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„N

iewidzialne dziedzictwo – warsztaty sensoryczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej” to projekt, którego głównym celem
jest niwelowanie barier w dostępie do kultury o znaczeniu
narodowym osobom z dysfunkcją wzroku.
We wrześniu młodzież ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
wzięła udział w cyklu warsztatów specjalnie dostosowanych
do ich potrzeb w ramach realizacji projektu „Niewidzialne
dziedzictwo”. Pierwsze spotkanie wprowadzające uczniów
w cele programu odbyło się
w Owińskach. Koordynatorki projektu Elżbieta Krysińska i
Lucyna Kaczmarkiewicz (Biuro
Edukacji CTK TRAKT) przybliżyły uczniom, czym jest dziedzictwo Ostrowa Tumskiego
oraz udostępniły tyﬂograﬁczne materiały dla osób z dysfunkcją wzroku: plany Bramy
Poznania i poznańskiej wyspy oraz fasadę katedry. Materiały te opisują otoczenie Bramy Poznania, hol główny oraz
poszczególne sale ekspozycyjne, a przede wszystkim przybliżają przestrzeń Ostrowa Tumskiego – kluczową dla kształtowania się polskiej państwowości oraz chrześcijaństwa.
Materiały tyﬂograﬁczne pomogły uczniom w przygotowaniu się do wizyty w Bramie Poznania i na Ostrowie Tumskim.
Uczniowie Ośrodka (klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) gościli w Bramie Poznania w dniach 19 i 20 września.
Uczestniczyli w oprowadzaniu po ekspozycji oraz zwiedzili Ostrów Tumski. Zmierzyli się również z niecodziennym
zadaniem, jakim było wybranie
najbardziej atrakcyjnych – ich
zdaniem – miejsc, które chcieliby polecić swoim rówieśnikom.
Były to miejsca rozpoznawalne
dla zmysłów dotyku, zapachu i
słuchu. Uczniowie zainteresowali się śladami po ostrzeniu
mieczy na kamieniu kościoła
Najświętszej Marii Panny oraz
dokładnie zbadali, przy wejściu
na wyspę, makietę dotykową
Ostrowa Tumskiego. Ogromne wrażenie na uczniach zrobił most Biskupa Jordana. Był
to pierwszy krok do wyznaczenia sensorycznej ścieżki zwiedzania wyspy katedralnej.
Kolejnym krokiem były
warsztaty (27 i 28 września)
prowadzone przez Iwonę Skibińską-Talukder
(reżysera
dźwięku i akustyka), podczas
których uczniowie poznali bi-
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NIEWIDZIALNE DZIEDZICTWO – WARSZTATY SENSORYCZNE
DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ

Ostrów Tumski
– dostępny

Oglądanie dotykiem makiety Ostrowa Tumskiego.
nauralną (umożliwiającą lokalizację w przestrzeni) technikę nagrywania dźwięków oraz
samodzielnie nagrywali odgłosy, jakie można usłyszeć na
Ostrowie Tumskim i w Bramie
Poznania. Zwrócili uwagę na
dudniące dźwięki pociągu czy
skrzypienie pompy wodnej na
ul. Lubrańskiego. W ten sposób
zgromadzili materiał dźwiękowy, który posłuży do powstania
mapy dźwiękowej wyspy pokazującej nowy wizerunek tego
miejsca.
Uczniowie dzięki warsztatom stali się badaczami krajobrazu dźwiękowego poznańskiej wyspy. Efekty ich pracy
przyczynią się do przygotowania materiałów, poprzez które Brama Poznania i Ostrów
Tumski staną się przyjazne dla
osób z dysfunkcją wzroku. Powstanie tyﬂograﬁczny plan poznańskiej wyspy z wyznaczoną
sensoryczną ścieżką zwiedzania oraz mapa dźwiękowa wyspy katedralnej, która będzie
zamieszczona na stronie internetowej. Chcemy, aby stały się

one czynnikiem aktywizującym turystykę kulturową osób
z dysfunkcją wzroku oraz przyczyniły się do powstania kolejnych działań edukacyjnych
w Bramie Poznania na rzecz
dziedzictwa tego miejsca.
Projekt doﬁnansowano ze
środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
programu „Patriotyzm Jutra”.

Realizator projektu: Centrum
Turystyki Kulturowej TRAKT,
operator Bramy Poznania i
Traktu Królewsko-Cesarskiego.
Partner projektu: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach.

LUCYNA KACZMARKIEWICZ
BIURO EDUKACJI CTK TRAKT

FOT. (2X) ŁUKASZ GDAK
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Młodzi niewidomi i słabowidzący nagrywają dźwięki nad Cybiną.
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25 LAT SYSTEMU WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
POZNAŃ

D

o reﬂeksji nad zmianami w rehabilitacji zawodowej i społecznej skłoniła
konferencja zorganizowana
26 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP z okazji 25-lecia systemu wsparcia osób
z
niepełnosprawnościami.
Ćwierć wieku temu została
uchwalona ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wtedy też rozpoczął funkcjonowanie Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przez ten czas udało się
ograniczyć bariery architektoniczne, wdrożono system
kształcenia
integracyjnego.
Znaczącym sukcesem jest ratyﬁkacja przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
która
gwarantuje im równy dostęp
do wszelkich dóbr i usług publicznych. Nad wieloma sprawami trzeba solidnie popracować. Taką właśnie kwestią jest
zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Pracodawcy tak
zwanego otwartego rynku pracy nieczęsto przyjmują ludzi z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Niepełnosprawni są najchętniej zatrudniani w ﬁrmach
ochroniarskich albo sprzątających. Gruntownej przebudowy wymaga również orzecznictwo.
Tego samego dnia Prezydent
RP w swojej kancelarii wręczył
nagrody laureatom konkursu „Lider dostępności” za najlepsze rozwiązania związane z przystosowaniem budynków i otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Nagrodę
Grand Prix otrzymało Miasto
Gdynia. Na liście zwycięzców
znalazł się także obiekt zabytkowy Sukiennice w Krakowie,
sieć placówek Poczta Polska,
Centrum Kongresowe ICE Kraków i inni. Wyróżnienie otrzymała między innymi Stacja Paliw PKN Orlen S.A. przy Alei
Solidarności 100 w Warszawie.
Po południu w Teatrze „Palladium” przy ul. Złotej w Warszawie uhonorowano nagrodzonych w konkursie „Lider
25-lecia”, który zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Biuro Pełnomocnika Rządu do
spraw Osób Niepełnospraw-

Liderzy
nagrodzeni
nie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom „SPiNKa”, Stanisław Żabiński (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Ikar” w Koszalinie) i Wiesław
Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem).

Od lewej: Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, Jacek Kurski,
prezes Telewizji Polskiej S.A, Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej i Krzysztof Michałkiewicz,
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
podpisują porozumienie w sprawie wspólnych działań
na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
nych we współpracy z PFRON.
Nagrody wręczała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Robert
Kwiatkowski, prezes PFRON.
W kategorii „Dostępność” I
nagrodę otrzymało Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, II –
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a III – Alina
Wojtowicz-Pomierna. W kategorii „Pracodawca” statuetkę zdobyła Fundacja „Aktywizacja”, II nagrodę – Stanisław
Kogut, senator RP, III – Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”. W
kategorii „Edukacja” I nagrodę
otrzymała Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji, II – Stowarzyszenie św. Celestyna, a III – Park
Orientacji Przestrzennej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W kategorii „Sport” I nagrodę otrzymały Olimpiady Specjalne Polska,
II – Marek Winiarczyk (Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa), III – Romuald Schmidt (Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Poznaniu). W kategorii „Kultura” I miejsce zajęła Koszalińska Biblioteka Pu-

Podczas uroczystości w Teatrze „Palladium” podpisano
porozumienie zawarte między
Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PFRON
i Telewizją Polską S.A w sprawie wspólnych działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami.
– Trzeba na wizji pokazywać i mówić o osobach z niepełnosprawnościami, aby nic
nie działo się bez ich udziału
– zaznaczył minister Michałkiewicz.

bliczna im. Joachima Lelewela, II – Artur Dziurman (Stowarzyszenie Scena Moliera), a III
– Fundacja Kultury bez Barier.
Ponadto w konkursie w głosowaniu internetowym wyłoniono złotą dziesiątkę „Liderów 25-lecia”. To: Marek Winiarczyk, Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji, Jerzy Fijałkowski i Marek Konarzewski (Radio Bogoria), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Skarszewach,
Fundacja im. Brata Alberta,
Edyta Sieradzka (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych), Dorota
Kołakowska (Związek Harcerstwa Polskiego), Stowarzysze-

Śpiewa Dorota Osińska.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Karolina
Kasprzak

Laureaci konkursu „Lider 25-lecia”.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Święto
niewidomych
nia w ciemności, kiedy wcześniej wszystko się widziało. Osoba niewidoma od urodzenia nie
wie jak wygląda kolor błękitny. Może jedynie sobie go wyobrazić. Człowiek, który utracił
wzrok w wieku 30 czy 50 lat zna
barwy, wyrazy twarzy ludzi, wie
jak wyglądają poszczególne potrawy i jaki kształt mają dane ﬁgury geometryczne. Wiedza niewidomego na te tematy sprowadza się wyłącznie do wyobraźni oraz do opowieści widzących.
Na jednym z for dyskusyjnych
padło kiedyś pytanie o rodzaje wsparcia psychologicznego,
na które może liczyć człowiek
z dysfunkcją narządu wzroku
powstałą na przykład wskutek
wypadku. Niestety, polski system rehabilitacji nie ma w tym
względzie wiele do zaoferowania. Szpitale nie zatrudniają psychologów. Bliscy niewidomego są więc zdani na pomoc osoby, która doświadczyła podobnej
sytuacji, tyle że taka osoba nie
zawsze jest „pod ręką” i często
nie wiadomo, gdzie można znaleźć kompleksowe wsparcie.
Gdyby zapytać widzącego, co
to jest biała laska, zapewne odpowie, że jest to kilkunastocentymetrowy kijek, którym niewidomy idąc wymachuje na prawo
i lewo. Chodzenie z takim „kijkiem” wymaga odpowiedniego
przeszkolenia. Takie szkolenia

Członkowie i wolontariusze Wielkopolskiej Jednostki
Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
z białymi laskami na ulicach Poznania.

FOT. (2X) ARCHIWUM WJW TPG

października to ważna data dla osób niewidomych i słabowidzących jak
również dla całego społeczeństwa. Tego właśnie dnia na całym świecie jest obchodzony
Międzynarodowy Dzień Białej Laski zwany także Międzynarodowym Dniem Niewidomych. Dzięki białej lasce dowiadujemy się, że człowiek,
który nas mija, nie widzi i może
potrzebować naszej pomocy.
Biała laska chroni niewidomego przed zderzeniami i upadkami, a ponadto umożliwia
rozpoznanie terenu.
Niewidomi często nazywają
białą laskę przyjaciółką lub towarzyszką. To dlatego, że ten
przyrząd zabierają niemal wszędzie. Pomysłodawcą białej laski
był James Biggs, angielski fotograf, który stracił wzrok w wyniku wypadku. Było to w 1921
roku. Poruszanie się z białą laską upowszechniło się w Anglii w latach 30. Do Polski dotarło później. Święto białej laski
zaczęto obchodzić w latach 70.
Funkcjonalność tego przyrządu
inaczej postrzegają osoby z dysfunkcjami wzroku, inaczej osoby widzące. Przez tych ostatnich
biała laska postrzegana jest zazwyczaj jako narzędzie identyﬁkujące człowieka z problemami wzrokowymi. Tymczasem
dla niewidomego biała laska jest
przedłużeniem rąk. Pisze o tym
Marek Kalbarczyk w artykule pt.
„Im dłuższe ręce tym lepsze” na
str. 12 i 13.
Skoro o niewidomych mowa,
warto się również zastanowić,
jak odbierają oni swoją niepełnosprawność. Brak wzroku co
innego będzie oznaczał dla osoby niewidzącej od urodzenia, a
zupełnie co innego dla kogoś,
kto utracił wzrok w ciągu życia.
Nie trudno się domyślić jak znaczącym problemem jest przystosowanie się do funkcjonowa-
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Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach podczas spektaklu
teatralnego pod tytułem „Nie widzę przeszkód”.

prowadzą instruktorzy orientacji przestrzennej, czyli osoby,
które uczą niewidomego rozpoznawania terenu. Dzięki temu
człowiek niewidzący ma szansę
nie zgubić się w miejscu, które
wcześniej odwiedził. Nie wszyscy niewidomi używają białej laski. Niekiedy zastępuje ją żółta
opaska na przedramieniu, której
noszenie niedawno upowszechniło się w naszym kraju. Są niewidomi, którzy wstydzą się używać białej laski i nie pomagają argumenty, że chroni przed
upadkami, a ponadto identyﬁkuje na przejściach dla pieszych.
Jak co roku z okazji święta
niewidomych instytucje oraz
organizacje pozarządowe w
miastach wojewódzkich przygotowały ciekawe atrakcje. Niewidomi z Poznania i Wielkopolski
15 października wzięli udział w
kolejnej edycji wydarzenia pod
nazwą „Inny festiwal” organizowanego przez Fundację Barak
Kultury. W ramach „Innego festiwalu” przygotowano między
innymi spektakl teatralny pod
tytułem „Nie widzę przeszkód”,
który odbył się na deptaku przy ul.
Wrocławskiej w Poznaniu. Aktorami byli uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, głuchoniewidomi
z Wielkopolskiej Jednostki Woje-

wódzkiej Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym oraz członkowie Stowarzyszenia Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Sokoły”.
Z kolei 20 października w Pałacu Prezydenckim z udziałem
Andrzeja Dudy obchodzono
65-lecie Polskiego Związku Niewidomych. Spotkanie było okazją do dyskusji nad systemem
rehabilitacji osób z dysfunkcjami
wzroku. Krzysztof Wiśniewski,
prawnik reprezentujący PZN
zwrócił uwagę, że pacjenci z
chorobami
neurologicznymi
czy onkologicznymi po leczeniu szpitalnym są kierowani na
dalszą rehabilitację. Osoby z
uszkodzeniami wzroku po zakończeniu leczenia takiej możliwości nie mają. Organizacją realizującą cel rehabilitacyjny jest
właśnie PZN, jednak nie jest on
w stanie wypełnić drastycznej
luki w systemie wsparcia tej grupy osób. Rozwiązaniem trudnej
sytuacji w dostępie do rehabilitacji mógłby być, zdaniem Anny
Woźniak-Szymańskiej, prezesa
PZN narodowy program rehabilitacji, który zapewniałby równy
dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym, a w
szczególności tym, którym grozi
utrata wzroku.

KAROLINA KASPRZAK
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iczne warsztaty aktywizujące i uspołeczniające, projekty ukierunkowane na zmianę świadomości społeczeństwa w zakresie głuchoślepoty, regionalne spotkania klubowe, zapewnienie wsparcia ze strony tłumaczy-przewodników
i wolontariuszy oraz pomoc
dla rodziców dzieci z równoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu – składają się na
wszechstronne działania realizowane od 25 lat przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. 19 października w sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury przy ul. Elektoralnej w
Warszawie wspominano początki działalności tej organizacji.
Ćwierć wieku temu o osobach głuchoniewidomych nikt
nie słyszał. Nie było organizacji społecznej zajmującej się
ludźmi z tego rodzaju niepełnosprawnością. W 1984 roku
do Polskiego Związku Niewidomych traﬁło pismo od osoby głuchoniewidomej, która nigdzie nie mogła znaleźć
pomocy. Wtedy PZN podjął się
nagłośnienia skrajnie trudnej sytuacji ludzi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i
słuchu. Zebrała się grupa inicjatywna na rzecz utworzenia TPG.
TPG powstało 19 października 1991 roku. 26 lutego
1992 roku organizację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym roku
w Warszawie powstał pierwszy klub głuchoniewidomych.
Później tworzono kolejne – w
Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu. Działalność
powoli się rozrastała. W 1996
roku zorganizowano pierwsze
szkolenia dla tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych oraz rozpoczęto wydawanie czasopisma „Dłonie i
Słowo”, na łamach którego po
dzień dzisiejszy wypowiada
się środowisko osób głuchoniewidomych, a także ludzie
działający na ich rzecz.
TPG posiada 13 jednostek
wojewódzkich
(oddziałów
w różnych miastach Polski).
Znajdują się one na terenie
województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego. Organizacja prowadzi ponadto
Warsztat Terapii Zajęciowej

25 LAT TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Jedyna taka
organizacja

Życzenia i gratulacje odbiera Grzegorz Kozłowski,
przewodniczący TPG.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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Głuchoniewidoma poetka Krystyna Łagowska
recytuje swoje wiersze.
w Gdańsku, w którym niewidomi z dodatkowymi niepełnosprawnościami rehabilitują się zawodowo i społecznie.
Dzięki TPG w starania o
godne warunki życia osób z
równoczesnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu zaangażowało się kilka tysięcy
osób. To wolontariusze, opiekunowie oraz tłumacze-przewodnicy, czyli osoby wyszkolone w zakresie alternatywnych form komunikacji i poruszania się z głuchoniewidomymi. Wszechstronna pomoc

TPG (między innymi projekty doﬁnansowywane ze środków PFRON) daje głuchoniewidomym szansę na wyjście
z cienia, a co najważniejsze,
pozwala włączać je w główne
nurty życia społecznego.
Uroczystość jubileuszowa
była także okazją do wspomnienia zmarłych osób, które
za życia przyczyniły się do powstania i rozwoju organizacji. Licznie zebrani reprezentanci instytucji, uczelni wyższych, związków, stowarzyszeń i fundacji składali gra-

tulacje przedstawicielom Zarządu TPG. Ci zaś dziękowali przyjaciołom za wieloletnie
wsparcie.
– Koncentrujemy się na
tym, co może człowiek głuchoniewidomy, a nie na tym,
czego mu brakuje. Skrót TPG
to nie tylko Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym.
To także myśl: Tu Przekraczamy Granice. Chcemy wydobywać maksymalny potencjał możliwości osób głuchoniewidomych. Realizujemy to,
między innymi, przez warsztaty rzeźbiarskie, dzięki którym głuchoniewidomi mogą
dorównać sprawnym. Zwieńczeniem tych warsztatów są
wystawy w różnych prestiżowych miejscach, na przykład
w Zamku Królewskim – powiedział Grzegorz Kozłowski,
przewodniczący TPG.
O licznych sukcesach osób
głuchoniewidomych
mówił
też Krzysztof Wostal, wiceprzewodniczący. Zaznaczył,
że realizowane na szeroką
skalę wsparcie kulturalnooświatowe i rekreacyjno-sportowe pozwala przekraczać
owe granice możliwości oraz
pokazuje, że głuchoniewidomi mogą wspiąć się na każdy
szczyt.
TPG to jedyna w całym kraju organizacja obejmująca wszechstronnym wsparciem osoby z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, która stale podejmuje starania o przestrzeganie praw należnych tej grupie. Członkowie TPG są świadomi wyzwań, które czekają.
To pomoc w codziennym życiu i w pokonywaniu różnych
przeszkód, dawanie wiary w
nieograniczone możliwości.
A przede wszystkim mnóstwo
pracy związanej z dążeniami do uznania głuchoślepoty jako odrębnej kategorii niepełnosprawności, bo w polskim systemie orzecznictwa
głuchoniewidomi wciąż nie
istnieją.

KAROLINA KASPRZAK
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CZEKAJĄ NA KOLEJNE UDOGODNIENIA

Niepełnosprawni
na Kaponierze
linii naprowadzających wzdłuż
peronów oraz wypukłych pasów
przed schodami, które osobom
niewidomym ułatwiają orientację. Zgłoszone przez środowisko
osób z niepełnosprawnościami
uwagi spisywali urzędnicy. P. Śledziejowski zapewnił, że są fundusze na wdrożenie usprawnień.

P

o 5 latach remontu mieszkańcy Poznania oraz przyjezdni wreszcie mogą korzystać ze zmodernizowanego
Ronda Kaponiera. Rondo znajduje się na zachód od ścisłego
centrum miasta i stanowi centralny punkt w sieci komunikacji miejskiej. Przed remontem było niedostępne dla osób
z niepełnosprawnościami. Teraz do dyspozycji podróżnych
z problemami w poruszaniu się
są windy, jest platforma podnośnikowa, trwa wdrażanie udogodnień dla niewidomych i słabowidzących. Ale do stuprocentowej dostępności jeszcze
daleko.
Na ile Rondo Kaponiera jest
przystosowane i co trzeba poprawić sprawdzali przedstawiciele poznańskich organizacji
pozarządowych zrzeszających
osoby z dysfunkcjami narządu
ruchu i wzroku podczas wizji lokalnej zorganizowanej 11 października z inicjatywy zastępcy prezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego. Wizję
przeprowadzono w obecności
Pawła Śledziejowskiego, prezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich i Doroty Potejko, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Kilka tygodni wcześniej przystosowanie zmodernizowanej

Kaponiery dla osób z niepełnosprawnościami testował Marek
Suwezda, stażysta „Gazety Wyborczej” poruszający się na wózku i przy pomocy białej laski.
Wówczas okazało się, że bez
wsparcia osoby trzeciej nie jest
w stanie sobie poradzić.
Pod rondem pełno biegających, śpieszących ludzi. Niewielu ma czas, żeby zatrzymać się,
wysłuchać prośby o pomoc. Aby
dostać się do niektórych wind,
trzeba otworzyć szklane drzwi,
które są wymogiem przepisów przeciwpożarowych. Drzwi
są ciężkie i stanowią znaczący
problem dla ludzi na wózkach,
szczególnie dla osób z osłabioną siłą mięśni rąk. W windach
brakuje podstawowych komunikatów jak: „Uwaga, drzwi się zamykają” czy „Proszę odsunąć się
od drzwi”, w które wyposażona
jest większość pojazdów komunikacji miejskiej, oraz komunikatu, że winda jest przeciążona.
Nową Kaponierę testowała również Agnieszka Kubicka i
Sebastian Mankiewicz z portalu internetowego wózkowicze.
pl oraz Stanisław Domański z
Sekcji Krajowej Osób Niewidomych. Okazało się, że umywalka w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie
-2 jest umiejscowiona za wysoko i żaden „wózkowicz” do niej
nie dosięgnie. Ponadto brakuje

Przedstawiciele PIM zaznaczyli, że standardy dostępności były poprzedzone badaniami, zaś wszystkie udogodnienia są wprowadzone zgodnie z
normami unijnymi, których na-

KAROLINA KASPRZAK

Sebastian Mankiewicz testuje
platformę podnośnikową.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Na przystanku.

Do udogodnień, które zostały
już wprowadzone, zaliczają się
wyżej wymienione windy i platforma podnośnikowa, żółte maty
ostrzegawcze oraz komunikaty głosowe na przystankach uruchamiane przy pomocy przycisku. Po zakończeniu wizji lokalnej niepełnosprawni udali się do
Sali Białej Urzędu Miasta, gdzie
dyskutowano o wprowadzeniu
niezbędnych zmian. Poinformowano, że planowane jest wdrożenie ścieżek naprowadzających
i tak zwanych pól uwagi dla niewidomych. Będą też oznaczenia
brajlowskie przed wejściami do
wind i w windach, tabliczki brajlowskie na poręczach, informacje o toaletach dla osób z niepełnosprawnościami w brajlu. Zamierzane jest wprowadzenie 7
planów tyﬂograﬁcznych wykonanych ze stali.

leży przestrzegać. Środowisko
niewidzących postulowało, aby
usunąć fakturę bezpieczeństwa
przed wszystkimi drzwiami, a w
zamian zastosować oznakowanie wielowarstwowe lub frezowanie. Tu zwrócono uwagę na
konieczność rozmowy z wykonawcą w celu ustalenia, czy wykonanie frezów nie spowoduje utraty gwarancji, którą obiekt
jest objęty. Ciężko otwierające
się drzwi być może niebawem
będzie można uruchamiać automatycznie, przy pomocy specjalnego przycisku. Wszystko to wymaga dobrej woli, zaangażowania i nakładów ﬁnansowych. Na
Kaponierę w pełni dostosowaną
do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami trzeba będzie poczekać.

Środowisko osób z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku
w podziemiach zmodernizowanego Ronda Kaponiera.
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ielka
siedemdziesiątka
na budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach
zapowiedziała
wyjątkowe
chwile. 30 września w murach
Ośrodka odżyły wspomnienia, które absolwentom kojarzą się ze stukotem maszyn
brajlowskich. Były kwiaty, upominki, łzy wzruszenia i koncert
zespołu muzycznego „Dzieci
Papy” działającego w Ośrodku.
Tak świętowano jubileuszową
uroczystość – z audiodeskrypcją dla niewidzących.
Do Owińsk zjechali się wychowankowie, nauczyciele, rodzice. Wprowadzono sztandar
i odśpiewano hymn państwowy. Gratulacje składała między
innymi Jadwiga Rotnicka, senator RP, Bożena Szydłowska, poseł na Sejm RP, Jan Grabkowski,
starosta poznański, Tomasz Łubiński, wicestarosta i Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji „Szansa dla niewidomych”, wychowanek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy. Wyrazy
uznania i wdzięczności płynęły
od rodziców wychowanków, nauczycieli Ośrodka oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych z
różnych stron kraju.
– Nie sposób być obojętnym
wobec miejsca, w którym pozostawiło się część życia. Dla
uczniów Ośrodek jest drugim
domem, do którego chętnie wracają po latach. Troska o edukację i rozwój wychowanków, aby
jak najlepiej radzili sobie w dorosłym życiu jest dla nas kluczową
sprawą – powiedziała Maria Tomaszewska, dyrektor Ośrodka.
– Z szacunkiem i podziwem odnosimy się do ludzi, dzięki którym nasz Ośrodek realizuje swój
cel – wychowanie dzieci i młodzieży w zgodzie z ich najgłębszymi potrzebami intelektualnymi, zdrowotnymi, emocjonalnymi oraz społecznymi.
Ośrodek jest usytuowany w
pięknym, zabytkowym budynku dawnego klasztoru Sióstr Cysterek. Od roku 1946 do dnia dzisiejszego zmieniło się wiele. Najważniejszą zmianą był gruntowny remont budynku i dokonana
w ciągu 3 lat renowacja kościoła
przy Ośrodku.
– Budynek przez wiele lat był
zaniedbany, kotły służące do
ogrzewania groziły wybuchem.
Dzisiaj nie ma już kotłów, a pomieszczenia są w pełni przystosowane do potrzeb osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Cały czas zastanawiamy się
jak jeszcze można udoskonalić
Ośrodek, by jak najlepiej służył

70 LAT OŚRODKA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

Ich drugi dom…

Gratulacje składają przedstawiciele placówek oświatowych
dla dzieci i młodzieży niewidomej z różnych stron kraju.

Utwór „Widzieć muzyką” w wykonaniu zespołu „Dzieci Papy”.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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Wielka siedemdziesiątka na odnowionym budynku Ośrodka.

niewidomym dzieciom – zaznaczył starosta.
Poruszające były słowa pani
Eugenii, matki niepełnosprawnego Bronka:
– Ośrodek się rozwija. Praca
nauczycieli i wychowawców, ich
kompetencje, fachowość i profesjonalizm przekładają się na dobro naszych dzieci, które z ufnością im powierzamy. Ta placówka jest wyrazem głębokiego humanizmu. W imieniu swoim oraz
wszystkich rodziców pragnę podziękować za troskę i serce.
W Ośrodku kształcą się dzieci,
które mają problemy z komunikacją, nie mówią. Dzięki wsparciu Lions Club udało się zakupić
sprzęt do ich rehabilitacji. Ośrodek posiada bogate wyposażenie edukacyjno-rehabilitacyjne
oraz dysponuje kadrą specjalistów w dziedzinie tyﬂopedagogiki (pedagogiki osób niewidomych i niedowidzących), logopedii, psychologii. Działa laboratorium tyﬂoakustyczne, czyli tak zwana biblioteka dźwięków, jest Park Orientacji Przestrzennej, Muzeum Tyﬂologiczne. Uczniowie mogą korzystać
z oprogramowania komputerowego dla niewidzących, drukarek brajlowskich, powiększalników i tym podobnych pomocy
edukacyjnych.
W Ośrodku funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca
do pracy. Niewidomi i słabowidzący mogą zdobyć zawód koszykarza-plecionkarza, tapicera, kucharza. Uczniowie w czasie nauki mieszkają w internacie. W tym właśnie miejscu nawiązują się przyjaźnie, realizowanych jest sporo zajęć rozwijających jak orientacja przestrzenna, zajęcia muzyczne, hipoterapia, zajęcia sportowe, teatralne,
usprawniające.
Z okazji jubileuszu 1 i 2 października zorganizowano zjazd
absolwentów. Nie brakowało
wspomnień uwiecznionych na
fotograﬁach, był wieczorek taneczny i rozmowy do rana. W
niedzielę odprawiono uroczystą
mszę świętą w intencji absolwentów i Ośrodka. Zapach obiadu w korytarzu budynku pozwolił znowu poczuć się jak w domu.

KAROLINA KASPRZAK
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wrażliwianie na problem
nieuleczalnej
choroby i niepełnosprawności jest
priorytetem Przedszkola Publicznego „Tęczowa kraina”
w Luboniu. Dyrekcja oraz
wychowawcy chcą, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły
się empatii i zdobywały wiedzę. W tym celu zorganizowano 30 września spotkanie
z wolontariuszami „Drużyny
szpiku”.
– Nasze przedszkole chętnie angażuje się w pomoc
przy różnego rodzaju akcjach
charytatywnych. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość i
chęć niesienia pomocy. Podczas dzisiejszego rodzinnego
festynu owocowo-warzywne-
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Budzili ciekawość
go ustawiliśmy wielki czerwony namiot „Drużyny szpiku”.
Są też ciekawe atrakcje dla
dzieci. Przedszkolaki wykonały piękną pracę dla małych pacjentów oddziału onkologicznego Szpitala Klinicznego im.
Karola Jonschera w Poznaniu.
Dowiedziały się również interesujących rzeczy o działalności „Drużyny szpiku” – powiedziała Maria Mainitz, wychowawca.
Przedszkole „Tęczowa kraina” mieści się przy ul. Okrzei

FOT. (2X) MARCIN HADYŃSKI

Zabawy podczas festynu.

Wolontariuszki „Drużyny szpiku” prezentują plakat wykonany
przez dzieci dla małych pacjentów oddziału onkologicznego.

49. Do placówki uczęszczają
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole prowadzi 4 grupy całodziennego pobytu dla
100 dzieci. Praca dydaktyczno-wychowawcza opiera się
na promowaniu zdrowego trybu życia, dobrego samopoczucia ﬁzycznego, psychicznego i społecznego.
– W przedszkolu pracuje
nasza wolontariuszka. Rada
pedagogiczna
zdecydowa-

ła się zaprosić „Drużynę szpiku” na festyn, aby dzieci mogły dowiedzieć się czegoś, co
przyda im się w przyszłości.
Podczas spotkania promowano dawstwo szpiku, była także możliwość ﬁnansowego
wsparcia Fundacji im. Anny
Wierskiej „Dar szpiku” – mówił Marcin Hadyński, wolontariusz.

STANISŁAW FURMANIAK

Aby dawców przybywało
olejnym
wydarzeniem
charytatywnym, w które zaangażowała się Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar
szpiku” w Poznaniu była 8
edycja Klubu Starego Browaru. W dniach 26-29 września
w Blow Up Hall 5050 Hotel w
Starym Browarze podziwiano
najnowsze trendy modowe,
słuchano na żywo muzyki popularnych wykonawców. Była
to okazja do wsparcia osób z
chorobami nowotworowymi,
którym na co dzień pomaga
„Drużyna szpiku”.
– Na oddziale onkologicznym leży wiele dzieci, które
potrzebują przeszczepu szpiku. W niektórych przypadkach
dawca się wycofywał, co skutkowało tym, że odbierał dziecku szansę na życie. Niezwykle ważne jest świadome rejestrowanie się w bazie. Tak

jak te dzieciaki walczą o kolejny dzień życia, tak my staramy
się, aby potencjalnych dawców szpiku przybywało. Na co
dzień towarzyszymy chorym
dzieciom i rodzicom. Dziękuję organizatorom Klubu Starego Browaru za zaproszenie.
Mam nadzieję, że będziemy
stałym gościem podczas kolejnych wydarzeń organizowanych przez Blow Up Hall 5050
Hotel – powiedziała Dorota
Raczkiewicz, prezes Fundacji.

chętnie udzielą informacji w
jaki sposób to zrobić. Nie ma
cenniejszej rzeczy niż danie
drugiemu człowiekowi szansy
na dalsze życie – mówiła.

Podczas wydarzenia goście
wsparli „Drużynę szpiku” kwotą 13 tysięcy złotych.

STANISŁAW FURMANIAK

Każdego
wieczoru
do
wsparcia podopiecznych „Drużyny szpiku” zapraszano inną
znaną osobę. Ostatniego dnia
była nią aktorka Joanna Brodzik:
– Zachęcam do oddawania
szpiku i włączania się w propagowanie idei dawstwa. Wolontariusze „Drużyny szpiku”

FOT. JAKUB WITTCHEN

K

Wolontariuszki „Drużyny szpiku” zachęcały
do przekazania darowizn na leczenie dzieci.
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DEBATA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA KONWENCJI

PPOŁAJEWO

W

drażanie konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych oraz problemy
środowiska niesłyszących i
słabosłyszących były tematem debaty, która odbyła się
29 września w Hotelu „Ikar”
przy ul. Kościuszki 118 w Poznaniu. Wydarzenie zorganizował Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego pod nazwą
„Wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.
Do udziału w dyskusji zaproszono osoby niesłyszące oraz słabosłyszące. Ich
wypowiedzi ukazały złożone trudności, które związane są między innymi z barierami w komunikowaniu się.
Lidia Best, niesłysząca Polka
mieszkająca w Wielkiej Brytanii, opowiedziała o sytuacji osób z dysfunkcją narządu słuchu w Anglii i innych
krajach Unii Europejskiej, a
także o funkcjonowaniu głuchych i słabosłyszących w
przestrzeni publicznej. Poinformowała, że w Anglii blisko 100% programów telewizyjnych jest wyposażonych
w napisy dla osób niesłyszących, podczas gdy w Polsce
takie napisy posiada zaledwie 10% programów. Podobna sytuacja wiąże się z pętlami indukcyjnymi, które w
Anglii instalowane są niemal
wszędzie – na lotniskach, w
bibliotekach, sklepach, urzędach, a nawet w pubach. Są
to systemy poprawiające
osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego i implantu komfort słyszenia oraz jakość dźwięku.
Inną powszechną metodą komunikacji jest symultaniczny przekaz tekstowy
(w skrócie SPT). Polega on
na przekazywaniu na bieżąco usłyszanej treści wykładu
lub dyskusji w formie tekstowej i przedstawieniu go na
ekranie. W Anglii jest to ogólnodostępna i cały czas upowszechniana metoda komunikacji – także dla zdrowych. Wykorzystywana jest
na przykład w komunikacji
miejskiej, w bankach, przychodniach lekarskich, na
lotniskach, uczelniach oraz

Nie słyszysz?
Przesadzasz!

Od lewej: Lidia Best, prof. Marzena Zaorska
i tłumacz języka migowego Marta Jaroń.

FOT. (2X) MONIKA JANC
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JJanc

Uczestnicy debaty.
w wielu innych miejscach,
gdzie konieczne jest przekazywanie informacji na bieżąco. Mimo, że ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się w
naszym kraju obowiązuje od
2012 roku, sytuacja w komunikowaniu się ludzi słabosłyszących i niesłyszących jest
dramatyczna. W miejscach,
gdzie niezbędna jest pełna
komunikacja nie ma tłumaczy albo przeszkolonych pracowników, którzy posługują
się językiem migowym. Tylko
pojedyncze instytucje i ﬁrmy
starają uwzględniać potrzeby
osób z dysfunkcją słuchu. Na
wsiach w tej kwestii nie podejmuje się żadnych działań.
W 2006 roku w Anglii
wprowadzono obowiązkowe badanie słuchu u nowo-

rodków metodą rejestracji otoemisji akustycznych,
co zaowocowało zwiększeniem wykrywalności wrodzonych wad słuchu do prawie 100%. Możliwe stało się
objęcie wczesną pomocą i
wsparciem nie tylko dziecka, ale i rodziny. Dzięki programowi przesiewowych badań słuchu prowadzonym od
2002 roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w naszym kraju przebadanych zostało do dziś 5 milionów noworodków. Dzięki sprzętowi, który zakupiła WOŚP dla szpitali, udaje
się wykryć we wczesnej fazie
życia ewentualne dysfunkcje
słuchu i rozpocząć stosowną
rehabilitację. W Anglii każde
dziecko, u którego zdiagnozuje się niedosłuch, jest kierowane do poradni audiolo-

gicznej i otrzymuje darmowe aparaty słuchowe. Większość uczniów słabosłyszących i niesłyszących zdobywa wiedzę w szkołach masowych. Otrzymują oni wsparcie asystenta. Część dzieci z
dysfunkcją słuchu chodzi do
szkół, w których są specjalne oddziały. W Polsce pomoc
świadczona osobom z uszkodzeniami słuchu pozostawia
wiele do życzenia. Problemy
pojawiają się już w momencie narodzin dziecka. Mamy
bardzo ograniczony dostęp
do specjalistów. Brakuje systemowego wsparcia dziecka i rodziny na poziomie lokalnym. Osoby słabosłyszące
i niesłyszące są odizolowane
od dóbr kultury – w teatrach,
muzeach brakuje pętli indukcyjnych, tłumaczy języka migowego, a także symultanicznego przekazu tekstowego.
Tłumacza języka migowego
zatrudnia między innymi Muzeum Fryderyka Chopina, oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, Zamek Królewski i Muzeum Narodowe
w Warszawie.
Podczas debaty dokonano
analizy i porównania warunków życia osób z dysfunkcją słuchu w Polsce z warunkami życia w innych krajach
UE. Największą barierą, którą trzeba pokonać jest stereotypowe myślenie o osobach słabosłyszących i niesłyszących. Czasem z powodu braku wymowy niesłyszącego uważa się za osobę
z niepełnosprawnością intelektualną. Trudne jest również zrozumienie, że aparaty słuchowe nie leczą wady
słuchu, a jedynie umożliwiają lepsze słyszenie. Od wielu
lat korzystam z aparatów słuchowych. Kiedy proszę rozmówcę o powtórzenie zdania, często spotykam się ze
stwierdzeniem: „Nosisz aparaty i nie słyszysz? Przesadzasz!”. Nad zmianą myślenia o ludziach z niepełnosprawnością słuchową długo
jeszcze trzeba będzie pracować.
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mówieniem kwestii dostępności architektonicznej wydarzeń pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania rozpoczęło się kolejne
czwartkowe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych 6 października w Sali
Białej Urzędu Miasta.
Wypowiadał się Andrzej Białas, dyrektor Gabinetu Prezydenta, który poinformował, że
o przyznaniu honorowego patronatu Prezydenta Miasta decyduje między innymi dostępność wydarzenia dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
fakt czy inicjatywa ma charakter komercyjny czy ogólnodostępny. Organizacja ubiegająca się o patronat zobowiązana jest do przedstawienia wykazu ﬁrm sponsorujących wydarzenie. Zaznaczył, że o patronat stara się wiele instytucji i przedsiębiorstw, ale zgodę uzyskuje tylko około 50% z
nich.
Malwina Pokrywka ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprezentowała projekt pod nazwą „Małe
wielkie zmiany – sieć rozwoju
innowacji społecznych”, w ramach którego autorzy najciekawszych pomysłów dotyczących aktywizacji zawodowej
mogą otrzymać granty z funduszy europejskich.
Członkowie KDO zapoznali się również z założeniami
projektu partnerskiego „Usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowanego przez
Miasto Poznań, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Halina GrzymisławskaSłowińska, prezes Stowarzyszenia „Na Tak” zabrała głos w
sprawie mieszkalnictwa wspomaganego. Poinformowała, że
Stowarzyszenie będzie prowadziło kilkumiesięczne treningi samodzielności, które pozwolą ocenić, czy osoba z niepełnosprawnością jest na tyle
niezależna, aby rozpocząć życie w mieszkaniu wspomaganym. Zaznaczyła, że mieszkalnictwo wspomagane to forma
wsparcia w takiej liczbie godzin, jaka danej osobie jest potrzebna. kk

Sukcesy sportowców
z Kalisza
nia Lwowa. Byliśmy na starówce, Placu Wolności oraz cmentarzach Łyczakowskim i Orląt
Lwowskich. Widzieliśmy m. in.
Groby Marii Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej.
Imprezie towarzyszyła miła
atmosfera zdrowego współzawodnictwa. Nie było podziałów
na zwycięzców i zwyciężonych,
a czas po zawodach wypełniały
spotkania integracyjne.

JOANNA FYLYPIV

W

dniach od 15 do 18 września
niepełnosprawni
sportowcy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu uczestniczyli w Pływackiej Olimpiadzie Specjalnej – III
Open Games we Lwowie na
Ukrainie.
W tym międzynarodowym
wydarzeniu sportowym brały
udział drużyny z Ukrainy, Litwy,
Łotwy, Rumunii, Azerbejdżanu,

Polski i Szwajcarii. W klasyﬁkacji
indywidualnej nasi podopieczni
zajęli nastęujące miejsca: Anna
Chaładyn – I na dystansie 25 m.
stylem dowolnym i III na dystansie 25 m. stylem klasycznym,
Wiesław Hajdziony – III na dystansie 25 m. stylem dowolnym
oraz Krzysztof Suszyński – I na
dystansie 25 m. stylem dowolnym.
Uczestnictwo w olimpiadzie dało nam okazję zwiedze-

FOT. (2X) JOANNA FYLYPIV
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PŁYWACKA OLIMPIADA SPECJALNA WE LWOWIE

Wędrując uliczkami
S

eniorzy z Poznania 24
września wzięli udział w
wycieczce do Torunia. Wędrując uliczkami toruńskiego grodu podziwiali kamienice, pomniki, bulwary, zabytkowe spichlerze, resztki starych murów. Zwiedzanie rozpoczęto od
Krzywej Wieży, czyli średniowiecznej baszty obronnej, która odchyla się od pionu.
Z Toruniem kojarzą się pierniki rozsławiające to miasto. W
sklepach można kupić popularne „Katarzynki”, pierniki w czekoladzie z nadzieniem malinowym, pomarańczowym, żurawinowym. Jednym z punktów
zwiedzania były odwiedziny w
Muzeum Piernika, gdzie seniorzy dowiedzieli się jak i z czego
piecze się pierniki oparte na tradycyjnych recepturach. Podpatrywali również technikę zdobienia.
Zainteresowanie
wzbudzi-

ła makieta miasta wykonana
z przetopionych kluczy. Osoby
starsze oglądały pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Posąg stoi na wysokim granitowym cokole. Zdobi
go napis: „Mikołaj Kopernik Toruńczyk, ruszył Ziemię, zatrzymał słońce i niebo”. W czasie

wolnym każdy mógł pospacerować po uliczkach miasta. W drodze powrotnej do Poznania seniorzy zajrzeli do Ciechocinka.
Kuracjusze spacerowali główną
aleją, inni spędzali wolne chwile przy tężniach. Oblegane były
także ławeczki przy pobliskich
placykach. paw

FOT. ARCHIWUM

Dostępność,
treningi…
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W Muzeum Piernika.
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EDUKACJA OSÓB STARSZYCH W POLSCE

Sprawa wymaga reﬂeksji
O

tym, że uczyć można się
w każdym wieku wiedzą
wszyscy. Jak zachęcić osoby
starsze do podejmowania aktywności oraz w jaki sposób
realizować dla nich zajęcia,
aby przyniosły jak najwięcej
korzyści mówiono podczas kolejnego posiedzenia Miejskiej
Rady Seniorów 3 października
w Sali Błękitnej Urzędu Miasta
Poznania.
Głos w wyżej wymienionej
sprawie zabrali reprezentanci
środowisk naukowych. Wśród
nich prof. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, który mówił o potrzebie aktywności intelektualnej w każdym etapie
życia. Zaznaczył, że wiedząc i
umiejąc więcej łatwiej jest kochać oraz działać na rzecz innych.
Historię Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu przybliżyła Lidia Wrocińska-Sławska. UTW działają
w całym kraju i są kojarzone z
rozwojem zainteresowań spo-

łeczno-kulturalnych ludzi starszych. Poznańskie Towarzystwo
UTW powstało w 1979 roku. W
ramach jego działalności seniorzy mogą korzystać z różnych
zajęć, między innymi z historii
sztuki, terapii tańcem i ruchem,
uczyć się obsługi komputera,
doskonalić talenty artystyczne.
Program cotygodniowych spotkań jest rozbudowany, co sprawia, że każdy może znaleźć formę aktywności dopasowaną
do zainteresowań. Organizacja
utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi w obszarze problematyki osób w podeszłym wieku.
W stolicy Wielkopolski, jak
poinformował dr Zdzisław
Szkutnik, przewodniczący MRS,
żyje około 128 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. Przyglądając się ofercie edukacyjnej, która z myślą o tej grupie została przygotowana, należy wziąć
pod uwagę postęp w edukacji seniorów jak również złożone problemy, które tę edukację
uniemożliwiają. Zalicza się do
nich brak informacji na temat
form aktywności, niechęć se-

nego traci pracę. Młody człowiek, jeśli nie znajdzie zatrudnienia w zawodzie, może się
przekwaliﬁkować. Starszemu
jest trudniej, bo rynek zatrudnienia sprzyja młodym, energicznym, sprawnym ﬁzycznie.
Starzy nie są nigdzie potrzebni.
Działające w całym kraju
UTW wykonują ogrom pracy w
zakresie poszerzania wiedzy
oraz rozwoju twórczych uzdolnień ludzi starszych, jednak
uważam, że mówiąc o edukacji seniorów nie należy ograniczać się wyłącznie do UTW i kół
zainteresowań. Sprawa wymaga głębszej reﬂeksji. Człowiek
zdobywa wiedzę i kompetencje, doskonali talenty po to, by
wykorzystywać je w aktywności zawodowej. Ale w naszym
kraju znaczący procent osób
starszych (zarówno tych „50+”
jak i po 60 roku życia) nie tyle
nie ma szansy na rozwój, ile z
powodu utraty pracy lub otrzymywania najniższego świadczenia rentowego żyje w skrajnej nędzy.

niorów do nawiązywania kontaktów społecznych, kłopoty
zdrowotne, a w szczególności
skrajnie trudna sytuacja materialna, która dotyka większość
osób w wieku starszym.
Dawniej panowało przekonanie, że na uczelni wyższej
kształcić może się człowiek
młody, który w ten sposób zdobywa zawód. Dzisiaj nie dziwi fakt, że osoba starsza, wykształcona, z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym,
pragnie nabyć nowe kompetencje. Promowana jest integracja
osób starszych z młodzieżą, akcentowane i społecznie cenione
są wspólne działania obu tych
grup. Jednak drzwi szkół wyższych są otwarte tylko dla seniorów mających dobrą sytuację ﬁnansową. Zapisując się na studia trzeba płacić za czesne, za
podręczniki, skrypty, kserokopie
notatek z wykładów. Oferowane
zniżki dla seniorów, o ile na danej uczelni istnieją, nie rozwiązują sprawy.
Najgorzej, kiedy osoba starsza na dwa bądź trzy lata przed
osiągnięciem wieku emerytal-

KAROLINA KASPRZAK

W hołdzie Kościuszce
14

– Żołnierze Batalionów
Chłopskich uczestniczyli w
przeszło trzech tysiącach akcji bojowych – powiedziała Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski. – Wiele z nich, choćby obrona spacyﬁkowanej Zamojszczyzny,
wysadzenie przewożącego
amunicję pociągu pod Puławami czy zatopienie niemieckiego statku, miało znaczenie zarówno militarne jak
i moralne dla mieszkańców
wsi. Przez całe stulecia byli
oni traktowani jak obywatele

FOT. AURELIA PAWLAK

października pod pomnikiem
Tadeusza
Kościuszki odbyła się tradycyjna uroczystość 75 rocznicy powstania Batalionów
Chłopskich. Wzięli w niej
udział przede wszystkim
kombatanci BCH, AK oraz
innych organizacji kombatanckich.

Kombatanci Batalionów Chłopskich (od lewej):
dr Zdzisław Nowak, prezes poznańskiego oddziału BCh
Eugeniusz Pacia i profesor Adam Nowak.
drugiej kategorii. Dlatego nie
bez powodu spotykamy się w
rocznicę Batalionów Chłopskich pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, orędownika równouprawnienia chło-

pów oraz ich wodza w walce o wolność ojczyzny.
– Tadeusz Kościuszko w
chłopach właśnie dostrzegł
ogromną wolę walki i determinację – stwierdził Euge-

niusz Pacia, prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Okręg Poznań. – To on uczynił z chłopów prawdziwych
obywateli. By nie zaginęła
pamięć o Batalionach Chłopskich, musimy przekazywać
wiedzę o nich młodemu pokoleniu.
Przedstawiciele władz, posłowie, senatorowie, delegaci organizacji kombatanckich złożyli pod pomnikiem
kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Lasów Państwowych
przy ulicy Gajowej w Poznaniu. Arkadiusz Błochowiak,
prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego
Towarzystwa
imienia Stanisława Mikołajczyka, zaprosił kombatantów na wspólną Wigilię Bożego Narodzenia.

AURELIA PAWLAK
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Nowocześni
niewidomi

I

nstytut Rehabilitacji Niewidomych Fundacji „Szansa
dla niewidomych” oraz Studio
Tyﬂograﬁki „Tyﬂograf” zorganizowało 28 i 29 października w Serocku pod Warszawą
konferencję „Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie”.
Do współpracy zaproszono
przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się edukacją
i rehabilitacją osób z dysfunkcjami narządu wzroku oraz
kształceniem kadry profesjonalistów w tej dziedzinie – Polskiego Związku Niewidomych,
ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych,
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych.
Konferencję otworzył Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji „Szansa dla niewidomych”.
Uczestnicy zapoznali się z tematem tyﬂograﬁki i magnigraﬁki, udźwiękowienia otoczenia,
wprowadzania napisów w brajlu w budynkach użyteczności
publicznej, systemów zapisów
informacji
przystosowanych
dla niewidomych. Rozmawiano
także o sytuacji osób z dysfunkcjami narządu wzroku w kraju i
na świecie. kk

Lecznicze
dialogi
O

środek Psychoterapii i
Pomocy
Psychologicznej „Rozmowa” w Poznaniu
organizuje cykl bezpłatnych
wykładów, które odbędą się
w „Cafe Gazeta” przy ul. 27
Grudnia. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane telefonicznie i mejlowo.
Na 17 listopada zaplanowano spotkanie pod hasłem „Zaburzenia odżywiania: dlaczego jemy za dużo i nie możemy
przestać?”. Jak sobie z tym poradzić opowie Dorota Mroczkowska, psycholog i psychoterapeuta. 9 grudnia Jacek Parol,
także psycholog i psychoterapeuta, poruszy podobny problem: „Zaburzenia odżywiania. Co się dzieje w rodzinie, w
której za chwilę pojawi się problem zaburzeń jedzenia?”. Informacje: 603 408 842, opp@
wp.pl paw
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Im dłuższe ręce
Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

M

ówi się, że do załatwienia różnych spraw potrzebne są długie ręce, a z kolei gdy czegoś nie udało się
załatwić, to zapewne dlatego,
że miało się za krótkie rączki.
„Długie ręce maﬁi” to coś, co
mrozi krew w żyłach. Mogę
sobie wyobrazić, jak zbrojna
ręka groźnego maﬁosa wydłuża się i wydłuża, by wreszcie dopaść swoją oﬁarę i zrobić jej krzywdę. Długie ręce
może mieć też policja, a wtedy sięgają one daleko w celu
wymierzenia sprawiedliwości
i osadzenia w więzieniu winowajców.
Niewidomi potrzebują innych długich rąk. Jakich? Widzący wiedzą o otoczeniu
tyle, ile zobaczą, a inne zmysły mają w ich przypadku znaczenie o wiele mniejsze. My
mamy odwrotnie. Wiemy o
swoim otoczeniu tyle, ile potraﬁmy odebrać właśnie dzięki innym zmysłom. Widzący wpatrują się w przestrzeń i
cieszą widokiem, a my w nią
się wsłuchujemy. To jednak nie
wystarczy. Jak bowiem można
usłyszeć, gdzie jest klamka do
drzwi albo włącznik światła?
Co z krawężnikami na ulicach i
ławeczkami w parkach?
Gdy chodzi o klamki, zbliżamy się do drzwi, wyciągamy rękę i macamy. Co prawda nie lubimy tego, bo niewidomy gość z ręką wysuniętą
do przodu, macającą ścianę,
futrynę i drzwi, nie wygląda
ani normalnie, ani elegancko.
Stoi usztywniony, mina zniecierpliwiona, grymas na twarzy: „Gdzie jest ta klamka?”. Już
późno i trzeba się spieszyć, a
tu jak na złość jej nie ma. Okazuje się, że jest. Tyle, że z drugiej strony drzwi.
Macamy wszystko, co jest
w zasięgu rąk – jakie mamy
wyjście? Słuch jest cudownym
zmysłem, ale nie zastąpi dotyku i nie nadaje się do wyczuwania bliskich i bezgłośnych
przeszkód. A krawężniki, płotki, słupki i ławki? Czy możemy postępować tak samo, jak z

drzwiami i klamkami? Czy wyobrażacie sobie Państwo niewidomego, który sunie nieśmiało, wolniutko i ostrożnie
po chodniku, skupiony i schylony wyciąga przed siebie ręce
i wymacuje przeszkody? Uﬀ!
Lepiej sobie tego nie wyobrażać. Musi być jakiś fajny sposób na odnajdowanie i omijanie przeszkód. Jak nie rękami,
to czym? I znalazło się rozwiązanie – wydłużamy rękę i wymacujemy wszystko, co trzeba,
bez pochylania się do przodu i
wyglądania jak całe nieszczęście.
Nietrudno się domyślić, że
naturalna potrzeba sprawdzania, co jest przed nami, wymusiła wzięcie do ręki zwykłego
kijka i wymachiwania nim na
lewo i prawo. Im dłuższy, solidniejszy i prostszy kijek, tym
lepiej. Nie do przesady jednak
– kijek nie może być aż tak długi i ciężki, by „wywijanie” nim
było utrudnione. Musi być dopasowany do postury niewidomego, a więc jego wysokości, siły i ogólnej sprawności.
Starodawny kijek zastąpiono
następnie nowoczesną laską.
Prawda, że to naturalne? To laska towarzyszy nam przez całe
życie i służy do wydłużenia
ręki, penetrowania otoczenia
do około dwóch metrów przed
nami oraz do poinformowania
innych ludzi, że nie widzimy.
Obie te funkcje są bardzo ważne. Najpierw jednak kilka zdań
o historii.
Historia białej laski zaczęła
się w Wielkiej Brytanii w 1921
roku. Mimo, że laska była używana już dużo wcześniej przez
osoby niewidome do poruszania się i wyczuwania przeszkód, dopiero w 1921 roku James Biggs, ociemniały po wypadku, wpadł na pomysł, aby
pomalować ją na biało. Miało to na celu ostrzeżenie przechodniów i kierowców, że
mają do czynienia z osobą niewidomą. Po kilku latach nagłośniono to rozwiązanie w radiu
BBC, a w 1932 roku, za sprawą Królewskiego Narodowego Instytutu dla Niewidomych,
białe laski stały się w Wielkiej Brytanii oﬁcjalnym atrybutem niewidomych. We Francji, mniej więcej w tym samym
okresie, ideę białej laski zaczęła propagować Peguilly d’Herbemont, arystokratka działają-

ca na rzecz środowiska niewidomych. Również nagłośniła
swój pomysł w mediach i doprowadziła do tego, że w 1931
roku, na uroczystości z udziałem przedstawicieli władz, oﬁcjalnie wręczono białe laski
ociemniałym weteranom i cywilom.
Duże zasługi w popularyzacji białej laski jako symbolu niewidomych mają władze
Stanów Zjednoczonych, które
w 1964 roku ustanowiły 15 października Bezpiecznym Dniem
Białej Laski (White Cane Safety Day). Następnie Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej
Federacji Niewidomych (obecnie Światowej Unii Niewidomych) przyjęło ten dzień jako
Międzynarodowy Dzień Białej
Laski. Obchodzono go po raz
pierwszy w 1970 roku. Nadal w
wielu krajach, w tym i w Polsce, podejmowane są wysiłki,
aby nagłośnić to święto i zainteresować nim władze. Środowisko niewidomych organizuje w tym dniu imprezy, stara się
zaistnieć w mediach i dotrzeć
do jak największej liczby osób
widzących.
To prawda, że w ostatnich
dziesięcioleciach
dokonano
ogromnego postępu w kształtowaniu świadomości społecznej w tej dziedzinie, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Niewidomi spotykają
się zbyt często ze stereotypami na temat niemożności podejmowania przez nich pracy,
podróżowania, zakładania rodzin itp. Należy doprowadzić
do takiego stanu świadomości, że pytanie „Czy niewidomy
może…?” zostanie zastąpione
przez „W jaki sposób może…?”.
Aktualnie sytuacja niewidomych jest zdecydowanie lepsza niż kiedykolwiek. „Lepsza”
to jednak niekoniecznie wystarczająco dobra. Borykamy
się z mnóstwem problemów,
których rozwiązania nie widać. Opowiem o tym przy następnej okazji. Skoro biała laska jest dla nas tak łaskawa i
należy jej istnienie kojarzyć z
sukcesem, w niniejszym artykule muszę zwalczyć ochotę do przypominania o problemach.
Gdy piszę te słowa, właśnie minął dzień 15 października. W całym kraju trwają ob-
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tym lepsze
chody tego święta. Niewidomi
spotykają się zarówno w swoim gronie jak i z ich widzącymi bliskimi. Organizowane są
spotkania z władzami centralnymi oraz samorządowymi.
Przy tej okazji mówi się o (jak
to ja nazywam) świecie dotyku i dźwięku. Opowiadamy, jak
to jest nie widzieć, radzić sobie
bez wzroku, wykonywać rozliczne czynności z wykorzystaniem innych zmysłów, traﬁać do celu na mieście, przygotowywać w kuchni posiłki nie
patrząc przed siebie...
Gdy chodzi o białą laskę,
następcę prymitywnego kijka, oddaje nam ona niebywałe i rozliczne zasługi. Dzięki niej nie tylko dowiadujemy się o tym, co przed nami,
ale możemy to robić sprawnie i „elegancko”. Przedłużamy
rękę i nie musimy się garbić.
Mamy w ręku dobre narzędzie
i nie musimy być maksymalnie
spięci. Po prostu wierzymy w
skuteczność laski. Dzięki niej
możemy chodzić prosto i żwawo. Wystarczy, że znajdziemy
ważne dla nas punkty orientacyjne i linie, by brnąć do przodu mniej więcej jak widzący.
Najlepiej, gdy znajdziemy końcem laski krawężnik. Dotykamy go i wiemy jak iść. Często
nie ma takiej możliwości, apelujemy wtedy o zainstalowanie
na chodniku tak zwanej ścieżki naprowadzającej. Ona zastąpi nam krawężnik i będziemy mogli iść jak po szynie.
Co ze słupami i innymi przeszkodami? Po prostu je ominiemy. Gdy mamy wprawę w
używaniu laski, wiemy jak
omijać wszelkie przeszkody.
Machamy laską jak wycieraczki szyb w samochodzie – od
lewej do prawej. Nie możemy
przepuścić żadnego pola, bo
gdy tak się zdarzy, może akurat tam stać słup. Wtedy obroni nas już tylko Duch Święty,
albo tak zwany szósty zmysł
– zmysł przeszkód. Lepiej jednak ich nie sprawdzać. Gdy jesteśmy zamyśleni, nie usłyszymy rady Ducha, a gdy idziemy
szybko, szósty zmysł nie zdąży
nas ostrzec.
Istnieje wiele typów białych
lasek, zależnie od ich przeznaczenia. Jak już wspomniałem, laski służą najczęściej
do dwóch celów: wyczuwania przeszkód i ostrzegania in-

nych, że mają do czynienia z
osobą niewidomą. Osoby starsze używają białej laski jako
podpory. Są one wtedy mocniejsze, trwalsze, po prostu
podpórcze. Laski przeznaczone do wykrywania przeszkód
są wykonane z aluminium albo
tworzywa sztucznego wzmocnionego graﬁtem lub włóknem
szklanym. Istnieje także wiele typów końcówek i nakładek. Końcówki umieszcza się
w dolnym końcu laski. To one
penetrują przestrzeń, dotykają
nawierzchnię, po której idziemy. Z kolei nakładki znajdują
się w górnej części laski, pełniąc rolę rękojeści. Istnieją też
laski wykrywające przeszkody na odległość, informujące o
nich na przykład przy pomocy
wibracji.
Niewidomy potrzebuje profesjonalnej białej laski. Kiepska laska szybko traci farbę
i się wygina. Laska bez farby
nie jest biała. Niby nic, tyle że
ta biel ma ogromne znaczenie – informuje o nas. Bez niej
brakuje tej wiadomości. Z kolei laska prosta umożliwia poprawne określenie kierunków
– gdzie się co znajduje. Jak
iść, gdy krzywa laska pokazuje niewłaściwe kierunki? Tymczasem laska kiepskiej jakości przy zetknięciu z przeszkodą odkształca się i nie jest prosta. Trzyma się łukowatą laskę
i idzie się w niewłaściwym kierunku. Najłatwiej psują się laski aluminiowe, a najtrwalsze są graﬁtowe lub z włókna
szklanego. Są masywniejsze,
cięższe i trudniej je odkształcić.
Warto mieć kilka końcówek na wymianę. Do poruszania się po szorstkich chodnikach warto nasadzić końcówkę w kształcie walca. Przy każdym ruchu ręki z lewa na prawo i odwrotnie walec obraca się, niwelując tarcie i ułatwiając penetrację przestrzeni. Końcówka w kształcie szpicu ułatwia dźganie podłoża i
sprawdzanie jego twardości.
Przydaje się to na przykład na
zabłoconych ścieżkach, trawnikach, czy plażach. Końcówka kulista obraca się dookoła i łatwo przemieszcza się w
każdym kierunku. Laska musi
mieć porządny uchwyt i gumkę, którą zakłada się na dłoń.
Ma to duże znaczenie, gdyż la-

ska nam nie "ucieknie", gdy w
innym przypadku wymsknęłaby się nam z ręki.
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się na nie w naturalny sposób
opuszki palców. Ta inteligentna laska nie wyczuwała krawężników, ale informowała o
słupach, drzewach i o innych
wystarczająco wysokich przeszkodach. Podobnie działają
kolejne urządzenia.

Kilka lat temu produkowano
i sprzedawano laski tak zwane ultradźwiękowe. Zapewne
był to jakiś dotowany projekt,
gdyż nagle te laski zniknęły. Na
szczęście pojawiły się kolejne urządzenia wykorzystujące tę technologię. Na czym to
polega?

Co jeszcze ułatwia poruszanie się po mieście? Osobiste
zdolności i praktyka. Wyćwiczony niewidomy czuje przeszkody i nawet nie potrzebuje ultradźwiękowej laski. Wyczuwa przeszkody dzięki zmysłowi przeszkód. Co to jest?
Chyba jeszcze nie wiadomo.
Może to tylko jedna z zalet słuchu, gdy potraﬁmy rejestrować
odbicia dźwięków, pogłosy i
echa. Odczuwamy to jednak
jak specyﬁczny nacisk na skronie i nie wiadomo, czy to rzeczywiście tylko słuch? Pomaga nam też ogólna sprawność.
Trudno omijać przeszkody, gdy
natykamy się na nie w ostatniej chwili. Musimy wtedy być
elastyczni, by się nie wywrócić
lub rozbić. Dobrze zrehabilitowani niewidomi tacy są, a inni
chodzą sztywno i są narażeni
na urazy.

Urządzenie może być zamontowane w białej lasce, w
okularach albo w dowolnej
skrzyneczce, którą może mieć
przy sobie niewidomy. Urządzenie wysyła fale ultradźwiękowe i obserwuje ich powrót. Gdy nie wracają, nie ma
przeszkody. W przeciwnym razie odbijają się od niej i wracają. Jak to robią? Pierwsza ultradźwiękowa laska, jaką poznałem, była wyposażona w dwa
wibrujące pola. Gdy zbliżałem się do przeszkody, od której fale się odbijały, pola ożywały. Zależnie od tego, jaka to
była przeszkoda oraz na jakiej była wysokości, drgało
bardziej pole dolne lub górne.
Były tak ulokowane, że kładło

Bez wątpienia – im lepsza
technika poruszania się z laską, tym łatwiej. Mało kto wyćwiczył korelację ruchów.
Może być kiepsko, gdy ruchy
laski nie są skorelowane z krokami, ruchami ramion, bioder,
pochylaniem się w razie potrzeby. Nie ma żadnego powodu, by tego nie przećwiczyć i
stosować. Trudno zaakceptować fakt, gdy niewidomy wykonuje krok lewą nogą, a laska
błądzi gdzieś po prawej stronie. Widzący nie mogą się nadziwić, co też ten niewidomy robi. Są jednak grzeczni i
nie mówią mu o tym. Przecież
nie wypada! Ten brnie w swoich nawykach i nie zdaje sobie
sprawy, że radzi sobie kiepsko.

Jestem zwolennikiem lasek
masywniejszych i cięższych,
bo są stabilne, twardsze, ale
powinno się mieć ich kilka.
Trudno brać ze sobą masywną laskę na spotkanie towarzyskie, na którym nie trzeba
przechodzić pomiędzy słupami, a jedynie ma się ją dla bezpieczeństwa. Takie laski nazywamy identyﬁkującymi, gdyż
główna ich rola polega na pokazywaniu widzącym, że mają
do czynienia z niewidomym.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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W Gdańsku, Gdyni,
Sopocie
nęliśmy statkiem na Westerplatte, gdzie obejrzeliśmy
koszary, wartownię, cmentarz i pomnik obrońców Westerplatte.
Byliśmy w katedrze oliwskiej słynącej z 23 pięknych ołtarzy i słynnych organów, w Sopocie podziwialiśmy secesyjne kamieniczki, deptak przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, najdłuż-

Spacerowaliśmy

długim

owiążemy pokolenia” –
to tytuł warsztatów zorganizowanych w październiku przez poznańską Fundację „Senior Active”. Celem
przedsięwzięcia była integracja dzieci z osobami starszymi, wykluczonymi z powodu
długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
Warsztaty były okazją do nawiązania przyjaźni i wymiany
poglądów na różne tematy. Organizatorzy zadbali o interesujący program. Były zajęcia teatralne, artystyczne, relaksacyjne, wspólna nauka i gimnastyka rehabilitacyjna. Dzięki warsztatom dzieci nauczyły się tolerancji i szacunku do
osób starszych. paw

LIDIA ZAGÓRSKA

pobrzeżem wzdłuż Motławy i zwiedzaliśmy zabytki Gdańska: bramy Wyżynną i Złotą, Katownicę, ulice Długą i Długi Targ z fontanną Neptuna, Dwór Augusta, Bazylikę Mariacką – jeden z największych kościołów ceglanych na świecie i
wiele innych miejsc. Popły-

Uczono 30
tolerancji
„P

Wycieczka do Trójmiasta
była dla uczestników naszego WTZ niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem.

sierpnia koło supermarketu Intermarché w Luboniu trwał pobór krwi w autokarze zwanym mobilnym
punktem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Zbiórka krwi odbyła się w ramach IX edycji akcji „Zbieramy krew dla Polski”, prowadzonej w oparciu o porozumienie
Zrzeszenia Grupy Muszkieterów
i Zarządu Głównego Polskiego
Czerwonego Krzyża. Organizatorem był Wielkopolski Oddział
Okręgowy PCK w Poznaniu, a
funkcję koordynatora pełnił Jerzy
Zieliński, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. 15 krwiodawców, w tym 7
kobiet, oddało 6,75 litra bezcennego leku. Jego dawcy otrzymali upominki i maseczki pierwszej
pomocy.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (2X) LIDIA ZAGÓRSKA

czestnicy
Warsztatu
Terapii Zajęciowej w
Ostrzeszowie Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu byli tym razem na
pięciodniowej wycieczce do
Trójmiasta.

Krew dla Polski

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

U

sze drewniane molo w Europie. W Gdyni weszliśmy na
Dar Pomorza – jeden z najpiękniejszych, zachowanych
żaglowców na świece i na
okręt ORP Błyskawica.
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P

owszechnie wiadomo, że
oddychanie jest niezbędne do życia i stanowi naturalną czynność ﬁzjologiczną. Mało kto jednak wie, że
prawidłowy proces oddychania jest niezwykle istotny
również dla właściwego rozwoju i funkcjonowania aparatu mowy, między innymi
warg, języka, podniebienia.
Prawidłowe oddychanie ma
ogromny wpływ nie tylko na
kształtowanie i rozwój mowy
dziecka, ale także na efektywność terapii po urazach
mózgu czy w stwardnieniu
rozsianym.
Wyróżniamy kilka sposobów oddychania, ale najbardziej pożądanym i najlepszym
jest oddychanie torem żebrowo-brzusznym zwanym także żebrowo-brzuszno-przeponowym, które jest uznawane za najpełniejsze, najgłębsze i najwłaściwsze dla organizmu człowieka. Polega ono
na nabraniu powietrza i wtłoczeniu go w głąb ciała w kierunku brzucha i przepony. W
czasie tak głębokiego oddechu przepona funkcjonuje najlepiej, działając na korzyść nie
tylko funkcji oddechowych, ale
też wielu innych, w tym komunikacyjnych. Nieprawidłowym
zaś sposobem oddychania
jest oddychanie torem piersiowym, które jest zbyt płytkie i
może powodować problemy z
płynnością mowy. Oddychanie
takie nazywa się także szczytowym lub obojczykowo-żebrowym, gdyż główną rolę odgrywają w nim górne obszary
klatki piersiowej. W takim oddychaniu często widoczne jest
unoszenie ramion i łopatek,
a mięśnie brzucha tylko nieznacznie ulegają rozszerzeniu, powodując niedostateczne wypełnienie powietrzem.
Kolejnym, bardzo niekorzystnym sposobem oddychania jest nawykowe oddychanie ustami. Warto pamiętać, że główną zasadą prawidłowego oddychania jest oddychanie przez nos zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy. Jeśli dzieje się inaczej i powietrze nawykowo i znacznie częściej pobierane jest ustami, to
przechodzi ono nad językiem,
utrudniając jego unoszenie się.
Brak pionizacji języka utrudnia

Oddech a mowa
z kolei wymowę głosek wymagających jego pionowych
ruchów, np.: l, r, sz, ż, cz, dż.
Warto wiedzieć, że nieprawidłowe oddychanie przez usta
niesie za sobą poważne konsekwencje, które wpływają zarówno na rozwój mowy dzieci,
jak i utrudniają proces rehabilitacyjny osób dorosłych po urazach mózgu czy innych chorobach neurodegeneracyjnych.
Częstym zjawiskiem błędnego toru oddechowego jest
osłabienie mięśnia okrężnego
warg, w wyniku czego usta nie
spełniają swojej roli zarówno w mówieniu, jak i podczas
przyjmowania pokarmów o
stałej konsystencji. Poza wargami konsekwencje nieprawidłowego toru oddechowego
widoczne są także w funkcjonowaniu mięśni żwaczy, które
są odpowiedzialne za odruch
żucia. W przypadku osób nawykowo oddychających ustami, konieczność pracy żuchwą
spotyka się z niechęcią i szybką męczliwością. Zaburzony
tor oddechowy może być przyczyną nie tylko zaburzeń artykulacyjnych i pokarmowych,
ale także często nawracających infekcji górnych dróg oddechowych oraz niedostatecznego dotlenienia, co powoduje gorszą koncentrację uwagi.
Nieprawidłowy sposób oddychania często zakłóca też
koordynację artykulacyjno-fonacyjno-oddechową,
która skutkować może zacinaniem się i innymi zaburzeniami płynności mowy. W jąkaniu
bardzo ważna jest praca nad
skoordynowaniem oddechu z
mówieniem. Właściwy oddech
podczas wypowiedzi to rytmiczny wdech wykonany bez
podnoszenia ramion i powolny, długi wydech, podczas którego odbywa się wypowiedź.
Przy zaburzeniach toru oddechowego często dzieje się tak,
że brakuje powietrza do wypowiedzenia całej sekwencji myśli, w związku z czym w trakcie mówienia następuje zacinanie, omijanie lub urywanie
dalszych części wypowiedzi.
Bardzo znaczące jest też
to, że zaburzony proces oddychania wpływa na kształtowanie się wad postawy u
dzieci. Jeśli oddychanie odby-

wa się bez aktywnego udziału mięśni klatki piersiowej, to
z czasem może następować
pozorne zapadnięcie mostka z powodu przemieszczenia
się barków do przodu, pogłębienia dołków nadobojczykowych i typowego dla tej wady
postawy – odstawania łopatek
na plecach.
Najważniejszą rolą ćwiczeń
oddechowych jest nauka wyodrębnienia fazy wdechu i wydechu, a także nauka dobrego
gospodarowania powietrzem
tak, aby świadomie umieć dostosować wdech do długości
wypowiedzi słownej. Co więcej, ćwiczenia oddechowe pozwalają na wyrobienie prawidłowego sposobu oddychania,
wzmacniają mięśnie biorące
udział w oddychaniu, a także
zwiększają pojemność płuc i
usprawniają pracę przepony.
Istotne jest to, aby oddech był
naturalny i nie angażował całego ciała, gdyż często u osób
z problemami toru oddechowego można zauważyć nienaturalne unoszenie ramion, stawanie na palcach, wyciąganie się czy wzmożone napięcie mięśniowe.
W przypadku dzieci ćwiczenia oddechowe rozpoczynamy od zabaw oddechowych,
w czasie których dziecko nieświadomie „bawi się” oddechem. Z czasem zwiększamy stopień trudności, łącząc
ćwiczenia oddechowe z ćwiczeniami fonacyjnymi. Warto
wiedzieć, że ćwiczenia oddechowe powinny być wykonywane na świeżym powietrzu
lub w przewietrzonym pomieszczeniu, a czas ich trwania nie powienien przekraczać jednorazowo kilku minut.
W terapii osób dorosłych ćwiczenia oddechowe warto rozpocząć od klarownej instrukcji
ich wykonywania i uświadomienia celów tychże ćwiczeń.
Ćwiczenia oddechowe nie muszą być wyszukane i skomplikowane, ponieważ najważniejsze jest prawidłowe ich
wykonywanie, a nie ich ilość
czy trudność. Dobrymi przykładami treningu oddechowego zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych mogą być: dmuchanie baniek mydlanych, dmuchanie na listki, kulki waty czy
piórka, dmuchanie w gwizdek,

gwizdanie, chłodzenie gorącej zupy czy napoju, chuchanie na zamarzniętą szybę, lustro lub dłonie, a także wąchanie kwiatów i dmuchanie na
płomień świecy tak, aby „tańczył”, ale nie zgasł.

*
Ćwiczenie. Przeczytaj 8 zdań
umieszczonych poniżej. Przed
każdym z nich weź spokojny,
głęboki wdech, wypełniając
powietrzem brzuch, a następnie na wydechu wypowiedz
całe zdanie. I tak 8 razy, dobierając za każdym razem odpowiednią ilość powietrza tak,
aby jeden wdech wystarczył na
wypowiedzenie całego zdania.
Wdech i na wydechu:
Sowa.
Wdech i na wydechu:.
Mądra sowa.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi na gałęzi.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi na gałęzi
na drzewie.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi na gałęzi
na wysokim drzewie.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi na gałęzi na wysokim drzewie w lesie.
Wdech i na wydechu:
Mądra sowa siedzi na gałęzi na wysokim drzewie w lesie
i huczy.
KONTAKT POD TELEFONEM
663-331-959
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Zabytki blisko domu

ALDONA WIŚNIEWSKA

*

FOT. ARCHIWUM

W jaskrawej
feerii blasków
poklask padł
jak wystrzał.
Widok moich obrazów
zawraca w głowie.
Idę aleją parku
i dumna
kłaniam się panom.
Serce rozbija sekret,
duszę gładzi sława.
Piasek rozmów wokół.
Nie będę już milczeć.
Popłynę
ku zaszczytom.
Popularność
zaniesie mnie
w samo sedno.

O

kazuje się, że niezwykłe
miejsca pełne ciekawych
zabytków znajdują się blisko domów, w których mieszkamy. Przekonali się o tym
uczestnicy Klubu Samopomocy w Kleszczewie oraz seniorzy z Klubu Seniora, którzy 20
września wybrali się na wycieczkę zorganizowaną przez
Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kleszczewie do ziemi
średzkiej.
Uczestnicy zwiedzili Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór
w Koszutach”: późnobarokowy
dwór szlachecki z XVIII wieku,
pełen niesamowitych mebli,
malarstwa, tkanin i rzemiosła
artystycznego. Pobyt w Koszutach zakończył się spacerem
po pięknym parku krajobrazo-

wym z początku XIX wieku. W
Środzie Wielkopolskiej uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Kolegiatę z 1423 roku,
obejrzeli domki mieszczańskie
z XVIII wieku i Stary Rynek. Po
tym wyjeździe Środa z pewnością dla wielu uczestników nie
będzie kojarzona wyłącznie z
zakupami…

*

NATALIA WIŚNIEWSKA

Gazetowe szaleństwo
września był dniem wieczornych warsztatów w
ramach projektu „Arteterapia
i rekreacja dla osób z niepełnosprawnością”, dotowanym
przez Wójta Gminy Kleszczewo, a organizowanym przez
Stowarzyszenie „Pomagam”.
Miejscem zajęć był Ośrodek
Kultury w Kleszczewie.
Zajęcia były niekonwencjonalne. W otwartym kręgu kończono zdania np.: „najlepsza
rzecz, która zdarzyła mi się w
tym tygodniu…”, „gdybym był
sławną osobą, to byłbym…” i
wiele innych. Zabawną mimiką
wyrażano swoje nastroje. Były
też tańce i poznawanie znaczeń
różnych kolorów. Wykonano
serce z gazetowych wydzieranek, które pokolorowano na biało lub czerwono w zależności od
upodobania.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM
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Już jestem.
Brzegiem kartki
zwabiona bezgłośnie.
Już piszę.
Setkę słów na bieli
bez granic.
Po co to wszystko?
Po spełnienie
marzenia.
Po zatracenie
w wichrze.
Po niepamięć
błogą.
Nie mogę nie pisać,
bo pogoda, bo ty,
bo piękno.
Pęka serce
nad bezgwiezdną
niemotą.
Dłonie się trzęsą,
by pląsającą
rzeczywistość
odmienić.
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d kilku lat Trening Medica Centrum Psychoneuroterapii EEG Biofeedback
współpracuje z Polskim Towarzystwem
Stwardnienia
Rozsianego Oddział Wielkopolska, prowadząc treningi dla osób ze stwardnieniem
rozsianym. Wielu pacjentom
pozwoliły one wyjść z depresji, pozbyć się lęków, a
nawet zniwelować spastykę, która często występuje u
chorych na SM.

17

Nowa Poradnia
– Centrum SM

Spotkania te odgrywają w ich życiu rolę tym bardziej ważną, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty często przekracza pół
roku. A przecież choroba nie
czeka. Jeszcze na początku lat
90-tych XX wieku w Poznaniu funkcjonowała przychodnia dla chorych na SM. Jednak
reformy służby zdrowia położyły kres istnieniu takich placówek. Wskutek tego chorzy
z SM po wyjściu ze szpitala
utracili możliwość profesjonalnej pomocy w leczeniu swojej
choroby.

Po pokonaniu wszystkich
trudności 24 września w Poznaniu przy ul. Rynarzewskiej 3 lokal 104 została otwarta przychodnia pod nazwą
„Centrum SM”. W uroczystości uczestniczyło wielu chorych na SM, głównie członków PTSR i zaproszonych go-

Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PTSR w rozmowie z kierownictwem Centrum SM.
ści. Podziękowano wszystkim, którzy pomogli w utworzeniu Centrum SM, przedstawiono plany funkcjonowania
przychodni, specjalistów, którzy będą do dyspozycji pacjentów oraz gabinety lekarskie i
salę rehabilitacyjną.
Pacjenci z SM mieli okazję
porozmawiać z neurolog dr Justyną Młodzikowską, która od-

FOT. (3X) ARCHIWUM PTSR OW

Dlatego prezes „Trening Medica” Artur Dobrowolski podchwycił propozycję Wielkopolskiego Oddziału PTSR utworzenia takiej właśnie specjalistycznej przychodni dla chorych na SM. Znalazł się odpowiedni lokal, wykonano remont pomieszczeń, wyposażono gabinety i salę rehabilitacyjną, dostosowano toalety dla
osób na wózkach.

Centrum SM przy ulicy Rynarzewskiej.

Założyciele Centrum SM (od prawej): Artur Dobrowolski – prezes
Trening Medica, Monika Borowska-Świerczewska – menadżer
i Hanna Dobrzyńska – terapeutka.

powiadała na pytania dotyczące m.in. leczenia i możliwości
podawania kroplówek ambulatoryjnie w przychodni, bez konieczności czekania na przyjęcie do szpitala oraz udzielania pierwszej pomocy poprawiającej stan chorego w rzucie
SM. Na pytania chorych odpowiadał też dietetyk, psycholog
i inne osoby, które będą pracować w przychodni. Rehabi-

litacja grupowa dla członków
PTSR, prowadzona przez dr
Elżbietę Surowiec, trwa już od
września.
Chorzy na stwardnienie
rozsiane wiążą z otwarciem
przychodni duże nadzieje, że
wreszcie będą mieli własną
przychodnię, a NFZ podpisze
kontrakt z Centrum SM.

WOJCIECH ZIELIŃSKI
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PROJEKT STOWARZYSZENIA „ŻURAWINKA” I FUNDACJI „FIONA”

Pozytywnie nakręceni
M

Fotograﬁe z muzykowania przez tydzień zdobiły Galerię Miejską
„Arsenał”.

Uczestnicy wydarzenia – w oczekiwaniu na prezentację
multimedialną.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

uzyka rozluźnia, rozładowuje napięcie, ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Terapia muzyką od wielu
lat jest wykorzystywana w pracy z osobami z różnego typu
niepełnosprawnościami – ﬁzycznymi, psychicznymi, intelektualnymi, sensorycznymi.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu postanowiło wykorzystać muzykę w celu
integracji osób z MPD z młodzieżą.
Tak powstał projekt pod nazwą „Pozytywnie nakręceni”
współﬁnansowany ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego realizatorem jest wyżej wymienione Stowarzyszenie a partnerem – Fundacja na rzecz Integracji Osób
Niepełnosprawnych i Autystycznych „Fiona”. To drugi projekt w
temacie promowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy był realizowany w ubiegłym roku i nosił nazwę „Dogadani”.
– „Pozytywnie nakręceni” to
inicjatywa polegająca na organizowaniu warsztatów muzycznych. Do udziału w warsztatach
zaprosiliśmy młodzież w wieku od 15 do 19 lat. Projekt rozpoczął się 16 maja, a zakończy
30 listopada. Wspólne muzykowanie odbywa się z wykorzystaniem instrumentów etnicznych
jak bongosy czy kije deszczowe,
a także prostych instrumentów –
kamieni czy patyków – poinformowała Ewa Plucińska, koordynator projektu.
10 października w Galerii
Miejskiej „Arsenał” na Starym
Rynku w ramach projektu odbył się wernisaż wystawy fotograﬁcznej (wystawę można było
oglądać do 16 października).
Prezentowano zdjęcia z warsztatów autorstwa Przemysława
Janiaka z Fundacji „Fiona” oraz
klip multimedialny wykonany
przez uczestników projektu dla
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku. W przygotowanie wystawy
zaangażowano podmioty ekonomii społecznej – Dobrą Spółdzielnię Socjalną i Spółdzielnię Socjalną „Furia”. Dobra Spółdzielnia przygotowała poczęstunek na wernisaż, zaś SS „Furia”

Wystawa stała się okazją do reﬂeksji i rozmów.
projekt plakatu, ulotki i przypinki na ubrania z logotypem projektu.
– Muzyka to nie tylko dźwięk
gitary czy pianina. Muzyka to
także odgłosy naszych odde-

chów, tupania nogami, skrzypienia drzwi czy szelestu kartek. Muzyka jest wszystkim tym,
co słyszymy wokół nas. Muzyka
to też coś, co możemy tworzyć
razem. Każdy nawet najmniej-

szy dźwięk może stać się inspiracją do tworzenia utworu muzycznego. Dzięki muzyce możemy pokazać nasze szczególne
umiejętności. Muzyka integruje
– tworzenie i zabawy dźwiękami pozwalają się lepiej poznać,
nawiązać relacje, zapomnieć o
uprzedzeniach i kompleksach –
czytamy w ulotce projektu.
W przedsięwzięciu wzięli udział między innymi uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, XIV LO im.
Kazimierza Wielkiego, IV LO
im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum nr 43, Zespołu
Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Licealno-Technicznych
oraz wychowankowie Domu
Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł.
Laury Vicuni.
Dzięki warsztatom muzycznym młodzi ludzie mieli możliwość nawiązania kontaktu z
niemówiącymi dorosłymi osobami z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Radość, swoboda i spontaniczność pozwoliły
przełamać wszelkie stereotypy
i uprzedzenia w odniesieniu do
osób z niepełnosprawnościami.
– Najważniejsze jest pokazanie, że za niepełnosprawnością kryje się człowiek – uważa
Anna Janiak z Fundacji „Fiona”.
– Pełnosprawni stawiają przeszkody osobom z ograniczeniami sprawności, bo nie potraﬁą zobaczyć czegoś więcej.
W kontaktach z ludźmi z niepełnosprawnością często jesteśmy zażenowani, a taki kontakt
przecież wzbogaca. W osobach
zaangażowanych w projekt jest
niesamowita energia. Cieszą
się ze wzajemnego spotkania.
Karolina, wolontariuszka, o
wspólnym muzykowaniu z „Żurawinką” mówi tak:
– W te wakacje odwiedziliśmy ośrodek dla osób z porażeniem mózgowym o nazwie „Żurawinka”. Będąc tam mogliśmy
zobaczyć jak ci ludzie żyją na co
dzień. Mieliśmy okazję posłuchać muzyki, którą sami tworzą.
Zobaczyliśmy, że tak naprawdę
nic ich nie różni od nas. Są nawet lepsi, ponieważ potraﬁą cieszyć się z rzeczy, które nam wydają się zwyczajne”.

KAROLINA KASPRZAK
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ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

Zielone światło
dla osób z MPD

Anna Nowak, prezes Stowarzyszenia „Żurawinka” mówi,
czym jest mózgowe porażenie dziecięce.

mi. Udział w wydarzeniu wzięli uczniowie poznańskich szkół.
Zielone latarki trzymane w
dłoniach pod Ratuszem uświadomiły, że ludzie z MPD żyją
wśród nas. Potrzebna jest im
akceptacja, szacunek i zrozumienie. Wielu kończy studia,
zakłada rodziny, osiąga znaczące sukcesy. Osobą z MPD jest
między innymi Maysoon Zayid, amerykańska aktorka palestyńskiego pochodzenia i Abbey
Curran, uczestniczka konkursu piękności w Stanach Zjednoczonych. Utalentowanych osób
z MPD nie brakuje wśród Polaków. Piszą książki i wiersze,
tworzą autorskie kompozycje
muzyczne.

olor zielony symbolizuje
nadzieję. Jest również znakiem solidarności z 17 milionami osób z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz 350 milionami ich opiekunów i terapeutów. Poznaniacy manifestowali tę solidarność 5 października na Starym Rynku z
zielonymi latarkami, ulotkami
i transparentami. Happening
pod nazwą „Zielone światło
dla osób z MPD!” zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
„Żurawinka”.
Inicjatywa była związana ze
Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego (w
języku angielskim World Celebral Palsy Day) przypadającym
7 października. W dniu poprzedzającym happening, 4 października, wolontariusze i podopieczni „Żurawinki” podróżowali po Poznaniu zielonym
tramwajem rozdając pasażerom ulotki informacyjne o MPD.
– Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą zakaźną
– informowała podczas happeningu Anna Nowak, prezes „Żurawinki”. – Z uwagi na zróżnicowany stopień uszkodzenia mózgu nie ma dwóch takich samych przypadków MPD. Warto wiedzieć, że niepełnosprawność ruchowa nie oznacza nie-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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znacznie mniej. Wiedza rozpowszechniła się dzięki publikacjom medycznym, artykułom
prasowym i Internetowi. Nie
zmienia to faktu, że zwiększanie społecznej świadomości nadal jest potrzebne, szczególnie
na wsiach i w małych miejscowościach.
Mózgowe porażenie dziecięce jest wynikiem trwałego niepostępującego
uszkodzenia
mózgu w okresie wczesnego
rozwoju dziecka. Składają się
na nie zaburzenia ruchu, mowy
i postawy, nadmierne napięcie
mięśniowe, a także szereg innych dolegliwości jak ból spowodowany naprężeniem mięśni, problem z żuciem i przełykaniem pokarmów. Zaburzenia, jak podaje wikipedia.org,
dzielą się na postacie spastyczne (piramidowe), pozapiramidowe (czyli tak zwaną atetozę)
i móżdżkowe (ataksję). Są zależne od tego, która część mózgu została uszkodzona. Najczęściej spotykaną postacią
MPD jest postać spastyczna cechująca się właśnie wzmożonym napięciem mięśniowym,
która może prowadzić do zapalenia stawów i ścięgien. W tej
postaci MPD szczególnie istotna jest systematyczna rehabilitacja – między innymi ćwiczenia mające na celu rozciąganie
ścięgien.
Mimo tak znacznych ograniczeń większość osób z MPD nie
stroni od aktywności społecznej, angażuje się edukacyjnie
i zawodowo, pełni ważne role
życiowe. Happening na Starym
Rynku pokazał, że warto zaprzyjaźnić się z ludźmi z MPD
i starać się przekonywać innych, że najtrudniejszą niepełnosprawnością, jak pisze Scott
Hamilton, jest złe nastawienie.

KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy happeningu z zielonymi latarkami.
pełnosprawności intelektualnej. Kiedy spotkacie osobę, która nie mówi, niech wam się nie
wydaje, że nic nie rozumie. Osoby niemówiące słyszą i w pełni
rozumieją kierowane do nich
wypowiedzi. MPD nie leczy się
tabletkami, a wieloproﬁlową rehabilitacją.
W geście solidarności, dzięki ﬁrmie ENEA, w kolorze zielonym oświetlono poznański Ratusz, a dzięki życzliwości Estrady Poznańskiej – Fontannę Wolności. 6 października w siedzibie „Żurawinki” odbyło się spotkanie z Jerzym Omelczukiem,
artystą z MPD malującym usta-

Tak jak kluczową rolę odgrywa wiedza społeczeństwa w
zakresie różnych chorób, tak i
w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego ma doniosłe znaczenie – pomaga przezwyciężać bariery, stereotypy i
uprzedzenia. Mieszkańcy Poznania w tym temacie wykazali się otwartością – zabierali ulotki, wywiązały się ciekawe
rozmowy, pytano jak można pomóc podopiecznym Stowarzyszenia. Zielonym tramwajem
chętnie podróżowali i młodzi, i
starsi.
O mózgowym porażeniu
dziecięcym kiedyś wiedziano

Z ludźmi z MPD solidaryzowały
się także zwierzęta.
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Na wsi –
bez protezy
C

każdą
drugą
sobotę września od 12 już
lat Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu organizuje Festyn Integracyjny w Owińskach, który odbywa się na terenie parku
przy Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez
WZINR. Tym razem nosił on
nazwę „Odyseja kosmiczna”.
Spotkanie zrealizowano dzięki wsparciu ﬁnansowemu Powiatu Poznańskiego i Gminy
Czerwonak.

Andrzej Śliwiński kilka lat
temu wskutek nowotworu stawu skokowego musiał mieć
amputowaną nogę na wysokości podudzia. Proteza, którą
ma od dwóch lat, popsuła się.
Naprawa jest nieopłacalna. Zakup nowej, która mogłaby służyć przez długi czas to wydatek rzędu 37 tysięcy złotych.

We wspólnej zabawie brały udział wszystkie WTZ-ety z
terenu powiatu poznańskiego,
koła WZINR oraz zaprzyjaźnione placówki i osoby współpracujące z WTZ w Owińskach. Jego uczestnicy przybyli na festyn wraz z rodzinami. Byli z nami m.in.: Zygmunt Jeżewski – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
Jacek Sommerfeld – wójt gminy Czerwonak, Anna Skupień
– dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału PFRON w Poznaniu i
Mirosława Rynowiecka – prezes WZINR.

Wraz z żoną i niepełnosprawnym 20-letnim synem
Maciejem zamieszkuje w małej popegeerowskiej wiosce
Kawle w powiecie sępoleńskim (województwo kujawskopomorskie). Mimo kłopotów,
które napotyka, nie poddaje się
i stara się robić wszystko, aby
być samodzielnym, wspierać
żonę oraz syna.
– Pan Andrzej jest człowiekiem bardzo ciepłym i życzliwym, choć życie go nie
oszczędza. Przeszedł 3 operacje kręgosłupa, choruje na nerwicę psychosomatyczną. Kiedy był zdrowy, pracował na
dwóch etatach, aby utrzymać
rodzinę – mówi Karolina Bąkowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie, które pomaga rodzinie Śliwińskich.
Jak wygląda i na jakich zasadach odbywa się procedura ubiegania się o doﬁnansowanie na zakup protezy zapytaliśmy Michała Rydzewskiego, rzecznika prasowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
– Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne jest realizowane w ramach ubezpieczenia społecznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomoc
ze środków PFRON udzielana
jest osobom z niepełnosprawnością na pokrycie kosztów
zwiększonego udziału wła-

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

złowiek walczący o lepszą przyszłość dla syna
nagle stał się osobą zdaną na
innych. Mieszka na 2 piętrze,
ma kłopoty z poruszaniem
się. Z powodu przepisów odmówiono mu protezy, która
jest jedyną nadzieją na normalne życie.

Dla Andrzeja Śliwińskiego nowa proteza
to szansa na normalne życie.
snego w zakupie protezy. Realizują ją, na wniosek złożony
przez osobę zainteresowaną,
jednostki samorządu powiatowego. Najczęściej są to powiatowe centra pomocy rodzinie
lub jednostki równorzędne w
miastach na prawach powiatu. O doﬁnansowanie na zakup
protezy można starać się w ramach programu pod nazwą
„Aktywny samorząd”. W ramach tego programu możliwe
jest wsparcie w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne. Warunkiem uczestnictwa w tym
programie jest: ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej
lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
oraz potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego
w programie.

wanie nie może się starać z
przyczyn formalnych. Rodzina
nie jest w stanie pokryć kosztu zakupu protezy. Syn Maciej,
prócz niepełnosprawności intelektualnej, ma chorobę atopową skóry, astmę oskrzelową,
skoliozę, krótszą o 2 centymetry nogę, a prócz tego cierpi na
chorobę Scheuermanna oraz
Leśniowskiego-Crohna. Jego
leczenie miesięcznie kosztuje
ponad tysiąc złotych. Najbliżsi
mężczyzny są w dramatycznej
sytuacji ﬁnansowej. Dlatego
zwracają się o pomoc do ludzi
dobrej woli. Dzięki nim udało
się zebrać około 24 tysiące złotych, potrzeba jeszcze 13 tysięcy. Czytelnicy „Filantropa Naszych Czasów”, którzy chcieliby wesprzeć Andrzeja Śliwińskiego i jego syna, mogą przekazywać darowizny na konto
Fundacji „Złotowianka” w Złotowie: Maciej i Andrzej Śliwińscy ś/17 SBL Zakrzewo 25 8944
0003 0002 7430 2000 0010.

Śliwiński o takie doﬁnanso-

STANISŁAW FURMANIAK

Na festynie można było spotkać reprezentantów pozaziemskich cywilizacji, bohaterów „Gwiezdnych wojen”, zrobić sobie zdjęcie na tle startującej rakiety, podziwiać prace
wykonane przez uczestników
WTZ w Owińskach: świece, ceramikę, mydełka, biżuterię i
wiele innych, a także przygotowane przez wszystkie WTZ-ety
układy taneczne, występy wokalne, recytacje, nawet czytanie braillem. Festyn uświetniły
wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku. Niespodzianką byłą wizyta podopiecznych Fundacji „Z ﬂoretem do gwiazd”, która prowadzi sportowe zajęcia
integracyjne. Dla wielu gości
było to pierwsze spotkanie z
szermierką w wykonaniu osób
niepełnosprawnych. Fundacja udostępniła sprzęt do ćwiczeń, aby każdy mógł sprawdzić swój reﬂeks i poczuć się
przez chwilę prawdziwym
szermierzem. Były kosmiczne
konkursy: „księżycowy spacer”,
„kosmiczna otchłań”, „spadająca kometa”, „misja na Marsa”,
„księżycowe rybki” i wiele innych zabaw. Strzelano z łuku i
katapulty. Nad przebiegiem zabaw czuwali nasi nieocenieni
wolontariusze.
Był też czas podziękowań:
ﬁrmie El-Cab, wyjątkowej osobie, jaką jest Hans Yorg Otto,
który wspiera działalność naszego Warsztatu oraz Zakładowi Karnemu w Koziegło-
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XII FESTYN INTEGRACYJNY WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

Z Owińsk w Kosmos

Od lewej: autorka tekstu, Zygmunt Jeżewski – członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego, Mirosława Rynowiecka – prezes WZINR
i Jacek Somerfeld – wójt gminy Czerwonak.

Pan Jakub z ﬁrmy „Zajafka”,
organizator zajęć i zabaw plastyczno-ruchowych.

Podopieczni Fundacji „Z ﬂoretem do gwiazd”.

FOT. (6X) ARCHIWUM WZINR

Taniec kosmicznych robotów
w wykonaniu uczestników WTZ w Owińskach.

Celny strzał.
wach i Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Sokół” w Czerwonaku za pomoc w organizacji
Festynu. Wręczyliśmy nagrody
za udział w konkursach i wyróżnienia dla najmłodszych
uczestników. Dziękowaliśmy

wszystkim przybyłym do nas
grupom. Najważniejsza była
możliwość wspólnego spotkania, rozmów i zabaw w gronie
przyjaciół.

MAŁGORZATA WOŁOSZ

Zabawa w misję na Marsie.
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trach, lęk, wstyd, potrzeba odizolowania się – takie właśnie uczucia wiążą się
z chorobami psychicznymi.
Problemy zdrowia psychicznego wciąż są społecznym
tabu, a chorzy zostają wypchnięci poza margines człowieczeństwa.
Tymczasem
liczba zachorowań wzrasta.
Dane wskazują, że obecnie
na choroby psychiczne cierpi
około 8 milionów Polaków, a
na całym świecie – ponad 50
milionów osób.
10 października obchodzono
Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Była to okazja do nagłośnienia trudnej sytuacji chorych. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie zorganizowano
z tej okazji ciekawe wykłady,
prelekcje i spotkania otwarte.
Na pytania odpowiadali eksperci – psychiatrzy, psychologowie zdrowia, terapeuci. Rozmawiano o tym jak zachęcić
bliską osobę do skorzystania
z pomocy profesjonalisty, do
kogo warto zwrócić się po pomoc – do psychiatry czy psychologa, jak radzić sobie z długotrwałym stresem. Odbywały się również konsultacje psychologiczne dla osób w trudnej
sytuacji rodzinnej, zawodowej
lub osobistej, odczuwających
zmęczenie z powodu przytłoczenia codziennymi obowiązkami. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych
Aleksandry Pilipczuk, studentki II roku psychologii.
Tego typu akcje mają nieocenioną wartość społeczną,
gdyż pozwalają społeczeństwu
zbliżyć się do świata chorych.
Schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa
czy nawet fobia społeczna to
dla większości ludzi schorzenia, za którymi czai się niebezpieczeństwo. Nie dla chorych,
ale dla zdrowych. Człowiek z
problemem zdrowia psychicznego cały czas postrzegany
jest stereotypowo – jako zły,
pełen nienawiści i niepohamowanej agresji. Otoczenie odgradza się od niego murem odbierając szansę na aktywność
w różnych dziedzinach życia
zawodowego i społecznego.
Chorzy psychicznie są nazbyt
często piętnowani i wykluczani. kk

S

tarsza pani Helena Różańska po śmierci męża czuła się bardzo samotna. Jej życie odmieniło się z chwilą,
gdy włączyła się w tworzenie
i działalność Klubu Seniora 82
przy ulicy Krakowskiej, który właśnie powstawał. Dzięki pracy na rzecz innych ludzi
jej życie nabrało nowego sensu i blasku. Znowu poczuła się
szczęśliwa.

– Na początku było jedno małe pomieszczenie, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły Podstawowej numer 82 w Poznaniu
– wspomina Helena Różańska.
– Zebrała się grupa seniorów o
różnych charakterach, osobowościach, oczekiwaniach i dążeniach. Trzeba było się porozumieć i nauczyć funkcjonowania w grupie.
Ciekawa oferta zajęć zachęcała, każdy mógł wybrać coś
dla siebie. Pani Helena zdecydowała się na naukę języka niemieckiego i gimnastykę. Cieszyło ją każde wyjście
z domu. Zakładała najlepsze
ubrania, biżuterię, robiła makijaż i fryzurę. W klubie znalazła przyjaciół, z którymi lubiła spędzać czas. Mogła podzielić się troskami, otrzymać pomoc i wsparcie. Z sentymentem
wspomina wycieczki do Torunia, Drezna, Warszawy. W pamięci zostały ogniska i wypady
na grzyby.

– Namówiłam sąsiadkę, by
także zapisała się do klubu –
mówi. – Wzajemnie się szanujemy i mobilizujemy, możemy na siebie liczyć. Lubimy
operetkę, operę, dobre kino.
Starość nie musi być smutna.
Energię czerpiemy od klubowiczów i przekazujemy im swoje
pozytywne nastawienie do życia. Klub stał się dla mnie drugim domem. Nie wyobrażam
sobie życia bez niego. Tutaj
są bliscy mojemu sercu ludzie.
Będę tu przychodzić, póki starczy mi sił.
Marzenia pani Heleny są
skromne, choć bardzo ważne.
Chciałaby tylko być zdrowa, by
starczyło jej sił na uczestnictwo
w klubowych zajęciach. I na to,
by czasami wyruszyć na swoją
działkę, którą także bardzo kocha. Pracować na niej już nie
może, ale lubi posiedzieć na
świeżym powietrzu wśród zieleni.

AURELIA PAWLAK

W grodzie Kopernika
22

września
uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Miłosierdzie”
w Kaliszu przebywali na wycieczce w Toruniu, rodzinnym
mieście Mikołaja Kopernika i
stolicy polskich pierników.
Na toruńskiej starówce o specyﬁcznym, ciepłym klimacie podziwialiśmy kolorowe kamieniczki, pomniki, ratusz i kościoły.
Sporo czasu pochłonęły nam zakupy wielu rodzajów pierników.

FOT. (2X) MARIUSZ PATYSIAK

S

W klubie
wśród bliskich
FOT. AURELIA PAWLAK

Dzień
zdrowia
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Spacerowaliśmy Bulwarem Filadelﬁjskim wzdłuż Wisły, zwiedziliśmy średniowieczną basztę miejską zwaną krzywą wieżą i uroczy Ogród Zoobotaniczny. Jak na jeden dzień wyciecz-

ki to bardzo dużo atrakcji. Wieczorem wróciliśmy do Kalisza,
gdzie na umówionym miejscu
czekali na uczestników WTZ ich
rodzice.

MARIUSZ PATYSIAK
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legancko ubranie panie
witały gości, którzy przyszli 10 października na jubileusz dziesięciolecia działalności Klubu 82 w Poznaniu. Oprócz seniorów licznie przybyli przedstawiciele
władz, stowarzyszeń, instytucji pomocowych i ﬁrm, które
na co dzień wspierają klubową działalność.

Dziesięć lat
minęło

Prowadząca Klub Ewa Śmiglewska, gdy go 10 lat temu
tworzyła, chciała po prostu pomagać osobom starszym, którzy czują się samotni i opuszczeni. Ten zamiar jest wciąż realizowany. Dlatego ciągle przybywa nowych członków, którzy
chcą zmienić swoje życie.

Klub Seniora 82 tworzyła
Ewa Śmiglewska.
Śpiewa chórek dziecięcy.

Poseł Marek Ruciński, Przemysław Pacia, dyrektor Stadniny Koni w Iwnie, Włodzimierz
Kałek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Poznaniu, Danuta Werner, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 82 w Poznaniu i inni goście mówili o doniosłym znaczeniu klubu dla seniorów, którzy odnajdują tu radość życia i
możliwości rozwijania swoich
talentów.

zaskoczyły wszystkich pięknymi kapeluszami, podkreślającymi szyk i elegancję.
Seniorzy
przygotowali też bankiet, podczas którego wspominano dawne czasy, dzielono się doświadczeniami i snuto plany na przyszłość. Pan Kazimierz, klubowy didżej, na własnoręcznie skonstruowanym sprzęcie odtwarzał ulubione utwory seniorów. Przed wyjściem
każdy otrzymał na drogę
czerwone jabłuszko. Uczestnicy Klubu 82, dopóki są ze
sobą, nie odczuwają samotności i poczucia straconego
życia.
Kabaret „Celulit” ze Swarzędza.
Seniorzy wierni klubowi od
początku otrzymali w nagrodę
wraz z życzeniami czerwone
róże. Służą innym doświadczeniem i umiejętnościami.

Uroczystość umilał chórek
dziewczęcy. Małe artystki nagrodzono gromkimi brawami.
Wystąpił znakomity kabaret
„Celulit” ze Swarzędza. Panie

*
Na stronie obok artykuł o
Helenie Różańskiej, jednej z
wytrwałych uczestniczek Klubu 82. Pozwala głębiej zrozumieć, jak ważne jest dla nich
to miejsce.

FOT. (5X) AURELIA PAWLAK

W pomieszczeniach klubowych na co dzień słychać
śmiech i gwar. Seniorzy słuchają porad lekarzy, policjantów, prawników, ekonomistów.
Uczestniczą w spotkaniach,
wycieczkach krajowych i zagranicznych. Dbają o sprawność ﬁzyczną i umysłową. Pomagają w tym wyjścia na basen, spacery z kijkami, gimnastyka, wyjazdy na obozy sportowe. Korzystają z komputera,
uczą się języków obcych.
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Uczestniczki Klubu Seniora 82.

Przemysław Pacia w rozmowie z Włodzimierzem Kałkiem.
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ywalizacja i radość towarzyszyła uczestnikom
15 Powiatowego Turnieju
Bocci, który zorganizowało w sobotę 15 października
w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Dopiewie Sto-

15 POWIATOWY TURNIEJ BOCCI

Cieszy każde

Wniesienie ognia olimpijskiego.

Najciężej niepełnosprawni wyrzucali piłki
przy pomocy specjalnych rynien.

FOT. (8X) KAROLINA KASPRZAK

Od lewej zawodnicy z WTZ w Swarzędzu. Z prawej uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych
w Stęszewie.

Mecz z udziałem zawodników z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej „Zawsze razem” w Poznaniu.

Najpierw koncentracja.
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W DOPIEWIE

zwycięstwo
warzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk”. Coroczne rozgrywki
sportowe są istotnym elementem rehabilitacji ludzi
z niepełnosprawnościami w
powiecie poznańskim. W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 200
osób skupionych w 40 drużynach.

Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu (z prawej)
życzy zawodnikom uczciwej rywalizacji i dobrej zabawy.

Trofea dla zwycięzców wręczane przez wicestarostę
Tomasza Łubińskiego w obecności przedstawicieli mediów.

Uczestnicy WTZ „Wspólna droga”
okazują wdzięczność i dziękują za zdobyty puchar oraz dyplom.

Wiedza o bocci, dyscyplinie sportu wywodzącej się
od włoskiej gry w bule, upowszechniana jest coraz bardziej. Wzrasta liczba placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych zainteresowanych
tego typu formą aktywności.
Niepełnosprawni czerpią radość z rozgrywek, a postawione przed nimi wyzwania
mobilizują do wysiłku. Marzeniem każdego zawodnika
jest zwycięstwo, które symbolizuje puchar uniesiony do
góry. Triumf przekłada się na
wzmocnienie poczucia własnej wartości i użyteczności
społecznej. Zawody uczą samodzielności oraz współpracy zespołowej.
Turniej rozpoczął przemarsz drużyn i wniesienie
ognia olimpijskiego. Dumnie prezentowali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik” w Poznaniu, Stowarzyszenia na
rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej
„Dla ciebie” w Pobiedziskach,
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu,
uczniowie szkół specjalnych,
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
i Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Seraﬁtek w
Poznaniu, a także członkowie wielu innych organizacji
pozarządowych.
Dużą samodzielnością i
społeczną zaradnością wykazali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie
Stowarzyszenia
„Promyk” i ﬁlii WTZ w Otuszu, którzy pomogli nowym
zawodnikom zapoznać się z
zasadami gry. Spotkanie pozwoliło stworzyć atmosfe-
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rę integracji i dobrej zabawy. Mecze rozgrywano w
trzyosobowych drużynach,
w obecności sędziów i opiekunów. Najciężej niepełnosprawni wyrzucali piłki przy
pomocy specjalnych rynien.
Dla 31-letniego Marka, zawodnika z niepełnosprawnością intelektualną, wydarzenia sportowe mają olbrzymie znaczenie. Biorąc w nich
udział może trenować swoje
umiejętności – pływanie, grę
w boccię, bowling czy kajakarstwo. Na zawodach spotyka kolegów z innych ośrodków terapeutycznych. Cieszy go każde zwycięstwo,
ale najbardziej takie sukcesy,
które dały mu czołowe miejsca w zmaganiach sportowych.
W tym roku zawodnikom
towarzyszyło dwoje kuglarzy – sztukmistrzów chodzących na szczudłach. Żonglowali, tańczyli i bawili publiczność niebanalnymi sztuczkami. Starostę poznańskiego
reprezentował Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu. Obecny był też między innymi Wojciech Mól, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo,
Jan Broda, wójt gminy Komorniki i Marcin Napierała,
dyrektor GOSiR. Wydarzenie
było doﬁnansowane ze środków Powiatu Poznańskiego i
Gminy Dopiewo.
Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Wręczał je Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański i Bogdan Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia „Promyk”. Po ponad 3 godzinach meczy ostateczne
rozgrywki wyłoniły zwycięzców. I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum Zespołu Szkół
Specjalnych w Stęszewie, II
– Warsztat Terapii Zajęciowej
w Owińskach Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, III – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Wręczenie nagród zakończyły wspólne zdjęcia z trofeami, które dołączyły do zbioru nagród eksponowanych
w domach uczestników i w
WTZ-tach. Sportowe i artystyczne sukcesy osób z niepełnosprawnościami dowodzą o ich wielokierunkowych
uzdolnieniach oraz o ogromnym potencjale możliwości.

KAROLINA KASPRZAK
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ako Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga” po
raz pierwszy uczestniczyliśmy w „Zlocie Talentów”, natomiast jako Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” – już po
raz kolejny.
W tym roku potwierdził się talent muzyczny przedstawicielki Stowarzyszenia Pauliny Przebitkowskiej, która zajęła I miejsce w konkursie muzycznym w
kategorii „Prezentacje wokalne”.
Natomiast nowym odkryciem
stał się talent Magdaleny Mazurek, uczestniczki naszego WTZ,
która zdecydowała się wziąć
udział w konkursie ﬁlmowym w
kategorii „Teledysk”, zajmując III
miejsce.
O osiągnięciach i dokonaniach Magdaleny Mazurek pisaliśmy już na łamach „Filantropa”.
Przygotowania do „Zlotu Talentów” rozpoczęła w czerwcu w
„pracowni plastycznej i rzemiosł
różnych” pod kierunkiem terapeutki Izabeli. Początkowo, jak
wspomina Magda, skupiła się
na wyborze muzyki, do której
ekranizacji miała wkrótce przystąpić. Zdecydowała się na piosenkę Sylwii Grzeszczak „Księżniczka”. W następnym etapie
wraz z opiekunką przystąpi-

Nasze sukcesy
na „Zlocie Talentów”

FOT. ARCHIWUM
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Swoje nagrody prezentują Magdalena Mazurek z terapeutką Izą
i Paulina Przebitkowska z mamą.
ły do wyboru techniki. Najbardziej odpowiedni dla wyrażenia
emocji poprzez ekranizację muzyki wspomnianej piosenkarki okazał się teledysk. Niezbędny był też komputer, przy którym

Magda wykonała obróbkę ﬁlmową. Artystka przyznaje, że tworzenie teledysku było dla niej
niezwykle trudne, gdyż musiała operować tym, co dzieje się
w kadrze, a równocześnie ro-

bić zdjęcia. Podkreśla, że warto
było stworzyć ten teledysk, „bo
w końcu to jej ulubiona piosenka o miłości”.
Umiejętności wokalne i zdolności interpretacyjno-wykonawcze Pauliny Przebitkowskiej znane są uczestnikom różnych konkursów muzycznych. Artystka
sięga po coraz trudniejsze teksty
i wykonania, dzięki czemu zdobywa wciąż nowe umiejętności.
Tym razem zdecydowała się na
utwór Anny Marii Jopek „Ja wysiadam”.
Czekamy na dalsze sukcesy
obu pań i zachęcamy do obejrzenia nagrodzonego teledysku Magdaleny Mazurek oraz
do wysłuchania wokalistki
Pauliny Przebitkowskiej na naszym proﬁlu na „Facebooku” i
kanale „Youtube”.

KAROLINA UMERLE
BEATA DEPCZYŃSKA

Ratajskie pikniki
towarzyszanie
Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”, Klub „Tacy
Sami” oraz Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Zawsze
Razem” prezentowały swoją działalność na ratajskich
imprezach w Poznaniu.
Organizacje te 3 września
uczestniczyły w imprezie „O!
Piknik” na boisku przy Domu
Kultury „Orle Gniazdo” na os.
Lecha, sponsorowanej przez
Radę Osiedla Chartowo i PKO
BP. Stowarzyszenie „Amici”
przedstawiło swój dorobek
w dziedzinie tańca i śpiewu
oraz zaprezentowało piękne prace plastyczne, a jego
działalność przybliżyła prezes Hanna Szeląg.
Zainteresowanie uczestników pikniku budziły też wystawy prac dwóch pozostałych organizacji.
Kolejną imprezą z udziałem „Amici”, „Tacy Sami” i
„Zawsze Razem” był piknik rodzinny „Poznajmy się”
w niedzielę 11 września na

FOT. (2X) ROBERT WRESIŃSKI

S

Taneczny występ „Amici”.
Spółdzielczym
Stadionie
Sportowym „Olimp” na z os.
Rusa. Organizatorami byli:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Osiedle Młodych” w Poznaniu, placówki kulturalne os.
Rusa oraz Szkoła Podstawowa nr 6 i Rada Osiedla Chartowo. Były prezentacje wokalne i taneczne oraz wystawy rękodzieł.

ROBERT WRZESIŃSKI

Stoisko Klubu „Tacy Sami”
i Stowarzyszenia „Zawsze Razem”.
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rawie 600 osób uczestniczyło w I Biegu pod
hasłem: „Pobiegnij dla onkoludków” na dystansie 6
kilometrów, którego celem
było wsparcie zbiórki charytatywnej na pomoc dzieciom z oddziału onkologicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
w Poznaniu. Inicjatywę zorganizowała 2 października Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar szpiku” oraz platforma biegowa biegi.wlkp.

I BIEG „POBIEGNIJ DLA ONKOLUDKÓW”

Dedykowany
dzieciom

Biegacze spotkali się w lasku marcelińskim. Przyszły
rodziny z dziećmi i zwierzętami. Dla osób, które nie
biegły przewidziano różne
atrakcje.

Przybylski, pomysłodawca
biegu, wolontariusz „Drużyny szpiku”.
W społeczną akcję biegową zaangażowały się także zdrowe dzieci (biegły na
krótszym dystansie). Wystartował ponadto marsz
z kijkami nordic walking. I
miejsce w biegu w kategorii
mężczyzn zajął Jakub Ratajczyk, II – Łukasz Kopczyński,
III – Maciej Sznajder. Wśród
kobiet najlepsza okazała się
Małgorzata Wawrzyniak (I
miejsce), Joanna Pawlik (II
miejsce) i Emilia Bogucka (III
miejsce).
Od lewej: Łukasz Kopczyński, Jakub Ratajczyk i Maciej Sznajder.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) MIŁOSZ KUJAWA

– Każdy uczestnik wniósł
opłatę startową w kwocie
10 złotych. Miłym zaskoczeniem była skala licytacji numerów startowych. Z licytowanych numerów łącznie udało się zebrać ponad
4 tysiące złotych. Sponsorzy ufundowali nagrody dla
zwycięzców. Bieg jest dedykowany dzieciom, które wygrały walkę z chorobą
jak również tym, które nadal
walczą i których nie ma już
wśród nas – powiedział Piotr

27

Zawodnicy przygotowują się do biegu.
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Proﬁlaktyka
nie boli

FOT. STANISŁAW FURMANIAK

Artyści z instrumentami
i w barwnych strojach.

Łukasz Szczepański z Wielkopolskiego Centrum Onkologii
zachęca do przeprowadzania badań proﬁlaktycznych.

4

października
obchodzono Światowy Dzień Onkologii. Z tej okazji Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we
współpracy z Wielkopolskim
Centrum Onkologii zorganizował w swojej siedzibie stoisko
proﬁlaktyczne. Uczono kobiety, jak badać piersi, promowano zdrowy styl życia.
Specjaliści obliczali wskaźnik
masy ciała BMI oraz badali zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Odpowiadali również na pytania dotyczące chorób nowotworowych, ich
diagnozy i przebiegu leczenia.
Można było dowiedzieć się, co
robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.
– Zachęcamy panie do nauki
samobadania piersi oraz do badań USG i mammograﬁi. Pierwszą mammograﬁę powinno się
wykonać po 40 roku życia, gdyż
w tym czasie struktura piersi zmienia się i zaczyna przeważać tkanka tłuszczowa – powiedziała Agnieszka Jędrzejczak z Zakładu Epidemiologii i
Proﬁlaktyki Nowotworów Wiel-

kopolskiego Centrum Onkologii. – Skierowania są potrzebne
na badania rentgenowskie, czyli między innymi na mammograﬁę dla pań poniżej 50 roku życia
i powyżej 69 roku życia. Kobiety
w wieku 50 – 69 lat nie potrzebują skierowania, bo jest to grupa,
w której występuje najwięcej zachorowań na raka piersi. Te panie powinny wykonywać mammograﬁę co 2 lata (a obciążone
wywiadem genetycznym nawet
co rok). Zarówno młodsze jak i
starsze panie powinny najpierw
skorzystać z konsultacji lekarskiej. Dopiero po badaniu lekarz
podejmuje decyzję czy mammograﬁa jest konieczna.
Tego typu akcje Wielkopolski
Oddział NFZ stara się organizować dwa razy do roku, między
innymi przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 4 lutego
oraz w październiku, który jest
miesiącem walki z rakiem piersi. Prócz tego Wielkopolski Oddział NFZ organizuje inne wydarzenia, na przykład z okazji Dnia
Matki.
– Jeżeli chodzi o zachorowalność kobiet, najczęściej wystę-

pującym nowotworem jest rak
piersi, na drugim – rak płuca. W
Wielkopolsce występuje bardzo
duża zachorowalność na nowotwory piersi (około 10% w skali
kraju). Dlatego chcielibyśmy, aby
jak najwięcej pań się badało. Zachorowalność wynika z różnych
przyczyn: mamy wysokotłuszczową dietę, nieregularny tryb
życia, wiele osób pali papierosy. Plusem jest to, że panie mają
coraz większą świadomość i coraz więcej kobiet zgłasza się na
badania, ale nadal jest to jedynie
połowa uprawnionych. Należy
też pamiętać, że dzięki mammograﬁi wykrywane są nawet małe
zmiany, co daje bardzo duże
szanse na całkowite wyleczenie
oraz uratowanie piersi – wyjaśnia Jędrzejczak.
Proﬁlaktyka nie boli, jest tania, a co najważniejsze, może
uratować życie. Informacje o badaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez WOW NFZ
można znaleźć na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl w
zakładce „Aktualności”.

STANISŁAW FURMANIAK

Z

awitali
do
Zespołu Szkół Specjalnych
nr 101 w Poznaniu. Romowie ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej świętowali z dziećmi i młodzieżą
obchodzony 5 października Międzynarodowy Dzień
Muzyki. W ich role wcielili się uczniowie z różnym

W

październikowym wydaniu „Filantropa” na stronie 46 opublikowaliśmy tekst
„Dzielić się radością” na temat
działalności Klubu Rodzica w
Zespole Szkół Specjalnych nr
101 w Poznaniu. Tym razem
kontynuujemy ten temat, prezentując jedną z cennych inicjatyw Klubu.

*
Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Rodzica
miało charakter warsztatowy
i dotyczyło odnawiania mebli.
Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem podzieliły się
z nami pani Agata i współpracujące panie: Agnieszka,
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Cyganki i Cyganie na scenie.
szeń, wiele wylanych łez,
westchnień i uścisków. Koncert był wypełniony niezliczonymi romansami i czardaszami, ale też szybkimi i
skocznymi, porywającymi do

tańca utworami. Na biesiadę przybyły tancerki z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów, które zaprezentowały taniec ﬂamenco. Zewsząd dało się słyszeć szelest falban i stukot

Krzesła jak nowe
giwania się farbami kredowymi. Dzięki temu warsztaty
okazały się doskonałym sposobem na rozwój kreatywności i pracowitości naszych
uczniów, którzy przybyli z
rodzicami i rodzeństwem. Jak

Anna i Maria, które omówiły krótko różne style dekoracji mebli na przykładzie zdjęć
i ozdobionych drewnianych
przedmiotów. Pod okiem in-

struktorek szkolne krzesełka
stały się znowu ładne i atrakcyjne.
Niezapomniane były wrażenia z przyjemności posłu-

hiszpańskich obcasów. Można było odczuć powiew wachlarzy, a krwista czerwień
sukien cieszyła oczy wszystkich.

MARIA GAWRON
zawsze było wesoło, humory
dopisywały wszystkim, niezależnie od wieku i biegłości
w posługiwaniu się pędzlem.
Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne spotkania
w Klubie Rodzica. Będzie ich
jeszcze wiele przed nami.
Każde inne, każde ciekawe...
Dołączcie do nas. Pozwólcie
sobie na chwilę wytchnienia
od codzienności.

MARIA GAWRON

FOT. (3X) ARCHWUM ZSS NR 101

stopniem niepełnosprawności oraz nauczyciele ZSS
nr 101. Śpiewano, tańczono
i radowano się. Spotkanie
dostarczyło wszystkim dobrych emocji.
Barwne, żywiołowe widowisko prezentowało różne
nurty romskiej muzyki. Przez
setki lat muzyka ta, tak jak i
sami Romowie, przeszła bardzo długą drogę. Cygańska
podróż nadała jej oryginalne,
charakterystyczne brzmienie.
Odnaleźć w niej można elementy kultury wszystkich narodów, które Romowie napotykali na swej drodze. Celem organizatorów wydarzenia było przybliżenie jej,
ale przede wszystkim kontynuacja wychowawczej pracy placówki nad tolerancją i
zrozumieniem dla każdego
człowieka.
Przez 3 godziny podziwialiśmy barwny korowód „romskich artystów”, którzy tańcząc i śpiewając opowiadali
o pięknie cygańskiego życia,
pełnego śmiechu i nie kończących się przygód, o przyjaźni, miłości, pokoju oraz
dobroci. Wiele było wzru-

FOT. (2X) ARCHIWUM ZSS NR 101

Prawdziwi Cyganie
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Pieszo, rowerem
autokarem

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA

Jesień w Biskupinie
W

piękny słoneczny dzień,
29 września, zawitaliśmy
do grodu w Biskupinie. To właśnie tu mogliśmy zobaczyć jakie skarby kryje nasza Ziemia.
Oglądaliśmy domy, w których
mieszkali nasi przodkowie. Zostaliśmy podzieleni na grupy,
a każda z nich miała inne zajęcia.
Jedni łowili ryby, inni strzelali z łuku, robili biżuterię, a młodsze dzieci budowały z klocków
mały Biskupin. Płynęliśmy po jeziorze statkiem „Diabeł Wenecki”
podziwiając piękne widoki. Lekki wiaterek i odbijające się w de-

Rowerem do Wierzenicy.
stałych tras do Wierzenicy wiodła z Poznania nadwarciańskim
szlakiem rowerowym przez Biedrusko, Miękowo, Puszczę Zielonkę i Kicin, a druga ze Swarzędza przez historyczne miejsca
swarzędzkiej gminy.
W Wierzenicy w zabytkowym,
drewnianym kościele ksiądz
proboszcz Przemysław Kompf
mówił o życiu Augusta Cieszkowskiego i historii wierzenickiej paraﬁi. Były konkursy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim konkurs
wiedzy o Auguście Cieszkowskim i okolicy.
W rajdzie udział wzięło ponad 300 osób, w tym prawie 100
z niepełnosprawnością. Najliczniejsze reprezentacje przybyły
ze szkół podstawowych nr 74 i
51 w Poznaniu oraz nr 1 w Swarzędzu.

Na szlaku odkrywców.

Sztormowe wakacje

EUGENIUSZ JACEK

J

FOT. (2X) ARCHIWUM

Wypoczynek na rajdowej mecie.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

FOT. ARCHIWUM SPDST

M

alownicza,
słoneczna Wierzenica witała 24
września liczną grupę uczestników rajdu organizowanego od lat na powitanie jesieni
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka.
Najwcześniej na rajdową trasę wyruszyli piechurzy zwani
„rannymi ptaszkami” z Owińsk.
Wędrując przez Puszczę Zielonkę dotarli do Dziewiczej Góry.
Tutaj, oczekując na ponad 150
osobową grupę uczestników dowiezionych autokarami, zwiedzili wystawę przyrodniczą
przygotowaną przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Stąd przez Kicin, a niektórzy także przez wieś
Janikowo, wędrowali na rajdową metę Wierzenicy. Najbardziej
wytrwali pokonali drogę, przy
której budowane są stacje męki
pańskiej. Ponadto jedna z pozo-

likatnych falach słońce dopełniały całości. Można było zobaczyć
jak na kole garncarskim powstają piękne użytkowe naczynia.
W rezerwacie archeologicznym
była możliwość zakupienia miodu z ekologicznej pasieki, a także pamiątek.
Wszystko to dzięki życzliwości pana Ireneusza Szpota i Stowarzyszenia Partnerów General Motors. Dziękujemy naszym
darczyńcom i opiekunom za to,
co mogliśmy przeżyć i zobaczyć.
Będziemy mile wspominać to
spotkanie.

ak co roku, dzięki pomocy
samorządu gminy i powiatu, wypoczywaliśmy nad morzem w Darłówku. Chociaż jest
już jesień, w naszych sercach
i pamięci wciąż są słoneczne
chwile. Nad morzem zastał nas
sztorm, ale i tak było przyjemnie. Dużą atrakcję w Darłówku
stanowi most zwodzony, który
jest zamykany w czasie przypływania i odpływania statków.
Organizatorem wyjazdu było
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu, bez którego nie wyobrażamy sobie życia.
Mieszkaliśmy w Ośrodku Wczasowym „Piramida 1”. W czasie
naszych ośmiodniowych wakacji Ośrodek zorganizował wycieczkę do Ustki i Muzeum Śledzia. W Ustce zwiedziliśmy mu-

zeum regionalne. Jest tam wiele ciekawych eksponatów, które jeszcze nie tak dawno można
było spotkać w domach, a teraz
są wspaniałymi dziełami sztuki.
Z kolei Muzeum Śledzia znajduje się w zabytkowych poniemieckich zabudowaniach gospodarczych, które z pieczołowitością zostały pięknie odrestaurowane i są chlubą gospodarzy. Można było dotknąć prawdziwej drewnianej beczki, w której transportowano śledzie na
ląd. Polecamy wypad do Tarkowa, żeby poznać ciężką i niebezpieczną pracę rybaków, która
niekiedy jest rodzinną pasją na
całe życie. Dziękujemy kierownictwu Ośrodka, organizatorom
i darczyńcom naszych wakacji.

AGATA KIEJDROWSKA
MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
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PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

Tajemniczy zakątek

Wyrażaliśmy
wdzięczność

W

FOT. ARCHIWUM SPDST

ciepły letni dzień wybraliśmy się na piknik kończący kolejny rok wytężonej pracy
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.
Miejscem naszego biesiadowania był tajemniczy ogród państwa Elżbiety i Zbigniewa Zawadów, do którego zostaliśmy zaproszeni przez naszych dobroczyńców już po raz siódmy. To
tutaj właśnie znajduje się urocze mini ZOO. Zwierzęta są pa-

sją pana Zbigniewa. Oprócz puchatych króliczków widzieliśmy
tu koniki polskie, dwa pieski rasy
labrador, ptaki, także zwierzęta
egzotyczne, m.in. lamy. Po spacerze i zwiedzeniu terenu gospodarz zaprosił nas na kiełbasę z grilla i drożdżowy placek z
kawą. Dziękujemy państwu Zawadom za możliwość spędzenia
czasu w tak ciekawym ogrodzie.

AGATA RYBICKA
MICHAŁ OGONIAK

Podczas występu.

FOT. ARCHIWUM SPDST

sto z serca. Spotkanie prowadziła Sylwiana Hańczyc we współpracy z Haliną Benedyk i księdzem Robertem Klemensem.
Mimo tremy wszyscy wykonawcy prezentowali się rewelacyjnie. Na zakończenie naszych
artystycznych zmagań ukazało
się słońce. Wyszliśmy przed kościół i wypuściliśmy w górę kolorowe balony. Dziękujemy darczyńcom: Gminie Swarzędz, Powiatowi Poznańskiemu, Cukierni „Magdalenka”, ﬁrmie „Piórex”,
Paraﬁi Matki Bożej Miłosierdzia,
pani Barbarze Antoniewicz,
księdzu prałatowi Stanisławowi Wojtaszkowi, Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w
Swarzędzu.

U Róży Duchownej
15

AGATA KIEJDROWSKA

września wyjechaliśmy
na pielgrzymkę do Gostynia na piętnastą Jubileuszową Pielgrzymkę Osób Chorych
i Niepełnosprawnych Archidiecezji Poznańskiej do bazyliki
pod wezwaniem Świętej Matki
Bożej Róży Duchownej.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Balcerka wraz z księżmi przybyłymi
na pielgrzymkę z innych paraﬁi. Podczas homilii ksiądz Grzegorz przybliżył postać nowej
świętej – Matki Teresy z Kalkuty. Jej praca z chorymi oraz pobyt
w slamsach, a także słowa wypowiedziane właśnie tam: „BÓG
cię kocha pamiętaj o tym”, są dla
nas ważne – zapamiętamy je do
końca życia.
Po mszy świętej odbyło się
nabożeństwo, podczas którego
powierzyliśmy Jezusowi i Matce Bożej wszystkie nasze trudne sprawy. Modlitwa przy cudownym obrazie umocniła nas i
choć na chwilę zapomnieliśmy o

swoich niepełnosprawnościach i
chorobach. Po zakończonej Eucharystii odbyły się koncerty zespołu dziecięcego „Betlejemka”,
zespołu osób niepełnosprawnych i Haliny Benedyk. Dziękujemy Caritas za zorganizowanie modlitewnego i integracyjnego spotkania z osobami niepełnosprawnymi z innych miejscowości, a Ojcom Filipinom za gościnę.

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA
MICHAŁ OGONIAK
FOT. ARCHIWUM SPDST

towarzyszenie
Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu
zaprosiło na 12 Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Anielskie śpiewogranie”. 24 września w Paraﬁi
Matki Bożej Miłosierdzia śpiewem wyrażaliśmy wdzięczność
oddaną Janowi Pawłowi II.
Wydarzeniu patronował jak
co roku Arcybiskup Stanisław
Gądecki, którego reprezentował
ksiądz kanonik Tadeusz Peliński. Do Swarzędza przyjechały
nasze koleżanki i koledzy z całego powiatu poznańskiego. Przegląd otworzyła ujmującą grą na
skrzypcach pani Agata Domańska z córką Justyną. W uroczystości wzięło udział 14 zespołów.
Śpiewane piosenki okazały się
radosną modlitwą płynącą pro-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

S
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W OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W KIEKRZU

Pierwsza lekcja szermierki
espół Szkół nr 109 przy
Ośrodku Rehabilitacyjnym
dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu gościł 12 października
szermierzy i trenerów z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Z ﬂoretem do
gwiazd”. Przyjechali tu, aby
dać uczniom Ośrodka niezwykle dla nich atrakcyjne lekcje
i pokazy szermierczych walk,
prowadzone przez trener Alicję Twardosz.
Mistrzów ﬂoretu przywitał

nauczyciel Ireneusz Lesicki, a
Grzegorz Twardosz, kierownik sekcji szermierczej, omówił zasady pojedynku na ﬂorety. Pierwsze lekcje dla około 30
osób przeprowadzili zawodnicy „Z ﬂoretem do gwiazd”: Paweł, Przemek, Bartek i najmłodszy ośmioletni Michał. Zaimponowali niepełnosprawnym dzieciom i dali z siebie wszystko,
aby je zachęcić do uprawiania
wspaniałego sportu, jakim jest
szermierka.

FOT. (3X) ARCHIWUM

Z

Sport, który z powodzeniem mogą uprawiać osoby
z niepełnosprawnością.
Celność, szybkość i poprawność traﬁenia można było
sprawdzać na specjalistycznym
sprzęcie szermierczym, w czym
z zapałem uczestniczyli młodzi szermierze i ich nauczyciele z Zespołu Szkół oraz opiekunowie z Ośrodka. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, pełna życzliwości i zaangażowania.
Pokaz walki.

Pierwsza lekcja.

ALICJA TWARDOSZ

Karaiby na niby

IWONA WIERZBA

*
Mamusiu

U

czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kościanie 12 października brali udział w zawodach pływackich zorganizowanych przez
tę placówkę. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i
problemami zdrowia psychicznego była to interesująca forma
sportowej aktywności.
W zawodach pod hasłem „Karaiby na niby” uczestniczyło 6
drużyn. Był zjazd sztafetowy ze
zjeżdżalni, nurkowanie, holowanie na materacu, sztafeta pływacka. I miejsce zajął ŚDS w Kościanie, II – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej, III – Warsztat
Terapii Zajęciowej w Kościanie.
Uczestnicy podczas zawodów
wspierali się wzajemnie, dopingowali przeciwników. Więcej
zdjęć można znaleźć na naszej
stronie społecznościowej na „Facebooku” pod adresem: www.facebook.com/SDSKoscian.

RAFAŁ IKS

przyroda nie działa
zgubiliśmy kluczyk
do nieba
teraz się chwieje
noc
moknie
a księżyc
stygnie i brzydnie

FOT. ARCHIWUM ŚDS

tatusia diabli wzięli

Podczas zawodów.

a po nas
gwiazdy się skradają
boimy się
powietrza
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D

yskusja o uprawnieniach
przysługujących ludziom
z ograniczeniami sprawności, które wynikają z konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wpisała się w spotkanie członków
powiatowych
społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych działających na
terenie województwa wielkopolskiego.
Wydarzenie, z udziałem
przedstawicieli
Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych, zorganizowano 25 października
w Urzędzie Marszałkowskim
przy al. Niepodległości 34 w
Poznaniu, z inicjatywy Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Udział wzięli reprezentanci 24 powiatów i miast
na prawach powiatu.
Celem spotkania było przybliżenie członkom powiatowych społecznych rad kluczowych problemów środowiska
osób z niepełnosprawnościami wynikających z nieprzestrzegania postanowień konwencji.
Wojewódzkie i powiatowe
społeczne rady do spraw osób
niepełnosprawnych
działają na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do
spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U 2003 nr 62 poz.
560). Ich celem jest między innymi opiniowanie projektów i
programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz
inicjowanie
przedsięwzięć
zmierzających do zawodowej
i społecznej integracji osób z
niepełnosprawnościami. Częstotliwość posiedzeń rad jest
zróżnicowana – niektóre rady
spotykają się co 2 lub 3 miesiące, inne zaś znacznie rzadziej.
Zróżnicowana jest też aktywność rad w podejmowaniu inicjatyw na rzecz upowszechniania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.
Wiele uwagi poświęcono
wyżej wymienionej konwencji
ONZ. O wynikającej z niej odpowiedzialności mówiła Marzena Urbańczyk z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wdrożenie konwencji stworzyło możliwość opracowania kierunków działań w zakresie włączania osób z niepełnospraw-
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W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIU

Głos
społecznych rad
nościami w życie społeczne, jednak nie zagwarantowało respektowania należnych
im praw. Konwencja, jak zaznaczyła prelegentka, podkreśla autonomię człowieka, godność, równość, dostępność
i niedyskryminację. Założenia tego dokumentu w ostatnim czasie często stają się tematem konferencji oraz debat
adresowanych do środowiska
osób z niepełnosprawnościami. Mówiono o nich między
innymi na II Kongresie Osób
z Niepełnosprawnościami w
Warszawie, z którego relację
publikowaliśmy w październikowym wydaniu „Filantropa
Naszych Czasów” na str.5.
Przykładów
nierównego
traktowania osób z różnymi
niepełnosprawnościami jest
mnóstwo. Mimo, że Polska ratyﬁkowała konwencję 4 lata
temu nagminnie mamy do czynienia z przejawami stygmatyzacji i dyskryminacji. W odniesieniu do osób z ograniczeniami sprawności nadal używa się
określeń „inwalidzi”, „kalecy”
albo „sprawni inaczej”. Dorosłe
osoby z niepełnosprawnością
są traktowane jak duże dzieci,
które trzeba we wszystkim wyręczać. Dyskryminuje nie tylko
najbliższe otoczenie, ale także
przedstawiciele instytucji publicznych, placówek edukacyjnych oraz służby zdrowia. Kie-

dy pewien niewidomy i jednocześnie niepełnosprawny ruchowo człowiek przyszedł do
urzędu ze swoim asystentem,
pracownik zwracał się do asystenta, a nie bezpośrednio do
zainteresowanego sądząc, że
skoro nie widzi i nie chodzi to
i również nie rozumie, co się
do niego mówi. Inną sprawą
jest niestosowanie zwrotów
grzecznościowych w odniesieniu do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jest to szczególnie widoczne w
warsztatach terapii zajęciowej,
środowiskowych domach samopomocy i innych tego typu
placówkach, gdzie terapeuci
zwracają się do uczestników
po imieniu, bez formy „pani”
lub „pan” mimo, że uczestnicy w relacjach z nimi tę formę
stosują. W wielu społecznościach lokalnych osoba z dysfunkcją postrzegana jest wyłącznie przez pryzmat swojej niepełnosprawności, a nie
tego, co udało jej się w życiu
osiągnąć.
Wart uwagi był też przytoczony przez Urbańczyk przykład podkreślania czyjejś niepełnosprawności, co także
jest przejawem dyskryminacji:
podczas gali wręczania nagród
brytyjską modelkę Viktorię
Modestę przedstawiono jako
„modelkę, która swoją ułomność przekształciła w atut”.

WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ
Tego samego dnia w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Poznańskim, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego na kolejny rok
działalności Rady.
Wybór przeprowadzono na podstawie punktu 2.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych. Przewodniczącą została Anita Wachowiak.
Członkowie Rady omawiali ponadto sprawy organizacyjne
związane z przygotowaniami powiatowych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego 3 grudnia oraz nowego informatora dla osób z niepełnosprawnościami. kk

Do upowszechniania postaw równości i tolerancji wobec osób z ograniczeniami
sprawności zachęca kampania
społeczna pod nazwą „Dlaczego traktujesz nas inaczej” realizowana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji, która podkreśla aktywność tych osób na
różnych płaszczyznach życia
zawodowego i społecznego.
Członkowie powiatowych
społecznych rad byli zgodni co do tego, że przeciwdziałanie wykluczeniu oraz tworzenie warunków do pełnoprawnego uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami we
wszystkich sferach życia zawodowego i społecznego, jest
najważniejszym
zadaniem
jednostek samorządu terytorialnego.
Komu i w jaki sposób pomaga Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówiła Anna Skupień,
dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON. Zaznaczyła, że
Fundusz dąży do jak najszerszego promowania aktywności zawodowej i społecznej
osób z niepełnosprawnościami. Środki wydaje między innymi na doﬁnansowania do
wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, wsparcie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, refundacje składek
na ubezpieczenie społeczne, a
także na ﬁnansowanie działalności placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych. Przedstawiła zasady ubiegania się
o doﬁnansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, związane z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz ze zwrotem kosztów adaptacji i przystosowania stanowiska pracy. Rozmawiano również na temat modelowych systemów orzecznictwa o niepełnosprawności,
które omówiła Aleksandra Kowalska, dyrektor ROPS w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK
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„R

ozwiń Skrzydła” to autorski projekt Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie, skierowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową z terenu całej Polski, zainteresowanych sportami lotniczymi.
Projekt jest współﬁnansowany
ze środków PFRON i wpłat uzyskanych przez Fundację z 1%
podatku. W 2016 roku Fundacja realizuje II edycję projektu.

Nie tylko
oddają krew
K

rwiodawcy ratują innym
życie, ale nie lubią się z tym
aﬁszować. Żyją skromnie ciesząc się, że mogą komuś pomóc. Podczas dwóch akcji poboru krwi zorganizowanych 3
września w Kostrzynie i Swarzędzu przez Swarzędzki Klub
Honorowych Dawców Krwi
PCK przy tutejszej Spółdzielni
Mieszkaniowej oddali 60,952 litry tego cennego leku dla osób
chorych na białaczkę.
Oprócz oddawania krwi mają
też inne zainteresowania. Jest
nim choćby popularne hobby łowienia ryb. Dla nich to właśnie
dzień później w Swarzędzu nad
tutejszym jeziorem zorganizowano XIV Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK i Stowarzyszeń HDK. Organizatorem
był jak zwykle wspomniany Klub
HDK PCK. Udział wzięły pięcioosobowe reprezentacje 13 klubów i wędkarze krwiodawcy indywidualnie.
Zawodnicy przybyli między
innymi z Wrześni, Słupcy, Inowrocławia, Kruszwicy, Nekli,
Czerwonaka, Poznania, Gniezna i Kostrzyna. Pierwsze miejsce drużynowo zajął Klub HDK
PCK przy Spółdzielni Mieszka-

W pierwszej turze szybowcowego kursu podstawowego
realizowanego w ramach tego
projektu udział wzięło sześć
osób z niepełnosprawnością.
Poznajmy tych odważnych ludzi.

*
Grzegorza (32 lata) z Dębicy
od dzieciństwa „ciągnęło w powietrze”. Lubi patrzeć na ziemię
z wysokości. Urodził się z wadą
wrodzoną prawej nogi. Jest krótsza od lewej i słabsza. Skorygowana chirurgicznie stopa też
nie zapewnia wsparcia dla ciała ćwiczonego na siłowni i jazdą na rowerze. Z lotami na paralotni wiąże się ryzyko upadków.
Grzegorz wybrał więc szybowce
jako pewniejsze.

Wędkarze krwiodawcy nad jeziorem w Swarzędzu.
niowej w Swarzędzu, drugie –
Klub HDK PCK w Nekli i trzecie
– Klub HDK PCK „Zdrowie” przy
Starostwie Powiatowym w Słupcy. W kategorii indywidualnej
panów zwyciężył Tomasz Paśka przed Romanem Kwitowskim
i Tadeuszem Fietzem. W klasyﬁkacji dla pań najlepiej łowiła Anna Kauczyńska, tuż za nią
uplasowała się Elżbieta Budzińska, a trzecie miejsce zajęła Marianna Roszak. Największą rybę
złowił Jacek Paśka.

Zawody odbyły się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Gminy Swarzędz, Gospodarstwa Rybackiego „Bogucin” sp. z o.o, PZW Koło
Swarzędz Miasto, PBD Tadeusz
KRUG z Rabowic i Utal sp. z o.o
w Gruszczynie. Puchary, medale i
nagrody wręczała radna Powiatu
Poznańskiego Barbara Antoniewicz i sędzia główny zawodów
Franciszek Szcześniak.

O kursach szybowcowych
dla osób z niepełnosprawnością „Rozwiń Skrzydła” dowiedział się od dyrektora Aeroklubu
w Stalowej Woli. Zrozumiał także, jak trudna jest droga do uzyskania licencji pilota szybowcowego.
Pierwszy krok to kwaliﬁkacja przez lekarza Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Drugi to zaliczenie e-learningowego szkolenia w systemie „Avioner”. Opanowanie zagadnień prawa lotniczego i procedur kontroli lotów,
łączności, meteorologii, zasad
lotu, planowania i wykonania
lotu, nawigacji, procedur i bezpieczeństwa lotu, a także budowy technicznej i zasad działania
– w tym wypadku szybowców. Z
każdego obszaru tematycznego
zdaje się egzamin.

EUGENIUSZ JACEK

FOT. (2X) ARCHIWUM

Grzegorz przeszedł kurs w
czasie jednego miesiąca. Poświęcił mu swój czas bez reszty.
Żona i szef agencji reklamowej,
w której pracuje, okazali wyrozumiałość. Po ostatnim egzaminie spakował plecak i pojechał
na szkolenie praktyczne.

Przeszło 60 litrów krwi dla osób chorych na białaczkę.

*
Podstawowy kurs szybowcowy na lotnisku w Turbii niedaleko Stalowej Woli zaliczyło
w dniach od 25 sierpnia do 14
września sześć osób. Oprócz
Grzegorza, także Beata, Lilia-
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„Ciągnęło mnie
w powietrze…”
na, Sławomir, Jarosław i Bartosz. Dwoje z nich to osoby na
wózkach, a troje to osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się o własnych siłach.
W codziennych zajęciach towarzyszyło im sześciu wolontariuszy Fundacji „Podaj Dalej”.
Na lotnisku były dwa szybowce szkoleniowe, przystosowane do pilotażu przez osoby z
niepełnosprawnością ruchową.
Adepci szkolą start, latanie po
prostej, łuki, zakręty, lądowanie. Cały czas sprawdzana jest
wiedza teoretyczna kursantów.

*
Bartosz (41 lat) z Zakopanego przez 15 lat uprawiał paralotniarstwo. W 2007 roku podczas lotów w Turcji zniosło
go na skały. Złamał kręgosłup.
Nie usiedział długo na wózku. Jeździ na rowerze, pływa
kajakiem i sam, a na monoski
(jednej narcie) zdobył wicemistrzostwo Polski. Marzy o udostępnieniu Tatr osobom poruszającym się na wózkach. Od
wypadku on, góral z Zakopanego, nie był w swoich ukochanych górach, bo wejść nawet na ścieżki turystyczne nie
może. Na razie ma dwa inne
cele. Najpierw ożenić się. A
potem zdobyć licencję pilota
szybowcowego. Ale to później.
Kiedy? Bartosz jeszcze nie wie.
Ale dla niego liczy się sama realizacja celu, a nie jej termin.

*
Projekt „Rozwiń Skrzydła” to
jedna z wielu inicjatyw Fundacji „Podaj Dalej”. Przypomnijmy, że od ponad 12 lat wspiera ona osoby z niepełnosprawnością, które chcą żyć normalnie, realizować marzenia
i cieszyć się każdym dniem.
Fundacja kontynuuje idee śp.
Doktora Piotra Janaszka, który walczył o prawa osób niepełnosprawnych do pełnego życia. W zajęciach sportowych, szkoleniowych i terapeutycznych organizowanych przez Fundację uczestniczy blisko 100 osób z Konina i okolic. W ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia
Życia” do 2018 roku 50. osób z
niepełnosprawnością ruchową
nauczy się samodzielności w
różnych sferach życia i przygotuje do podjęcia pracy. Ważną
rolę pełnią w Fundacji instruktorzy niezależnego życia – niepełnosprawni trenerzy. Uczą
oni praktycznych umiejętności
osoby, które siadły na wózek.
Fundacja jest współorganizatorem ogólnopolskich turniejów koszykówki na wózkach.
Współpracuje ze szkołami i
uczelniami oraz innymi organizacjami w całej Polsce. Realizuje ogólnopolskie warsztaty „Arteterapia drogą do twórczej integracji” dla osób pracujących z niepełnosprawnymi. Więcej: FB/FundacjaPodajDalej.

*
Osobom
zainteresowanym udziałem w kursach szybowcowych „Rozwiń skrzydła” szczegółowych informacji udziela Karol Włodarczyk, tel. 63-211-22-19, email: k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl, http://podajdalej.org.pl.

MAGDALENA GAJDA

FOT. (4X) FUNDACJA „PODAJ DALEJ”

„ROZWIŃ SKRZYDŁA” – PROJEKT FUNDACJI „PODAJ DALEJ” W KONINIE

35

36 STRONA

LISTOPAD 2016

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

N

astępnego dnia pojechałam do Szczecina na rozmowę z dziekanem. Zostawiłam moich panów samych.
Jacka oczywiście nie ominęła grypa jelitowa – czyli przeszedł wszystkie sensacje jelitowo żołądkowe.

ROZDZIAŁ 27
Z MOTYKĄ NA
SŁOŃCE – UDA SIĘ!
Jutro o godzinie 8.30 podpisuję umowę kupna mieszkania w Warszawie-Wesoła, Stara
Miłosna. Samochodem jakieś 7
minut od szpitala.
Cieszyłam się dziś tym, ale
zaraz myśli o Pawciu zdominowały wszystko.
Zaczynamy niejako od nowa.
Nowy dom. Nasze mieszkanko. Pierwsze tylko nasze mieszkanko. Miłe to uczucie. Wszystko nowe.
Co prawda już trochę urządzone, ale akurat w naszej sytuacji to atut. Tylko wejść i zamieszkać.
Tak naprawdę, w pełnej krasie, zobaczę je dopiero jutro. Ostatnio, w lecie były jeszcze tylko mury i podłoga przygotowana do wylewki. A teraz
żyje już swoim życiem. Pamiętam jak przez mgłę otoczenie.
Droga, las, malutka kapliczka
naprzeciwko. Niedaleko Lidl i
szkoła.
Chciałabym spędzić w nim
ferie zimowe. Razem z Pawkiem. Cieszylibyśmy się nowym, chodzilibyśmy na spacery do lasu. Urządzalibyśmy.
Pawełek rozkładałby swoje
zabawki, gdzie tylko by chciał.
Myślę, że i jemu by się to podobało.
Może się uda. Proszęęęę...
Proszę o trochę spokoju dla
nas.
O kilka dni wolności dla ciała i umysłu.
Proszę o chwilę wytchnienia
od codziennych kłopotów.
Proszę o radość beztroski dla
Pawełka.
Proszę o odpoczynek dla nas
wszystkich.

W SZPITALU…
Pawcio kręci się, ale przysypia. Jacek siedzi na krześle z
miską w pogotowiu.
Boże kochany. Jak Jacek da
radę. Druga noc nieprzespana.
Wysyłam mu wszystkie moje
siły. Może dotrą jakoś do niego.

(27)

Dwa życia
Kochane moje chłopaki.
Sami teraz. Zdani na siebie.

15 (CHYBA)
STYCZNIA 2013 R.
To już tydzień... i jesteśmy w
punkcie wyjścia. Wiadomo, że
nic nie wiadomo. Wyniki wciąż
na tym samym – złym poziomie.
Na jutro planowana jest biopsja, ale czy dojdzie do skutku –
nie wiadomo, bo planowanych
jest w sumie 5, a jak twierdzi
nasza doktor, tamte są ważniejsze. Może i są...
Pawełek snuje się to tu to
tam. Bajek już nie chce oglądać, gry go znudziły. Rysowanie i wycinanie porzucił już w
weekend.
Klocki są nudne. Zabawy korytarzowe są nudne. Telewizora
nie pozwala włączać. Wszystko
mu się znudziło.
Jeszcze tylko Star Craft może
być, gdy gra z Jackiem, ale też
bez poprzedniej pasji. W zasadzie to trudno się dziwić, mi też
się już znudził szpitalny zestaw
zabaw, mniej więcej taki sam
od 8 miesięcy.
Nawet pyszne obiady stołówkowe nie są już tak atrakcyjne,
jak początkowo. Na smakołyki
– ciasta robione na miejscu, nawet już nie spoglądam. Wszystko to zaczyna za drogo kosztować. Ciastka mama przysłała z
domu i to musi wystarczyć. Na
szczęście bardzo dobre te ciastka.
Hotel pochłania straszne
sumy. Szczególnie bolesne jest
to teraz, gdy znów jestem sama
z Pawciem i płacimy za coś,
czego w zasadzie nie używamy. Ale co zrobić z torbami i zapasowymi ciuchami? Co z butami, kurtkami i innymi gratami?
W szpitalu nie da się trzymać
wszystkiego pod łóżkiem...
więc trzymamy w hotelu.
Wczoraj wieczorem Jacek
oglądał mieszkanie, którego
kupno już kiedyś rozważaliśmy. Zmieniło się... nabrało wyglądu. Ma już podłogi, wszystkie instalacje. Jedno jest wyposażone. Drugie jest wyposażane. Cena troszkę spadła. Coraz poważniej o nim myślimy, a
ono nas w sobie coraz bardziej
rozkochuje. Piękne jest. Malutkie, ale urocze. To kawalerka z
kuchnią, ale taka ładna. Jak nasze mieszkanie na poddaszu.
Wszystko zależy od banku.

Czy dostaniemy kredyt? Jeżeli
tak, to może nawet po niedzieli przenosimy graty z hotelu do
naszego mieszkanka. Jeszcze
rok temu nie pomyślałabym,
że będziemy rozważać kupno mieszkania w stolicy. Jak to
wszystko się w życiu zmienia.
Wszystko się przewartościowuje, priorytety się zmieniają,
potrzeby stają się zupełnie inne.
Zmieniają się plany. Wszystko
staje na głowie.
Czy wszystko dzieje się po
coś? Podobno tak jest? Chyba
w to wierzymy, bo wyjścia nie
mamy i to jedyny sensowny tok
rozumowania, chociaż trudny do zaakceptowania. Myślę
wieczorami o mieszkaniu. Myślę o zmianach. Urządzam ten
pokoik.
Dziś powiedziałam Pawełkowi, że to będzie jego mieszkanie. Zapytał, czy wobec tego będzie mógł w nim rządzić, mówić, gdzie co ma stać.
Powiedziałam, że wspólnie
będziemy się zastanawiać, a
on będzie nam podpowiadał,
co gdzie ma się znaleźć. Ucieszył się.
Powiedział dziś jeszcze coś
fajnego.
Zobaczył na kremie Nivea
logo, na którym przytula się
dwoje ludzi.
Zapytał, czy jak jego nie było
na świecie, to też tak się przytulaliśmy z tatą jak teraz. Stwierdziłam, że zawsze się kochaliśmy.
Zapytał, czy przytulaliśmy
się tak jak teraz prostu (czyli
przodem do siebie) czy na ukos.
Trochę mnie zbił z tropu, bo nie
za bardzo wiem, ja kto jest na
ukos. Powiedziałam, że różnie,
ale raczej prosto. Powiedział,
że to dobrze, bo jak się przytulamy prosto, to to przypomina serduszko, wiec się kochaliśmy tak, jak się teraz kochamy. A potem stwierdził, że jak
na nas wtedy patrzy, to widzi
serduszka w naszych oczach.
Niezwykle miło jest coś takiego usłyszeć.
A potem stwierdził, że najbardziej, najbardziej, ale to
najbardziej na świecie kocha
mamę i tatę. To też było miłe.
Jacek jedzie pociągiem do
Szczecina.
Kupić auto i mieszkanie w
jednym tygodniu będąc z dzieckiem w szpitalu..., ja chyba osiwieję do końca.
Stres... Tu z Pawciem nie wia-

domo, co się dzieje, auto niepewne, mieszkanie jeszcze bez
papierów. Rety... my to mamy
wszystko pokręcone. Wszystko
ślizga się po granicach niepewności. Ufamy ludziom... trochę
bez pewności, że możemy.
Ale czy mamy wyjście? Potrzeby są, kasy nie ma. Trzeba więc szukać okazji, nietypowych rozwiązań.
Boże spraw, by to wszystko
się udało.
Mogłabym pisać jeszcze długo, ale trzeba iść spać. Jutro
może będzie ciężki dzień.... Jeżeli będzie biopsja.
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TRUDNY TYDZIEŃ –
DZIEŃ BIOPSJI
I INNE
Czas mnie dziś nie interesuje. Jakiś wentyl bezpieczeństwa
muszę uruchomić. Jedyny to pisanie. Dziś był dzień z kolekcji
trudnych dni.
Trudny dla Pawcinka, a tym
samym i dla mnie. Poranne wyniki były złe... bardzo złe. Kreatynina 1.8, a mocznik około
180.
Dlaczego? Dlaczego nie mogło być po prostu lepiej? Dlaczego jest dużo gorzej? Szpital
na nas źle działa. W czym upatrywać przyczyny?
Jako że wyniki złe, to biopsja
zdawała się być nieunikniona. I
była. Taśmowo dziś... Pięcioro
na ośmioro dzieci miało to badanie.
Łóżka jeździły tam i z powrotem. Bo najpierw biopsje, potem USG.
Pawełek jak zwykle bardzo
się denerwował. Trząsł się cały,
krzyczał. Nijak nie dało się go
uspokoić. Usnął w rozpaczy i
strachu.
Pielęgniarka
anestezjologiczna zaczęła mnie pouczać,
że z dzieckiem trzeba rozmawiać. Uspokajać je. Ma rację.
Ma świętą rację.
Ale u nas to nie działa. A
może inaczej: działało do czasu. Teraz już nie. I z każdym kolejnym razem wcale nie jest lepiej.
Potem jeszcze nasza doktor
nakrzyczała na Pawła, że krzyczał.
Skutek był tak, że Pawełek znów zaczął się trząść. Nie
mógł połknąć lekarstwa.
cdn.
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Opowieść
osobliwie inna

Na dworzec Alina dojechała z bijącym sercem. Kierowca autobusu twierdził niezachwianie, że tutaj właśnie wysiadła dziewczynka w wieku
Janeczki z dużym, tropikalnym
motylem we włosach. To była
ona, na pewno. Dostała tego
motyla od Eli, na bal w przedszkolu i przypinała go sobie na
co donioślejsze okazje.
„Tylko czemu sama się oddaliła – gorączkowo myślała
Alina. To do niej niepodobne
A jeśli nie oddaliła się, nie zabłądziła? Nie, tego przemyśleć
nie była w stanie. Ale jeśli została… porwana? Boże! tylko
nie to. Nie to… Bodaj żebym ja
sama została napadnięta. Tak,
ja sama! A nie Janeczka, nie to
niewinne dziecko… Boże!…” –
dyszała.
Okazały budynek, ponad
miarę rzeczywistych potrzeb,
był przykładem przedwojennej
architektury i stanowił rozpoznawalną wizytówkę miasta.
Jego stromy dach pokryty szarą dachówką, trochę nie pasującą do stylu całej bryły, i wysoka, czworoboczna wieża zegarowa, zwieńczona wymyślnym
krenelażem, widoczne były już
z daleka. Ogólnie prezentował
się dość niezwykle. Z upływem
lat klinkierowa cegła, z której
był zbudowany, zdążyła przybrać szacownego, bordowego koloru, a żelazne elementy zdobień pokrył czarny nalot.
Kolorowe szyby w dużych, łukowych oknach, które rozdzielały smukłe wieżyczki, dawały witrażowy efekt. W słoneczne dni przesączające się przez
nie światło opromieniało podróżnych robiąc na nich niemal sakralne wrażenie. I tylko
mieszcząca się wewnątrz cała
infrastruktura usługowa – sklepiki, bufet ze sprzedażą beczkowego piwa, zadymiona poczekalnia, kasa biletowa, a nawet punkt pocztowy i megafonowe zapowiedzi, nie pozostawiały cienia wątpliwości, że to
jednak dworzec.
– Z którego peronu teraz odjeżdża pociąg? – Alina rozglądała się bezradnie. – Chyba zaraz dostanę apopleksji – szeptała.
– Przepraszam – zaczepiła
idącego wzdłuż lokomotywy
inspicjenta. – Prze… Czy prze-

chodziła tędy dziewczynka z
motylem we włosach.
– Motylem? – mężczyzna
zarzucił sobie młotek na ramię, pociągnął nosem i splunął – Szła tu taka mała.
– Sama była? – drążyła Alina. – Czy był z nią ktoś?
Mężczyzna przełożył młotek
na drugie ramię i uśmiechnął
się szczerbatym uśmiechem.
– A z kim niby?
– No…
– Pani! dzisiaj dzieciaki takie są…
– W który wagon? – Alina już
w biegu odgadywała że musiała wsiąść do pociągu.
– A, o! Tamój! – mężczyzna
pokazał młotkiem ostatni wagon. – Tylko niech się pani! Bo
zaraz odjeżdża!…
Ostatnich słów Alina nie dosłyszała. Pędząc do ostatniego
wejścia chaotycznie zaglądała
w mijane okna.
Wewnątrz panował zaduch.
Każdy czymś zajęty niewielką okazywał uwagę bliskiej histerii Alinie. Ta przedzierała
się od przedziału do przedziału. Kiedy ujrzała motyla, doszły
ją słowa Janeczki:
- Czy ktoś może za darmo
kupić mi Colę? – głos był mocny i, o dziwo, brzmiał radośnie.
Jest już, jest… – szumiało Alinie.
– Ma?!... – dziewczynka dopiero na widok matki z mieniła go w niepokojąco napastliwy. – No i po co mnie znalazłaś!? – krzyknęła.
- Chwała Bogu! jesteś cała!
– ucieszyła się Alina widokiem
córki. Nie zrozumiała jej złości i przypadła do niej. – Córuś,
cór… – szeptała.
Dopiero po chwili zauważyła pozostałych pasażerów.
– No i proszę! Znalazła się
matka! – z przekąsem rzekł
człowiek siedzący przy oknie.
Plastikowym widelcem jadł
byczki z otwartej konserwy, przygryzał je bułką i popijał piwem prosto z butelki. Widać było, że ma apetyt i potraﬁ
zjeść Bóg wie ile. A jednak był
tak chudy i kościsty, że koszula wisiała na nim jak na tyczce.
Nieogolony, wyglądem przypominał wynędzniałego konia.
– Proszę o krztynę taktu –

Zbigniew K.
Nowak
KOŁOBRZEG

odparła pani w moherowym
kapelusiku.
Wszyscy popatrzyli w jej
stronę. Była już niemłoda,
ale zadbana. I miała ujmującą aparycję. Nienagannie leżący cyklamenowy kostium oraz
wszystkie detale świadczyły,
że jest to osoba nader pedantyczna. Spoglądała przyjaźnie
zza grubych okularów uśmiechając się przy tym życzliwie.
– Proszę o minimum przyzwoitości – dodała godnie.
– No i po co?! – w głos rozpłakała się Janeczka. – Przecież i tak mnie nie kochacie!
– Słońce, ja bym ci serce na
dłoni podała – rzekła zdumiona Alina.
– Aha? Już to widzę! – Z tatą
wciąż się kłócicie. Jak była z
nami Lalunia, to było inaczej.
A teraz wy się z tatą nie lubicie i nie kochacie mnie wcale!
– zapłakała w głos.
– Ale… – Alina próbowała
wybrnąć z natłoku myśli.
– Córka do Japonii się wybrała – rzekł koń z pełnymi
ustami.
„Co za gbur” – pomyślała Alina, lecz w szoku powtórzyła:
– Japonii??
– Tak. Jadę do Masajów. Oni
będą mnie kochać – odparła Janeczka.
– Ależ kochanie, Masajowie
są w Afryce – rzekła Alina reﬂektując się natychmiast. –
Boże, co ja mówię! Mnie
omal serce nie pękło z rozpaczy za tobą. Jak ty mogłaś tak
myśleć?
– Właśnie, mogłam! Wy się z
tatą wciąż kłócicie. A jak nie, to
zawsze Artur. Artur i Artur. To
sobie go dalej kochajcie. Beze
mnie.
Mężczyzna
tryumfalnie
spojrzał na kobietę w moherowym kapelusiku. Ta zauważyła. Zaniechała jednak jakichkolwiek głośnych uwag uznając, że godnym uniesieniem
głowy wystarczająco poniży
„kościstego konia”.
Nagłe szarpnięcie wagonu
mocno wszystkimi zachwiało.
– Boże! Bo my zaraz pojedziemy – zlękła się Alina. –
Chodźmy
– Chyba przyłączyli lokomotywę – domyślił się koń.
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Spojrzał w okno, jakby przypuszczał, że stąd zobaczy, co
dzieje się na przedzie pociągu.
– Niech się pani rusza, bo
obie pojedziecie do ty Japonii
– wybełkotał z pełnymi ustami.
– Proszę się nie wtrącać –
wyrozumiale rzekła pani w kapelusiku.
– Idź sobie mamo, ja pojadę
– zapłakała Janeczka i rzuciła
się na szyję matki.
– A będziecie mnie kochać?
– wypłakała jej do ucha.
– Córuś, przecież ja dla ciebie nieba bym uchyliła – głos
Aliny łamał się i zacinał.
Pociągiem powtórnie szarpnęło i rozległy się gwizdki. Alina już nie czekając porwała Janeczkę ze sobą. – Przecież ja
ciebie nikomu nie oddam!
– A Artur?
– Nikomu. Żadnym…,
Pociąg już ruszał gdy, dobiegła do drzwi. Niezdarnie wyskoczyła na peron i potknęła się. Teraz myślała o dziecku. Instynktownie osłoniła je w
czasie upadku, tak że tylko jej
kolana ucierpiały.
„To nic. To nic – przemykało
jej przez myśl. – Janeczka. Janeczka musi być bezpieczna.”
– Nie uderzyłaś się? Nie? To
dobrze. Widzisz? mamusia cię
kocha. I wszystko by za ciebie
oddała. Każdy skarb – Alina
rozpłakała się na dobre. Płakała, nikt nie widział. A nawet
gdyby. Kto by się nad tym zastanawiał. Płakała ze szczęścia. I płakała z rozpaczy. Płakała też za Lilunią. Teraz mogła utracić drugie dziecko.
– Teraz już wszystko będzie
jak należy, jak sobie zaplanowali.
„A Bartosz?” – pomyślała o
mężu i jakaś iskra rozpaliła w
niej nienawiść. „Pewnie łazi
gdzieś z policjantami. Może w
końcu przywlecze się tutaj?…
Zadzwonić. Dać znać?” – wsunęła rękę do kieszeni niedbale
zarzuconego prochowca i ujęła telefon. „Nie!” – zrodziła się
myśl. „Nie!” – cofnęła dłoń. „W
końcu, to jego wina. Jego cholerna wina!”
cdn.
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września Warsztat Terapii Zajęciowej w Doruchowie obchodził 20-lecie
działalności. Placówka powstała z inicjatywy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu,
aby służyć wszechstronną rehabilitacją osobom niepełnosprawnym z powiatu ostrzeszowskiego.
Obchody rozpoczęła msza
święta w kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się
w Kinoteatrze „Piast” w Ostrzeszowie. Obejrzeliśmy tu ﬁlm „20
lat minęło...”, ukazujący codzienne życie naszej placówki. Bohaterami są jej uczestnicy, kadra
WTZ, starosta Lech Janicki, wójt
Doruchowa Józef Wilkosz, prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz i inne osoby.
W ciągu 20 lat działalności
warsztatu z rehabilitacji społecznej i zawodowej skorzystały ogółem 124 osoby niepełnosprawne, głównie mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego,
z gmin Doruchów, Grabów nad
Prosną, Mikstat i Ostrzeszów
oraz mieszkańcy powiatu kępińskiego i wieruszowskiego. Terapia zajęciowa, którą prowadzimy, budzi w uczestnikach potrzebę aktywności zawodowej, a
ta daje szansę na samodzielność
i niezależność ﬁnansową. Dzięki
naszym działaniom rehabilitacyjnym i praktykom realizowa-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Odzyskała radość życia

Jagoda Podleśna śpiewa z chórem „Olszyna”.

Ś

mierć bliskiej osoby sprawiła, że nie miała ochoty
spotykać się z ludźmi. Wtedy z pomocą przyszły koleżanki, które zachęciły do
uczestnictwa w zajęciach w
poznańskim Klubie Seniora „Kopernik”. Tak rozpoczęła się aktywność artystyczna
Jagody Podleśnej. Jej postawa może być przykładem dla
innych osób starszych. Organizuje koncerty, śpiewa i poświęca wolny czas potrzebującym.
Członkiem wyżej wymienionego Klubu jest od 11 lat.

Wyjątkową uwagą i troską
otacza mieszkańców domów
pomocy społecznej. Odwiedza osoby poruszające się na
wózkach, leżące w łóżkach,
opuszczone przez rodziny.
Zawsze z utęsknieniem czekają na jej występy.
Pochodzi z muzykalnej rodziny. Uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie uczyła się
gry na skrzypcach. Lubi deklamować i układać wiersze.
Śpiewa utwory Teresy Werner,
zespołu „Bajm” i innych wykonawców. W tym roku miała 300 koncert. Reprezentu-

je Klub uczestnicząc w wydarzeniach adresowanych do
osób starszych, m.in. w Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości, wyborach Miss
Trzeciej Młodości, koncertach, przedstawieniach teatralnych. W 2010 roku realizowała cykl koncertów pod
nazwą „Jagienka i jej goście”.
W ramach tej inicjatywy do
współpracy zaprosiła 18 zespołów muzycznych z klubów
seniora działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.
Koncertuje również w Hospicjum „Palium”, gdzie zyskała sobie ogromną sympatię chorych, opiekunów i wolontariuszy. O swojej aktywności opowiadała w programie „Dzień dobry TVN”. Dostaje wiele podziękowań i dyplomów. Od Romana Kustera, komendanta policji otrzymała certyﬁkat ambasadorki Akademii Bezpieczeństwa
Kobiety. Angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na
celu przełamywanie stereotypów dotyczących osób w podeszłym wieku. Na rzecz innych działa jako wolontariuszka, z potrzeby serca.
Dzięki temu odzyskała radość
życia. Jest pełna pasji i energii,
której bez wątpienia wystarczy jej jeszcze na wiele lat.

N

ROBERT WRZESIŃSKI

Po zdrowie do Ciechocinka
d 15 do 18 września członkowie
Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu koło Środa przebywali
w Ciechocinku, w uzdrowisku
utworzonym tu 180 lat temu,
słynącym z bogatych źródeł solankowych.
Zasilają one miejscowe tężnie, grzybek, baseny solankowe.
Produkuje się też dzięki nim sól
spożywczą i wody mineralne. Co
więcej, w Ciechocinku panuje
specyﬁczny mikroklimat. Dzięki
temu powstały tu sanatoria, które leczą choroby narządu ruchu,
reumatologiczne, ortopodeyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Stosuje się zabiegi solankowe, jodowo-bromowe, siarkowe,
balneo- i ﬁzykoterapeutyczne.
Korzystaliśmy z kąpieli sło-

necznych, pobytów przy tężniach i w grocie solnej. Zwiedzaliśmy Ciechocinek tramwajem konnym. Woźnica opowiadał o zdrowotnych zaletach kurortu i o historii jego powsta-

nia. Byliśmy też w starej warzelni soli, podziwialiśmy kwiatowe
dywany i zegar z kwiatów, pijalnie wód mineralnych i targ zdrojowy z fontannami.

JERZY SKROBISZEWSKI

FOT. ARCHIWUM

O

ieco później, 13 października, również Warsztat
Terapii Zajęciowej w Odolanowie świętował swoje 20-lecie. Jubileusz był świętem zarówno dla tych, którzy 20 lat
temu tworzyli tę placówkę, dla
obecnych jej uczestników, ich
rodzin i bliskich oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji, które na co dzień działają na jej rzecz.
Odolanowski Warsztat Terapii Zajęciowej powstał z inicjatywy Fundacji Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu kierowanej przez
Stanisława Bronza oraz dzięki wsparciu burmistrza Gminy
i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, który jako jedyny w południowej Wielkopolsce wspomógł ﬁnansowo adaptację lokalu na potrzeby WTZ.
Obecnie Fundacja „Miłosierdzie” prowadzi 7 warsztatów terapii zajęciowej na terenie południowej Wielkopolski, skupiając w tych ośrodkach ponad 250
osób, dla których uczestnictwo
w zajęciach jest szansą na rehabilitację zawodową i społeczną,
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JUBILEUSZE DWUDZIESTOLECIA WTZ W DORUCHOWIE I ODOLANOWIE

nym w lokalnych zakładach pracy 12 osób uzyskało zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Książnicach, 3 osoby – w zakładzie pracy chronionej i 4 osoby – na wolnym rynku pracy.
Równie istotne jest społeczne
usamodzielnianie się uczestników. Siedmioro z nich założyło
własne rodziny. Przy niewielkim
wsparciu ze strony otoczenia
dobrze sobie radzą w wychowaniu swojego potomstwa i mogą
się cieszyć największym w życiu
każdego człowieka szczęściem,
jakim jest rodzina i macierzyństwo. A dzieci będą rodzicom
podporą w podeszłym wieku.
Jubileusz był okazją do uhonorowania wszystkich, którzy
przez 20 lat wspierali WTZ Doruchów i okazywali życzliwość
jego podopiecznym. Dziękowano Stanisławowi Bronzowi, prezesowi Fundacji „Miłosierdzie”,
za utworzenie i długoletnie pro-
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Największe szczęście
w życiu człowieka

wadzenie warsztatu, a także samorządowi powiatowemu i samorządom gminnym, w szczególności Lechowi Janickiemu,
staroście ostrzeszowskiemu i
Józefowi Wilkoszowi, wójtowi
gminy Doruchów, którzy z wielką wrażliwością na losy osób

niepełnosprawnych wspierają działania naszej placówki.
Dziękowano też darczyńcom,
uczestnikom, rodzicom, opiekunom i pracownikom warsztatu.
Prezenty i upominki ufundowali posłowie na Sejm RP oraz prezes Fundacji „Miłosierdzie”.

Efekty osiągane przez kadrę
placówki docenili licznie przybyli goście: posłowie na Sejm
RP Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, przedstawiciele władz
samorządowych na czele ze
starostą ostrzeszowskim Lechem Janickim i wójtem gminy Doruchów Józefem Wilkoszem, prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz, liczni reprezentanci instytucji i
placówek pomocowych oraz
wielu innych gości.
Rocznicową
uroczystość
uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Doruchowie, które od
lat współpracują z doruchowskim WTZ, szerząc wśród młodzieży ideę wolontariatu i służąc pomocą naszym niepełnosprawnym podopiecznym.

JADWIGA SKORUPKA

Szansa na społeczną aktywność

a tym samym – na lepsze, samodzielne życie.
Również w Odolanowie uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w tutejszym kościele pw. św. Marcina. Kontynuowano obchody w
Domu Kultury, gdzie uczestnicy WTZ zaprezentowali swoje talenty muzyczne, wokalne i taneczne. Były życzenia i

gratulacje posłów, którzy przekazali upominki uczestnikom
WTZ. Prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz i kierownik WTZ Krzysztof Maczasek
podziękowali wszystkim, którzy od lat wspierają odolanowski Warsztat, doceniając wagę
jego działalności. Dzięki niemu
osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej

skiego, Gminy i Miasta Odolanów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu,
zaprzyjaźnionych placówek zajmujących się rehabilitacją osób
niepełnosprawnych, członkowie
i przyjaciele Fundacji oraz podopieczni WTZ Odolanów, ich rodzice i opiekunowie.

KRZYSZTOF MACZASEK
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społeczności. Fundacja „Miłosierdzie” ufundowała dla uczestników i pracowników Warsztatu
jubileuszowe prezenty.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej, Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Ostrow-
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Sprawdzanie siebie
hcę opowiedzieć o takim
zdarzeniu: dzień był wiosennie rozsłoneczniony, w
parku w Polanicy rozkwitały
rododendrony. Rozkoszując
się ich widokiem i zapachem,
asfaltowymi dróżkami chodzili kuracjusze. Uważnie omijali duże, ciemne ślimaki, które
wypełzały z wilgotnej trawy.
Widocznie również im lepiej
spacerowało się po asfalcie.
W takim sielankowym nastroju spostrzegłam małą
dziewczynkę (miała około pięciu lat) rozdeptującą ślimaki.
Nie dowierzając temu co widzę, zapytałam: „co ty robisz?”
Spojrzała na mnie ze słodkim
wyrazem twarzy. „Dlaczego to
robisz?” pytałam dalej. „Bo one
tak chrzęszczą” odpowiedziała radośnie. „Czy ty wiesz, że
zabijasz te zwierzątka?” – pytałam, łudząc się jej niewiedzą. Spokojnie odpowiedziała „tak”. „I zabijasz, bo ich skorupki chrzęszczą?” – pytałam
z niedowierzaniem. „No tak”
– potwierdziła – „i chcę zobaczyć”. „Co chcesz zobaczyć?”
„Czy umiem.” „Czy co umiesz?”
„Czy umiem je zabić” – odpowiedziała. Oniemiałam. W tej
samej chwili mama tej dziewczynki zawołała ją do siebie i
ten dialog, którego nie potraﬁę
zapomnieć, zakończył się.
Czy w tym zdarzeniu mamy
do czynienia z agresją? Jeżeli przez zachowanie agresywne będziemy rozumieli bezpośrednie lub pośrednie wyrządzenie szkody, przy czym szkoda ta jest świadomym zamiarem – to niewątpliwie tak. Jednak mówiąc o agresji mamy na
ogół na myśli towarzyszące jej
silne pobudzenie emocjonal-

karzana? Niekochana? Bo takie
dzieci zachowują się agresywnie w całkiem nieoczekiwanych sytuacjach i w nieoczekiwany sposób.

ne. Ponadto wystąpienie agresji
łączymy z frustracją, z obroną
przed atakiem, z sygnałami zagrożenia. Ale w tym wypadku?
Czyżbyśmy mieli do czynienia
z agresją „zimną”, pozbawioną emocji, w tym wypadku kierowaną niemal wyłącznie ciekawością? W tym także chęcią sprawdzenia siebie? Swojej
odwagi? Swojej siły? Ale chyba
nie w konfrontacji ze ślimakami? I czy dziewczynka w tym
wieku rozumiała co znaczy
„zabić”? W jakimś stopniu zapewne tak, skoro widziała rozdeptane, już nie poruszające
się zwierzątka.

Nieraz zachowania niszczące żywą istotę występują u małych dzieci zupełnie nieintencjonalnie, bezmyślnie. Mówimy wtedy o okrucieństwie mimowolnym. „Gotowanie zupki”
przez rozcieranie między kamieniami biedronek, nawlekanie zielonych gąsienic na patyczek – mogą być pomysłami
także dzieci, które w innych sytuacjach cechuje dobroć.
Bardziej niepokoi okrucieństwo z ciekawości. Nieraz małe
dzieci kroją żabę, żeby zobaczyć „co w niej skacze”; przecinają dżdżownicę, żeby sprawdzić „czy każdy kawałek będzie
się poruszał”; muchom wyrywają skrzydełka zaciekawione, „czy wtedy będą biegać?” Te
żywe stworzenia nie mają dla
nich większej różnicy niż miś,
gdy rozcinają mu brzuszek,
aby się dowiedzieć, co w nim
piszczy. Istota życia nie jest im
jeszcze znana. Jednakże mała
dziewczynka wśród rododendronów nie tyle była ciekawa ślimaków, ile samej siebie.
Chciała sprawdzić swoje umiejętności. Chciała wiedzieć, czy
umie. Umie zabić. Może nie
znała powagi tych słów. Gdzieś
je usłyszała, a teraz tylko mechanicznie powtórzyła. Chcę w
to wierzyć.

Agresywne zachowania małych dzieci rzadko cechuje
chęć szkodzenia, ich działania są zazwyczaj spontaniczne.
Im dziecko młodsze, tym agresja jest bardziej bezpośrednia
i globalna: obejmuje zarówno
kontakt ﬁzyczny, słowa, jak i
pantomimiczną ekspresję gniewu. Na ogół chłopcy są uważani za bardziej agresywnych,
a to dlatego, że ich agresja
jest bezpośrednia i aktywna.
Dziewczęta stosują raczej pośrednie formy agresji, działają
bardziej skrycie i przemyślnie.
Charakterystyczne dla dzieci, jak również dla osób zależnych i psychicznie słabych, jest
kierowanie agresji na obiekty
zastępcze, bardziej dostępne i
bezbronne. Tak więc np. dziecko odczuwając złość na ojca
może kopać psa, bić młodsze
dziecko, rzucić kamieniem w
okno. Czyżby więc i zdarzenie
z „dziewczynką wśród rododendronów” (tak ją nazywam
w myślach) świadczyło jedynie
o przeniesieniu agresji? Może
była w domu bita? Może upo-
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„Sprawdzanie siebie” zazwyczaj występuje dopiero w okresie dorastania, a tylko wyjątkowo u dzieci i to starszych. Były
takie dorastające dziewczęta,
które z ciekawości zamordowały koleżankę. Z ciekawości,
jak to będzie, czy podobnie jak
to widzą w telewizji. Były też
morderstwa nastolatków chcących „sprawdzić siebie”. Agresja i przemoc obejmują coraz
większe kręgi młodych ludzi,
a motywy ich działania bywają
rozmaite. Agresja wkracza też
w dzieciństwo. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale o
tym napiszę kiedy indziej. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o
małej dziewczynce wśród rododendronów. I mam nadzieję,
że już zapomniała o chrzęszczących skorupkach ślimaków.

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

O

pieka,
wieloproﬁlowa
rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych
osób z mózgowym porażeniem dziecięcym – to kluczowe cele Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” przy Stowarzyszeniu
na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym pod taką samą
nazwą. Ośrodek powstał w
2001 roku w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań.
24 października w siedzibie
DOT przy ul. Żurawinowej 5/7
w jesiennym klimacie świętowano uroczystość 15-lecia.
Jesiennym, bo połączonym z
ekspozycją prac plastycznych
podopiecznych „Żurawinki”,
które w ciągu kilku ostatnich
lat były prezentowane na wystawach w ramach projektu
pod nazwą „Jesienne wernisaże”. Wyrazy uznania składała
Beata Wojciechowska z Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele
szkół i organizacji pozarządowych, opiekunowie, rodzice.
Chętnych do składania gratulacji nie brakowało, bo społeczność „Żurawinki” ma wielu przyjaciół. Wśród nich są
wolontariusze poznańskich
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy systematycznie poświęcają podopiecznym swój czas wolny.
Gości przywitała przy pomocy komunikatora głosowego Natalia Nowicka,
uczestniczka DOT oraz Anna
Nowak, prezes Stowarzyszenia „Żurawinka”. Ewa Plucińska, terapeutka, przybliżyła
historię Ośrodka.
Najbardziej zasłużeni w
niesieniu bezinteresownej pomocy otrzymali tytuł „Przyjaciela Żurawinki”. Statuetkę
opatrzoną tym właśnie tytułem otrzymał st. bryg. dr inż.
Grzegorz Stankiewicz, komendant Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, ks. prałat Stanisław Wojtaszek, emerytowany wieloletni proboszcz Paraﬁi pw. Świętej Trójcy w Poznaniu, Wiktoria Krajniak, młoda
dziewczyna, która wolontariat w „Żurawince” rozpoczęła już w wieku 13 lat i pomaga do dziś, Barbara Czerwonka, Łucja Ciesielska, Piotr Pluciński, grupa wolontariuszy
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15 LAT DZIENNEGO OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO „ŻURAWINKA”

liwiających grę w pozycji siedzącej.

Jesiennie
na Żurawinowej

Uczestnicy DOT porozumiewają się z ludźmi metodami komunikacji pozawerbalnej. Komunikacja pozawerbalna to na przykład piktogramy (symbole obrazkowe),
język migowy czy symbole
Blissa, czyli system rysunkowy opracowany przez żyjącego w latach 1897-1985 Charlesa K. Blissa. Goście jubileuszu
właśnie dzięki symbolom obrazkowym mogli poznać pasje
i marzenia uczestników DOT,
dowiedzieć się, co sprawia im
największą radość, a co smuci.

zakupy, zajęcia kulinarne z
udziałem młodzieży, spotkania towarzyskie i twórcze projekty. Takim właśnie projektem są wyżej wymienione „Jesienne wernisaże”, które przybliżają społeczeństwu ukierunkowania artystyczne dorosłych osób z MPD. Corocz-

DOT „Żurawinka” od 1
kwietnia 2016 do 31 grudnia
2016 realizuje ponadto projekt
pod nazwą „Wieloproﬁlowa

Wyrazy uznania składa Beata Wojciechowska z Wielkopolskiego
Oddziału PFRON.
z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz wolontariat pracowniczy Kompanii Piwowarskiej.

Kwiaty i gratulacje od przedstawicieli
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego.
ne spotkania ze sztuką (realizowane od 2007 roku) zyskują coraz szersze grono odbiorców. Twórcy, z uwagi na
sprzężoną
niepełnosprawność, prace plastyczne przygotowują przez wiele tygodni
a nawet miesięcy.
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W codziennych zajęciach
DOT „Żurawinka” biorą udział
osoby ze znaczną sprzężoną niepełnosprawnością, któ-

re nie chodzą, nie mówią i wymagają pomocy we wszystkich czynnościach życiowych.
W Ośrodku mają zapewnioną
rehabilitację ruchową, rewalidację, terapię zajęciową oraz
pomoc psychologiczną. Kadra
specjalistów stara się wdrażać
nowe formy terapii, a w szczególności aktywizować społecznie grupę niemówiących
osób z MPD przez wyjścia na

Natalia Nowicka (z prawej) wita uczestników uroczystości.
Z lewej Ewa Plucińska, terapeutka i Anna Nowak,
prezes Stowarzyszenia „Żurawinka”.

W Ośrodku działa również
grupa muzyczna „Żurawina
Djembe”, która została utworzona w 2009 roku. Motywem
do jej założenia była potrzeba
rozwoju pomysłów muzycznych uczestników DOT, które narodziły się podczas zajęć
aktywizujących. Grupę, prócz
osób niemówiących, tworzą
terapeuci i wolontariusze. Muzycy odbywają próby i koncerty z wykorzystaniem instrumentów etnicznych (afrykańskich i południowoamerykańskich), a także prostych
instrumentów
wykonanych
z przedmiotów codziennego
użytku jak „gongotron”, „przeszkadzajki” czy „makaj” umoż-

rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
współﬁnansowany ze środków PFRON oraz z 1% podatku przekazanego na cele statutowe Stowarzyszenia. W ramach projektu 4 dzieci i 21 dorosłych korzysta z usprawniania ruchowego, terapii logopedycznej, psychologicznej, komunikacji alternatywnej oraz
terapii zajęciowej.
Stowarzyszenie „Żurawinka” jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych w
Wielkopolsce, które w tak szerokim zakresie stwarza dorosłym osobom z MPD możliwość kompleksowej rehabilitacji, terapii i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. „Żurawinka” to także
ogromne wsparcie dla opiekunów osób z MPD, którzy podczas ich pobytu na zajęciach
terapeutycznych mogą odpocząć.

KAROLINA KASPRZAK
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Tomasz
Przybysz
ŻABNO

A

le dałem wczoraj czadu. Korzystając z ładnej
pogody postanowiłem powtórzyć mój mega spacer
sprzed kilku lat, a przy okazji sprawdzić długość trasy.
Obiad zjadłem wcześniej,
wsiadłem do mojego pojazdu, wyzerowałem licznik i z
mojego Żabna 17 września
ruszyłem w trasę.

Mega spacer
na pożegnanie lata

Skręciłem na główną drogę do Śremu, po jakimś kilometrze traﬁłem na poboczu
na stojącego faceta, którego
poprosiłem o pomoc. Kapelusz mi wcisnął bardzo mocno na głowę, z przodu miałem go aż na brwiach. Przejechałem może z kilometr i…

tym razem poprosiłem jeszcze o podciągnięcie sznurka
pod brodą.

kolejny podmuch z przejeżdżającego TIRa znów mi zerwał kapelusz. Niestety, od
Grabianowa aż do Manieczek nie było żadnych budynków przy drodze, więc musiałem jechać bez kapelusza. Ale na szczęście słońce
miałem już za plecami, więc
nie grzało tak mocno. W Manieczkach na przystanku autobusowym były dwie kobiety z dzieckiem, jedna z nich
założyła mi znów kapelusz,

Ruszyłem dalej, na szczęście po drodze nie traﬁłem już
na TIRy, więc kapelusz został
już na głowie. A gdy skręciłem
w boczną uliczkę na Jaszkowo, to już całkiem było spokojnie, nawet wiatru nie było.
Dojechałem do Góry, tradycyjna fotka wieży telewizyjnej i jazda dalej. W Jaszkowie słońce już opadało coraz niżej, robiło się chłodnawo, więc zapiąłem kurtkę, założyłem rękawiczki (bez palców) i jazda do domu. Znów
było ciężko jechać, bo droga
była prosto pod słońce, które
powoli zachodząc tak mocno
świeciło mi w oczy, że jechałem prawie na ślepo. Ale potem było lepiej, bo skręciłem
w bok i oczy mogły odpocząć.

FOT. ARCHIWUM

Tuż przed kolejną miejscowością (Szołdry) z naprzeciwka nadjechał autobus szkolny i… pęd powietrza zdmuchnął mi kapelusz
z głowy. Na szczęście miałem
sznurek pod brodą, więc nie
uciekł, tylko zwisał mi z tyłu
wózka. W Szołdrach nie spotkałem nikogo po drodze, kto
mógłby mi go założyć z powrotem na głowę, więc musiałem jechać z gołą głową.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Na początku jechało się
trochę źle, bo słońce świeciło
mi w oczy i musiałem je ciągle mrużyć, ale na szczęście
widziałem drogę bez problemu. Dojechałem do Grzybna,
wjechałem w boczną uliczkę prowadzącą do lasu, słońce nadal mnie oślepiało, ale
w końcu dojechałem do lasu
i mogłem kawałek jechać w
cieniu, za co oczy były mi
wdzięczne.

Przejechałem las, dotarłem do Esterpola i… wskaźnik baterii zaczął pokazywać
ostatnie dwie rezerwowe kreski (są dwie zielone, dwie pomarańczowe i na końcu dwie
czerwone). A do domu było
jeszcze kilka kilometrów. Z

duszą na ramieniu ruszyłem
dalej. Słońce zaczęło znikać, zaczęło się zmierzchać,
a ja jechałem bez świateł, aby
oszczędzać akumulatory.
Na Brodniczce stanąłem na
chwilę, aby pogadać ze znajomym, wózek miałem wyłączony, więc prąd się chyba zagęścił, bo jak go włączyłem, to rezerwowe kreski
już nie mrugały, tylko świeciły stałym światłem. Ale po stu
metrach znowu zaczęły mrugać.
Jechałem prawie w mroku,
na szczęście nic koło mnie
nie przejeżdżało. Przed samym Żabnem włączyłem
światła, bo zauważyłem z daleka samochód. Zostało mi
jakieś pół kilometra, została ostatnia mrugająca kreska, jechałem i myślałem tylko o tym, żeby nie stanąć na
drodze.
Ale udało się – dojechałem
do domu i nawet jeszcze dałem radę wjechać po szynach
do budynku.
W pokoju licznik pokazał
równe 35 km i 5 godzin jazdy. Uﬀ…
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obiedziska od kilku miesięcy pełne są nadziei na
powrót do zdrowia Krzysztofa Seidlitza, dla przyjaciół
i mieszkańców – Harnasia,
którego życie w czerwcu wywróciło się do góry nogami.
Pełen energii, 42-letni szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek, usłyszał wtedy trudne do
zrozumienia słowa lekarzy –
rak mózgu, glejak.
I choć dla każdego, a dla niego szczególnie druzgocąco to
brzmiało, to nie poddał się. Nie
poddała się jego rodzina, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy gminy Pobiedziska. Organizowano
wydarzenia, których ﬁnansowy
efekt pomaga pokonać chorobę.
Już dzisiaj chory i rodzina wiedzą, że nie są w tej walce osamotnieni. Koszty leków, terapii i
operacji poza granicami Polski
są bardzo wysokie.
Całością publicznej zbiórki

Pobiedziska
dla Harnasia
pieniędzy zajmuje się Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla ciebie”. Zorganizowało
wspólnie z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji II Rodzinny Festyn Rekreacyjny „Dla Harnasia”. Wsparcia udzieliła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi Harnasia z Armii Poznań, instytucje oraz sponsorzy.
Stowarzyszenie „Patent” przeprowadziło charytatywny spływ
kajakowy dla Harnasia. W Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbył się na jego rzecz koncert, w
którym wystąpiła między innymi
Marta Grabowska z repertuarem
Anny German.
To tylko niektóre z działań ludzi dobrych serc, spieszących z
pomocą dla Harnasia. Szacunek budzi ich powszechność,
co ilustrują zdjęcia. Włączają się

FOT. ANDROMEDA FLISIAK

POBIEDZISKA

FOT. (4X) MARCIN WOJCIESZAK

Marcin
Wojcieszak
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wciąż nowi mieszkańcy Pobiedzisk, instytucje, organizacje, ﬁrmy prywatne. Wszystkich łączy
potrzeba ratowania zdrowia i życia chorego człowieka.
Każdy, kto chciałby mu po-

móc, może wpłacić darowiznę na konto Stowarzyszenia „Patent”: PGBS Pobiedziska
37-9044-0001-0010-0000-29290001 z dopiskiem „Dla Harnasia”.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki
TURYSTA

ZALEWAJKA

Pomyślał sobie:
Raz kozie śmierć.
No i ze szlaku
Zboczył na perć.

Choć potok
Słów wartki,
Mało wart,
Gdy z kartki.

PAN DOMU

WSPÓLNOTA

Drży jak osika
Partyjna klika,
Kiedy jej władza
Z rąk się wymyka.

Ja tu jestem panem!
– Krzyknąłem.
I walnąłem pięścią…
Pod stołem.

Łączą nas
Wspólne drogi…
Rzekła kula
U nogi.

AFERZYŚCI

NOWELIZACJA

AWANS

Siedzą, jedzą, piją,
Głośno rozmawiają,
A w tej restauracji
Ściany uszy mają.

To, co jest stare,
Czasem się zmienia
Na nowe błędy
I wypaczenia.

Znów mu przyjaciele
Wykręcili kawał.
Przenieśli go w górę…
Bo się nie nadawał.

ODSIADKA
Ten przestępca, który
Był na samej górze
Niegroźny, bo siedzi…
Na emeryturze.

NIEPOKÓJ

Aforyzmy

Cyrk
kwadratowy
W

iaruchna kochano! Witom wos mile i serdecznie! – blubroł Eda. – Zebrali
my sie tutej u mnie na dziołce, żeby cosik wymyślić i założyć jakisiś klub abo stowarzyszynie! Jako pierwszy bydzie godoł Biniu, winc oddaje mu głos!
– Wiaruchna kochano,
jako Biniu, tyn tegó, godom
wom, że naprowde, tyn tegó,
my jako emeryci, tyn tegó, ni
momy sie czym zajmnunć i
przydałby sie, tyn tegó, jakiś
klub! Choćby „Klub palanta”!
Bo, tyn tegó, taki klub dzioło w Kóninie i tyn tegó, przyjmuje nowych członków! Majóm nawet swoje przyrzeczynie. Wyglóndo to tak, tyn
tegó, nowicjusz klynko na
jedno kolano, przed nim staje prezes klubu z palantym i
nowicjusz musi powtorzać
za prezesym: „Jo palant przysiyngóm na palanta, że byde
wierny palantowi”. I tyn tegó
prezes kładzie mu na ramie
palanta i tyn tegó godo tak:
„Jezdeś już palantym i przyj-

mujymy cie w grono palantów”! A późni grajom w palanta na jedny z ulic. I wiaruchna kochano, tyn tegó,
mogliby my założyć w Lubóniu taki „Klub palanta”! A teroz oddaje głos Knajdrowi.
Knajder wyciungnył z torby
jakisiś rysunek i zaczón godać tak.
– Jo bym buł za tym, żeby
u nos założyć stowarzyszynie „TURFIU”, co znaczy Towarzystwo Unikania Robót
Fizycznych i Umysłowych!
A tu przed sobóm mom projekt nowego herbu naszygó
miasta i jako stowarzyszynie wyższy użyteczności mogymy gó zaproponować! Na
prawy strónie (dla patrzóncygó na lewy) umieści sie żabe,
któro przedstawio wieś Żabikowo. Po lewyj strónie (dla patrzóncygó po prawyj) widzimy
pyre, która przedstawio zakłady ziemniaczane, co się od lot
znajdujom w Lubóniu. A na
samiuśkim dole momy raka.
Bo jak wiymy, tuż nad Koci-

mi Dołami, czyli w Dolnym
Lasku, znajdujom sie zakłady chemiczne, downi zwane
„Fosfory”. A każdy z wos wiy,
że chorobe raka leczy sie chemióm, abo tyż można łod chemii raka dostać!
Na samym kóńcu głos zabroł Benas:
– Wiaruchna kochano, nie
dejcie się zwariować! Po co
nóm nowy herb? Czy nóm nie
wystarczy tyn, co buł? Przeciek buł mało używany. Ón
powstoł, jak już istniało miasto Lubóń. A przedtym buły
ino wsie i tyn herb powinien
zostać taki, jaki buł! Takie jest
moje zdanie. I móm pytanie
do Knajdra: czymu tyn gmach
sejmowy wew Warszawie jest
okróngło budowany?
– Tegó nie wiym! – odbenkół Knajder.
– A czy ty widziołeś kiedy
cyrk kwadratowy? – odpowiedzioł Benas. – U nos to jak w
tym cyrku.

BENON MATECKI

 Mali ludzie potraﬁą
rzucać ogromny cień.
 Czasem kadzą ci tylko
dlatego, że chcą cię
dymem wykurzyć.
 Najgorzej, kiedy tak
zwana klasa polityczna
nie ma klasy.
 Każdy wiatr jest dobry,
kiedy dmie w nasz
żagiel.
 Wszyscy szukają sensu
życia. A może tkwi on
w samym szukaniu?
 Schodząc na psy
dbajmy, by były rasowe.
 Patrząc na wszystko
z przymrużeniem oka
oszczędzasz wzrok.
 Nie ma grzechu, gdzie
brak przykazań.
 Każdy dzień niesie
iskierkę nadziei.
Tyle, że optymista
rozdmucha ją do
wesołego ogniska,
a pesymista ją
zdmuchnie.
RYSZARD PODLEWSKI
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Limeryki
ŁAPÓWKA

RYS. ANDRZEJ ROSSA

Pytała się baba w Radomiu doktora,
Czy jutro przyjmuje, bo jej ręka chora.
Rzekł: tak jest, kochana,
Przyjmuję od rana.
A ile na rękę pani dać jest skora?

PODEJRZANY
Znalazł kupę szmalu mieszkaniec Pruszkowa,
Zaniósł policjantom, a oni bez słowa,
Zamiast podziękować
I uhonorować,
Chcieli najpierw zawieźć go do wariatkowa.
JERZY SZULC

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Pokonać ciche dni
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

N

astała pora śniadania w
brygadzie ślusarzy awaryjnych w przędzalni Centrala zakładów „Alba”. Jak co
dzień panował gwar, koledzy
dzielili się swoimi przeżyciami. Ogólnie było wesoło. Tylko jeden był smutny i milczący.
– Janek – zagadnął go mistrz
Kowalski – masz jakieś problemy, martwisz się?
– Oj, majster – odezwał się
posępnym głosem Janek Olczyk.
– Odezwał się posępnym głosem Janek Olczyk. – Z moją babą
mam problem.
– Rozumiem, że z żoną? – zapytał Kowalski.
– No… z żoną – wyszeptał Olczyk. – Podpadłem przed kilkoma dniami. Byłem na meczu
ŁKS-u z Widzewem, a później z
kolegami godzić się z kibicami,
wróciłem na drugi dzień. I zaczęło się…
– Co się zaczęło?! – pytali koledzy.
– Zamilkła, nie odzywa się,
ciągle milczy – odrzekł posępnie Olczyk.
– To kup kwiaty i poproś o wybaczenie – rzucił któryś z kolegów.
– Zrobiłem tak i nic.

– To może kup ﬂaszkę – powiedział żartobliwie inny.
– Ej, może to nie tak – odezwał
się milczący dotąd Janek Jałocha.
– Ja też miałem kiedyś ciche dni
i tak jak Janek nie mogłem dojść
do zgody z moją babą.
– Zadzwoniłem na pogotowie
– odrzekł tajemniczo Jałocha.
– W jakim celu? – zapytali koledzy.
– Skutek od razu! – zaczął wesoło Jałocha. – Zaraz przemówiła i od tej pory nie ma u nas cichych dni.
– Spróbuj i ty! – zachęcali Olczyka koledzy.
– Spróbuję – zdecydował Olczyk. – Ale nie mamy telefonu.
– To może ma ktoś z sąsiadów, poproś – poradził ktoś.
– Dobry pomysł – przyznał Kowalski.

*
Następnego dnia, tuż przed
rozpoczęciem zmiany, zaciekawieni koledzy czekali na przyjście Olczyka.
– Cześć chłopaki – wesoło
przywitał się Olczyk wchodząc
do warsztatu.
– O, widać po tobie, że w domu
miłość i zgoda! – zawołał ktoś.
– A żebyście wiedzieli – przyznał nieco tajemniczo Olczyk. – Pomysł Janka to lekarstwo! Wracam do domu po pracy, żona milczy, teściowa też. Cisza jak w kościele przed mszą.
Dzieci smutne. Pomyślałem, że
w pobliżu nie ma telefonu, więc
poleciłem najstarszemu synowi

Jasiowi, aby pobiegł na komisariat milicji, bo to najbliżej do telefonu, i by poprosił milicjantów
o zadzwonienie na pogotowie,
bo z mamusią bardzo źle… Straciła głos…
– I co – niecierpliwili się koledzy – poskutkowało?!
– Obie z teściową Jasia zatrzymały, a mnie niemal pobiły. A gdy
ochłonęły, uznały, że jestem dobrym mężem, bo jakiż inny mąż
tak by się zmartwił stanem żony.
Rzuciły mi się na szyję. Niemal
zaraz pojawił się super obiad, a
żona na smacznego pocałowała
mnie. Ale…
– Co ale?! – dopytywano.
– Po kąpieli przed snem chciałem na dobranoc pocałować
żonę. Nie było jej. Pomyślałem,
że wyszła, więc postanowiłem
iść spać. Wchodzę do sypialni, patrzę… i oczom nie wierzę.
Moja żona, rozebrana jak do kąpieli, czeka na mnie w łóżku…
– To pięknie! – przyznał któryś
z kolegów.
– Janusz – Olczyk zwrócił się
do Jałochy – jesteś profesor, nawet lektorzy z Komitetu Wojewódzkiego nie potraﬁliby tak doradzić.
– Bo ja mam praktykę, kochany. Żebyś wiedział, ile razy
ty sposobem uratowałem swoje
małżeństwo.
– I żona ci w to wierzy? – zapytał ktoś.
– Może i nie wierzy, ale żony,
czy to partyjne, czy nie, to przecież kobiety. Lubią być w centrum zainteresowania…

Aforyzmy
 Średni może być wielki
tylko wśród małych.
 Fatalnie, kiedy tak
zwana ikona nie ma w
ogóle twarzy.
 Niełatwo dożyć
starości, ale trudniej
być starym.
 Rodacy, zamiast
przeżywać święta,
raczej je przeżuwają.
 Co dla wielu jest
koniecznością
mówienia pochlebstw?
Chęć zarobienia na
chleb.
 Łatwiej zmieniać
poglądy niż wyrzec się
przyzwyczajeń.
 Jeden kamień obrazy
często wywołuje
lawinę nienawiści.
 Pamiętajcie, że zło też
czasem potraﬁ dobrze
komuś z oczu patrzeć.
 Częste zmienianie
swoich portretów na
Facebook`u zdradza
objawy choroby, na
którą cierpiał Narcyz.
 Cóż z tego, że jego
koncepcje mają ręce
i nogi, skoro są bez
głowy!
RYSZARD PODLEWSKI
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IV RAJD INTEGRACYJNY PO WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

Z kijkami na szlaku
niu, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Szkołę Podstawową w Pecnej, WTZ
„Przyjaciele” i „Pomost” w Poznaniu, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Śremie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w
Mosinie.

W

Międzynarodowym
Dniu Uśmiechu 7 października odbył się IV Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku
Narodowym”, organizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im.
Janusza Korczaka w Mosinie
przy wsparciu Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mosinie. Impreza odbyła się
pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Uczestnicy rajdu wyruszyli z parkingu leśnego w Puszczykowie na malowniczą trasę wzdłuż Warty. Grupa nordic
walking, licząca 58 zawodników pokonała dystans 10 km,
natomiast 27 zawodników na
rowerach przejechało szlak
długości 16 km.
Wszyscy spotkali się na

mecie w Kątnikach, gdzie
każdy zawodnik otrzymał
unikatowy medal wykonany
podczas warsztatów garncarskich przez podopiecznych
SOS-W w Mosinie. Było ognisko, grochówka, loteria fantowa. Na zakończenie dyrektor
SOS-W w Mosinie Bożena
Mazur i wicedyrektor Renata
Pawłowicz wręczyły pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Poznański.
Dzięki uprzejmości Krystyny Fiedler uczestnicy rajdu
zwiedzili Muzeum-Pracownię
Literacką Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie.

ANNA SKORCZYK

FOT. (4X) ARCHIWUM

W wydarzeniu udział wzięli zawodnicy reprezentujący
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Grodzisku Wielkopolskim,
Zespół Szkół Specjalnych im.
M. Konopnickiej w Kościanie,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Tylewicza w Pozna-

Golf czyli relaks
FOT. (2X) ARCHIWUM

G

olf wciąż pozostaje u nas
sportem bardzo mało popularnym, uznawanym za
dyscyplinę nieatrakcyjną bądź
elitarną. Tymczasem posiada
ona mnóstwo zalet ważnych
dla naszego zdrowia. Poprawia kondycję, obniża ciśnienie krwi i dobrze wpływa na
układ oddechowy oraz kostny.
A dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
to idealny sport, usprawniający
ﬁzycznie i gwarantujący znakomity relaks.

Właśnie z takiego relaksu
w słoneczny, sierpniowy dzień
skorzystali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zaproszeni przez Mariana Rzeźnika,
właściciela Golf Club w Trzaskowie koło Murowanej Gośliny. Zwiedzali obiekt i uczyli się
podstaw gry w golfa. Radości
nie było końca. Przed rozstaniem z gościnnym klubem każdy gracz otrzymał od właściciela obiektu na pamiątkę piłeczkę do golfa.

LECH MROCZKOWSKI
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Leki
za
darmo
O

d 1 września tego roku
osoby, które ukończyły
75 lat, niezależnie od dochodów, są uprawnione do bezpłatnych leków. Receptę na
bezpłatny lek lub wyrób medyczny może wystawić lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Seniorzy na wieży
40

uczestników Klubu Seniora „Złota Jesień” na
Ratajach w Poznaniu wzięło
udział 14 października w wycieczce do Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, zorganizowanego z okazji Dnia
Seniora przez Dom Kultury „Jagiellonka” i wymieniony Klub.
Seniorzy z przewodnikiem
Przemysławem
Kicińskim

zwiedzili leśnictwo Annowo. Weszli na Dziewiczą Górę
i znajdującą się tam 40-metrową wieżę widokową. Podziwiali słoneczną panoramę
Puszczy Zielonki, Poznania i
okolic.
Było ognisko, konkurencje
sprawnościowe, losowanie kosmetyków i suplementów diety jako nagród ufundowanych
przez Przedsiębiorstwo Farma-

Darmowe leki można otrzymać między innymi na leczenie miażdżycy, cukrzycy, astmy,
nadciśnienia tętniczego czy
udaru mózgu.

Koncertują
Halina i Jan Mrozowie.
FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

W tym celu do rubryki „Kod
uprawnień dodatkowych” należy wpisać literę „S”. Recepty
z takim oznaczeniem są wypisywane wyłącznie seniorom
cierpiącym na powyższe schorzenia. Nie można wystawiać
ich na członków rodziny lub na
dolegliwości, które starszych
ludzi nie dotyczą. paw

W drodze na Dziewiczą Górę.

ceutyczno-Chemiczne „Synteza” sp. z o.o., a Halina i Jan Mrozowie z Kręgu Seniorów Harcerskich umilali czas grą na gitarze i mandolinie oraz śpiewem, który na zakończenie
wycieczki seniorzy podjęli we
wspólnym kręgu.

ROBERT WRZESIŃSKI

Akademia starzenia
T

reningi pamięci, nauka
języka angielskiego na
różnych poziomach, warsztaty rękodzielnicze oraz inne
ciekawe spotkania odbywają
się w ramach akademii zdrowego, bezpiecznego i aktywnego starzenia się.
To inicjatywa Stowarzyszenia Medycyna Polska, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Flandria” i CenterMed. Zajęcia w semestrze zimowym
rozpoczęły się 10 paździer-

nika, a zakończą 20 lutego
2017. Trwa nabór chętnych na
wybrane formy aktywności.
Wszystkie spotkania są realizowane w salach warsztatowych na III piętrze wieżowca
przy ul. Święty Marcin 58/64
w Poznaniu. Osoby starsze
mogą skorzystać ponadto z
wykładów na temat diety w
dojrzałym wieku, aktywności ﬁzycznej, zaburzeń słuchu
związanych z wiekiem. Informacje: 664 999 886. paw

Filcowanie, ozdoby
M

uzeum
Archeologiczne w Poznaniu zorganizowało 7 października pokaz slajdów dotyczący historii
wycinanek. Uczestnicy mogli
nie tylko obejrzeć piękne wycinanki, ale również samodzielnie je wykonać. Udział
wzięły osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy.

47

12 października podziwiano
rekonstrukcje strojów wczesnośredniowiecznych ze Słowiańszczyzny i Skandynawii.
Prowadzący informował, jak
wykonywało się ﬁlc w tamtych czasach. Dla zainteresowanych zapowiedziano naukę tworzenia różnego rodzaju ozdób. paw

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Z mikrofonem
– bez tremy
11

i 12 października w
internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie odbyły się
dwudniowe warsztaty radiowe, które prowadziła
Wanda Wasilewska, dziennikarz radiowy Radia Merkury w Poznaniu. Warsztaty
przeprowadzono w ramach
tegorocznej edycji projektu pod nazwą ,,5 Zmysłów”.
Ośrodek już po raz trzeci

wziął udział w tej kulturalno-edukacyjnej inicjatywie
poświęconej osobom niepełnosprawnym.
Jej organizatorem jest Stowarzyszenie
Edukacyjne
MCA z siedzibą w Poznaniu.
Współorganizacji projektu
podjęło się Centrum Kultury Zamek. Tegoroczna edycja odbywa się dzięki wsparciu ﬁnansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta
Poznań i Powiatu Poznańskiego.
Podczas warsztatów wychowankowie internatu uzyskali wiele ciekawych informacji na temat pracy w radiu, mogli też wypowiedzieć
się na różne tematy i zaprezentować swoje poglądy. W
pierwszym dniu warsztatów
podczas zajęć obecna była
dyrektor SOS-W Bożena Ma-
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zur, która pochwaliła uczestników za odwagę. Młodzi ludzie przedstawili swoje wyobrażenia na temat przyszłości, ekonomii, pracy zawodowej, założenia rodziny. Musieli poradzić sobie z
tremą, jaka towarzyszy, nagraniom radiowym, spotkaniu oko w oko z mikrofonem i świadomością, że ich
wypowiedzi, które zostały
utrwalone na taśmie radiowej zostaną zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców podczas wielkiego ﬁnału projektu ,,5 Zmysłów”,
który odbędzie się 29 listopada w Urzędzie Miasta Poznania.
Warsztaty były nie lada
wyzwaniem dla grupy młodych ludzi, z którym mimo
początkowych wątpliwości
poradzili sobie znakomicie.
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