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Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych od 20 grudnia 
2018 roku ma nowego preze-
sa. Prezes Rady Ministrów po-
wołał na to stanowisko Mar-
lenę Maląg, która dotychczas 
była wicewojewodą wielko-
polskim. Nominację wręczyła 
jej Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. 

Marlena Maląg jest absol-
wentką Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Częstochowie. 
Ukończyła również studia po-
dyplomowe, m.in. w zakresie 
matematyki i informatyki na 
Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza i zarządzania insty-
tucjami oświatowymi na Poli-
technice Poznańskiej.

Przez wiele lat była zwią-
zana z oświatą – pracowała 
jako nauczyciel dyplomowa-
ny. W latach 1999-2011 pełni-
ła funkcję dyrektora Publiczne-
go Gimnazjum im. Jana Pawła 
II oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego w Ostrowie Wielko-
polskim. W latach 2011-2012 
była naczelnikiem Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego, 
a od 2012 do 2014 roku pełni-

Najlepsza
kadra
Państwowy Fundusz Reha-

bilitacji Osób Niepełno-
sprawnych otrzymał 11 grud-
nia 2018 roku certyfi kat „Pro-
fesjonalna kadra”, przyzna-
ny przez Centrum Organizacji 
Szkoleń i Konferencji „Sem-
per” w Poznaniu. 

Pracownicy PFRON ukończyli 
trzy dwudniowe szkolenia pod 
tytułem: „Rozpatrywanie skarg 
i wniosków na podstawie KPA 
(kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego) i rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 stycz-
nia 2002 roku dotyczącego roz-
patrywania oraz organizacji 
przyjmowania skarg i wnio-
sków”. Red. 

ła funkcję zastępcy prezydenta 
Ostrowa Wielkopolskiego. 

W kadencji 2002-2006 była 
radną Rady Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego, a w latach 

2006-2016 radną Rady Powia-
tu Ostrowskiego. Od stycz-
nia 2016 do grudnia 2018 spra-
wowała urząd wicewojewody 
wielkopolskiego. Angażowała 
się wówczas w realizację po-

lityki prorodzinnej na terenie 
Wielkopolski, inicjując projekt 
pod nazwą: „Wielkopolska sta-
wia na rodzinę”. Obecnie jest 
radną Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. Oprac. KK. 

Wielkopolanka
prezesem PFRON
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Marlena Maląg, nowy prezes PFRON (w środku) z aktem powołania wręczonym 
przez Elżbietę Rafalską, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Z prawej Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. 
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11 lutego każdego roku 
obchodzony jest Świa-

towy Dzień Chorego. Jest to 
święto chrześcijańskie, usta-
nowione przez papieża Jana 
Pawła II 13 maja 1992 roku, 
które przypomina o koniecz-
ności zapewnienia właściwej 
opieki chorym i cierpiącym. 
Także o potrzebie wspierania 
idei wolontariatu oraz wszel-
kich działań dobroczynnych 
zmierzających do polepsze-
nia samopoczucia psychofi -
zycznego chorego i jego ro-
dziny. 

Zanieczyszczone powietrze, 
żywność zawierająca szkodli-
we związki chemiczne, a także 
szereg innych czynników, nie-
sie ze sobą zwiększone ryzyko 
zapadalności na różne scho-
rzenia. Dominują nowotwory, 
chociaż coraz częściej zdarza-
ją się choroby trzustki, tarczy-
cy, nerek czy wątroby. Starze-
jące się społeczeństwo niesie 
natomiast konieczność wdra-
żania rozwiązań mających 
na celu zapewnienie osobom 
w podeszłym wieku fachowej 
pomocy medycznej i opieki 
długoterminowej. 

Na jednym z popularnych 
portali społecznościowych in-
ternauci udostępniają między 
sobą fotografi ę, na której wi-
dać młodego człowieka pcha-
jącego wózek inwalidzki ze 
starszą osobą. Zdjęcie opa-
trzone jest komentarzem: „Nie 
martw się dziadku, pomogę 
tobie. Mama mówiła, że kiedy 
byłem mały, ty także woziłeś 
mnie w wózku”. Obrazek ten, 
niestety, daleki jest od rzeczy-
wistości, w której przyszło żyć 
ludziom starszym. Rzecz ja-
sna, nie zawsze daleki, ale za-
zwyczaj. W dzisiejszych cza-
sach młodzi ludzie, z koniecz-
ności bądź wyboru, opuszcza-
ją swoje miasto lub swój kraj 
w nadziei na lepsze warunki 
życia. Ich rodzice i dziadkowie, 
w miarę postępującej utraty 
sprawności oraz samodziel-
ności, potrzebują coraz więk-
szej pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu. Ponieważ 
nie mają na kogo liczyć, zosta-
je jedno rozwiązanie – wspar-
cie instytucjonalne. W zależ-
ności od stanu zdrowia ta-
kim wsparciem może być dom 

13 stycznia, jak co roku 
od 27 lat, szykowali-

śmy się do kolejnego fi nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Nikt jeszcze nie 
przypuszczał, jak bardzo ten 
dzień odmieni los wielu lu-
dzi. I że tragedii, która zda-
rzyła się tego dnia, nie zapo-
mnimy już nigdy.

Również moja rodzina przy-
łączyła się w naszej niedu-
żej miejscowości do wielkie-
go święta radości i wspólnego 
czynienia dobra. Wróciłam do 
domu szczęśliwa, że przyszło 
tylu ludzi i że wspomagali dat-
kami szlachetny cel. Czułam 
się dumna, że nasza niezbyt 
wielka społeczność uzbierała 
ponad 90 tysięcy złotych.

Otworzyłam laptopa... i 
natrafi łam na informację o 
wydarzeniach w Gdańsku. 
Moja radość prysła jak bań-
ka mydlana. Targały mną żal, 
niedowierzanie i złość. Nie 
potrafi łam sobie tego w żaden 
sposób wytłumaczyć. Dlacze-
go ktoś zadał zbrodniczy cios 
drugiemu człowiekowi? Dla-
czego, mimo tak ogromnego 
nieszczęścia, nie umilkła w 
Internecie, a wręcz przeciw-
nie, mowa nienawiści hejte-
rów: „dobrze mu tak”, „zasłu-
żył na to”. Czy cały ten dzień 
to był zły sen?

Później wydarzenia całe-
go tygodnia przelatywały mi 
w głowie jak w kalejdoskopie.

Biłam się z myślami. Czy 
tylko ten, kto wyciągnął nóż, 
jest winny? Czy nie jeste-
śmy winni my wszyscy, bo tak 
bardzo się zmieniliśmy jako 
społeczeństwo? Gdzie na-
sza wzajemna, ludzka życzli-
wość? Dlaczego przestaliśmy 
widzieć w drugim człowieku 
przyjaciela?

Jeszcze kilkanaście lat 
temu ludzie mijali się na uli-
cy z uśmiechem, mówili so-
bie „dzień dobry”, nawet jeśli 
się nie znali lub widywali się 
tylko przypadkowo. Kiedyś 
młodzi ludzie w tramwaju lub 
autobusie ustępowali miej-
sca ciężarnej kobiecie, osobie 
starszej lub z niepełnospraw-
nością. Dziś ze słuchawkami 
na uszach, zapatrzeni w ekra-
ny smartfonów, nie widzą wo-
kół siebie nikogo. Kryterium 
oceny drugiego człowieka stał 
się super samochód, którym 
jeździ, ekstra odzież, w którą 

dziennego pobytu, dom senio-
ra albo dom pomocy społecz-
nej, gwarantujący opiekę cało-
dobową. Bez względu na na-
zwę, nigdy nie będzie to praw-
dziwy dom, lecz zawsze dom, 
w którym się na kogoś czeka i 
w którym samotność oraz tę-
sknota za najbliższymi stano-
wią dla człowieka niewyrażal-
ny w słowach ból. 

Światowy Dzień Chore-
go przypomina o obowiąz-
ku wobec chorych i cierpią-
cych. Na ten obowiązek skła-
da się przede wszystkim tro-
ska rodziny o godne warunki 
życia chorych. Ale obowiązek 
wobec chorych i cierpiących 
jest też obowiązkiem pań-
stwa oraz samorządów lokal-
nych. Polega na zapewnieniu 
nieograniczonego dostępu do 
leczenia i rehabilitacji, opieki 
długoterminowej oraz na ko-
ordynacji prac zespołów me-
dycznych w taki sposób, aby 
życie i zdrowie chorego czło-
wieka zawsze było na pierw-
szym miejscu. 

Chorują nie tylko osoby w 
podeszłym wieku. Nieuleczal-
na choroba wielu ludziom od-
biera młodość, sprawność, na-
dzieję na życie wolne od trosk, 
plany i marzenia. Społeczeń-
stwo przejawia wobec nich 
postawę odrzucenia i obojęt-
ności. Świat, w którym żyje-
my i chcemy żyć, jest światem 
piękna kreowanego nie tyle 
przez nas samych, ile przez 
nasilającą się wciąż społeczną 
potrzebę dorównania innym, 
pokazania się z lepszej stro-
ny. W świecie tym nie ma więc 
miejsca na słabość i chorobę. 

Światowy Dzień Chore-
go to również okazja do dys-
kusji nad zmianami w syste-
mie fi nansowania usług lecz-
niczych i medycznych. Nie na-
pawają optymizmem odległe 
terminy zabiegów oraz wizyt 
u specjalistów. Także więk-
szość lekarstw jest poza za-
sięgiem emerytów, rencistów 
i innych osób o niskich do-
chodach, które choć kwalifi -
kują się do bezpłatnego lecze-
nia, nie otrzymują go w odpo-
wiednim czasie, a niekiedy nie 
otrzymują wcale. 

KAROLINA KASPRZAK

NADZIEJA DLA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Ich problemy 
– twoją sprawą się ubiera i egzotyczne miej-

sce, w którym spędza urlop.

Czy to są wyznaczniki czło-
wieczeństwa?

Dlaczego uczymy nasze 
dzieci, że z koleżanką z kla-
sy nie należy się zadawać, bo 
ubiera się w „ciucholandzie”, 
a na wakacje jeździ do babci?

Dlaczego podczas urlopu w 
Egipcie czy Tunezji pogardza-
my miejscową ludnością?

Dlaczego uważamy, że je-
steśmy lepszymi ludźmi, po-
nieważ nasza karnacja jest 
biała? Dlaczego rasistowskie 
przekonania – po okropno-
ściach rasizmu w wieku XX – 
wracają do nas w wieku XXI? 

Dlaczego tak trudno uwie-
rzyć, że ktoś pragnie poma-
gać innym bezinteresownie, 
bez chęci wzbogacenia się na 
tym? Że można się uśmiechać 
do drugiego człowieka bez 
ukrytej ironii?

Dlaczego nasz codzienny 
język stał się wrogi i wulgar-
ny? Czy nawet w stosunku do 
najbliższych nam osób musi-
my używać słów pogardy? Czy 
jedynka z matematyki jest po-
wodem, by dziecko nazywać 
„głąbem” i „debilem”?

Czy fakt, że żona zarysowa-
ła bok samochodu, upoważ-
nia do nazywania jej „idiotką” 
i „nieudacznikiem”?

Czy to, że kasjerka pomyli-
ła się, daje nam prawo do na-
zywania jej „oszustką” i „zło-
dziejką”?

Może więc to wszystko, a 
także brak naszego sprzeciwu 
wobec mediów i polityków, 
podsycających w nas wzajem-
ną wrogość, stało się kataliza-
torem, który pchnął tego czło-
wieka do zabójstwa?

Zacznijmy zmieniać świat 
od siebie samych. Uczmy na-
sze dzieci, że są ważniejsze 
wartości, niż dobra material-
ne. I że są tylko środkiem, a 
nie życiowym celem. Naucz-
my się dzielić tym, co mamy, 
z innymi ludźmi, bardziej po-
trzebującymi.

Sprawmy, by bezsensowna 
śmierć 13 stycznia mobilizo-
wała nas do życia w myśl naj-
ważniejszych, humanitarnych 
ludzkich wartości. 

DARIA KRZYSZKOWIAK

Dlaczego?!
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„Pomaganie jest dziecin-
nie proste” – tak brzmia-

ło hasło 27 fi nału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy, największej w kraju ak-
cji charytatywnej. W tym roku 
pieniądze zbierano na zakup 
nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych. W 
niedzielę 13 stycznia na ulice 
polskich miast wyszło 120 ty-
sięcy wolontariuszy. 

Kwestowano również za 
granicą. Dużą popularnością 
cieszyły się jak zwykle aukcje 
internetowe oraz licytacje pod-
czas fi nału. Fundacja WOŚP 
podała, że do północy uda-
ło się zebrać rekordową kwo-
tę – 92 miliony 143 tysiące 798 
złotych. Rok wcześniej o takiej 
samej porze było 9 milionów 
mniej. Przybywa również wo-
lontariuszy, którzy chętnie po-
święcają wolny czas na kwe-
stowanie – często w niesprzy-
jających warunkach atmos-
ferycznych. W tym roku datki 
można było wrzucać nie tylko 
do puszek: niektórzy wolonta-
riusze byli wyposażeni także w 
terminale płatnicze. 

WOŚP to nie tylko samo-
przylepne czerwone serca na 
ubraniach, torebkach i ple-
cakach, nie tylko zabawa na 
koncercie w niedzielny wie-
czór, lecz przede wszystkim 
konkretna pomoc, dzięki któ-
rej można ocalić życie i zdro-
wie cierpiących. Każdego roku 
cel zbiórki jest inny. W minio-
nych latach kwestowano m.in. 
na zakup sprzętu dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz 
na leczenie i godną opiekę dla 
seniorów. 

Dzięki tegorocznej zbiór-
ce możliwe będzie zakupienie 
m.in. urządzeń do rezonan-
su magnetycznego, tomogra-
fów komputerowych, apara-
tów do diagnostyki RTG, ultra-
sonografów i echokardiogra-
fów. Sprzęt, jak informują or-
ganizatorzy, ma trafi ć do pla-
cówek z oddziałami tak zwa-
nego drugiego i trzeciego stop-
nia referencyjności, które mają 
możliwość dokonywania spe-
cjalistycznej diagnozy i udzie-
lania pomocy najciężej chorym 
dzieciom. 

Odbywające się dorocznie 
fi nały WOŚP są okazją do na-
uki ratowania życia. W tym 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

Ocalić zdrowie

Przed rozpoczęciem biegu „Policz się z cukrzycą”.

Przy wozie strażackim.
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ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

i życie cierpiących
O 16.00 rozpoczęły się licy-

tacje wartościowych przed-
miotów. Licytowano m.in. 
piernik w kształcie serca, ta-
blicę z nazwą poznańskiej 
ulicy Mariana Chwiałkow-
skiego oraz oryginalny kafe-
lek z Paryża z grafi ką 27 fi na-
łu WOŚP i podpisem Jerzego 
Owsiaka. 

W Warszawie przy Pałacu 
Kultury i Nauki jak zwykle sta-
cjonowało miasteczko WOŚP. 
Tłumy mieszkańców stoli-
cy zebrały się tam wieczorem, 
aby oglądać pokaz fajerwer-
ków. Największą popularno-
ścią cieszył się koncert zespołu 
Lao Che, choć inni artyści rów-
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Koncert na Placu Adama Mickiewicza.

Licytacje w poznańskim Zamku. 

Poznaniacy chętnie wspierali WOŚP.

Dzieci mogły usiąść za kierownicą takiego oto pojazdu. 

roku umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy nabywa-
li najmłodsi podczas fi nało-
wych wydarzeń m.in. w Brod-
nicy (woj. wielkopolskie). W 
tej miejscowości, w budynku 
szkoły podstawowej, na fanto-
mach uczono dzieci jak spraw-
dzić, czy poszkodowany oddy-
cha i jak wykonać resuscytację 
krążeniowo-oddechową. 

W Poznaniu w samo połu-
dnie ulicą Święty Marcin tra-
dycyjnie ruszył bieg „Policz się 
z cukrzycą”. Celem tego bie-

gu jest solidarność z osoba-
mi chorymi na cukrzycę, na-
głośnienie problemów cho-
rych oraz promocja zdrowe-
go trybu życia. Było też sporo 
atrakcji – pokaz klasycznych 
samochodów (Fiatów 126p), 
koncerty rockowe, prezenta-
cja psów wykorzystywanych 
w dogoterapii. W Sali Wielkiej 
CK Zamek jak co roku prze-
prowadzono zbiórkę krwi. Na 
uczestników fi nału WOŚP cze-
kał też kącik promocji zdro-
wia Towarzystwa Masażystów 
Polskich. 

nież byli głośno oklaskiwani 
tego dnia. 

O 20.00 we wszystkich mia-
stach rozbłysło „Światełko do 
nieba”. Wtedy jeszcze nikt nie 
spodziewał się, że tegoroczny 
fi nał WOŚP wszyscy ludzie do-
brej woli w naszym kraju za-
pamiętają jako niewyobrażal-
ną tragedię. Solidarni z miesz-
kańcami Gdańska doświad-
czyliśmy, że najpotworniejsze 
zło może się wydarzyć w sa-
mym sercu tworzenia dobra. 
Zróbmy wszystko, co w mocy 
każdego z nas, aby Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
trwała do końca świata i jesz-
cze dzień dłużej. 
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Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy za-

milkła na chwilę, jak my 
wszyscy, nie mogąc uwie-
rzyć w to, co się stało. Dyry-
gent Jurek Owsiak postano-
wił się wycofać. Każdy do-
bry człowiek by tak postą-
pił. Na szczęście, po tygo-
dniu, gdy cisza żałoby uko-
iła emocje, uległ prośbom i 
apelom. Wrócił. 

Zginął człowiek. Zabi-
ty w barbarzyńskim za-
machu prezydent miasta 
Gdańsk Paweł Adamowicz. 
Społecznik, polityk, sporto-
wiec, dawca krwi… Poniósł 
śmierć, wspierając WOŚP.

Cześć Jego pamięci.

Śmierć zabrała męża, 
ojca, straszna i niepotrzebna 
śmierć, ale: 

WIELKA – nie duża, nie 
średnia, ale wielka! Wolon-
tariusze w niewyobrażalnej 
liczbie, bez granic tych na 
mapie, i bez innych granic…

ORKIESTRA – grająca ra-
zem „muzykę” i dosłownie 
muzykę, dająca radość, two-
rząca atmosferę wspólnoty 
międzyludzkiej, wyzwalają-
ca dobro, empatię… 

ŚWIĄTECZNEJ – nie co-
dziennej, nie jakieś zwykłej, 
ale odświętnej, takiej na któ-
rą się czeka…

POMOCY – pomocy dla 
najbardziej potrzebujących 
bo małych, bo starszych, bo 
chorych, pomagająca w spo-
sób niepowtarzalny, jedy-
ny w swoim rodzaju, wszę-
dzie…

…musi grać dalej. Ta okrut-
na śmierć, niezrozumiała i 
irracjonalna, nie może zni-
weczyć wysiłków ostatnich 
27 lat. Bo Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy niesie 
życie, którego symbolem jest 
czerwone serduszko. 

Czerwone serduszko, na-

PUZZLE 
I NASTOLATEK

Czas zawieszenia trwa. Je-
steśmy wciąż gdzieś pomię-
dzy szczęściem a troską, po-
między spokojem a niepoko-
jem. Dializy dają nam pewne, 
może złudne, poczucie bez-
pieczeństwa, ale wciąż cze-
kamy na przeszczep. Czeka-
my na nerkę z nieba, zdając 
sobie jednak sprawę, że nie 
wszystko musi się udać. Już 
raz się zawiedliśmy. Może 
więc nie warto robić sobie aż 
tak wielkich nadziei, a bar-
dziej doceniać daną nam co-
dzienność.

Trzeba cierpliwie układać 
ją z kawałków, które zsyła 
los. Nasze puzzle raz są ko-
lorowe i łatwo da się je dopa-
sować do już leżących na sto-
le, kiedy indziej są tak czar-
ne i o przedziwnych kształ-
tach, że znalezienie dla nich 
miejsca graniczy z cudem. 
Codziennie trzeba jednak za-
siadać do stołu i trzymając w 
ręku fragment układanki pró-
bować go dopasować. Na siłę 
nic się nie da wcisnąć, pomi-
nąć też nie można. Budujemy 
więc nasze puzzle ciekawi 
kolejnych fragmentów, które 
od czasu do czasu wprawia-
ją nas w zachwyt, bądź bu-
dzą lęk.

Paweł coraz większy, rozu-
mie coraz więcej, ale i szuka 
siebie. Nastolatki chcą bu-
dować relacje, swoje światy, 
chcąc być niezależne od ro-
dziców. A tu się nie da. Przy 
dializach trzeba codziennie 
kończyć swoje zajęcia na 
czas, szykować zabieg, do 
którego potrzebna jest po-
moc rodziców. Paweł buntu-
je się więc zaciskając zęby, 
bądź wykrzykując, że niena-
widzi dializ. Musi codziennie 
brać swój kawałek puzzli i 
iść z nim do swojego pokoju. 
I to wtedy, gdy przyjdzie na 
to czas, a nie kiedy ma na to 
ochotę. 

Rodzic nastolatka ma za-
zwyczaj pod górkę. A rodzic 
chorego nastolatka? Ma pod 
dwie górki? Jak pozostać w 
przyjaźni ze swoim dziec-
kiem, gdy wciąż trzeba wy-
magać, przypominać i ogra-
niczać. Jak nie zostać wro-
giem? Mój nastolatek chce 
sam gotować. Cieszy mnie 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

klejka noszona z dumą i 
radością, rozpoznawalna 
przez każdego i wszędzie, 
w kraju oraz w wielu miej-
scach poza nim.

Czerwone serduszko, na-
klejka na sprzęcie medycz-
nym podarowanym przez 
Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy, obecna w wielu, 
jeżeli nie wszystkich szpita-
lach.

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy gra od 27 
lat! Porywa młodych i star-
szych, porywa znanych i nie-
znanych, nie pozostawiając 
nikogo obojętnym. 

Na jej czele dyrygent nie-
zwykły: Jurek Owsiak. Czło-
wiek, któremu powinno się 
dziękować i wspierać go ze 
wszystkich sił. Czy ktoś po-
liczył, ile jego dzieło urato-
wało istnień ludzkich? Wie-
my, że udało mu się z pomo-
cą rzeszy wolontariuszy ze-
brać miliard złotych i kupić 
za tę kwotę bardzo potrzeb-
ny sprzęt medyczny! Ale 
proszę policzyć też, ile no-
worodków zyskało szansę 
na życie? Ile wcześniaków 
przeżyło? 

Mój syn pierwsze dni ży-
cia, podczas których musiał 
o nie walczyć, spędził oto-
czony czerwonymi serdusz-
kami, które rozświetlały sza-
ry szpitalny świat. Dodawały 
nam otuchy w tym bardzo 
ciężkim czasie. Pamiętam 
je do dziś! Było to 12 lat 
temu, a ja mam wciąż przed 
oczami czerwone serdusz-
ka, które były wszędzie. Już 
wtedy pomyślałam, że dzięki 
WOŚP mój synek ma szansę! 
Do dziś myślę o niej z wielką 
wdzięcznością. 

Dziękuję Panie Jurku 
Owsiaku. Proszę grać da-
lej. WOŚP niesie życie! Nie 
może zabraknąć dyrygenta 
jak Pan! Proszę grać do koń-
ca świata i jeden dzień dłu-
żej. Tak, jak Pan nam obie-
cał. Bardzo Pana potrzebuje-
my, my i nasze dzieci. Szcze-
gólnie one. Będziemy Pana 
wspierać ze wszystkich sił.

AGATA 
KRYSTOSIK-GROMADZIŃSKA

Dzięki niej mój 
synek ma szansę!

to… tylko próbuje się bunto-
wać przeciwko swojej die-
cie… I trzeba przypominać, 
ograniczać. Mój nastolatek 
chce się spotkać z kolegami, 
ale nie może, bo po 17 już za-
czynamy „dializowe” przygo-
towania. I to rodzic staje się 
tym złym, zabraniającym. 
Nie dializa. 

Mój nastolatek chce się na-
pić coli, a ja zabraniam. Mój 
nastolatek wciąż próbuje, czy 
się złamię, czy się zgodzę… A 
ja nie mogę. Nie mogę mach-
nąć ręką… Nie mogę powie-
dzieć rób jak chcesz… Bo 
wciąż jeszcze lepiej niż mój 
nastolatek zdaję sobie spra-
wę z konsekwencji tego, co 
będzie potem. Mój nastola-
tek nie chce o nich pamię-
tać. Może 12 lat to jeszcze 
początki bycia nastolatkiem i 
z czasem mój nastolatek bę-
dzie chciał pamiętać, że gdy 
mocznik rośnie, to zaczyna 
się źle czuć, swędzi go skó-
ra, bolą stopy, a w skrajnym 
przypadku jest to niebez-
pieczne dla zdrowia i życia. 

Trzeba znaleźć na nowo 
granice wpływów. Mądrze 
pozwolić nastolatkowi decy-
dować o części spraw, ale… 
Nie mogę pozwolić, by mój 
nastolatek się „sparzył” i wię-
cej nie sięgał po gorące. Mo-
głabym tego żałować do koń-
ca życia, a mój nastolatek 
pewnie by mi też nie wyba-
czył, gdyby na przykład z po-
wodu kataru stracił szansę 
na nerkę z nieba. Gdzie zna-
leźć złoty środek? Ile wol-
ności można dać choremu 
wciąż jeszcze dziecku? 

Gdy mój nastolatek idzie 
do szkoły, przejmuje za siebie 
odpowiedzialność. Ufam, że 
nie kupuje w sklepiku szkol-
nym „śmieciowego”, ani sło-
nego jedzenia, że jest ostroż-
ny i dba o siebie. Mam na-
dzieję, że mądrze korzysta z 
wolności. Zabiera ze sobą do 
szkoły swoje puzzle i sam je 
musi układać. Chyba sobie 
radzi…

MARZENIA, 
KTÓRYCH 
NIE MIELIŚMY 

Nowy Rok – to czas zwykły 
i niezwykły. To tylko karta z 
kalendarza, ale jednak skład-
nia do refl eksji, do snucia pla-
nów, do postanowień nowo-
rocznych. Jakie jednak moż-
na robić plany gdy wszystko, 
jak w kalejdoskopie, w jednej 
chwili może się zmienić? Na 
lepsze, albo na gorsze… Oby 
tylko na lepsze. 
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Można nawet być już spa-
kowanym i… nagle Paweł bu-
dzi się z obrzękiem wokół 
oka, jak w sobotę przed świę-
tami i trzeba działać, rozwią-
zać nowy problem. Przerwę 
świąteczną mieliśmy spędzić 
w szpitalu na aktualizacji ba-
dań do przeszczepu. Wymy-
śliłam, że to dobry czas, bo 
Paweł nie straci szkoły, my 
nie będziemy musieli iść na 
zwolnienie i odmawiać za-
planowanych spotkań, na 
oddziale będzie mało dzieci, 
czas prawie idealny na leże-
nie w szpitalu. 

Jednak nic z tego nie wy-
szło. A może to Paweł za-
łatwił sobie w niebie świę-
ta w domu? Infekcja gruczo-
łów powiek zatrzymała nas w 
Szczecinie. Nowy termin ho-
spitalizacji został ustalony na 
koniec stycznia. Cóż zrobić. 
Trzeba się dopasować. 

Ale miało być o marze-
niach…

Planowanie jest trudne, a 
wręcz niemożliwe. W każ-
dej chwili może być przecież 
telefon z Warszawy, że jest 
nerka dla Pawła, albo przy-
darzy się infekcja i jak wyżej. 
A czy można marzyć? Nie 
wiem… może i można. Tylko 
o czym? W zasadzie marze-
nie jest tylko jedno… ale gdy 
jest się realistą, to trudno w 
nie wierzyć. Nerki się nie re-
generują. Nie naprawiają się 
same. 

A inne marzenia? Chyba 
nie mamy innych marzeń. 
Raczej plany, które wynikają 
z racjonalnych pobudek. Za-
stanawiamy się jak zmienić 
życie, by było bardziej dopa-
sowane do obecnych i przy-
szłych potrzeb Pawła. Jak go 
zabezpieczyć, póki jeszcze 
możemy. Musimy być jak naj-
lepiej przygotowani na róż-
ne scenariusze. Dializy, okres 
pooperacyjny, lepsza i gor-
sza kondycja Pawła, zapew-
nienie alternatywnego źró-
dła zasilania, pomieszczenia 
do składowania worków z 
płynem do dializ, powierzch-
nia bez większych barier do 
poruszania się, przewoże-
nia worków, łatwy dostęp do 
świeżego powietrza. Zaczę-
liśmy robić bilanse, rachun-
ki, szacować potrzeby i moż-

liwości. Rozwiązanie nasu-
nęło się samo. Mieszkanie na 
drugim piętrze nie jest najlep-
szym dla nas miejscem. Prze-
pychanie się między stosami 
worków z płynem do dializ 
po ich comiesięcznej dosta-
wie od półtora roku jest co-
raz bardziej uciążliwe. Wno-
szenie cyklera i kartonów z 
płynem po schodach też za-
czyna dokuczać. A schody, 
gdy Paweł jest osłabiony, są 
nie lada wyzwaniem zarów-
no dla niego, jak i dla mnie, 
gdy muszę go nieść. 

Wsiedliśmy do auta, ob-
jechaliśmy okolicę. W zasa-
dzie od razu się zdecydowa-
liśmy. Wystarczyły nam trzy 
dni. Podpisaliśmy umowę re-
zerwacyjną. Wystawiliśmy 
nasze mieszkanie na sprze-
daż. I tak się zaczęła reali-
zacja marzenia, którego nie 
mieliśmy. Daleko już zabrnę-
liśmy. Przerażające jest tyl-
ko jedno… z laską, siwymi 
włosami, będziemy musie-
li wciąż chodzić do banku, 
by spłacać kredyt. Ale takie 
są realia. Inaczej się nie da. 
Nie bez obaw, ale podjęliśmy 
to wyzwanie. Dla Pawła, dla 
jego lepszej przyszłości. 

Malutki, powierzchniowo 
równy naszemu mieszka-
niu domek rośnie w oczach. 
Przypomina raczej domek z 
bajki o fi ligranowych kształ-
tach, ale większy nie jest 
nam potrzebny. Potrzebna 
nam tylko inna organizacja 
przestrzeni. 

Wszystko się więc zmieni 
w tym roku. Czasami sobie 
myślę, że bardzo się staramy 
przystosować lepiej otocze-
nie do dializ, a może… w no-
wym domu nie będą potrzeb-
ne? Przecież cuda się zdarza-
ją… czasami. 

Pakujemy więc cały do-
bytek w pudła po workach z 
płynem dializacyjnym. Na-
sze mieszkanie jest jak jedna 
wielka reklama fi rmy Baxter. 
Kartony zbieraliśmy od sierp-
nia, więc mamy ich spory za-
pas. Jak to możliwe, że zgro-
madziliśmy tyle rzeczy przez 
20 lat wspólnego życia? Skąd 
się tyle tego wszystkiego 
wzięło i czy rzeczywiście jest 
nam potrzebne? Będzie oka-
zja uporządkować życie do-

słownie i w przenośni. Bę-
dzie okazja, by przewarto-
ściować nie tylko dobra ma-
terialne, ale i zastanowić się 
nad rzeczami ważnymi, taki-
mi, które trzeba pielęgnować 
może nawet z większą niż do 
tej pory starannością.

Czy trzeba mieć w szafi e 
10 swetrów, gdy chodzi się 
tylko w czterech, a najchęt-
niej w dwóch z nich? Może 
ktoś marznie tej zimy? Może 
mniej lubiane swetry były-
by dla kogoś najwspanial-
sze na świecie, bo dające cie-
pło? Czy trzeba mieć kubków 
tyle, że zajmują dwie półki w 
kuchennej szafce? Przecież 
każdy z nas ma swoje dwa, 
trzy ulubione… rachunek jest 
prosty: dziesięć kubków nam 
wystarczy. 

Najtrudniej będzie rozstać 
się z częścią książek. Każ-
da z nich to inny świat, któ-
ry przez kilka wieczorów był 
i moim. Oczywiście są takie 
pozycje, które zostaną. To-
warzyszyły mi w trudnych, 
bądź ważnych momentach 
życia, są pełne mądrości ży-
ciowej, skłaniają do refl eksji, 
są potrzebne do pracy, bądź 
kojarzą się z dzieciństwem i 
bez nich nie wyobrażam so-
bie domowej biblioteki. A 
może zabiorę je wszystkie za 
sobą? Nie potrafi ę zasnąć nie 
przeczytawszy kilku stron. 
Co prawda staram się już nie 
kupować książek papiero-
wych, a e- booki, gdyż trady-
cyjne dawno przestały mie-
ścić się na pólkach. Książ-
ki oddałabym tylko w dobre 
ręce, ale biblioteki nie chcą 
ich przyjmować – próbowa-
łam. Nie ma dla nich miejsca 
także w szkołach, domach 
dziecka… 

Najłatwiej będzie roz-
prawić się z „durnostojka-
mi”. Mamy ich dziesiątki. Co 
prawda tworzą podobno kli-
mat domu, ale część z nich i 
tak mieszka w pudłach i po-
mimo faktu, że przyjechały z 
nami z wakacji spędzonych 
tu i tam, powinny poszu-
kać nowego domu. Jest takie 
miejsce w Szczecinie gdzie 
można zostawić je w maga-
zynie, do którego każdy może 
przyjść i je zabrać. Za zosta-
wione rzeczy dostaje się ku-

pony, które są zapłatą za rze-
czy zabierane z półek. 

Z czym się nie będę umia-
ła rozstać? Z obrazami. Dla 
mnie dom to ściany pełne ob-
razów. Część z nich jest au-
torstwa rodziny, część wy-
grzebana została na tar-
gach staroci, w składach. Nie 
wiem czy są to dzieła sztu-
ki i jaką mają wartość ma-
terialną? Może ogromną, a 
może żadną? Nie jest to jed-
nak ważne. Dla mnie tworzą 
klimat domu, pozwalają pa-
trzeć na „inne światy”, prze-
nosić się na przykład na łódź 
targaną wiatrem, próbującą 
dobić do fl amandzkiej wio-
ski, albo do chaty z dachem 
krytym strzechą, przycupnię-
tej pod lasem, czy do japoń-
skiej wsi. W nowym domu 
nie zrezygnujemy też z „gale-
rii śniadaniowej” czyli zesta-
wu obrazków i obrazeczków 
z różnych stron Polski i świa-
ta. Miło jest pijąc rano kawę 
spoglądać na nie i albo przy-
pominać sobie odwiedzo-
ne miejsca, albo snuć ma-
rzenia o tych, które chciałoby 
się kiedyś zobaczyć. Zasta-
nawiam się jak rozplanować 
obrazy w nowym domu. Cie-
kawe, że rozplanowanie me-
bli jakoś mniej mnie pocią-
ga. Być może meble dopasu-
jemy do obrazów, chociaż nie 
brzmi to pewnie rozsądnie, 
ale kto wie…

Mam nadzieję, że uda się 
zrealizować mój plan upo-
rządkowania świata wo-
kół nas. Od czegoś trzeba 
zacząć. Porządki w domu 
będą w sam raz na począ-
tek. Potem przyjdzie czas 
na większe, może ważniej-
sze sprawy. Można uda się 
w nowym miejscu stworzyć 
społeczność, która zechce 
zrobić coś więcej dla świata, 
dla sąsiadów i innych ludzi. 
W dzielnicy, w której miesz-
kamy i której w sumie nie 
zmienimy, jest wiele osób 
samotnych, potrzebujących 
przede wszystkim rozmowy i 
kontaktu z innymi ludźmi. 

Może zrealizuję swoje po-
mysły na integrację? Może 
uda mi się namówić nowych 
sąsiadów do życia bliżej sie-
bie? Z dzieciństwa pamię-
tam, że sąsiedzi się odwie-
dzali, wspólnie pracowali w 
ogródkach, jeździli na grzy-
by, odwozili na zmianę dzieci 
do szkoły, organizowali opie-
kę nad nimi… Było biedniej, 
ale i serdeczniej. Trochę za 
tym tęsknię. 

ciąg dalszy na str.8
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„Hej kolęda, kolęda…” – to 
nuta przewodnia ubie-

głorocznych jasełek organizo-
wanych tradycyjnie w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 105 w 
Poznaniu. Od ponad pięciu lat 
ich opracowaniem, udźwięko-
wieniem, scenografi ą i koor-
dynowaniem zajmują się Alek-
sandra Mróz, Paulina Roszyk i 
Elżbieta Jaśkowiak.

Występy uczniów skoncen-
trowane były wokół śpiewania 
wybranych kolęd, by wspólnie z 
rodzicami, gośćmi i społeczno-
ścią szkolną spędzić ten przed-
świąteczny czas.

Tradycyjnie już w pierwszym 
występie, który odbył się 14 
grudnia 2018 roku, towarzyszy-
ła nam zaprzyjaźniona Poznań 
British International School, któ-
rej uczniowie wraz z rodzicami 
podarowali występującym na 
jasełkowej scenie artystom 80 
ogromnych paczek, zaśpiewali 
kolędę w języku angielskim i ży-
czyli wszystkim dobrych, weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia. 
W podziękowaniu za dary serca 
podarowaliśmy im własnoręcz-
nie wykonane przez uczniów 
piórka wykonane techniką go-
belinową pod kierunkiem Moni-
ki Ślebiody i Elżbiety Jaśkowiak. 
Do piórek dołączone były słody-
cze od sponsora. 

Drugi występ odbył się w dniu 
17 grudnia dla zaprzyjaźnionych 
przedszkoli, szkół, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, placówek 
oraz darczyńców.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania 
jasełek. na

Dwa życia(53) 

dalszy ciąg ze str. 7

Na razie w każdy ponie-
działkowy poranek brnę w 
kaloszach po kolana w bło-
cie, by popatrzeć na niedługo 
już nasz nowy dom. Czasami, 
gdy mam nadzieję, że nikt 
nie patrzy, pochodzę sobie po 
kałuży i błocie, a nawet pod-
skoczę. Zapomniałam już, ja-
kie to przyjemne i ile może 
dać radości. Nigdy nie wypa-
da, a tu po prostu nie da się 
błota ominąć. 

Zupełnie sobie nie wyobra-
żam jak to będzie, bo nie ma-
rzyliśmy, by wszystko zmie-
nić. Przy każdej próbie wy-
boru kafelków czy paneli za-
czyna mnie boleć głowa. Ja-
cek sobie lepiej radzi z tema-
tem. A już pomału czas, by 
ostatecznie się zdecydować. 
Cena jest głównym kryterium 
i ze dziwieniem stwierdzam, 
że nie zmieniła się przez 
20 lat. Urządzając pierw-
sze mieszkanie za stypen-
dium doktoranta, też miałam 
ograniczone fi nanse. Mówiąc 
prawdę najchętniej kupiła-
bym takie same panele i kafl e, 
jak mamy obecnie. Kwestia 
przyzwyczajenia, może stra-
chu przed nowym? A może 
jest uniwersalna kolorysty-
ka i estetyka, która nie podą-
ża za żadną modą, a po pro-
stu tworzy dobry klimat. Chy-
ba udało mi się 20 lat temu 
ją znaleźć, skoro do tej pory 
czujemy się z nią dobrze. 

To jaki będzie nasz nowy 
dom? Kompletnie nie wiem… 
Na pewno bezpieczny dla 
dializ, a reszta jakoś się sama 
ułoży. 

Co będzie priorytetem? O 
co będziemy zabiegać? O re-
lacje międzyludzkie, o po-
znanie sąsiadów i tworze-
nie z nimi dobrego miejsca 
do życia. Będziemy zachę-
cać Pawła, by poznawał ko-
legów, przyjaciół. By budował 
wokół siebie grupę fajnych i 
dobrych ludzi. Mam nadzieję, 
że będą dzielić pasje, że będą 
mieli wspólne tematy do roz-
mów. Niech i nawet od czasu 
do czasu razem grają w gry 
komputerowe. Niech się do-
brze bawią, ale i wspierają. 
Dla Pawła będzie to bardzo 
ważne. A myślę, że jest na 
tyle towarzyskim i otwartym 
nastolatkiem, że może dużo 
zaoferować innym. Będzie-
my go w tym wspierać, ale to 
jego zadanie. 

cdn.

Świąteczne dary
od British School
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13 stycznia w całym kra-
ju odbył się 27. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Również w Ko-
ziegłowach pod Poznaniem. 
Lokalny sztab przygotował 
dla mieszkańców i gości wie-
le atrakcji.

Jest taki dzień w roku, w 
którym ludzie się jednoczą – 
od dużych miast aż po wsie. W 
tym roku pieniądze były zbie-
rane na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dzie-
cięcych. W Koziegłowach wo-
lontariusze chodzili z pusz-
kami przez cały dzień wśród 
licznie zgromadzonych miesz-
kańców. 

– W naszej miejscowości po 
raz dwunasty zorganizowa-
liśmy fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Impre-
za rozpoczęła się o godz. 10 
biegiem i spacerem nordic 
walking, a zakończyła wie-
czorem światełkiem do nieba. 
W organizację fi nału włączyło 
się blisko sto lokalnych fi rm i 
osób prywatnych – mieszkań-
ców gminy Czerwonak. Prze-
prowadziliśmy także licytację 
wielu atrakcyjnych rzeczy, 
wśród nich koszulkę Roberta 
Lewandowskiego. Zebraliśmy 
łącznie 71.811,97 zł i pobiliśmy 
zeszłoroczny rekord. Gościem 
specjalnym był mistrz olimpij-
ski Szymon Ziółkowski – po-
wiedziała Hanna Kościelska, 
koordynatorka WOŚP w Ko-
ziegłowach.

Mieszkańcy mogli posłu-
chać różnych zespołów, obej-
rzeć pokazy taneczne i sztuki 
walki. Był turniej piłkarski, za-

Wielka Orkiestra 
w Koziegłowach
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wody strongmanów oraz po-
kaz sprzętu i ratownictwa w 
wykonaniu strażaków z OSP 
w Czerwonaku. Można było 
skorzystać z porad zdrowot-
nych.

STANISŁAW FURMANIAK



STRONA10 LUTY 2019

12 grudnia 2018 roku w 
Sali Ziemi na Mię-

dzynarodowych Targach 
Poznańskich odbyła się 
wielkopolska gala konkur-
su „Barwy Wolontariatu”. 
Stowarzyszenie „Bioderko” 
zgłosiło Oliwię Gursz, wo-
lontariuszkę, która współ-
pracuje z nami od blisko 
czterech lat. Za swoją bez-
interesowną pomoc zna-
lazła się w grupie osób 
wyróżnionych w kategorii 
„Wolontariat indywidualny”. 

Oliwia od zawsze intere-
sowała się problemami lu-
dzi starszych i z niepełno-
sprawnością. Po ukończeniu 

szkoły średniej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chodzieży podjęła studia 
w Wyższej Szkole Edukacji 
i Terapii w Poznaniu, jed-
nocześnie ucząc się w za-
wodzie technik masażysta. 
Podczas studiów odbywała 
praktyki w Stowarzyszeniu 
„Bioderko” i w tym czasie 
zaprzyjaźniła się z pacjen-
tami – członkami Stowa-
rzyszenia. Od początku jej 
praktyk studenckich można 
było zauważyć duże zaan-
gażowanie w powierzone jej 
zadania. Dlatego zarząd Sto-
warzyszenia chętnie wyraził 
zgodę na jej propozycję pra-

cy wolontariackiej w naszej 
organizacji. 

Oliwia angażuje się przy 
realizacji projektów współ-
fi nansowanych ze środków 
PFRON, będących w dyspo-
zycji Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz ze 
środków Wojewody Wielko-
polskiego. Łatwo nawiązuje 
kontakt z pacjentami, głów-
nie dziećmi z porażeniem 
mózgowym i chorobami 
genetycznymi. Potrafi  wy-
ciszyć ich emocje związa-
ne ze stresem przed często 
bolesnymi zabiegami. Jest 
bardzo dobrą masażystką. 
Swoje umiejętności nabyte 
podczas nauki nieodpłatnie 
wciela w życie na sali reha-
bilitacyjnej Stowarzyszenia, 
spędzając z pacjentami wie-
le godzin. Wystarczy telefon: 
„Oliwio, możesz przyjść? Je-
steś potrzebna…”. I Oliwia 

nie odmawia, przychodzi z 
pomocą. 

Studiując zaocznie znaj-
duje sporo czasu na spełnia-
nie się w pracy społecznej. 
Współczesny świat nie lubi 
starości i słabości. Starszy 
człowiek czuje się często 
samotny nawet w swojej ro-
dzinie, nikt go nie słucha, nie 
podejmuje rozmowy. Nato-
miast Oliwia potrafi  słuchać 
i rozmawiać, przyciąga ludzi 
swoją życzliwością. Niektó-
rzy przychodzą do Stowa-
rzyszenia właśnie ze wzglę-
du na jej pogodę ducha i 
chętne nawiązywanie kon-
taktów. Jest nam potrzebna 
nie tylko ze względu na to, 
co robi, ale także ze wzglę-
du na swój stosunek do pa-
cjentów, co jest w tej pracy 
ogromną wartością. 

HONORATA PILARCZYK

WIELKOPOLSKA GALA KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU” 

„Oliwio, 
jesteś potrzebna…”
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19 stycznia nad poznańską 
Maltą odbył się XIII Cha-

rytatywny Bieg z Maltańskim 
Światełkiem. Celem tegorocz-
nego biegu było wsparcie osób 
z nowotworami i hospicjum.

Uczestnicy biegu, jak co roku, 
pokonali dystans 5,5 km wokół 
Jeziora Maltańskiego. Tym ra-
zem ze względu na śmierć pre-
zydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza towarzyszyła biegowi 
podniosła atmosfera.

– Bieg odbywa się od 13 lat, 
ale po raz pierwszy ma wymiar 
symboliczny. W ten niedziel-
ny wieczór pamiętamy o tra-
gicznie zmarłym prezydencie 
Gdańska, który był otwarty na 
ludzi, szczególnie tych potrze-
bujących wsparcia. Dzisiaj ze-
braliśmy się, by być razem, bo 
w takiej chwili każdy potrze-
buje drugiego człowieka i wza-
jemnej solidarności. A biega-
cze zawsze zabiegają o dobro, 
odpowiadają na apel tych słab-
szych. I te dzisiejsze symbolicz-
ne światełka, które oświetla-
ją mrok wokół Jeziora Maltań-
skiego przypominają, że dobro 
istnieje – powiedział Przemy-
sław Walewski, pomysłodawca 
i współorganizator Biegu z Mal-
tańskim Światełkiem.

W charytatywnym Biegu z 
Maltańskim Światełkiem nie 
chodzi o ściganie się i pomiar 
czasu. Nie ma podziału na płeć 
i wiek ani podium dla zwycięz-
ców. 

– Na mecie każdy jest zwy-
cięzcą, ponieważ każdy wziął 
udział w szlachetnym celu. 

Chcemy pomagać chorym i 
uwrażliwiać innych na ich po-
trzeby – dodał Przemysław Wa-
lewski.

W tym roku zbierano pienią-
dze na leczenie dwuletniego 
Kuby, który walczy z nowotwo-
rem, na Fundację „Otulina” oraz 
na Hospicjum im. ks. Eugeniu-

sza Dutkiewicza w Gdańsku, 
które wspierał śp. Paweł Ada-
mowicz.

Każdy biegacz otrzymał na 
mecie symboliczny medal, 
przypominający, że o dobro 
trzeba zabiegać.

STANISŁAW FURMANIAK

Światełko pamięci
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Zosia Urbańska ma 9 lat. 
Choruje na mózgowe po-

rażenie dziecięce i głębo-
ki, obustronny niedosłuch. 
Dziewczynka nie porusza się 
samodzielnie. Wymaga cało-
dobowej opieki.

– Robimy z mężem wszyst-
ko, co w naszej mocy, by córka 
miała jak najlepszą rehabilita-
cję. W 2013 roku przeszła ope-
rację neurochirurgiczną, dzię-
ki której zmniejszyło się napię-
cie w nogach. Cały czas wyma-
ga ćwiczeń i mimo, że momen-
tami Zosia odczuwa większy 
ból, to wie, że jest to koniecz-
ne. Ponadto córka jest na die-
cie bezglutenowej. Mamy na-
dzieję, że przy dalszej pomo-
cy specjalistów i ludzi dobre-
go serca uda nam się konty-
nuować leczenie i rehabilitację 
córki – powiedziała pani Anna, 
mama Zosi.

Z uwagi na wielorakie scho-
rzenia dziewczynka porusza 
się na aktywnym wózku in-
walidzkim. Wymaga stałej, 
długotrwałej opieki specjali-
stów z różnych dziedzin me-
dycyny. Do tego dochodzi co-
dzienna rehabilitacja, masa-
że, spotkania z logopedą, wi-
zyty u specjalistów i osteopa-
ty. To wszystko ma pomóc w 
usprawnieniu Zosi.

Ale koszty z tym związane 
są bardzo wysokie. Rodziców 
czeka dodatkowy znaczny wy-
datek, ponieważ ich córka wy-

Kiedy w grudniu 2003 roku 
zostałem uczestnikiem 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Czeszewie, to nigdy nie myśla-
łem, że spotkam tu osobę, któ-
rą bardzo polubię, której za-
ufam i która mi tak dużo pomo-
że. Tą osobą była terapeutka 
Marta Mrozińska-Pawlak. 

Poznałem ją w pracowni 
komputerowej, w której pra-
cowała jako terapeutka od za-
łożenia Warsztatu w 2003 
roku. Los sprawił, że zostałem 
uczestnikiem tej pracowni, któ-
ra stała się dla mnie drugim do-
mem. 

Na początku było mi ciężko, 
bo pani Marta mnie wtedy nie 
znała ani ja pani Marty. Musiała 
się wiele nauczyć i poznać bliżej 
osoby niepełnosprawne takie 
jak ja. Zrozumieć moją mowę i 
mnie samego. Nie było to łatwe, 
pomimo że ja wtedy jeszcze 
sam chodziłem, chociaż wózka 
też używałem, a komputer ob-
sługiwałem lewą ręką. Jednak 
pani Marta poradziła sobie z ta-
kimi problemami. Umiała od-
nieść się do mnie i wszystkich 
uczestników z dobrocią i ser-
decznością. Stała się dla nas ko-
chaną panią Martą. 

Pamiętam wzruszające sytu-
acje, gdy byłem u pani Marty w 
pracowni. Gdy ktoś chciał mnie 
zabrać albo założyć mi kurt-
kę, to zawsze pani Marta mówi-
ła: „przepraszam, on jest mój”. 
Było wiele takich miłych i jedno-
cześnie zabawnych sytuacji. Ale 
zdarzały się też sytuacje trud-
ne i przykre, kiedy dochodzi-
ło między nami do ostrych spo-
rów. Wtedy mnie i pani Marcie 
było bardzo przykro. Ona umia-
ła jednak takie sytuacje łagodzić 
szczerą rozmową, bo zawsze 
chciała dla mnie dobrze. Była 
dobrym psychologiem. 

Wspierała mnie, gdy przyszły 
problemy z kręgosłupem. Nie 
mogłem już nic robić rękoma ani 
chodzić, a na komputerze za-
cząłem pisać nosem. Byłem za-
łamany. Wtedy ona jako jedyna 
osoba dawała mi nadzieję, że 
nie jest tak źle. 

Dzięki pani Marcie zaczęła 
się moja przygoda z pisaniem 
artykułów najpierw do warsz-
tatowej kroniki, potem do róż-
nych czasopism dla osób nie-
pełnosprawnych. Z uczestnika-
mi Warsztatu w pracowni kom-
puterowej wydawałem w latach 
2004/2008 gazetkę ,,Radość”, 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

Z
S
O

rasta z obecnego wózka inwa-
lidzkiego. Nowy sprzęt będzie 
kosztował kilkanaście tysięcy 
złotych.

Na domiar trudnej sytuacji 
rodziny pod koniec 2018 roku 
lekarze wykryli u mamy Zosi 
nowotwór złośliwy piersi. Pani 
Anna jest obecnie po trzecim 
cyklu chemioterapii, zosta-
ło jeszcze szesnaście. Za kilka 
miesięcy ma przejść operację – 
mastektomię. W późniejszym 
czasie będzie ewentualnie ra-
dioterapia i leczenie hormo-
nalne. Przed rodziną jeszcze 
jedno długie i kosztowne le-
czenie. Wszystkie koszty zwią-
zane z leczeniem zarówno 
Zosi jak i pani Anny (m.in. leki, 
wizyty u specjalistów, dojazdy, 
specjalna dieta onkologiczna i 
suplementacja) są przez rodzi-
nę nie do udźwignięcia.

Osoby, które chcą pomóc ro-
dzinie w rehabilitacji dziew-
czynki mogą to uczynić za po-
średnictwem Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”. Nu-
mer konta: 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994, tytułem: „22316 
Urbańska Zofi a darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia”.

Można też przekazać 1% po-
datku, wpisując w formularzu 
PIT numer KRS 0000037904 i 
w rubryce „Informacje uzupeł-
niające – cel szczegółowy 1%” 
podając: 22316 Urbańska Zofi a.

STANISŁAW FURMANIAK

Ciężar 
zbyt wielki
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Pani Anna z córką Zosią.

od września 2016 roku pisemko 
„Z życia warsztatu”. Ukończyłem 
korespondencyjny kurs dzienni-
karski. Tak zostałem warsztato-
wym dziennikarzem.

Dzięki pani Marcie uprawia-
łem w warsztacie taniec na 
wózku, występowałem na róż-
nych imprezach z warsztatową 
grupą tańca towarzyskiego, „Ra-
dość”, która kiedyś w nim dzia-
łała. Brałem udział w kilku kon-
kursach literackich. Otrzymałem 
też wiele dyplomów i wyróż-
nień, między innymi medal ,,Za 
serce sercem” od czasopisma 
„Filantrop Naszych Czasów”, a 
także legitymację dziennikarską 
od magazynu „WóTeZet”. 

Dzięki pani Marcie opanowa-
łem obsługę komputera. Umiem 
obsługiwać różne programy 
komputerowe, a także Internet. 
Nauczyła mnie, jak robić ga-
zetkę, kalendarz, jak edytować 
zdjęcia, jak robi się prezenta-
cje. Wiem jak zrobić kartkę, za-
proszenie czy wizytówkę. Dzię-
ki niej umiem malować usta-
mi na szkle. Nauczyła uczestni-
ków Warsztatu wielu ładnych 
i pożytecznych rzeczy. O mnie 
wiedziała chyba wszystko. Zna-
ła moje problemy ze zdrowiem i 
inne, z którymi się zmagałem w 
Warsztacie i w ogóle w życiu co-
dziennym. 

Pamiętam, jak kilka lat temu 
byłem z panią Martą i z grupą 
uczestników na zabawie karna-
wałowej w WTZ w Środzie Wiel-
kopolskiej. Bawiłem się wtedy 
świetnie. W listopadzie 2017 roku 
byłem z naszym WTZ na impre-
zie w Rudzie Komorskiej. Tu też 
pani Marta była moją opiekunką. 
Zapadła mi w pamięć ta ostat-
nia wycieczka do Łowicza i Ło-
dzi. Byłem wtedy pod jej opieką. 
Niestety, już po raz ostatni. We 
wrześniu 2014 roku to ona po-
mogła mi zorganizować małe 
przyjęcie dla przyjaciół z Warsz-
tatu z okazji moich 50 urodzin. 
Właściwie to ona wszystko za-
łatwiła – ciasto, kawę i miłą at-
mosferę.

Kilka lat temu pani Marta za-
wsze pod koniec każdego mie-
siąca z uczestnikami swojej pra-
cowni komputerowej prowadzi-
ła indywidualne rozmowy, pod-
czas których można było się 
wypowiedzieć na różne tema-
ty i porozmawiać o tym, co nas 
boli, co można zmienić. Z sza-
cunkiem i zrozumieniem umia-
ła wysłuchać każdego, doradzić. 
Lubiła też z nami pożartować 
i pośmiać się. Chociaż jak ktoś 
zrobił coś nie tak, potrafi ła być 
stanowcza i ostra. To zdarzało 
się rzadko, gdyż wszyscy ją sza-
nowaliśmy.

Chętnie pomagała osobom 
chorym. Brała udział w impre-
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zach i akcjach charytatywnych 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Pomagała wszystkim 
uczestnikom, ale szczególnie 
tym na wózkach. Sam tego 
wiele razy doświadczyłem. W 
jej pracowni zawsze panowała 
taka miła atmosfera, że chciało 
się jeździć do Warsztatu. 

Kiedy po przerwie wakacyjnej 
w 2018 roku wróciliśmy do WTZ, 
dowiedziałem się, że pani Mar-
ta 31 sierpnia odchodzi z pracy 
w Warsztacie. Doznałem szoku! 
Po wyjściu z pracowni rozpłaka-
łem się. Myślałem, że to zły sen, 
koszmar, który nie może być 
prawdą! Pani Marta, najlepsza, 
najbardziej lubiana terapeutka! 
Dlaczego? 

Najpierw w listopadzie 2016 
roku odszedł z pracy lubiany te-
rapeuta Mariusz, następnie w 
marcu 2018 roku odeszła fi zjo-
terapeutka Ewelina, a teraz pani 
Marta. Pytałem siebie wiele razy: 

dlaczego taka dobra osoba od-
chodzi? Przez te 14 lat była dla 
mnie najważniejsza w Warsz-
tacie. Do dziś nie mogę dojść do 
siebie. Pożegnanie odbyło się w 
pracowni stolarskiej, tam się ze-
brali uczestnicy. Wszyscy mieli 
łzy w oczach. Bardzo nam było 
szkoda naszej terapeutki. 

Pani Marta ukończyła oligo-
frenopedagogikę na Uniwersy-
tecie im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu oraz studia podyplo-
mowe doradztwo zawodowe i 
przedsiębiorczość na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. Była też 
instruktorką rękodzieła arty-
stycznego. Pani Marta była tera-
peutką o dużym doświadczeniu 
w pracy z osobami niepełno-
sprawnymi w różnym stopniu, a 
przede wszystkim osobą o wiel-
kim sercu. 

Serdecznie dziękujemy za 
wszystko, co Pani dla nas zrobi-
ła. Nigdy o Pani nie zapomnimy. 

Nigdy o Pani 
nie zapomnimy
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INTEGRACYJNY 
TURNIEJ 
SZERMIERCZY

Z gwiazdami 
w tle

15 grudnia 2018 roku w sali 
sportowej City Zen AWF 

w Poznaniu odbył się  XII In-
tegracyjny Turniej szermier-
czy "Z fl oretem do gwiazd". 
Nasi szermierze z Fundacji 
"Z fl oretem do gwiazd" krzy-
żowali fl orety z zawodnikami 
z KS Warta Poznań, AZS AWF 
Poznań, IKS Jamlex Leszno 
oraz KS Warta Śrem. 

Obecni byli m.in. dr Ewa 
Bąk, dyrektor Wydziału Sportu 
Urzędu Miasta Poznania, Ma-
riusz Kubiak, wicedyrektor De-
partamentu Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go i dr Jan Wachowiak, prezes 
Okręgowego Związku Szer-
mierczego. 

Wszyscy zawodnicy byli 
zwycięzcami. Dlatego dla ni-
kogo nie zabrakło złotych me-
dali. Zawodniczki i zawodni-
cy otrzymali także dyplomy, 
słodycze i upominki. Było to 
możliwe dzięki niezawodnemu 
wsparciu Fundacji ENEA i Ewy 
Siemińskiej, właścicielki Chaty 
Polskiej. Najlepsi z najlepszych 
otrzymali puchary. 

Zawody odbywały się zgod-
nie z regulaminem Polskiego 
Związku Szermierczego. Wal-
czono fl oretem do pięciu tra-
fi eń. Było nas tym razem aż 51. 
Najmłodszy uczestnik miał lat 
10. Najstarsza zawodniczka, 
chociaż o wieku pań nie mó-
wimy głośno, miała dopiero 63 
wiosny. Nasi zawodnicy jeż-
dżą na wózkach inwalidzkich, 
mają zespół Downa, autyzm i 
inne niesprawności fi zyczne i 
intelektualne. Wszyscy jeste-
śmy w tej samej grupie. Nasze 
turnieje mają zawsze charak-
ter integracyjny. 

Na planszach walczą za-
wodnicy trenujący szermier-
kę w wersjach olimpijskiej 
jak i paraolimpijskiej. Zawo-
dy odbyły się w miłej atmosfe-
rze, chociaż na planszach, jak 
przystało na szermierzy, wal-
czono twardo, ale z godnością. 

Już w czerwcu odbędzie 
się XIII Integracyjny Turniej 
Szermierczy „Z fl oretem do 
gwiazd”, na który serdecznie 
zapraszamy.

ALICJA TWARDOSZ

Promocja idei integracji 
osób niepełnosprawnych 

– to główny cel trzeciej edy-
cji przeglądu fi lmów inte-
gracyjnych, organizowane-
go przez PFRON i Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Pozna-
niu, w ramach konferencji 
pod tytułem: „Innowacje w 
zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych”. Wydarzenie od-
będzie się 28 marca o godzi-
nie 10.00 na Uniwersytecie 
Ekonomicznym, przy Alei 
Niepodległości 10. 

Temat tegorocznej edycji 
przeglądu brzmi: „Aktywiza-
cja osób niepełnosprawnych”. 
Przegląd, jak informują or-
ganizatorzy, adresowany jest 
do szerokiego kręgu twór-
ców i producentów fi lmów 
reklamowych promujących 
ideę integracji osób niepeł-
nosprawnych. Zgłoszony fi lm 
może być dziełem indywidu-
alnym, produkcją zrealizowa-
ną przez agencję fi lmową, re-
klamową bądź grupę reżyser-
ską. Powinien trwać nie dłu-
żej niż dwie minuty, być za-
pisany w pliku avi, mov, mp4 
lub mpeg4 i nagrany na pen-
drive. Dzieło może być wy-
konane w dowolnie wybra-
nej konwencji, gatunku fi lmo-
wym oraz technice (np. ani-
macji). 

Ponawiamy informację 
dotyczącą projektu pod 

nazwą „Niezależność na te-
lefon”, w ramach którego 
osoby z niepełnosprawno-
ściami mogą skorzystać z 
bezpłatnej usługi asysten-
ta osoby niepełnosprawnej. 
Projekt ten realizuje Fun-
dacja Akceleracji i Inkuba-
cji Biznesu. Zadanie jest fi -
nansowane przez Miasto 
Poznań. 

Z bezpłatnej usługi asystenta 
mogą skorzystać osoby z orze-
czeniem o niepełnosprawno-
ści w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, mieszkające i 
rozliczające PIT w Poznaniu. 
Do końca tego roku dla każde-
go uczestnika projektu prze-

Chcą 
działać
Od stycznia tego roku w 

Chełmku (woj. małopol-
skie) funkcjonuje Spółdziel-
nia Socjalna „Albert”, założo-
na przez Fundację im. Bra-
ta Alberta w Radwanowicach. 
To 34 placówka tej organiza-
cji. Zarząd Fundacji zdecydo-
wał o powołaniu spółdziel-
ni socjalnej w odpowiedzi na 
potrzebę tworzenia i wspiera-
nia form aktywizacji zawodo-
wej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

Na początku w spółdziel-
ni zatrudnionych zostało pięć 
osób, ale będzie ich przybywać. 
Spółdzielnia zajmuje się profe-
sjonalnym i ekologicznym nisz-
czeniem dokumentów. Na tę 
usługę jest obecnie duże zapo-
trzebowanie, a będzie najpraw-
dopodobniej jeszcze większe, 
z uwagi na obowiązujące w 
naszym kraju przepisy RODO 
(Rozporządzenie Ochrony Da-
nych Osobowych) i wynikającą 
z nich konieczność niszczenia 
dokumentów zawierających 
dane wrażliwe. 

„Udowadniamy, że niepełno-
sprawni pracują profesjonal-
nie i z pełnym zaangażowa-
niem. Wybierając nasze usłu-
gi nie tylko dbasz o pełne bez-
pieczeństwo swoich danych, 
ale również wspierasz rozwój 
osób niepełnosprawnych zaan-
gażowanych w proces niszcze-
nia dokumentów. Jesteśmy gru-
pą ludzi, którzy chcą działać, a 
nie tylko obserwować” – czyta-
my na stronie Spółdzielni So-
cjalnej „Albert”. 

Spółdzielnia socjalna – to 
podmiot gospodarczy łączą-
cy cechy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej. Cha-
rakterystyczne dla spółdziel-
ni socjalnej jest pierwszeństwo 
interesów społecznych nad zy-
skiem. 

Szacuje się, że w polskich 
spółdzielniach socjalnych za-
trudnienie znajduje ponad pół-
tora tysiąca ludzi z niepełno-
sprawnością. To niewiele w 
stosunku do liczby osób z nie-
pełnosprawnością bez zatrud-
nienia. Spółdzielnie są szansą 
na aktywizację zawodową tych 
osób, a tym samym również na 
ich pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Także dobrym na-
rzędziem do przeciwdziałania 
ich bierności. Wielu pracodaw-
ców wciąż boi się zatrudniać 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Oprac. KK. 

widziane jest maksymalnie 24 
godziny wsparcia asystenta. 
Asystent pomoże w codzien-
nym życiu – m.in. w zrobie-
niu zakupów, przemieszczaniu 
się komunikacją miejską w Po-
znaniu, w załatwieniu spraw 
urzędowych, czy też w dotar-
ciu do lekarza, na uczelnię, do 
kina i teatru. 

Asystenci nie świadczą 
usług opiekuńczych ani me-
dycznych. Z pomocy asysten-
ta można korzystać codzien-
nie (prócz dni świątecznych), 
w godzinach od 7.00 do 21.00. 
Zgłoszenia osób zaintereso-
wanych pomocą asystenta 
bądź ich bliskich przyjmowane 
są pod numerem telefonu: (61) 
646 33 44. Oprac. KK. 

Najlepsze fi lmy zostaną 
uhonorowane nagrodą jury 
dla fi lmu amatorskiego i na-
grodą jury dla fi lmu profesjo-
nalnego. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 11 marca. Aby 
zgłosić fi lm, należy zapoznać 
się z regulaminem dostęp-
nym na stronie pfron.org.pl, 
wypełnić kartę zgłoszeniową 
oraz przesłać ją razem z fi l-
mem na adres: „Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – Od-
dział Wielkopolski, ul. Linde-
go 6, 60-573 Poznań lub do-
starczyć drogą elektronicz-
ną na adres: konferencje.po-
znan@pfron.org.pl skan zgło-
szenia i link umożliwiający 
pobranie fi lmu. 

W konferencji „Innowacje 
w zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych” udział wezmą 
specjaliści w kwestii aktywi-
zacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych, przedstawicie-
le instytucji publicznych, za-
kładów aktywności zawodo-
wej i organizacji pozarządo-
wych, naukowcy oraz prakty-
cy. Spotkanie to umożliwi wy-
mianę doświadczeń w tema-
cie aktywizacji oraz szersze 
spojrzenie na problematykę 
rynku pracy osób niepełno-
sprawnych. Oprac. KK. 

Jak skutecznie
aktywizować?

Asystent pomoże
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Dla niewidomych nie wi-
dzieć w deszczu to duże 

wyzwanie, o czym zdążyłem 
już napisać na łamach „Fi-
lantropa Naszych Czasów”. 
A jak to jest nie widzieć, gdy 
dookoła mnóstwo śniegu, 
pod stopami lód albo typowe 
dla temperatur ni to dodat-
nich ni ujemnych pośniegowe 
błoto albo wszechogarniająca 
śnieżna burza? To po prostu 
armagedon! Jednak wyjście 
z domu bywa ważniejsze od 
niewygód, na jakie musimy 
się narazić. 

Styczeń lub luty to w naszej 
szerokości geografi cznej naj-
trudniejsze miesiące. Niezależ-
nie od tego, czy ocieplenie kli-
matu jest czy go nie ma, zda-
rzają się dni, kiedy aura jest po 
prostu straszna i zamyka nas 
w domach. W domu mogą zo-
stać ci, którzy nie muszą wyjść. 
A co z tymi, którzy chodzą do 
szkoły albo do pracy, muszą 
zrobić zakupy lub stawić się 
na wcześniej umówione spo-
tkanie? Pełnosprawni podcho-
dzą do okna, by sprawdzić, jak 
jest na zewnątrz: „Uf, ale dużo 
śniegu i nadal pada!”. Rzut oka 
na termometr: „Minus 8 stop-
ni!”. A gdy zdarzy się minus 15? 
„Co by tu wymyślić, by móc zo-
stać w domu?” Czasem można 
się „wykpić”, często jednak nie 
jest to niemożliwe.

Tak myślą pełnosprawni. A 
niewidomi? Nie podchodzimy 
do okna, by sprawdzić pogodę, 
bo patrzenie przez szybę nic 
nam nie da. Zamiast tego włą-
czamy komórkę (smartfon) lub 
komputer, „wpływamy” do sieci 
i szukamy informacji. Możemy 
się nie fatygować i korzystamy 
z zainstalowanych aplikacji 
pogodowych, które wiedzą, 
kim oraz gdzie jesteśmy. Nasz 
smartfon mówi do nas. Voice-
Over udziela informacji o tym, 
czego poszukujemy. Mówi to 
samo, co widzą widzący przez 
okno: że pada śnieg, a tem-

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

Jak to jest nie widzieć 
– gdy pod stopami lód?

peratura wynosi minus 8 albo 
minus 15 stopni. Dowiemy się, 
jaka będzie sytuacja za godzi-
nę, dwie, trzy, a nawet spraw-
dzamy, co będzie nazajutrz i 
jeszcze później. To wszystko 
nie uratuje nas od problemów, 
które czekają tuż za drzwiami. 

Zima czy nie, gdy nie mamy 
możliwości odwołania spo-
tkania, musimy się zmobilizo-
wać i sobie poradzić. Pieczo-
łowicie się ubieramy – zimo-
we buty, takie wysokie, by nie 
wpadł do nich śnieg. Uf, jakie 
to okropne, gdy przy wysokich 
zaspach wpadnie do nich zim-
ny, zamrożony śnieg. Uf, jakie 
to nieprzyjemne, gdy pod wpły-
wem naszego ciepła roztopi 
się i zmusza do chodzenia z 
mokrymi skarpetkami. A więc 
porządne buty na zimę, ciepła 
odzież i puchowa kurtka albo 
kożuszek. No i czapka, która 
trzyma się uszu jak należy. 

Gdy jesteśmy ubrani, czas na 
włożenie do kurtkowej kiesze-
ni komórki, wzięcie do jednej 
ręki teczki, a do drugiej białej 
laski. Kiedy włożyć rękawicz-
ki – wcześniej, przed zabiera-
niem tych rzeczy, czy później, 
gdy już je mamy? Jak to wy-
konać? Z teczką i laską w rę-
kach trudno wciągnąć na pal-
ce rękawiczki. Jednak gdy zro-
bimy to wcześniej, nie może-
my już liczyć na zdolności na-
szego dotyku. Mimo to musimy 
umieć operować dłońmi nawet 
w ciepłych rękawiczkach. Te-
raz niewidomy wygląda już 
jak wojownik i może otworzyć 
drzwi. Otwiera więc i… chce 
się wycofać. Zimny wiaterek 
ogarnął jego twarz i zmroził 
nie tylko nos, ale i duszę. Może 
jednak nie iść?

Idziemy, nie ma rady. Tak 
jak rękawiczki „zabierają” nam 
dużą część korzyści płynących 
z wyczulonego dotyku, tak po-
rządna czapka zasłania nam 
dużą część dźwięków, które są 
przecież nieodzowne, byśmy 
mogli się poruszać. Nic to, i tak 
musimy dać radę.

Wychodzimy z domu. 
Wszystko nam przeszkadza i 
dokucza. Wielu rzeczy po pro-
stu nie słyszymy. Rzecz w tym, 
że nasze umiejętności samo-

dzielnego poruszania się w 
dużym stopniu na tym pole-
gają. Czasem unosimy więc 
brzeg czapki, odsłaniamy ucho 
i staramy się coś usłyszeć. OK, 
słyszymy i wiemy, jak wyko-
nać kolejne kroki. Przy następ-
nym zakręcie znowu uchyli-
my czapkę i sprawdzimy, co się 
dzieje dookoła. I tak brniemy 
do przodu. Gdyby jednak pro-
blemy ze słyszeniem były jedy-
ne! Na drodze są kolejne trud-
ności. 

Pod stopami i dookoła mnó-
stwo śniegu. Nie widzimy tego, 
a jedynie badamy laską i sto-
pami, to znaczy butami, któ-
re traktujemy jak przedłuże-
nie naszych stóp. Uf, jak trud-
no to ogarnąć. Laska czy buty 
„działają” jedynie w najbliższej 
odległości. Wzrokiem ogar-
nęlibyśmy całą przestrzeń, a 
tak możemy „poznać” jedy-
nie otoczenie w okręgu o pro-
mieniu nieco większym niż je-
den metr. Idziemy więc krok za 
krokiem mając pewność co do 
tego, co jest w tym okręgu, a 
poza nim nic a nic. Czy jednak 
mamy prawo sądzić, że nasza 
wiedza o tym najbliższym oto-
czeniu jest pewna? O nie! Na-
rzędzia, którymi dysponuje-
my, nie wystarczą. Mimo do-
brego przeszkolenia w używa-
niu białej laski i dużych starań 
podczas wymacywania podło-
ża butami, często coś przega-
piamy. Łatwiej nam iść na do-
brze wybudowanym chodniku, 
podczas gdy aura nam sprzy-
ja. Gdy jednak jest dużo śnie-
gu, zaspy leżące na byle jakim 
podłożu, to dla nas gehenna. 

Nic to, brniemy dalej. Po dro-
dze krawężniki, fragmenty zlo-
dowaciałe, na których się śli-
zgamy, a także słupy i wiele in-
nych przeszkód. Gdy docho-
dzimy do poprzecznej uliczki, 
nasze uszy pod czapką nie są 
w stanie usłyszeć, czy coś je-
dzie. Znowu odchylamy brzeg 
czapki i nasłuchujemy. Cisza, 
znaczy chyba cisza – zaryzy-
kować i iść, czy jeszcze cze-
kać? Idziemy! Nie możemy cią-
gle stać i czekać. Kiedyś trzeba 
zaryzykować i się ruszyć. Do-
okoła zima w pełni i nie widać, 
znaczy nie słychać innych pie-

szych. Gdyby byli, mogliby po-
móc, ale często nie ma obok 
nikogo. Ulice pustoszeją, gdy 
jest zła pogoda. Jesteśmy więc 
zdani na samych siebie, białą 
laskę, dobre obuwie i zasłonię-
te uszy. 

Czasem jednak nie zauwa-
żymy przeszkody i na nią 
wpadniemy. Słupy nie są wte-
dy straszne, bo jesteśmy w cie-
płym ubraniu, które nie tylko 
chroni przed zimnem, ale tak-
że amortyzuje drobne zderze-
nia. Nawet krawężniki nie są 
zbyt dokuczliwe, gdyż i tak cią-
gle się ślizgamy. Możemy więc 
z nich zjechać i nic nam się nie 
stanie. Krawężniki w górę też 
ominiemy, bo biała laska do-
brze je wychwytuje. Najgor-
szy jest lód. Gdy nie zauważy-
my, laska go ominie, wejdzie-
my nań i… poślizg zaliczony. 
Wtedy na dwoje babka wróży-
ła – upadniemy lub nie. Dobrze 
zrehabilitowani niewidomi 
mają kocie zdolności i wybra-
niają się przed upadkiem. Wy-
konują jakieś ekwilibrystyczne 
ruchy, zamachy, skręty, odskoki 
i idą dalej. Jednak nie zawsze 
to się uda. 

Wtedy leżymy – tu my, laska 
nadal w ręku, teczka gdzieś 
obok, a czapka – właśnie – 
gdzie jest czapka? Jak ją zna-
leźć i pozbierać to wszystko? 
Wstajemy. Najpierw się otrze-
pujemy – nigdy zbyt dobrze, bo 
to wymaga widzenia. Otrze-
pujemy więc to, co nam przyj-
dzie na myśl i stopami szuka-
my teczki. Z czapką większy 
kłopot, bo stopami nie może-
my jej wymacać. Schylamy się 
i szukamy dłońmi. Nie można 
macać całego otoczenia, lecz 
trzeba sobie przypomnieć jak 
to było i wymyślić, gdzie mo-
gła upaść. Jest! Otrzepujemy ją 
dzielnie i wkładamy na głowę. 
Nieco brudna i zimna, ale nic 
to... Idziemy dalej i niezależnie 
od tego, czy robimy to dobrze 
czy byle jak, docieramy do celu 
i im było nam trudniej, tym 
bardziej jesteśmy zadowoleni.

Dajemy radę takim i innym 
trudnościom, a wtedy wiemy, 
że życie jest piękne, a nasze 
trudności to tylko kolejne przy-
gody, które nas ubogacają.
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W piątek 23 listopada 
2018 roku odwiedził 

nas niecodzienny gość. Był 
nim Dylan, rodowity chiń-
czyk , student Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, 
który poprowadził z nami 
warsztaty z chińskiej kali-
grafi i. 

Nasz gość przywiózł ze 
sobą pędzle i tusz. Pokazy-
wał nam, w jaki sposób na-
leży trzymać pędzel oraz z 
jaką siłą naciskać na papier, 
aby pismo było staranne i 
dokładne. Nie było to wca-
le łatwe, ale my byliśmy wy-
trwali. Próbowaliśmy najle-
piej jak umiemy odtworzyć 
znak jaki zademonstrował 
nam prowadzący. Stwierdził, 
że jak na pierwsze zetknię-
cie z chińską kaligrafi ą po-
szło nam bardzo dobrze. 

Dowiedzieliśmy się też, ja-
kie są zwyczaje i tradycyjne 
potrawy w Chinach oraz ja-
kie święta obchodzą Chiń-
czycy. Spotkanie było nie-
zwykle ciekawe. 

EWA KWIATKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ W OWIŃSKACH

Grudzień 2018 roku w Ze-
spole Szkół Specjalnych 

nr 101 w Poznaniu był pra-
cowity. Trwały przygotowa-
nia do corocznego przed-
stawienia jasełkowego. Po-
wstawały dekoracje i stroje, 
trwały próby. Zaangażowa-
ni byli uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice. 

Tym razem jasełka wpisa-
ły się w jubileusz 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
W scenografi i mieszczań-
skiego domu trwają ostatnie 
przygotowania do wigilii. Oj-
ciec ubiera choinkę, mama 
prasuje obrusy, babcia w 
kuchni, dzieci kończą po-
rządki. Dziadek sięga po sta-
ry album i rozpoczyna opo-
wieść. Cofa się do czasów 
Polski szlacheckiej, mówi o 
ostatnich latach wolności, o 
świętach Bożego Narodze-
nia na dworach i w chłop-
skich chatach. 

Przychodzi czas rozbio-
rów i walk o wolność. Widz 
przenosi się na daleką Sy-
berię, gdzie zesłańcy pielę-
gnują świąteczne tradycje. 
Nie ma tam choinki, prezen-
tów, wigilijnych potraw. Ale 
są kolędy i podniosły nastrój. 
W niewoli, z dala od domów, 
zesłańcy pielęgnują pol-
skość. Wigiliom w kraju też 
towarzyszy tęsknota za wol-
ną Polską. Nadszedł tragicz-
ny czas świąt w okopach na 
frontach I wojny światowej. 

I wreszcie nadeszły pierw-
sze po ponad 120 latach 
szczęśliwe święta w Niepod-
ległej Ojczyźnie. Niestety hi-
storia okazała się bezlitosna 
i po 20 latach znowu wigilie 
były w niewoli. 

Tym razem widzimy 
zziębniętych, głodnych 
więźniów obozu koncentra-
cyjnego, którzy dzieląc się 
jedynym, zdobycznym jabł-
kiem, niepewni swego losu, 
nucą cicho kolędy i pamięta-
ją o świętach w swoich do-
mach. 

W okupowanej Polsce nasi 
rodacy starają się choć na 
chwilę zapomnieć o wszech-
obecnej śmierci i terrorze i 
siadają do namiastek wie-
czerzy wigilijnej, nucą kolę-
dy i modlą się o wolność. 

A po okupacji hitlerow-
skiej – lata stalinizmu, terro-
ru, więzień i śmierci. Świę-
ta w wielu domach przepeł-
nione obawą o najbliższych. 
Jeszcze wspomnienie o wi-
gilii w stanie wojennym. Na 
ulicach krążyły patrole woj-

Chińska kaligrafi a
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JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU

Wigilie wpisane
w polskie losy 
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skowe, godzina policyjna, 
wielu działaczy opozycji in-
ternowanych. 

I wreszcie święta w wol-
nym kraju. Ważne, by ta wol-
ność nie przesłoniła nam 
prawdziwego ducha Bożego 
Narodzenia. 

Całe przedstawienie miało 
charakter widowiska multi-
medialnego, przeplatanego 

scenkami rodzajowymi, po-
ezją i kolędami, które były 
również wykonywane w ję-
zyku AAC, co w naszej szko-
le jest już tradycją. 

W przeciągu około godzi-
ny prześledziliśmy losy kil-
ku pokoleń Polaków. Zoba-
czyliśmy wigilijne wieczerze  
wpisane w burzliwe losy na-
szego kraju. 

Dziękujemy autorom, ak-
torom i muzykom, dzięki 
którym przeżyliśmy przej-
mujące i pouczające przed-
stawienie.

DARIA KRZYSZKOWIAK
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ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***
Czy kochasz nas,

O dobrotliwe niebo,

Utkane chmurami

Jak puchem?

Gdy cierpisz,

Cierpimy 

Wraz z tobą.

Gdy szlochasz,

Wyciskasz łzy.

Gdy złościsz się,

Biedni my 

Na ziemi.

Lecz ty 

Nas kochasz.

Ciepłem swoim

Ogrzewasz 

Nasze ciała.

Podniebną

Muzykę lata

Przemieniasz 

W upał.

Nie zawodzisz,

Gdy przychodzi 

Jesień.

Otulasz zimą

I wracasz wiosną.

Początkiem jesteś

I końcem. 

***
Chcę chodzić 

Na linie,

Chcę żonglować

Myślą

Pod kopułą nieba.

Lecz gdy ciebie 

Nie ma,

Nie ma też nieba. 

Korowód barwnych posta-
ci, wśród których byli trzej 

królowie, Herod, diabeł, anioł, 
pastuszkowie, Adam i Ewa 
– odwiedził tradycyjnie nasz 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Owińskach. 

W role kolędników wcielili się 
nasi przyjaciele, pacjenci Zakła-
du Opiekuńczo – Leczniczego i 
Rehabilitacji Medycznej w Owiń-
skach. Cieszymy się, że byli zno-
wu z nami. Obejrzeliśmy w ich 
wykonaniu przedstawienie o na-
rodzinach Chrystusa. Wspólne 
śpiewaliśmy kolędy, złożyliśmy 
sobie życzenia pomyślności w 
nowym roku i odwdzięczyliśmy 
się gościom podarunkami. na

Przybyli kolędnicy
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W naszym Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej w Owiń-

skach 21 grudnia 2018 roku od-
było się spotkanie wigilijne. Za-
siedliśmy przy wspólnym sto-
le, kosztowaliśmy tradycyjnych 
potraw przygotowanych przez 
pracownię gospodarstwa do-
mowego. Złożyliśmy sobie ży-
czenia, podzieliliśmy się opłat-
kiem i śpiewaliśmy kolędy. 

Odwiedził nas Święty Mikołaj, 
który obdarował każdego upo-
minkiem. Ojciec Tomasz z tu-
tejszej parafi i odczytał fragment 
Pisma Świętego. Był z nami 
również nasz przyjaciel i dar-
czyńca Hans-Jörg Otto, na któ-
rego pomoc zawsze możemy 
liczyć. Serdecznie dziękujemy 

Przy wigilijnym 
stole
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również Robertowi Maciejew-
skiemu i Wojciechowi Bukow-
skiemu za słodkie upominki. Na 
zakończenie życzyliśmy sobie 
wesołych świąt i szczęśliwego 
nowego roku.

ANITA KRZYMIENIEWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ
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Poznanianka Paulina Gro-
chowska przez kilka lat 

mieszkała w Berlinie i Me-
diolanie. Tam też, ucząc 
ćwiczeń jogi zauważyła, że 
są one bardzo pomocne oso-
bom walczącym z chorobą 
nowotworową. Joga sprzyja 
utrzymaniu równowagi psy-
chicznej i pomaga w dobrym 
funkcjonowaniu całego cia-
ła. Po powrocie do rodzinne-
go Poznania otworzyła stu-
dio jogi.

– W Berlinie ukończyłam 
kurs instruktora jogi, a po-
tem specjalizację dla instruk-
torów, jak mogą pomagać lu-
dziom z nowotworami zarów-
no w czasie leczenia, jak i po 
jego zakończeniu. Osoby te 
mają m.in. ograniczony zakres 
ruchowy, ograniczone poczu-
cie równowagi, nudności, za-
wroty głowy. Dlatego w trak-
cie ćwiczeń wymagają używa-
nia dodatkowego sprzętu reha-
bilitacyjnego, a także większe-
go aniżeli osoby zdrowe przy-
gotowania i zaangażowania z 
mojej strony – mówi Paulina 
Grochowska.

Oprócz maty potrzebne są 
dla każdej ćwiczącej osoby 4 
bloczki, paski, koce, podusz-
ki. Osoby tuż po chemiotera-
pii mogą wykonywać jogę na 
krzesłach. Wymienione sprzę-

W niedzielę 6 stycznia w 
restauracji ,,Turystyczna 

u Moniki" członkowie Wiel-
kopolskiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu koło w 
Środzie Wielkopolskiej skła-
dali sobie życzenia nowo-
roczne. 

Udział wzięli zaproszeni go-
ście: Piotr Mieloch, burmistrz 
Środy, Paweł Wullert, przewod-
niczący Rady Miasta, Bogu-
sław Biernat, członek Zarzą-
du Powiatu Średzkiego, Błażej 
Friedrich, wiceprezes Zarządu 
Głównego WZINR, Maria Pę-
kala prezes koła WZINR w Śre-
mie i Zbigniew Idaszak, prze-
wodniczący Polskiego Związ-

ty wspomagają ćwiczenia re-
habilitacyjne i poprawiają sa-
mopoczucie podczas zajęć. 
Musi być zwiększona czujność 
instruktora, ponieważ to nie 
jest zwykła joga. Trzeba uwa-
żać na każdy ruch, każdy krok, 
wdech i wydech oraz dosto-
sować się w pełni do chorych 
osób.

– Joga pomaga wszystkim. 
Usprawnia ciało i umysł. Bu-
duje masę kości i mięśni, czy-
ni ciało elastycznym, redukuje 
stres, pomaga w zasypianiu, 
zwiększa pewność siebie. Jest 
bardzo ważna w walce z cho-
robą. Pozwala dojść do równo-

wagi pomiędzy ciałem, umy-
słem i duszą. Podczas moich 
zajęć staram się łączyć te trzy 
aspekty – dodaje P. Grochow-
ska.

Mieszkając za granicą prze-
konała się, że szpitale i centra 
onkologiczne w Niemczech 
i Włoszech mają jogę i inne 
ćwiczenia grupowe dla swoich 
pacjentów wpisane w grafi k 
zajęć. W Stanach Zjednoczo-
nych prowadzone są badania 
nad wpływem ćwiczeń jogi na 
leczenie choroby nowotworo-
wej. Okazuje się, że lepsze wy-
niki w terapii mają osoby, które 
oprócz konwencjonalnych me-

tod dbają o swoje zdrowie psy-
chiczne uprawiając jogę.

Instruktorka zamierza or-
ganizować zajęcia dla osób 
z chorobą nowotworową już 
od lutego do czerwca, raz w 
tygodniu, dla około 8 chorych 
w jednej grupie. Dla prowa-
dzenia ćwiczeń rehabilitacyj-
nych jogi potrzebuje jednak 
dodatkowo wspomnianych 20 
bloczków, 10 dużych poduszek, 
10 pasków oraz kilku krzeseł. 
Łączny koszt to około 6 tysięcy 
złotych. W tym celu uruchomi-
ła zbiórkę pieniędzy na platfor-
mie crowdfundingowej „Polak 
Pomaga”. 

Czytelnicy „Filantropa”, 
chcąc pomóc w zakupie wy-
mienionych przedmiotów, 
mogą to uczynić wchodząc na 
www.polakpomaga.pl/kampa-
nia/bezplatne-zajecia-joga-i-
rak-w-poznaniu.

Natomiast osoby chorują-
ce na nowotwór bądź mające 
kogoś bliskiego z tą chorobą, 
mogą się zapisywać na bez-
płatne ćwiczenia, które będą 
się odbywały w Poznaniu przy 
ul. Mielżyńskiego 27/29. Kon-
takt: Paulina Grochowska, tel. 
608-145-070 lub za pośrednic-
twem Facebooka: www.face-
book.com/yoga.with.paulina.

STANISŁAW FURMANIAK

Joga dla osób
z chorobą nowotworową

Paulina Grochowska, organizatorka i trenerka bezpłatnej jogi 
dla osób z nowotworami.

ku Emerytów i Inwalidów w 
Środzie. Wspominano, co uda-
ło się zorganizować w 2018 
roku. Najważniejsze były ubie-
głoroczne obchody 30-lecia 
średzkiego koła. 

W tym roku planowany jest 
w czerwcu wyjazd do Siano-
żętów, w sierpniu piknik w Lu-
tyni, a we wrześniu wyjazd do 
Ciechocinka. Od połowy lutego 
zarząd koła rozpocznie akcję 
pomocy w wypełnianiu PIT-ów 
oraz promocję 1% podatku na 
działalność statutową naszej 
organizacji. 

JERZY SKROBISZEWSKI
PREZES KOŁA WZINR W ŚRODZIE

Do Sianożętów i Ciechocinka
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Jolanta Misiak z Poznania 
choruje na retinopatię cu-

krzycową, nadciśnienie, zwy-
rodnienie stawów i inne do-
legliwości. Ma orzeczony 
umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności. Dysfunkcje 
te nie przeszkadzają jej jed-
nak w społecznych działa-
niach na rzecz osób potrze-
bujących. 

Jola jest trenerem do spraw 
osób głuchoniewidomych 
Wielkopolskiej Jednostki Woje-
wódzkiej Towarzystwa Pomo-
cy Głuchoniewidomym i prze-
wodniczącą Rady Klubu tej or-
ganizacji. Ponadto należy do 
Polskiego Związku Niewido-
mych. Pisze wiersze, tworzy 
fantastyczne przedmioty z pa-
pieru i wstążek, świetnie gotu-
je i piecze ciasta.

Poznałyśmy się w 2015 roku 
podczas konferencji „Reha for 
the Blind in Poznań” organizo-
wanej przez Fundację „Szansa 
dla Niewidomych” w Warsza-
wie. Urzekła mnie jej otwar-
tość na drugiego człowieka, 
poczucie humoru i ogromny 
zapał do pracy.

Urodziła się i mieszka w Po-
znaniu. Ukończyła liceum za-
wodowe o specjalizacji kelner-
bufetowy. Od 11 lat jest wdową, 
a od śmierci mamy w 2017 roku 
mieszka sama. Ze względu na 
poważne problemy ze wzro-
kiem wielokrotnie miała wyko-
nywane w Szpitalu Klinicznym 
im. Przemienienia Pańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu zabiegi spowalniające 
postęp choroby. Poza tym jest 
leczona insuliną – co wiąże się 
z codziennymi iniekcjami. Musi 
przestrzegać także specjalnej 
diety dla osób z cukrzycą. 

Nie myśli jednak o choro-
bach, nie użala się nad sobą, 
ale z zapałem podejmuje nowe 
wyzwania, związane z pracą 
społeczną w TPG. Dobrze zna 
problematykę osób z dysfunk-
cją słuchu i wzroku, a także 
tych, które mają obie te dys-
funkcje jednocześnie. Potrafi  
komunikować się w stopniu 
podstawowym w języku mi-
gowym i posługiwać alfabe-
tem Lorma. Obie umiejętności 
chciałaby poszerzyć. Według 
raportu TPG z 2016 roku w Pol-
sce liczba osób jednoczesnym 
poważnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu waha się w 

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P

Z potrzeby serca

granicach od 5 do 7 tysięcy. Do 
Wielkopolskiej Jednostki TPG 
należy około 30 osób. 

Praca wśród ludzi z takimi 
defi cytami wymaga szczegól-
nego zrozumienia i cierpliwo-
ści. Daje za to ogromną radość 
i pozwala na poznawanie cie-
kawych osobowości. „Zawsze 
lubiłam i lubię być blisko ludzi” 
– mówi Jola. Czuje, że w dzia-
łaniach dla osób głuchoniewi-
domych się spełnia, że są one 
potrzebą jej serca. Pięknie po-
wiedział na ten temat ks. Mie-
czysław Maliński „Miarą twoje-
go człowieczeństwa jest wiel-
kość twojej troski o drugiego 
człowieka”. 

Telefon Joli nigdy długo 
nie milczy. Zawsze jest ktoś, 
kto potrzebuje pomocy albo 
wsparcia – i zawsze je otrzy-
muje. Poza pracą i codzienny-
mi obowiązkami prowadzi za-
jęcia artystyczno-manualne 
dla osób z TPG oraz PZN. Jest 
współorganizatorką happenin-
gów, wyjść do kina, wycieczek 
i imprez okolicznościowych 
organizowanych dla człon-
ków TPG. Na spotkaniach po-
daje smaczne i własnego prze-
pisu potrawy. Dba także o od-
powiednią oprawę spotkań, 
na których czasem prezentu-
je swoje wiersze, które ukazały 
się w kwartalniku „Dłonie i Sło-
wo”, poświęconym problema-
tyce osób głuchoniewidomych. 
Poczucie humoru Joli sprawia, 
że jej obecność na spotkaniach 
poprawia nastrój uczestnikom. 
Gdy czasem Jola potrzebuje 
wsparcia, może zawsze liczyć 

rozwiązań prawnych traktu-
jących głuchoślepotę jako od-
rębną jednostkę chorobową. 
Wśród społeczeństwa braku-
je podstawowej wiedzy o ta-
kich osobach i zrozumienia 
dla ich potrzeb. Na szczęście 
jest prężnie działające TPG z 
pełnomocnikiem WJW Jackiem 
Kowalskim na czele i Jolą Mi-
siak, którzy nieustannie pro-
wadzą działania mające na 
celu poprawę sytuacji osób z 
jednoczesną dysfunkcją wzro-
ku i słuchu. Pomaga im także 
spora grupa wolontariuszy. 

Więcej informacji o WJW To-
warzystwa Pomocy Głuchonie-
widomym można znaleźć na 
stronie internetowej https://
wielkopolskietpg.wordpress.
com

Dla chętnych, którzy chcieli-
by wesprzeć działania TPG, po-
dajemy nr konta: Towarzystwo 
Pomocy Głuchoniewidomym, 
ul. Deotymy 41, 01-441 War-
szawa, Raiff eisen Bank Polska 
S.A., nr konta: 82 1750 0012 
0000 0000 3991 0829, tytułem: 
cele statutowe Wielkopolskiej 
Jednostki TPG.
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Jolanta Misiak (z prawej) i autorka tekstu podczas konferencji 
„Reha for the Blind” w Poznaniu. 

Dwie Jole: Jolanta Misiak (z lewej) i wolontariuszka TPG
Jolanta Golańska. 

na przyjaciół, członków TPG i 
wolontariuszy. 

Chciałaby, aby stan jej zdro-
wia nie pogarszał się. Aby mo-
gła jak najdłużej służyć innym. 
Marzy o wyjeździe do sanato-
rium w Kołobrzegu. Sytuacja 
osób głuchoniewidomych w 
Polsce nie jest łatwa, nie ma 
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7  grudnia 2018 roku po raz 
16-ty zostaliśmy zapro-

szeni przez zaprzyjaźnioną 
Szkołę Fundacji Edukacji 
Społecznej EKOS w Swarzę-
dzu na „Olimpiadę radości”, 
przygotowaną przez uczniów 
dla naszego Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. 

Igrzyska otworzył dyrektor 
szkoły wraz z przewodniczącą 
naszego Stowarzyszenia. Na 
początku w imieniu uczestni-
ków WTZ złożyłem przysięgę: 

Nasz Warsztat Terapii Zaję-
ciowej wybrał się do kina 

„Posnania” 19 grudnia 2018 
roku na polską premierę fi l-
mu „Mary Poppins powraca”. 
Ten czarodziejski, przeniesio-
ny do sali kinowej musical, za 
sprawą twórcy i dzięki świet-
nej grze aktorów dał nam wy-
jątkową, artystyczną przyjem-
ność. 

Obejrzeliśmy dawne kino 

Na spotkaniu wigilijnym 20 
grudnia 2018 roku Barbara 

Kucharska, kierownik naszego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Swarzędzu, powitała nas i na-
szych gości: Tomasza Zwoliń-
skiego, wiceburmistrza, Barba-
rę Czachurę, przewodniczącą 
Rady Miejskiej, Pawła Biała-
sa, wicedyrektora Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ks. proboszcza 
Dariusza Salskiego i znaną pio-
senkarkę Halinę Benedyk. 

Zaprezentowaliśmy nasze 
umiejętności w programie 

sprzed sześciu dekad. Film za-
brał nas na zakurzony stryszek 
angielskiego domostwa, gdzie 
działy się niesamowite rzeczy. 
Uwierzyłem, że nawet niemożli-
we jest możliwe. Były mądre tek-
sty piosenek, które dały dużo do 
myślenia. Po seansie udaliśmy 
się do pobliskiego McDonal-
d’s. Pełni wrażeń wróciliśmy do 
Swarzędza.

MICHAŁ OGONIAK
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Kino otwarte 
dla nas

słowno-wokalnym o Bożym 
Narodzeniu. Przypomnieli-
śmy sobie narodziny Jezusa 
wsłuchując się w ewangelię 
odczytaną przez kierownika 
WTZ. Gdy ucichły ostatnie sło-
wa Pisma Świętego, życzenia 
złożyli nam nasi goście i my 
sobie wzajemnie. Śpiewaliśmy 
kolędy i rozmawialiśmy, było 
dużo śmiechu i radości. Każ-
dy uczestnik spotkania dostał 
smakowite pierniczki, za które 
dziękujemy Urszuli Mrówce. 

AGATA RYBICKA
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Czas 
dobrej nowiny

Olimpiada radości
„Z radością i uśmiechem będę 
pokonywał wszystkie konku-
rencje sportowe i zdobywał me-
dale”. Razem z wolontariuszami 
– uczniami EKOSU – ruszyliśmy 
na stanowiska sportowe. 

Startowaliśmy w takich kon-
kurencjach jak śnieżna kula, 
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

slalom mikołajkowy, rzut do 
kosza, ćwiczenia na równo-
ważni, łańcuch choinkowy, 
rzut w ciemno. Wiele osób 
obdarzyło nas ciepłym uśmie-
chem. Mimo niepogody w na-
szych sercach świeciło słońce. 

Każdy uczestnik otrzymał me-
dal. Dziękujemy za długoletnią 
przyjaźń i miłą atmosferę na 
igrzyskach. W waszej szkole 
czujemy się bardzo dobrze. 

MICHAŁ OGONIAK
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W grudniowe przedpołu-
dnie wybraliśmy się do 

swarzędzkiej Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Tu wraz ucznia-
mi, w holu tej gościnnej pla-
cówki, czekaliśmy na bo-
żonarodzeniowe, uczniow-
skie jasełka. Przedstawienie 
wprowadziło nas w świątecz-
ny klimat narodzin Jezusa. 

Przenosząc się do dawnych 
czasów poczuliśmy radość z 
przyjścia na świat Dzieciąt-

ka i zarazem dramaturgię 
tamtych chwil. Podziwiali-
śmy perfekcyjną grę aktorów, 
kunszt wokalny uczniowskie-
go chóru i solistki oraz wspa-
niałe kostiumy. Podziękowali-
śmy wykonawcom i nauczy-
cielom brawami oraz małym 
upominkiem. Dziękujemy na-
uczycielom i uczniom za za-
proszenie.

AGATA RYBICKA 
MICHAŁ OGONIAK

17 grudnia 2018 roku w swa-
rzędzkiej bibliotece spo-

tkaliśmy się z niezwykłym go-
ściem – świętym Mikołajem, 
we wspaniałym przebraniu. 
Opowiedział nam o niezwykłej 
historii prawdziwego świętego 
Mikołaja. 

Urodził się na terenie obec-
nej Turcji w 270 roku. Był synem 
greckiego kupca, już od dziec-
ka dzielił się z potrzebującymi. 
Wybrał życie zakonne, był sza-
nowanym człowiekiem, zosta-
jąc zwolniony z kamieniołomów 
udał się do papieża, który posłał 
go, by nauczał ludzi. Był świę-
tym kościoła katolickiego i pra-
wosławnego, patronem żegla-
rzy. Był biskupem około 40 lat. 
Umarł w Mitrze, a jego relikwie 
w większości znajdują się w Ba-
rii we Włoszech. W małej wiosce 
Kalewala w Laponii, na północy 
Finlandii, są odczytywane listy 
od dzieci do świętego Mikołaja. 

Tradycja obchodów dnia 
świętego Mikołaja trwa w wielu 
krajach chrześcijańskiego świa-
ta, także w Polsce, a nawet w da-
lekiej Laponii, skąd przyjeżdża 
on do nas w saniach zaprzężo-

Od 28  lat wspieramy 
dzieci i osoby z niepeł-

nosprawnościami oraz ich 
rodziny. Liczba dzieci i osób 
niepełnosprawnych zapisa-
nych do naszego stowarzy-
szenia liczy już prawie 300 
i ciągle wzrasta. Gdyby nie 
ludzie dobrej woli, wielu 
naszych podopiecznych nie 
miałoby szans na rehabili-
tację. 

Staramy się, aby osoby te 
odnalazły swój drugi dom i 
jednocześnie otrzymały fa-
chową i profesjonalną po-
moc. Przez wszystkie lata 
udało nam się powiększyć 
bazę do rehabilitacji oraz 
wczesnej interwencji, zaku-
pić sprzęt oraz pomoce do 
usprawniania. Wszystko to 
dzięki Państwa hojności. Jak 
co roku liczmy na okazanie 
nam dobrego serca.

Dziękujemy!

Perfekcyjna 
gra aktorów

nych w renifery, wioząc dary dla 
dzieci… 

Każdy z nas otrzymał od wy-
jątkowego gościa mały upomi-
nek. Dziękujemy Mikołajowi za 
miłe spotkanie, a pracownikom 
biblioteki za organizację tego 
wydarzenia.

MICHAŁ OGONIAK 
AGATA RYBICKA

UCZESTNICY WTZ

Gość z Laponii

Przyjaźń znaczy życie

W SWARZĘDZU
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Był mały i fajny,
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Nasze placówki – Środowi-
skowy Dom Samopomo-

cy „Iskra” i Ośrodek Terapii 
Zajęciowej „Iskra” w Pozna-
niu, wraz z Warsztatem Te-
rapii Zajęciowej „Pomost”, na 
przełomie listopada i grud-
nia wspólnie zorganizowały 
zbiórkę na schronisko. Przy-
nosiliśmy jedzenie dla psów 
i kotów, stare ręczniki, trochę 
tego nam się uzbierało. 

Pani ze schroniska „Gaj” 
dla bezdomnych zwierząt w 

Śremie przyjechała 19 grud-
nia 2018 roku po te wszystkie 
rzeczy z psem i były zajęcia, 
tak na chwilę i mogliśmy go 
głaskać i zrobić sobie zdjęcia. 
Braliśmy go na kolana. Ten 
piesek miał na imię Duduś. 
Był mały i fajny, i szalony. Mo-
gliśmy też go pokarmić i jadł. 
Było fajnie. A potem poszliśmy 
do „ISKRY” i rzeczy, które były 
dla schroniska, zanieśliśmy do 
samochodu.

ANNA KONOPACKA

i szalony…
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Pani Marysia i pan Woj-
tek 6 grudnia 2018 roku 

rozdawali nam kalendarze 
adwentowe z okazji Miko-
łajek. W każdym były cze-
koladki na każdy dzień. 

Bardzo dobre były te 

czekoladki. Musimy teraz 
czekać do następnych Mi-
kołajek, żeby dostać taki 
kalendarz. Ale fajnie jest tak 
czekać.

BARTOSZ BORAK 
MAGDALENA SZYMAŃSKA

Był kiermasz świąteczny. 
Były ozdoby i kartki świą-

teczne. Można było kupić pre-
zenty. Były też pierniki. Pięk-
ny był ten kiermasz. 

MACIEJ ZANDECKI

5 grudnia 2018 roku zor-
ganizowano w „Iskrze” 

wyprzedaż świąteczną. Jak 
zawsze było kolorowo i dużo 
różnych rzeczy. Ja Ania kupi-
łam pierniki jako prezent dla 
siostry. Dostałam też wieniec, 
magnesy i kalendarz na 2019 
rok. Jak zawsze pomagałam 

przy przygotowaniu kierma-
szu i było dużo ludzi. Te pie-
niądze będą przeznaczone na 
dalsze życie „Iskry”. Pan Mar-
cin włączył kolędy. 

Ozdoby były robione przez 
terapeutów i uczestników. 
Staraliśmy się, żeby był ład-
ny kiermasz. Ceny były różne, 
można było kupić pierniki i 
mydełka, obrazy, wieńce i cho-
inki i różne ładne rzeczy. To 
było w kuchni, stała tam nasza 
iskierowska choinka, a ja mo-
głam śpiewać kolędy. 

ANNA KONOPACKA

Czekoladki
i kalendarz
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Kupiłam pierniki
dla siostry

 F
O

T.
 (

3
X

) 
M

A
R

C
IN

 K
A

C
Z

Y
Ń

SK
I 



STRONA 27LUTY 2019

30 listopada 2018 roku 
zorganizowano w 

„Iskrze” andrzejki. Laliśmy 
wosk, pomagały nam stu-
dentki, które u nas miały 
praktyki. 

Z wosku wychodziły różne 
kształty, z których cieni przy 
lampie w pracowni kompute-

18 grudnia 2018 roku zor-
ganizowano w „Iskrze” 

wigilię. Stała z boku choinka 
kolorowa i ładnie ubrania. 
Śpiewaliśmy kolędy i były 
wybrane osoby do śpiewa-
nia kolęd. Zaczęło się o 10 a 
trwało do 12. Było dużo do-
brego jedzenia i do wyboru 
herbata i kawa. Było słodkie 
i konkrety. 

Dostaliśmy prezenty. Na sto-
le stały ozdoby świąteczne. 
Byli zaproszeni na wigilie go-
ście – nasz dawny zarząd Sto-
warzyszenia. Odwiedziła nas 
nasza dawna terapeutka, która 
pracowała u nas. Cieszyłam się 
bardzo jak ją zobaczyłam. Ja 
Ania śpiewałam kolędę ''Dzi-
siaj w Betlejem'', też były róż-
ne inne kolędy.

ANNA KONOPACKA

Cienie i wróżby
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NASZA WIGILIA
Mieliśmy Wigilię w naszej 

placówce. Przy dużym stole było 
dużo potraw: barszcz z uszka-
mi, pierogi z kapustą, sałatki śle-
dziowe i ciasta: makowiec i ser-
niki. Śpiewaliśmy kolędy i nasi 
koledzy śpiewali sami, a my im 
pomagaliśmy. Pan Tomek do nas 
przemówił przez mikrofon, skła-
dał nam życzenia świąteczne. A 
potem pan Tomek wyczytywał 
nasze imiona i nazwiska i roz-
dawali nam terapeuci prezenty. 
Były bardzo bogate. I wszyscy 
składaliśmy życzenia świątecz-
ne i na Sylwestra i na Nowy Rok. 

MAGDALENA SZYMAŃSKA

Śpiewaliśmy kolędy
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rowej odgadywaliśmy wróż-
by. Było fajnie. 

ANNA KONOPACKA
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We wszystkie weeken-
dy stycznia w poznań-

skiej galerii handlowej „Posna-
nia” trwała akcja charytatywna 
pod nazwą: „Posnania Shop-
ping Cardio Challenge”, mająca 
na celu wsparcie dzieci z cho-
robą nowotworową, zrzeszo-
nych w Fundacji Anny Wier-
skiej „Dar Szpiku”. Na rowerach 
stacjonarnych oraz ergome-
trach można było ćwiczyć do 
woli. Każde spalone 10 kcal to 
1 złotówka dla potrzebujących. 

„Drużyna Szpiku”, która działa 
w ramach Fundacji, od ponad 10 
lat zajmuje się pomocą dzieciom 
chorym onkologicznie. Eduku-
je młodzież w temacie dawstwa 
szpiku oraz zachęca do odda-
wania krwi. Żeby wspierać cho-
re dzieci i ich rodziny, „Drużyna 
Szpiku” potrzebuje zaangażo-
wania wielu ludzi i fi rm, bowiem 
leczenie onkologiczne jest dro-
gie, a nie wszystko jest refundo-
wane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Dlatego organizowane 
są różne przedsięwzięcia mają-
ce na celu zbiórkę darowizn na 
cele statutowe. 

Aby akcja mogła się odbyć z 
sukcesem, niezbędni byli także 
wolontariusze. Przez cały mie-
siąc, w weekendy udzielali wy-
czerpujących informacji klien-
tom, czym zajmuje się „Druży-
na Szpiku”. 

– Kalorie spalali m.in.: mistrz 
olimpijski w rzucie młotem Szy-
mon Ziółkowski, lekkoatleta 
Marcin Urbaś oraz mistrz Polski 
w boksie zawodowym Damian 
Wrzesiński. Byli z nami również 
piłkarze Lecha Poznań – Robert 
Gumny, Hubert Sobol, Tymote-
usz Klupś, Mateusz Skrzypczak. 
Odwiedziło nas dużo ludzi, któ-
rzy chcieli dorzucić coś od sie-
bie dla chorych dzieci. Wielu z 
nich pytało, w jaki sposób moż-
na się zarejestrować jako po-
tencjalny dawca szpiku oraz 
jak wygląda samo jego odda-
nie. Miło było usłyszeć od nie-
których osób, że są już zareje-
strowane i czekają na telefon. 
Jeśli zadzwoni, będzie to ozna-
czało, że mają zgodność z bior-
cą i oddając szpik mogą urato-
wać komuś życie – powiedziała 
Ada Kuczyńska, wolontariuszka 
„Drużyny Szpiku”. 

Ludzie przewlekle chorzy po-

trzebują wsparcia przez dłuż-
szy czas. Jak można im pomóc, 
informuje „Drużyna Szpiku” 
na swojej stronie internetowej: 
www.darszpiku.pl 

STANISŁAW FURMANIAK

Spalali kalorie
dla chorych dzieci
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Piłkarze Lecha Poznań z młodym wolontariuszem „Drużyny Szpiku”.

Wolontariusze „Drużyny Szpiku” dopingowali mistrza 
olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego i lekkoatletę 

Marcina Urbasia w spalaniu kalorii.

Damian Wrzesiński, 
aktualny mistrz Polski 
w boksie zawodowym.

Wolontariusze mogli potrzymać mistrzowski pas Damiana Wrzesińskiego (w środku).
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12 grudnia 2018 roku 
uczestnicy naszego 

Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” w Konarzewie 
przebywali na wycieczce w 
Zielonej Górze. Przewodni-
cy oprowadzili nas po Sta-
rówce i opowiedzieli o hi-
storii miasta. 

Charakterystyczne dla tej 
miejscowości są urocze ba-
chuski, które zamieszkują 
różne zakątki miasta, a po-
mnik boga winorośli i uro-
dzaju Bachusa znajduje się 
na zielonogórskim deptaku. 
Poznaliśmy historię rzeźby 
młodzieńca z koniem, któ-
ra była przeznaczona na wy-
stawę podczas igrzysk olim-

5 grudnia 2018 roku 
uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Promyk” 
w Konarzewie i Otuszu 
spotkali się w Dymaczewie 
na mikołajkach. Po wyjściu 
z autokaru ujrzeliśmy duży 
wigwam przy Hotelu „Sza-
blewski”, z którego ucho-
dził ogromny dym. Dymiło 
ognisko, które przygotowa-

W mieście Bachusa
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Mikołajki w wigwamie
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pijskich w 1936 roku w Ber-
linie. 

Zwiedziliśmy Planetarium 
Wenus, konkatedrę św. Ja-
dwigi (najstarszy zabytek 
miasta) i Palmiarnię, która 
powstała w 1961 roku. W 
2008 oddano do użytku Pal-
miarnię przebudowaną, z 
wielkimi tarasami, z których 
można podziwiać panoramę 
miasta. Jest to jedna z atrak-
cji Zielonej Góry.

DOROTA GOGOLEWSKA

no dla nas wewnątrz po-
mieszczenia. 

Poczuliśmy magię zbliżają-
cych się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Wielkie ognisko roz-
grzewało nasze ręce i serca. 

Bawiliśmy się przy świątecz-
nych utworach z głośników. 
„Szablewski” ugościł ciastami, 
żurkiem, bigosem, kiełbaska-
mi z grilla. Święty Mikołaj ob-

darował nas paczkami ze sło-
dyczami.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W OTUSZU
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Przed świętami Bożego 
Narodzenia uczestnicy 7 

warsztatów terapii zajęciowej 
z południowej Wielkopolski, 
prowadzonych przez Funda-
cję Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, wspólnie z pra-
cownikami i zaproszonymi 
gośćmi zasiedli do świątecz-
nych wieczerzy. 

Praca
biurowa
Osoby z niepełnosprawno-

ścią, które poszukują pra-
cy, mogą wysłać swoje CV do 
fi rmy evoSOLUTIONS, oferu-
jącej specjalistyczne usługi 
doradczo-szkoleniowe oraz 
pomoc w rekrutowaniu osób 
z niepełnosprawnościami. 
Przedstawiciele wyżej wy-
mienionej fi rmy przekonują 
innych pracodawców, że war-
to zatrudniać osoby z niepeł-
nosprawnością. 

W fi rmie pracownicy z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
pracują w call-center (zajmują 
się prowadzeniem rozmów te-
lefonicznych) oraz na stanowi-
skach związanych z obsługą 
komputerowych baz danych. 
Przykładowe oferty pracy to 
właśnie praca związana z ob-
sługą bazy danych, w call-cen-
ter czy na stanowisku rekrutera. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
578 739 286, przez e-mail: rekru-
tacja@evosolutions.com.pl lub 
na stronie: praca.evosolutions.
com.pl Oprac. KK. 

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Ani-

macji Kultury w Poznaniu za-
prasza do udziału w konkursie 
fotografi cznym pod nazwą: 
„Moja Wielkopolska ocza-
mi osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną”. Konkurs 
jest adresowany do uczestni-
ków placówek rehabilitacyj-
no-terapeutycznych oraz do 
uczniów szkół specjalnych z 
terenu województwa wielko-
polskiego. Prace można nad-
syłać do 30 czerwca. 

Konkursowi będą towarzy-
szyły warsztaty fotografi czne, 
podczas których osoby z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną zgłębią tajniki fotografowa-
nia. Na konkurs można nadsy-
łać fotografi e pokazujące co-
dzienne życie ludzi, wielkopol-
ski krajobraz i przestrzeń pu-
bliczną. Zdjęcia powinny być 
wykonane przez osoby z nie-

pełnosprawnościami samo-
dzielnie. Terapeuci oraz na-
uczyciele mogą pomóc im or-
ganizacyjnie – doradzić w spra-
wie wyboru najlepszych zdjęć, 
przygotowaniu oraz w wysyłce 
prac na konkurs. Autorzy naj-
lepszych fotografi i otrzymają 
nagrody pieniężne i rzeczowe. 
Łączna pula nagród wynosi 5 
tysięcy złotych. O podziale na-
gród decyduje jury. 

Każdy uczestnik może na-
desłać na konkurs maksymal-
nie 10 zdjęć pojedynczych oraz 
maksymalnie 3 zestawy. Ze-
stawy powinny liczyć od 3 do 
9 zdjęć. W konkursie mogą 
wziąć udział również fotogra-
fi e wykonane w technologii 
analogowej (na papierze). Na-
desłane do konkursu fotogra-
fi e powinny być podpisane go-
dłem oraz tytułem pracy. Pa-
sjonaci fotografi i mogą zgło-
sić zdjęcia osobiście lub za po-

średnictwem placówki tera-
peutycznej. 

Każde zdjęcie w formie cy-
frowej powinno mieć rozdziel-
czość 300 dpi, długość krótsze-
go boku co najmniej 20 centy-
metrów (2600px), zaś maksy-
malna wielkość pliku nie może 
przekraczać 20 MB. Technika 
wykonania prac jest dowolna. 
Zdjęcia należy zgłaszać na ad-
res e-mail: foto@wbp.poznan.pl 

Placówki i szkoły specjalne 
zgłaszające zdjęcia grupowo 
mogą przesłać je na płycie CD, 
przy czym zdjęcia każdego au-
tora powinny znajdować się w 
oddzielnym folderze. Szczegó-
łowych informacji udziela Wła-
dysław Nielipiński, tel. (061) 
664 08 67. Adres organizato-
ra: Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji Kul-
tury, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań. 

Oprac. KK. 

Dla pasjonatów 
fotografi i

Świąteczne spotkania
Była to okazja do rodzin-

nych spotkań, dzielenia się 
opłatkiem, spędzenia czasu 
z przyjaciółmi i najbliższymi. 
Stanisław Bronz, prezes Za-
rządu Fundacji, wraz z człon-
kami Zarządu i Rady Nadzor-
czej, kolejno spotykali się z 
pracownikami i uczestnikami 
placówek w Przygodzicach, 
Kaliszu, Odolanowie, Doru-

chowie, Ostrzeszowie, Kuźni-
cy Grabowskiej i Pisarzowi-
cach.

W tych świątecznych spo-
tkaniach uczestniczyli też za-
proszeni goście – duszpaste-
rze placówek, przedstawiciele 
lokalnych władz powiatowych 
i miejskich, PCPR-ów i ośrod-

ków pomocy społecznej, rad-
ni i przedstawiciele instytucji 
partnerskich. Składano sobie 
życzenia z okazji nadchodzą-
cych świąt. W pamięci uczest-
ników pozostanie serdeczna 
i ciepła, rodzinna atmosfera 
opłatkowych spotkań.

MARIUSZ PATYSIAK
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Osoby z niepełnospraw-
nościami ze Stowarzy-

szenia „Zawsze Razem” i 
prowadzonego przez tę orga-
nizację Klubu „Tacy Sami” na 
poznańskich Ratajach chęt-
nie biorą udział w turniejach 
strzeleckich. Wysokie wyni-
ki, które osiągają, mobilizują 
ich do dalszej pracy. Tym ra-
zem wzięli udział w turnieju 
strzeleckim, zorganizowa-
nym 27 grudnia 2018 roku 
przez Ratajski Dom Harcerza 
„Skaut” oraz Dom Kultury „Ja-
giellonka”. 

Turniej odbył się z okazji 
setnej rocznicy wybuchu po-
wstania wielkopolskiego, na 
strzelnicy Spółdzielni Miesz-
kaniowej Osiedle Młodych. 
Udział wzięło 28 osób, w tym 
członkowie 25 Poznańskiej 
Drużyny Harcerskiej Rój im. 
Andrzeja Romockiego „Mor-
ro”, 434 Poznańskiej Drużyny 
Harcerskiej „Orejana” oraz 31 
Nowomiejskiej Gromady Zu-
chowej „Cwaniacy”. 

Turnieje strzeleckie RDH 
„Skaut” odbywają się do-

Robert
Wrzesiński
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Turniej spotkał się z zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy i organizatorzy turnieju. Wśród nich Paweł Grochowski, prezes Stowarzyszenia „Zawsze Razem” (pierwszy z prawej) 
z grupą członków tego Stowarzyszenia. 

rocznie. W tym roku był to 
już dwudziesty turniej. Kie-
rownikiem zawodów był in-
struktor do spraw strzelec-

kich DK „Jagiellonka” Piotr 
Zborowski. W skład zespołu 
sędziowskiego wchodziły: 
Małgorzata Marcinkowska i 

Bogumiła Janas-Burzyńska. 
Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc zostali uhonorowani 
książkami.
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Społeczność Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Duszni-

kach i zaproszeni goście spo-
tkali się przy świątecznym 
stole, by podzielić się opłat-
kiem, posłuchać kolęd i zło-
żyć sobie życzenia. Kierownik 
WTZ Iwona Kaczmarek powi-
tała uczestników spotkania. 

Biblijną opowieść o Bożym 
Narodzeniu przypomniała Zu-
zanna Pustkowiak, a Magda-
lena Król odmówiła modlitwę. 
Byli z nami: wójt gminy Dusz-

niki Roman Boguś, przewod-
niczący Rady Gminy Duszni-
ki Ryszard Pacholak, przewod-
niczący Rady Powiatu Szamo-
tulskiego Radosław Łanosz-
ka, kierownik GOPS w Duszni-
kach Karolina Leszczak i pre-
zes Stowarzyszenia „Duszek” 
Krystyna Rutkowska. Święty 
Mikołaj obdarował wszystkich 
prezentami. Jego wizyta spra-
wiła radość uczestnikom WTZ, 
pracownikom i gościom. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

Radość darów 
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Przedstawiciele Klubu 
Honorowych Dawców 

Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża „Lubonianka” im. 
błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu 
odwiedzili 21 grudnia 2018 
roku dzieci z Przedszkola 
nr 5 „Weseli Sportowcy” w 
tej miejscowości. 

Obdarowali młodych lu-
dzi prezentami. Tym razem 
były to książki uzyskane od 
Społecznego Instytutu Wy-
dawniczego „Znak” w Kra-
kowie. Z dziećmi spotkali 
się prezes Klubu HDK PCK 
„Lubonianka” Jerzy Zieliński, 
wiceprezes Zbyszko Wojcie-
chowski i członek Klubu Ire-
na Skrzypczak. 

Krwiodawców po salach 
zajmowanych przez po-
szczególne grupy wieko-
we oprowadzała dyrektor 
przedszkola Elżbieta Kału-
ska. Dzieci składały gościom 
życzenia świąteczne i nowo-
roczne, śpiewały kolędy oraz 
piosenki. Przedszkolakom 
wiele przyjemności sprawi-
ła wizyta Gwiazdora, który 
wręczył prezenty.

ROBERT WRZESIŃSKI

Dawcy krwi – 
dzieciom 
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Dzieci słuchają opowieści gości.

Bajki wręcza Zbyszko Wojciechowski. 
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W patriotycznym duchu 
setnej rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległo-
ści odbyła się 3 grudnia 2018 
roku biesiada, zorganizowa-
na przez Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Dusznikach. 

W wydarzeniu oprócz spo-
łeczności WTZ udział wzię-
li rodzice podopiecznych i za-

proszeni goście. „Zawsze z 
Tobą Polsko” – taki tytuł nosi-
ło widowisko przygotowane 
przez seniorów z Domu Dzien-
nego Pobytu „Pogodna Jesień” 
w Buku. Dziękujemy za wspa-
niały występ i przybliżenie stu 
lat naszej historii. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

Przez stulecie naszej 
historii
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Śpiewają seniorki z DPS w Buku.

Sceniczna symbolika trzech zaborców.

Dzieło odbudowy znowu trwa.

Upominki dla artystek z Buku.

Zafascynowana widownia. 
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TWÓRCY – UCZESTNICY WARSZTATU

Marcin Miklejewski uczęsz-
cza do Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży od 
2003 roku. Jest mieszkańcem 
tego miasta. Urodził się w 1983 
roku. Jest osobą z zespołem 
Downa. 

Żywo interesuje się muzyką, 
fantastycznymi opowiadaniami 
i fi lmami, bardzo lubi rysować. 
Tematyka tych prac jest różno-
rodna, od świata zwierząt i ro-
ślin po świat komiksowych super 
bohaterów. W marcu 2015 roku 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chodzieży miał indywidualną 
wystawę rysunków wykonanych 
kredkami pastelowymi pod tytu-
łem „Kredką i piórem”.

– Ciekawi mnie prehistoria i 
fantastyka – mówi. – Lubię ry-
sować bohaterów z amerykań-
skich trylogii „Władca Pierścieni” 
i „Hobbit”. Kocham też malować 
portrety zwierząt, zwłaszcza 
ptaków. omb

Kocham 
malować ptaki

Portrety zwierząt.

Bohaterowie amerykańskich trylogii.

Lot ptaka.

Marcin Miklejewski na wystawie swoich obrazów. Towarzyszą mu 
(od lewej): Danuta Drzewiecka-Piechowiak, instruktorka 

pracowni ceramicznej WTZ oraz uczestniczki Joanna Kienc 
i Agnieszka Troszczyńska.
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TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHODZIEŻY

Piotr Sobkowski, autor 
obrazów i dzieł cera-

micznych, urodził się w 
1984 roku. Mieszka w Cho-
dzieży, gdzie od 2001 roku, 
jako uczestnik miejscowego 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej, realizuje i rozwija swój 
oryginalny talent plastycz-
ny. Jest osobą niesłyszącą 
i z niepełnosprawnością 
intelektualną. Interesuje się 
w szczególności pływaniem 
i żeglarstwem. 

W 2005 roku zdobył na-
grodę na szczeblu woje-
wódzkim w IV Ogólnopol-
skim Konkursie dla Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej pod 
tytułem „Sztuka jako forma 
komunikowania – refl eksje 
nad życiem”. Jego obrazy, bli-
skie malarstwu art brut, to 
wizje niepowtarzalne, wol-
ne od jakichkolwiek sche-
matów. Trudno nie skupić na 
nich uwagi. 

Swoje prace ceramicz-
ne i malarskie prezentował 
wielokrotnie na wystawach 
zbiorowych i indywidual-
nych w Chodzieskim, Mło-

Mowa obrazów
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Zakład psychiatryczny.

Piotr Sobkowski przy pracy.

dzieżowym, a także w Pil-
skim Domu Domu Kultury 
oraz w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Chodzieży. omb

Hausvogteiplatz – plac w Berlinie.

Para małżeńska.



STRONA38 LUTY 2019

Przyszło wezwanie na ko-
misję lekarską. Bez po-

mocy żony nie dałbym sobie 
rady. Poczekalnia była prze-
pełniona, panował rozgar-
diasz. Nie usłyszałem nawet 
wezwania, ale żona czuwała. 

– Jak się pan czuje? 

– Nie narzekam, nie najgo-
rzej…

Komisja była rozbawiona, a 
je kompletnie zaskoczony. Sie-
dząc w domu i licząc kroki nie 
ucierpiałem przecież na ciele. 
A choroby od samego narze-
kania nie ubędzie. Zwiesiłem 
głowę. 

– Niech się pani nie martwi – 
zwrócił się do mojej żony jeden 
z członków komisji. – Mamy tu 
w dokumentach takie wyniki, 
że na dwie osoby by wystar-
czyły i to na pierwszą grupę. 
Nikt jeszcze u nas przez dwa-
dzieścia lat nie powiedział, że 
czuje się dobrze. Proszę chwilę 
poczekać na zewnątrz. Zaraz 
będzie orzeczenie. 

Szanowna komisja pocie-
szyła więc żonę, a nie mnie. 
Uznano pewnie, że nawet nie 
ma co ze mną gadać, że je-
stem już niespełna rozumu 
albo wart ubezwłasnowolnie-
nia. Żona miała do mnie po-
tem pretensje, że napędzi-
łem jej strachu. Na zewnątrz 
– jak się okazało – czekał już 
na nas sąsiad z samochodem. 
Spojrzałem na moją połowi-
cę z nieukrywaną wdzięczno-
ścią. Z tą moją nogą w chwi-
lach emocjonalnych i nie tylko 
w takich, bo nieraz z zupełnie 
niespodziewanych przyczyn, 
jest dziwnie: następuje coś ta-
kiego, że czuję na przemian jej 
wiotczenie i usztywnienie. Tyl-
ko uciąć kulasa i niech nie mę-
czy człowieka. 

Żadnych emocji, stając 
przed komisją lekarzy orzecz-
ników, nie ujawniłem. Tak mi 
się przynajmniej zdawało, a 
jednak w środku musiało być 
inaczej. Żona otrzymany do-
kument, potwierdzający moje 
urzędowe przejście do innej 
społeczności, trzymała wyso-
ko przed sobą jako znak zwy-
cięstwa. Sąsiad spojrzał na 
mnie z uznaniem. Boże, czy to 
było zwycięstwo? Mam do dzi-
siaj wiele wątpliwości. 

Jak wypełnić dzień? Nie cho-
dzi przecież tylko o samo za-
gospodarowanie czasu. Zrobić 
to byle jak nie jest trudno. Moż-
na zawlec się na ławkę nad je-
ziorem i tam gwarzyć godzina-
mi z tym i z owym. Można zaj-
rzeć nawet do piwiarni i tam 
wieść rozhowory na różne te-

Szukasz
pracy?
Fundacja im. Doktora Pio-

tra Janaszka „Podaj Dalej” 
w Koninie (woj. wielkopol-
skie) realizuje projekt pod na-
zwą: „Start zawodowy dla ab-
solwentów z niepełnospraw-
nością”. Jest on kierowany do 
osób z Wielkopolski, posiada-
jących orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacz-
nym lub umiarkowanym, ab-
solwentów szkół wyższych, 
studiów podyplomowych 
oraz studentów ostatniego 
roku, bez pracy. Projekt jest 
współfi nansowany ze środ-
ków PFRON oraz z wpłat 1% 
podatku.

Dzięki uczestnictwu w tym 
bezpłatnym projekcie osoby 
z niepełnosprawnością będą 
mogły realizować swoje pla-
ny zawodowe. Przewidziane są 
konsultacje z doradcą zawodo-
wym i trenerem pracy. Współ-
pracując z doradcą zawodo-
wym osoby z niepełnospraw-
nościami mogą zdobyć do-
datkowe umiejętności, otrzy-
mać płatny staż i zatrudnienie. 
W ramach projektu odbędą się 
również szkolenia dopasowa-
ne do wymogów pracodawcy, 
rynku pracy czy specyfi ki da-
nego zawodu. Dla osób, które 
chcą założyć własną działal-
ność gospodarczą przewidzia-
ne jest kompleksowe wspar-
cie przez sześć miesięcy oraz 
pomoc fi nansowa. Najbardziej 
zaangażowani uczestnicy pro-
jektu otrzymają wsparcie po-
zwalające utrzymać satysfak-
cjonującą pracę.

Fundacja „Podaj Dalej”, w ra-
mach wyżej opisanego przed-
sięwzięcia, prowadzi również 
bezpłatne konsultacje dla pra-
codawców w temacie przy-
gotowania osób z niepełno-
sprawnością po studiach do 
pracy na konkretnym stanowi-
sku oraz możliwości dofi nan-
sowań, o które pracodawca 
może się ubiegać zatrudniając 
taką osobę. 

Aby zgłosić udział w projek-
cie, należy przeczytać regula-
min dostępny na stronie www.
podajdalej.org.pl i wypełnić 
formularz rekrutacyjny on-li-
ne. Po dopełnieniu tych formal-
ności należy czekać na zapro-
szenie na rozmowę kwalifi ka-
cyjną. Szczegółowe informa-
cje pod numerem telefonu: (63) 
211 22 19, e-mail: absolwent@
podajdalej.org.pl Oprac. KK. 

Mam na imię Adam, skoń-
czyłem 32 lata. Pomimo 

mojej niepełnosprawności 
każdego dnia jestem osobą 
pogodną. Mam wiele marzeń, 
uwielbiam muzykę elektro-
niczną, interesuję się też fo-
tografi ą. Jednak największym 
moim marzeniem jest móc 
normalnie żyć. Nie wiem, na 
ile to marzenie spełni się w 
moim życiu. Ale ja uparcie 
wierzę, że moje życie się kie-
dyś nareszcie odmieni.

Mam czterokończynowe 
mózgowe porażenie dziecięce, 
dlatego poruszam się na wóz-
ku inwalidzkim. Cechą cha-
rakterystyczną tego porażenia 
jest postępująca patologia 
mięśniowo-szkieletowa. Mó-
wiąc prościej, bez odpowied-
nich ćwiczeń postępuje zanik 
mięśni i pogarsza się utlenie-
nie całego organizmu. Zabiegi 
i ćwiczenia pozwalają na po-
prawę koordynacji ruchowej 
całego ciała. Z tym właśnie 
mam największe problemy. 

Aby ich uniknąć, a przy-
najmniej zmniejszyć, muszę 
jeździć na turnusy rehabilita-
cyjne. Jeden turnus to wyda-
tek 5.000 zł. W moim wieku 
już bardzo trudno uzyskać 
dofi nansowanie. Maksymalne 
dla mnie dofi nansowanie z 
PFRON wynosi 1.600 zł raz na 
dwa lata.

Jestem pełen nadziei, że 
dzięki czytelnikom „Filantro-
pa” uda mi się wiele osiągnąć 
i może zacznę normalnie żyć. 
Obecnie dodatkowo zbieram 
pieniądze na zakup najnowo-
cześniejszego urządzenia do 
przywrócenia umiejętności 
chodu jakim jest tak zwany 
egzoszkielet, czyli szkielet ze-
wnętrzny. Jest to amerykański 
wynalazek, który zrewolucjo-
nizował świat fi zjoterapii neu-
rologicznej. Działa tam, gdzie 
zawodzą ludzkie mięśnie. 

Koszt urządzenia wynosi aż 
60 tysięcy zł z podatkiem VAT. 

Jako podopieczny Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
zgromadziłem na koncie tej 
organizacji na dzień 23 stycz-
nia 41.027 zł. Niestety, braku-
je mi jeszcze około 20.000 zł. 
Dlatego zwracam się do was, 
ludzi dobrej woli o wsparcie 
fi nansowe. Liczy się każda 
złotówka. Egzoszkielet to dziś 
najnowocześniejsze urządze-
nie, umożliwiające skutecz-
ną rehabilitację i nadzieję na 
szybszy powrót do zdrowia.

Wynalazek ten ma swoje za-
stosowanie także po urazach 
odniesionych w działaniach 
wojskowych oraz wszędzie 
tam, gdzie zawodzą ludzkie 
mięśnie. Pozwala osobom z 
przerwanym rdzeniem kręgo-
wym ćwiczyć w oczekiwaniu 
na moment, w którym będzie 
już możliwe zrekonstruowanie 
uszkodzonego kręgosłupa. 

Będę niezmiernie wdzięcz-
ny za wsparcie fi nansowe na 
zakup egzoszkieletu, który 
jest moją nadzieją na powrót 
do normalnego życia.

Pomoc kierować można 
na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą", ul. Ło-
miańska 5, 01-685 Warszawa, 
Alior Bank 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994 z dopiskiem: 
11770 Popławski Adam Piotr 
darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia.

Można też przekazać mi 
1% podatku, w formularzu 
PIT w rubryce „Informacje 
uzupełniające cel szczegóło-
wy 1%” wpisując numer KRS 
0000037904, 11770 Popławski 
Adam Piotr.

Proszę o zaznaczenie w ze-
znaniu podatkowym pola „Wy-
rażam zgodę”.

ADAM POPŁAWSKI

Wierzę, że 
moje życie 
się odmieni
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maty, stosownie do gustu słu-
chaczy i swego upodobania. 
Takich i mniej więcej zbliżo-
nych zajęć jest sporo. One jed-
nak nie wnoszą wiele, to zwy-
kłe zbijanie bąków. Trzeba jed-
nak przystosować się jakoś do 
zmienionych warunków życia. 
A wówczas będzie się poja-
wiało mniej cieni. To nikłe wi-
dzenie w prawym oku jest jak 
owo światełko w kopalnianym 
chodniku z czasów młodości. 
Wtedy nie zwątpiłem w siebie, 
obecnie też nie. 

Po niemiłym incydencie, 
który przydarzył mi się kilka 
miesięcy temu, kiedy swoim 
nie zawsze dobrym zwycza-
jem wybrałem się na zakupy, 
otrzymałem rodzinny zakaz 
samodzielnego opuszczania 
domu. Wtedy miałem w jed-
nej ręce torbę na kółkach, co 
umożliwia większe zakupy i 
oszczędza kręgosłup. Podob-
no mam kręgosłup jak sito i 
poprzesuwane w lewo i w pra-
wo krążki. To jest dobrodziej-
stwo pracy w lakierni, podob-
nie jak niespodziewane ataki 
bolesnej niemocy lewej czy 
prawej nogi albo jednocześnie 
jednej i drugiej. Pamiętam, że 
w tamtym dniu udało mi się 
już szczęśliwie pokonać kilka 
oznaczonych miejsc dla pie-
szych. Bo obecnie pokonywa-
nie ich zaliczam do sukcesów. 
Przemarsz na targowisko od-
bywał się bez przeszkód i już 
przystawałem przy pierwszym 
straganie, gdy nagle poczułem 
z tyłu postępujący silny ucisk. 
Puściłem torbę i próbowałem 
odskoczyć w bok, ale prze-
szkodą był inny stragan. Pod-
niosłem krzyk.

Ucisk zelżał. Z trudem obej-
rzałem się. Tuż za mną stał sa-
mochód. Jedno koło przygnio-
tło moją torbę na kółkach. 
Mnie nic złego się nie sta-
ło. Może uratował mnie mój 
ostrzegawczy krzyk. Znajdo-
wałem się przecież na chodni-
ku. Kierowca wychylił się zza 
szyby i powiedział: 

– Czemu pan tak krzyczy, 
jest pan przecież cały!

Chciałem coś odpowiedzieć, 
ale szybko zrobiło się tłoczno 
wokół mnie. I nagle ci ludzie 
podzielili się na dwa obozy. 
Jedno wstawiali się za kierow-
cą, twierdząc, że przecież musi 
jakoś dowieźć skrzynkę po-

midorów, że on jest bezrobot-
ny, że robi co może. Ci drudzy 
zaś bronili mnie, narzekając, 
że starych ludzi, ma się za nic. 
To nie Chiny, gdzie staruszko-
wie są w cenie. Kierowca sko-
rzystał z zamieszania i odje-
chał. Torbę doniosłem jakoś 
do domu, ale kółka już się nie 
kręciły. Ktoś zgryźliwie spo-
strzegł, że policyjny wóz minął 
tłumek obojętnie. Teraz każdy 
ma tyle praw, ile sobie wywal-
czy, prosty człek z reguły prze-
grywa. Ktoś jeszcze z sarka-
zmem stwierdził, że gdy pie-
szy chce wyegzekwować prze-
strzeganie prawa ze strony 
kierowców, to po pewnym cza-
sie może szybko znaleźć się w 
niebie.

Niepełnosprawny musi być 
niezwykle ostrożny i wręcz 
nieufny, kiedy porusza się 
poza domem. A swoją drogą 
podczas egzaminów na pra-
wo jazdy powinno się pytać 
przyszłych kierowców o to, 
kiedy niepełnosprawny ma 
bezwzględne pierwszeństwo 
na jezdni. W trakcie turnusu 
rehabilitacyjnego policjant z 
drogówki pouczał niewido-
mych i słabowidzących, że 
stawanie na krawędzi jezdni 
z białą, wyprostowaną laską 
zobowiązuje kierowców do 
bezwzględnego zatrzymania 
się i przepuszczenia piesze-
go. Ale nie radzę nikomu eg-
zekwować tego przywileju z 
białą laską. Efekty mogą być 
mizerne. Można tak stać z 
białą laską na krawędzi jezdni 
godzinę lub dwie – i nikt się 
nie zatrzyma.

Podjąłem ponownie pró-
bę samodzielnego wyjścia z 
domu, bo przecież nie może 
on być dla mnie więzieniem. 
Wbrew woli rodziny. Ale za-
kazy istnieją już od biblijnego 
Edenu, a człowiek i tak robi 
swoje. W trzecim domu po tej 
samej stronie co mój, znaj-
duje się mój znajduje się nie-
wielki sklepik z wydzielonym 
ogródkiem dla smakoszy piwa, 
zwłaszcza tych lubiących po-
gwarki. Co tu ukrywać, było 
to jakieś miejsce kontaktu 
ze światem, co dla więźnia, 
którym bywa osoba poszko-
dowana przez los, ma pewne 
znaczenie. Podczas ostrożne-
go marszu do wymarzonego 
miejsca nie liczyłem kroków. 
Nic bo to nie dało. I tak nie za-

chowałbym zbliżonych co do 
wielkości. Natomiast biała la-
ska była mi pomocna, chroniła 
przed ewentualnym zejściem 
na jezdnię. 

Dotarłem tam w końcu i usia-
dłem na jednym z pni, które tu 
umiejscowiono dla atrakcji i 
wygody. Piwo miało posmak 
przede wszystkim mojej nie-
zależności i równości. To było 
najważniejsze. Nikogo chwi-
lowo w tym swoistym parla-
mencie piwnym nie było. A to 
parlament stokroć lepszy od 
krajowego. Bo tu konsensus 
uzyskuje się w mig. Czy na dłu-
go, to inna sprawa. Usłyszałem 
szelest. Samotność tego miej-
sca kończy się, i bardzo dobrze. 

– Jak tam zdrówko? – przy-
były usiadł na pniu naprzeciw. 
Jakbym ten głos już słyszał. Nic 
nie odpowiedziałem. Nie mia-
łem się czym pochwalić. 

– Miał pan rację – ciągnął 
przybyły. – Firma upadła. Nikt 
pana przestróg wtedy nie słu-
chał. Spółdzielnia inwalidów 
skończyła się…

Milczałem. To była moja 
porażka. Zaraz stąd pójdę. 
Zwłaszcza że nieoczekiwanie 
wpadł mi do głowy pomysł pi-
sania na szablonach, tak jak 
ongiś w czasach mojej nauki 
ćwiczyło się pismo techniczne. 
Oczywiście, trzeba by to ulep-
szyć poprzez wprowadzenie 
prowadnic. Zapaliłem się do 
tej myśli. To gryzmolenie na 
pamięć nie zawsze podoba-
ło się żonie, która potem na 
czysto kleciła te moje wypo-
ciny literackie. Tak próbowa-
łem wierszy. Dłuższe teksty 
sukcesywnie nagrywałem na 
urządzenie, które dostałem 
od syna. Był to zmodernizo-
wany przez niego dyktafon. 
Syn mnie stale zachęcał do 
nagrywania. Im więcej mó-
wionego materiału, tym łatwiej 
sklecić jakąś całość. Przydałby 
się komputer dostosowany do 
moich życiowych możliwości. 

– Czytałem pana wiersz w 
„Szklanych Tropach” – ode-
zwał się nagle piwny niezna-
jomy. – Podobał mi się. Racja, 
racja, nasze życie nie do po-
kuty za cudze grzechy… Ci, co 
zgrzeszyli wobec nas, żyją… 
No, dobrze, niech żyją.

Rzeczywiście, wysłałem 
do tego pisma swoje utwory. 

Uniosłem się radością. 

– Czy mogę to pismo z moim 
wierszem zobaczyć? – ostatnie 
słowo wymówiłem cicho. 

– Oczywiście, oczywiście. 
Zapraszam, mieszkam tuż 
obok. Miękisz jestem, poznaj-
my się. Też inwalida, ale nieco 
starszy. Zapraszam.

Spokorniałem. Po zamiesz-
kaniu w tym miasteczku czy-
tałem o Miękiszu. Pomi-
mo swego kalectwa miał na 
swoim koncie kilka książek i 
uchodził za wzór człowieka, 
który się nie załamał. Zawsze 
omijałem jego dom z pewnym 
szacunkiem. To jego głos za-
pamiętałem po jego spotka-
niu autorskim w miejscowej 
bibliotece. 

– Idziemy, kolego. Nauczymy 
się i drogi do siebie.

Poszliśmy razem. Wytłuma-
czył, że on widzi jedynie tro-
chę lewym okiem. Ja cokolwiek 
prawym. Widzimy więc słabe, 
ale całościowe widzenie. Za-
śmialiśmy się z tego odkrycia. 

– Nauczę cię, brachu, pisać 
na moim komputerze. On jest 
dostosowany do naszych moż-
liwości. Nie będziemy upra-
wiać pokuty, my, ludzie spraw-
ni inaczej. Pomogę ci. To za 
ten wiersz o pokucie. Niech 
królowie świata pokutują. I nie 
jesteśmy więźniami…

Przytaknąłem. Miękisza za-
wsze chciałem poznać. Stracił 
zdrowie w tej samej lakierni. 
Szliśmy, ostrzegając się wza-
jemnie przed przeszkodami. 
Raz jeden, raz drugi. Jest coś 
niezwykłego w tym, jak niepeł-
nosprawny z niepełnospraw-
nym wędruje. Z każdym kro-
kiem zacieśnia się coraz więk-
sza wspólnota. Sprawny z nie-
pełnosprawnym to wzajemne 
nękanie się w zaprzęgu dwóch 
niedopasowanych koni. Takie 
konie ciągną nierówno. Kon-
fl ikty wiszą w powietrzu. Nie 
zawsze tak być musi, ale tak 
bywa.

Był pochmurny dzień. Szli-
śmy krok w krok, a ulica od 
chmurnego nieba stawała się 
ciemnym tunelem. Takim jak 
tamten w kopalni przed laty. 
Nigdzie światła, tylko cie-
nie gęstniejące w mrok. Wte-
dy szedłem samotnie w stronę 
światła i ludzi, ale teraz było 
nas dwóch. I kiedy tak szliśmy 
razem, światło rodziło się w 
nas samych i nasz los uwalniał 
się od cieni. I wierzyłem, że tak 
już będzie zawsze…

KONIEC

MAKSYMILIAN KOZŁOWSKI

Cień losu(4)
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W ciągu moich 25 lat spę-
dzonych na wózku in-

walidzkim kilka razy zmie-
niałem swoje cztery kółka. Z 
uwagi na pozycję „półleżą-
cą” jaką zajmuje moje ciało, 
nie byłem w stanie używać 
zwykłych wózków z pro-
stym oparciem. Musiałem 
korzystać z wózków tzw. 
„leżakowych”, które miały 
ruchome podnóżki oraz od-
chylane oparcie.

Na mój pierwszy wózek 
musiałem czekać całe pięć 
miesięcy. W końcu dostałem 
decyzję z PFRON-u o dofi nan-
sowaniu zakupu wózka, po-
jechałem z rodzicami do Po-
znania, postawiono przede 
mną wózek i usiadłem na 
nim, aby sprawdzić, czy jest 
dobry na szerokość. Był, więc 
go zapakowaliśmy do samo-
chodu i zabraliśmy do domu. 
Później musiałem się przy-
zwyczaić do całodzienne-
go siedzenia na nim, na po-
czątku było bardzo ciężko, bo 
miałem tylko zwykłe cienkie 
poduszki pod plecy i tyłek, 
więc było bardzo niewygod-
nie. Dopiero później rodzice 
kupili mi poduszki antyodle-
żynowe. Komfort siedzenia 
od razu się poprawił. Pojazd 
miał z przodu małe twarde 
kółka, więc jazda po chodni-
ku czy dziurawej jezdni spra-
wiała, że wózkiem tak trzę-
sło, że aż blachy w boczkach 
dzwoniły. I moje zęby też. 

Przejechałem na nim dzie-
siątki kilometrów, bo słu-
żył mi bardzo długo. Chociaż 
już po 5 latach mogłem zło-
żyć wniosek na nowy wózek, 
to mój pojazd wytrzymał ja-
kieś 9 lat (!). Ale pod koniec 
żywota zaczął się już psuć. 
Tylne duże koła miał takie jak 
od roweru, przykręcane na 
dużą śrubę. I ta śruba po la-
tach się zużyła, koła stały się 
luźne i wózek zaczął źle jeź-
dzić. Pewnego razu jechałem 
na spacer z moją sąsiadką 
Edytą, jechaliśmy drogą do 
Mosiny. W pewnym momen-
cie w Żabinku na skrzyżowa-
niu odpadło mi prawe tylne 
koło. Na szczęście nie mia-
łem żadnego wypadku ani 
nie przewróciłem się, Edy-
ta pozbierała rozwaloną zę-
batkę, zawołała znajomego i 
przetransportowali mnie do 
domu mojej babci (mieszka-

Tomasz
Przybysz
ŻABNO

jącej 50 metrów dalej). Przy-
jechała mama z zapasowym 
kołem, które mi przełożyła, 
mogłem więc dalej spacero-
wać. Ale z uwagi na proble-
my z jazdą trzeba było posta-
rać się o nowy wózek.

Kolejny pojazd był po-
dobny, ale przednie kółka 
były pompowane, więc już 
tak nie trzęsło podczas jaz-
dy. Oprócz tego boczki moż-
na było odchylić do tyłu na 
zawiasie, więc mogłem pod-
jechać bliżej pod stół. I naj-
ważniejsze – tylne koła były 
na tak zwanych szybkozłącz-
kach, wystarczyło wcisnąć 
koło na oś i już było zamo-
cowane. Równie łatwo moż-
na było zdemontować koła, 
aby złożyć i  zapakować wó-
zek do samochodu. Wpraw-
dzie oparcie było pod trochę 
innym kątem, więc przez kil-
kanaście dni musiałem przy-
zwyczaić plecy do innej po-
zycji, ale potem siedziało mi 
się już wygodnie.

Z nowym wózkiem o tyle 

było fajnie, że był trochę 
mniejszy i węższy od stare-
go, więc gdy jechałem na tur-
nus do Górzna, to nie mia-
łem żadnych problemów, aby 
się zmieścić w windzie czy 
pokonywać drzwi. Także na 
spacery jeździło mi się do-
brze. Jedynym poważniej-
szym problemem były koła – i 
przednie i tylne. Zdarzało mi 
się przejechać przednimi ko-
łami przez gwóźdź czy ko-
lec od akacji i przebić oponę, 
także tylne koła nie trzymały 
zbyt dobrze powietrza i czę-
sto trzeba je było pompować. 
Nawet gdy zimą siedziałem 
przez pół roku w domu, po-
wietrze i tak uciekało. Aż w 
końcu wkurzyło mnie to i po-
stanowiłem kupić sobie peł-
ne opony (tylne). Kosztowały 
kilkadziesiąt złotych za sztu-
kę, więc wydatek nie był zbyt 
wielki, ale komfort jeżdżenia 
od razu się poprawił.

Również ten wózek długo 
mi służył, ale w końcu też się 
popsuł. I to jak na złość – pod-

czas mojego pobytu w Rze-
szowie. Nie wiem czy pod-
czas transportu lotniczego, 
czy może w samym Rzeszo-
wie, gdy byłem wciąż prze-
kładany na nosze w karet-
kach, a może spacer po bru-
ku tak go wykończył… dość 
że po powrocie do domu za-
uważyłem, że za bardzo je-
stem w pozycji leżącej. Cięż-
ko było mi też oprzeć nogi na 
podnóżku, bo były za bardzo 
w powietrzu.

Przyjechał Michał, obejrzał 
wózek i okazało się, że pękła 
mi rurka od oparcia. Była z 
cienkiego aluminium, wózek 
też już miał swoje lata, więc 
to pewnie zmęczenie mate-
riału. Trzeba było szybko coś 
wymyślić, więc Michał wziął 
metalowy pręt, wbił go młot-
kiem w rurę, do tego jeszcze 
podwiązał linką i jako tako 
się trzymało, nawet mogłem 
się w miarę wygodnie oprzeć 
plecami.

No ale przecież nie poja-
dę z takim wózkiem na ko-
lejną kroplówkę do Rzeszo-
wa. Jako że nie było czasu na 
złożenie wniosku do PCPR
-u, więc musiałem pomyśleć 
o kupnie nowego wózka. Na 
Allegro nie było nic ciekawe-
go, OLX też nie pokazał żad-
nego odpowiedniego wóz-
ka. Ale dwa dni później tra-
fi łem na fajny wózek – taki 
sam model jak mój, nie uży-
wany (jeszcze w folii), za jed-
ną trzecią ceny nowego. Za-
dzwoniłem, doszliśmy do po-
rozumienia w sprawie ceny 
i wysyłki. Po dwóch dniach 
kurier pocztowy przywiózł 
mi karton z wózkiem, okaza-
ło się, że brakuje podnóżków 
i poduszki. Na szczęście dru-
gą paczkę przywiózł mi nasz 
listonosz i wózek był w kom-
plecie.

Jest taki sam jak stary, jedy-
nie centymetr wyższy i odro-
binę szerszy. Co mnie bardzo 
ucieszyło – i przednie, i tylne 
koła są pełne, więc już nigdy 
nie będzie problemu z ucie-
kającym powietrzem. Chodzi 
leciutko, przy stole bez tru-
du poprawię się przy pomo-
cy jednej ręki. No i mam swo-
je poduszki, więc przy sie-
dzeniu nie czuję praktycznie 
żadnej różnicy. A nawet sie-
dzi mi się lepiej. 

Nowy pojazd
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Jak się masz kolego?

Jak się masz kolego z miasta Ur?*
Czy też rzuciła Cię dziewczyna?
Płocha była, z wietrznych chmur
I smukła, jak Eufratu trzcina.

Czyś już pogodził się z ojcem?
Niewart jego gniewu ten dzban
Wina trącającego starym octem.
Pomyśl, na cóż był Ci ten kram?

A matka, pobożna niewiasta, 
Jako i moja odkryła pełna miłości,
Kto wyjadł pół słodkiego ciasta
Schowanego specjalnie dla gości?

Czy pies Twój ma takie ślepia
Jak mój – parę myślących kasztanów?
I tak niewinnie je w Ciebie wlepia
Znad doszczętnie zgryzionych sandałów?

Jak się masz kolego z miasta Ur?
Ostrzysz patyk, by w mokrej glinie
Od wieków stale powielany wzór
Zapisać pilnie, klin przy klinie?

30 grudnia 2018 roku

* Ur – starożytne miasto w południowej Mezopotamii, w XXI 
wieku p.n.e.

Zmiana optyki

Na początku bywa zazwyczaj
Świat niewielki, znajomy, bezpieczny,
Od jednej do drugiej rogatki miasto
I wieś w suplemencie z wakacji
Poznana od miedzy do miedzy.

Wiersze 
Zbigniewa Nowaka

Zrazu wiedza pewnością jest trwałą,
Jak pole trójkąta czy budowa klejnotki,
W kilku książkach zaledwie
Wewnątrz tornistra schowana,
I ładem umysłu nieskomplikowanym.

W bezprzemijania ułudzie,
Pośród chwil nieruchomych, 
Życie dat zdaje się nie mieć,
A czas bezimienny i nieistniejący
Wartości nie ma najmniejszej.

Aż pęka wapienna skorupka
I oko pisklęcia nowe poznaje,
Kosmosy coraz odleglejsze,
Niewiarygodne mądrości,
Oszołomione bez końca.

Zachłanności pojmowania,
W zbyt ciasnych granicach
Czas wyrównać niezdolny.
A każda miniona sekunda
Już w następnej drożeje. 

I wszystkie życia ułamki
Z wiekiem droższe się stają,
Winną szlachetnością w kielichu
Trunkiem tym cenniejszym,
Im bliżej jest dna.

23 lipca 2005 roku

Poszukiwacz

Pod siódmym naskórkiem,
Pod spodem spodu, 
Na dnie dna,
W kwintesencji sedna,
W jądrze smaku, 
Szukam sensu życia
Ja – drobina soli w oceanie.

23 grudnia 1984 roku 
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– A na co masz ochotę? 
Może do aquaparku? 

A może poszłybyśmy do kina? 
Albo do kawiarenki na lody? 
Albo… na lody nie, bo jeszcze 
jakiejś salmonelli się naba-
wisz lub anginy.

– A ty lubisz, ciociu, „Pingwi-
ny”?

– No, wiesz… Czemu nie? 
Wydają się nawet zabawne. A 
ty?

– Ja lubię, bardzo. Były na pla-
ży.

– Dajcie spo… Naprawdę?!
– Uhmm, taki pan sprzeda-

wał.
– Mówisz o cukierkach?
– To ty nie wiesz, że „Pingwi-

ny” to nie cukierki?
– A nie! Te to tak, wiado-

mo, kto by ich nie znał. „Pin-
g-winów”? Te to jasna sprawa… 
Myślałam raczej o takich z zoo-
logu.

– Z zoologu?
– Z zoo.
– U nas nie ma zoo. A tutaj?
– Eee, takie malutkie…
– Ja lubię duże zwierzęta. 

Żeby chociaż Sabina tu była…
– Jest u koleżanki Huberta. 

Tata mówił.
– Uhmm, u Magdy. To nie-

sprawiedliwe…
– Co kochanie?
– No, że jedne dziewczynki 

mogą być ze swoimi psami, a 
inne nie.

– Hm – mruknęła Regina i 
znów przerwała szczotkowa-
nie włosów bratanicy. – Wzięła-
bym ci tę bokserkę, ale ona za-
raz pożarłaby Minorka i Alek-
sandra.

– Może by nie pożarła.
– Zaplotę ci warkoczyki i za-

gramy w coś. Co?
– Dobrze, może być. A umie 

ciocia grać w chińczyka?
– Pewnie, że umiem. Zagra-

my? – z ulgą rzekła Regina i 
zaraz zastanowiła się, gdzie 
może być plansza do gry.

– Jutro – odrzekła Kasia. Ro-
zejrzała się niespokojnie, jej 
wzrok zatrzymał się na komo-
dzie, spod której wychynął Mi-
norek.

– Może jednak zagrajmy 
dziś? – Regina trzymała się 
szczęśliwego pomysłu.

– Możemy. To gdzie ciocia 
ma tego chińczyka?

– Już wiem! – rzekła Regina. 
Z trudem podniosła się z wer-
salki i trzymając rękę na krzy-
żu, poczłapała do komody. Mi-
norek przezornie wlazł głębiej. 

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

„Pewnie są w najniższej szu-
fl adzie – pomyślała boleściwie. 
– Ile to się człowiek musi na-
biedzić. Dajcie spokój!”. Schy-
liła się i spod wyprasowanych 
obrusów oraz ukrochmalonych 
na sztywno serwetek wydobyła 
pudełko z grą.

– Jest! – ucieszyła się głośno. 
– Widzisz, Kasiu? Mówiłam ci, 
że tam będzie.

– Ciociu, a co się stało Hub-
kowi? Czemu mama z tatą mu-
szą być z nim, a nie ze mną? 
Czy już mnie nie kochają?

– Kochają cię, dziecko dro-
gie, co też przyszło ci do gło-
wy… Kochają cię i to bardziej 
niż przedtem.

– To czemu mnie oddali?
W oczach Reginy zakręciły 

się łzy.
– Dziecko kochane! – rzekła 

z przejęciem. – Nikt cię nie od-
dał… – Czuła, że zaraz w ogóle 
nie będzie mogła mówić. – Tata 
przywiózł cię do mnie w odwie-
dziny i na gościnę. A sam po-
jechał do Hubka, bo twój brat 
jego i mamy bardzo potrzebu-
je. Jeszcze bardziej niż ty, słod-
ki dzieciaczku.

– Czy on się utopił nad tym 
morzem?

– Uderzył się i teraz jest cho-
ry. Leży w szpitalu.

– Też bym się tak uderzyła i 
wtedy by musieli być ze mną, 
tylko że w szpitalu dają za-
strzyki.

– Robią takie bezbolesne 
– rzekła Regina. – Ale ty, sło-
dziaczku, nie możesz się ude-
rzyć, bo wtedy wszystkim bę-
dzie smutno.

– Skąd wiesz? Byłaś już w 
szpitalu?

– Kiedyś byłam.
– No, widzisz – odparła Ka-

sia, stawiając pionki na plan-
szy. Na chwilę zapomniała o 
misiu. – A Magda była niedaw-
no na robakowy wyrostek i do-
stawała zastrzyki, takie, które 
bolały. Nawet w rękę… Hubka 
będzie bolało…

– Hubek jest chłopakiem, a 
chłopaki nie boją się zastrzy-
ków.

– Tata na przykład się boi. I 
długo tam będzie?

Żarówka w różowej lampie 
zamrugała i na moment zro-
biło się ciemno. Dziewczynka 
przysunęła się bliżej ciotki. Po-
tem zerwała się, chwyciła misia 
i szybko wróciła na miejsce.

– Znowu nie będzie światła? 

– spytała niepewnie. –Nie lubię, 
jak nie ma światła. 

– Ja też, nie można wtedy 
grać… 

Żarówka znów zaczęła mru-
gać i światło zgasło na dobre.

– Masz ci los! – zawołała Re-
gina zła, że nici z gry.

– Masz ci los, właśnie! – re-
zolutnie przywtórzyła Kasia. 
– Światło gaśnie i co? Pstro, na 
końcu „o”! Figa z gry w chińczy-
ka.

Regina zaśmiała się i pogła-
dziła bratanicę po głowie.

– Poczytam ci bajki – zapro-
ponowała. – Nie czytałam ci 
jeszcze o latającym kufrze. To 
była ulubiona bajeczka mojego 
Michałka. To mój młodszy syn, 
wiesz?

– Umiesz czytać po ciemku?
– Dawno tego nie robiłam, 

ale spróbuję, tak?
– Tak, ciociu, jeśli masz 

ochotę.
– Poczytam ci, dzieciaczku…
Znów z mozołem wstała z 

wersalki i podeszła do komody. 
W górnej szufl adzie miała świe-
ce. Zapaliła jedną, mocując ją 
w mosiężnym kaganku. Jej wy-
soka, kostyczna postać teraz 
wydawała się jeszcze wyższa i 
jeszcze bardziej sucha. Z naj-
niższej szufl ady wyjęła tom ba-
jek.

– A nie masz, ciociu, baśni o 
Calineczce? – grymasiła Kasia.

– Mam! Mam Baśnie Ander-
sena. Chcesz, żebym ci prze-
czytała?

– Uhmm. Ale do snu. Położę 
się już, bo jutro tata może przy-
jechać po mnie.

– No, to wskakuj do wyrka. 
Razem pójdziemy spać, dzięki 
Bogu – odetchnęła Regina.

Kasia pobiegła do łóżka, ści-
skając misia, a Regina poszła 
za nią. 

Płomień świecy drgał i na 
ścianie obudziły się strasz-
ne cienie. Z kątów też wyłaził 
strach. Kasia nakryta pod bro-
dę tuliła się do misia. W poko-
ju coś trzeszczało, stukało, sy-
czało, coś nieznanego, wro-
giego… Myślała o drzwiach w 
podłodze. W dzień ciotka od-
sunęła stół, zrolowała chodnik 
i otworzyła je. Zeszła po drew-
nianych schodkach i wróciła ze 
słoikiem kompotu. Co jeszcze 
się tam kryło? Drzwi do czar-
nej czeluści były tam, na środku 
pokoju. Tam, skąd słychać było 
świszczące sapanie. To z tam-

tej jamy w każdej chwili mógł 
wyjść okropny troll o kostropa-
tej gębie. Może już wychodzi? 
Tak trzeszczą deski… Wypatrzy 
ją żółtymi ślepiami i przyjdzie 
do niej… i zabierze do kryjów-
ki w podłodze. I nikt już nigdy 
jej nie znajdzie…

*
Na ołtarzu stały świeże chry-

zantemy i białe kalie. Ktoś je tu 
przynosił z ufnością, wdzięczny 
za moc, jaka spływała stąd na 
wszystkich, którzy tylko uwie-
rzyli. Zapachem subtelnie do-
pełniały snującą się w powietrzu 
nutę kadzidlanego dymu. Obok 
w plastikowych świecach led-
wie żarzyły się wysmukłe lamp-
ki, a święty Tadeusz Juda spo-
glądał z lewego skrzydła trypty-
ku, krzywiąc usta zamarłe w li-
tościwym westchnieniu. Był tu 
na swoim miejscu, pośród tych 
wszystkich spraw, przed oczy-
ma ludzi pogrążonych w trage-
dii. Pośród ławek klęczało kilka 
osób. Teraz w pustej przestrzeni 
słychać było wibrujące napięcie 
i jednocześnie łagodny spokój. 
Każdy dźwięk, kaszlnięcie każ-
de i każde rozpaczliwe zapłaka-
nie wybrzmiewało ostro pod ko-
lebkowym sklepieniem, wspar-
tym jak czasza żywota na kil-
ku uwięzłych w surowym murze 
półkolumnach, a potem opada-
ło wyciszonym, jaśniejącym i ła-
skawym tonem wszechogarnia-
jącego Absolutu. 

Coś kiepsko z tobą, Szczy-
gieł! Bardzo kiepsko! Słowa od-
działowego jak ciężkie kamie-
nie cały czas spadały na Hele-
nę. Słyszała je i czuła ich dru-
zgocące uderzenia. Przeraża-
ły ją, dławiły. Czy oznaczały ko-
niec? Ostateczną tragedię, kres 
wszystkiego? Brzmiały w niej, 
budząc paniczny lęk. „Czy to 
wszystko? – myślała przerażo-
na. –Wszystko? Czy już nic nie 
da się zrobić?”. Rozpaczliwie 
szukała ratunku, jeszcze cze-
goś, czego nie umiała znaleźć, 
a wierzyła, że istnieje. Bo prze-
cież musiało istnieć, póki jesz-
cze serce biło i krążyła krew…

Przychodziła tutaj każdego 
dnia nieprzytomna ze zmęcze-
nia, by choć na trochę wyrwać 
swój struchlały umysł z matni 
zapętlonych myśli i szukać tej 
nadziei, tej jedynej szansy oca-
lenia. Tu święty Juda mógł ją na-
tchnąć, wzbudzić w niej iskier-
kę słusznej idei, wskazać drogę. 

Szczygieł(7)
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On był tu, wiedział, rozumiał ją, 
on mógł dać wskazówkę, któ-
rej potrzebowała, mógł pomóc, 
mógł uratować… Tu, przeczu-
wała to, powinna znaleźć tę nie-
odgadnioną możliwość, jedyny 
ratunek…

Aż stało się, urzeczywistni-
ło… Ta myśl natchnęła ją ostat-
niej nocy i już wiedziała, że to 
na nią czekała. Uchwyciła się jej 
i zaczęła pielęgnować. Tak doj-
rzewała do teraz. Teraz już mu-
siało być dobrze, już musiało 
być… Klęczała przed obrazem 
Matki Boskiej pokorna i w sku-
pieniu. Jeszcze nigdy tak bardzo 
nie potrzebowała Jej pomocy i 
nigdy tak bardzo nie wierzyła w 
Jej moc. Już nie czuła się bezsil-
na, bo chciała zawierzyć Jej mi-
łosierdziu. 

Została po mszy i w tej opu-
stoszałej, szpitalnej kaplicy mo-
dliła się. 

„Święta Maryjo, Bogurodzico 
Dziewico, Panno Czysta, wejrzyj 
na mnie, usłysz błagania mat-
ki – prosiła, szepcząc gorliwie 
słowa, które tej nocy przyszły do 
niej, gdy na chwilę zapadła w le-
targ. – Ty sama Matka – mówiła 
– Matczynym Sercem wysłuchaj 
mnie. Obieram dzisiaj Ciebie za 
Panią, Orędowniczkę, Patronkę, 
Opiekunkę i Matkę mojego syna 
Huberta. Postanawiam dzisiaj 
mocno oddać Ci go i zostawić 
pod Twoją opieką. Powierzam 
Ci go, powierzam mojego synka. 
Bądź mu pomocą we wszyst-
kich jego potrzebach duszy i 
ciała. Bądź mu Matką i chroń 
go, jak tylko Matka chronić po-
trafi  swe dziecko. Ufam Ci, Ma-
ryjo, i z tą ufnością zwracam się 
do Ciebie. Bądź mu Matką i wy-
jednaj dla niego wszelkie łaski”.

Kiedy wracała na piętro, do 
nieczynnej łazienki, gdzie od-
działowy pozwolił jej i Mate-
uszowi spać po godzinach sie-
dzenia przy łóżku Huberta, 
uczuła wielką ulgę. Cały przy-
gniatający ciężar spadł z jej bar-
ków. Było tak, jakby już nie mu-
siała się martwić. Kamienne sło-
wa, które biły w nią i dusiły, i pa-
nicznie przerażały, zmiękły, ze-
lżały i stały się niegroźne. Nie 
prorokowały już tego najgorsze-
go… Z lekkością wspinała się po 
schodach przeświadczona, że 
zrobiła, co tylko było najlepsze-
go, co najważniejszego była w 
stanie zrobić, że lepiej, niż od-
dać Huberta Maryi, uczynić nie 
mogła. Skądś wróciła moc i du-
chowe uskrzydlenie. Wierzyła 
niezbicie, a ta wiara przeradza-
ła się w pewność z każdym po-
konywanym stopniem większą, 
mocniejszą, że zagwarantowała 
mu pomyślny los, że tym gestem 
zawierzenia wyrwała go z pazu-
rów śmierci. Teraz była spokoj-

na. Teraz Hubert miał Najświęt-
szą Opiekę i już nic złego zda-
rzyć mu się nie mogło…

Przekręciła klucz w zamku. 
Zapalone światło spłoszyło ka-
raluchy przy odpływie umywal-
ki. Mateusz był u Huberta, więc 
mogła trochę odpocząć. Nie 
czuła zmęczenia i właściwie 
nie chciało jej się spać. Jedynie 
rozsądek podpowiadał, że musi 
przedrzemać chociaż godzinę. 
Chociaż tyle, bo inaczej nie bę-
dzie dość czujna. 

Gąbkowy materac rzucony do 
wanny nie gwarantował dobre-
go relaksu, ale więcej ponad na-
branie sił nie potrzebowała. Tak 
samo jak Mateusz zadowala-
ła się tą namiastką wypoczyn-
ku. Ich mięśnie przyzwyczaiły 
się do ciasnoty oraz niewygod-
nej pozycji i już nie bolały. Kości 
tak samo. Ta łazienka to był do-
bry kąt – blisko Huberta. W oko-
licy nikt nie wynajmował, w sa-
mochodzie nie daliby rady bez 
wody, byli więc wdzięczni za tę 
nieczynną łazienkę. Padając z 
nóg, jakoś układali się w wannie 
i tak przesypiali godzinę, może 
trochę więcej.

Opłukała twarz i wycierając 
się, spojrzała w lustro nad umy-
walką. Pęknięte szkło rozpoło-
wiło jej twarz. Zwróciła uwagę 
na fryzurę. Jeszcze nie wyglą-
dała tak fatalnie. Rozejrzała się. 
Porzucona torebka z kosme-
tyczką leżała przy wannie.

Przeczesała się i ze zdziwie-
niem zdjęła z grzebienia garść 
włosów. Nawet nie bardzo się 
przeraziła. „Moje włosy – po-
myślała – wychodzą mi wło-
sy”. Przeczesała się powtórnie i 
zmarkotniała, bo na grzebieniu 
było jeszcze więcej. „Dlacze-
go?” – zapytała w duchu i zdję-
ła następny pęk. Potem chwyci-
ła pukiel powyżej skroni i lekko 
pociągnęła. Prawie cały został w 
jej zaciśniętych palcach.

ROZDZIAŁ 7 
Gorączka uparcie nie chciała 

ustąpić. Skończyła się seria an-
tybiotyku, a Hubert nadal czuł 
się niedobrze. To złe samopo-
czucie widać było w nim, w jego 
twarzy, w wynikach jego badań. 
Brak komunikacji, nawet ogra-
niczonej do jednego lub dwóch 
mrugnięć, utrudniał postawie-
nie jednoznacznej diagnozy. 
Nie mógł powiedzieć: boli mnie, 
ani: niedobrze mi, ani: pić mi się 
chce, nic nie mógł powiedzieć i 
zupełnie nic przekazać, choć-
by gestem. Swoje cierpienie mu-
siał przeżywać sam, bez szans 
na skargę, uwięziony w środku 
głowy. Bo jakkolwiek dziwnie by 
to brzmiało, to teraz tam był – w 
głowie. Jego dusza, świadomość 
istnienia i życiowa aura, które 

uciekły z ciała, wypełniły pęka-
jącą czaszkę. W niej musiały ra-
dzić sobie z silniejszym od nich 
bólem i zmagać się ze wszyst-
kimi upiorami choroby. To one 
były nim. 

– Na zdrowie, syneczku – po-
wiedziała Helena. Tłok żane-
ty wypchnął ostatnie mililitry 
soku z czarnej porzeczki. Bar-
dzo chciałby poczuć smak tych 
owoców oraz to, jak gaszą pra-
gnienie. Gdyby nie widział, że 
strzykawka się opróżnia, a He-
lena nie powiedziała, jakim so-
kiem ją napełniła, nie wiedział-
by nic. Nie wiedziałby, że regu-
larnie co dwie godziny odżyw-
czy płyn wypełnia jego żołądek. 
To było znacznie istotniejsze niż 
dożylna glukoza. Ta, miał po-
czucie, że leje się w niego bez 
przerwy. Przyzwyczaił się już do 
stojaków z kroplówkami. Sta-
ły się trwałym elementem kra-
jobrazu. Czasami przyglądał się 
spadającym kroplom, czasami 
próbował je liczyć ciekaw, ile ich 
mieści się w takiej butelce. 

Teraz przy tym stojącym po 
lewej stronie, z którego biegł 
wężyk do lewej ręki, pojawiła się 
siostra Dominika. 

– Już po obiedzie? – spyta-
ła, mrużąc w uśmiechu weso-
łe oczy. Była blada jak co dzień, 
cienkie włosy miała związane w 
mysie ogonki udające kitki. 

– Zjadł dwieście mililitrów – 
odparła Helena, zawsze była 
szczęśliwa po takim posiłku. 
Mój Boże! Zjadł… 

– No to teraz coś na deser – 
powiedziała pielęgniarka. Wkłu-
ła się w nową butelkę kroplów-
ki i wstrzyknęła do środka czer-
woną substancję. Płyn w butelce 
zmienił się nieznacznie na bla-
doróżowy. 

– Co to jest? – dobiegł go głos 
Heleny. – Jakiś nowy lek? 

Była czujna i doskonale pa-
miętała każde zalecenie profe-
sora. O czerwonej substancji nie 
słyszała. 

– Oddziałowy kazał mi po-
dać… – usłyszał stłumione sło-
wa siostry Dominiki. Nic nie 
zrozumiał. Widział jeszcze, jak 
bladoróżowe krople skapują do 
wężyka i płyną niżej w stronę, 
gdzie powinna być ręka… Aż 
wciągnęła go zachłanna czarna 
dziura i zaczęła wysysać z nie-
go resztkę sił. Twór, który po-
jawił się na granicy świadomo-
ści, zaraz za ostatnią myślą, za 
ostatnią słabością, nakrywał go 
coraz szczelniejszą płachtą, za-
wijał w coraz ciaśniejszy kokon 
i porywał. Tracił wolę istnienia. 
Kończyło się wszystko – prze-
szłość, przyszłość i teraźniej-
szość… Zaczynało być istotne, 
że dobiega końca ta nieznośna 
rzeczywistość. Wpadał w obję-

cia bezdennej otchłani i ogar-
niała go nicość. I błogi spokój i 
bezkres. Opadał coraz niżej, co-
raz niżej, na samo dno oceanu 
nieskończoności, jak konająca 
okrzemka. Stawał się niczym, 
dennym szlamem, martwotą. 
Ginął. Już nie chciał zmagać się 
i dążyć, nie chciał żyć. Było mu 
obojętnie, a nawet dobrze. Tak, 
było mu dobrze i błogo… Już nie 
musiał oddychać, nie potrzebo-
wał chcieć. Ponad nim były mi-
liony ton bezmiaru, cały ko-
smos. I nie chciało mu się wra-
cać. Nie chciało mu się drgnąć 
nawet jednym nerwem… 

– Synku, Hubeczku mój – 
matczyny głos był jak jasny pro-
mień światła, jak kwant energii, 
jak atom tlenu dla jego gasnące-
go mózgu. Zabierał go z pustej 
bezdni i ożywiał. 

Otworzył oczy. Wychynął ze 
środka. Zrozumiał jasno, że 
musi żyć. Pierwszy raz tak ja-
sno pomyślał, że musi, jeśli nie 
dla siebie, to dla niej, dla jej ko-
chającego serca, ale musi, ko-
niecznie… 

– Jak się czujesz? – usłyszał 
pytanie. 

„Dobrze, mamo, dobrze – po-
wiedział w duchu. Uśmiechnął 
się i mrugnął. – Opowiedz mi 
jeszcze raz, jak to będzie, kiedy 
już wyzdrowieję – szepnął my-
ślą. – Opowiedz mi jeszcze, pro-
szę”. 

cdn.

Książka wydana nakładem 
Wydawnictwa BIS 

ul. Lędzka 44a 
01-446 Warszawa 

tel. (22) 877-27-05, 877-40-33; 
fax (22) 837-10-84 
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JĘZYKOZNAWCA
Biegły jest pyskacz
Aż w trzech językach:
Jeden ma w gębie,
Dwa przy trzewikach.

INTERPUNKCJA
I znak zapytania 
Miewa kształty obce,
Gdy brak odpowiedzi
I jesteśmy w kropce.

KURACJA
Panie, śmiech to zdrowie, 
Rzekł lekarz w pośpiechu
I mu skierowanie
Dał do beczki śmiechu.

POMÓWIENIE
Mówią, że pomysły
Miał facet niezdrowe,
Bo gdy przez płot skakał,
To upadł na głowę.

PUSZYSTA
Nadwaga jej służy,
Bo tyle już waży,
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

NADZIEJA MATKĄ
Nadzieja matką
Polaków,
Kiedy idą do ataku.
Gdy wygrają
Choćby trochę,
Matka zmienia się
W macochę.

EDUKACJA
Dawniej belfer
Dziś komputer
Edukuje 
Łby zakute. 

DO MENTORA
Zawsze światłą
Dajesz radę.
Zaświeć chociaż raz
Przykładem.

Że mąż jej znieważyć
Już się nie odważy.

POŚPIECH
Nie spiesz się 
Bez przerwy,
Tylko siły trwonisz.
Czasu, co ucieka,
I tak nie dogonisz.

SŁABIZNA
Rzekła: ja do ciebie
Wciąż mam słabość miły.
Odrzekł: ja do ciebie
Też już nie mam siły.

WSPINACZKA
Im wyżej wdrapie
Się ciężki zadek,
Tym boleśniejszy
Bywa upadek.

ATAK
Najlepszą obroną
Jest atak – rzekł zając
I na atak serca
Zasłabł… uciekając.

WYŻYNY
Niektórzy sięgają
Wysoko po prostu
Dzięki temu, że są
Wysokiego wzrostu.

KORZYŚCI
Kiedy dwóch się bije,
To często ten trzeci
Aż tyle korzysta,
Że mu też krew leci.

WSPARCIE
Można być na dnie,
Ale czasami
Mieć bardzo dobry
Grunt pod nogami.

TRUIZM
Dymią kominy
Fabryk i hut.
To nasza duma
I wielki smród.

AGITACJA
Trzeba wciskać kit,
Żeby było git.

W galerii sztuki awangardowej.
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Wew jednyj kamniynicy 
wew Gniyźnie tako zda-

rzyła sie historia: jakiejsiś ko-
biycie rzuciło sie na łeb i na-
mówiła wspólnote mniyszka-
niowom, żeby zminunć ka-
nalizacjom – rury żelazne na 
plajstikowe. Wiaruchna godo, 
że przy plajstikowych rzyko-
mo liczniki wybijajom wiynk-
sze taryfy!

Jednako najdli sie tacy, co byli 
wbrew. I co? Zaczło sie straszy-
nie sundym i przemówiania. Lo-
kator Śpiworek tak pioł do prefe-
sora, co uczył wew gamaji: 

– Nie myślcie sobie, że uczycie 
po angielskiymu, a jako profesór 
to wom wszystko wolno, szak!

I padła odpowiydź: 
– Jo ino myśle, jak wom wylu-

tować w sznupe, wej!
Wew pralni na czwartym 

– Wiecie co?! – przerwała 
gwar rozmów w pokoju śniadań 
jedna z prządek. – Obserwuję od 
pewnego czasu naszych sma-
rowników i nastawiaczy i widzę, 
że nie ma dnia, by nie śmierdzia-
ło od nich bimbrem. 

– To prawda – potwierdziła 
inna. – Też to zauważyłam. Wię-
cej! Chciałam ich podejrzeć, kie-
dy i gdzie się tak doprawiają. Za-
kradłam się do ich kapciowy, ale 
prócz butelek z „Mirindą” innych 
nie było. 

– Może mają zamknięty w szaf-
kach? – zastanawiała się prządka. 

– Nie, szafki ubraniowe i na-
rzędziowe mają otwarte, tam też 
same butelki. Puste albo z „Mi-
rindą”. 

Dyskusja o „Mirindzie” trwała 
przez całą przerwę śniadaniową. 
Kobiety dziwiły się, co takiego 
może być w tym napoju, że sma-
rownicy i nastawiacze są takimi 
jego smakoszami. Mimo przy-
działu wykupywali niemal całe 
dostawy do wydziałowego skle-
piku. Któregoś dnia, tuż po śnia-
daniu, gdy nastawiacze i sma-
rownicy byli zajęci pracami przy 
maszynach, do ich pomieszcze-
nia weszli kierownik zmiany Ry-
szard Bartosik i kierownik od-
działu Józef Janiak. Postanowili 
sami dowiedzieć się, co było po-
wodem dziwnego zachowania 
pracowników. 

– Ludzie mieli rację – odezwał 
się Janiak. – Kąpią się chyba w tej 
„Mirindzie”! 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

piyntrze toczyła sie rozmowa, 
a słychać jom było wew sklepie 
(piwnicy): 

– Jak twój stary wynosiuł lisz-
twy na boazeriom zes garbulei, 
to było dobrze, he!

Zaroz usłyszelim: 
– A jak żeś wynosiuła bez por-

tierniom alfenol do prania wew 
butelkach od mlika, to co? Jasne 
z modrym, tegó już zadość!

Na kóńcu zaczli rury wymi-
niać, za co płaciła wspólnota. 
A za właściwy remónt rynciole 
musieli singnuć do własny kie-
sini po uszporowane bejmy. A 
oferty były liczne. Na ścianie na 
tyn przykład było ogłoszynie:

LEKRAMA

HYDRAULIKA

Jak wom woda ćknie,
zawołejta mie!
Jak się rura zatkła,
to nie leci akła. 
Zadanie jest łatwe,
odkrącimy akwe!
Tak jak rzadko który,
wymine wom rury. 

HYDRAULIK NIUTA 

I tero co? Hydraulik ugodził 
się, dejma na to, na dwa kachle 
(tysiące) za robote, a kóńczy i 
godo: 

– Trzebno jeszczyk dorzucić 
pół kachla, bo się nie miesz-
cze!

A lokator, biydny roboszek, co 
zaś mo zrobić?

A wiync kto mo radoche? Hy-
drauliki i różne szpecmachery. 
Skóńczyłem sprawozdanie i słu-
chom… A tu ciotka Adela zdjyna 
brille, kikła na naszygó kejterka 
(pieska) i szepła ni to do psioka, 
ni do nos: 

– Ta heksa, co to wszystko 
skombinowała, cheba zwuncha-
ła się z budowlańcami? Niewia-
da!

O czym się godo wew Gniyź-
nie, opisoł:

BOLECH ZES CIERPIENGÓW 

Radocha hydraulików

– Wiesz co, Józiu, napiję się – 
Bartosik sięgnął po butelkę na 
stole i aluminiowy kubek. – Może 
i ty? 

– A nalej. 
Bartosik napełnił kubki i za-

częli pić. 
– O ku… co to jest? – wybełko-

tał Bartosik. 
Łapali ustami powietrze jak 

ryby wyjęte z wody. 
– To bimber, prawie nie śmier-

dzi – pierwszy ochłonął Janiak. 
– Ale trzeba czymś popić – 

zgodził się Bartosik. – Może w 
tamtych butelkach jest „Mirin-
da”? 

Próbowali kolejno butelka po 
butelce i w każdej był bimber. Do 
próbowania była cała skrzynka. 
Gdy spróbowali z ostatniej, za-
palili i postanowili poczekać na 
winowajców. Tymczasem bim-
ber zrobił swoje: powieki zaczę-
ły im się zamykać, aż w końcu 
z na wpół dopalonymi papiero-
sami zasnęli tak mocno, że nie 
słyszeli, jak do pomieszczenia 
wszedł kierownik wydziału inży-
nier Pawlikowski. 

– Hej! – krzyknął nie panując 
nad głosem. – Panowie kierow-
nicy nie maja gdzie spać? – Ci-
cho… – szepnął nie otwierając 
oczu Bartosik. 

– Szefi e – oprzytomniał nieco 
Janiak – my tu sprawdzamy, dla-
czego od pracowników codzien-
nie czuje się wódkę. 

– Pięknie to sprawdzanie wy-
gląda! I to kto, towarzysze kie-

rownicy. Ciekawe, co na to powie 
Komitet. 

– Nie dowie się, szefi e. Scho-
wamy się gdzieś na chwilkę. 

– Na chwilkę? – Pawlikowski 
jakby poweselał. – Zejdźcie mi z 
oczu! 

_ Ale co dalej? – spytał wystra-
szony Janiak. 

– Schowajcie się gdzieś, wstyd 
mi za was. Próbowali… Jedyna 
dla was kara, to po mordzie! 

– Dobrze, chodź Rysiu – Janiak 
wziął pod rękę Bartosika i wyszli. 

– A ja sobie poczekam na tych 
mirindomanów – szepnął Pawli-
kowski i usiadł przy stole wpatru-
jąc się w butelkę z domniemaną 
„Mirindą”. 

Zaczęli się schodzić nastawia-
cze i smarownicy. Byli zaniepo-
kojeni obecnością kierownika, 
czuli, że coś się stało. 

– Powiedzcie mi, drodzy pa-
nowie, co to jest – Pawlikowski 
wskazał wzrokiem na butelki. 

– „Mirinda” – bąknął któryś. – 
m „Mirinda”?! – Pawlikowski nie 
mógł powstrzymać gniewu. 

– A ja wam teraz każę wypić tę 
„Mirindę”! No jak, pijecie? 

– Jak się spsociło, to po męsku 
trzeba się przyznać i prosić o wy-
baczenie – odezwał się najstar-
szy Stawicki. – Tak, to bimber, 
ale nie dla nas. Zgoda, wypijali-
śmy po kielichu, bo musieliśmy 
trzymać fason. 

– Jak to, trzymać fason? – za-
ciekawił się Pawlikowski.

– Powiem wszystko – Stawicki 

spojrzał po kolegach. Nie widział 
sprzeciwu, więc mówił dalej: 

– Z „Mirindy robimy bimber. 
Jest dla nas towarem wymien-
nym… 

– Jak to? 
– Ponieważ mięsa z kartek na 

wyżywienie rodzin nie wystar-
czy, postanowiliśmy jakoś zara-
dzić. Zmiarkowaliśmy, że z „Mi-
rindy” może dobry bimber, bo 
smak pomarańczy łagodzi… 

– Ile z tej litrowej butelki wy-
chodzi? – zaciekawił się Pawli-
kowski. 

– Prawie ćwiartka. Ale i tak się 
opłaci. 

– To prawda – zgodził się Paw-
likowski. – A możecie mi dać 
przepis? 

– Czemu nie. Ale co nami, pa-
nie inżynierze? 

– Co z wami… – Pawlikowski 
zamyślił się. – Za godzinę któ-
ryś z was przyniesie mi przepis. 
A wy wylejecie „Mirindę” do zle-
wu. Zgoda? 

– Zgoda! – poweselał Stawic-
ki. – Przepis dajemy od ręki, jest 
bardzo prosty. A za taką butelkę 
mamy od chłopaków kilogram 
mięsa albo kiełbasy. 

Ciekawe, czy jest drugi tak 
twórczy naród na świecie – my-
ślał Pawlikowski idąc do biura. – 
Cholera, żeby z napoju chłodzą-
cego wódkę robić, nigdy bym na 
to nie wpadł. Ale – tu zatrzymał 
się jakby z niepokojem – chyba 
takimi frajerami nie są i nie wyle-
ją do zlewu tego bimbru… 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Amatorzy „Mirindy” 
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Trzymam w dłoni niezwy-
kły przedmiot: rozpię-

ta na kółku siateczka, ozdo-
biona dwubarwnymi pióra-
mi przetykanymi paciorka-
mi z drewna. To dream cat-
cher, czyli łapacz snów. Jest 
delikatny i niezwykły. Jego 
tajemnicą jest troska indiań-
skich matek: to one własno-
ręcznie wykonują takie cu-
deńka i zawieszają nad łó-
żeczkiem dziecka. Niedobre 
sny wpadają w siateczkę i 
zostają na niej zatrzymane. 
Dobre sny przenikają przez 
pióra ku śpiącemu dziecku. 
Piękna jest troska indiań-
skich matek o spokojny sen 
ich dzieci.

Także naszym dzieciom 
przydałby się łapacz snów. 
Bowiem około 20% dzieci ma 
różnorodne trudności związa-
ne ze snem, przede wszystkim 
z zaśnięciem. Jakie są tego 
przyczyny? Najbardziej ogól-
na, to wewnętrzny niepokój 
dziecka. Niepokój ten dziec-
ko zabiera ze sobą w sen. Naj-
pierw długo się wierci w po-
ścieli, jak gdyby chciało go 
strząsnąć z siebie. A kiedy już 
zaśnie, pojawiają się lękowe 
sny. Rano dziecko bywa nie-
wyspane, marudne, chciałoby 
jeszcze podrzemać. 

Skąd się bierze przedsenny 
niepokój dzieci? Jego przyczy-
ny bywają różne. Najczęściej 
niepokój wynika z nadmiaru 

podniet, bo na przykład dziec-
ko przed udaniem się do łóż-
ka oglądało pobudzający jego 
wyobraźnię fi lm, albo prze-
bieg dnia był ekscytujący. Być 
może w domu były konfl ikty 
i dziecko czuło się zagrożo-
ne albo miało z jakiegoś po-
wodu poczucie winy i teraz 
nie może zasnąć, bo gryzie 
je sumienie. A może rodzice 
ograniczali ekspansję dziec-
ka i ono, uległe wobec nich, 
odreagowuje teraz swoje na-
pięcie wynikające z tłumienia 
emocji? Takie „niewybawione” 
dzieci mają często lęki nocne, 
jak również dzieci skłonne do 
snucia różnych fantazji. Wła-
sna wyobraźnia dziecka po-
budza je i wtedy trudno jest 
zasnąć. A gdy już zaśnie – wy-
obraźnia pracuje dalej. 

Co więc czynić, aby zapew-
nić dziecku dobry sen, skoro 
wiadomo, że jest on ważny dla 
zdrowia? 

Sprawą najważniejszą jest 
zapewnienie dziecku poczu-
cia bezpieczeństwa, okazy-
wanie mu zaufania i miłości. 
Dom rodzinny powinien być 
zawsze dla dziecka dobrym 
schronieniem. 

W ciągu dnia należy zapew-
nić dziecku możliwość eks-
pansji, dziecko powinno być 
aktywne, wyżywać się w za-
bawach ruchowych. Jednak 
już od późniejszych godzin 
popołudniowych należy za-
pewnić mu możliwość wyci-
szenia się, zachęcać je do za-
baw spokojnych, bardziej re-
fl eksyjnych. Jest rzeczą waż-
ną, aby około godziny przed 
zaśnięciem tworzyć wokół 
dziecka odpowiednią atmos-
ferę sprzyjającą jego spokoj-
nemu zaśnięciu. W tym cza-
sie należy zrezygnować z kry-
tykowania i pouczania dziec-
ka. Między członkami rodzi-
ny nie powinno być o tej po-
rze żadnych widocznych dla 
dziecka konfl iktów. Ma ono iść 
do łóżka z uczuciem, że jest 
przez rodziców kochane, ma 
się „wśnić” w tę miłość.

Gdy dziecko już leży w łóż-
ku, należy chwilę z nim po-
rozmawiać albo poczytać mu, 
byle nie był to tekst podnieca-
jący. Chwila rozmowy może 
też być okazją do zwierzeń, 
także tych, jakie odciążą su-
mienie dziecka. 

Pamiętajmy, że regularny 

czas kładzenia się do snu nie-
zwykle sprzyja łatwości zasy-
piania. Oczywiście możliwe 
są wyjątki od tej reguły, ale tyl-
ko w niezwykłych sytuacjach, 
na przykład świątecznych. 

Co ważne: kładzenie dziec-
ka do snu nigdy nie powinno 
być karą – a tak niestety bywa. 

Poza tym z małymi dzieć-
mi można się pobawić w wy-
ścigi: kto pierwszy będzie le-
żał w łóżeczku? 

Dzieci chętnie zasypiają z 
przytulanką – misiem, lalką, 
czy ukochanym jaśkiem. Peł-
nią one rolę „obiektów zastęp-
czych”, puszysty miś może za-
stępować ciepłą dłoń matki.

Jeżeli dziecko jest lękliwe, 
drzwi do jego pokoju można 
pozostawić uchylone, a także 
zostawić mu zapaloną, słabo 
świecącą lampeczkę.

Jednakże nie denerwujmy 
się, jeżeli po pewnym cza-
sie dziecko wyjdzie ze swoje-
go pokoju, kiedy byliśmy pew-
ni, że już zasnęło. Przyjmij-
my to ze zrozumieniem, przy-
tulmy je i po chwili idźmy ra-
zem z dzieckiem do pokoju, w 
którym śpi. Można wtedy na 
chwilę położyć się obok nie-
go, zwiększając w ten sposób 
jego poczucie bezpieczeństwa 
i bycia kochanym.

Pamiętajmy jednak o tym, 
że potrzeba snu jest u dzieci 
różna i że ważniejsze jest to, 
żeby dziecko spało głęboko, 
niż aby spało długo. 

Co jeszcze ważne: nie po-
winni mieć wyrzutów sumie-
nia ci rodzice, którzy wieczo-
rami bardzo pragną, aby ich 
dziecko wreszcie poszło spać. 
Pragnienie spokoju i odpo-
czynku jest bowiem natural-
ną potrzebą każdego człowie-
ka, a tym bardziej zmęczo-
nych rodziców. Jeżeli jednak 
okażą swoje zniecierpliwie-
nie, dziecko zaśnie później, a 
nasze rozdrażnienie zabarwi 
jego sen. Po prostu nie ma in-
nej rady: w wieczornej porze 
rodzice powinni być anielsko 
cierpliwi. Zyska na tym nie 
tylko sen dziecka, ale także 
sen rodziców. Chyba, że złych 
snów nie dopuści do nich in-
diański łapacz snów.

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

Łapacz snów
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl���mail: komdruk@wp.pl

5 stycznia odbył się II Cha-
rytatywny Koncert Nowo-

roczny w Parafi i Owińska, 
którego celem była zbiór-
ka na rzecz Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu – Koło Owińska. 

Wśród występujących arty-
stów był m.in. Chór Św. Da-
miana i zespół „Dzieci Karo-
liny”. Śpiewali też uczestni-
cy naszego Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Owińskach; 
solista Jarek Trepto zachwy-
cił wszystkich wykonaniem 
pastorałki „Bóg narodził się”. 
Na zakończenie zaśpiewa-
liśmy kolędę wspólnie z na-

19 grudnia 2018 roku 
uczestnicy i ich rodzi-

ce, terapeuci i pracownicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Czeszewie spotkali się na 
wigilii w Centrum Rekreacyj-
no-Hotelowym ,,Bagatelka” 
w Miłosławiu. Podzieliliśmy 
się opłatkiem i złożyliśmy 
sobie nawzajem życzenia. To 
piękny i wzruszający zwy-
czaj. 

Na wigilijnym stole były tra-
dycyjne potrawy, a pod choin-
ką słodkie upominki. W tym 
roku był też prezent dla całego 
warsztatu: projektor do wy-
świetlania fi lmów. Śpiewaliśmy 
piękne, polskie kolędy. Spędzo-
ny wspólnie czas upłynął nam 
miło. Była to nasza szesnasta 
już, wspólna wigilia. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA

Pod choinką… 
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Kolędy 
z przyjaciółmi
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szymi przyjaciółmi z Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego i Re-
habilitacji Medycznej w Owiń-
skach. Dziękujemy za życzli-
wość i wsparcie dla naszych 
podopiecznych. na



�  badania kliniczne z zakresu neurologii

�  kompleksowe, monitorowane leczenie stwardnienia rozsianego

�  kompleksowe, monitorowane leczenie choroby Alzheimera

�  konsultacje neurologiczne i psychiatryczne

�  konsultacje neurologiczne – trudne diagnostycznie zaburzenia i objawy 
neurologiczne: diagnostyka różnicowa, opracowanie programu leczenia, 
monitorowanie przebiegu choroby

�  borelioza i zakażenia odkleszczowe w chorobach neurologicznych
– procedury diagnostyczne, leczenie

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im.  dr n.  med.  Hanki  Hertmanowskiej

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna 
w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku

61-863-00-68 lub 506-444-900 

www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

ŻYJ I CIESZ SIĘ ŻYCIEM, A TWOJĄ CHOROBĄ ZAJMIE SIĘ NASZ ZESPÓŁ 


