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W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Pracownicy socjalni
nagrodzeni
pracy socjalnej jako misji i służbie, która często
wiąże się z silnymi emocjami, mówiła Premier RP Beata
Szydło podczas uroczystości
zorganizowanej 21 listopada w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Dzień Pracownika
Socjalnego był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień „za
wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej”.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał pracownikom socjalnym z okazji ich święta 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 zespołowych
oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Nagrodę zespołową odebrały między
innymi: Mirosława Radzimska, Halina Jeger i Edyta Kijak
z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczewie w powiecie poznańskim.
Wyżej wymienione zostały
nagrodzone za szerokie wsparcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Szczególnie
dostrzeżone zostało ciągłe dążenie do poprawy jakości ich
życia oraz do jak najlepszego
funkcjonowania w społeczności lokalnej. Nagroda, jak zaznaczyły uhonorowane, będzie
inspiracją do podejmowania
dalszych działań na rzecz ludzi poszkodowanych przez los.
Wśród nagrodzonych była
także Anna Zagubień, specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze, która nie tyle organizuje pomoc materialną, ile rzeczową dla osób i rodzin w
skrajnie trudnej sytuacji bytowej. Prowadzi grupy wolontariatu i grupy wsparcia dla samotnych matek, angażuje sąsiadów oraz bliskich osób potrzebujących w pomoc na ich
rzecz. Z kolei Błażej Małecki
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu, również
uhonorowany nagrodą, zajmuje się między innymi aktywizacją zawodową i wsparciem
bezdomnych.

Premier RP zaznaczyła,
że aby pomagać człowiekowi w kryzysie, należy czynić
to rozważnie i mądrze. Mówiła również o programie „Rodzina 500+”, w realizacji którego istotną rolę odgrywają pracownicy socjalni.
Według danych MRPiPS w
Polsce działa około 21 tysięcy pracowników socjalnych.
Są to osoby zatrudnione w
miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych
centrach pomocy rodzinie,
domach pomocy społecznej,
ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla bezdomnych, klubach integracji
społecznej, organizacjach pozarządowych i w wielu innych
miejscach. W swojej codziennej misji pracownicy socjalni
niosą pomoc różnym grupom
społecznym. Pochylają się nad
człowiekiem i podają mu dłoń,
aby mógł dokonać zmian w
swoim życiu. red

Premier Beata Szydło: w realizacji programu „Rodzina 500+”
istotną rolę odgrywają pracownicy socjalni.
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Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie (od lewej): Mirosława Radzimska,
Halina Jeger i Edyta Kijak.
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PODSUMOWANO 13 EDYCJĘ KONKURSU PFRON „OTWARTE DRZWI”
POZNAŃ

M

łodzi naukowcy z różnych
stron kraju będą mieli możliwość ciągłego rozwoju dydaktycznego i zawodowego, a co najważniejsze, stosowania w praktyce nowatorskich rozwiązań technologicznych służących poprawie jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tę alternatywę daje uczestnictwo
w ogólnopolskim konkursie
pod nazwą „Otwarte Drzwi” na
najlepsze prace magisterskie
i doktorską, których tematem
badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze
zdrowotnym, zawodowym lub
społecznym.
Organizatorem konkursu jest
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Patronat honorowy nad tegoroczną, 13 już, edycją konkursu objął Krzysztof Michałkiewicz, prezes Rady Nadzorczej
Funduszu, Pełnomocnik Rządu
do spraw Osób Niepełnosprawnych.
– Konkurs ma na celu zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności
pracowników naukowych oraz
osób kończących studia. Tegoroczna edycja wiąże się z ważnym wydarzeniem: w roku 2016
obchodzimy 25-lecie uchwalenia przez Sejm RP pierwszego
aktu prawnego określającego
zasady pomocy państwa osobom niepełnosprawnym. (…)
Dzisiaj PFRON doﬁnansowuje
m.in. blisko ćwierć miliona stanowisk pracy, wspiera stypendiami prawie 19 tysięcy niepełnosprawnych studentów, doﬁnansowuje inicjatywy organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych – napisał Robert Kwiatkowski, prezes PFRON we wstępie do publikacji pod tytułem:
„Studia nad niepełnosprawnością w poszukiwaniach naukowych młodych badaczy”, w której zostały zaprezentowane prace laureatów tegorocznej edycji
konkursu.
Wyżej wymieniona publikacja jest nowo wprowadzoną formą (w 13 edycji została wydana
po raz pierwszy), dzięki której
można zapoznać się z różnymi
obszarami zainteresowań autorów prac magisterskich i doktorskich. Publikacja była dostępna bezpłatnie na uroczystej gali
22 listopada w Auditorium Ma-

Najlepsze prace
o niepełnosprawności

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Karolina
Kasprzak

Dzięki uczestnictwu w konkursie „Otwarte Drzwi” młodzi
badacze będą mogli rozwijać się zawodowo, a przede wszystkim
stosować w praktyce nowatorskie rozwiązania technologiczne.
Nagrody wręczał Robert Kwiatkowski, prezes PFRON (z prawej)
i prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
ximum Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego przy ul.
Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Dyplomy wręczał laureatom
prezes PFRON i prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.
W kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej I miejsce i nagrodę 5 tysięcy złotych otrzymała Justyna Adamczyk z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego za pracę
„Wsparcie rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym”, II miejsce i
nagrodę 3 tysiące złotych – Piotr
Pietrucha z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
za pracę „Religijność a akceptacja własnej niepełnosprawności.
Badania empiryczne osób z niepełnosprawnością ruchową”, III
miejsce i nagrodę 2 tysiące złotych – Monika Szymanek-Szawracka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie za pracę „Indywidualne sukcesy niesłyszących i słabosłyszących jako czynnik przemian społecznej sytuacji kolejnego pokolenia osób z uszkodzeniami słuchu”.
W kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym I miejsce i nagrodę 5 tysięcy złotych
otrzymała Karolina Pankie-

wicz (nagroda 2500 tysiąca złotych) oraz Adrian Zawiaczyński (nagroda 2500 tysiąca złotych) z Politechniki Poznańskiej
za pracę „Dostosowanie funkcjonalności domu jednorodzinnego do osób z dysfunkcją narządu ruchu przy wykorzystaniu systemu KNX – projekt zespołowy”, II miejsce i nagrodę
3 tysiące złotych – Paweł Lipowicz z Politechniki Białostockiej za pracę „Projekt pionizatora dynamicznego dla pacjentów
z porażeniem mózgowym”, III
miejsce i nagrodę 2 tysiące złotych – Patrycja Królak z Politechniki Poznańskiej za pracę „Ergonomiczna analiza pasażerskich
wagonów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami i starszych”.
W kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej I miejsce i nagrodę 5 tysięcy złotych otrzymał Mateusz Grzonka z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Model optometrii mobilnej w Polsce”, II miejsce i nagrodę 3 tysiące złotych
– Agnieszka Sosna z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie za pracę
„Projekt ogrodu terapeutycznego przy Ośrodku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie”, III miejsce i nagrodę 2 ty-

siące złotych – Miłosz Chrzan
z Politechniki Śląskiej za pracę
„Wyznaczanie obciążeń układu
szkieletowo-mięśniowego kończyny górnej podczas chodu z
kulami”.
W kategorii prace doktorskie
główną nagrodę 7 tysięcy złotych otrzymał Bartosz Wieczorek z Politechniki Poznańskiej
za pracę „Studia nad rozwojem
środków lokomocji techniki asystującej na przykładzie innowacyjnych wózków inwalidzkich i
ich rodzin”.
W każdej kategorii przyznano
ponadto po dwa wyróżnienia.
Podczas uroczystości nie zabrakło wystąpień prelegentów.
O specjalistycznych pracowniach przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych
z pedagogiki i pedagogiki specjalnej jak pracownia tyﬂorehabilitacyjna, arteterapii oraz pracownia dydaktyki i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także o przychylności uczelni wobec studentów
z niepełnosprawnościami mówiła prof. dr hab. Marzena Dycht
z UKSW. Z kolei Krzysztof Kaca,
dyrektor Wydziału Analiz i Programowania PFRON powiedział
o ﬁnansowanych przez tę instytucję projektach badawczych
dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do
których zaliczają się między innymi badania diagnozujące sytuację ekonomiczną i społeczną
osób niepełnosprawnych.
Głos zabrała również dr
Agnieszka Regulska, Pełnomocnik Rektora do spraw Osób z
Niepełnosprawnością UKSW:
– Nagrodzone prace przedstawiają różnorodne formy rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Przed 2011
rokiem, kiedy nie było jeszcze pełnomocnika rektora do
spraw osób z niepełnosprawnością, UKSW wdrażał już udogodnienia dla tej grupy studentów. Dzięki współpracy z PFRON
udało nam się wyposażyć uczelnię w sprzęt, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe. Każdego roku sprawdzamy, jakich
niepełnosprawności doświadczają nasi studenci i na tej podstawie opracowujemy formy pomocy.
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12 POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZŁOTY SŁOWIK”

Rehabilitacja przez muzykę
J

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognik” w utworze
Anny Jantar „Nic nie może wiecznie trwać”.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Kapela muzyczna, którą tworzą gimnazjaliści z Opalenicy.

Anita Krzymieniewska (z lewej) z chórkiem śpiewa
„Bardzo smutną piosenkę retro”.

ak co roku wzruszenie, radość i satysfakcja. Jak co
roku wielki aplauz widowni – oklaski, uściski i gratulacje. 25 listopada w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie odbyła się 12 edycja
Powiatowego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach.
W tegorocznym przeglądzie
wzięło udział 60 wykonawców z 18 organizacji pozarządowych z terenu powiatu poznańskiego i województwa
wielkopolskiego. Byli to przedstawiciele takich organizacji
jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Mosinie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu, Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu, Wielkopolskie Stowarzyszenie na
rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik”
w Poznaniu i innych jednostek
zajmujących się rehabilitacją
zawodową i społeczną osób z
niepełnosprawnościami.
– Tematyka piosenek jest
zróżnicowana. Ustaliliśmy, że
każdy wykonawca bądź grupa wykonawców z danej placówki zaśpiewa maksymalnie
dwa utwory. Chcemy każdemu dać szansę prezentacji. Celem przeglądu jest umuzykalnienie młodych osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim rehabilitacja przez muzykoterapię. Uważamy, że sport
jest ważny, ale muzyka jeszcze
ważniejsza, bo łączy ludzi, pozwala przełamywać bariery i
stereotypy – zaznaczył Bogdan
Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia.
Gościem spotkania był Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański, Zygmunt Jeżewski,
członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Elżbieta Tonder, Pełnomocnik Starosty Poznańskiego

Wystawa prac malarskich
uczestników WTZ „Promyk”.
do spraw Osób Niepełnosprawnych i Wojciech Mól, zastępca
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Występy zapowiadała Katarzyna Czarnecka, wokalistka
zespołu „Strefa Zero”, która od
kilku lat towarzyszy osobom z
niepełnosprawnościami wspierając organizacyjnie różne wydarzenia w powiecie poznańskim adresowane do nich.
Chociaż artystom przed występami towarzyszyła trema,
na scenie wykazali się pełnym
profesjonalizmem. Do „Złotego Słowika” przygotowywali się kilka miesięcy. Były próby dźwiękowe, ćwiczenia głosu i wielokrotne powtarzanie tekstów, bo wszyscy wykonawcy słowa utworów śpiewali z pamięci. Ich sukces nie byłoby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie terapeutów. Imponująca była również
gra na instrumentach, między innymi na perkusji. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac malarskich uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”.
Jury nagrodziło wszystkich wykonawców statuetkami przedstawiającymi skrzydło słowika z nutami, które zostały wykonane w pracowni ceramicznej WTZ w Konarzewie.
Były też pamiątkowe dyplomy i
maskotki z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia.
12 Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” został doﬁnansowany ze środków Powiatu Poznańskiego, Urzędu Gminy w Dopiewie, Stowarzyszenia „Promyk” oraz indywidualnych darczyńców.

KAROLINA KASPRZAK
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25 LAT SYSTEMU WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WIELKOPOLSCE

Pracuje co czwarta osoba
W

Konferencja prasowa. Od lewej Tadeusz Dziuba, Poseł na Sejm RP,
Dorota Habich, wiceprezes PFRON i Krzysztof Michałkiewicz,
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy wydarzenia.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

wydaniu listopadowym
„Filantropa Naszych Czasów” na str. 3 publikowaliśmy
relację z uroczystości 25-lecia
systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, która odbyła się 26 września w Warszawie. Z tej samej okazji spotkało
się środowisko organizacji społecznych 25 listopada w Poznaniu. Jubileuszowa gala w Sali
Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego była okazją do nagrodzenia tych, którzy
swoją wieloletnią pracą zasłużyli się w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Patronat honorowy nad wydarzeniem zorganizowanym przez
PFRON i Wielkopolski Urząd
Wojewódzki objął Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość rozpoczęła się konferencją prasową z
udziałem wyżej wymienionego,
Tadeusza Dziuby, Posła na Sejm
RP, Marleny Maląg, wicewojewody wielkopolskiego, Doroty Habich, wiceprezesa PFRON, prof.
dr hab. n.med. Leszka Romanowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
oraz Eweliny Węglewskiej, redaktora naczelnego Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego
Osób Niepełnosprawnych PION.
PL. Dziennikarze pytali o największe problemy osób z niepełnosprawnościami i o to, jak wygląda sytuacja tej grupy, między
innymi w kwestii zatrudnienia.
– Wciąż niewielka liczba osób
niepełnosprawnych może się rehabilitować zawodowo. Dążymy
do tego, aby dostęp do edukacji
był jak najlepszy i żeby kształcenie zawodowe odpowiadało potrzebom rynku pracy – podkreślił
Michałkiewicz.
Dorota Habich zaznaczyła, że
działania prozatrudnieniowe są
misją PFRON. Osoby z niepełnosprawnością coraz częściej zdobywają wyższe wykształcenie,
ale nie zawsze prowadzi to do
znalezienia i utrzymania pracy.
Tylko 24% ludzi z niepełnosprawnościami, czyli co czwarta osoba,
jest aktywna zawodowo. PFRON
zamierza tworzyć nowe programy, które przyczynią się do znaczącego wzrostu zatrudnienia
osób z niepełnosprawnością.
W spotkaniu uczestniczyli
licznie zebrani przedstawiciele
organizacji pozarządowych, jed-

Miesięcznik „Filantrop Naszych Czasów”, dostępny
podczas spotkania, cieszył się dużym zainteresowaniem.

nostek pomocy społecznej i samorządu terytorialnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej. Odczytano list gratulacyjny od Krzysztofa Paszyka, Posła
na Sejm RP i Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego.
Działania podejmowane na
rzecz osób z niepełnosprawnościami przywracają im podmiotowość i godność. Niepełnosprawność jest wyzwaniem dla
wszystkich – dla tych, których
dotyka, dla ich rodzin, a także
dla tych, którzy w tym temacie
mają coś do powiedzenia. Środowisko osób z niepełnosprawnością to ludzie coraz częściej
angażujący się w różne inicjatywy publiczne zgodnie z zasadą
„Nic o nas bez nas” – te między
innymi konkluzje wyłoniło spotkanie w gmachu WUW.
Minister Michałkiewicz zwrócił również uwagę na systematyczne wsparcie w rehabilitacji,
którym zajmują się organizacje
społeczne, dzięki czemu osoby
z niepełnosprawnością funkcjonują coraz lepiej w różnych dziedzinach życia. Nadmienił też, że
trwające obecnie szerokie konsultacje społeczne umożliwią
wypracowanie zmian w systemie rehabilitacji.
Maria Krupecka, Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania w WUW mówiła o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
jak podjazdy, powierzchnie antypoślizgowe czy tabliczki z napisami w brajlu. Wojewoda Wielkopolski w 2016 roku na działania organizacji pozarządowych
przeznaczył prawie 670 tysięcy złotych. 7,5 miliona złotych
przekazał na usługi opiekuńcze dla osób starszych i z niepełnosprawnością świadczone
w miejscu zamieszkania. Patronuje też różnym przedsięwzięciom, jak na przykład konkurs
„Lodołamacze” dla pracodawców wrażliwych społecznie.
Podczas uroczystości wręczono nagrody i Krzyże Zasługi Prezydenta RP osobom od wielu lat
zaangażowanym w działania na
rzecz poprawy warunków życia
osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim. Galę zakończył koncert
Miklosza Deki Czureji.

KAROLINA KASPRZAK
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Miłość
ponad wszystko

Wanessa i Alan Bąkowscy
wymagają całodobowej opieki.

K

arolina i Rafał Bąkowscy,
mieszkańcy małej wioski w powiecie złotowskim,
są rodzicami zastępczymi i
opiekunami prawnymi dwójki niepełnosprawnych dzieci – siedmioletniej Wanessy
i pięcioletniego Alana. Dzieci traﬁły do nich jako maleństwa. Mama Karolina mówi,
że była to miłość od pierwszego spojrzenia – choć zawsze przedtem myślała, że
taka miłość to bajka. Tymczasem w tej rodzinie stała
się rzeczywistością.
– Waneskę poznaliśmy wirtualnie na forum, gdzie szukano dla niej rodziny. Przez
kilka miesięcy dojrzewaliśmy
do decyzji, aby o nią zapytać.
W tym czasie przeczytaliśmy
wiele książek, które opisują wadę genetyczną, jaką jest
zespół Downa oraz wypowiedzi rodziców wychowujących
takie dzieci. Od dnia, kiedy
postanowiliśmy przyjąć ją do
rodziny, sprawy potoczyły się
błyskawicznie. Wgląd w dokumentację medyczną dziecka, sprawdzenie naszych warunków mieszkaniowych, sytuacji materialnej, wizyta
opiekuna prawnego dziecka i
wreszcie wyjazd do ośrodka,
w którym przebywała nasza
kruszynka. Gdy tam spędziliśmy z nią weekend, nie potraﬁliśmy się już rozstać. Zło-

żyliśmy dokumenty do sądu
i wkrótce maleństwo było
już w naszym domu. Uczyliśmy się życia i siebie nawzajem. Z małej, wystraszonej
istotki, która znała tylko żelazne łóżeczko w „bidulu”, czyli w ośrodku preadopcyjnym,
wyrosła piękna panienka. I
choć nasze życie nie jest usłane różami, cieszymy się każdą chwilą i każdym postępem
w rozwoju i dążeniu do samodzielności Wanessy – powiedziała Karolina Bąkowska.
Wanessa zaczęła chodzić w
wieku 2 lat dzięki intensywnej rehabilitacji, jaką otrzymała po przyjściu do rodziny Bąkowskich. Uczyła się komunikować i mówić z wykorzystaniem Makatonu – systemu prostych gestów i symboli. Prawie do drugiego roku
życia nie znała smaku owoców, ciastek czy normalnego
posiłku. Przez pierwsze lata
rodzice ustawicznie walczyli
z chorobami dziecka. Dzisiaj
Wanessa jest uroczą, mądrą
dziewczynką. Niestety, wymaga ciągłej rehabilitacji. Ma
hipotonię mięśniową, niedoczynność tarczycy, atopowe
zapalenie skóry w powiązaniu z alergią, astmę oskrzelową i bezdechy, z powodu których dziecko trzeba stale pilnować w nocy.
Alan miał niecałe półtora roku, gdy stał się drugim
dzieckiem Bąkowskich.
– Radość była ogromna.
Waneska miała brata, a Alanek dom i kochającą rodzinę. Niestety, z biegiem czasu
okazało się, że dziecko jest
bardzo chore. Miał podejrzenie FAS (Alkoholowego Zespółu Płodowego). Po odpowiednich szkoleniach wiedzieliśmy, jak sobie z tym radzić. Ale doszło wiele innych
schorzeń wymagających od
nas podporządkowania życia
potrzebom dzieci. Zamknęłam działalność gospodarczą i sklep, aby zaopiekować
się nimi i jeździć na rehabilitację. Mąż zmienił pracę z
tego samego powodu. Ukończyliśmy wiele szkoleń na te-

mat metod karmienia i porozumiewania się z naszymi
dziećmi. U Alana pojawiło się
między innymi atopowe zapalenie skóry, hipoplazja ciała modzelowatego, mózgowe
porażenie dziecięce, zaburzenia emocjonalne. Przeszedł
operację oka, w którym zaczął tracić wzrok. Walczymy
z agresją i autoagresją dziecka. Ma kłopoty z odczuwaniem bólu i temperatury, co
stanowi dla niego zagrożenie. Z powodu uszkodzeń powstałych w okresie ciąży biologicznej mamy Alan ma padaczkę skroniową i podejrzenie zespołu Kluvera-Bucy’ego: zjada rzeczy niejadalne, na przykład gumę, plastik,
gąbkę. Trzeba go stale pilnować – dodała Karolina Bąkowska.
Dzieci wymagają ciągłej rehabilitacji, terapii i wizyt u
specjalistów w całej Polsce.
Rodzina Bąkowskich pokonuje tygodniowo ponad 900
kilometrów od Człuchowa
po Chojnice i kilka razy do
Piły. Jeżdżą do specjalistów
w Bydgoszczy, Lesznie, Krakowie, Rabce Zdroju, Poznaniu, Wrocławiu. Zdrowie i samodzielność dzieci są dla rodziców najważniejsze. Poza
bieżącą rehabilitacją, która w większości odbywa się
prywatnie, Waneska i Alanek
wymagają, zgodnie z zaleceniami, co 6 tygodni turnusów
rehabilitacyjnych. Ich roczny koszt wynosi około 60 tysięcy złotych. Niestety, na
taki wydatek Bąkowskich nie
stać, ponieważ jedynym żywicielem rodziny jest ojciec,
a pani Karolina cały czas spędza z chorymi dziećmi i z jej
wiekową, prawie niewidomą
mamą, cierpiącą na chorobę
Parkinsona.
Kto chciałby pomóc rodzinie Bąkowskich w leczeniu
i rehabilitacji dzieci, może
wpłacić darowiznę na konto:
Fundacja Złotowianka, SBL
Zakrzewo 25 8944 0003 0002
7430 2000 0010, tytułem Wanessa i Alan Bąkowscy B/48.

STANISŁAW FURMANIAK

29

października w Novotel Poznań Centrum odbyła się walka boksu pomiędzy prezydentem Poznania
Jackiem Jaśkowiakiem a Przemysławem Saletą, mistrzem
świata w kick-boxingu oraz
mistrzem Polski i Europy w
boksie zawodowym. Organizatorem charytatywnej gali
był Biznes Boxing Polska.
– Dzisiejsza walka ma dwa
cele: zebrać jak najwięcej pieniędzy na rozbudowę kliniki onkologicznej oraz zachęcić ludzi do rejestrowania się
w bazie potencjalnych dawców szpiku. Jak bardzo jest to
istotne, miałem okazję przekonać się, odwiedzając dzieci na oddziale onkologicznym
w Poznaniu. Ta akcja nie zastąpi systemowych rozwiązań, natomiast możemy pomóc oraz zwrócić uwagę na
to, jak ważne jest dawstwo
szpiku oraz warunki, w których dzieci są leczone – powiedział tuż przed walką Jacek Jaśkowiak. – Chcę poczuć,
że jest to prawdziwy boks, nawet gdybym miał polecieć na
deski. Nie ma mowy o stwarzaniu pozorów.
– Zebrani goście słyszeli wypowiedź pana prezydenta, więc w ringu nie będę niczego udawał. Cel, dla którego
się spotkaliśmy, jest najważniejszy. A przy okazji widzowie
zobaczą dobrą walkę. Będzie
sporo emocji – dodał Przemysław Saleta.
Obecne oddziały III i V kliniki onkologicznej dla dzieci mogą pomieścić łącznie 40
małych pacjentów. Warunki, w
których na co dzień tu przebywają wraz ze swoimi rodzicami, daleko odbiegają od europejskich standardów.
– Możemy wyleczyć troje
spośród czworga dzieci z chorobą nowotworową. To wciąż
zbyt mało. Chcielibyśmy wyleczyć wszystkie dzieci. Łatwiej byłoby dążyć do osiągnięcia tego celu, gdyby chore dzieci przebywały w salach
jedno- i dwuosobowych. Dlatego Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku
i Onkologii Dziecięcej „Dzieciaki Chojraki”, przy poparciu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, chce wybudować nowe oddziały dla dzieci
chorych onkologicznie. Mamy
działkę oraz gotowy projekt
budowlany. Koszt inwestycji
wynosi około 30 milionów złotych. Staramy się również o
pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Aby się o nie ubie-
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DLA DZIECI Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI

To był prawdziwy boks
gać, wymagany jest wkład
własny w wysokości 15 procent całej kwoty inwestycji. I tę
właśnie kwotę zbieramy. Dzięki tej charytatywnej walce z
udziałem pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i Przemysława
Salety przybliżymy się do tego
celu – powiedział prof. Jacek
Wachowiak, szef Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP w Poznaniu.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (4X) EMILIA STASZKÓW

Podczas charytatywnej gali
zebrano ponad 240 tysięcy złotych. Organizatorzy liczą, że kwota ta może się jeszcze zwiększyć, dlatego zachęcamy czytelników do dołożenia własnej cegiełki. Szczegóły dotyczące wpłat można znaleźć na stronie www.dzieciakichojraki.pl.
Prezydent Jacek Jaśkowiak: „Nie ma mowy o stwarzaniu pozorów”.

Profesor Jacek Wachowiak w towarzystwie Joanny Jaśkowiak,
żony prezydenta Poznania.

Przy mikrofonie po walce.

Mistrz świata w odwrocie?
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Stanęliśmy
na podium

Obrazy
„Wspólnej Drogi”

Od redakcji: o XV Powiatowym Turnieju Bocci w Dopiewie opublikowaliśmy obszerny fotoreportaż w poprzednim,
listopadowym wydaniu „Filantropa” na stronach 24 i 25. Tym
razem oddajemy głos jednej z
zawodniczek.

*
Boccia to dyscyplina sportowa, wchodząca w skład programu igrzysk paraolimpijskich, stworzona z myślą o
osobach niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach,
angażująca ciało i umysł oraz –
co najważniejsze – integrująca
osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi.
I tak też właśnie było w sobotę 15 października w Dopiewie w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej, gdzie odbył się XV Powiatowy Turniej Bocci.
40 drużyn z całego powiatu poznańskiego rywalizowało
ze sobą na czterech boiskach.
Nasza ekipa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach po
ciężkich bojach w ﬁnale wywalczyła drugie miejsce. Stanęliśmy na podium! Godziny
treningów przyniosły efekty.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
dyplomy i puchary na pamiątkę udziału w turnieju.

Uczestniczka Iza
podczas wernisażu.
arsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” po raz pierwszy zorganizował 15 listopada wernisaż o
intrygującej nazwie „Niespodziewane…”. Miejscem wydarzenia była Galeria na Regale w Bibliotece Miejskiej w
Luboniu.

Zaprezentowano
prace
uczestników WTZ, którzy w
ciągu ostatniego roku stworzyli zaskakujące wizje plastyczne inspirowane turecką
techniką malowania na wodzie zwanej Ebru. Można też
było podziwiać niesamowite obrazy, malowane jedwabne szale, a także zdjęcia wykonane przez uczestników w tak
zwanej technice makro podczas zajęć z fotograﬁi.

EWA KWIATKOWSKA

FOT. (2X) ARCHIWUM

UCZESTNICZKA WTZ

Tytuł
„Niespodziewane…”
oddaje istotę efektu, powstającego przy użyciu techniki Ebru. Nie ma gwarancji, że
efekt końcowy będzie taki jak
zamierzony: rozpływająca się
po wodzie farba tworzy wzory baśniowe, fantastyczne, kosmiczne, czyniąc każde dzieło
niepowtarzalnym. Dzięki temu
osoby z różnorakimi niepełnosprawnościami mogą tworzyć
zaskakująco ciekawe i wielobarwne prace, które są dla autorów powodem do radości i
dumy.
Prezentowane prace podziwiano przy dźwiękach dyskretnej muzyki. Wernisaż był
też świetną okazją do prowadzenia rozmów kuluaro-

Autorka i jej dzieło.

Artysta prezentuje swoją pracę.

FOT. (4X) ARCHIWUM „WSPÓLNA DROGA”

W

Goście wernisażu.
wych i dzielenia się wrażeniami. Słodkie przekąski w papilotkach, przygotowane przez
pracownię gospodarstwa do-

mowego, umilały te wspaniałe chwile.

BEATA DEPCZYŃSKA
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W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zagrożenie dla organizacji
S

tarsze pokolenie, a nawet
to, które dorastało w latach 70 i 80-tych, pamięta czasy, gdy najważniejszym i właściwie niezastąpionym narzędziem komunikacji był domowy telefon. Listy pisało się na
maszynie, której stukot było
słychać przez ścianę. W tramwajach i autobusach ludzie
częściej spoglądali na siebie,
bo o iPhonach oraz innych
tego typu wynalazkach, w które teraz godzinami się wpatrujemy, nikt wówczas nie słyszał. Czy rozwój technologii i wolność słowa w Internecie przyczyniły się do ujawniania agresji, pomówień, krytyki oraz niesprawiedliwej oceny innych ludzi?
Ciekawą debatę pod hasłem:
„Facebook” – mowa nienawiści – wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze
czy kryzys wartości? zorganizował 18 listopada Rzecznik Praw
Obywatelskich w swoim biurze
przy ul. Długiej 23/25 w War-

szawie. Dyskusja odbyła się w
ramach debat im. Jana Nowaka
Jeziorańskiego. Transmitowano
ją na żywo.
Dające dużo do myślenia hasło debaty przyciągnęło wielu
zainteresowanych. Jak faktycznie jest z „Facebookiem” i czy
można traktować go jako bezpieczne narzędzie komunikacji?
– Nie ulega wątpliwości, że
„Facebook”, oprócz dyskusji
na ważne i różnorodne tematy, służyć może także szerzeniu mowy nienawiści, czy też
wypowiedzi nienawistnych pod
adresem drugiej osoby. Wiele
osób i organizacji doświadczyło tego indywidualnie – czytamy
na stronie www.rpo.gov.pl
Konto na „Facebooku” ma już
prawie każda organizacja pozarządowa. Portal ten stał się
najważniejszym i jednocześnie
najszybszym źródłem przekazywania informacji. W ciągu kilku minut powiadomienie o upowszechnionym przez organizację komunikacie może otrzy-

mać tysiące osób. Ale też w tym
samym czasie jednakowa liczba internautów może przeczytać obelgę, jaką ktoś skierował
pod adresem organizacji bądź
instytucji publicznej, która latami pracowała na swoje dobre
imię. Zatem czy warto ryzykować i zakładać proﬁl na „Facebooku”?.
Podczas debaty z udziałem
organów władzy publicznej
(m.in. Ministra Sprawiedliwości, Ministra Cyfryzacji, Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych),
przedstawicieli organizacji dotkniętych problemem blokowania stron oraz mową nienawiści
na „Facebooku”, ekspertów zajmujących się prawnymi i społecznymi aspektami funkcjonowania mediów społecznościowych, działaczy politycznych i
społecznych, poruszono szereg
istotnych kwestii.
Wśród omawianych zagadnień była sprawa możliwości

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Wnioski o fundusze
O

rganizacje
pozarządowe, które chcą ubiegać się
o doﬁnansowanie projektów
z budżetu Miasta Poznania w
ramach otwartych konkursów
ofert, będą składały wnioski za
pośrednictwem elektronicznego systemu witkac.pl, a nie jak
dotychczas w wersji papierowej. Jak działa system mówiono podczas kolejnego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych.
3 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta poruszono szereg
kwestii ważnych dla organizacji opieki, rehabilitacji i terapii
osób z niepełnosprawnościami.
Małgorzata Kempa, nowy dyrektor Estrady Poznańskiej mówiła
o zamiarze dostosowania Sceny
na Piętrze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (planowane jest m.in. utworzenie na parterze centrum informacji i kas biletowych, aby mogły z nich ko-

rzystać osoby z dysfunkcjami
narządu ruchu).
Stanisław Domański z Sekcji Krajowej Osób Niewidomych
pytał, czy dookoła Starego Rynku można by zrobić prowadnicę dla niewidomych. M. Kempa odpowiedziała, że wszystkie rozwiązania, które są przewidziane w projekcie, zakładają pełną dostępność. Odczytano
list od Andrzeja Białasa, dyrektora Gabinetu Prezydenta, który
zaznacza, że Urząd Miasta dokłada wszelkich starań, aby wydarzenia pod patronatem Prezydenta były maksymalnie dostępne. Wymóg dostępności został
uwzględniony w regulaminie
dotyczącym ubiegania się o patronat zamieszczonym w biuletynie informacji publicznej.
Beata Wojciechowska i Wanda Trawka z Wielkopolskiego
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych omówiły dwa konkursy PFRON na realizację zadań publicznych zlecanych or-

ganizacjom pozarządowym na
lata 2017 – 2019. Pierwszy konkurs – „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”, którego celem jest umożliwianie osobom
z niepełnosprawnościami aktywności zawodowej, był adresowany do organizacji realizujących projekty w tym obszarze.
Wnioski o doﬁnansowanie można było składać do 14 listopada. Drugi konkurs – „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” dotyczył wspierania projektów związanych z prowadzeniem działań
o charakterze rehabilitacyjno-terapeutycznym. Wnioski można
było składać do 18 listopada.
Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego zwrócił uwagę
na fakt, że warunkiem składania
wniosku o zlecenie realizacji zadań jest posiadanie statutowego
zapisu o prowadzeniu działań
na rzecz osób niepełnospraw-

prowadzenia proﬁli na „Facebooku” przez organizacje pozarządowe oraz osoby publiczne z
zastosowaniem zaawansowanych zasad moderacji dyskusji oraz odpowiedzialności „Facebooka” za brak aktywnej polityki w zakresie moderowania dyskusji na poszczególnych
proﬁlach i stronach.
Dylemat dotyczący korzystania z „Facebooka” oraz innych
mediów społecznościowych w
ostatnim czasie stał się dominującym problemem. Narastająca fala agresji i mowa nienawiści uderza nie tylko w przedstawicieli organizacji społecznych,
ale i w wielu innych ludzi. Nie
założenie proﬁlu na portalu „Facebook” nie gwarantuje uniknięcia ataków czy pomówień, bo to
może spotkać nas również w innych miejscach w Internecie, na
przykład na stronach, gdzie pod
artykułami włączona jest możliwość komentowania.

KAROLINA KASPRZAK
nych. Wiąże się to z koniecznością przedstawiania PFRON-owi
do wglądu orzeczeń o niepełnosprawności beneﬁcjentów biorących udział w doﬁnansowanym
projekcie, a osoby z chorobą Alzheimera, demencją i zaburzeniami otępiennymi, mimo, że są
niepełnosprawne, takich orzeczeń nie mają, dlatego organizacja nie może starać się o wsparcie z PFRON.
Małgorzata Cieślak z Oddziału Koordynacji Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania poinformowała, że wszystkie zadania publiczne doﬁnansowane
z budżetu Urzędu Miasta będą
wymagały złożenia wniosku za
pośrednictwem platformy witkac.pl Wyjaśniła, że po założeniu konta na wyżej wymienionej
platformie system przeprowadza użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy wypełniania oferty i pozwala wyeliminować braki formalne. Witkac.pl
był między innymi wykorzystany
przy składaniu ofert w projekcie
pod nazwą „Wielkopolska wiara aktywnie działa” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

KAROLINA KASPRZAK
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Moje
zmagania
z chorobą
S
Sylwia
Kośmider
K
MIŁOSŁAW
M

O

statni, szczególnie trudny
czas w moim życiu zaczął
się w czerwcu tego roku i trwa
nadal. Jak już wiedzą ci, którzy
czytają mój blog, od urodzenia
choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Wszystkie objawy tej choroby, takie jak spastyka czy osłabienie, dokuczają mi od zawsze, ale ostatnio
to się nasiliły.
Życie nigdy nie jest proste,
a tym bardziej jak się choruje.
Moje zmieniło się w ciągu paru
dni. Nagle dostałam bardzo silnych przykurczy. One mnie
nie bolą, ale bardzo utrudniają
funkcjonowanie. Wyglądało to
między innymi tak, że gdy udało mi się cokolwiek chwycić,
to już nie mogłam tego puścić,
na przykład noża czy widelca,
kromki chleba, myszki do komputera. Życie stało się dla mnie
męczarnią. Dlatego zdecydowałam się zaprzestać pisania
na moim blogu, bo po prostu
nie byłam w stanie tego robić.
Zgłosiłam się do lekarza, najpierw do rodzinnego. I wtedy
zaczęła się moja przygoda z lekami. Dostałam lek rozluźniający betlofen, po którym mogłam
przynajmniej lepiej spać. Po jakimś czasie poprosiłam o zmianę leku, a po za tym próbowałam dostać się do neurologa we
Wrześni. Udało się, ale na wizytę trzeba było czekać, niestety ponad miesiąc. I tak z czerwca zrobił się lipiec. W międzyczasie otrzymałam inny lek o
nazwie mydocalm. Tabletki te
działały w sumie dobrze, ale
przez krótki okres czasu. Brałam te tabletki codziennie co 4
godziny przez miesiąc. Niestety, ucierpiał na tym mój żołądek.
Cały czas było mi niedobrze, a
przykurcze wracały. Ucierpiała

na tym też moja psychika. Wpadałam nagle w złość albo w
płacz, bo nie mogłam nic zrobić
sama ani pomóc osobom, które mi pomagały. I to było chyba
najgorsze.
Gdy w końcu doszło wizyty u
lekarza, dowiedziałam się, że to
od choroby i będzie coraz gorzej. Lekarz po zbadaniu mnie
zaproponował mi krótki pobyt
w szpitalu i tak zwane ostrzykiwanie botuliną (czyli jadem
kiełbasianym). No i dał mi inny
lek, bo na miejsce w szpitalu
też trzeba było czekać miesiąc.
Tym lekiem był sirdalud. Zalecono mi przyjmować raz dziennie rano po pół tabletki. No i teraz zaczęła się makabra: po zażyciu tego leku czułam się jak
naćpana: miałam zawroty głowy, zasypiałam na siedząco, nie
wiedziałam, co się ze mną dzieje. To był totalny odlot. A przykurcze wieczorem powracały.
Na tym leku wytrzymałam tydzień (!). Potem wróciłam do
mydocalmu, bo ten lek znosiłam najlepiej.
Pobyt w szpitalu zaczął się 14
września. Byłam tam tylko trzy
dni. Wykonano mi podstawowe badania krwi i moczu. No
i ostrzykiwanie, czyli po cztery
zastrzyki w różne mięśnie rąk.
Było to bardzo bolesne, siniaki
miałam przez miesiąc.
Od pobytu w szpitalu minęły już trzy miesiące. Jest duża
poprawa! Przykurcze zniknęły, a dzięki codziennej rehabilitacji z Asią moje ręce wracają do normalności. Jestem również po wizycie kontrolnej. Lekarz stwierdził, że jest dobrze i
na razie nie musze mieć kolejnych zastrzyków. Bardzo mnie
to cieszy.
Wnioski z tej przygody? Czasami można lekarzom zaufać.
Zastrzyki bardzo bolały, ale
warto było. Jeśli macie duże problemy ze spastycznymi przykurczami, warto zapytać lekarza o takie zabiegi, jak w moim
przypadku.

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

C

óż to za dziwaczny tytuł!
Świat? Mamy przecież jeden dla wszystkich, ten zwyczajny, codzienny, z miastami,
wioskami, ulicami, domami,
ludźmi i samochodami przemieszczającymi się w różnych
kierunkach... Więc co to za hasło i jeszcze na dodatek świat
z dotykiem i dźwiękiem?
Nie, drodzy Państwo, świat
jednak nie jest jeden, lecz przeciwnie – jest ich raczej nieskończenie wiele. Gdyby sprowadzić
to do ludzkiego wymiaru, światów może być tyle, ilu jest ludzi.
A może jeszcze więcej? Czy każdy z nas ma tylko jeden świat?
A co, gdy mężczyzna ma żonę
i dzieci, rano chodzi do pracy,
wieczorami w domu zajmuje się
rodziną i jakimś swoim hobby, a
czasem gdzieś znika? Zajmuje
się wtedy innymi zainteresowaniami i to razem z inną kobietą? Ile wtedy ma światów – czy
nie dwa? A gdy mamy do czynienia z porządnym gościem, który
trzyma się rodziny na serio, ale
czasem zajmuje się muzyką klasyczną, zamyka w dobrze wyciszonym pokoju, włącza płytę Chopina, słucha mazurków,
a kiedy indziej, wieczorami, wychodzi z domu, by zagrać z przyjaciółmi w siatkówkę? Czy to nie
dwa osobne światy?
Istnieje także świat dotyku i
dźwięku. Mają go i żyją w nim
ludzie niewidomi – to znaczy
oni najbardziej odczuwają, że
w takim świecie żyją, podczas
gdy żyją w nim wszyscy, tyle że
nie bardzo o tym wiedzą.
Wszystkich
nas
otacza
dźwięk i odczuwamy bodźce
dotykowe. Niewidomi, z racji, że
nie widzą, w większym stopniu
odczuwają bodźce odbierane
przez zmysły inne niż wzrok. W
naszej sytuacji dotyk czy słuch
pełnią większą rolę i są doznaniami silniejszymi niż w przypadku osób pełnosprawnych. Z
kolei osoby słabowidzące chcą
uchodzić za widzące, ale wymagają specjalnych obrazów.
Polegają na powiększeniu ich
rozmiarów i kontrastu. Gdyby
wszyscy nie widzieli, świat wyglądałby inaczej niż go mamy
teraz. Jak?
Bez wzroku światło nie ma
żadnego znaczenia. Nie widać
go, choćby było najjaśniejsze.
Nie ma więc kolorów, odcieni
i perspektywy. Nie widać Słoń-

ca, Księżyca, gwiazd i lamp.
Okna w ciągu dnia przestają
być najjaśniejszymi elementami w domu. Przedmioty nie są
widoczne, chociaż pada na nie
światło. Nie widać też ich cieni. Jest tak, jak w głuchej puszczy nocą, gdzie przez gęstwinę drzew i konarów nie przebija się żaden promyk światła. Jak
wtedy sobie radzimy, znaczy radzicie?
W takich warunkach nie ma
mowy o telewizji, kinie i ﬁlmach. Urządzenia nie mają
ekranów i wyświetlaczy – po
co! Ubrania nie mają kolorów,
to znaczy mają, ale przypadkowe. Nie widać ich, toteż nikt
nie zajmuje się kwestią doboru ubrań. Jakie znaczenie mają
mieć wtedy kolory? Podobnie w
mieszkaniach. Nie ma problemu, jaki kolor mają mieć ściany,
meble, dywany, jakie mają być
akcesoria: klamki, zamki, zawiasy, śruby itd.
Przy współczesnych warunkach nie byłoby motoryzacji.
Ulice bez samochodów? Wyglądałyby inaczej, bo po co nam
jezdnie, gdyby nic po nich nie
jeździło. Mielibyśmy nadal trakty, jak przed kilkuset laty. Snuliby się po nich jezdni na koniach. Podobno konie potraﬁą
poruszać się nawet po ciemku.
Wsiadalibyśmy na nie, wtulali w
ich grzywy i zasypiali pewni, że
nie zbłądzimy. Nikt by nam nie
zabraniał wypić troszkę wina
lub koniaku, gdyż wszystko zależałoby od talentu konia. Ten
wjeżdżałby do zagrody, stawał
przed drzwiami naszego domu
i głośno rżał. Budzilibyśmy się
na ten odgłos, zeskakiwali z
grzbietu, wymacywali drzwi i...
O nie, nie wyciągalibyśmy ręki
do kontaktu, bo nie miałoby
to sensu – nie byłoby przecież
światła. Brnęlibyśmy na wyczucie w stronę jadalni, a gdyby ktoś nie miał wyczucia, macałby ścianę po ścianie, by traﬁć
we właściwe miejsce.
Dzień nie różniłby się od
nocy. Budziłoby nas nie światło, lecz jedynie zakodowana regularność. Wstawalibyśmy po
omacku, szli do łazienki, znajdowali ubranie i ubierali się,
traﬁali do kuchni, wymacywali chlebek, masełko i szyneczkę
nie wiedząc, jaki to ma kolor. Po
odnalezieniu noża kroilibyśmy
kromkę chleba i plasterki wędliny, a nikt by się nie kaleczył.
Dlaczego, jakim cudem? Wszyscy po prostu byśmy to umieli. Na koniec staralibyśmy się o
to, by traﬁć kanapką do ust. Postępowalibyśmy tak, jak opisałem kilka lat temu w książce „Smak na koniuszkach pal-
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Świat dotyku
i dźwięku
ców”, w której świętej pamięci
Piotr Adamczewski spisał około 50 przepisów kulinarnych z
kuchni mazowieckiej, a ja podałem instrukcje, jak sobie radzić w kuchni bez wzroku, czyli
bez światła. Fabuła tej opowieści oparta jest na różnych moich doświadczeniach oraz przygodzie mojej przyjaciółki jeszcze z czasów liceum, gdy w
jej domu także czekano na gości, a w trakcie przygotowań
w kuchni zgasło światło. Zgodność jej przygody z moim opowiadaniem nie byłaby wyjątkowa, gdyby nie fakt, że najpierw
ja razem z Piotrem napisaliśmy
książkę, wymyśliliśmy taki brak
światła podczas przygotowań
przyjęcia, a dopiero potem Basia autentycznie to przeżyła.
Wracając do ruchu ulicznego,
na odpowiednim etapie rozwoju technologicznego pojawiłyby
się samochody nawet bez zdolności widzenia. Już teraz samoloty latają bez udziału wzroku i
światła. Są sterowane komputerowo i traﬁają do celu. Za jakiś czas po naszych ulicach
będą jeździły auta, którymi nie
będzie trzeba kierować. Ruch
uliczny będzie sterowany centralnie, a każdy samochód będzie miał specjalny zestaw czujników i poruszanie się jeden za
drugim, bez kolizji i ran będzie
oczywistością.
Jak więc radzilibyśmy sobie
bez wzroku i światła? Wszyscy przypomnielibyśmy sobie o słuchu i dotyku. Mnóstwo
zjawisk ﬁzycznych nie polega
przecież na falach elektromagnetycznych w paśmie widzialnym. Do naszych zmysłów dochodzą bardzo różne możliwości. Nie wyliczę ich tutaj, bo nie
jest to celem niniejszego artykułu. Wspomnę tylko o radarze,
sejsmograﬁe, czujniku Geigera,
radiu itd. Jak zatem wyglądałby świat dotyku i dźwięku dla
wszystkich bez wyjątku?
Byłby wspaniały jak teraz,
choć inny. Wszyscy „ożywiliby” swoje trzecie oko. Rozwinęliby zmysł słuchu i dotyku. Nie
wspominam o węchu i smaku, bo to zupełnie inna bajka.
Gdy jednak chodzi o słuch i do-

tyk, można dzięki nim zrobić
wszystko, co istnieje w dzisiejszym świecie. Przedmioty manifestowałyby swoją obecność
dźwiękowo i dotykowo. Dookoła słupów, tablic, ławek, koszy
itd. Zamontowano by tzw. pola
uwagi – Hej, tutaj jest przeszkoda, nie pędź i zwolnij, bo się
rozbijesz! Każda z takich przeszkód wydawałaby cichutki, ale
wyraźny dźwięk, byśmy mogli
to usłyszeć. Czy te dźwięki nie
przeszkadzałaby innym osobom? Nie, ponieważ byłyby wydawane tylko wtedy, gdy ktoś
by się do nich zbliżał. Podobne
dźwięki i pola uwagi byłyby zamontowane przy drzwiach, kasach, punktach informacyjnych,
windach, schodach, tablicach
ogłoszeniowych itd. Do ważnych z punktu widzenia obywateli, petentów i klientów miejsc
prowadziłyby ścieżki naprowadzające, czyli ciągi wypukłych
linii zamontowanych na podłożu. Wszyscy mieliby w rękach
laski (niekoniecznie białe, bo i
tak nikt by nie widział kolorów),
które przedłużają rękę i pozwalają wymacać to, do czego bez
nich nie można dosięgnąć.

Gdyby nie było telewizji, radio wróciłoby do roli głównego
dobrodziejstwa ludzkości – jak
ponad sto lat temu. Wszystko byłoby audiodeskrybowane, czyli opisywane dźwiękiem
i słowem. Już teraz mogą Państwo przekonać się, jak to jest,
włączając radio podczas meczu, na przykład piłkarskiego.
Czy wiecie, jak fajnie było słuchać, gdy Polacy wygrywali z
Rumunami 3:0, gdy gola strzelił Grosicki, a potem dwa następne Lewandowski? Grosik
traﬁł w 11. minucie jakby chciał
podkreślić: – panowie Rumuni
i inni, dzisiaj, 11 listopada, my
Polacy mamy święto – odzyskaliśmy niepodległość, a teraz wyszliśmy na prowadzenie
w meczu i już go nie oddamy!
Dzięki dotykowi i Ludwikowi Braille możemy czytać palcami. W urzędach podawano
by nam dokumenty z wypukłymi literami brajlowskimi. Wymacywalibyśmy te literki, słowa i zdania, i podpisywalibyśmy. Jak? Przecież nie długopisem! Tego jeszcze nie wymyśliłem, bo jak dotąd my, niewidomi, podpisujemy dokumen-
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ty „po waszemu”. Dają nam w
rękę długopis i piszemy. Gdyby
i urzędnicy nie mogli widzieć,
taka procedura straciłaby sens.
Może chodziłoby zatem o wyrażanie woli poprzez nagrywanie naszej wypowiedzi? Właśnie! Cały świat rozbrzmiewałby rozmaitymi dźwiękami.
To już nie tylko rozmowy i muzyka, ale także odczytywanie
dokumentów, ich potwierdzanie, informowanie o przeszkodach, ogłoszeniach, reklamach
itd. Nie byłoby na mieście reklam wizualnych, lecz jedynie
dźwiękowe. Szybko zorientowano by się, że dźwięku jest
za dużo, co zaczyna powodować kłopoty ze słuchem i opracowano by zasady ograniczające hałas. Już nie mielibyśmy
tak krzykliwych reklam w telewizji i radio, jak teraz. Byłyby wreszcie stonowane, by nikogo nie urazić.
I tak żylibyśmy niby zupełnie inaczej, chociaż niemal tak
samo. Rozwinęlibyśmy wszystko, co mamy teraz, ale na innej zasadzie. Jak by się to udało? Ludzkość jest po prostu bardzo przemyślna i dałaby sobie
radę. Jaki jest na to dowód? Niewidomi są dobrym na to przykładem. Nie widzimy, nie mamy
korzyści z faktu, że istnieje
światło, a jednak sobie radzimy. Uczymy się w szkołach i na
uczelniach, idziemy do pracy,
zakładamy rodziny i generalnie
jesteśmy całkiem sympatyczni,
czyż nie?!

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Ryksza
dla
bezdomnych
okazaną pomoc. W zamian
mogę zaoferować prace ogólnobudowlane, porządkowe,
spawalnicze i konserwatorskie. Proszę zostawić swój telefon – tak brzmi treść jednego z listów. Mieszkańcy Ełku
nie pozostają obojętni. Przynoszą niepotrzebne ubrania,
środki czystości i inne, niezbędne rzeczy.

A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

E

milia Borawska od lat
pracuje na rzecz bezdomnych. Działa jako wolontariuszka, realizując inicjatywy zmierzające do polepszenia ich sytuacji życiowej. Jest między innymi inicjatorką projektu pod nazwą
„Domni – bezdomni”, dzięki
któremu ludzie mający dach
nad głową wspierają tych,
co go nie mają. Wymyśliła
też projekt „Dobra szafa”, na
której bezdomni zawieszają
kartki z prośbami o pomoc.

Borawska działa na rzecz
bezdomnych indywidualnie.
Nie jest wolontariuszką w organizacji pozarządowej, ale
współpracuje z wolontariuszami, organizacjami społecznymi i instytucjami. Intensywnie promuje wiedzę
o potrzebach osób bezdomnych.
Podczas pobytu w Holandii zobaczyła towarową rykszę. Pomyślała, że taka ryksza może przydać się w Polsce, na przykład w celu dowozu posiłków, odzieży i koców
dla potrzebujących.

„Dobra szafa” od początku czerwca stoi przy kościele ewangelicko-metodystycznym Paraﬁi Miłości Bożej na
ul. Słowackiego 26 w Ełku.
Drzwi szafy szybko zapełniły
się prośbami.

– Produkty do przygotowywania posiłków muszę odbierać w różnych punktach –
mówi Borawska. – Przygotowane jedzenie trzeba potem
dowieźć do bezdomnych.
Zimą rozwożę im też koce i
ciepłą herbatę. Nie mam samochodu, więc postanowiłam poszukać innego środka
transportu.

Bezdomni otrzymali do niej
klucze. Szafa, jak informuje
na portalu elk.wm.pl ksiądz
Dariusz Zuber, pastor paraﬁi,
posiada półki z wrzutniami i
sześć stanowisk przeznaczonych dla osób bezdomnych.
Każdy ma kluczyk do swojej
szafki. Może sprawdzać, czy
przyszła pomoc i odbierać
dary rzeczowe.

Wybór padł na rykszę, bo
jest łatwa w obsłudze, ma odpowiednią pojemność i może
przewieźć nawet do 500 kilogramów ładunku.

FOT. MIECZYSŁAW WOŁOSZYN

Mam na imię Robert. Jestem bezdomny od 10 lat. Potrzebuję spodni, kurtek, bluz,
koszulek z krótkim rękawem
w rozmiarze L oraz butów o
rozmiarze 42. Dziękuję za

Towarowa ryksza.

Zapewnia, że jeśli podczas
zbiórki charytatywnej na zakup rykszy uda się zebrać
więcej pieniędzy, będą one
przeznaczone na zakup termosów oraz artykułów spożywczych.
Na razie przygotowała niespodzianki dla darczyńców,
którzy wsparli akcję. Niespodzianką jest między innymi
zaproszenie na śniadanie dla
dwóch osób, masaże, odwiedziny w pracowni garncarskiej, makijaż wieczorowy.

ZBIGNIEW NOWAK

Przemijanie
Jeszcześ duszy nie ukoił
Po bitwie ostatniej,
A już nowa czerń
Zasnuwa twe niebo.
Jeszcześ oczu nie zdążył
Napaść barwami świtu,
A już słyszysz głos trąbki,
Co gra ciszę dla ciebie.
Jeszcześ dobrze nie nabrał
Powietrza do płuc,
Żeby własną wyśpiewać pieśń,
A już czujesz, że braknie ci tchu.
Jeszcześ dobrze nie zdążył
Świata zaczerpnąć w dłoń,
A już widzisz, jak między palcami
Prawie wszystko się przesypało.
Jeszcześ wymarzyć nie zdążył
Sobie życia swojego,
A jużeś zrozumiał, na ile za późno
Darów od losu dla ciebie.
I tak zaskoczony na nowo,
Tak samo zawsze zdumiony,
Spostrzegasz za późno
Muskanie przemijania.

W Teatrze
Muzycznym
9

i towarzyszących im osób, także głównych bohaterów – do
ubiorów młodych ludzi naszego wieku, co podobało się
kleszczewskiej publiczności.

października grupa osób
z niepełnosprawnościami z Kleszczewa, dzięki doﬁnansowaniu ze środków
PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, była w Teatrze Muzycznym w Poznaniu na „Księżniczce czardasza”.

Reżyser Grzegorz Chrapkiewicz przedstawił tę popularną operetkę w interesującej,
uwspółcześnionej wersji, wolnej od patosu, za to wzbogaconej o swoistą zabawę tradycyjnymi ariami, tekstami, aktorskimi rolami. Stroje arystokracji nawiązują do kubizmu, a stroje świata artystów

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM OPS
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a zakończenie mojego
cyklu artykułów, publikowanych w poprzednich numerach „Filantropa” przypomnę, że padaczka, oczywiście, zmienia i ogranicza życie osobom, które na nią chorują, ale nie stawia przed nimi
nieprzekraczalnych barier na
drodze do normalności. O
wiele łatwiej będą je pokonywać, jeśli społeczeństwo stanie się bardziej otwarte na
osoby z epilepsją oraz uwolni
się od stereotypów i niechęci wobec tej niepełnosprawności.
Dobitnie o współczesnych
relacjach międzyludzkich powiedział Woody Allen; „ Co z
tego, że mamy XXI wiek, coraz
lepsze technicznie cywilizacje,
kiedy nie potraﬁmy dotrzeć do
drugiego człowieka, a rozwój
emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego” (www.
cytaty.info). Wyjdźmy z tej epoki, zmieńmy mentalność, by
każdy z nas – także epileptyk –
mógł dobrze czuć się wśród ludzi. Osoba z padaczką nie jest
nawiedzona, opętana czy chora psychicznie. Może w niektórych przypadkach być niestabilna emocjonalnie, zamknięta
na racje innych, trudna w kontaktach społecznych. Pamiętajmy jednak, że takie cechy
epileptyków bywają wywołane
przez ich negatywne doświadczenia rodzinne, szkolne czy
zawodowe.
Każdego dnia spotykam ludzi nie dotkniętych epilepsją,
którzy są agresywni, nieuczynni, zapatrzeni w siebie, uparci. Bywa, że taką osobą jest
kierowca w autobusie, lekarz
w gabinecie, ekspedientka w
sklepie, nauczyciel w szkole,
przełożony w pracy. Unikamy z
takimi ludźmi kontaktów, lecz
ich zachowania traktujemy na
ogół jako zwyczajne, spotykane na co dzień. Tymczasem
w przypadku osób z padaczką są one przyjmowane jako
jeden z przejawów ich choroby. Trzeba więc zrozumieć, że
nie jesteśmy odmieńcami, naznaczonymi chorobliwą wrogością czy uporem, lecz takimi
samymi ludźmi jak wszyscy, ze
wszystkimi wadami i zaletami
oraz że mamy takie same potrzeby, prawa i obowiązki.

Epileptyk
– wśród ludzi
Zmiany muszą się dokonać
się w każdym z nas. „Gdy zmienimy nasze myślenie, zmienimy naszą rzeczywistość”
– mówi Louise L. Hay (www.
zmianywzyciu.pl). Ważne jest,
aby wiarygodne informacje o
epilepsji i jej możliwych skutkach docierały do osób, które
ze względu na charakter swojej pracy mają styczność z osobami z padaczką. Zresztą wiedza o padaczce powinna być
upowszechniana jak najszerzej, aby wypierać przesądy i
uprzedzenia oraz budować postawy akceptacji i zrozumienia. Działaniom tym musi towarzyszyć większe wsparcie
ze strony państwa i organizacji pozarządowych, pracodawców, szkolnictwa nadal nie dostosowanego do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, nie
mówiąc o fatalnie funkcjonującej służbie zdrowia.
Wielu epileptyków doskonale sprawdza się w roli męża,
żony, matki, ojca, pracownika.
Wśród wzorowych mam jest
też miejsce dla moich dwóch
koleżanek – Kasi i Marzeny,
które mimo ciężkiej epilepsji
urodziły zdrowe i dobrze rozwijające się dzieci. Mimo że
ciąża była dla nich dużym obciążeniem zdrowotnym i organizacyjnym, wymagała dużej samodyscypliny i odwagi,
to jednak radość z narodzin
dziecka sprawiła, że wszelkie problemy stały się nieistotne. Mój podziw budzi też Tomek z Plewisk, który, rozczarowany postawą pracodawców, otworzył własną działalność. Prowadzi księgowość
dla ﬁrm, tworzy i rozlicza projekty unijne dla organizacji pozarządowych. Iza z Warszawy
przyczyniła się do utworzenia
świetlicy socjoterapeutycznej i
pracuje w niej jako pedagog resocjalizacyjny.
Można więc mimo choroby
być aktywnym i odnosić sukcesy. Można nawet zaprzyjaźnić się z padaczką. Mnie się
to udało – mimo chwil, w których miałam dosyć ataków, pobytów w szpitalach, interwen-
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cji pogotowia i wynikających
z tego ograniczeń. Na uczelni bardzo pomagali mi koledzy
ze studiów i wykładowcy, za co
jestem im bardzo wdzięczna.
Niestety, nie wszyscy epileptycy traﬁają na sprzyjających im
ludzi.
W ankiecie przeprowadzonej w Polsce w ramach projektu EpiSchool 4% pedagogów nadal uważa chorego na
padaczkę za osobę opętaną,
54% odrzuca tę możliwość, a
40% nauczycieli nie wie, co jest
jej przyczyną (http://natemat.
pl/193413). Dlatego tak ważne jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów szkolnych,
psychologów i wykładowców
do kontaktu z epileptykiem.
Nie może to być tylko wiedza
książkowa, ale przede wszystkim zdobyta dzięki bezpośrednim kontaktom z epileptykami
i ich rodzicami, z poznania ich
potrzeb, ograniczeń i możliwości chorego.
Takie właśnie zajęcia jako
epileptyk, osoba słabowidząca, słabosłysząca i z dysfunkcją narządu ruchu prowadzę

czasem dla nauczycieli, lekarzy, działaczy społecznych i
studentów. Niestety, na wsiach
takie działania na ogół nie są
podejmowane. O osobach z
epilepsją trzeba znacznie więcej mówić w radio i telewizji.
Brakuje kampanii informacyjnych, reportaży pokazujących życie takich osób. Niech
się pracodawcy dowiedzą, że
chcemy i potraﬁmy wydajnie
pracować. Mimo że jest wiele zawodów niedostępnych dla
nas, to jednak każdy z nas jest
w czymś dobry, posiada talent,
który należy rozwinąć i wykorzystać.
Trzeba stworzyć system
wsparcia dla epileptyków – począwszy od dostępu do szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia, poprzez system orzecznictwa, odpowiednią edukację po rehabilitację
– społeczną i zawodową. Musimy wyjść naprzeciw epileptykom oraz osobom z innymi dysfunkcjami. Udowadnimy tym samym, że nie należymy do większości ludzi, o której mówi Woody Allen.
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Rozmowna
papuga
października ponad czter7
dziestoosobowa
grupa
osób z niepełnosprawnościa-

Spotkanie twórców
d 4 do 9 września w Park
Hotelu w Tryszczynie koło
Bydgoszczy odbyło się ogólnopolskie spotkanie uczestników konkursu pod nazwą
„Smak szczęścia”, który w tym
roku po raz 12 zorganizowała bydgoska Fundacja „Arka”.
Celem konkursu była prezentacja uzdolnień artystycznych
osób z niepełnosprawnościami.
Tegoroczna edycja była dla
nas prawdziwym wyzwaniem,
gdyż do każdej pracy literackiej
uczestnik konkursu musiał stworzyć także scenariusz. Przez 3
dni, w ramach warsztatów artystycznych, przygotowywaliśmy
spektakl teatralny pod tytułem
„Smak szczęścia”. Został on zaprezentowany w Miejskim Centrum Kultury. Reżyserem spektaklu był Zbigniew Wróbel. W tym
widowisku teatralnym wystąpiły
osoby z niepełnosprawnościami
– autorzy tekstów umieszczonych w scenariuszu.
Braliśmy również udział w
warsztatach
dziennikarskich
prowadzonych przez Hannę
Kaup. Efektem warsztatów była
wspólnie przygotowana gazetka „TRYSZCZYNarka”. Były też
warsztaty muzyczne prowadzone przez Ludmiłę Małecką i Ar-
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników i kadry.
szewskiego, Piotra Fałczyńskiego oraz Krzysztofa Marcińskiego. W tym samym konkursie w
kategorii opowiadanie na I miejscu uplasowała się Agata Krzyżanowska, na II – Emilia Glugla, a III miejsce ex aquo zajęły Agnieszka Polityka i Elżbieta
Zdzitowiecka. Kapituła wyróżniła opowiadania 25 osób (przez
wytypowanie do druku). Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych ukazały się w pokonkursowej publikacji pod tytułem
„Smak szczęścia”.

tura Grudzińskiego. Warsztaty
zostały przygotowane profesjonalnie – mogliśmy dużo się dowiedzieć. Wszyscy cieszyli się ze
wspólnego spotkania. Niektórzy
gościli na nim kolejny raz, inni
dopiero pierwszy.
W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono (przez wytypowanie do druku) zdjęcia Aliny
Borowiak, Patrycji Staniszewskiej i Marka Nowickiego, Eugenii Murawskiej, Marka Szporka.
Wyróżnienie specjalne otrzymała Marta Szklarska. W konkursie literackim w kategorii scenariusz nagrodzono Zenona Mi-

KRZYSZTOF MURKOWSKI

ły trzy osoby, w tym jedna kobieta. O jubileuszu może mówić Artur Kubiak z Lubonia, który krew
zaczął oddawać 30 października
1996 roku.
Kierujący poborem lek. med.
Piotr Nowak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu
wysoko ocenił tegoroczną akcję, zorganizowaną przez „Luboniankę”. Podziękował wszystkim, którzy brali w niej udział.
Sponsorami byli: „Ziołolek”
Sp. z o. o., Dramers S.A. Rabowice, Pol-Car Antoninek, Unilever Food Solutions, Urząd Miejski w Luboniu i Lech Browary
Wielkopolski. W przeprowadzenie akcji byli zaangażowani: Maciej Kubis, Zbyszko Wojciechowski i Józef Wyzujak. Pomieszczenia SP nr 1 w Luboniu udostępnił
dyrektor Grzegorz Anioła.

ROBERT WRZESIŃSKI

Inicjatywę
zrealizowano
dzięki dotacji Wójta Gminy
Kleszczewo w ramach projektu „Arteterapia i rekreacja dla
osób z niepełnosprawnością”.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM OPS

stawowej nr 1 w Luboniu, 87
osób, w tym 29 kobiet, oddało 38 litrów tego bezcennego
leku.
Krwią podzielili się w połowie członkowie „Lubonianki’, a
w połowie osoby nie zrzeszone.
Po raz pierwszy cenny lek odda-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

odczas 83. akcji krwiodawczej zorganizowanej
przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu,
w niedzielę 6 listopada w pomieszczeniach Szkoły Pod-

Przewodniczka interesująco
opowiadała o egzotycznej roślinności wielu obszarów całego świata. Podziwialiśmy też
ogromne akwaria pełne barwnych ryb. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziła „gadająca” papuga. Dzięki tej wycieczce osoby z niepełnosprawnością z Kleszczewa i
gminy miały okazję poznać to
wszystko, co zawiera Palmiarnia. Warto dodać, że prezentuje ona zbiory światowej ﬂory jedne z największych i najbogatszych w Europie. Spacerowaliśmy tu powoli, chłonąc
wiedzę o świecie roślin różnych kontynentów, oddychając
tworzonym przez nie tlenem.
W drodze powrotnej zachwycaliśmy się secesyjnymi
kamienicami Poznania, Centrum Kultury Zamek, katedrą,
Jeziorem Maltańskim. Warto
ponawiać wycieczki do stolicy Wielkopolski i odkrywać ją
wciąż na nowo.

Krew ratuje życie
P

mi, podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleszczewie i Stowarzyszenia „Pomagam”, wzięła udział wraz
z osobami towarzyszącymi w
rekreacyjno-edukacyjnej wycieczce do poznańskiej Palmiarni.
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Anatomiczno
-ﬁzjologiczne
ograniczenia
w zespole Downa
J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO

Z

espół Downa to zespół
wad wrodzonych, spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21.
Nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Downa, który w 1866 roku
jako pierwszy dokonał opisu cech ﬁzykalnych tego zespołu. Stałą cechą zespołu
oprócz pierwotnego niedoboru odporności jest także obniżona sprawność intelektualna, wynikająca z uszkodzenia tkanki mózgowej.
Zaburzenia mowy i komunikacji mogą być zależne
od uszkodzenia centralnego
układu nerwowego (CUN) lub
uszkodzenia dróg nerwowych
narządów biorących udział w
procesie mówienia. Niepełnosprawność intelektualna u
osób z zespołem Downa może
przejawiać się z różnym natężeniem od lekkiego przez
umiarkowane, aż po znaczne i głębokie w zależności od
intensywności wad sprzężonych. Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności
poznawcze, ale u wielu z nich
potencjał rozwojowy jest na
tyle duży, że odpowiednią rehabilitacją można z powodzeniem wypracować zadowalające i satysfakcjonujące umiejętności społeczne, emocjonalne i interpersonalne. Opóźniony rozwój psychoruchowy u dzieci z zespołem Downa powoduje, że rozwijają
się one wolniej niż rówieśnicy,
później zaczynają siadać, stawać i chodzić, wolniej reagują
też na bodźce, mają osłabiony

zmysł dotyku i czucia oraz zaburzenia integracji sensorycznej. Należy zrozumieć, że ruch
to nie tylko chodzenie czy machanie rączką.
Ruch to także sam akt mówienia. Prawidłowy ruch wymaga odpowiedniego napięcia mięśniowego. Dzieci trisomiczne rodzą się z wiotkością nie tylko stawów, ścięgien
i więzadeł, ale także z wiotkością wszystkich mięśni: twarzy, ust, języka, dziąseł, podniebienia, mięśni fonacyjnych
(krtani), mięśni oddechowych,
dłoni itd. Hipotonia mięśniowa (obniżone napięcie) stanowi zatem duże utrudnienie
w rozwoju dzieci z zespołem
Downa i bezpośrednio wpływa na możliwości i jakość mówienia. Obniżone napięcie
mięśniowe dotyczy też mięśni brzucha, przepony, mięśni
międzyżebrowych i wpływa na
zaburzenia funkcjonalne układu oddechowego. Nieprawidłowości te pośrednio wpływają na częste infekcje, skłonność do przeziębień i przewlekłego nieżytu nosa. Zaburzenia równowagi napięcia mięśniowego prowadzą do przewagi jednej grupy mięśni nad
drugą.
W zespole Downa ten brak
równowagi w okolicach twarzy powoduje, że mięśnie języka przeważają nad wiotkością
mięśnia okrężnego ust i mięśni policzkowych. Widoczne
to jest na twarzy dziecka z zespołem Downa, która kojarzy
się z otwartymi ustami i wysuniętym językiem ułożonym
bezładnie na dolnej wardze.
Obniżone napięcie mięśniowe jest wskazaniem do masaży logopedycznych – masażu
zewnętrznego twarzy, mięśni
przełyku, mięśnia okrężnego
ust, wewnętrznego jamy ust-

nej – które powinny być integralną częścią terapii logopedycznej. Warto też dość wcześnie wprowadzać ćwiczenia
stymulujące czucie narządów
mowy. Stymulacja taka doskonale wpływa na świadome ruchy aparatu artykulacyjnego – aby dziecko mogło wypowiadać konkretne słowa, musi
najpierw czuć ruchy i ułożenie
własnych narządów artykulacyjnych w jamie ustnej.
Zaburzenia w tej sferze
wpływają na późniejsze pojawienie się dźwięków i pierwszych słów oraz znacznie utrudniają rozwijanie się
sprawności językowej i komunikacyjnej. Wpływ na te opóźnienia mają nie tylko zaburzenia czuciowo-ruchowe aparatu mowy czy upośledzenie umysłowe, ale także szereg wad ﬁzycznych występujących w zespole Downa. Wady
te umiejscowione są w dużej
mierze w obrębie jamy ustnej
i przejawiają się, m.in.: wąskim, wysoko wysklepionym
podniebieniem (zwanym podniebieniem gotyckim) oraz
znacznie skróconym podniebieniem miękkim pozbawionym języczka. Anomalie w
budowie anatomicznej dotyczą również języka, który jest
często zbyt rozrośnięty, gruby, ciężki, mięsisty i mało ruchliwy, pozbawiony możliwości pionizacji czyli unoszenia
czubka języka do podniebienia.
Innymi wadami anatomicznymi wpływającymi na rozwój
mowy są m.in.: wadliwa budowa anatomiczna krtani, asymetryczne ustawienie więzadeł głosowych, nieprawidłowa budowa anatomiczna nosogardzieli czy wady zgryzu.
Nie bez znaczenia są też zaburzenia percepcji słuchowej czy
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ubytek słuchu, a także wady
wzroku, które również obniżają zdolności przyswajania
mowy. Dziecko z wadą wzroku ma ograniczone możliwości odczytywania mowy z ruchów warg, co przy jednoczesnym ubytku słuchu, znacznie obniża jego zdolności poznawcze i rozwojowe. Fizyczne zmiany w budowie anatomicznej narządów mowy znacząco wpływają nie tylko na
rozwój mowy i komunikacji,
ale także mają one ogromny
wpływ na szereg problemów
związanych z oddychaniem,
połykaniem śliny czy przyjmowaniem pokarmów o stałej
lub ciekłej konsystencji.
Obniżone napięcie w okolicy twarzy, szyi i karku powoduje nieprawidłowe ruchy
mięśni przełyku, utrudniając
przedostanie się treści pokarmowej przez przełyk. Często
też wady anatomiczne powodują nadmierne ślinienie i ślinotok. Dlatego też niezwykle ważna we wczesnej interwencji logopedycznej jest stymulacja prawidłowego ssania
i połykania, a potem gryzienia, żucia i połykania pokarmów o stałej konsystencji. Narządy biorące udział w połykaniu – wargi, język i podniebienie – są także odpowiedzialne
za prawidłowy rozwój mowy.
W rozwoju mowy prawidłowe połykanie ma zatem istotne znaczenie, gdyż przygotowuje narządy artykulacyjne do
pracy – stymuluje czubek i tylną część języka oraz podniebienie miękkie.
Ograniczenia anatomicznoﬁzjologiczne w zespole Downa stanowią przeszkodę w
prawidłowym rozwoju mowy
i funkcji prymarnych (oddychanie, ssanie itp.), dlatego też
ogromne znaczenie ma wczesna interwencja logopedyczna. Bardzo ważne jest to, aby
każde dziecko z zespołem Downa już od pierwszych tygodni swojego życia poddawane było systematycznej i intensywnej stymulacji logopedycznej po to, aby umożliwić mu
jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego.

16 STRONA

21

„Złota Jesień”
w Kleszczewie
„Nasz uśmiech losu”, „Dziewczyna taka jak ja”.
Po koncercie seniorzy bawili się przy tanecznych melodiach
zespołu „Sekret”. Razem z nimi
w tańcach uczestniczyli członkowie Klubu Samopomocy w
Kleszczewie.

NATALIA WIŚNIEWSKA

FOT. (3X) MACIEJ FRĄCKOWIAK

października
gmina
Kleszczewo znowu obchodziła, jak co roku, tradycyjny Dzień Seniora – tyle,
że tym razem pod atrakcyjną
nazwą „Kleszczewska Złota
Jesień”. Prawie czterystu gości tego wydarzenia powitał
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wójt Bogdan Kemnitz.
Seniorzy wysłuchali występu dwóch lokalnych zespołów:
„Kleszczewianie” i „Stokrotki”
oraz koncertu Danuty Mizgalskiej, której akompaniował Piotr
Żórawski. Ta popularna artystka nagrała ponad 150 piosenek,
między innymi takie przeboje
jak „Jestem Twoją Lady”, „Casablanca”, „Okruchy wspomnień”,

GRUDZIEŃ 2016

soby z niepełnosprawnościami z Kleszczewa i gminy, dzięki inicjatywom miejscowego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia „Pomagam”, często uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, poznając odległe miasta i regiony
Polski. Tym razem, 4 listopada, wraz ze swoimi rodzinami i pracownikami Ośrodka
Pomocy Społecznej, poznawali wspaniałe zabytki i inne
atrakcje Wrocławia.
Zwiedzali z przewodnikiem
wyspę katedralną i stary rynek z
pięknymi, odnowionymi kamienicami. Z zapałem fotografowali tutaj szczególną osobliwość,
czyli kamienne krasnale. Podziwiali wrocławski Ostrów Tumski, bardzo zadbany i odrestaurowany. Zainteresowanie wzbudziła między innymi Brama Kluskowa. Nazwano ją tak od le-

Przed obrazem
Kossaka i Styki
gendarnej kluski, która skamieniała na łuku owej bramy, łączącej kościół pod wezwaniem św.
Idziego z Domem Kapituły.
Szczególnych jednak przeżyć
dostarczył
wycieczkowiczom
pobyt we wrocławskim Muzeum
Narodowym. Tutaj „Panorama
Racławicka”, czyli obraz sławnej
bitwy autorstwa Wojciecha Kossaka i Jana Styki, fenomen polskiej kultury i tradycji narodowej,
wprawił zwiedzających w niekłamany zachwyt.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM
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15 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „FOUNTAIN HOUSE”

Pomost łączący ludzi
ria różnych zdarzeń. Przez ten
czas Dom znacząco się rozwinął – zrealizowano szereg inicjatyw, wdrożono ciekawe pomysły
na zajęcia terapeutyczne, dzięki czemu wzrastał poziom samodzielności oraz życiowej zaradności uczestników. Głównym
celem placówki jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością integracji ze społeczeństwem. ŚDS to pewnego rodzaju
pomost łączący ludzi. Mówiła o
tym Maja Mintura-Woźniak, kierownik ŚDS.

Życzenia i gratulacje od przedstawicieli
warszawskiego Domu „Pod Fontanną”.
ą przystanią i pomocą dla
tych, którzy sami nie byliby
w stanie podźwignąć się z kryzysu. Prowadzą rehabilitację
społeczną, zachęcają do podejmowania aktywności zawodowej. W Środowiskowym Domu
Samopomocy „Fountain House”
w Poznaniu, bo o tej placówce
mowa, kompleksowe wsparcie otrzymuje 50 osób z problemami zdrowia psychicznego,
głównie ze schizofrenią. Dom
od sierpnia 2001 roku prowadzi
Stowarzyszenie Osób i Rodzin
na rzecz Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc”.
ŚDS „Fountain House” to, jak
informują przedstawiciele organizacji, pierwsza w Polsce placówka oparta na międzynarodowym modelu domów-klubów
„Fountain House”. Utworzenie jej
w stolicy Wielkopolski było znaczącym osiągnięciem w dziedzinie rehabilitacji osób z problemami zdrowia psychicznego,
bo tego typu placówek jest wciąż
zbyt mało.
Działalność Domu od samego początku funkcjonowania
wspiera Miasto Poznań i Duński Komitet Helsiński Praw Człowieka. Osoby po kryzysach psychicznych nabywają umiejętności niezbędne w codziennym życiu, a co najważniejsze, uczą się
radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Uczestnicy biorą
udział w zajęciach w pracowni
kulinarnej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ogrodniczej,
krawieckiej i innych, uczą się

między innymi obsługi komputera, pisania prostych pism urzędowych, prowadzenia rozmów
telefonicznych czy obsługi ksero.
16 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich świętowano uroczystość 15 lat istnienia placówki.
Uczestnicy dziękowali przedstawicielom instytucji oraz osobom zaangażowanym w pomoc
wręczając pamiątkowe statuetki. Statuetki otrzymali między
innymi: Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych, Włodzimierz Kałek, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, Margareta
Kępińska-Jakobsen z Duńskiego Komitetu Helsińskiego Praw
Człowieka i Elżbieta Ryglewicz,
pierwszy prezes Stowarzyszenia
„Zrozumieć i Pomóc”.

Uczestnicy
zaprezentowali
również fragmenty własnej poezji i prozy. Przygotowali ponad
30 ciast wypieczonych w pracowni kulinarnej. Uroczystości
towarzyszyła ponadto wystawa
plac plastycznych ich autorstwa.
Muzycznym dopełnieniem całości wydarzenia był koncert zespołu „Artu’S kwartet” – kwartetu smyczkowego, w skład którego wchodzą studentki i absolwentki Akademii Muzycznej w
Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

Spektakl pod tytułem „Słowo”.

ŚDS „Fountain House” to miejsce, które tchnie specyﬁczną atmosferą. Cechuje je troska, wzajemny szacunek i zaufanie. Dzięki pracy wielu osób uczestnicy
czują się akceptowani, nawiązują między sobą relacje, uczą
się zasad współpracy, a ponadto nabywają szereg kompetencji przydatnych w życiu zawodowym oraz społecznym.
Katarzyna Majer, prezes Stowarzyszenia, zwróciła uwagę, że dla historyka 15 lat to niewiele, ale dla uczestników i pracowników ŚDS to cała histo-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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Uzdolnienia
uczestników
można było podziwiać właśnie
na uroczystości jubileuszowej.
Grupa teatralna „Pod Fontanną” działająca w ŚDS wystawiła spektakl pod tytułem „Słowo”,
za który została nagrodzona w
tegorocznym IV Powiatowym

Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”. Aktorzy
ukazali jak doniosłe znaczenie
ma w dzisiejszych czasach komunikacja oraz jaki wpływ na
nasze życie mają nowoczesne
technologie.

Te prace można było oglądać podczas uroczystości.
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Efektem będzie umożliwienie
udziału większej grupie zawodników Bocci we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu szkolenia kadry narodowej w kierunku Igrzysk Paraolimpijskich.

Razem
uczą się żyć
KOMORNIKI

U

czniowie klasy IIe i członkowie Szkolnego Koła Małego Wolontariatu, działającego w Szkole Podstawowej nr
2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, 19 października brali udział w zajęciach warsztatowych w ramach
kampanii społecznej
„Uczmy się razem żyć – edukacja na rzecz integracji dzieci z
niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych”.

hali sportowej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne
START we współpracy z Polskim Związkiem Bocci zorganizowało trwające w dniach
od 6 do 10 października Międzynarodowe Zawody PolskaBOCCIA 2016. Poznań jest kolebką polskiej Bocci – dyscypliny paraolimpijskiej skierowanej przede wszystkim do
osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Poznań coraz częściej przyciąga do siebie światową Boccię.

Lalki wielkości 1,5 metra poruszane przez aktorów przybliżyły dzieciom historię przyjaźni wesołego Maksa, zdrowego chłopca uwielbiającego grać
w piłkę i Agatki – dziewczynki z zespołem Downa. W lekki,
nawet nieco zabawny sposób
przedstawione zostały niektóre
problemy dziewczynki, wynikające z jej choroby. Po obejrzeniu
przez uczniów inscenizacji i rozmowie z aktorami dzieci wzięły
udział w kilku ćwiczeniach. Jedno z nich polegało na próbie mówienia ze słodką pianką lub żelkiem w ustach. To zadanie miało na celu uzmysłowić uczniom,
jak trudno jest mówić osobom z
zespołem Downa. Inne, polegające na podnoszeniu małej monety za pomocą nałożonej na
dłoń grubej rękawiczki uświadomiło dzieciom trudności, na które napotykają m.in. osoby z porażeniem mózgowym.
Zdobycie tych doświadczeń
i wczucie się w sytuację osób z
niepełnosprawnościami przekonało małych widzów, że takie dzieci jak Agatka, ale i inne z
niepełnosprawnościami, potraﬁą
wesoło się bawić, są dobre, miłe i
nie tylko można, ale warto się z
nimi zaprzyjaźnić. Cieszymy się,
że udało się nam znaleźć w grupie 18 szkół z terenu całej Wielkopolski, które zakwaliﬁkowały się do projektu „Uczmy się razem żyć”, realizowanego przez
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami dzięki współﬁnansowaniu
ze środków PFRON, będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W zawodach grupy paraolimpijskiej wystartowało ponad 50 zawodników z Kanady, Wielkiej Brytanii, Izraela, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Chorwacji, Rosji, Ukrainy
i Polski. W zawodach integracyjnych wzięli udział debiutujący w Bocci uczestnicy programu Unii Europejskiej Erasmus
+ Sport pod nazwą „BOCCIA –
podnoszenie jakości życia osób
niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską
dyscyplinę sportową Boccia” z
Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji i Gruzji.
Po kilku latach organizacji
PolskiejBOCCI i ubiegłorocznych World Boccia Open (w
czerwcu 2015 roku w Poznaniu wystartowało 150 zawodników z 31 krajów z 4 kontynentów) organizatorzy zapracowali na tak dobrą opinię, że BISFed (Światowa Federacja Sportowa Bocci) proponuje Polsce
zorganizowanie w 2017 roku
europejskich zawodów Bocci,
kwaliﬁkujących do kolejnych
Igrzysk Paraolimpijskich.

FOT. (2X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Aleksandra
Lewandowska

W

PolskaBOCCIA to nie tylko
zawody. Po raz pierwszy w historii tej dyscypliny dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki udało się równolegle zorganizować kurs polskich klasyﬁkatorów medycznych Bocci.
Kurs prowadziła Elsa Matthee z
Południowej Afryki – szef komisji klasyﬁkacji i członek zarządu
BISFed. Elsa Matthee jest światowym autorytetem klasyﬁkacji medycznej sportu paraolimpijskiego, zwłaszcza grupy zawodników z mózgowym porażeniem dziecięcym. Uczestnicy, którzy ukończyli kurs, otrzymali uprawnienia Narodowego Klasyﬁkatora Medycznego.

Czołówka zawodników i
szkoleniowców Bocci jest bardzo otwarta i przyjazna wobec debiutantów tej dyscypliny
i chętnie dzieli się doświadczeniami i metodami szkoleniowymi. Polska ze zdecydowanie krótszym stażem we współzawodnictwie międzynarodowym korzysta z takich form
wsparcia. Do Poznania na kilka dni przed zawodami przyleciał czołowy zawodnik Bocci, medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie, uczestnik
Igrzysk w Rio – Marco Disparlto z Kanady (wraz z asystentką
Joanną Marchlewicz) aby poświęcić swój wolny czas na treningi grupy naszych kadrowiczów Bocci. W grudniu ubiegłego roku mogliśmy uczestniczyć
w teście przedolimpijskim w
portugalskim Porto. Czworo zawodników kadry narodowej zostało zaproszonych przez Portugalski PCAND (Paralisia Cerebral – Associação Nacional de
Desporto – odpowiednik Polskiego Związku Bocci). Test objął szkolenie i zawody kontrolne z kadrą Portugalii – wiadomo, że Portugalczycy należą do
czołówki światowej w tej dyscyplinie. Zaproszenie do Porto było potwierdzeniem rosnącego potencjału Polskiej Bocci. Treningi dały świetną okazję do podpatrzenia techniki
zagrań, zachowania się na boisku, a przede wszystkim do
wymiany doświadczeń zawodników i trenerów. Miało to duże
znaczenie motywacyjne. Test
przedolimpijski był elementem
projektu Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego „Olimpijczyk
– przygotowanie zawodników
niepełnosprawnych do udziału
w Igrzyskach Paraolimpijskich”,
ﬁnansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

*
Rezultaty
CIA’2016:

PolskaBOC-

Zawody rozegrano indywidualnie w grupach BC1, BC4.
BC3, BC4 i w parach BC3 , BC4.
Najlepsze miejsca Polaków:
BC2 indywidualnie – II miejsce
Mateusz Urbański (klub „Pamara” Lublin); BC3 indywidualnie:
II miejsce – Damian Iskrzycki
(„Start” Bielsko Biała), III miejsce – Edyta Owczarz („Start”
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Międzynarodowa
PolskaBOCCIA
Poznań ); Grupa „Boccia” Erasmus+Sport I miejsce – Polska.

*
Zawody wsparli ﬁnansowo: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego i Miasto Poznań. Patronaty medialne nad
PolskąBoccią’2016 objęła Telewizja Poznań TVP3 i Radio
Merkury.

ROMUALD SCHMIDT
POLSKA FEDERACJA BOCCI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POLSKI ZWIĄZEK BOCCI
OFFICE@POLSKABOCCIA.PL
HTTP://POLSKABOCCIA.PL
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BOCCIAPOLSKA

Polska reprezentacja Bocci w czasie ceremonii otwarcia.

Edyta Owczarz.

Organizatorzy zawodów (od lewej): Elsa Matthee,
Beata Urbańska i Romuald Schmidt.

Marco Dispartlo z Kanady (w środku), zdobywca złotego
medalu w grupie BC4.

FOT. (5X) ARCHIWUM SRR „START”

W zawodach indywidualnych grupy BC3 złoty medal zdobył
Aleksandr Lagostaev (Rosja), srebrny – Damian Iskrzycki
(Polska) i brązowy – Edyta Owczarz (Polska).
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Z DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU WIELKOPOLSKIEGO

Zdrowsi i mądrzejsi
Błażej
Friedrich
POZNAŃ

Z

drowy tryb życia to nie
tylko ruch, ale również odpowiednie odżywianie. Zapędzeni w codziennej bieganinie często jemy
szybko i byle jak, nie zastanawiając się, jaki to ma
wpływ na nasze zdrowie.

Przestrzegano zasad higieny.

Wspólne przygotowywanie posiłku.
dywali się, jakich produktów najlepiej użyć, a również co można z nich wyczarować. Dla wielu z nich był
to pierwszy kontakt z nasionami chia (szałwii hiszpańskiej). Jak się okazało można z nich zrobić przepyszny
deser, a mają 8 razy więcej
kwasów Omega-3 niż dziki
łosoś czy 6 razy więcej wapnia niż mleko. Innym odkry-

ciem były owoce goji, które są równie smaczne jak
zdrowe. Owoce te zawierają
18 rodzajów aminokwasów,
w tym 8 aminokwasów egzogennych (nie produkowanych przez organizm, a dostępnych tylko w jedzeniu)
i aż 21 pierwiastków śladowych.

FOT. (3X) BŁAŻEJ FRIEDRICH

Wykład był przerywany
warsztatami
kulinarnymi.
Uczestnicy spotkania dowia-

e wrześniowym wydaniu
„Filantropa” na stronach
20 i 21 można przeczytać publikacje na temat spaceru z kijkami nordic walking oraz rozgrywek w bulle i boccię – działań
zrealizowanych przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w ramach współﬁnansowanego przez Powiat
Poznański zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Tym
razem prezentujemy kolejne
inicjatywy WZINR, kończące
wymienione zadanie.

*

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, realizując
współﬁnansowane przez Powiat Poznański
zadanie „W zdrowym ciele
zdrowy duch”, nie tylko zapewnił swoim członkom i
sympatykom ruch, ale również wiedzę o tym, jak duże
znaczenie dla zdrowia ma
właściwe odżywianie.
Zorganizowano
cztery spotkania we wrześniu i
październiku z dietetyczką
Joanną Teichert. Prelegentka
omówiła szczegółowo, jakie
produkty są zdrowe, a jakie
mniej. Kiedy i jak jeść. Wiele informacji było zaskakujących. Czy wiecie, że puszka
coli ma w sobie siedem łyżeczek cukru? Zamiast cukru czy słodziku lepiej użyć
stewii lub miodu, a dziennie
najlepiej jeść pięć posiłków.

W

Uczestnicy spotkania w Owińskach.

Ale korzystano nie tylko
z tak wymyślnych produktów – był też olej rzepakowy, kasza czy ﬁlet z piersi
kurczaka i inne znane z naszych codziennych posiłków.
Sztuka polegała na tym, aby
z tych wszystkich produktów
wyczarować posiłek zdrowy i dietetyczny. I udawało
się zrobić wspaniałe desery, musli własnej roboty czy
dietetyczny, a bardzo sycący obiad. Każdy miał wkład
w gotowanie, dzięki czemu
wiadomości lepiej się utrwalały. Spotkanie kończyło się
wspólnym spotkaniem przy
stole i konsumpcją przygotowanych dań oraz wymianą
kuchennych doświadczeń.

Członkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu udali się 29 października do Ośrodka Przywodnego
na Osiedlu Piastowskim na Ratajach w Poznaniu na partię kręgli.
Po zmianie obuwia na specjalne, przystosowane do gry na
torze, podzielono się na drużyny
i zaczęły się rozgrywki. Podczas
godzinnych zmagań udało się
rozegrać 10 przepisowych rund.
Czas upłynął bardzo szybko.
Była to okazja do zdrowego
ruchu, odprężenia i spędzenia
czasu wśród znajomych. Zasady gry umożliwiają nie tylko kibicowanie rywalom, ale również
rozmowę. Część z uczestników
pierwszy raz gościła na torze,

W

ramach
współﬁnansowanego przez Powiat Poznański zadania „W
zdrowym ciele zdrowy duch”
Członkowie Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu Ruchu spotkali się 19 października na Termach Maltańskich.
Zainteresowanie
pływalnią jest zawsze wśród
członków Związku bardzo
duże – to przyjemna i dostępna rehabilitacja.
Nie była to pierwsza ich wizyta na poznańskich termach.
Tym razem zaskoczeniem była
zmiana mechanizmów zabezpieczających szafki. Okazało się,
że tak prostą czynność można
mocno skomplikować i utrudnić.
Wspólnymi siłami udało się jednak pokonać otwarcie szafek i
w dobrym nastroju zanurzyć się
w termalnych wodach. Ci, którzy odważyli się wypłynąć na zewnątrz, podziwiali wspaniałą tęczę, która ukazała się nad Poznaniem. Przyjemnie było odpocząć w basenie solankowym,
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ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

Walka była zacięta
ale byli też doświadczeni gracze,
którzy wspomagali nowicjuszy.
Nie przeszkadzało to we wspólnej zabawie, bo o to w tym spotkaniu chodziło.
Zadanie zrealizowano w ramach
współﬁnansowanego
przez Powiat Poznański projektu „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

W grze w boccię debiutuje
Krystyna Jackowska.

FOT. (4X) BŁAŻEJ FRIEDRICH

Na torze Marek Konieczny.

Panie stają do walki.

Rywalizacja była zacięta. Rzut wykonuje Marian Król.

W termalnych wodach
wizacja, ale również chodzi o
przełamanie zawstydzenia. Łatwiej jest iść na basen w grupie
osób z niepełnosprawnościami niż samemu. Szczególnie ten
pierwszy raz, kiedy można się

FOT. (2X) BŁAŻEJ FRIEDRICH

jacuzzi, skorzystać z biczy wodnych i zjeżdżalni.
Celem realizowanych przez
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zadań jest
nie tylko rehabilitacja, akty-

Zanurzyć się w termalnych wodach…

Łatwiej iść na basen w grupie osób niż samemu.

przekonać, że jest możliwa pomoc nie tylko ze strony grupy,
ale również pracowników term
czy osób postronnych. I to jest

szczególnie cenne w podejmowanych przez Związek inicjatywach.

BŁAŻEJ FRIEDRICH
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kazała się druga edycja
kalendarza, tym razem
pod tytułem „Power of Community 2017”, stanowiącego
zwieńczenie kampanii „BreastFit – Kobiecy biust. Męska
sprawa”.

Imieniny
Świętego Marcina
Poznaniu 11 listopada kojarzy się nie tylko, jak w
całym kraju, ze Świętem Niepodległości, ale również z rogalami marcińskimi i z imieninami ulicy Święty Marcin, obchodzonymi od 22 lat. Również
w tym roku Święty Marcin poprowadził kolorowy korowód
pod Zamek, odebrał klucze od
Miasta i rozpoczął swoje świętowanie.
Były stragany z rogalami, napojami, chlebem ze smalcem.
Były koncerty i sztuczne ognie.
Organizacje pozarządowe mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami.
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zajął, wraz ze Stowarzyszeniem
Młodych Animatorów Kultury, opuszczony lokal przy ulicy Święty Marcin 49 i zaprosił
wszystkich chętnych do udziału w warsztatach pod nazwą
„Jesienne Laboratorium”. Zaraz
po paradzie ustawiła się kolejka chętnych do udziału w nich,
ale organizatorzy najpierw musieli przyozdobić salę, rozłożyć rekwizyty, przygotować narzędzia i materiały. O godzinie
piętnastej, zgodnie z zaproszeniem, otwarto drzwi, a dzieci i dorośli mogli zająć miejsca
przy stołach i rozpocząć wspaniałą zabawę. Ci, którzy nie
mieli pomysłu, mogli liczyć na
pomoc wolontariuszy Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu i Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, inni bez wsparcia, od razu
zaczęli ujawniać swoją artystyczną wrażliwość.
Jedni zdobili słoiki przy pomocy raﬁi, wstążek, cekinów oraz
różnego rodzaju farb. Inni budowali wspaniałe konstrukcje z
kasztanów: fantastyczne samochody, zamki, zwierzęta. Lub na
styropianowych kulach przy pomocy szpileczek tworzyli wspaniałe bombki choinkowe. Warsztaty prowadzone z myślą o najmłodszych cieszyły się wielkim
powodzeniem u dorosłych, którzy wyczarowywali cudeńka ze
zwykłych materiałów. Częstowano herbatą i ciastem własnego wypieku – zupełnie jak przy
narodzinach tej tradycji. Praca
trwała do godziny osiemnastej.

Wszyscy z żalem opuszczali gościnny lokal.
Po roku przerwy Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu
Ruchu wrócił na Święty Marcin. I
dobrze się stało. Doświadczenia
wyniesione z pierwszej imprezy zaprocentowały. Warsztaty
były bardziej otwarte na mieszkańców Poznania. Pokazały, że
dzięki surowcom wtórnym i da-

rom jesieni można zrobić wspaniałą, warsztatową, integracyjną
imprezę. Imponujące jest również i to, że właśnie osoby z niepełnosprawnościami zorganizowały coś dla pełnosprawnych.
To „coś”, czyli „Jesienne Laboratorium”, okazało się strzałem w
dziesiątkę.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

W tym roku do kalendarza
„Power of Community 2017” zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów w Trójmieście. Są to trenujący intensywnie sportowcy, więc ich sylwetki są bardzo dobrze wyrzeźbione.
– Wszyscy sportowcy z powagą przykładali się do zdjęć.
Propozycję udziału w akcji przyjęli jako zaszczyt. Zdają sobie sprawę, jak ważne jest
zdrowie kobiet. W tym roku
zdecydowaliśmy się zrobić

Strzał w dziesiątkę: warsztaty „Jesienne Laboratorium” WZINR.

5

listopada w salonie poznańskiej IKEA odbyła
się akcja „Drużyny Szpiku”
promująca dawstwo szpiku i krwiodawstwo, połączona ze zbiórką pieniędzy na
rzecz dzieci chorych onkologicznie oraz ich rodzin. Wolontariusze Drużyny edukowali, informowali oraz pomagali klientom w pakowaniu zakupów. Było to kolejne wspólne działanie Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” i IKEA.

Cudeńka ze zwykłych słoików i bombki na choinkę
ze styropianowych kul.
Zajęcia
dla dzieci i dorosłych.

FOT. (3X) BŁAŻEJ FRIEDRICH

W

– Jest to pierwsza kampania skierowana do mężczyzn
z przesłaniem, aby zadbali o
zdrowie swoich kobiet. W 2015
roku powstał kalendarz „Winners Never Quit 2016”, gdzie
sportowcy z sopockiego klubu CrossFit3Miasto z managerem projektu Jakubem Popławskim, wystąpili w sesji zdjęciowej. 12 aktów przedstawiających atletów podczas treningu
złożyło się na kalendarz, z którego cały dochód został przeznaczony na Fundację „OnkoCafe”, wspierającą kobiety z rakiem piersi – powiedziała Anna
Kupiecka, prezes Fundacji.

– Pracownicy salonu przyjęli serdecznie nas jak zawsze. Poznański salon chętnie dzieli się swoimi ogromnymi możliwościami promocyjnymi oraz potencjałem do kwestowania. IKEA
była cała na czerwono i „naszpikowana”. Współpraca z
tak pozytywnymi ludźmi to
sama przyjemność. Zebraliśmy niemal 9 tysięcy złotych
– powiedziała Marta Pyżyńska-Wójtowicz, koordynator
„Drużyny Szpiku”.
Wolontariusze na dwóch
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warsztatów psychologicznych
i innych form wsparcia. Celem
jest też poprawa jakości życia
chorych w trakcie i po zakończeniu leczenia, w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu.
Ważna w działaniach Fundacji
jest edukacja, jak żyć zdrowo i
przeciwdziałać chorobom onkologicznym.

Kobiecy biust
– męska sprawa
FOT. JAN GÓRCZAK

W Polsce rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym kobiet.
Rocznie na raka piersi zapada
około 17 tysięcy Polek, a około
5 tysięcy umiera.

Sportowcy podczas sesji zdjęciowej.

Misją Fundacji, której przewodzi Anna Kupiecka (w 2010
roku zachorowała na nowotwór piersi), jest integracja środowisk pacjentów onkologicznych i ich bliskich poprzez
tworzenie klubów pacjentów,

FOT. FUNDACJA „ONKOCAFE”.

nową formę kalendarza, nowe
zdjęcia w nowym miejscu. Męska ekipa bez marudzenia i wytrwale pozowała do zdjęć w surowej, betonowej hali – powiedział Jakub Popławski, project
manager kalendarza „Power of
Community”.

Od lewej: Jakub Popławski – project manager kalendarza,
Adrianna Sobol – psychoonkolog Fundacji. OnkoCafe,
Anna Kupiecka, Jan Górczak – fotograf.

– Dlatego tak ważna jest proﬁlaktyka raka piersi, w której
znaczącą rolę może odegrać
mężczyzna. Jego wsparcie dla
kobiety podczas choroby jest
bezcenne. Powstaje jednak pytanie: jak zachęcać i wspierać?
Stąd pomysł na BreastFit, czyli
sztukę badania piersi, rozmowy oraz wsparcie emocjonalne – wyjaśnia Anna Kupiecka.
Całkowity
dochód
ze
sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na działania
statutowe i nowe projekty Fundacji, pomagające pacjentom
onkologicznym i im bliskim w
walce z rakiem piersi.
Kalendarz można zakupić na
stronie: http://breastﬁt.onkocafe.pl/kalendarz/ oraz www.
onkocafe.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

W IKEA – po szpik i krew
wracają na drużynowe akcje
w IKEA, co bardzo pomaga
działać skuteczniej i efektywniej na rzecz chorych dzieci i
ich rodzin.
O współpracy „Drużyny
Szpiku” z IKEA mówi Paulina Kaczmarek, koordynator
ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA:
– „Drużyna Szpiku” współpracuje z nami od kilku lat.
Za każdym razem pojawiają
się u nas wolontariusze, którzy promują Fundację wśród
klientów oraz pomagają pakować ich zakupy przy kasach. Zawsze spotykamy się
z ciepłym odbiorem tego rodzaju akcji przez naszych
pracowników i klientów.
Cieszymy się, że możemy
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. MARTA PYŻYŃSKA-WÓJTOWICZ

stanowiskach zapraszali ludzi do rozmowy i uświadamiali, jak ważne jest dawstwo szpiku oraz przekonywali do zapisania się do bazy
potencjalnych dawców szpiku. Wolontariusze stacjonowali także przy kasach, gdzie
pakowali klientom zakupy
i kwestowali na rzecz swoich podopiecznych. Godnie
reprezentowali logo „Drużyny Szpiku” i bez reszty oddali
się działaniu. Pomagali gimnazjaliści i licealiści z Bolechowa pod nadzorem Natalii Marchewki, gimnazjalistki
z Gimnazjum nr 54 w Poznaniu wraz z panią Bożeną Konieczną, licealiści z XXV LO
w Poznaniu pod kierownictwem Ewy Steciąg oraz debiutujące dzieci z Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki. Wolontariusze chętnie
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PIES W SZKOLE(4)

„Promień”
z wierszami

Spójrz, poczuj, dotknij,

M

arianna Wachowiak lubi
przebywać w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej nr
3 Klubie „Promień” na osiedlu
Piastowskim w Poznaniu. Ma
tu swoich przyjaciół i znajomych, z którymi spędza wolny
czas. Żartuje, że ma teraz dwa
domy: ten mały M-3, w którym
mieszka i ten duży, pełen ludzi
„Promień”.
Tutaj też powstają jej wiersze, bo w klubie pani Marianna
znalazła wdzięcznych odbiorców. Pisze utwory satyryczne, liryczne, okolicznościowe z okazji
świąt, imienin, urodzin, różnych
rocznic. To zajęcie daje jej poczucie spełnienia i radości życia.

„Pies został stworzony
specjalnie dla dzieci.
Jest bogiem zabawy”.
(Henry Ward Beecher)

R

ola psa w terapii dzieci to
nauka, zabawa i nowe doświadczenia. Uczniowie chętnie współpracują z psem podczas wspólnie realizowanych
zadań. Dzięki temu można
organizować różnego rodzaju sytuacje, podczas których
dzieci mają możliwość nabywania nowych doświadczeń i
eliminowania czy przepracowywania zaburzeń, które prezentują.

FOT. AURELIA PAWLAK

AURELIA PAWLAK

Marianna Wachowiak
prezentuje obraz
– nagrodę za wiersze.

W Teatrze
Nowym
26

listopada grupa osób niepełnosprawnych z osobami towarzyszącymi spędziła wieczór „andrzejkowy” w
Teatrze Nowym w Poznaniu.
Wysłuchaliśmy recitalu Bożeny Borowskiej-Kropielnickiej
„Moja Piaf”.
Aktorka śpiewała piosenki wciąż popularnej i podziwianej na całym świecie wokalistki francuskiej Edith Piaf, zmarłej w 1963 roku. Poznańska wykonawczyni trafnie oddała dramatyzm utworów niezapomnianej piosenkarki, imitując także
niepowtarzalny tembr jej głosu. Aktorka wykonała piosenki
Piaf w większości w języku polskim, dzięki czemu wywarły one
tym większe wrażenie na słuchaczach.
Wizyta w teatrze to ostatnie
działanie w ramach projektu „Teatromania”, dotowanego przez
PCPR ze środków PFRON.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W trakcie programowania
terapeutycznych zajęć z Hondą wkraczam często na “trudny grunt” zaburzeń o podłożu sensorycznym. Wszyscy
uczniowie, z którymi pracuję,
prezentują jakieś zaburzenia z
tego obszaru. Dotyczy to nieprawidłowej percepcji zmysłowej z różnych systemów: czuciowego (priopriocepcji – czucie głębokie) i taktylnego (czucie powierzchniowe), wzrokowego, węchowego, przedsionkowego (odpowiedzialnego za
równowagę), smakowego czy
słuchowego. Dysfunkcje te polegają na nieprawidłowej organizacji bodźców zmysłowych.
Efektem tego może być nadwrażliwość lub podwrażliwość
na bodźce płynące z otoczenia, obniżony poziom uwagi, koncentracji i koordynacji
wzrokowo-ruchowej, problemy z zachowaniem, obniżone
kompetencje językowe , niezborność ruchowa, stymulacje, ﬁksacje, unikanie nowych
sytuacji, miejsc, przedmiotów,

nieprawidłowe reagowanie na
smaki , zapachy, hałasy. Tych
problemów może być nieograniczona ilość. Z nich się nie
wyrasta. Niezbędna jest odpowiednia interwencja terapeutyczna, aby pomóc dziecku je
wyeliminować lub nauczyć go
z nimi żyć.
Przepracowywanie tych tematów zwłaszcza z dziećmi z
niepełnosprawnością intelektualną, dla których racjonalność argumentacji nie jest zrozumiała i znacząca, niezbędne jest praktyczne doświadczenie. W tych przypadkach
możemy włączyć psa do pracy. Honda pracująca w Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu doskonale sprawdza się
w zajęciach o charakterze Terapii z Psem(TP). Praca z Hondą jest zaplanowana i ukierunkowana na konkretny cel rehabilitacji, w tym przypadku na
eliminowanie istniejących zaburzeń sensorycznych. Zajęcia mają charakter indywidualny, są odpowiednio dokumentowane, monitorowane i podlegają ewaluacji. Jeżeli są pro-

wadzone systematycznie i odpowiednio zaplanowane, efekty są znaczące. Co ważniejsze,
praca przynosi radość wszystkim: dziecku, psu i terapeucie.
Wtedy tak naprawdę możemy
mówić o sukcesie terapeutycznym.
Zaburzenia
sensoryczne, zwłaszcza te związane z
nadwrażliwością, są dla dzieci bardzo problematyczne, bowiem często odbierane są jako
znaczny dyskomfort w postaci bólu, strachu czy lęku.
Dziecko unika wówczas bodźców, miejsc czy sytuacji, które są dla niego tak bardzo nieprzyjemne. Eliminowanie tych
trudnych problemów z Hondą
jest dużo łatwiejsze i atrakcyjniejsze. W czasie kontaktów z
pieskiem dzieci często zapominają o swoich lękach, próbują włączać się w zabawy
z psem powoli doświadczając tego co jest dla nich trudne . Już sam kontakt ﬁzyczny z
psem pozwala na odbieranie
bardzo zintegrowanych doznań sensorycznych: doświadczania faktury jego ciała, bardzo zróżnicowanej w zależności od miejsca dotyku. Pojawiają się wrażenia termiczne,
czujemy zapach psa, zapach
karmy, którą mu podajemy, ale
także poznajemy jej strukturę.
Śledzimy wzrokiem jego ruchy podczas różnych aktywności, różnicujemy dźwięki, jakie wydaje i możemy lokalizować dzięki temu jej miejsce w
naszym otoczeniu. Ale co najważniejsze, wykorzystujemy
umiejętności Hondy, która zaprasza nas do zaprogramowanej zabawy, mającej na celu
eliminowanie dysfunkcji sensorycznych.
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posmakuj, posłuchaj...
A jak w praktyce wygląda
taka praca? Można ją przedstawić tylko w wielkim skrócie:

percepcja węchowa:
 Honda przynosi ukryte w
sali smakołyki – poszukuje ich wykorzystując naturalny, najczęściej wykorzystywany przez siebie zmysł
– węch. Dzieci mają możliwość doświadczyć przyniesionych przez Hondę przedmiotów – powąchać i zidentyﬁkować z prezentowanym
desygnatem: sosna – drzewo, jaśmin – krew, róża –
kwiat itp.;
percepcja prioprioceptywna:
 uczeń prezentuje zaburzenia czucia głębokiego – rolujemy go w koc obciążeniowy – Honda przynosi piłeczki o różnych fakturach,
którymi masujemy dziecko,
 do misek z wodą o różnej
temperaturze (tolerowanej
przez dzieci i psa) wrzucamy guziki, kasztany i piłecz-

i wiedza na temat problemów
prezentowanych przez dzieci
oraz umiejętność dostosowania
ich do możliwości psychoﬁzycznych podopiecznych. A efekty
mogą być znaczące. Nie wszystkie zaburzenia sensoryczne da
się wyeliminować, ale z niektórymi można nauczyć się żyć.
Wynika to z neuroplastyczności
naszego mózgu. Im mniejsze
dziecko, tym większe są możliwości zmian i modyﬁkacji dzięki zwielokrotnianiu się połączeń
synaptycznych.
Ciągła nauka, zabawa, nowe
sytuacje i doświadczenia, a
przede wszystkim ruch, pozwalają na uruchamianie mechanizmów kompensacyjnych.
Działania natomiast bezpośrednio wynikają z motywacji.
Motywacja to nic innego jak
chęć dziecka do aktywności i
podążanie za konkretnym celem. Podczas pracy z pieskiem
uczniowie doskonale się bawią, a ja z Hondą poprzez kontrolowany dopływ bodźców
sensorycznych buduję możliwość pozytywnych zmian w
obszarze układu nerwowego.
Tego typu forma zajęć została zdeﬁniowana przez Towarzystwo Delta(USA) jako AAT
(Animal Assisted Therapy),
czyli specjalnie opracowane i
przygotowane działania terapeutyczne, ukierunkowane na
konkretny cel. Pracując w tych
obszarach bazujemy na rozwoju sfery psychicznej, ﬁzycznej, intelektualnej, behawioral-

ki – Honda wyjmuje piłeczki, a uczniowie inne przedmioty,
 uwielbiana przez wszystkich zabawa w szarpanie –
dzieci trzymają zabawkę z
jednej strony, a piesek z drugiej – i kto wygra?
 uczniowie chowają się pod
kocem, a Honda zdejmuje
koc i sprawdza, czy tam są;
percepcja taktylna:
 uczeń podaje smakołyk
z ręki – Honda podejmując smakołyk liże językiem
rękę – jak wiele może być
różnych interpretacji doznanych wrażeń? Na pytanie terapeuty, jaki jest język
Hondy odpowiedzi może
być mnóstwo: ciepły – zimny, szorstki – gładki, mokry
– suchy itp., bowiem wrażenia z tego typu kontaktu są
bardzo różne, indywidualne,
a wszystkie jak najbardziej
prawdziwe;

da pociągając za przymocowaną do niej linę,
 Honda pokazuje, jak można
pokonywać różnego rodzaju przeszkody, a dzieci naśladują jej aktywność.

percepcja przedsionkowa:
 dzieci siedzą na huśtawce,
którą wprawia w ruch Hon-

Tych propozycji zabaw może
być nieograniczona ilość. Potrzebna jest tylko wyobraźnia

FOT. (5X) JERZY KOT

percepcja wzrokowa:
 uczeń rzuca piłeczki, których kontakt z podłożem
powoduje efekty świetlne,
 Honda przynosi te piłeczki i
oddaje do ręki rzucającego,
 Honda kula piłeczki, a
dziecko śledzi tor ich ruchu,
 Honda włącza lampy sensoryczne, a dzieci je gaszą;
percepcja słuchowa:
 na polecenie Honda podchodzi i dotyka nosem
dzwonka, który wydaje różne efekty dźwiękowe, dzieci
naśladują jej aktywność,
 uczniowie chowają smaki w
pojemnikach wypełnionych
szeleszczącymi papierkami, a Honda je stamtąd wyjmuje,
 piesek przynosi porozrzucane po sali plastikowe butelki z których dzieci następnie wykonują instrumenty;
percepcja smakowa:
 uczeń przygotowuje tort
dla Hondy z okazji jej urodzin – składa się on ze smakołyków, które są jadalne zarówno dla człowieka jak i dla psa: gotowane
jajko, jabłko, marchewka,
szynka, kurczak gotowany,
ryż – przygotowujemy tort,
ale wcześniej sprawdzamy,
czy wszystkie produkty są
smaczne;

25

nej i społecznej. Nasze dzieci nabywają nowych doświadczeń, przełamują opory, są gotowe na nowe wyzwania.
„Pies ma jeden cel w życiu...
podarować komuś swe serce”
(J.R.Ackerley)

MAJA SZWANKA
DOGOTERAPEUTKA
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Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu szczególną opieką otoczeni są uczniowie ze złożonymi
potrzebami komunikacyjnymi,
ponieważ porozumiewanie w
życiu każdego człowieka należy do spraw najważniejszych.
W celu podniesienia jakości
pracy z uczniami niemówiącymi w szkole utworzono Zespół
do Spraw Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC),
który pracuje z uczniami niemówiącymi oraz propaguje ich prawa.
AAC (Augmentative and Alternative Communication) to komunikacja alternatywna i wspo-

9 DOPIEWSKA JESIEŃ TEATRALNA

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Kto się kryje
po drugiej stronie?

Za chwilę okaże się, że zamiast węgla w torbie są…dukaty!

K

ilkunastu seniorów z
różnych stron Wielkopolski po raz kolejny gościło w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie w
powiecie poznańskim. W
tym właśnie miejscu 21 listopada odbył się 9 Wielkopolski Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów – „Dopiewska Jesień
Teatralna”. Wydarzenie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury w Dopiewie.

Patronat honorowy nad
spotkaniem sprawował Zbigniew Hoﬀmann, wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan
Grabkowski, starosta poznański i Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo. Patronat medialny – „Filantrop
Naszych Czasów”, TVP 3 Poznań, Radio „Merkury”, „Puls
Gminy Dopiewo”, Twoja Telewizja Internetowa i „Czas Dopiewa”.
Gości przywitała Elżbieta
Nowicka, dyrektor GBPiCK w
Dopiewie. Udział wzięły grupy teatralne z Poznania, Grodziska Wlkp, Opalenicy, Dopiewa, Lisówek i Buku. Tematyka przedstawień była
zróżnicowana. Grupa teatralna „Pogodna Jesień” z Domu
Dziennego Pobytu pod taką
samą nazwą przygotowała
widowisko pod tytułem „Na

ludowo”. Były przyśpiewki
ludowe oraz zabawne scenki. Jedna z nich nawiązywała do emitowanego w latach
90 programu telewizyjnego
„Randka w ciemno”. Za parawanem czekały trzy kobiety,
ale znajdujący się po drugiej
stronie mężczyzna mógł wybrać tylko jedną. Jakież było
rozczarowanie
partnerów,
kiedy okazało się, że zamiast
zagranicznej podróży czeka
ich wycieczka do położonej
nieopodal wsi!
Spektakl pod tytułem „Dobro powraca” przygotowała
grupa teatralna „70+” z Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Mieszkańcy DPS przypomnieli publiczności, że w
życiu liczą się nie tylko sława i pieniądze, ale przede
wszystkim dobro i szczęście
drugiego człowieka. Była też
ciekawa opowieść pod tytułem „Kiedy kobieta staje się
babcią” w interpretacji grupy
teatralnej „Nigdy nie jest za
późno” z Domu Dziennego
Pobytu dla Seniorów w Opalenicy.
Prezentacje oceniało jury w
składzie: Janusz Andrzejewski (przewodniczący jury, aktor Teatru Nowego w Poznaniu), Maria Michalczyk (prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy
Dopiewo) i Tomasz Kruczek
(pisarz). Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki.

KAROLINA KASPRZAK
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to powiedział, że jesienne
popołudnie musi być szare,
nudne i zwyczajne? Co zrobić,
aby tak nie było? Odpowiedź
jest jedna i naprawdę banalna:

magająca. Są to wszelkie sposoby i strategie, które umożliwiają
porozumiewanie się osobom ze
złożonymi zaburzeniami komunikacji.
Od trzech lat przyłączamy
się do obchodów związanych z
Międzynarodowym Miesiącem
AAC organizowanych przez Stowarzyszenie „Mówić bez słów”
w Warszawie. Dotychczas zorganizowaliśmy m.in. warsztaty
muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem gestów systemu Makaton dla najmłodszych uczniów,
warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych zapoznające z metodami komunikacji alternatywnej, spotkania informacyjne dla
nauczycieli, prezentację sprzętu

przyjść do Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na
spotkanie w Klubie Rodzica. Tu
niezmiennie od pięciu lat można rodzinnie, aktywnie, przy-
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FOT. (4X) ARCHIWUM ZSS NR 101

Nie mówię,
ale porozumiewam się

wysokiej technologii ﬁrmy Harpo, wystawę pomocy komunikacyjnych i książek metodycznych.
Dużym sukcesem okaza-

ły się nagrane przez nas teledyski AAC, pierwszy do piosenki
„Lubię mówić z tobą” („Akurat”)
i drugi – świąteczny – do pio-

senki „Jest taki dzień” („Czerwone Gitary”). Dzięki naszym działaniom uczniowie z trudnościami w komunikowaniu się mieli możliwość zaangażowania się
w ogromne przedsięwzięcie. Do
dziś wideoklipy są często oglądane i wspominane z ożywieniem, a piosenki budzą radość
nie tylko naszych uczniów.
Teledyski, zdjęcia, relacje z
działań zespołu AAC dostępne
są na stronie internetowej szko-

ły (http://www.zss101.poznan.
pl) oraz na „Facebooku” (Zespół
Szkół nr 101).
Jednym z priorytetowych zadań zespołu AAC jest stworzenie systemów komunikacyjnych
uczniom niemówiącym i mającym trudności w komunikacji.
Staramy się wyposażyć uczniów
w profesjonalny sprzęt do komunikacji tak, by ich siła sprawcza
oraz głos miały znaczenie.
AAC zmienia znacząco jakość
życia naszych uczniów. Jeżeli
mają możliwość porozumiewania się, to mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i
uczucia, pokonywać bariery w
komunikowaniu się i stawać się
niezależnymi. Nasi uczniowie
otrzymali taką szansę.

KATARZYNA SÓJKA
MONIKA DZIUBAŁKA

KLUB RODZICA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU

FOT. (3X) ARCHIWUM ZSS NR 101

Odkrywanie
smaków i zapachów

Włodzimierz Adamowicz (z prawej) – kucharz, nauczyciel,
społecznik w towarzystwie Michała Wieckiego
– taty ucznia Michała.
jemnie i pożytecznie spędzić
czas. I poznać ciekawych ludzi.
Tak było i tym razem.

Naszym gościem był Włodzimierz Adamowicz – kucharz, nauczyciel, społecznik. Człowiek,

który miał to szczęście i zaszczyt, że gotował dla prezydentów, książąt, celebrytów. W poniedziałkowe, listopadowe popołudnie przybyli rodzice, uczniowie, nauczyciele i absolwenci
naszej szkoły – entuzjaści i pasjonaci zdrowego i smacznego
gotowania. Pod czujnym okiem
naszego gościa poszerzaliśmy
wiedzę i umiejętności kulinarne
w atmosferze dobrej zabawy.
Wszyscy ochoczo zabrali się
do siekania, krojenia, mieszania,
by w krótkim czasie wyczarować smaczne, niebanalne sałatki i sosy. Zespołowa praca, miłe
rozmowy, spotkanie w innym
wymiarze pokazały, że przygotowywanie posiłków jest przyjemnością, a jedzenie to nie tylko
strawa dla ciała, ale i dla duszy.

Kolejna bowiem część spotkania upłynęła pod znakiem barwnych opowieści naszego gościa,
który okazał się rewelacyjnym
gawędziarzem. Anegdoty z zawodowego życia pana Włodzimierza były bogato ilustrowane
zdjęciami, na których obok niego mogliśmy rozpoznać prezydentów, biskupów, piosenkarzy,
aktorów...
Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem miłej
współpracy między panem Adamowiczem i naszą szkołą. Jest
jeszcze wiele przepisów do wypróbowania i opowieści do wysłuchania.

DARIA KRZYSZKOWIAK
MAMA UCZENNICY GABRYSI

MARIA GAWRON
OPIEKUN KLUBU RODZICA
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Sprawni
seniorzy
F

undacja „Senior Active”
realizuje program bezpłatnych zajęć z rehabilitacji psychoruchowej pod nazwą „Stacja Rehabilitacja”,
ﬁnansowany przez Miasto
Poznań. Zajęcia są przeznaczone dla osób powyżej 67
roku życia o obniżonej samodzielności – ze schorzeniami neurologicznymi, reumatologicznymi, po urazach
i zabiegach chirurgicznych.

Z UDZIAŁEM POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wolontariusze
o wolontariacie

Program trwa 7 tygodni –
rozpoczął się 14 listopada, a
zakończy 30 grudnia. Jest podzielony na kilka sesji rehabilitacyjnych. W każdym tygodniu z rehabilitacji korzysta
około 15 osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku. Są prowadzone z wykorzystaniem różnych metod
usprawniania, w tym ćwiczeń ﬁzjoterapeutycznych,
rehabilitacyjnych i kinezyterapii. Po zakończeniu zajęć
seniorzy mogą korzystać z
sali relaksu, w której jest dostęp do telewizji, Internetu,
biblioteczki.
Zajęcia odbywają się w
Dziennym Domu Opieki Medycznej „Senior Active” przy
ul. Tylne Chwaliszewo 25 w
Poznaniu. Budynek jest w
pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się
przy pomocy balkoników, kul
czy wózków inwalidzkich.
Będą przeprowadzone badania ankietowe dotyczące zadowolenia z zajęć oraz zapotrzebowania osób starszych
na wsparcie placówek opieki i rehabilitacji geriatrycznej.
Dodatkowe informacje: 533
380 088, e-mail: kontakt@senioractive.com.pl

MARTA BOGUSZ

FOT. JACEK KOWALSKI

Przedsięwzięcie obejmuje
8 godzin zajęć ze specjalistą
ﬁzjoterapii i psychologiem
lub terapeutą zajęciowym.
Każdy uczestnik jest objęty
indywidualnym programem
usprawniania. W ramach zajęć przewidziane są między
innymi konsultacje z ﬁzjoterapeutą oraz prosty test wiedzy na temat autoterapii psychoruchowej w warunkach
domowych.

Autorka artykułu (z lewej) z wolontariuszami.

U

powszechnianie
pozytywnego wizerunku
wolontariatu oraz wymiana
doświadczeń między wolontariuszami poznańskich
organizacji pozarządowych
– to cele projektu pod nazwą „WOW! Wolontariusze
o wolontariacie!” realizowanego od października do
grudnia przez Wielkopolską
Jednostkę Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Projekt był
współﬁnansowany z budżetu Miasta Poznań.
W ramach projektu odbyły
się szkolenia dla wolontariuszy WJW TPG oraz spotkania dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, którzy dzielili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami związanymi z wolontariatem. Zrealizowano je w
siedzibie WJW TPG przy ul.
Święty Marcin 75/5. Na każdym spotkaniu swój dorobek
prezentowała inna organizacja. Były ciekawe warsztaty,
dyskusje i happeningi.
Reprezentanci
Studenckiego Stowarzyszenia Pomocy
Niepełnosprawnym
zaprosili na spacer po uliczkach Poznania, podczas którego przybliżyli trudności, z
jakimi zmierzają się wolontariusze w swojej pracy z

osobami na wózkach. Z kolei Paula Łuczak, instruktorka orientacji przestrzennej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach zapoznała
wolontariuszy z zasadami
pierwszego kontaktu z osobą niewidomą. Wytłumaczyła jak się poruszać z białą laską. Tomasz Szwałek ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Przystań” przedstawił inicjatywy artystyczne realizowane w Schronie
Kultury „Europa”, adresowane między innymi do osób
z
niepełnosprawnościami
i seniorów. O tym jak ważny i potrzebny jest wolontariusz mówili też przedstawiciele WJW TPG, Fundacji
„Mam Marzenie”, „Szlachetnej Paczki” i „Motylego wolontariatu”.
W projekcie wzięła również udział nasza Fundacja
„Filantrop”. Opowiedzieliśmy
o założeniach miesięcznika
„Filantrop Naszych Czasów”
i jego najważniejszej idei,
którą jest oddawanie głosu
osobom z niepełnosprawnościami, dzięki czemu budujemy ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Z
wolontariuszami rozmawialiśmy ponadto o potrzebie

pełnoprawnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, o przysługujących im
uprawnieniach, rehabilitacji
zawodowej, konwencji ONZ
o prawach osób z niepełnosprawnościami, dostępie do
leczenia i rehabilitacji, a także o formach wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Aktywna dyskusja pozwoliła
wyłonić kluczowe problemy
związane z wolontariatem i
pracą na rzecz środowiska
osób z niepełnosprawnościami. Duże zainteresowanie wzbudziły publikowane
w „Filantropie Naszych Czasów” listy-apele o wsparcie nadsyłane przez osoby z
niepełnosprawnościami lub
ich rodziny w skrajnie trudnej sytuacji życiowej. Zwróciliśmy uwagę, że wolontariuszem może być nie tylko
młoda osoba, ale każdy, kto
czuje potrzebę dzielenia się
z drugim człowiekiem swoim czasem i umiejętnościami. W roli wolontariuszy dobrze sprawdzają się osoby z
niepełnosprawnością, które
z pełnym zaangażowaniem,
oddaniem i pasją wykonują powierzone im obowiązki.
Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych były okazją do zastanowienia się jakie korzyści daje wolontariat, gdzie i
w jaki sposób pozyskiwać
wolontariuszy, jak podtrzymywać współpracę z wolontariuszami oraz czego można od nich oczekiwać. Szczególnie nieocenione były reﬂeksje wolontariuszy, którzy opowiadali,
co w pracy społecznej daje
im największą satysfakcję,
a co jest najtrudniejsze. Podsumowaniem projektu będzie elektroniczna publikacja zawierająca prezentacje
przedstawicieli organizacji
uczestniczących w spotkaniach.

KAROLINA KASPRZAK
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w grupie, pozwoliły uwierzyć
w siebie. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 140
osób.
Osoby z niepełnosprawnościami, licznie zebrane na widowni, nie kryły radości. Wydarzenie odbyło się w miejscu
bez barier architektonicznych.
Organizator zapewnił tłumaczenie na język migowy oraz
przekaz z audiodeskrypcją dla
osób niewidomych.
Marek Szurawski, Agnieszka
Gładyszak-Knychała i Dominik May wykonali pieśni pracy
ze starych żaglowców. Ciekawe
brzmienie instrumentów jak
kości i koncertyna w połączeniu ze skrzypcami i gitarą dodało blasku ciemnemu wnętrzu
sali. Z piosenkami dla dzieci
oraz dorosłych wystąpił Przemysław Mazurek wraz z Pawłem Głowackim, Robertem Rekielem i Wojciechem Winiar-

Z AUDIODESKRYPCJĄ I TŁUMACZENIEM NA JĘZYK MIGOWY

Otwarci na nowe
wyzwania
żeglarskie. Osiągnięcie godne
pochwały zwłaszcza, że wykonanie takiego zadania przerosłoby niejedną sprawną osobę.
Jagna Piechowiak z Fundacji
„Apja” zwróciła uwagę, że dzięki projektowi można było zobaczyć jak uczestnicy otwierają się na nowe inicjatywy. Postawione przed nimi wyzwania mobilizowały do aktywności. Nauczyły też współpracy

Piosenki dla dzieci i dorosłych.
sobotę 19 listopada salę
Sceny Wspólnej przy ul.
Brandstaettera 1 w Poznaniu wypełniły dźwięki muzyki i ruchy sceniczne. Była gra
na gitarach elektrycznych, na
skrzypcach a także na koncertynie, czyli instrumencie podobnym do harmonijki ręcznej z klawiaturą guzikową dla
obu rąk. Było też imponujące przedstawienie teatralne
pod tytułem „Chciałbym choć
raz…” w wykonaniu uczniów
Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze
Razem” w Poznaniu.
Takie właśnie atrakcje z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przygotowała
Fundacja „Apja”. Podczas wydarzenia podsumowano kolejną edycję projektu pod nazwą
„Otwarty świat”, która była realizowana od 1 września 2016
do 30 listopada 2016 ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie to realizowała wyżej
wymieniona Fundacja w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą
Podstawową i Gimnazjum „Zawsze Razem”, Wielkopolskim
Związkiem Inwalidów Narządu
Ruchu, Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i
Zespołem Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego

w Gębicach. Celem inicjatywy była integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami
ze społeczeństwem. W ramach
projektu odbyły się zajęcia z
muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, warsztaty teatralne,
zajęcia z elementami szkolenia
żeglarskiego i motorowodnego,
zajęcia szkutnicze. Wszystkie
zajęcia w pełni dostosowano
do indywidualnych możliwości uczestników. Odbywały się
w Poznaniu, Rogaliku, Mosinie
i w Gębicach w gminie Czarnków. Grupa młodzieży w ciągu
5 dni zbudowała dwie łodzie

Dla osób z niepełnosprawnościami wydarzenie było okazją
do spotkania z ludźmi.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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O projekcie „Otwarty świat” za chwilę powie Jagna Piechowiak
(z prawej).

skim. Tu popis dał kontrabas,
instrumenty perkusyjne, banjo
(muzyczny instrument strunowy) oraz gitara. Wystąpił także zespół „Good Staﬀ” w składzie: Anna Winiarska (śpiew),
Wojciech Winiarski (gitary, lutnia), Jacek Skowroński (instrumenty klawiszowe), Paweł Głowacki (bas) i Robert Rekiel (instrumenty perkusyjne).
Wydarzenie było współﬁnansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznań.
Patronat medialny sprawowało Radio „Merkury” i Radio
„Emaus”.

KAROLINA KASPRZAK
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ddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka co roku organizuje ogólnopolskie rajdy poświęcone pamięci Pawła Edmunda Strzeleckiego, zawsze z metą w jego rodzinnej Głuszynie, mieszczącej się
obecnie w granicach Poznania.
W tym roku ten tradycyjny
rajd odbył się 1 października.
Jak zawsze chodziło o realizację najważniejszego celu: ocalić od zapomnienia postać wybitnego polskiego geografa i
podróżnika, zarazem wielkiego Wielkopolanina i człowieka
pomagającego potrzebującym,
który bardziej niż w Polsce znany jest i ceniony w Irlandii, An-

W gościnie
u P. Strzeleckiego
glii, Australii i innych krajach
świata.
Organizatorzy przygotowali dla turystów jedną trasę pieszą, dwie rowerowe oraz jedną samodzielną. Trasę samodzielną uczestnicy opracowywali według własnego uznania
natomiast pozostałe prowadziła wykwaliﬁkowana kadra PTTK-a. 151 uczestników rajdu (nie
zabrakło wśród nich osób nie-
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pełnosprawnych) dotarło wybranymi trasami na metę przy
Szkolnym Schronisku w Poznaniu-Głuszynie, noszącym imię
P. E. Strzeleckiego.
Tutaj właśnie nauczycielki
z Zespołu Szkół z Oddziałami
Sportowymi nr 5 w Poznaniu
z dyrektor Anną Liebert przygotowały dla wędrowców projekcję ﬁlmu o Pawle Edmundzie
Strzeleckim. Dokładne jego
obejrzenie miało duże znacze-

nie przy późniejszym rozwiązywaniu zadań w konkursie
krajoznawczym o Głuszynie o
naszym bohaterze.
Najliczniej przybyli na rajd
uczniowie poznańskich szkół:
Szkoły Podstawowej nr. 53 im.
P. E. Strzeleckiego (pierwsze
miejsce), Szkoły Podstawowej
nr 51 (drugie miejsce)) i Gimnazjum nr 30 (trzecie miejsce).

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

Szlakiem
Wielkopolanki
łogosławiona Natalia Tułasiewicz była bohaterką
rajdu turystycznego z cyklu
„Wielcy Wielkopolanie”, zorganizowanego 23 października. Urodziła się w Rzeszowie, a od 1921 roku kontynuowała naukę w Gimnazjum
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
Poznańskim (obecnie im. Adama Mickiewicza) podjęła pracę nauczycielki w Gimnazjum
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz w prywatnej Szkole Koedukacyjnej pod wezwaniem św. Kazimierza.
W czasie II wojny światowej
łączyła podziemną działalność
polityczno-patriotyczną z wychowawczo-apostolską. Została wysiedlona wraz z rodziną do
Generalnej Guberni, a następnie
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wywieziona z wyrokiem śmierci do obozu koncentracyjnego w
Ravensbruck i tu zamordowana
w komorze gazowej.
Organizatorem rajdu, dzięki któremu propagowano życie
błogosławionej Natalii Tałasie-

wicz, był Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka. Turyści w liczbie ponad 100 osób wyruszyli na sześć tras przygotowanych

przez organizatorów. Wśród
nich była 39-osobowa grupa
osób niepełnosprawnych, w tym
także na wózkach.
Na trasach rajdu, które przebiegały przez miejsca związane
z życiem bohaterki, wędrowcom
towarzyszyli przewodnicy opowiadający o życiu błogosławionej Natalii. Na mecie rajdu przy
Szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu witała wędrowców dyrektor Barbara Ziółkowska.
Tematem rajdowego konkursu wiedzy było życie błogosławionej Natalii. Najliczniej przybyłe drużyny otrzymały puchary.
W tej konkurencji pierwsze było
Szkolne Koło PTTK „W zasięgu
ręki” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach, wyprzedzając Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Szkołę Podstawową w Zalasewie.
Rajd odbył się dzięki doﬁnansowaniu przez Miasto Poznań i
Gminę Swarzędz. Patronowała
medialnie Swarzędzka Telewizja Kablowa.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

PROJEKT SOS-W IM. J.KORCZAKA W MOSINIE ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Z gliny i drewna
13

października w Centrum
Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach odbyła się uroczysta inauguracja
integracyjnego projektu „Razem możemy więcej”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Korczaka w Mosinie w
ramach programu rządowego
Bezpieczna+. Projekt znalazł
się na liście wskazanych przez
Powiat Poznański do wsparcia
ﬁnansowego przez Wojewodę
Wielkopolskiego, udzielonego wybranym placówkom z
województwa wielkopolskiego na realizację projektów
edukacyjnych.
Do udziału w projekcie zaproszono dzieci z okolicznych
terenów wiejskich: z Sowinek
i z Centrum Kształcenia w Nowinkach. Podczas inauguracji obecna była dyrektor SOS-W
im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur, a także sołtys wsi Sowinki Klara Kurowska, reprezentująca Radę Sołecką Sowinek oraz przedstawiciel Centrum Kształcenia w Nowinkach
Magdalena Gawron. Pozyskane
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na realizację projektu fundusze
przeznaczone są na wspólne
zajęcia warsztatowe z udziałem
uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOS-W im. J. Korczaka w Mosinie oraz zaproszonych dzieci. Projekt to cykl spotkań i wspólnych działań ze społecznością lokalną, stwarzanie
dzieciom wiejskim szans szerszego dostępu do dóbr kultury,
okazji do wspólnej pracy i zabawy, uczenia się wzajemnie od
siebie, zawierania nowych znajomości.
Zajęcia prowadzone będą
przez pomysłodawców projektu – nauczycieli SOS-W im.
J. Korczaka w Mosinie. Projekt
zakłada różne formy aktywności podejmowane przez jego
uczestników. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzono warsztaty garncarsko-stolarskie. Uczestnicy, podzieleni na
dwie grupy, wykonywali z gliny i drewna ramki na pamiątkowe fotograﬁe. Dzieci poznały podstawowe wiadomości na
temat pracy w glinie i drewnie.
Starsi koledzy, uczniowie szkoły
Przysposabiającej do Pracy, którzy na co dzień odbywają zajęcia warsztatowe w Centrum
Kształcenia w Sowinkach, służyli młodszym pomocą. Wytwory uwieczniono na zdjęciach,
a każdy uczestnik mógł zabrać
swoją pracę do domu. Projekt
potrwa do 22 grudnia.

EWA MALINOWSKA

FOT. (4X) EWA MALINOWSKA
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Smaczne Będą walczyć
J
i kształtne
acek Drajer we wrześniu
skończył 7 lat. Mimo ciężkiej
choroby jest wesoły i ciekawy
świata. Kiedy miał 3,5 miesiąca, przeszedł zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Wykonano mu operację
polegającą na drenażu ropniaków podtwardówkowych.
Dla tego dzielnego chłopca
10 listopada podczas koncertu charytatywnego pod nazwą „Gramy dla Jacka” w poznańskim klubie „Pod Minogą”
zagrał między innymi zespół
muzyczny „Second Child”.
– Niedługo urodzę drugiego
syna. Wierzę, że Jacek pokocha
brata. Mam świadomość, że nie
będzie łatwo, ale skoro pokonaliśmy już tyle trudności, na
pewno poradzimy sobie z kolejnymi. Czasem coś planujemy, organizujemy, a życie przynosi zupełnie inne rozwiązania. Mąż obecnie jest na wypowiedzeniu, ale ma dobry zawód
i na pewno znajdzie pracę. Najważniejsze jest dobro Jacka i
jego rehabilitacja – mówi Anna,
mama Jacka.

le okazały się bez zarzutu: i
smaczne, i kształtne.

ANITA KRZYMIENIEWSKA

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

UCZESTNICZKA WTZ

trum Pediatrii i Onkologii im. dr
E. Hankego. Ma też niedowład
czterokończynowy spastyczny, niedorozwój psychoruchowy. Nie chodzi samodzielnie,
nie mówi i nie słyszy. Stwierdzono u niego obustronny niedosłuch. Jest codziennie rehabilitowany – korzysta z dogoterapii i hipoterapii.
– Rehabilitacja zaczyna przynosić efekty – zauważa Anna.
– Od 4 lat Jacuś nie miał ani
jednego ataku padaczki. Chętniej nawiązuje kontakt wzrokowy. Zaczyna obserwować i naśladować otaczające go osoby.
Dzięki intensywnej rehabilitacji
uczy się stawiać pierwsze kroki
korzystając z balkonika.
Rodzina potrzebuje pieniędzy na zakup leków, suplementów diety, środków higienicznych, ubrań, butów ortopedycznych, pomocy dydaktycznych oraz na zakup części wymiennych do implantów ślimakowych. Środki potrzebne są
też na codzienną rehabilitację,
turnusy rehabilitacyjne, dojazdy do Centrum Pediatrii i On-

11

listopada to zarazem
rocznica odzyskania
niepodległości i imieniny
świętego Marcina, które w
Poznaniu i okolicach związane są z tradycją rogali
marcińskich.
Najlepiej smakują te, które wypiecze się samodzielnie. Do tego zadania w naszej kuchni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach
przygotowaliśmy się bardzo
starannie. Zgromadziliśmy
potrzebne składniki i wyciągnęliśmy z szuﬂady niezawodny przepis.

Na koniec nasze roga-

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ

Wypiek rogali marcińskich
nie jest łatwy. Zajmuje ponadto sporo czasu, gdyż ciasto drożdżowe musi odpowiednio wyrosnąć. Ważna
jest precyzja i odpowiednie
połączenie składników, które powinny być jak najlepszej jakości.

Jacek z tatą.
Wędrówki od szpitala do
szpitala, niekończące się konsultacje, konsylia, rozmowy z
lekarzami w całej Polsce, wyczekiwania w kolejkach i ludzka bezduszność nie zraziły
Anny i jej męża. Postanowili, że
będą walczyć ze wszystkich sił
o zdrowie i szczęście synka.
Chłopiec choruje na padaczkę lekooporną, cierpi na zespół
Lennoxa-Gastauta (zespół padaczkowy o ciężkim przebiegu). Ma zaniki korowe i podkorowe mózgu. Lekarze zalecili dietę ketogenną (stosowaną
u osób z padaczką), którą jest
leczony w Chorzowskim Cen-

kologii w Chorzowie. Czytelnicy „Filantropa”, którzy chcieliby wesprzeć leczenie i rehabilitację chłopca, mogą przekazywać darowizny na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa, Bank BPH S.A 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: „11351 Drajer Jacek –
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. Można też przekazać 1% podatku wpisując w
zeznaniu podatkowym za rok
2016 numer KRS 0000037904, a
w polu „Informacje uzupełniające” – 11351 Drajer Jacek. paw
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yją
aktywnie,
mają
wszechstronne uzdolnienia, często osiągają wysokie wyniki w nauce i pracy.
Przez społeczeństwo, mimo
coraz szerszej popularyzacji
postaw otwartości oraz akceptacji, wciąż traktowani są
jako inni, gorsi. Ludzi z zespołem Aspergera, bo o nich
mowa, cechują nietypowe zainteresowania. Mają trudności w nawiązaniu relacji społecznych. Często reagują nieadekwatnie do sytuacji, na
przykład śmieją się, kiedy komuś zdarzy się coś przykrego.
W Polsce działa co najmniej
kilkanaście organizacji zajmujących się kompleksowym
wspieraniem ludzi z zA. Jedną z nich jest funkcjonujące w Krakowie Stowarzyszenie na rzecz Osób z zespołem
Aspergera i ich Rodzin „Jestem
ZA”. Organizacja zajmuje się
udzielaniem informacji o zespole Aspergera, upowszechnia ideę integracji w społecznościach lokalnych, nawiązuje oraz podtrzymuje kontakty z instytucjami publicznymi,
placówkami terapeutycznymi
i organizacjami pozarządowymi, wspiera przedsięwzięcia
mające na celu włączanie osób
z zespołem Aspergera w życie
zawodowe i społeczne, wydaje
publikacje na temat tego zaburzenia.

Zrozumieć
zespół Aspergera
Stowarzyszenie
powstało
w 2013 roku z inicjatywy rodziców i specjalistów zajmujących się terapią osób z zA.
Prezesem jest Barbara Barwacz-Mikuła, a wiceprezesami – Paweł Janik i Aleksander
Prusek.
Twórcy
Stowarzyszenia
dążą do możliwie jak najpełniejszego włączania osób z zA
we wszystkie sfery życia zawodowego i społecznego. Zależy im, aby mogły się uczyć
razem ze zdrowymi ludźmi,
zdobywać kompetencje oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy. Zabiegają też o ich
systematyczną terapię. Mają
świadomość jak znaczącą rolę
dla osób z zA odgrywa prawidłowa diagnostyka.
Stowarzyszenie w tym roku
zrealizowało projekt pod nazwą „Jestem ZA wiosną”, w ramach którego na zaniedbanym
trawniku powstał ogród sensoryczny dla dzieci z zA. Tego ro-

FOT. WWW.JESTEMZA.WEEBLY.COM
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Warsztaty naukowo-dydaktyczne.
dzaju terapeutyczne działania
mają nieocenioną wartość. Pozwalają poznawać świat, nawiązywać kontakty społeczne, a przy tym dobrze spełniają rolę rekreacyjną i rehabilitacyjną.

ukowo-dydaktyczne, które dają
możliwość treningu umiejętności społecznych. „Jestem ZA”
ma swoją siedzibę w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Siewnej 23D w
Krakowie. Więcej informacji na
stronie internetowej www.jestemza.weebly.com

Ponadto we współpracy z
Politechniką Krakowską organizacja realizuje warsztaty na-

AURELIA PAWLAK

Klaudynkowe warsztaty
O

cują z nami i są bardzo życzliwe. One i my wzrastamy tu
duchowo i ﬁzycznie.

soby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem dojeżdżają co sobotę autobusem na zajęcia
warsztatowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, aby tutaj poprzez sport usprawniać się
i rehabilitować psychicznie
oraz ﬁzycznie.

Daria Rozmiarek już od
czterech lat jest wolontariuszką.

Pracę pedagogów podczas
sobotnich zajęć wspierają wolontariuszki z Centrum
Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Inte-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Zajęcia odbywają się w
godzinach od 9 do 13. Dzięki swobodnej i miłej atmosferze sprawiają uczestnikom
wiele przyjemności, jednocześnie pełniąc ważną rolę
rehabilitacyjną.
Niektórzy
uczestnicy docierają na ćwiczenia w towarzystwie rodziców.
lektualną i Ruchową „Klaudynka”.
– Wolontariuszką jestem
od początku października –
mówi Julia Madajewska ze

Szczodrzykowa. – Mnie i koleżankom praca podczas sobotnich zajęć daje dużo zadowolenia. Osoby z niepełnosprawnościami współpra-

– Namówiła mnie koleżanka – mówi. – Skusiłam się i
nie żałuję. W towarzystwie
osób z niepełnosprawnościami czuję się bardzo dobrze. Cieszę się, że jestem z
nimi.
Zajęcia zaczynają się od
rozgrzewki. Jeśli jest ładna
pogoda, uczestnicy wychodzą na spacer i ćwiczą na
powietrzu. W pomieszczeniach warsztatowych odbywają się zajęcia plastyczne,
kulinarne, gry i zabawy. Organizowane są też wycieczki.

ROBERT WRZESIŃSKI
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

(28)

Dwa życia

P

im zaliczyć zajęcia. Tylko jak?
Jak na odległość? Dyplomanci
wydzwaniają.

Mam nadzieję, że wszystko
poukłada się do rana w maleńkiej główce i będzie normalniej.

Jak im pomóc? Jak z nimi
pracować? Rozpadło się koło
naukowe, ale cóż mogę z tym
zrobić na odległość? Wszystko się sypie. Ale cóż mogę zrobić? Nic... uziemieni tu czekamy... Na co?

Jutro rano pewnie pobrania.
Znów czekanie na wyniki.

Na polepszenie wyników.
Oczywiście.

W sali obok N. Moje drugie
słoneczko. Maleńka, radosna
buźka, oczy wielkie i mądre, kiteczki maciupeńkie jak u Pipi,
spineczki kolorowe na głowie.
Tata ubiera ją w sukieneczki
jak z bajki. Cała jest jak z bajki. Szkoda, że ze smutnej bajki
o bardzo chorej dziewczynce,
która musiała zamieszkać w
szpitalu, z daleka od domu, od
mamy i rodzeństwa. O dziewczynce, która ma na szczęście
tatę o wielkim sercu, który kocha ją ponad wszystko.

W biopsji nic nie wyszło. A
wyniki coraz gorsze. Ot, zagadka. Dlaczego tak się dzieje? I co z tym zrobić?

awcio płakał i wszystko
urosło do rangi problemu.
Jedzenie, sikanie, picie. Teraz
śpi już, ale coś mówi przez
sen, kręci się.

Dziś miała plazmaferezę i
przetaczaną krew, więc cały
dzień leżała w łóżeczku, dzielnie znosząc wszystko.
Zaglądamy do siebie. Odwiedzamy się. Kilka słów, które można z kimś zamienić to
ogromnie dużo. Rodzicowi nic
lepszego tutaj nie może się
przydarzyć.
Żadne wygodne łóżko czy
dobre jedzenie nie znaczą tyle,
ile możliwość wymiany na gorąco informacji. Dobrych i
złych.
Po raz kolejny wielki ukłon
w stronę taty N. Dziękuję.
Czasami „zamieniamy” się
na chwilę dziećmi. On gra z
Pawełkiem w piłkę na korytarzu, a ja wożę N. spacerówką i gadamy sobie po babsku. Śmieszne to może, ale
też ważne. Wiem, że Pawełek
jest obok, że jest bezpieczny
i zadowolony, a ja mam możliwość na chwilę zanurzyć się
w innym świecie. Zakochałam
się w N. W jej łapeczkach, które wyciąga, by dać żółwika, w
zabawach.

Ot, medycyna, sztuka tajemna. Zagadek pełna nieodgadnionych.
Kupujemy mieszkanie. Już na
sto procent. Jednak z motyką na
słońce... Tak jak osiem miesięcy temu myśleliśmy, że zrobimy.
Robimy. Czy damy radę?
Okaże się. Ale cóż zrobić?
Jak żyć w dwóch światach? Jak
mieszkać i tu i tam... i tam i tu?
Gdzie dom, a gdzie nie-dom?
A może właśnie dwa domy.
Dwa światy. Bo przecież tam
dom twój, gdzie serce twoje...
Jeżdżąc między Szczecinem a
Warszawą trzeba chyba mieć
dwa domy i dwa serca. Kochać dwa miejsca, by nie czuć
się ciągle zawieszonym gdzieś
pomiędzy...
Dobranoc...
Wtulam się zaraz w orkę Olę
i idę spać. Może zasnę, a może
nie.
Czwartek dziś. Może. Jacek
zadzwonił do agentki nieruchomości, by powiedzieć, że
kupujemy mieszkanie i... okazało się, że właśnie zostało kupione. Szkoda nam się zrobiło, smutno, bo już je w myślach
urządziliśmy. Nawet to się nie
udało.

Dobrze, że są N. i jej tata.
Będę mieć dzięki nim mniej siwych włosów, ale za to więcej zmarszczek od uśmiechów.
Ale tymi się nie martwię.

Potem były wyniki Pawełka. Wcale nie lepsze. Potem
doktor powiedziała, że puszcza nas do domu. A potem doszły poziomy leków i nie możemy iść do domu. Siedzę więc
na materacu jak na statku, który kołysze się na falach. Chyba
ucieka z niego po troszeczku
powietrze. Pawcinek śpi z głową wtuloną w szczeble, tak blisko mnie jak tylko można.

Studenci wydzwaniają. Zbliża się koniec semestru. Trzeba

Nic się dzisiaj nie udało.
Wszystko jest do... do kitu jest.

Obiad nawet się nie udał.
Kupiłam wątróbkę z sałatką.
Wątróbka była jak podeszwa.
Wyrzuciłam połowę. Drugą
zjadłam z obrzydzeniem.
Zaspokoiwszy pierwszy głód
zrezygnowałam z reszty.
Dziś nasza doktor ma dyżur. Więc jestem zestresowana. Czuję się przy naszej doktor jak bym zaraz miała zdawać jakiś egzamin z opieki nad dzieckiem. Ciągle na
baczność. Bogu dziękuję, że
prowadzi Pawełka i mam przekonanie, że podejmuje słuszne
decyzje. Nie zmienia to jednak
faktu, że przy niej tracę całą
pewność siebie. Mądrość mi z
głowy wyparowuje i słów zapominam, gdy mam o coś zapytać.
Lubię rozmawiać z ludźmi.
Ludzi lubię i fascynują mnie.
Skąd ten stres? Może zdaję
sobie sprawę, że los Pawełka
jest w rękach lekarza i dlatego
tak się staram, żeby wszystko
było jak najlepiej. A jak człowiek za bardzo się stara... to
za bardzo nie wychodzi. A
przynajmniej nie tak, jak by
się chciało. Nieważne. Jakoś
przeżyję. Najwyżej jeszcze
szybciej osiwieję.
Pojutrze może przyjedzie Jacek. Sobota... marzę, by chociaż na godzinkę wyjść z oddziału ze świadomością, że
Pawełek jest z kimś bliskim, że
nie siedzi sam, że nie muszę
się spieszyć.
Że mogę nie myśleć przez tę
godzinkę. Marzę, by móc nie
myśleć przez chwilę. Tęsknię
za swego rodzaju resetem głowy.
Zbliża się 22... taka moja
granica. Staram się w dni spokojniejsze iść już spać, by dać
radę wstawać w nocy i potem
normalnie funkcjonować w
dzień.
Jeszcze 4 minuty. Zdążę ze
wszystkim. Jak w wojsku. Porządek i dyscyplina, a raczej
samodyscyplina, muszą być.
Dziś zasnę szybko. Oby tylko
nie było tak zimno, jak ostatniej nocy, bo mam tylko cieniutki kocyk. Przydałby się śpiwór.
Dzień z serii tych do kitu.
W czwartek muszę być w pracy. Jeżeli wciąż chcę pracować,

rzecz jasna. Jacek musi być w
Świnoujściu i naprawiać turbinę w Bieliku. bo nie ma zapasowej jednostki.
Jeżeli zepsuje się kolejny prom, to pasażerowie nie
przeprawią się na drugi brzeg.
A Pawcio może będzie musiał
być w szpitalu. Któreś z nas
będzie musiało coś zrobić.
Za długo już nie pracuję jak trzeba. Mogę być tylko
wdzięczna szefowi za wyrozumiałość, a zespołowi za pomoc. Ale sama czuję, że miarka się przebrała.
Aż się dziś rozkleiłam na
chwilę. Trwało to jakieś 45 sekund. Na dłużej sobie nie można pozwolić. To tyle, co zajmuje droga do toalety, przemycie
oczu i powrót do sali.
Pawcio jest najważniejszy
i dla niego trzeba być jak ze
skały, silnym jak z żelaza. Nie
może czuć, że przez jego pobyt w szpitalu coś się nie udaje.
Usłyszał swoim gumowym
uchem, jak rozmawiałam z
Jackiem, że muszę być w pracy,
bo ją stracę. Pawcinek stwierdził, że to super. Super, że nie
będę pracować. Tyle, że mi
szkoda. Tyle lat pracy...
Po drugie, lubię studentów.
Lubię prowadzić zajęcia. Mogłabym to robić jeszcze wiele lat. Naprawdę mogłabym.
To znaczy chciałabym, ale
są priorytety, którym trzeba
wszystko podporządkować.
Chyba ten rok będzie czasem takich właśnie porządków. Trzeba się przeorganizować.
Znów wraca reﬂeksja nad
tym, co mogę robić. Co mogę
robić siedząc w domu albo w
szpitalu. Co umiem robić.
Robić na drutach? Szydełkować? Koperty zaklejać? A
może szyć poszewki na poduszki czy cerować? A może
ciasta piec?
Pisać, czytać? Lepić coś, malować czy pisać? Ale jakie z
tego można mieć pieniądze?
Nie spodziewam się ani fortuny, ani regularnych wpływów.
Pisać bym mogła, ale idę
spać. Oczy już same mi się zamykają.
cdn.
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III WOJEWÓDZKI KABARETON OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOLSZTYNIE

Sztuka śmiechu i zabawy
października w Wolsztyńskim Domu Kultury
odbył się III Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Wolsztynie, przy
wsparciu ﬁnansowym Starostwa Powiatowego.
W imprezie wzięło udział 9
zespołów kabaretowych: „Razem” z WTZ w Wolsztynie ze

skeczem „Tajemnicze przypadki
dr Hausa”, „Dialog” z WTZ w Grodzisku Wielkopolskim ze skeczem „Piekielne rewolucje”, „Niezapominajka” z WTZ w Grońsku ze skeczem „Rolnik szuka
żony”, grupa teatralna z WTZ w
Kościanie ze skeczem „Pierwszy
taniec”, „Bluszcz” z WTZ Miejskiej Górce ze skeczem „Kontrola drogowa”, „To Nie My” z WTZ
w Piaskach ze skeczem „Poczta”. „Wutezecik” z WTZ w Rako-

FOT. (2X) ARCHIWUM
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Doktor Haus z siostrą Zdrówko.

Klinika doktora Hausa.

niewicach ze skeczem „Wótezeciaki naplus”, „Cztery pory roku”
z WTZ w Świebodzinie ze skeczem „Rzepka” i grupa muzyczno-teatralna z WTZ w Zbąszyniu
ze skeczem „Szalona”.
Celem kabaretonu było przybliżenie szerszej społeczności
przeżyć, umiejętności i talentów artystycznych osób z niepełnosprawnością oraz pokazanie, że o człowieku nie świad-

czy jego sprawność czy niepełnosprawność, ale jego wnętrze.
Było mnóstwo radości i świetnej
zabawy. Uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej udowodnili, że
potraﬁą śmiać się, bawić, żartować. Na zakończenie imprezy
rada artystyczna wręczyła grupom kabaretowym statuetki, dyplomy i drobne upominki.

AGATA MATYSIK

pisanego 8 września 2010 roku
przez Dorotę Raczkiewicz, prezesa Fundacji „Dar Szpiku”. W
minionym roku szkolnym w ramach projektu „Podziel się życiem” dotarliśmy do 62 szkół.
Odbyliśmy 74 spotkania, w
których uczestniczyło około 8
tysięcy osób – powiedziała Maria Homan z „Drużyny Szpiku”.

Wiedzieć więcej
o dawstwie szpiku
rwa 9 edycja projektu pod
nazwą „Podziel się życiem”
realizowanego przez Fundację Anny Wierskiej „Dar Szpiku”. Celem przedsięwzięcia
jest podnoszenie świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat dawstwa
szpiku oraz zachęta do honorowego oddawania krwi.
Do udziału w projekcie przyłączyło się kilkadziesiąt poznańskich szkół. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Wielkopolski Kurator
Oświaty oraz Prezydent Miasta Poznania.
Te właśnie placówki odwiedzają wolontariusze „Drużyny
Szpiku”. Udzielają informacji,
w jaki sposób osoba pełnoletnia może zarejestrować się w
bazie potencjalnych dawców
szpiku, na czym polega przeszczep szpiku, a w szczególności – jak ważna jest przemy-

FOT. ARCHIWUM „DRUŻYNY SZPIKU”
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ślana i odpowiedzialna decyzja
rejestracji w bazie. Zachęcają
ponadto do przeprowadzania
badań proﬁlaktycznych, które warto wykonywać przynajmniej raz w roku.
– Działamy na bazie dwóch
projektów. Pierwszy to projekt „Podziel się życiem”, a drugi – „Zabiegamy o ludzkie ży-

cie”, który jest skierowany do
sportowców i artystów. Realizacja projektu „Podziel się życiem” spotkała się z przychylnością władz Miasta Poznania
i województwa wielkopolskiego. Dzięki temu projektowi staliśmy się sygnatariuszami listu
intencyjnego w sprawie partnerstwa dla transplantacji pod-

Jacek Jaśkowiak, prezydent
Poznania o projekcie „Podziel
się życiem” powiedział tak:
– Akcje charytatywne są
istotnym uzupełnieniem systemu opieki zdrowotnej, bo ten
nie jest w stanie skutecznie pomagać chorym i ich rodzinom.
Zbieranie funduszy to jednak
nie wszystko. Istotna jest również edukacja. Dawstwo szpiku
dla wielu osób jest skomplikowaną kwestią. Wiedza na ten
temat ciągle okazuje się niezbędna. Sytuacja ludzi oczekujących na przeszczep jest niewyobrażalnie trudna. Przekonałem się o tym dzięki kontaktom z podopiecznymi Fundacji „Dar Szpiku”, szczególnie
z nieżyjącym już Dominikiem
Młynkowiakiem, który zmarł
1 października tego roku.

STANISŁAW FURMANIAK
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ROZDZIAŁ
OSIEMNASTY
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ył jeszcze pod wrażeniem
wczorajszego spotkania z
Małym. „Jak to się dzieje – pytał siebie w nocy – że ludzkie ścieżki tak niespodziewanie potraﬁą się przeciąć. Jak to
jest, że linie biegnące w swym
codziennym
rozwichrzeniu
przez czas i przestrzeń, pewnej chwili, w jakimś wspólnym
punkcie, stykają się. Akurat te
dwie, konkretne, w pewnym
sensie wybrane z całego gąszczu zagmatwania. Te dwie,
które kiedyś, przez pewien
czas, biegły blisko siebie, równolegle, niemal po jednym torze, w przyjaźni, i rozstrzeliły
się później w odmiennych kierunkach, z różną prędkością i
oddzielną energią. Czy pomyślałby kto, że nie na zawsze?
A jednak… Jednak teraz te
dwie znów się zbiegły. Zupełnie jakby kto wykreślił im trajektorie precyzyjnym cyrklem,
wskazał miejsce ich przecięcia,
piksel między jedną a drugą sekundą, między jednym a drugim metrem – jednocześnie, w
idealnej synchronizacji. Kto je
wytyczył? Przypadek? Przypadek byłby tak pomysłowy, tak
przemyślny i wyliczony? Czy
raczej nie był on nieobliczalnym, chaotycznym i bezcelowym? Więc czy to zejście się
nas obu było dziełem chaosu i
niepoczytalnych kalkulacji? To
niespodziewane spotkanie w
tym skrytym zakątku? W tym
czasie i w tym miejscu naraz?
Przypadek? A jeśli nie przypadku dziełem było ono, to czyim?”.
Kilka godzin popołudnia spędzili we trójkę. Widział, że Ela
podoba się Małemu, i jak wiele
ma on dla niej sympatii. Cieszył
się tym. Cieszyło go każde potwierdzenie racji, która związała go z nią. Te wyrazy uznania,
jakich Mały nie żałował jej za to,
że okazywała się właśnie taką
a nie inną dziewczyną, sprawiały jemu wielką satysfakcję.
Siedzieli przy okrągłym stoliku w małym barze niedaleko
hotelu, w którym teraz można
było napić się zbożowej kawy
albo gorącego mleka.
– Udzieliłbym wam ślubu – w
pewnym momencie zażartował
Mały. – Gdybym tylko miał stosowne uprawnienia…
– Poczekamy, co Artku? – całkiem nieświadomie odparła

Opowieść
osobliwie inna
Elżbieta i wsunęła mu rękę pod
ramię. Była w dobrym nastroju.
– Miejsce zamieszkania już wybraliśmy – dodała śmiejąc się.
– Tacy jesteście zapobiegliwi?
– Nawet podzieliliśmy się rolami – rzekł Artur z humorem.
– Ja oczywiście do garów…
– Przynieść coś na ruszt też
nie jest lekko.
– Odwieczny podział – zauważył Mały. – Coraz rzadszy.
Dziś kobiety są inne…
– Inteligentniejsze – rzekła
Elżbieta.
– A co z tymi mądrymi?
– Cóż…
– Pewnie, poza nielicznymi
wyjątkami, ta ciepła kobiecość
już tylko na Wschodzie została.
– Nie znosiłeś ich.
– Ale nie, że tak powiem, białogłowy. Może za jakiś czas
mnie tam wyślą. Czy odwiedzicie mnie kiedyś? – nie przestając się uśmiechać zapytał Mały.
– Gdzie, w Rosji? W Japonii?
– Na cyplu. Coś wam pokażę.
– Oprowadzisz nas po klasztorze? – spytała Elżbieta.
– Tego nie będę mógł zrobić.
Ale… W północnym skrzydle
klasztoru, na piętrze, jest sala
z drzewa. Urządzono w niej
archiwum i bibliotekę. Bracia
przez wieki zgromadzili w niej
prawdziwe skarby. Mają tam
starodruki i dużo manuskryptów. Księgi liturgiczne, dzieła
teologiczne i kodeksy zajmują całe szafy. Jest też unikatowa
kolekcja iluminowanych inkunabułów, uniwersały, listy, różne
przywileje i nadania… Wszystko opatrzone mnóstwem arcyciekawych pieczęci z wosku.
Są też kazania, atlasy i cenne
zbiory kartograﬁczne, stare annały. Mówię wam, nic tylko bobrować…
– Można tam wejść?
– Zaiste, nie są bez inicjatywy współczesne kobiety – roześmiał się Mały i zaraz wrócił do tematu. – Są tam też osobiste zapiski braci. Bardzo ciekawe, bardzo… Tej wiosny traﬁłem na niezwykły dziennik pisany w latach trzydziestych i
czterdziestych ubiegłego stulecia przez brata Franciszka. Pytałem o niego. Starsi ojcowie
pamiętają go jeszcze. Przywara się nazywał. Ponoć był bar-

FOT. ARCHIWUM
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Nowak

dzo systematycznym i zorganizowanym człowiekiem, do tego
z kronikarskim zacięciem. To,
co zostawił po sobie, niezbicie
o tym świadczy.
– Dowiedziałeś się czegoś?–
spytał Artur.
– Czegoś, co wprawiło mnie
w osłupienie i cały czas nie daje
spokoju. Wyobraźcie sobie, że
według tego, co zapisał brat, hitlerowcy pracowali tu nad grawitacją i antygrawitacją!
– Co to znaczy? – odezwała
się Elżbieta.
– Budowali tutaj latające dyski.
– Tutaj?
– No, nie dosłownie. Tutaj był
szpital. Ale dwadzieścia dwa
kilometry od klasztoru, w lesie, Niemcy pod koniec czterdziestego drugiego wybudowali kompleks zakładów doświadczanych. Do dziś można znaleźć tam fundamenty po budowlach naziemnych i zatopione, niestety, podziemne tunele.
Zachowała się cysterna na rtęć.
– UFO? – zdziwił się Artur.
– Ktoś z boku mógłby tak
pomyśleć. Konstruowali dyski oraz statki powietrzne w
kształcie dzwonu.
– Coś takiego mogło latać?
– Brat Franciszek zapisał,
że w grudniu czterdziestego
czwartego widział taki jeden w
locie.
– Gdzie go widział? Skąd
wiedział o tym wszystkim? – z
niedowierzaniem spytała Elżbieta.
– Pracował tam.

– Zatrudnili zakonnika?
– Ale skąd… zmusili. Wszystko widział, a od innych dowiedział się reszty.
– Bandyci.
– Planowali zbudować dysk,
który osiągnąłby cztery machy.
– Mrzonki!
– Nie byłbym tego tak bardzo
pewny. Gdyby mieli więcej czasu… Podobno zbudowali dwa
prototypy.
– I co z nimi?
– Uciekając przed nadciągającym frontem jeden zdążyli rozmontować na czynniki
pierwsze i gdzieś wywieźli.
– A drugi? Był jeszcze jeden…
– Drugi podobno wraz z tonami betonu zatopili w jeziorze…
– Czy to możliwe?
– Tak zanotował ten brat.
Czemu miałbym mu nie wierzyć?
– A jezioro jest aż tak głębokie – wtrąciła Elżbieta – by mogło skryć podobną tajemnicę?
– Bez problemu. W osiemdziesięciometrowych głębiach
niejedno da się ukryć.
– To po ptakach… – rzekł Artur.
– E, czemu?…
– I o tym wszystkim napisał
ten ojciec Franciszek? – spytała Elżbieta.
– Napisał dużo więcej i w
swym dzienniku zamieścił dodatkowo rysunki. Niesamowite, powiadam wam. Te rysunki
chciałbym wam pokazać, jeśli
zajedziecie do mnie na cypel…
cdn.
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Cały świat się raduje
*
Cały świat
Się raduje!
Świat jaśnieje,
Bóg się rodzi.
Jego Matka
Promienieje,
Syn
Jej się urodził!
Dziecięciu temu
Prorocy
Wróżą
Wielką przyszłość,
Pośród pól
Anioł brodzi,
Zbłądził
Biedaczysko.
Pod nasz dach
Skromny
Pan ogromny
Zawitał w chwale.

*
Raduje się wioska,
Raduje się miasto,
Jezusek
W żłobku zasnął.
Maryja
Rączki złożyła
I cieszy się cicho,
Bo maleńki śpi.
A płakał noc całą
Nad ludzką głupotą
I Ziemią całą.

Bez pomocy.
Nawet najgorszy
Złoczyńca
Godzien jest
Miłości
Tej ziemskiej
I tej boskiej.
Panie mój,
Dokąd iść,
By cię odnaleźć?
Betlejem daleko,
A wiem,
Że na mnie
Czekasz.
Małą rączkę
Wyciągasz
Niezdarnie,
Płaczesz
I wołasz mnie.
Gdzie ja jestem?
Na drogach
Rozstajnych.
Cierpię niedostatek.
Lecz uczuciem
Darzę
Niebieskie Pacholę
Dane mi
Przez Boga
Na rozstajnych
Drogach.

Pomaga z ochotą.
Ja też pomogę,
Tyle ile mogę.
Wymoszczę
Ci dróżki
Do mojej duszy.

*
Kto się pyta
O Jezusa,
Ten nigdy
Nie zabłądzi.
Będzie szedł
Wprost
Do stajenki,
Gdzie trzej
Królowie
Witają
Dzieciąteczko
W żłobie.
Pan we własnej
Osobie
Z serca błogosławi.
Nie zostawi

*

Jak dobrze
Cię obserwować
Jezusku malutki,
W sianie położony
Pośród wołków
I owieczek.
Pieczę nad tobą
Ma Józef stary,

RYS. KATARZYNA BAJEROWICZ-DOLATA

*

Wół
Ciepłym oddechem
Omiótł stajnię.
Jeśli chcesz Maryjo
To Maleństwem
Się zajmie.
Zanuci mu
Wolą kołysankę,
Szarą mruczankę.
Nie przewinie Go
Kopytkiem,
Lecz zna

Odpowiedzi
Na pytania
Wszystkie.
Gdzie trawa
Jest najbardziej
Zielona?
I którędy stąpa
Anioł?
Ludzkość
Przerażona
Zamarła
I w półuśpieniu
Nuci wraz
Z wołkiem
Dziecięciu
Bożemu.

*
Panie jasny,
Panie złotowłosy,
Przyjdziesz
Nocą ciemną.
Niepotrzebne
Ci pozory,
Bogactwa
Ni chwały.
Tyś sam wielki,
Tyś sam wspaniały.
Pełen lęku pasterz.

*
Gołębiu mój!
Wzleć wysoko!
Wznieś moje
Uczucia
Ku chmurom
I razem ze mną
Się ciesz z tego,
Co z taką brawurą
Noszę w sercu.
Moje oczy
Zwrócone na Ciebie
A ty lecisz
Ku Niebu.
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IX OGÓLNOPOLSKI SAMOCHODOWY RAJD SENIORA

Tomasz
Przybysz

Dzień emocji
i niespodzianek

ŻABNO

J

akiś czas temu pisałem o
zakupie buteleczki oleju z
marihuany w celach leczniczych. Długo się zastanawiałem, czy warto, ale nie miałem nic do stracenia, a wiele
do zyskania.

gli uczestniczyć w ciekawych
spotkaniach i prelekcjach na
tematy: nowości w przepisach
ruchu drogowego, zagrożenia czyhających na ludzi starszych w codziennym życiu,
bezpieczne uczestnictwo w
ruchu drogowym. Można też
było wziąć udział w specjalnie dla seniorów przygotowanych próbach rekreacyjnych i
samochodowych.

Samochodowa Próba Sprawnościowa na Torze „Poznań”.
utomobilklub
Wielkopolski organizuje w ciągu roku kilkaset wydarzeń z
zakresu motorowego sportu, turystyki, bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
też doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów. Sprzyja temu możliwość organizowania imprez
na Torze „Poznań”, gdzie w
bezpiecznych
warunkach
uczestnicy mogą brać udział
w samochodowych próbach
czy zabawach. Sport motorowy i turystyka skupia swoich pasjonatów bez względu
na wiek.
11 listopada zorganizowano IX edycję Ogólnopolskiego Rajdu Seniora. Wydarzenie niezwykłe, które wpisało
się na stałe w kalendarz imprez dla pokolenia 60+. Każdego roku na starcie stawia
się kilkanaście załóg, których kierowcami i uczestnikami są seniorzy pełni optymizmu i chęci zabawy. W
tym roku impreza ta współﬁnansowana była przez Powiat Poznański i rozgrywana wspólnie z XXIV Rajdem
Niepodległości.
Wystartowało 18 załóg, a w klasyﬁkacji generalnej zwyciężyła załoga z Gniezna – Wojciech i Henryka Puk. Na rajdowej trasie seniorzy odwiedzili między innymi pomnik
generała broni Dowbora Muśnickiego, a w zakrzewskim
lesie zapalili znicze w miej-

scu Polaków pomordowanych podczas II wojny światowej.
Na mecie na Torze „Poznań”
seniorzy, oczekując na wyniki rajdowych zmagań, mo-

Automobilklub Wielkopolski, organizując kolejny już
Rajd Seniora, ponownie dowiódł, że można z powodzeniem zrealizować dla osób
starszych dobrą, pełną atrakcji i niespodzianek imprezę. Ich życie może być pełne
wrażeń, sportowych emocji i
chwil godnych zapamiętania.

Obszar poszukiwań zawęziłem do Europy. Traﬁłem tam na
bardzo fajny sklep (www.apollyon.nl), gdzie były różne rodzaje oleju z marihuany i nie
tylko oleju. Ceny też były przystępne. Przejrzałem całą ofertę, odrzuciłem wszystkie su-

MARCIN WOJCIESZAK

G

Seniorzy gotowi do startu.

Wirtualny wyścig na symulatorze.

FOT. (3X) PIOTR MONKIEWICZ AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
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Poszukując jakiegoś sklepu, gdzie mógłbym kupić taki
olej w miarę niedrogo, traﬁłem
m.in. na sklepy w USA, gdzie
można było kupić RSO – Rick
Simpson Oil – olej z marihuany
leczniczej o wysokim stężeniu
substancji leczniczych. Niestety, na małą buteleczkę musiałbym wydać kilkaset złotych,
więc nie chciałem ryzykować,
że kupię coś, co może nie zadziałać i stracę tylko niepotrzebnie dużo kasy.

dy byłem jeszcze „zdrowym” dzieckiem (przed
początkiem FOP, gdy jeszcze
nic nie wskazywało na chorobę), to swoje ciało traktowałem normalnie… jak każde dziecko. Biegałem, skakałem, robiłem ﬁkołki… ot, zwykła zabawa małego faceta.
Gdy pojawiła się w moim życiu FOP, to wszystko się zmieniło…
Gdy ﬁbrodysplazja zaatakowała mój organizm i poszedłem do szpitala, to przeżyłem
tam koszmar. Opisywałem to
w mojej biograﬁi, więc nie będę
się powtarzał. Po dwuletnim pobycie w poznańskich szpitalach
choroba tak usztywniła mi ramiona, że nie mogłem ich już
podnieść do góry. Ale miałem
jeszcze zdrowe nogi, mogłem
więc poruszać się normalnie.
FOP oszczędzała moje nogi
przez dłuższy czas. Skończyłem szkołę podstawową, zacząłem chodzić do Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Chociaż chodziłem jeszcze normalnie, to powoli zacząłem odczuwać jakby napięcie mięśni.
Przy dłuższym staniu drętwiały
mi łydki. Szczególnie odczuwałem to w salonach gier, do których czasem wpadałem na „kilka
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O marihuanie medycznej
plementy, a swoją uwagę skierowałem na typowy olej leczniczy. Szkoda, że buteleczki były
takie małe (10 mililitrów), ale
postanowiłem kupić sobie jedną „na próbę” i zobaczyć jakie
będą rezultaty. A gdyby nie pomogło, to i tak ﬁnansowo straciłbym mniej niż kupując olej
ze Stanów.
Z małymi problemami dokonałem zakupu (bo nigdy nie
robiłem przelewu zagranicznego) i pozostało mi czekać na
przesyłkę. Dotarła do mnie po
kilku dniach bąbelkowa koperta średniej wielkości, a w środku buteleczka z olejem oraz…
lizak.
Następnego dnia po śniadaniu zacząłem „kurację”.
Kroplomierzem z buteleczki
mama odmierzyła dwie krople
oleju, które zakropliła mi pod
język. Po chwili do moich kubków smakowych dotarł smak
oleju. Smak był dziwny – tak,
jakby ktoś wymoczył garść słomy i garść siana i tę wodę dodał do oleju. Po chwili zaczą-

łem odczuwać lekkie odrętwienie języka. Ale później język już się przyzwyczaił.
Ponieważ chciałem noc
przesypiać spokojnie, więc zacząłem także brać krople przed
snem. Tak więc rano dwie krople po śniadaniu, a wieczorem dwie kładąc się do łóżka.
Przez cały czas nie brałem
żadnych leków przeciwbólowych, bo chciałem się przekonać, czy olej rzeczywiście mi
pomoże. No i faktycznie – biorąc go pod język zaczął działać szybko i już po kilku minutach przestałem odczuwać dolegliwości bólowe. I raczej nie
sądzę, że to było placebo czy
przyzwyczajenie, bo teraz, gdy
mi się skończył, to odczuwam
trochę bólu mimo przyjmowania tabletek przeciwbólowych.
Buteleczka, mimo tak małej
pojemności, jest wydajna, bo
te 10 ml wystarczyło mi prawie
na dwa miesiące. Myślałem, że
będzie krócej, a tu miłe rozczarowanie.
Pewnego dnia postanowiłem

Nogi…
minut” (a spędzałem w nich kilka godzin).
Aż w końcu spostrzegłem, że
lewa noga zaczęła mi się podkurczać w kolanie. Nie mogłem
jej w pełni wyprostować, bo miałem jakby przykurcz. Gdy chodziłem, to leciutko kulałem na tę
nogę. Ale chodzenie nie męczyło mnie jeszcze tak bardzo, więc
chodziłem bardzo dużo. Właściwie wszędzie.
Z uwagi na ten przykurcz nie
mogłem jeździć rowerem, więc
nogi nosiły mnie po całym Żabnie. Robiłem sobie także częste
wyprawy do lasu. Lubiłem tę ciszę, świeże powietrze, kontakt z
naturą… brałem ze sobą mojego ukochanego pieska Reksia i
we dwoje ruszaliśmy na wyprawę. Las był około 500 metrów od
mojego domu, więc szybko do
niego docieraliśmy. A w lesie…
2, 3, 4 kilometry… w zależności
od tego, gdzie mnie nogi poniosły. Gdy wracałem do domu, to
ostatnie metry robiłem „na ostatnich nogach”, wchodziłem do

pokoju, padałem na łóżko i przynajmniej pół godziny musiałem
poleżeć bez ruchu, żeby moje
nogi jako tako doszły do siebie.
Ale jeszcze przez cały wieczór i
nierzadko do następnego ranka
czułem zmęczenie w mięśniach.
Bardzo lubiłem te spacery, ale
z czasem było mi coraz trudniej
chodzić. Później będąc w lesie
szukałem sobie jakiegoś ładnego kija i chodząc podpierałem
się nim jak laską, odciążało to
moje nogi i nie męczyłem się tak
bardzo.
Gdyby to zatrzymało się na
jednej nodze, to można by jakoś przeboleć. Ale nie – ta cholerna ﬁbrodysplazja musiała dobrać się także i do prawej
nogi. Tutaj złośliwie zaczęła ją
usztywniać w pozycji wyprostowanej. Czułem się tak, jakby ktoś mi wpakował ją w gips…
I teraz sobie wyobraźcie – lewa
noga zgięta w kolanie, prawa
wyprostowana całkowicie… jak
tu chodzić? No właśnie… nie da
się za bardzo.

zrobić użytek z przysłanego lizaka. To był taki fajny, mały,
okrągły lizak z taką dziurką na
górze. Wziąłem zakraplacz i
wkropliłem do lizaka dwie krople oleju. Lizak miał taki fajny,
kwaskowy smak, a słomiany
smak oleju dodatkowo podkreślił jego „dziwność”. Przez pół
godziny rozpuszczał mi się w
buzi dozując powoli kwaśność
i związki lecznicze. Aż żałowałem, że nie mam więcej takich
lizaków.
Szukając informacji na temat dostępności tego oleju w
Polsce natraﬁłem na sklep internetowy z tym olejem i innymi produktami (www.biokonopia.pl).
Zainteresował
mnie bardzo, ponieważ olej tu
sprzedawany jest o wiele mocniejszy (ten z Holandii miał tylko 2,3% CBD, a tutaj 4%, a dostępne są także wersje 5, 10 i
15-procentowe) i cenowo też
wychodzi lepiej. Coś mi się wydaje, że następny mój zakup
zrobię właśnie w tym sklepie.
Czas na podsumowanie ku-

Dlatego byłem zmuszony
przesiąść się na wózek inwalidzki. Ale najpierw pięć miesięcy spędziłem siedząc na łóżku,
bo nogi nie bardzo chciały mnie
nosić. Ponieważ FOP usztywniła
mi trochę biodra, więc nie mogłem siedzieć sobie tak jak każdy… Rodzice opuszczali mi oparcie od tapczanu, żebym mógł się
oprzeć, a pod nogi miałem podkładaną dużą metalową puszkę
od mleka w proszku (wypełnioną piaskiem, żeby była ciężka i
nie przesuwała się). Dopiero po
pięciu miesiącach mogłem rozprostować nogi na wózku.
Po śmierci ojca, gdy cała opieka nade mną spadła na moją
mamę, trzeba było wprowadzić
małe zmiany. Gdy musiałem iść
do łazienki, to ojciec brał mnie
na ręce i zanosił, mama jest
słabsza, nie dałaby rady mnie
nieść, więc trzeba było znowu
używać nóg. Podparłszy się laską, trzymany za ramiona – dałem radę iść tak po korytarzu czy
pokoju. Wprawdzie niezbyt daleko, bo ledwie kilkanaście kroków, ale mimo to nogi miały trochę pracy.
Jakoś tam sobie kuśtykałem,
ale po moim ostatnim pobycie w
Górznie i nieostrożnych ćwiczeniach z rehabilitantką nogi bar-

racji: nie oczekiwałem cudu
i słusznie – olej z marihuany
w przypadku FOP nie sprawi
że choroba się cofnie. Ale w
moim przypadku mogę śmiało stwierdzić, że jest pomocny
przeciwbólowo, a olej o większej zawartości CBD może
jeszcze bardziej być pomocny. Może nie pomoże od razu
po jednej butelce, bo przecież
proces leczenia w przypadku ciężkich chorób jest rozłożony na wiele tygodni czy
miesięcy (a nawet lat), ale ma
tak pozytywny wpływ na organizm, że z czystym sumieniem mogę go polecić.
I należy tylko trzymać kciuki,
żeby medyczną marihuanę zalegalizowali w Polsce i żebym
nie musiał kombinować z zakupami w sklepach internetowych, tylko spokojnie poszedł
do lekarza po receptę, a potem
kupił sobie taki olej w dowolnej aptece.
Oby to się spełniło jak najprędzej…

dzo mi osłabły. Chodzenie sprawiało mi coraz większą trudność, przedtem chodziłem po
20-30 metrów, teraz zrobienie
kilku kroków było ponad moje
siły.
Na dodatek doszły do tego
problemy z krążeniem. Bo ktoś
taki jak ja, siedzący po 14 godzin
dziennie, cały czas ma nogi uciskane od spodu, w związku z
czym przepływ krwi jest utrudniony. Próbowałem już wszystkiego, brałem różne leki, ale to
nic nie dawało. Doszło do tego,
że kładąc się spać odczuwałem mrowienie w nogach, mięśnie były bardzo napięte i dopiero rano trochę puszczało. Ale w ciągu dnia znowu siedzenie i powtórka z rozrywki…
Teraz nogi tak mi osłabły, że ledwie daję radę iść. W kostkach
czuję sztywność, palce lewej
stopy podkurczają się pod spód,
niestety, na tej nodze chodzę na
palcach, więc ciągle jest walka z
bólem i strach, że któregoś dnia
FOP wleje mi w stopy ostatnią
porcję cementu i nie dam rady
zrobić nawet tych kilku nędznych kroków.
Póki co… mam nadzieję, że
jeszcze tak szybko to nie nastąpi…

TOMASZ PRZYBYSZ
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d czerwca do listopada
2016 roku Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych „Wspólnota” przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
przy ulicy Grobla w Poznaniu
realizowało IV edycję projektu
„Integralność”, podczas której
przeprowadzono cykl warsztatów kulturoterapii oraz zorganizowano jednodniową wycieczkę integracyjną.

cia. Realizujemy je jako różne formy aktywności kulturalnej. Sztuka pogłębia świadomość własnego „ja”, wyzwala z rutyny odczuć, skłania do
reﬂeksji nad samym sobą i nad
życiem. Działa na sferę emocjonalną człowieka, kształtuje
jego psychikę i wzbogaca życie
wewnętrzne. Mieszkańcy ZOL-u uczestniczyli w wyjściach
do Teatru Muzycznego na musical „Księżniczka Czardasza”,
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Warsztaty
kulturoterapii
były kontynuacją rozpoczętych
w ubiegłym roku warsztatów
„Savoir vivre w życiu codziennym”. Celem kulturoterapii
jest kontakt pacjenta za sztuką. Są to działania ukierunkowane na człowieka i jego środowisko, podejmowane w celu
przywrócenia zdrowia i zmierzające do poprawy jakości ży-

Sztuka
wzbogaca życie

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku to dla
jego uczestnika Karola Tomczaka najbliższy i niemal cały
świat. Tu ma koleżanki i kolegów. Tu są życzliwi mu ludzie,
którzy zawsze pomogą.
– Tu chcę być z nimi – mówi.
Opowiada, że wiele się od
nich nauczył, bo razem ze
wszystkimi pracuje. Ma 53 lata.
Mieszka w pobliskim Borówcu u swojej siostry Alicji. Miał
18 lat, gdy zmarł jego ojciec.
Mama staruszka mieszka we
Wrześni. Uczęszczał do „Szkoły Życia” w Gnieźnie. Mieszkał
w internacie. Tu uczył się czytać, pisać, także szyć. W ogrodzie sadził kwiaty. Praca sprawiała mu przyjemność.
Pozostało mu to do dzisiaj.
Cały czas musi coś robić, nie
usiedzi bezczynnie. Ma narzędzia stolarskie, wypala w drewnie, buduje karmniki do ptaków.

do Teatru Animacji na spektakl Calineczka, a także do muzeum etnograﬁcznego oraz do
kina. Po każdym wyjściu udawali się do restauracji, gdzie
przy wspólnym posiłku dzielili
się wrażeniami i reﬂeksjami na
temat spektaklu czy wystawy.
W wycieczce integracyjnej do Sierakowa wzięli udział
zarówno mieszkańcy ZOL-u
jak i ich rodziny oraz personel, razem około 50 osób. Najpierw udaliśmy się na kręgielnię, gdzie podzieleni na dwie
drużyny rozegraliśmy godzinny turniej. Następnie pojechaliśmy do “Chaty Zbójców” w Bucharzewie. Tu spędziliśmy miło
czas wśród przyrody. Podczas
przejazdu bryczką zachwycaliśmy się widokiem lasu. Zmiana
otoczenia jest ważnym czynnikiem w procesie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kontakt z naturą pozwala zapomnieć osobom chorym
psychicznie o ich deﬁcytach i
zwiększa motywację do podejmowania życiowej aktywności. Wszystkimi zmysłami poznawano otaczający świat: kamienie, piasek, rośliny, zapa-

chy, głosy i barwy lasu. Wyjazd
stworzył uczestnikom możliwość oderwania się od codzienności i miejsca, w którym
przebywają na stałe. Był okazją
do nabrania sił przed dalszym
zmaganiem się z trudną rzeczywistością.

*
Projekt jest realizowany w
ramach konkursu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością” współﬁnansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

ANNA SKIBIŃSKA

Tu chcę być z nimi
Wokół domu zgarnia liście, gałęzie, kopie ziemię, sadzi kwiaty, kosi trawę.
– Dbamy, by było czysto, sami
robiliśmy kamyszki przy chodniku, żeby było ładnie.
Pani Jadzia, która uczestników uczy śpiewać i grać, powiedziała:
– Ty masz talent, Karolu, ty
musisz śpiewać i grać.
I pan Karol śpiewa, gra na
bębnie, gitarze i organach. Występował w spektaklu „Romeo
i Julia”, który zaprezentowano
29 sierpnia na pikniku integracyjnym „Spotkanie na polanie” i
16 września na IV Powiatowym
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-

nych „Zlot Talentów 2016” w
Luboniu. Wcielił się wtedy w
postać zakonnika. Chętnie opowiada o swojej pracy aktorskiej:
– Pot się leje, ale dajemy radę.
Podczas występu muszę mieć
odpowiedni strój, buty, krawat.
Jego bliską koleżanką jest
Paulina, z którą występuje, tańcząc walca. Pewnego razu prezentował z nią walca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie. Wymienia swoje koleżanki i kolegów ze ŚDS
w Kórniku, z którymi występuje na różnych scenach i w teledyskach.
– Wszyscy dajemy sobie radę
– mówi.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

O

GRUDZIEŃ 2016

STRONA

GRUDZIEŃ 2016

śród zwykłych, codziennych dni wypełnionych radością z zajęć w
naszym warsztacie, zdarzają się te zupełnie wyjątkowe, obﬁtujące w duże emocje i wydarzenia. Tym razem taki właśnie był dzień
wizyty
duszpasterskiej
księdza biskupa Zdzisława
Fortuniaka, który odwiedził
naszą paraﬁę po raz kolejny w ramach swojej posługi.

tatu, gdzie oczekiwaliśmy na
przybycie biskupa i księdza
proboszcza Dariusza Salskiego. Kiedy pojawili się w
naszych progach, przywitaliśmy ich piosenką „Bądź pozdrowiony gościu nasz”.
Zaprezentowaliśmy swoje
możliwości wokalne w piosence „Anioły są wśród nas”.
W czasie występu akompaniowały nam Sylwiana Hańczyc i Maria Wejman. Naszych gości powitała kierownik WTZ Barbara Kucharska, która zaprosiła obu księży do obejrzenia prezenta-
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W jesienny, październikowy dzień wraz z kierownictwem, kadrą i wszystkimi uczestnikami warsztatu
oraz innymi wiernymi zgromadziliśmy się w swarzędzkim kościele Matki Bożej Miłosierdzia na mszy świętej,
celebrowanej przez naszego
gościa. Po tej uczcie duchowej powróciliśmy do warsz-

Ten jeden dzień

Ł

ódź to przepiękne miasto pełne zabytków, które
obejrzeliśmy na własne oczy
podczas wycieczki w deszczowy i wietrzny dzień 12
października. Łódź to dawne miasto przemysłu lekkiego i włókienniczego. To tutaj
szyto modną odzież, znaną
w całym kraju jak i świecie.
Zwiedziliśmy znane wszystkim Muzeum Dobranocek i
Łódzką Szkołę Filmową. To
właśnie w Łodzi kręcone są
wszystkie odcinki ﬁlmu „Komisarz Aleks”.

cji z 25-lecia Stowarzyszenia
i tegorocznego „Anielskiego Śpiewogrania”. Po pokazie multimedialnym jedna z
uczestniczek zajęć przybliżyła działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Natomiast
ministranci naszej placówki dali świadectwo, czym jest
dla nich służba przy ołtarzu.

ne zmiany od ostatniej wizyty 10 lat temu. Był też czas na
miłe wspomnienia i śmiech.
Na zakończenie sympatycznego spotkania oprowadziliśmy jego ekscelencję po pracowniach WTZ, by zaprezentować naszą pracę, po
czym pożegnaliśmy naszych
gości.

Ksiądz biskup powiedział,
że zauważył u nas pozytyw-

MICHAŁ OGONIAK
AGATA RYBICKA

Deszczowa Łódź
W budynku dawnej Białej Fabryki zwiedzaliśmy muzeum tkaniny, które zaskakiwało nas na każdym kroku
pracami wykonanymi przez
artystów. Poczuliśmy unoszący się w powietrzu pył przy
ukazanej nam pracy maszyn
tkackich, które wydawały bardzo głośne i przeraźliwe od-
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głosy. Teraz już wiemy, jak powstają tkaniny.
Spacerowaliśmy ulicą Piotrowską, na której znajduję się
Aleja Twórców Filmowych. To
najdłuższą ulica miasta, gdzie
można zobaczyć wiele pomników przedstawiających znane
osoby. W południe można było

usłyszeć hejnał miasta, którym
jest „Prząśniczka”. Zwiedziliśmy również Dom Fabrykanta,
który wywarł na nas duże wrażenie. Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć to piękne miasto
i poznać jego historię.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
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Z owoców i wikliny
O

statni tydzień października był wyjątkowo interesujący dla uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wolsztynie.
W poniedziałek, w pracowni gospodarstwa domowego, dzięki życzliwości Martyny i Rafała Kimstacz, mieli oni
okazję poznać sztukę carvingu, czyli rzeźbienia w owocach
i warzywach. Z pomocą gości
każdy mógł wykonać własnego łabędzia z jabłka. Każdy też
otrzymał od prowadzących zajęcia marchewkową różę.
Kolejne dni upłynęły na wyplataniu wiklinowych wyrobów. Rozpoczęliśmy od nauki
podstawowych splotów i technik. Sprawdzeniem nabytej
wiedzy było samodzielne wykonanie wiklinowych kul oraz
wianków, a następnie koszy-

ków i kwiatów z wikliny. Dzięki miłej i swobodnej atmosferze nawet trudne zadania nie
zniechęcały uczestników. Na
koniec zajęć wszyscy wzajemnie podziwiali wykonane prace. Najtrudniejszym zadaniem
tygodniowych
warsztatów
było wyplatanie kosza z dawnej epoki, które również zakończyło się sukcesem.
Część wykonanych wyrobów pozostała w naszej
placówce, część natomiast
uczestnicy warsztatów zabrali do swoich domów, by pochwalić się rodzinom zdobytymi umiejętnościami.

Podczas rzeźbienia.

Będziemy kontynuować jesienne wyplatanie, a nasze
prace będzie można podziwiać
i zakupić na kiermaszach.

JOANNA BŁAŻEJEWSKA

Marchewkowe róże.
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Wyplatanie koszy.

Łabędzie wyrzeźbione z jabłek.

Razem łatwiej.
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Zemsta Bingo

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***

B

yła połowa grudnia. Kiedy jest się dzieckiem, takie chwile zapamiętuje się na
długo, a czasami na zawsze.
Porządki domowe były już na
ukończeniu i w powietrzu unosiła się atmosfera nieuchronnie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Nie pamiętam już, kto rzucił
ten pomysł, ale to zupełnie bez
znaczenia. Zapadła decyzja, że
pojedziemy w odwiedziny do
znajomych mieszkających w
Gnieźnie. W tamtym czasie, kiedy nie było telefonów komórkowych, uprzedzenie o niespodziewanej wizycie było niemal
niemożliwe. Niemal, ponieważ
w akcie desperacji można było
skorzystać z usług poczty, która
oferowała wysłanie listu z terminem doręczenia od kilku do
kilkunastu dni.
Można też było pójść na pocztę osobiście i starać się o uzyskanie połączenia telefonicznego pod warunkiem, że osoba, do której się dzwoni ma zainstalowany telefon a miejscem,
do którego się dzwoni nie jest
Londyn, bo jak wiadomo, nie
ma takiego miasta jak Londyn
i wszystkie panie na pocztach
w całej Polsce o tym doskonale
już wtedy wiedziały. Zrozumiałe
więc było, że w tamtych czasach
spontaniczne wizyty były na porządku dziennym.
Byliśmy czteroosobową rodziną z dużym psem. To ważna informacja, ponieważ niespodziewany nalot takiej ekipy
musiał wprowadzić choćby lekkie zamieszanie w domu gospodarzy. Decyzja o wyjeździe
zapadła pod wieczór i wszyscy
cieszyliśmy się z czekającej nas
wyprawy. Dziś śmieszy mnie, że
wyjazd na odległość kilkudziesięciu kilometrów przywołuję w pamięci jako wyprawę, ale
wtedy – możecie mi wierzyć – to
była wyprawa.
Drogi były malownicze. To
znaczy, że bardziej nadawały
się do malowania pejzaży niż
do jazdy. Poruszające się po
nich auta stanowiły zagrożenie same dla siebie. Odpadające podczas jazdy koła, otwierające się znienacka drzwi czy
brak świateł stopu, to niemal
codzienność. Nie miały pasów
bezpieczeństwa, bo ich jeszcze nie wynaleziono, a lusterko boczne z lewej strony było
szczytem ekstrawagancji i nikt

nie myślał o tym, że kiedyś
normą będzie też takie z prawej. Światła włączało się tylko
wówczas, kiedy kierowca nie
widział drogi, co oznaczało, że
oszczędzający na żarówkach
jeździli bez włączonych świateł po ciemku. Jeśli dodam, że
szosami poruszali się też pijani
rowerzyści i równie wstawione
furmanki, nad którymi panował
jedynie koń, to łatwiej zrozumieć jakie emocje towarzyszyły podróży samochodem. Mieliśmy wówczas Wartburga lub
Syrenkę. Tego nie jestem pewien. Byliśmy szczęśliwi, że w
ogóle mamy coś, co jeździ i korzystaliśmy z tego w miarę regularnie.
Nasz pies – Bingo potraﬁł doskonale wyczuwać sytuacje.
Był bardo towarzyski, a i z racji
swojej urody owczarka szkockiego bardzo lubiany. Lubił z
nami podróżować ale… był jeden problem. Bingo był uczulony na zapach mieszanki benzyny i oleju do dwusuwów. Mdliło
go i cierpiał. Podsuwaliśmy mu
różne zapachy pod nos, z kiepskim skutkiem. Rano, tuż przed
wyjazdem ojciec powiedział:
Bingo nie jedzie. Było nam bardzo przykro, choć wiedzieliśmy,
że ma trochę racji. Bingo, który jeszcze przed chwilą biegał
radośnie, zwiesił głowę i położył się na swoim miejscu w korytarzu. Ciężko, zwłaszcza nam
– dzieciom było go zostawiać na
cały dzień, ale wiedzieliśmy, że
tym razem nie pojedzie. Umknęło nam, że kombinuje już zemstę…
Wizyta lub nalot – jak kto –
woli przebiegła bardzo sympatycznie. Znajomi również byli
już na etapie ostatnich, świą-
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tecznych porządków, więc pożegnaliśmy się bez wyrzutów
sumienia, że zakłóciliśmy im
harmonogram przygotowań do
świąt.
Wróciliśmy wieczorem. Już
po wejściu zdziwiliśmy się, że
Bingo nas nie wita. Po włączeniu światła zaczęliśmy go szukać i wołać. Korytarz był pusty,
ktoś wszedł do łazienki… Obraz,
jaki tam zastał, był niesamowity. Nie, psa tam nie było. Już nie
było, bo się schował. W łazience na podłodze leżały na jednym stosie wszystkie nasze rzeczy wyjęte przez niego z kosza
do prania. W drugim kącie łazienki były ubrania taty, starannie posegregowane i oddzielone
od naszych. Precyzyjnie i metodycznie podarte na cienkie paseczki, podeptane i obﬁcie polane, niestety po zapachu można było się zorientować, że nie
wodą…
Czy zemsta Bingo na ojcu
była słodka? Tego nie wiem.
Miał do dyspozycji cały dzień,
żeby dokonać spustoszenia w
garderobie taty. Przyznać jednak muszę, że do dziś imponuje mi jego inteligencja. Potraﬁł wyrazić i ukierunkować swoje emocje. Wyraźnie wskazał
kto i za co mu się naraził. Pytanie, czy długo się gniewali? Nie.
Święta były tuż, tuż – i amnestia
nastąpiła szybko. Tata dostał na
gwiazdkę więcej odzieży, niż zazwyczaj... Na pewien czas Bingo przeniósł się z korytarza na
półpiętro. Chciał chyba zejść
ojcu z oczu. Polubił to miejsce,
bo tam mógł patrzeć na ogród
przez okno i poszczekać na biegające koty.

ANDRZEJ ROSSA

Pozostał mi
Tylko miś.
Bury, bezkształtny
Ot, zabawka pluszowa.
Dostałam go od ciebie
W lepsze dni,
By w nocy koił
Potargane myśli,
By zastąpił cię
W uścisku.
Teraz sam na sam,
Bez pocałunku
Na skroni
Już mnie nie ukoi.
Wypiłeś ﬁliżanki
Mych łez,
Poprosiłeś o więcej,
Aby wynieść
Zawartość szaf
Na nieokreślone
Zawsze.
Wieczność
Tak się ciągnie,
A życie
Spod nóg umyka.
Spójrz, mamy już
29 października.
Solone paluszki
Uczuć
Połamały się drobno
Dlaczego osobne dni,
Wieczory osobne?
Nieoczywiste noce
Z osobistą tragedią
W tle?
Spędźmy je wspólnie,
Przeżyjmy kłótnie,
Zamiast
Unosić się dumą.
Rozum mówi:
Zostań,
A uczucia:
Nie odchodź.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

DALEKOWIDZ
Obce mu było
Piękno i wdzięki,
Które miał blisko,
W zasięgu ręki.

WIEDZA
Mam to w małym palcu
– Rzekł zarozumialec.
Gdy ktoś nie ma głowy,
To mu wchodzi w palec.

PRZECENA

Fraszki
BEZCENNY

PRZESYT

Nikt grosza
Za niego by nie dał,
Bo już wiedzą,
Za ile się sprzedał.

Odsuwać od żłobu
Trzeba święte krowy,
Jeśli im już mleko
Uderza do głowy.

NATRĘCTWO
Nie zawracaj
Głowy damie,
Gdy ci brak
Kultury chamie.

NAGROBEK
ELEKTRYKA

MIMO WOLI

I najświętsza prawda
Bywa diabła warta,
Gdy jest u podłoża
Na kłamstwie oparta.

Chcąc nie chcąc
Oglądamy
Upierdliwe
Wciąż reklamy.

UMIZGI

MĘDREK

No i patrzcie mili
Jak go uziemili.

CICHE DNI
Dobra żona
Obrażona.

KAMFORA
Po jednym romansie
Ulotnił Roman się.

Mam do ciebie słabość,
Ciebie to nie rusza?
Nie rzekła, chcę chłopa,
A nie słabeusza.

Nie traﬁ mądrość
Do adresata,
Kiedy nadawca
Struga wariata.

ZARZĄDZANIE

IDEOLOGIA

UKŁADANKA

Jak rządzić
Zarządem,
Gdy nie jest
Za rządem.

Nie wszystkim
Kręgosłup ideowy
Da się uzdrowić
Od strony głowy.

Kiedy się kończą
Stare układy,
Czas sobie szukać
Nowej posady.

Limeryki
OBCIACH
Młodziutki podrywacz, mieszkaniec Lublina
Poszedł z koleżanką wieczorem do kina
I rzekł: dobrze będzie
Nam w ostatnim rzędzie…
Lecz mu do pierwszego uciekła dziewczyna.

RÓŻNICE
Pewien facet w Łodzi do kawiarni chodzi,
Kawę pije gorzką, herbaty nie słodzi.
Bo w ludzkiej naturze
Różnice są duże…
Co jednego krzepi, to drugiemu szkodzi.

CHOROWITA
Pewna anemiczna ciotka z Tomaszowa
Siedziała nad morzem i chciała być zdrowa.
Niby jod wdychała,

TCHÓRZ
Jeden krok do przodu
I do tyłu chodu.

Lecz grypę złapała,
Bo cały czas była pogoda deszczowa.

GRILOWANIE
Pewien stary wędkarz przyjechał z Elbląga
Autem do Darłowa i złowił tam pstrąga.
Potem w pięknym stylu
Upiekł go na grilu
I zjadł popijając puszkowego stronga.

TWARDZIEL
Pewien polityk spod Częstochowy
Wlazł bez kasku na teren budowy.
Cieć, co w bramie siedział,
Tak o nim powiedział:
Wyjdzie cało, to cham twardogłowy.

POPRAWNY
Pewien młody twórca z miejscowości Ryki
Tylko przyzwoite pisał limeryki.
Bo on bał się tworzyć
I lachę położyć
Na to, że go ludzie wezmą na języki.
JERZY SZULC
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RYS. ANDRZEJ ROSSA

Aforyzmy

U Szkiebrów
W

iaruchna kochano, mówie wóm, istne cuda z
tym Małym Knajdrym! Przyloz dó mnie i godo:
– Idymy na bane, bo na nos
czekać nie bydzie!
– Jadymy bimbom, czy idymy
po giyrach?
– Bimbom? Ni mosz giyrów,
czy co?
Kiko na mnie i się chichro
pod klukom. I godo:
– A wszystko zabrołeś? Nic
żeś nie zapómnioł?
– Mom wszystko! Co bym ni
mioł mieć!
I tak my się doknaili na bane.
Wchycli my do przedziału i jadymy Szkiebrów na „wyke”!
Mały Knajder odstrzelół sie
jak diaboł do ośpic: portki popielate, jaka granatowo i kipa
na glacy, tyż popielato! Mówie
wom, wyglóndoł jak elegant z
Mosiny! Bana pyndzióła, oż sie
skry sypały! Kole nos siedziały dwie mele. Jak sie łokazało,
łóne tyż do Berlina!
Nó i tak jakoś my sie doknaili. Wysiadómy, a Knajder godo:
– Zobocz Hiruś, tak tu wyglóndo, jak u nos! Istne Chwaliszewo!
Idymy i sie gapimy. Knajder
zoboczył knajpe i godo:
– Włazimy?
A jo na to:
– Nó to właź!
Skorno my tylko wleźli, to
łón zaro:
– Dziyń dobry!

A kelner odpowiado:
– Guten morgen!
– Móm gó deknónć w sznupe? – spytoł sie Knajder.
– Za co? – mówie.
– Jak to, za co? Kiepsko żeś
słyszoł? Jo mu dziyń dobry, a
łón mi odpolół: „głupek w morde!”
– Gdzie zaś w morde! Łón ci
godoł tyż „dziyń dobry”, ino po
nimiecku!
Knajder tak sie z tegó chichroł, że wszystko wiara w
knajpie sie na niegó szpycowała.
– Hiruś! Bo nie wytrzymom!
„W morde” – to „dziyń dobry”!
Alek tu łuni jynzyk majóm”!
– Nie „w morde”, tylko „morgen”, kapujesz?
– Ty Hiruś, wylyngo jedna, ty
mi tu z morgami nie wyjyżdżej,
bo jo leciołym na Kache, a nie
na jeij morgi!
I wtynczos do naszygó stolika podszed kelner i sie pyto:
– Was wollen Sie?
Nó to jo godom, że dwa
piwa. A kelner po ichniemu:
– Szwarc bijer?
A najder na to:
– A pije, jeszczyk jak pije!
Ho, ho, koleś, byś widzioł, jak
łón pije!
Chlasłym Knajdra w giyre i
kozołym mu być cicho, jak nie
kapuje po szkopsku, bo z niygó tako tuleja. W miyndzyczasie dosiod sie dó nos taki istny i zaczón godać jak Szkieber.

– Ty Hiruś se z nim blubrej,
bo jo nic nie kapuje – powiado Knajder.
A tyn istny wywalół ślypie na
nos i ryknął.
– To wy wiara żeście sóm Poloki? A może jeszczyk szczóny
z Poznania, co?
– A pewnie, że z Poznania,
że z Poznania, i to z Chwaliszewa!
No to istny zaowołoł kelnera i kozoł mu przyknaić gorzoły i giyre z kapustom i chrzanym na zagryche.
Potym tak się rozpyndził
jak katryna i co chwila pili my
zdrowie Poznanioków. Udyndali my sie jak proszczoki. Ale
jak my tegó szczóna z Berlina
zgubili, to do dziś nie mogymy
sie kapnónć.
Jak my wrócili się nazod do
chaty, to Mały Knajder wloz
pierwszy i do swoi Kachy niby
po szkiebersku wypolół:
– Butym w morde!
A Kacha jak z byka na niego
nie szpycnie spod brylów!
– To ty, stary? Kóński łbie
zatracóny! Ty ochlapusie!
Ty glizdo! Ty szmańdygo! Ty
szuszwolu! Ty mnie butym w
morde?
I jak nie chlaśnie gó nabierkom w rudóm glace! Łoż z antrejki wprys do izby i zatrzymoł
sie na wyrze. I zaroz zarżnół
gare. Obudziół się dopiero na
drugi dziyń rano i przysióng
sobie, że już do Szkiebrów nie
pojedzie i po szkiebersku tyż
już godać nie bydzie.

BENON MATECKI

 Nadajemy na tej
samej fali? Tylko czy
odbieramy w efekcie to
samo?
 Wszystko jest dla ludzi.
 Ale gdybyż to ludzie
byli bardziej ludzcy…
 Indywidualista w
chórze zniszczył już
niejedno wykonanie.
 Fałszywych obietnic
wyborczych nikt nie
uważa za grzech.
Przecież nie ma ich w
żadnym przykazaniu.
 Zła sława bywa
głośniejsza od dobrej.
 Optymista liczy wiosny
swego życia, pesymista
wyłącznie jesienie.
 Tak to bywa, że na
czele pochodów
stają ci najbardziej
bezczelni.
 Najgorzej, kiedy
sumienie przemawia
do nas w nieznanym
nam języku.
 Z nieszczęśliwej
miłości może cię
uratować miłość
własna.
 Dziwna rzecz, lecz
„charyzma” wciąż
rymuje mi się z…
„Dyzma”.
 Niektórzy
zawdzięczają swoją
sławę temu, że okryli
się niesławą.
 Szczyt grzeczności:
przepraszać kogoś za
to, że się nadepnęło na
jego cień.
 Wiarę w człowieka
uczynił swoim
światopoglądem. I
uwierzył w siebie.
 Średni może być wielki
tylko wśród małych.
 Wyrzuty sumienia
są niewidoczne, ale
bardziej dotkliwe niż
wysypka na skórze.
 Uczono całe pokolenia
Polaków, jak umierać
dla Ojczyzny. Czas na
edukację, jak dla niej
żyć.
RYSZARD PODLEWSKI
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GRABINY

Żółte kalendarze
Spalę
za sobą mosty,
którymi chodziłam
wczoraj
i wszystkie
nieprzydatne rzeczy,
a nawet
żółte kalendarze,
które nie chcą
zapomnieć
czasu utraconego.
Niespiesznie
pobiegnę do raju,
z którego
zostałam wygnana
przed milionem dni.
Wrócę
do marzeń krainy,
tam zawsze
jest maj
i wiosna,
której lato
nie wysuszy
na jesień,
nim przeminie.
Fale biją o brzegi
i lądy pożerają.
Lecz ja
Będę szła
wytrwale,
dzień po dniu
i noc za nocą,
aż traﬁę
do siebie samej.
Nie wołaj mnie
już nigdy
po imieniu.
Moje nowe ja
nie ma teraz
nazwy.

Strzały z okazji
Dnia Seniora
12

października strzelnica
pneumatyczna na os. Powstań Narodowych w Poznaniu była miejscem atrakcyjnego turnieju
strzeleckiego seniorów.
Zawody z okazji Dnia Seniora zorganizował Dom
Kultury „Jagiellonka” i Klub
Seniora „Złota Jesień”.
Udział wzięło siedem drużyn reprezentujących swoje kluby.
Pierwsze miejsce zdobył
Klub Seniora „Złota Jesień
III”, drugie – „Wigor”, trzecie
– „Piastun”, czwarte – „Złota Jesień I”, piąte – „Rodzina”, szóste – „Bajka” i siódme – „Jarzębina”. Zwycięska
drużyna otrzymała wspaniały puchar, a każdy uczestnik
turnieju – pamiątkową nagrodę.

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

KATARZYNA KUSEK

Imprezę
sponsorowało
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza”
Sp. z o. o.

ROBERT WRZESIŃSKI

Na strzelnicy zwycięska drużyna „Złota Jesień III”.

Puchar dla „Złotej Jesieni III”.
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eatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu przygotował dla seniorów
propozycje kilku spektakli w
sezonie 2016/2017 w promocyjnych cenach.
Koszt biletu za okazaniem
legitymacji emeryta – 18 złotych. Kasy biletowe czynne
od poniedziałku do soboty w
godz. od 13 do 19 oraz w niedziele i święta w dniu spektaklu od 16 do 18. Informacje pod
tel. 61-65-90-231 i 61-852-0825 po godz. 16. paw

Pod Iglicą
R

estauracja „Pod Iglicą”
przy ulicy Zwierzynieckiej
24 zaprasza na potańcówki w
piątki i soboty w godzinach
od 18 do 22, w niedziele i poniedziałki – od 16 do 22 oraz
we wtorki – od 18.00 do 22.00.
Wstęp 10 złotych, w ofercie
– rezerwacja stolika. Informacje pod telefonem 61-843-1840. paw

Niewidomi na szlaku
22

września 45-osobowa
grupa osób niewidomych
i niedowidzących zrzeszonych
w Polskim Związku Niewidomych, pod opieką pracowników PZN wyruszyła na wycieczkę autokarową szlakiem
historii, zorganizowaną na zakończenie lata w ramach projektu „Powiat w zasięgu ręki
- II”, ﬁnansowanego z budżetu
Powiatu Poznańskiego.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Narodowego wraz z przewodnikiem. Poznańskie muzeum należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Istnieje od 1857
roku, a miano Narodowego nosi
od roku 1950. Przechowuje i
udostępnia bogate zbiory, będące dziedzictwem wieków i pokoleń na miarę światowych galerii. Przewodnik barwnie opisał
mieszczące się w muzeum obrazy i zbiory – tak, aby osoby niewidome mogły je „zobaczyć”.
Zwiedzano też Zamek Cesarski. Była to lekcja historii i podróż w czasie do nieistniejących
już wnętrz cesarskiej rezydencji i

FOT. MAGDALENA ORZESZKO

Zniżka
T

architektury państwa totalitarnego. Komentarz przewodnika dał
wszystkim możliwość odkrycia
tej niezwykłej budowli, wpisanej
w najnowsze dzieje Poznania.
W Owińskach poznaliśmy historię i architekturę Kościoła Paraﬁalnego oraz zwiedziliśmy
specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Byliśmy też w Muzeum
Tyﬂograﬁki i w Parku Orientacji Przestrzennej. Spacerując
po parku poznawaliśmy innymi zmysłami niż wzrok rosnące tam rośliny, krzewy i drzewa,
także warzywa i owoce. Prze-

rywnikiem zwiedzania, pobudzającym zmysł smaku i zapachu, był poczęstunek, przygotowany przez młodzież ze Szkoły
Gastronomicznej.
Z Owińsk wyruszyliśmy w
dalszą podróż na Dziewiczą
Górę. Wzniesienie to nosi nazwę od cysterek, które na jego
stokach hodowały owada, zwanego czerwcem, używanego do
wyrobu czerwonego barwnika. Weszliśmy na taras widokowy na szczycie, skąd rozpościera się wspaniały widok na okoliczne lasy.

MAGDALENA ORZESZKO

FOT. ARCHIWUM

Z Otusza do Afrykarium

22

września
uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie
i jego ﬁlii w Otuszu wybrali się
wraz z terapeutami do Afrykarium we Wrocławiu. Zwiedziliśmy całe Zoo wraz z pawilonami i niedawno otwarte Afrykarium, które było główną atrakcją wycieczki.
Poznaliśmy różne ekosystemy Czarnego Lądu. Największą

47

atrakcją były akwaria i baseny
reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior
Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne
duże ryby, które mogliśmy podziwiać z podwodnego, akrylowego tunelu.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Autor „Quo vadis”
bohaterem konkursu
J

uż po raz drugi Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Mosinie był gospodarzem
Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy „Sławni Polacy”. W
roku sienkiewiczowskim bohaterem konkursu został Henryk Sienkiewicz. Konkurs odbył się 8 listopada w budynku

dzą na temat twórczości i życia H. Sienkiewicza, wielkiego
pisarza, laureata Nagrody Nobla. Uczestnicy rywalizowali z
dużym zaangażowaniem.
Pierwsze miejsce zdobyła
reprezentacja Zespołu Szkół
Specjalnych we Wrześni, drugie – Zespołu Szkół Specjal-

Uczniowie SOSW w Mosinie w trakcie konkursowych zmagań.

Uczestnicy konkursu z ZSS w Wągrowcu rozwiązują zadania
dotyczące twórczości pisarza.

Reprezentant ZSS w Śremie czyta „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza.

nych w Szamotułach i trzecie
– Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gnieźnie. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rze-

czowe, które wręczyła Bożena Mazur – dyrektor SOSW w
Mosinie.

MONIKA BAJSTOK
MONIKA JANKOWSKA

Do udziału w konkursie
zgłosiło się 6 drużyn gimnazjalnych: z Wągrowca, Szamotuł, Gniezna, Wrześni, Śremu i
Mosiny. Konkurs składał się z
trzech etapów: głośne czytanie
fragmentów „Quo vadis”, test
wiedzy, łamigłówki, krzyżówki
związane z życiem i twórczością pisarza oraz quiz dotyczący twórczości Litwosa (pseudonim H. Sienkiewicza). Młodzież wykazała się dużą wie-

FOT. (4X) ARCHIWUM

Ośrodka przy ul. Kościelnej.
Celem spotkania było poszerzanie wiedzy na temat życia
i twórczości Henryka Sienkiewicza, propagowanie i upowszechnianie
czytelnictwa
oraz rozwijanie kreatywności
uczestników.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu z ZSS w Szamotułach
w towarzystwie Bożeny Mazur – dyrektora SOSW w Mosinie.

