków roślin wodnych. Atrakcją była wystawa wyrobów sztuki afrykańskiej z kolekcji Doroty i
Mariusza Macha. Piękne formy i
rozmiary dzieł przyciągały uwagę oglądających.
Byliśmy też w kawiarni "7
Kontynentów". Jej niepowtarzalny i egzotyczny klimat tworzy bujna roślinność, ekspozycja
rzeźb, minerałów oraz pamiątek
z podróży.

Z Afryki –
do Poznania

IWONA LISEK

FOT. ARCHIWUM
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Suzafon dla orkiestry
Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Ś

FOT. ARCHIWUM

więtowanie
obchodów
70-lecia Orkiestry Dętej w
Swarzędzu
zainaugurował
koncert karnawałowy, który odbył 7 lutego. Wystąpiło w
nim 40 muzyków i grupy choreograﬁczne buławistek i marżoretek.
Artyści popisali się świetnym
repertuarem i dawką znakomi-

tego humoru. Nie zabrakło muzycznych hitów. Publiczność
usłyszała m.in. przeboje Phila
Collinsa, a grupa taneczna zaskoczyła nowymi, wspaniałymi
układami choreograﬁcznymi. Janusz Walewski – prezes orkiestry
poprosił publiczność o brawa dla
kapelmistrza, który w tym roku
obchodzi 10-lecie dyrygentury. W
przerwach duet taneczny dał pokaz tańców współczesnych i latynoamerykańskich.
Od władz miasta orkiestra
otrzymała instrument dęty blaszany suzafon, a od nas widzów
– ogromne brawa.

zteroosobowa rodzina o
nazwisku Makkink z Republiki Południowej Afryki, która odwiedziła Kutno
w województwie wielkopolskim, wzięła udział w 40 edycji zlotu pod nazwą „Bądź turystą w swoim mieście”. Zlot
zorganizował 21 lutego Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto. Zwiedzano Rezerwat Archeologiczny,
Muzeum Uzbrojenia i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w
Poznaniu. Uczestnicy mieli do
wyboru sześć tras.
Udział wzięło 388 osób, w
tym 77 z niepełnosprawnością. Meta została ulokowana na terenie Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2
w Poznaniu. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy sprawnościowe. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki. Najliczniejszą drużynę stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu,
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Augusta hr. Cieszkowskiego w
Luboniu i Szkoły Podstawowej
nr 74 im. Mikołaja Kopernika w
Poznaniu.

W konkursie wiedzy o Poznaniu w kategorii dorośli
zwyciężyli: Dariusz Rau, Ireneusz Dolata, Artur Wiśniewski i
Sylwester Brodowiak. W kategorii młodzież – Martyna Dzikowska, Stanisław Kołodziej,
Aleksandra Durczak i Tosia
Ludwiczak. Organizację rajdu
wsparło ﬁnansowo Miasto Poznań.

EUGENIUSZ JACEK

Wychowankowie Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach
pod poznańską Katedrą.

FOT. (3X) ZBYSŁAW KACZMAREK
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Wsparcie
społeczne
D

zieci zaniedbywane, odrzucone uczuciowo, osamotnione, pozbawione poczucia bezpieczeństwa – wymagają społecznego wsparcia. Jest ono rozumiane jako
dostarczanie dziecku różnych „środków” (namacalnych i nienamacalnych),
wzmacniających
psychikę
dziecka. Dzieci, które otrzymują wsparcie od różnych ludzi, znacznie lepiej radzą sobie z trudnościami swojego
dziecięcego losu.
Społeczne wsparcie może
mieć różny charakter. Może
to być wsparcie emocjonalne,
gdy pocieszamy dziecko, ocieramy jego łzy, koimy ból. Może
to też być wsparcie nazywane instrumentalnym – gdy dostarczamy środków służących
do rozwiązania problemu, na
przykład nakarmimy dziecko
lub zaopatrzymy w przybory
szkolne. Inną postacią wsparcia jest wsparcie informacyjne – gdy przekazujemy dziecku wiedzę oraz uczymy je, jak
może sobie chociaż częściowo
poradzić ze swoimi problemami. A jeszcze innego rodzaju jest wsparcie towarzyskie

– gdy podejmujemy wspólne
działania, razem z dzieckiem
pokonujemy trudności i jesteśmy z nim wówczas, gdy potrzebuje pomocy.
Mało znaną, a interesującą metodę badania wsparcia
społecznego jakie otrzymuje
dziecko, a zarazem pozwalającą na odkrywanie tkwiących
w środowisku możliwości
udzielenia wsparcia – opracował P.E. Bryant. Nazwał ją
„spacerem po okolicy”, gdyż
metoda ta polega na spacerowaniu z dzieckiem w pobliżu miejsca jego zamieszkania,
przy równoczesnej rozmowie na temat znanych dziecku miejsc i ludzi. W takiej naturalnej sytuacji można się
wiele dowiedzieć o doświadczeniach dziecka, jego obawach i nadziejach, a przede
wszystkim o ludziach, na których może liczyć lub którzy je
zawiedli.
Metodę tę, jako sposób lepszego poznania doświadczeń
dziecka, mogą wykorzystywać
nie tylko terapeuci, ale także
rodzice. Spacerując z dzieckiem po okolicy mogą rozmawiać z nim o budynkach, obok

których przechodzą (jaki to
sklep? co to za warsztat?), o
napotkanej przyrodzie (jakie
to jest drzewo? jakie kwiaty na
klombie?), o przechodzących
obok ludziach (ta pani ma zatroskaną twarz; to dziecko
czymś bardzo się cieszy), a
także o ludziach, jakich podczas spaceru nie widzimy, ale
dziecko o nich wie. Powie nam
wtedy o kimś, kto mu dokucza, być może wyśmiewa się z
niego lub bije, a także o kimś,
kogo lubi i komu ufa.
Rodzice spacerując z dziećmi, często nie wiedzą o czym
rozmawiać. Spróbujmy więc
porozmawiać o „okolicy”, o
tym, czy jest ona dziecku przyjazna i w jaki sposób, czy też
jest źródłem jego dużych albo
małych trosk.
Metoda poznawania społecznego wsparcia jest też
znakomitą metodą zbliżenia między rodzicami a dzieckiem. Zbliżenie będzie większe, jeżeli spacer po okolicy odbędzie się we dwójkę:
mama z dzieckiem lub tata
z dzieckiem. Bowiem przy
trzech, nawet bliskich sobie
osobach, zazwyczaj nie uzyskuje się takiej intymności,
jak przy dwojgu. Zbyt duża
jest wówczas przewaga tych
silniejszych, mądrzejszych i
wszystko wiedzących dorosłych ludzi, nad małym, zależnym od nich dzieckiem, często bezskutecznie czekającym
na ich wsparcie.

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

Nowe legitymacje
M

inisterstwo Pracy, Rodziny
i Polityki Społecznej działa w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami. Od 1 października 2016 roku mają obowiązywać nowe legitymacje. Jeszcze nie wiadomo, jak długo
będą ważne stare legitymacje
oraz na jakich zasadach zespoły orzecznicze mogą się przygotowywać do wydawania nowych.
Nazwę „Legitymacja osoby niepełnosprawnej” zastąpi
zwrot „Legitymacja osoby z niepełnosprawnością”. Ma być również zmieniony znak graﬁczny
symbolizujący niepełnosprawność. Wymiana starej legitymacji na nową będzie bezpłatna. Je-

śli nową zgubimy lub się zniszczy, a nie utraci terminu ważności, za wydanie duplikatu zapłacimy 15 złotych.
Zdania osób z niepełnosprawnościami w kwestii nowych legitymacji są podzielone.
Jedni uważają, że wymiana legitymacji nie jest potrzebna, inni
– że wygląd dokumentu należy
dostosować do standardów europejskich, wydawać w mniejszym formacie, z treścią w języku polskim i angielskim. Portal
www.niepelnosprawni.pl podaje, że: „dokument będzie wystawiany na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
Okres ważności nie może być
dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w sytu-

acji legitymacji potwierdzających stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat”.
Dla większości osób z niepełnosprawnościami wymiana legitymacji z pewnością będzie
stresująca, nasunie szereg pytań i wątpliwości. Warto zwrócić się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego dla
miejsca zamieszkania. Kompetentni pracownicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi. O postępie prac na nowymi legitymacjami dla osób z niepełnosprawnością będziemy informować na
bieżąco.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
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o oazie, kiedy wróciłam do
szkoły, dzięki Opatrzności Bożej i siostrze Noemi zostałam przydzielona do grupy,
której wychowawczynią była
pani Lucynka (ta sama, która
sprawowała nade mną opiekę
w szkole podstawowej) razem
z siostrą Adelą, która zastąpiła
mi matkę.
Kiedy z wielkim wysiłkiem
udało mi się ukończyć szkołę w
Laskach, z żalem opuszczałam
jej mury. Jako dziecko nie doceniałam wielkiego trudu, jaki włożyli w moje wykształcenie zarówno rodzice jak i nauczyciele. Obecnie, gdy wkroczyłam na
ścieżki życia dorosłego, żałuję
tego ogromnie.
Piątego lipca 1985 roku ukończyłam szkołę zawodową i
wówczas moi rodzice rozpoczęli poszukiwania pracy dla mnie.
Udałam mi się znaleźć zatrudnienie przy produkcji klamerek
do prania w spółdzielni „Sinpo”
w Poznaniu. Początkowo sądziłam, że nie jestem w stanie nauczyć się wykonywania tej pracy. Ogarniał mnie wielki strach
i niepewność, czy brak wzroku
i ograniczony ruch ręki pozwoli mi realizować się w jakiejkolwiek pracy. Zanim nauczyłam
się obsługiwać maszynę do produkcji klamerek, popsułam niejedną sprężynkę. Jednak dzięki pomocy mojego ojca w końcu doszłam do wprawy i praca
ta dawała mi dużą satysfakcję.
Mimo to zdaję sobie sprawę, że
bez pomocy rodziców nie byłabym w stanie sprostać wymaganiom pracodawcy. Gdy moja
mama przychodziła z pracy, upinała klamerki na tekturki i robiła
kartony. Ojciec natomiast przywoził towar potrzebny mi do
pracy i odwoził wykonane klamerki do „Sinpo”.
Rodzice dbali też o to, aby
moje życie wypełniała nie tylko
praca zawodowa, ale także rozrywki i kultura. Wspólnie chodziliśmy do opery, kawiarni i na
spotkania zesłanymi ludźmi, takimi jak Zdzisława Sośnicka,
Hanna Banaszak i Michał Bajor.
Spotkania te wzbogacały moją
osobowość. Poza tym ogromną satysfakcję czerpałam z rytuału przygotowywania się na te
imprezy. Moja mama pomagała
mi dobrać odpowiedni do sytuacji strój i robiła piękny makijaż.
Bardzo lubiłam się ładnie ubrać i
umalować. Dzięki temu czułam
się jak prawdziwa kobieta.
Moi rodzice nie zapominali o
mojej dalszej rehabilitacji. Starali się, abym nadal uczestniczyła
w kursach i turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych przez
Polski Związek Niewidomych.
Byłam w Mikorzynie, Wągrowcu
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Cieszę się
(2)
każdym dniem
mi oczy i pozwoliła mi spojrzeć
na siebie od innej strony. Przecież jestem w miarę samodzielna, potraﬁę zrobić wiele rzeczy,
jestem potrzebna bliskim i sama
ich bardzo potrzebuję.
Dwa lata później po raz kolejny los się do mnie uśmiechnął. Zapisałam się do Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka Grajka w Swarzędzu, którego przewodniczącą jest Barbara Kucharska. Do tej pory myślałam,
że poza klamerkami nie ma innego świata, a teraz przekonałam się, że jestem w stanie wykazać się, wykonując inną pracę.
Początkowo chodziłam na zajęcia plastyczne. Pomimo tego, że
miałam kłopoty z zaaklimatyzowaniem się, chętnie przychodziłam do Stowarzyszenia. Czułam
wewnętrzną satysfakcję z wykonywanych prac. W pamięci mam
obraz mojej pierwszej pracy –
były to kwiatki z plasteliny i kawałków szkła na deseczce.
Od pięciu lat uczęszczam na
do Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy wspomnianym Stowarzyszeniu i jestem z tego bardzo zadowolona. Nauczyłam się obsługiwać komputer, tkać gobeliny i
lepić z gliny. Znalazłam tu wielu znajomych i przyjaciół. Wśród
nich są osoby z niepełnospraw-

nością intelektualną i takie, które
mają trudności z wymową. Cieszę się, gdy mogę im pomóc w
wyrażaniu ich uczuć i spostrzeżeń na temat życia warsztatu.
Robię to poprzez artykuły, które piszę na komputerze do swarzędzkiej gazety „Prosto z Ratusza”.
W warsztacie pracujemy, ale
też świetnie się bawimy. Pani
Basia wraz z kadrą zapewniają nam szereg rozrywek. Jeździmy z występami teatralnymi do
Lwówka, gdzie często pełnię
rolę narratora. Co roku organizujemy półkolonie w Gruszczynie, gdzie całe dnie spędzamy
na łonie natury. Mnie największą radość sprawia hipoterapia.
Dzięki tym zajęciom mam możliwość obcowania z końmi, które
wzbudzają we mnie ciepłe uczucia. Częstym gościem w naszym
warsztacie jest Teatr Małych
Form z Krakowa. Raz w miesiącu uczestniczymy też w koncertach z cyklu „Spotkania z Kulturą”.
Przez 41 lat obszar moich zainteresowań zmieniał się. Od kilku lat moim hobby jest dzielenie
się życiem warsztatu z mieszkańcami Swarzędza. Moje artykuły zamieszczane są w gazecie
„Prosto z Ratusza” i w „Tygodniku Swarzędzkim”. Sprawia mi
FOT. JERZY UNDRO

i dwa razy w Bydgoszczy. Wszędzie byłam otaczana serdeczną opieką, przyjaźnią i dużym
wsparciem. Wspomnienia tamtych dni na zawsze pozostaną w
mojej pamięci.
W 1995 roku wzięłam udział
w konkursie czytania brajlem w
Polskim Związku Niewidomych
i otrzymałam pierwszą nagrodę. Był to zegarek mówiący po
angielsku. Moi rodzice nie mogli uwierzyć w moje zwycięstwo.
Byli bardzo szczęśliwi, wyściskali mnie i z dumą powtarzali: „Gratuluję ci, moja kochana
córuś. Bardzo się cieszę!”. Czułam wielką wewnętrzną radość,
że jednak potraﬁę osiągnąć wytyczony sobie cel. Podniosła się
moja samoocena i samoakceptacja. Był to jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu.
Niestety, jak to w życiu bywa, raz
się jest na wozie, raz pod wozem…
Z dniem 31 maja 1997 roku zostałam zwolniona z pracy. Bardzo mnie to załamało. Niezbędna była pomoc specjalisty psychiatry. Czułam się nic nie warta. Wierzyłam w to, że jestem po
prostu beznadziejna. Jednocześnie czułam wściekłość i żal do
całego świata. Nie przyjmowałam pomocy ani ciepłego słowa
od bliskich i znajomych. Zamykałam się w pokoju i bezmyślnie słuchałam audycji telewizyjnych. Przełomem był dzień narodzin mojego pierwszego bratanka Szymona, którego jestem
matką chrzestną. Wówczas coś
jakby we mnie pękło i na nowo
pomału zaczęłam się cieszyć życiem. Szymka wychowywałyśmy razem z mamą. Chodziłyśmy z nim na spacery i z radością patrzyłyśmy, jak się rozwija.
Przełomowym momentem w
moim życiu była też pielgrzymka
do Sanktuarium Matki Boskiej w
Lourdes we Francji. Nie mogłam
tego ujrzeć moimi oczami, ale
z opowiadań mamy dowiedziałam się, że po mieście poruszają się ludzie na wózkach, którzy bardzo cierpią, a mimo to
na ich twarzach można ujrzeć
uśmiech. To zapewne wiara w
Boga pozwalała im czerpać radość z życia mimo bólu i cierpienia, jakie muszą znosić. Dziękowałam Maryi za to, że otworzyła
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to satysfakcję i ogromną radość,
czuję się bardziej dowartościowana. Moje życie nabiera kolorów tęczy. Próbuję też swoich sił
w konkursach literackich. Startowałam między innymi w konkursie ogłoszonym przez Dom
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, zatytułowanym „Moje
najpiękniejsze święta” oraz w
konkursie na temat bajki „Pinokio”.
W moim życiu od zawsze
ważną rolę odgrywa Kościół i
moja religia. Szczególne miejsce
w moim sercu zajmują nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Od zawsze uczestniczyłam w nich wspólnie z moją
mamą i robię to do dziś. Obecnie od kilku lat, w każdą pierwszą lub drugą sobotę miesiąca,
w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej na osiedlu Kościuszkowców, uczestniczę we mszy
świętej, która jest organizowana
specjalnie dla naszego Stowarzyszenia. Na tych mszach mam
przyjemność odczytywać lekcje oraz fragmenty Pisma Świętego. Jako Stowarzyszenie zorganizowaliśmy już II Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej
Osób Niepełnosprawnych w hołdzie Janowi Pawłowi II. Prezentowałam na nim napisany przeze mnie list do nowo wybranego
papieża Benedykta XVI. List ten
zostanie wysłany do Watykanu.
Jest to moje ogromne wyróżnienie. Nie mogę sobie wyobrazić,
że Benedykt XVI będzie trzymał
w ręku mój list!
Wczoraj siedziałam w swoim
pokoju, małymi łyczkami piłam
aromatyczną, gorącą herbatę i
zastanawiałam się nad swoim
życiem. Przeżyłam wiele pięknych chwil, ale też i takich, które wyciskały z moich oczu gorzkie łzy. Jedno jest pewne: niczego nie żałuję. Uważam, że zarówno te dobre jak i te trudne
chwile ukształtowały moją osobowość i sprawiły, że jestem
tym, kim jestem. Czasami mam
chwile załamania, ale też czuję
się potrzebna i doceniana przez
innych. Mimo niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń cieszę się każdym dniem
mojego życia. Dziękuje Bogu, że
mogę rano wstać i iść do pracy,
spotkać się z moimi przyjaciółmi, żyć jak każdy normalny człowiek. Kiedy mam takie chwile, że mi się nic nie chce robić i
nic nie ma sensu, wtedy sobie
myślę: „Agata, weź się w garść,
przecież mogłoby być gorzej”.
I znowu uśmiecha się do mnie
słońce. I znowu chce mi się żyć.
Koniec

AGATA KIEJDROWSKA
SWARZĘDZ
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Zbigniew K.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Tato, co to za pionek – spytał.
Pierwszy raz ojciec rozłożył
przed nim szachownicę. Powiedział, że to królewska gra i każdy mądry człowiek powinien ją
znać.
– To hetman, ale możesz także nazywać go królową. To
groźna ﬁgura, może ruszać się
we wszystkich kierunkach – odparł Bartosz.
– A te po bokach?
– Te na ﬂankach to wieże, ruszają się do przodu i na boki.
– Koniki… – spodobały mu się
drewniane ﬁgurki.
– To skoczki, ale jak chcesz, to
mogą być koniki, tak też dobrze.
– Te w czapeczkach mi się podobają. Te z pomponami…
– To gońce.
– A który jest najważniejszy?
– Król, on jest najważniejszy,
trzeba go uważnie bronić…

*
– No, to zaczynaj bracie – powiedział Józiu, kiedy stanął
ostatni czarny pionek.
Artur zaczął swoim ulubionym otwarciem:
– Pion: z d2, na d4 – powiedział.
– Pion: z f7, na f5 – odpowiedział Józiu i wykonał ruch na
szachownicy.
– Pion: z c2, na c4 – odpowiedział nie zastanawiając się dłużej.
– Widzę – rzekł Józiu – że rozpoczynasz starą szkołą… To i ja
posunę konia. Z g8, na f6.
Artur myślał chwilę, choć i on
miał już gotowy ruch. Ale nie należało się śpieszyć.
– Skoczek: z b1, na c3 – powiedział zastanawiając się jeszcze nad celowością tego ruchu.
– Uhmm, tak jedziesz? No to
ja pionem: z e7… na e6.
– Wobec tego białe – skoczek:
z g1, na f3 – powiedział, a Józef
przesunął wskazany pion.
Józiu musiał pomyśleć, przeanalizować sytuację na szachownicy. Robił to spokojnie, porównując ustawienie ﬁgur.
– Pionek: z d7, na d5
Zaraz padła jego odpowiedź:
– Pionek: z e2, na e3.
Józiu milczał. Artur lubił te
chwile, kiedy przeciwnik zaczynał doceniać jego strategię.
– Przepraszam cię – odezwał
się Józef po chwili. – Muszę się
napić.
– Z wrażenia zaschło w gardle? – zaśmiał się Artur. Uznał,

Opowieść
(20)
osobliwie inna
że następnie najkorzystniej będzie ruszyć się laufrem.
Tamten siorbnął głośno i nieco wyraźniejszym głosem rzekł:
– Pionek: z c7, na… c6.
Nie odrywając wzroku od szachownicy odstawił na miejsce
kubek. Zaczął się namyślać
– Gońcem… – powiedział Artur, lecz Józef nie dokończył ruchu. Nagłym wejściem jego skupienie przerwała Wanda.
– Dla kogo był „Tramal”? – spytała od progu.
– Wchodzisz i nie wiesz komu
zaaplikować środek przeciwbólowy? – zirytowała się Natasza.
– Ja tylko tak – usprawiedliwiła się praktykantka. – Przecież
wiem, że to dla pani.
– To dawaj, bo mnie cholera z
bólu traﬁ! Stanęła i stoi jak ta jej
cała święta patronka…
Wada podeszła do niej. Na
stoliku postawiła pojemnik z tabletką.
– Już pani daję – uspokajała rozglądając się za czymś do
popicia. Na podłodze, za stolikiem stała plastikowa butelka
z kolorową wodą. Zauważyła ją i sięgnęła wychylając się
mocno.
– Kto to tam postawił? – rzekła
z wysiłkiem trzymając zadzierający się na pupie fartuch.
– Skleroza?!
– Masz niezłe majtki – powiedział Postrzelony. – Co tak długo,
zaspałaś?
– Niestety, musiałam pomóc
przy Julce. Strasznie narzekała, ale już, już zaraz przestanie
panią boleć – rzekła do Nataszy podsuwając jej butelkę z piciem. – Retard wzięłam, dłużej
podziała…
– Jestem ci zobowiązana –
jęknęła Natasza i zacisnęła zęby.
Dopiero po chwili popiła i już
spokojniejsza przymknęła oczy.
– Gracie w szachy? – zainteresowała się Wanda. Postawiła butelkę przed stolikiem, schowała
do kieszeni pusty pojemnik po
„Tramalu” i zbliżyła się. – Kto wygrywa? – spytała zawisając nad
głową Artura.
– Jeszcze za wcześnie, żeby
mówić – odparła zawsze czujna Elżbieta.
– Goniec: z f1 na d3 – Artur
dokończył swój ruch.
– Goniec: z f8, na d6 – padła
szybka odpowiedź.

Trzeba było pomyśleć o obronie. Józiu faktycznie miał dzisiaj
dobry dzień.
– Roszada – zadecydował.
Wanda przez ramię Artura
spojrzała na szachownicę.
Józiu również zdecydował
się na roszadę. Sytuacja zaczęła robić się coraz ciekawsza. Teraz zastanowił się chwilę i odpowiedział ruchem konia. Skoczył:
z c3, na e2.
– Koniki mi się podobają – zaszczebiotała Wandzia. – Tylko,
że mają takie skomplikowane
ruchy. Nigdy nie wiem, jak się takim ruszyć.
– Dwa do przodu i jeden po
skosie, a potem we wszystkich
kierunkach – zasyczała Ela.
– Właśnie, tego hycania jakoś
nie mogę skumać. Ja to raczej w
warcaby… Ale wiecie, jaka dzisiaj chryja była u nas?
– Coś się wydarzyło, jakaś
awantura? – zapytał Józiu. –
Czarne, skoczek: z b8, na… d7.
– I to jeszcze jaka – zapaliła
się Wandzia.
– To kto się z kim pobił?
– Pion: z c4, na c5.
– Może nie pobili się, ale
okropnie nawrzeszczeli na siebie – odpowiedziała praktykantka.
– Kto taki?
– Pan Henio z panią Bereniką.
– Pokłócili się?
– Jeszcze jak. Pan Henio chodził nabuzowany jak czajnik.
Jeszcze niedawno go widziałam.
Oddziałową wzywali…
– I o co się tak poszarpali?
Wiesz chociaż? – spytał Postrzelony.
– Pani Berenika nakrzyczała panu Heniowi, że jak nie tego,
to ona rozpowie, jak on, znaczy
pan Henio, że on karetką rozjeżdżał się.
– I sprawa się rypła? – domyślił się Józiu. – Czarne… pion: z
d5, na… c4.
– Pan Henio krzyczał, że to
stara gwintownica!
– Białe… goniec: z d3… na…
c4.
– Pan Henio wyszedł z nerw.
– To sobie dwa stare koguty
skoczyły do czupryn – zaśmiał
się Józiu i zaczął uważniej analizować sytuacją na szachownicy.
– Kurczę, ja nic z tego nie kapuję – rzekł Artur nie wiedzieć o
czym.

– Czarne… pion: z b7, na b5 –
zadecydował Józiu.
– Skoczek: z f3, na… g5.
– Co, że „jak nie tego”? – błysnął intelektem Postrzelony.
– Jeździł karetką? – podchwyciła Ela.
– Może nawet handlował skórami – cierpko rzekła Natasza.
– Rymarz? – domyśliła się
Wandzia.
– Bynajmniej.
– Aż trudno uwierzyć – odparł
Józef.
– Ja nie wierzę mimo wszystko.
– Że też ja nigdy nie mam
szczęścia do takich – westchnęła Natasza.
– Życie ci niemiłe?
– Jakbyś zgadła. Coraz bardziej…
– Co się dziwisz, takie życie –
wtrącił Postrzelony.
– Nikt nie twierdzi, że takie
będzie zawsze – rzekł pan Józio.
– Za gorsze dziękuję bardzo
– skwitowała Natasza. Wyglądało na to, że „Tramal” zaczynał
działać.
– Chyba nie o tym mowa – odrzekł Artur i poczekał, aż pan Józef wykona jego ruch – Pion: z
2b, na… 4b.
– Szykują jakąś amnestię? –
sarkastycznie rzekł Postrzelony.
– Ty akurat najmniej masz do
narzekania – odcięła Ela.
– Takich będzie więcej – Artur nie dał sobie przerwać. Zbyt
ważne wydało mu się to, co
chciał powiedzieć. Miał do tego
wielkie przekonanie, więc mówił z pasją:
– Przybędzie wyleczeń i to za
całkiem inną przyczyną. Medycyna robi szalone postępy, cały
czas odkrywa się coś nowego,
jakiś preparat, substancję jakąś
cudowną z nieznanej dotąd rośliny czy zwierzęcia albo zsyntetyzowaną w jakimś nowym, kosmicznie nowoczesnym laboratorium. Pojawiają się nowe możliwości, nowatorskie metody stymulacji, odradzania uszkodzonych tkanek…
– Kiedyś myślałem, że to pieśń
przyszłości, a to już dziś się dzieje – rzekł Józef. – Szkoda jedynie
tych, co przeminęli. Choć ja nie
mogę stękać. I wy także…
cdn.
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olontariusze
Drużyny
Szpiku z bardzo lubianą
fotobudką, odwiedzili dzieci i
młodzież w Klinice Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Towarzyszyli
im posłowie na Sejm RP: Szymon Ziółkowski, ambasador
Drużyny Szpiku i ortopeda dr
Marek Ruciński.
– Cieszę się, że w Poznaniu
jest wiele organizacji, które niosą pomoc tym, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Rozmowa, uśmiech, życzliwość, czas spędzany z bliskimi w trakcie leczenia jest dla pacjentów równie ważny, jak przyjmowane leki. Odwiedziny na
oddziale były wyjątkowe. Lekarze i rodzice w trudnych warunkach dzielnie walczą o poprawę
stanu zdrowia dzieci dotkniętych nowotworem. Byłem pod
wrażeniem postawy samych
młodych pacjentów. Ich determinacja i wola życia to przykład
dla nas wszystkich. Wolontariuszom Drużyny Szpiku dziękuję
za bezinteresowną pomoc chorym na oddziale – powiedział dr
Marek Ruciński.
Kiedy na korytarzu pojawiła
się fotobudka (www.foto-budka.com.pl), którą za każdym razem nieodpłatnie przywożą i obsługują Krystian i Izabela Matysiak, dzieci zaczęły się ustawiać
do zdjęć, a wraz z nimi rodzice
i złoty medalista olimpijski Szymon Ziółkowski. Było wesoło i
kolorowo.
– Każdy potrzebuje chwil radości i zapomnienia. Uśmiechy na buziach tych walecznych
dzieci motywują nas do działań
w sprawie budowy nowego oddziału onkologii dziecięcej. Bardzo mnie cieszy, że do naszej
Drużyny Szpiku dołączył poseł
dr Marek Ruciński. Razem zbudujemy ten oddział, by chorym
dzieciom i ich rodzicom choć
trochę ulżyć w walce o zdrowie –
powiedział Szymon Ziółkowski.
Podczas każdej wizyty wolontariusze marzą, aby kolej-

Kolorowo
na Szpitalnej

ne dzieci zakończyły już leczenie, a inne wyszły na przepustki.
Tym razem na przepustkę czekali m.in. Kacper i Mikołaj. Drugi Mikołaj czekał na zabieg, a Patryk na nakłucie. Dzisiaj już wiadomo, że wszystko zakończyło
się pomyślnie i chłopcy czują się
dobrze. Klaudia, niestety, znalazła się w izolatce, ale jest już coraz lepiej. Kuba czeka na przeszczep, ale mimo, że są dawcy
szpiku, obecnie jego stan zdrowia nie pozwala, aby znalazł się
na Oddziale Transplantacji Szpiku Kostnego.
Redakcja „Filantropa” trzyma
kciuki za niego i wszystkie dzieci przebywające w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) KRYSTIAN MATYSIAK
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ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***
Cierpię
Na niespełnień
Jedyne spełnienie.
Przylaszczki lat
Wędrują wciąż
Pod górę.
Staram się odrzucać
Wszystko w niepamięć.
Co niesie nieubłagana
mgławica nicości?
Przypuszczam,
Że już niewiele,
Może mniej. I z mym
Niespełnieniem
Odejdę w przeszłość.
Będą się uczyć
Mówić – ona była.
Nie będą wiedzieć
– kim.
Może pasożytem,
Siostrą, malarką?
Istnieniem ulotnym
Pełnym cierpienia.
Krzykiem
W pustym pokoju.
Ani sobą,
Ani kim innym.
Ni winna, ni niewinna.
Była…

astępnego roku, i kolejnego też, również z powodzeniem podobnym pierwszemu, wysłałem swoje prace. Między innymi „Husarza”,
którego wykonanie kosztowało mnie tytaniczno-benedyktyńską pracę i trwało całe
wieki. Ale efekt zadowolił
mnie ogromnie i do dziś wielu ludziom podoba się bardzo.

„Wspólną Drogą”
ze studentami
S

tudia to nie tylko okres intensywnej nauki, ale także czas odbywania praktyk
zawodowych.
Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stara
się, aby studenci mieli możliwość odwiedzenia różnych
atrakcyjnych miejsc pracy w
celu zdobywania doświadczenia zawodowego.
Jako studenci III roku terapii zajęciowej takie praktyki przez 3 tygodnie odbywaliśmy w niedawno powstałym
Warsztacie Terapii Zajęciowej
”Wspólna Droga” w Luboniu.
Jest to miejsce rehabilitacji zawodowej, społecznej i psychoﬁzycznej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
które zakończyły już edukację
szkolną.
Terapia w placówce jest
prowadzona w czterech pracowniach: edukacyjnej i umiejętności społecznych, ogrodniczo-bukieciarskiej, gospodarstwa domowego oraz plastycznej i rzemiosł różnych.
Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe w

zakresie rehabilitacji oraz psychoterapii.
Na początku praktyk ze specyﬁką miejsca zaznajomiła
nas kierownik Beata Depczyńska. Opowiedziała nam także
o Warsztacie od strony administracyjnej. W podziale na 4
pracownie oraz pod opieką terapeutek poznawaliśmy metody i formy pracy oraz środki
służące prowadzeniu terapii.

Zawsze unikałem podpierania swojej pracy, udziału w
konkursach tym, że jestem
niepełnosprawny. Nie, nie ze
wstydu, tego pozbyłem się już
dawno, ale tej niewyobrażalnej satysfakcji, że w „normalnych” konkursach biorę udział
na ogólnie przyjętych zasadach, zwyciężam, a moje wygrane nie są wynikiem miękkich serc jurorów.

Terapeutki chętnie dzieliły się z nami posiadaną wiedzą, udzielały cennych wskazówek na temat pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Uczestnicy przyjęli nas bardzo
serdecznie. Oprócz prowadzenia zajęć, pisania konspektu i
służenia pomocą realizowaliśmy również na bieżąco różne
zadania i zlecone czynności.

Podobnie postąpiłem, gdy
został rozpisany konkurs na
Politechnice Koszalińskiej na
projekt znaku uczelnianego i
sztandaru. Przedstawiciel rektora Politechniki, który zatelefonował do mnie, bym przyjechał i omówił wybrane propozycje, był mocno zdumiony
tym, że jest to niemożliwe, bo
poruszam się na wózku i akurat czekam na karetkę, by pojechać do Poznania na rehabilitację.

Praktyki były ciekawym doświadczeniem zawodowym w czasie ich trwania zdobyłyśmy wiadomości i umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości.
STUDENCI
TERAPII ZAJĘCIOWEJ

FOT. ARCHIWUM WTZ

***
Pustka zasysa mnie
Do środka.
Biegnę posłusznie
Ku krawędzi niczego.
Próżnia kosmosu
Jak ludna wyspa,
W porównaniu
Z moim wnętrzem.
Nie mogę uciec,
Słucham, nie myślę.
Na falach eteru
Słychać syrenie
Nawoływanie
Może to ja wołam
Do ciebie.

N

Czy to Alzheimer?
C

entrum Neurologii Klinicznej w Krakowie zaprasza na bezpłatne badania
lekarskie i psychologiczne
osoby, u których pojawiły się
zaburzenia pamięci, otępienie, utrata kontroli nad własnym życiem.
Jeżeli specjaliści zdiagno-

zują chorobę Alzheimera, pacjenci uzyskają szansę na eksperymentalne leczenie w ramach międzynarodowego badania klinicznego. A to daje
nadzieję na zahamowanie rozwoju dolegliwości. Szczegóły
można znaleźć na stronie internetowej: www.neurologia.
org.pl awa

Pierwszą rzeczą, której pragnąłem po wypadku, było jak
najszybsze opanowanie umiejętności pisania. Całymi godzinami ćwiczyłem ręce, przepisywałem teksty z gazet, aż
wreszcie, po trzech latach, napisałem swój pierwszy list. Potem pisałem ich wiele, zawsze
starannie zostawiając piórem
piękną kreskę czarnego atramentu po papierze. Takie pisanie trwało bardzo długo, było
moją dumą, ale pochłaniało
wiele czasu.
Kiedy opanowałem komputer, wystukiwanie ołówkiem,
zrazu powolne i niezdarne, nie
zawsze traﬁałem w odpowiedni klawisz, stało się wkrótce
wielekroć szybszym pisaniem
od ręcznego. To niesamowicie
sprawne urządzenie do pisania! No tak, ale pismo ręczne
w osobistych, lirycznych tekstach, dla ceniących tradycję,
zawsze będzie miało ogromną wyższość nad pismem maszynowym. Ponieważ niezwykle ceniłem ten rodzaj estetyki, więc nie od razu pozwoliłem sobie na wykorzystywanie
komputera w korespondencji
prywatnej. Jednak wkrótce i na
to znalazłem sposób, by, jak to
się mówi, i wilk był syty, i owca
cała. Na bazie własnego, ręcz-
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Moje (nie)doświadczenia
(2
z PeCetem )
nego pisania utworzyłem swoją, oryginalną czcionkę. Odtąd komputer „pisał” moim pismem! To było iście salomonowe rozwiązanie, pisać szybko i
własnym charakterem pisma,
klikając w klawisze komputerowej klawiatury.
Z drugiej strony, wcześniej,
moje ręczne pismo w korespondencji urzędowej mogło
wydać się niezgrabne i nieczytelne, a jako petent mógłbym być krytyczniej potraktowany, co czasami, zdawało mi
się, że istotnie ma miejsce. Tutaj już nie było najmniejszych
zastrzeżeń i żadnych oporów.
Listy oﬁcjalne sprawnie „schodziły” z drukarki jako przejrzyste, eleganckie pisma, takie, jakich już teraz w urzędzie się
oczekuje.
Osobnym problemem, w
„czasie mojego pierwszego
komputera”, który przyprawiał
mnie o bóle, i to dosłownie,
był kłopot z polskimi znakami.
Jak, dysponując jednym punktem kliknięcia (przypominam:
umocowany w zaciśniętej spastycznie dłoni ołówek), napisać „ą” czy „ę”? A jak na końcu
zdania na końcu zdania postawić, jak teraz, znak zapytania
czy wykrzyknik, skoro tu trzeba jednocześnie wcisnąć dwa
klawisze?
Cóż wydumałem? Z połowy
pudełka od kasety magnetofonowej, odpowiednio wygiętego drutu z gumką kreślarską
i wężyka spustowego od aparatu fotograﬁcznego skonstruowałem urządzenie, przy pomocy którego, trzymając koniec wężyka w ustach, językiem wprawiałem w ruch młoteczek z gumką i w ten sposób wciskałem klawisz z Alt’em. Po godzinie takiego pisania nie wiem, co bardziej mnie
bolało, czy ręka, czy też jednak… język.
Podczas najbliższego pobytu w Poznańskiej Klinice Rehabilitacji Kazimierz, będący wówczas kierownikiem Zespołu Aparatury Naukowo-Badawczej w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji, dla którego
komputer zawsze był tak banalną zagadką, jak dla każde-

go harcerza latarka na płaską
baterię, uruchomił dla mnie
programik, dziś będący na wyposażeniu każdego Windows’a
pod nazwą „Trwałe klawisze”.
Odtąd wystukiwanie na klawiaturze, w przyzwoicie szybkim tempie, nie stanowiło już
dla mnie najmniejszych problemów.
Dziś, z konieczności spowodowanej chorobą serca, piszę używając małej klawiaturki wirtualnej, która jest wyświetlona na ekranie monitora i pisze się na niej strzałką myszki (trackballa). Tak też
można.
Niebawem pojawił się Internet i zastosowanie komputera w moim życiu niepomiernie wzrosło. Stał mi się dalece cenniejszym, ciekawszym i
różnorodniejszym „oknem na
świat”, aniżeli wyposażony w
dziesiątki kanałów telewizor.
Miejsce, do którego chciałem teraz dotrzeć za pośrednictwem komputera, zależało tylko i wyłącznie od mojej
fantazji, zaś na oszacowanie
wiedzy zgromadzonej w sieci internetowej już chyba nie
tylko mnie jednemu tej fantazji nie starcza. Zacząłem łapczywie zwiedzać świat, docierać do bibliotek, do których nigdy bym nie dotarł, zwiedzać
muzea Francji, Włoch, Rosji. Obejrzałem, a przy okazji
zgromadziłem na własnych
dyskach optycznych, bo i taka
możliwość istnieje, tysiące reprodukcji i fotograﬁi dzieł największych mistrzów. Komputer dał mi możliwość odbycia
wycieczek po najświetniejszych galeriach świata. Mogłem zobaczyć to, czego, nie
mogąc się ruszyć z łóżka i dysponując jedynie, z racji kosztów, ograniczonym zasobem
atlasów, nigdy bym nie ujrzał.
I nie dotyczy to, rzecz jasna,
tylko dzieł sztuki, ale i osobliwości przyrodniczych, etnicznych, kulturowych. Myślę, że
nie ma końca lista wymienianych dziedzin. Jeśli kogoś interesuje zupełnie co innego,
to proszę bardzo… Wystarczy
włączyć ten mały pstryczek na
komputerze i… w świat!

Wyjście do miasta, zrobienie zakupów, uczestniczenie
w aukcjach też przestało być
kłopotliwe. Towar ze sklepu,
którego nie ma w naszej miejscowości, lub jest, ale usytuowany w miejscu, do którego,
żeby się dostać na wózku, nie
ma co marzyć, możemy sobie
teraz dokładnie obejrzeć na
monitorze naszego Peceta i
do tego jeszcze uzyskać dane
techniczne, jakich w sklepie
tradycyjnym, nawet u uprzejmego sprzedawcy, trudno byłoby otrzymać. Sam dzięki takim odwiedzinom szybko stałem się w rodzinie najlepiej poinformowanym ekspertem od
sprzętu, który akurat trzeba by
było kupić do domu.
Dzięki Internetowi (a może
przez) zmieniła się jakość komunikowania się. Szkoda welinowych papeterii, kopert i
znaczków, ale za to tempo, z
jakim „przelatuje” list elektroniczny od nadawcy do odbiorcy, rzeczywiście jest kosmiczne. Mejlowanie i dla mnie stało się ogromną wygodą oraz
oszczędnością czasu. A przecież mamy do wyboru jeszcze szereg komunikatorów,
pozwalających na swobodne
i nie ograniczone żadną taryfą telefoniczną, rozmawianie
ze sobą dwóch i więcej osób z
jednoczesnym widzeniem się.
Myślę, że Kazimierz, autor cyklu artykułów dotyczących roli
i możliwości komputera w życiu niepełnosprawnych, i to
zagadnienie wszystkim przybliży.
Na koniec rzecz bardzo
przyziemna, o której wcześniej
jedynie napomknąłem, ale że
po Ziemi „chodzimy”, bodaj
najistotniejsza. Komputer daje
możliwość wykonywania pracy zarobkowej! Pewnie trudno w to uwierzyć, ale w rękach
osoby, często na pozór bezwolnej, z całą pewnością zależnej od opieki kogoś drugiego, nierzadko specjalistycznej
(nie ukrywajmy, że niezwykle
kosztownej), w niemal stu procentach niesprawnej ﬁzycznie,
komputer zmienia się w narzędzie pozwalające uzyskać
pewien dochód. I co jest tak
niesłychanie, moim zdaniem,

Zbigniew Nowak – „Husarz”
(graﬁka komputerowa).
ważne – dzięki opanowaniu
komputera nie jesteśmy zdani
na prace nudną, niewdzięczną, mało atrakcyjną, czyli taką,
której sprawni nie chcieli dotychczas wykonywać.
Komputer dał nam szansę
robić to, czego inni nie potraﬁą!
Tak, bodaj pierwszy raz tak się
zdarzyło, że możemy nauczyć
się i robić rzeczy trudniejsze,
niż niejeden w pełni sprawny
człowiek! A pracować możemy na różne sposoby, nawet w
domu, nawet w swoim łóżku.
Pracować, być i czuć się pożytecznym – i w najbliższym otoczeniu, i na daleką, dzięki Internetowi, odległość. Tej szansy nie można zaprzepaścić, bo
znowu można zostać daleko w
tyle, biednym, chorym i budzącym litość. A tego niczyja godność łatwo nie znosi.
koniec

ZBIGNIEW NOWAK
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WARSZAWA

JELEŃ

SZEWC

– Jak pan do TV
Jest ustosunkowany?
– Stosunek reklamą
Wciąż mam przerywany.

Raz jeleń do sarny rzekł
W puszczy pod sosną:
Chyba mi się puszczasz,
Bo mi rogi rosną.

Aż taki interes
On miał dochodowy,
Że puścił w skarpetkach
Go Urząd Skarbowy.

RYZYKO

UZALEŻNIENIE

PRAWOMOCNY

Nie popisuj Jasiu
Się na hulajnodze,
Gdy Jan motocyklem
Hula po tej drodze.

Walcz bracie
Z nałogiem.
On jest
Twoim wrogiem.

Czasami adwokat
Bywa taki zdolny,
Że oﬁara siedzi,
A przestępca wolny.

ŻYWOTNOŚĆ

FART

Wszystko z biegiem czasu
Psuje się, niestety,
Auta i autorzy,
I autorytety.

Szczęście czasem
Błądzi i złośliwe bywa,
Gdy dobry odpada,
A ten zły wygrywa.

WYWIAD

BUDOWNICTWO
Co to za wieżowiec
Pnie się w centrum
miasta?
To się biurokracja
Tak pięknie rozrasta.

Myśli
niepokorne
T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

 Głupota ma tyle
wariantów, że trudno ją
odróżnić od prawdy.
 To, co dawniej nie śniło
się ﬁlozofom, dzisiaj
sen spędza z powiek
wszystkim ludziom.
 Niejeden ﬁlozof
przelewa z pustego w
próżne wierząc, że tym
ugasi pragnienie.
 Ziemia jest
sprawiedliwa,
wszystkich pochłonie
z jednakową
żarłocznością.
 Miał tak wysokie
stanowisko, że nie
dostrzegał tych, którzy
kłaniali mu się nisko.

Fraszki

 Najbardziej cenię
tych polityków, którzy
przestali zajmować się
polityką.
 Najlepszym okulistą
dla Temidy jest bogaty
oskarżony.
 W życiu spotykamy
mnóstwo dyrygentów,
którzy dyrygują
wszystkimi, tylko nie
orkiestrą.
 Dzisiaj wielu uważa,
że jak może się
ze wszystkimi nie
zgadzać, to żyje w
wolnym kraju.
 Jeszcze długo w Polsce
będzie łatwiej upić
się alkoholem, niż
szczęściem.
 Dla niejednego
najgorszym dnem
jest dno w butelce po
wypitym alkoholu.

Aforyzmy
L
Lech
JJakób
KOŁOBRZEG
K

 Czy człowiek może
znieść wszystko?
Nie. Tylko tyle, ile mu
przypadnie w udziale.
 I powiedzmy sobie
wreszcie otwarcie:
jasność jest tylko
przelotnym brakiem
ciemności.
 Niektóre myśli będą
odkrywane na nowo do
końca świata – żaden
to despekt.
 Niestety, w futrach
zwierząt nie tylko
zwierzęta dobrze się
czują.
 „Wolę stracić
społeczeństwo, niż
społeczne zaufanie”
– zwierzał się jeden
tyran drugiemu.

 Sądzą, że wystarczy
nazwać rzeczy
po imieniu, by je
zrozumieć.
 Czynią z nadziei juczne
zwierzę, dziwiąc się
potem, że szybko pada.
 Przeszliśmy długą
drogę: od stosu
inkwizycji do stosu
atomowego. A efekt
wciąż ten sam: stos
popiołów.
 Nie warto człowiekowi
wmawiać więcej, niż
on sam sobie wmówi.
 Stawianie oporu
śmierci jest bezcelowe.
Podobnie jak stawianie
oporu życiu.
 Można nie wierzyć
własnym oczom,
ale to chyba
krótkowzroczność.
 W małpiarni radość: za
kratami znów pojawili
się ludzie.
Z KSIĄŻKI
„PORADNIK ZŁYCH MANIER”
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RYS. ANDRZEJ ROSSA

Fraszki
LOS FANÓW

PO SWOJE

Obiecywał ferajnie,
Że z nim będzie fajnie.
Więc poszli za idolem,
A on wywiódł ich w pole.

Dla intratnej posady
Lub marnego grosiwa
Ideały porzuca,
A przyjaciół – pozbywa.

MARZENIE
WYBORCY
Mozolnie pracuję
Na własne zdanie –
I wciąż się nie mogę
Doczekać na nie

KARIEROWICZ
Zdradzić przyjaciół?
– To tak niewiele!
Wszak chodzi o jeszcze
Wznioślejsze cele.
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Towarzysz Cwajnos
K
Kazimierz
G
Graczyk
ŁŁÓDŹ

D

o połowy lat siedemdziesiątych niemal w całej
Łodzi byli znani bracia i ojciec Cwajnosy. Pięciu braci i ojciec, którego uznawano
powszechnie za przywódcę.
Mieli opinię najgroźniejszej
bandy chuliganów na osiedlu
Ruda.
Mieszkańcy
zastanawiali
się, dlaczego każdy z następujących po sobie dzielnicowych
policji omija ich już po pierwszym dniu poznania niczym
zarażonych. Aż wreszcie sytuacja ta zainteresowała komendanta milicji dzielnicy Górna.
– Grabarczyk, powiedzcie
mi kapralu, co mam o tym myśleć? – zaczął wywiad komendant. – Wiem dobrze, że znacie
tych bandziorów Cwajnosów.
Ale dlaczego wasi poprzednicy, i wy też, boicie się ich?!
Przecież władza jest z wami...
– Nie wiem jak koledzy –
przerwał dzielnicowy. – Ale ja
się ich nie boję, jedynie wolę
ich omijać…
– Jak to?! – nie wytrzymał
komendant. – Nie boicie się, a
uciekacie?!

– Panie komendancie – zaczął nieśmiało dzielnicowy.
– Ja się jego nie boję, ale mojej żony.
– Do jasnej cholery, a co wasza żona ma z tym wspólnego?!
– Dobrze, powiem – odetchnął jakby z ulgą dzielnicowy.
– Oni przy każdym spotkaniu,
niby to z szacunku obcałowują
mnie, a tak śmierdzą gorzałą,
że trudno wytrzymać. A po powrocie do domu moja żona to
czuje i posądza mnie, że chodzę na dziewczynki.
– I to z tego powodu unikacie Cwajnosów?
– Tak. Ja się boję jedynie ich
dziwnej miłości do policji. Oni
tak straszliwie śmierdzą gorzałą, że żona posądza mnie o
najgorsze i rozwodem straszy.
Pytałem tego i owego o Cwajnosów i dowiedziałem się, że
jest to ich sposób na „pokojowe pokonanie policji”.
– A próbowaliście postraszyć pałą?!
– Tak, ale oni jeszcze bardziej zaczęli atakować pocałunkami, niby dla przeprosin.
– No dobrze! – jakby coś
olśniło komendanta. – Słyszałem, że Gienia Cwajnos pracuje w Albie. Tam też pracuje ormowiec Tadeusz Darski. Daję
wam zatem polecenie: jutro
macie się stawić u mnie z tym
ormowcem. Zrozumiano?!

– Rozkaz, obywatelu komendancie! – dzielnicowy z
nieukrywaną radością przyjął
polecenie.

*
Rozmowa komendanta i
Darskiego na pewno się odbyła, bo po kilku dniach koledzy
i inni współpracownicy z ironicznymi uśmiechami zwracali się do Gienka Cwajnosa „towarzyszu”. Gienek był w rozpaczy, bo dowiedzieli się o tym
jego kolesie. Zaczęli też podejrzewać, że jest kapusiem, a to
mogło skończyć się dla niego tragicznie. W tamtych czasach wśród takich jak Cwajnosy nie mogło być „towarzyszy”.
Jednak jakimś sposobem dowiedział się, że tę plotkę o jego
przynależności do partii rozpuścił Darski.

– Zgoda! – komendant jakby poweselał. – Zrobimy to
tak. Wy przestaniecie obcałowywać milicjantów, będziecie
omijać ich szerokim łukiem,
wśród kolesi krzewić strach,
a my wyciszymy plotkę o waszej przynależności do partii.
Zgoda?
– Zgoda! – ucieszył się Gienek. – Na pewno zrobimy tak,
że milicjanci i dzielnicowi będą
postrachem i jakby świętością!

Komendant przyjął go życzliwie i tak też wysłuchał.

Po niedługim czasie okazało
się, że komendant i Gienek dotrzymali słowa. Wielu pracowników w Albie zaczęło Gienka lekceważyć, inni bardziej
szanować. Natomiast chuligani, widząc milicjanta, niemal
uciekali na drugą stronę ulicy. W holu przędzalni ukazało się też wyjaśnienie napisane
rzucającym się w oczy, kolorowym napisem, że Eugeniusz
Cwajnos nigdy nie zapisywał
się do partii.

– Gieniu – odezwał się przyjaźnie – powodem jest twoje i twoich braci lekceważenie
dzielnicowych. Obcałowywujecie ich, a oni przez to mają
przykrości ze swoimi żonami,
bo śmierdzicie przy tym wódą!

Jednak od tej pory koledzy
w Rudzie żartobliwie zwracali się do Gienka „towarzyszu
Cwajnos”. Początkowo Gienka
to złościło, ale powoli przestał
się tym przejmować.

– No… – widać było zakłopotanie na twarzy Gienka – myśleliśmy, że tym sposobem wyrobimy sobie szacunek i zaufanie.

Wielu też pochwalało postępowanie Cwajnosów twierdzeniem, że milicja też powinna
„od czasu do czasu mieć stracha”.

Postanowił poskarżyć się komendantowi dzielnicy Górna.
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nam Zachodnio-Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie.
Anastazja jest jego podopieczną
od lipca 2013 roku.
Nasza sytuacja ﬁnansowa jest
obecnie bardzo trudna. Jedynie
tata Anastazji pracuje. Jego zarobki ledwo nam starczają na wiązanie końca z końcem. We wrześniu
2015 roku otrzymaliśmy od władz
miasta przydział mieszkania do
remontu, ponieważ moje zasiłki
uznano za dochód. Bardzo nas to
ucieszyło, remontu podjęliśmy się,
ale wkrótce okazało się, jak ciężkie jest to zadanie. Kredytu na remont bank nam odmówił, ponieważ moje zasiłki nie są kwaliﬁkowane jako dochód, a mój partner
ma zbyt niskie zarobki.
Postanowiliśmy więc sami remontować mieszkanie z tego, co
posiadamy. Okazuje się jednak, że
bez pomocy raczej nie podołamy,
ponieważ musimy płacić za mieszkanie wynajmowane i wszystkie
media na mieszkaniu remontowanym. Wymaga ono sporego wkładu pieniędzy, a na dodatek mamy
ograniczony czas na jego remont.
Tymczasem najważniejsza jest dla
nas przecież opieka nad naszą córeczką.

J

esteśmy czteroosobową rodziną,
mieszkamy w Szczecinie w wynajmowanym mieszkaniu. 20 maja
2013 roku urodziła się nam córeczka Anastazja. Okazało się, że jest
chora. Cierpi na hiperglicynemię
nieketotyczną. Jest to choroba genetyczna i nieuleczalna, która polega na tym, że w mózgu odkłada się substancja zwana glicyną, a
organizm nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z jej wypłukiwaniem. Rozwój choroby można
spowolnić tylko dzięki lekom.
Córeczka cierpi także na padaczkę lekooporną. Jest dzieckiem leżącym, całkowicie zależnym od drugiej osoby, wymagającym całodobowej opieki. Trzeba jej regularnie podawać leki,
stosować rehabilitację i specjalistyczną pielęgnację. Nigdy nie
będzie siedziała i chodziła. Nie
mówi i nie widzi, jedynie słyszy.
Jest nam bardzo ciężko pokonywać trudy codziennego życia. W
leczeniu i rehabilitacji pomaga

FOT. ARCHIWUM

Nie mamy domu dla chorej córeczki

Tak więc obecnie z braku pieniędzy remont się zatrzymał, a
termin oddania mieszkania upływa pod koniec marca tego roku.
W większości prace remontowe
wykonywał w wolnych od pracy zarobkowej chwilach mój partner, ponieważ zna się na budowlance. Marzy się nam własny kąt,
w którym Anastazja miałaby własny, przystosowany do jej potrzeb
pokój oraz łazienkę wyposażoną
w sprzęt niezbędny do pielęgnacji takiej osoby niepełnosprawnej
jak ona.
Dlatego bardzo prosimy o pomoc w stworzeniu domu, w którym nasza chora córeczka mia-

łaby możliwość normalnego życia.
Darowizny można wpłacać na
Pocztowe Konto ROR STANDARD
92-1320-1537-1584-9991-30000001.

MAMA
MARTA PIOTROWSKA
AL. WYZWOLENIA 10/13
70-553 SZCZECIN
TEL. 605-326-285

Od redakcji:
Zgoda Mamy Anastazji na
opublikowanie powyższego listu oraz kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka znajdują się w naszym posiadaniu.

FOT. ARCHIWUM

Urodził się z porażeniem mózgowym

Arkadiusz z braciszkiem
Dorianem.

P

roszę o pomoc dla mojego
niepełnosprawnego, siedemnastoletniego synka Arkadiusza
Sieradzkiego, zwłaszcza na jego
leczenie i specjalistyczną rehabilitację, na co nas nie stać, ponieważ sytuacja ﬁnansowa naszej rodziny jest bardzo trudna.
Chłopiec urodził się z porażeniem mózgowym, jest upośledzo-

ny ruchowo w stopniu znacznym.
Ma obustronny niedowład kurczowy, bardzo dużą skoliozę oraz
padaczkę. Porusza się na wózku
inwalidzkim, lecz nie o własnych
siłach i ze specjalnym stabilizatorem głowy. Nie sygnalizuje i nie
kontroluje potrzeb ﬁzjologicznych, w związku z tym niezbędne jest używanie pieluchomajtek.
Ja też leczę się kardiologicznie z powodu nadciśnienia i alergii. Moje leki i wizyty u lekarzy dodatkowo obciążają skromny budżet naszej rodziny. W jej
skład wchodzą cztery osoby: ja,
mój konkubent i przyjaciel mojego syna Arka Mariusz, który wykonuje przy nim wszystkie prace
pielęgnacyjne, oraz trzyletni Dorian. To dziecko również potrzebuje pieniędzy na pieluchy i inne
wydatki. Co najważniejsze – jest
zdrowe.
Niestety, nie posiadamy własnego mieszkania. Mieszkamy u
mojego ojca w domu ogrzewanym gazem, za co płacimy miesięcznie około 350 do 400 złotych. Energia elektryczna za dwa

miesiące kosztuje nas około 300
złotych, woda co miesiąc – około 150 złotych, pieluchomajtki
– około 500 złotych, leki wraz z
moimi – około 400 złotych, 1 godzina rehabilitacji – 80 złotych,
środki czystości dla Arka, pudry,
kremy, pianki do higieny intymnej, maści przeciwodleżynowe i
inne – około 200 złotych. A gdzie
wydatki na żywność, odzież,
mieszkanie i inne?
Dlatego każdą wydana złotówkę oglądamy dwa razy. Bo na nasze wspólne pieniądze to 1.500
złotych pana Mariusza, zasiłek
pielęgnacyjny – 153 złote, fundusz alimentacyjny – 500 złotych, świadczenie pielęgnacyjne
– 1.300 złotych, dodatek rehabilitacyjny – 100 złotych, zasiłek rodzinny – 207 złotych. Dlatego kupujemy produkty tańsze, promocyjne, łapiemy okazje, gdzie się
da. W 2016 roku synowi odmówiono rehabilitacji z powodu dużej liczby potrzebujących. Tymczasem mój syn nie może jej zaprzestać, ponieważ z braku ćwiczeń organy przestają funkcjo-

nować, nerki gorzej pracują, prawie nie oddaje moczu. Wzmaga
się kaszel, z powodu braku ruchu
płuca są zaﬂegmione, pojawiają się dokuczliwe bóle stawów.
Koszt tak niezbędnej rehabilitacji
to dla mnie był szok.
Kto chciałby pomóc mojemu
dziecku w utrzymaniu i poprawie
zdrowia, może wpłacić darowiznę na moje konto bankowe: ING
Bank Śląski, O/Tarnów 18-10501562-1000-0022-8056-8391.

MARZENA SIERADZKA
UL. KRZYSKA 147
33-100 TARNÓW

Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentów
lekarskich i dotyczących sytuacji
materialnej rodziny Sieradzkich
oraz zgody na opublikowanie
powyższego listu znajdują się w
naszym posiadaniu.
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bliża się wiosna, zachęcając do prac w ogrodzie. To ulubione zajęcie
wielu seniorów, którzy odnajdują radość w obcowaniu z przyrodą.
Stowarzyszenie „Lepszy
Świat” zaprosiło ich, by podzielili się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami
ogrodniczymi.
Pierwsze spotkanie 11 lutego poświecono poszukaniu odpowiedzi na pytanie,
jak uprawiać ogród, by nie
szkodzić naturze.
Rozmawiali o składzie
gleby, rodzajach naturalnych nawozów, radzeniu sobie ze szkodnikami, założeniu kompostowni, pielęgnowaniu roślin ogrodowych.
25 lutego radzono jakie sadzonki posadzić, jak się nimi
zajmować, by dobrze się
rozwijały. awa

Turyści – zwierzętom
U

zarzewo, Sarbinowo, Wierzenicę i Sokolniki – te urokliwe miejscowości odwiedzili 7 lutego uczestnicy 19 wielkopolskiego rajdu turystycznego pod nazwą „Dokarmiamy zwierzęta”. Rajd zorganizował Oddział Środowiskowy
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto i Koło PTTK
„Łaziki” w Swarzędzu. Udział
wzięły 193 osoby, w tym 57 turystów z niepełnosprawnością.
Do wyboru było pięć tras –
autokarowo-piesza,
piesza,
dwie rowerowe i dowolna. Meta
rajdu była ulokowana na terenie schroniska dla zwierząt w
Skałowie koło Kostrzyna Wlkp.
Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą budkę lęgową oraz
na najładniejszy karmnik. W
pierwszym konkursie zwyciężył Wiktor Ułnicki z Poznania.
W drugim – wręczono pięć nagród. Otrzymali je: Marysia Świderska z Poznania, Julia Kandulska z Poznania, Maja Matelska
z Owińsk, Igor i Wiktor Drela z
Poznania i Łukasz Łokietek ze
Swarzędza.

FOT. PAWEŁ KUBIAK

Ogród
radością
seniorów
Z

47

Na mecie.
Najliczniejszą drużynę tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Szkolne Koło
PTTK „W zasięgu ręki” w Owińskach, do którego należą wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych im. Synów
Pułku, Szkoła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w

Poznaniu, Koło PTTK im. Jana
Pawła II przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu oraz
Szkolne Koło PTTK „Podróżnik”
przy Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.
Uczestnicy rajdu przynieśli worki z karmą dla zwierząt dzięki
czemu mogły bezpiecznie przetrwać zimę.

EUGENIUSZ JACEK

3520<.

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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OT Theater w Braunschweigu w Niemczech pełen był
widzów. Przybyli na premierę sztuki „Wyspa marzeń”. Była
gra świateł, dźwięków i taniec
– wszystko w wykonaniu podopiecznych Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” oraz
Lebenshilfe Braunschweig.
Dwa tygodnie wytężonych
treningów przyniosły wspaniałe
rezultaty. Pod okiem reżysera, z
pomocą profesjonalnych tancerzy, powstało niecodzienne widowisko. Jest to kolejna, polskoniemiecka inicjatywa, unikatowa w skali obu krajów. Stąd tak
duża frekwencja i zainteresowanie mediów.
Na zaproszenie niemieckich partnerów, w dniu premiery przybyła do Braunschweigu
polska delegacja, w tym m.in.:
Karol Matczak – kierownik ZAZ
„Swoboda”, Dorota Karpiego –
Radna Powiatu Kaliskiego, Józef Miklas – wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisków, Elżbieta
Aleksander – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.
Gospodarze pokazali nam
także inne formy działalności
Lebenshilfe Braunschweig. Odwiedziliśmy ﬁrmy zatrudniające osoby niepełnosprawne. Zakład Fehrer produkuje wysokiej klasy siedzenia samocho-

„Swoboda”
w Lebenshilfe
darmowe, a cena jego wybudowania i wyposażenia wyniosła 4
miliony euro.
Wieloletnia współpraca pomiędzy ZAZ „Swoboda” a Lebenschilfe Braunschweig owocuje nie tylko przedsięwzięciami
kulturalnymi. Już w połowie lu-

W kawiarni „CafeFlora”.
się z szeregu pracowni dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności dziecka. Każda salka wyposażona jest w kuchenkę, mini łazienkę i salkę do ćwiczeń. Zadziwiła nas funkcjonalność i prostota zastosowanych
rozwiązań. Przedszkole jest

Kwiatki dla aktorów.
dowe do Mercedesa i Volkswagena. Firma Solwis zajmuje się
montażem kolektorów słonecznych. W każdym z tych zakładów znalazło się miejsce dla
podopiecznych niemieckich stowarzyszeń. Kolejnym punktem
było zwiedzanie „Sklepu z drugiej ręki”, prowadzonego przez
osoby niepełnosprawne.
Zdziwienie nasze wzbudziła propozycja wypicia kawy
w kwiaciarni, w które oprócz
kwiatów znajduje się kawiarnia „Cafe Flora”. Cała obsługa
to nasi znajomi z Lebenschilfe.
Zwiedzanie zakończyliśmy w
nowo otwartym przedszkolu dla
dzieci niepełnosprawnych. Ten
nowoczesny budynek składa

tego do magazynów stowarzyszenia LGD 7 „Kraina nocy i dni”
traﬁ sprzęt rehabilitacyjny przygotowany przez niemieckich
przyjaciół: łóżka, wózki oraz
wiele innego sprzętu, udostępnianego nieodpłatnie dla mieszkańców naszego powiatu. mat

Przedstawienie „Wyspa marzeń”.

Podczas zajęć w Lebenshilfe.

FOT. (5X) ARCHIWUM
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Pamiątkowe zdjęcie.

