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Zajęcia
klubowe
103 osoby z niepełno-

sprawnościami z 
terenu województwa wiel-
kopolskiego korzystają ze 
wsparcia w ramach programu 
PFRON pn. „Zajęcia klubowe 
w WTZ”. Program adresowa-
ny jest do osób posiadających 
ważne orzeczenie o niepeł-
nosprawności (lub orzecze-
nie równoważne), które były 
uczestnikami WTZ i opuści-
ły te placówki w związku z 
podjęciem zatrudnienia oraz 
do osób, których zgłoszenie 
uczestnictwa w warsztacie 
zostało zatwierdzone i które 
nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Suma środków przeznaczo-
nych na realizację programu 
w Wielkopolsce w 2021 roku 
wyniosła 556 tysięcy 200 zło-
tych. Zawarto umowy z 11 pod-
miotami realizującymi zadania 
w zakresie rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób z nie-
pełnosprawnościami. Z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną 
zajęcia klubowe mogą być re-
alizowane w formie zdalnej. 

Wyżej wymieniony program 
jest obecnie realizowany przez 
organizacje pozarządowe i 
podmioty prowadzące warsz-
taty terapii zajęciowej, a wśród 
nich: Fundację Inwalidów i 
Osób Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie” w Kaliszu, Gminę 
Wronki, Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Osób Niepeł-
nosprawnych w Krotoszynie, 
Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną – Koło w 
Poznaniu, Stowarzyszenie „Na 
Tak” w Poznaniu, Zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi w Szamotułach 
oraz Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej „Światło Nadziei” 
w Śmiglu. 

Celem programu – jak infor-
muje PFRON – jest wsparcie 
osób niepełnosprawnych w 
utrzymaniu samodzielności i 
niezależności w życiu zawo-
dowym i społecznym. Zaję-
cia klubowe, organizowane w 
WTZ-tach, przyczyniają się do 
poprawy stanu psychicznego 
i fi zycznego osób niepełno-
sprawnych, pomagają uczest-
nikom doskonalić nabyte 
umiejętności interpersonalne i 
odkrywać nowe zainteresowa-
nia. Oprac. KK. 

Dobiegło końca badanie 
pt. „Zakłady Pracy Chro-

nionej w Polsce”, zrealizo-
wane w okresie listopad 
2019 – grudzień 2020 roku, 
na zlecenie Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
przez konsorcjum fi rm: 
Badania Społeczne Marze-
na Sochańska-Kawiecka 
– lider konsorcjum, Policy-
&Action Group Uniconsult 
oraz MANDS Badania Ryn-
ku i Opinii. Celem badania 
było pozyskanie wiedzy na 
temat sytuacji zakładów 
pracy chronionej oraz za-
trudnionych w nich osób 
niepełnosprawnych.

 Opublikowany na stronie 
internetowej PFRON raport 
końcowy z badania wskazuje 
kluczowe informacje i wnio-
ski w kwestii funkcjonowania 
chronionego rynku pracy w 
Polsce. W raporcie czytamy 
m.in., że w czerwcu 2020 roku 
do Systemu Obsługi Dofi nan-
sowań i Refundacji PFRON 
zgłoszonych było ogółem 
213,3 tysiące osób z niepeł-

nosprawnościami. Większość 
pracowała w ramach otwarte-
go rynku pracy (60%), zaś po-
zostałe 40% stanowili pracow-
nicy z niepełnosprawnościami 
zatrudnieni w zakładach pra-
cy chronionej. 

Badanie wskazało również, 
że osoby z niepełnosprawno-
ściami pracujące w ZPCH-ach 
są na ogół zadowolone ze 
swojej pracy i panujących w 
niej warunków jak atmosfe-
ra w miejscu pracy czy przy-
stosowanie zakładu pracy do 
potrzeb pracowników z nie-
pełnosprawnościami. Szcze-
gólnie doceniają możliwość 
korzystania z rehabilitacji, 
opiekę medyczną oraz wspar-
cie w ramach Zakładowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 32% 
zatrudnionych w ZPCH-ach 
uważa, że znalazłoby pra-
cę na otwartym rynku pracy. 
Przeciwnego zdania jest 26% 
badanych. Większość pracow-
ników tych zakładów nie pla-
nuje jednak poszukiwania za-
trudnienia na otwartym rynku 
pracy. Daje się tu zauważyć 

znaczącą rolę zakładów pracy 
chronionej w kwestii tworze-
nia osobom z niepełnospraw-
nościami nie tylko miejsca ak-
tywności zawodowej, ale też 
miejsca, w którym będą mogły 
się systematycznie rehabilito-
wać i korzystać z opieki me-
dycznej. 

Raport końcowy jest ob-
szernym, bo liczącym 216 
stron opracowaniem, w któ-
rym znaleźć można ważne 
dane również w zakresie nie-
korzystnych aspektów funk-
cjonowania zakładów pracy 
chronionej, na które wskazy-
wali badani – jak chociażby 
struktura pracy chronionej 
faworyzująca najbardziej wy-
dajnych niepełnosprawnych 
pracowników, którzy mimo 
bardzo dobrych wyników pra-
cy nie są zachęcani do przej-
ścia na otwarty rynek pracy. 
Zwrócono również uwagę, 
że mimo pewnych wad rynek 
pracy chronionej jest często 
jedyną szansą na zatrudnienie 
dla niektórych grup pracowni-
ków. Oprac. KK. 

Jedyna szansa
zatrudnienia
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Ponad 100 organizacji 
społecznych wspie-

rających osoby z niepeł-
nosprawnościami wzięło 
udział w Forum Deinstytu-
cjonalizacji pt. „Uspołecz-
nienie – Upodmiotowienie 
– Personalizacja”, zorgani-
zowanym 26 lutego w Pa-
łacu Prezydenckim. Więk-
szość osób uczestniczyła 
w nim zdalnie, a wiodącym 
tematem był rozwój wszel-
kich form wsparcia i usług 
dla seniorów w lokalnych 
środowiskach oraz szeroko 
pojęta deinstytucjonaliza-
cja. 

Forum Deinstytucjonaliza-
cji zostało powołane przez 
Prezydenta RP w odpowiedzi 
na list otwarty wystosowany 
jesienią ubiegłego roku. Sta-
nowiło płaszczyznę wymia-
ny doświadczeń wszystkich 
zaangażowanych w działa-
nia na rzecz uspołecznienia, 
upodmiotowienia i persona-
lizacji usług społecznych. Do 
udziału w Forum zaproszono 
przedstawicieli środowisk 

naukowych, jednostek samo-
rządowych oraz organizacji 
pozarządowych reprezentu-
jących grupy, które winny być 
objęte procesem deinstytu-
cjonalizacji.

Prezydent Andrzej Duda w 
swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę, że sytuacja epidemii 
koronawirusa unaoczniła 
jeszcze bardziej potrzeby 
osób z niepełnosprawnościa-
mi i starszych w zakresie 
dostępu do szeroko pojętych 
usług społecznych. Te osoby 
chcą pozostawać w swoim 
środowisku zamieszkania 
i aktywnie uczestniczyć w 
życiu społecznym, czuć się 
pełnoprawnymi obywatela-
mi, dlatego niezbędne jest 
stworzenie centrów wspar-
cia, które będą je w tych 
kwestiach wspierały. A. Duda 
ponadto podkreślił, że rozwój 
usług społecznych był jed-
nym z tematów prac Narodo-
wej Rady Rozwoju w trakcie 
jego pierwszej prezydenckiej 
kadencji. 

W Narodowej Radzie Roz-

woju została przygotowana 
koncepcja centrów usług 
społecznych, która następnie 
przybrała formę prezydenc-
kiej inicjatywy ustawodaw-
czej o realizowaniu usług 
społecznych przez centra 
usług społecznych, a o której 
przepisy – po konsensualnym 
uchwaleniu ustawy w obu 
izbach Parlamentu – weszły 
w życie 1 stycznia 2020 roku. 

Zapotrzebowanie na usługi 
społeczne, jak również te o 
charakterze stricte opiekuń-
czym, jest w naszym społe-
czeństwie ogromne. Rosnąca 
liczba osób znajdujących się 
w kryzysach psychicznych 
oraz brak możliwości otrzy-
mania wsparcia ze strony 
najbliższej rodziny dobitnie 
pokazują, jak znacząca jest 
potrzeba świadczenia tego 
typu usług. Wiele osób z róż-
nymi niepełnosprawnościa-
mi, szczególnie zamieszku-
jących na wsiach i w małych 
miejscowościach, wciąż cze-
ka na taką pomoc. Oprac. KK. 

Osoby z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi oraz 

trudnościami związanymi z 
samodzielnym poruszaniem 
się i korzystaniem z komu-
nikacji miejskiej, osoby po-
siadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 
oraz dzieci do 16 roku życia, 
które wymagają stałej opieki, 
mogą liczyć na wsparcie asy-
stenta osoby niepełnospraw-
nej w ramach rządowego 
programu „Asystent osobisty 
osoby z niepełnosprawno-
ściami”.

Asystenci będą pomagać 
osobom z ograniczoną spraw-
nością w codziennym życiu i 
w funkcjonowaniu społecz-
nym. Celem programu jest 
poprawa jakości życia osób z 

niepełnosprawnościami, ogra-
niczanie skutków niepełno-
sprawności oraz stymulowa-
nie osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności 
i umożliwienie realizowania 
prawa do niezależnego życia. 
Program ma również na celu 
przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji ze względu na niepeł-
nosprawność i wykluczeniu 
społecznemu osób z niepeł-
nosprawnościami, a także 
tworzenie im możliwości ak-
tywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym – na przykład po-
przez udział w wydarzeniach 
rozrywkowych, sportowych, 
ukierunkowanych na integra-
cję społeczną.

 Program „Asystent osobi-
sty osoby z niepełnospraw-
nościami” jest realizowany od 

stycznia 2021 roku i potrwa 
do końca grudnia 2021 roku. 
O dofi nansowanie wniosków 
mogły ubiegać się jednost-
ki samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego lub po-
wiatowego. Usługi asystenckie 
realizowane są i będą przez 
organizacje pozarządowe po-
siadające w statucie zapis o 
prowadzeniu działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościa-
mi i działające w tym zakresie 
przez okres co najmniej 3 lat 
przed dniem złożenia oferty. 
Ogłoszony w ramach progra-
mu konkurs ofert spotkał się z 
szerokim zainteresowaniem, 
co wskazuje na duże zapo-
trzebowanie na tego rodzaju 
pomoc. Źródłem fi nansowania 
programu jest Fundusz Soli-
darnościowy. Oprac. KK. 

Plan dla
chorób
rzadkich
Poprawę sytuacji osób z cho-

robami rzadkimi w Polsce 
stawia sobie za cel Narodo-
wy Plan dla Chorób Rzadkich 
uwzględniający sześć pod-
stawowych obszarów: ośrod-
ki eksperckie, diagnostykę, 
dostęp do leków i środków 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego w chorobach 
rzadkich, polski rejestr chorób 
rzadkich, platformę informa-
cyjną oraz paszport pacjenta z 
chorobą rzadką.

Narodowy Plan dla Chorób 
Rzadkich będzie narzędziem 
pozwalającym zapewnić trwałą 
realizację polityki zdrowotnej 
ukierunkowanej na potrzeby pa-
cjentów z chorobami rzadkimi, 
wprowadzi systemowe rozwią-
zania problemów zdrowotnych 
i socjalnych tej grupy chorych – 
czytamy na stronie www.gov.pl. 

Plan dla Chorób Rzadkich za-
wiera listę blisko 40 zadań, które 
mają zostać zrealizowane w la-
tach 2021 – 2023. 

– Zaproponowaliśmy 40 kon-
kretnych zadań, które mają 
określone terminy realizacji. Na 
tę chwilę planujemy, że koszty 
realizacji tych zadań wyniosą 
ponad 90 milionów złotych, ale 
nie są to wszystkie wydatki za-
planowane na leczenie chorób 
rzadkich. W zakresie zapewnie-
nia dostępu do nowoczesnych 
technologii lekowych chcemy 
uruchomić środki w ramach fun-
duszu medycznego. Dysponu-
jemy w jego ramach około 700 
milionami złotych – powiedział 
minister zdrowia Adam Nie-
dzielski na konferencji prasowej 
1 marca, poświęconej leczeniu 
chorób rzadkich w Polsce. 

Narodowy Plan dla Chorób 
Rzadkich przewiduje również 
utworzenie Polskiego Rejestru 
Chorób Rzadkich, dzięki czemu 
lekarze będą mogli uzyskiwać 
pełniejsze informacje medycz-
ne. Celem Planu dla Chorób 
Rzadkich jest również podno-
szenie wiedzy i świadomości 
społeczeństwa na temat chorób 
rzadkich. Kluczową sprawą jest 
zapewnienie modelu opieki ko-
ordynowanej i kompleksowej 
nad pacjentami z chorobami 
rzadkimi, aby pacjenci nie byli 
zagubieni w systemie. Mają zo-
stać także wdrożone tak zwa-
ne świadczenia bezlimitowe. 
Oprac. KK. 

Asystent osobisty

Rozwój usług
społecznych
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Autyzm… Ta diagnoza za-
wsze wywołuje silne na-

pięcie. Rodzice usłyszawszy ją 
zastanawiają się, czy ich dziec-
ko będzie mogło uczęszczać 
do normalnej szkoły, a także 
jak będzie wyglądało jego ży-
cie w przyszłości. Złożone pro-
blemy w funkcjonowaniu, wy-
nikające z tego rodzaju niepeł-
nosprawności nakładają ko-
nieczność wdrożenia specjali-
stycznych metod terapii wspo-
magających rozwój osób z au-
tyzmem.

Autyzm kojarzony jest z wy-
cofaniem z kontaktów społecz-
nych, czyli z funkcjonowaniem 
w odosobnieniu, a nie w grupie. 
Ale nie każda osoba, którą ce-
chuje wycofanie z kontaktów 
społecznych, ma diagnozę au-
tyzmu. Wycofanie z kontaktów 
może być związane na przykład 
z silną depresją bądź innym za-
burzeniem zdrowia psychiczne-
go albo z jakimś traumatycznym 
wydarzeniem (teraźniejszym lub 
z przeszłości). Autyzm diagno-
zowany jest zazwyczaj w okre-
sie wczesnego dzieciństwa. Mó-
wimy wówczas o tak zwanym 
autyzmie wczesnodziecięcym. 
Czym jest to zaburzenie i jak je 
rozpoznać?

Jeśli dziecko nie reaguje na 
nasz głos, nie wodzi oczami za 
zabawką, nie nawiązuje kontak-
tu z innymi dziećmi, może to być 
oznaką autyzmu jak również 
oznaką wolniejszego rozwoju 
poznawczo-emocjonalnego. Na-
leży się wówczas skonsultować 
ze specjalistą. Często mówi się, 
że ktoś „choruje na autyzm”. 
Autyzm nie jest chorobą, a za-
burzeniem o podłożu neurolo-
gicznym dotyczącym mózgu. 
Przyczyny autyzmu nie zostały 
jak dotąd dokładnie zbadane i 
opisane, ale zakłada się, że jed-
ną z przyczyn są geny (określo-
no dużą liczbę genów odpowie-
dzialnych za autyzm). Badania 
naukowców z University of Ca-
lifornia w Davis wskazują, że w 
przypadku urodzenia jednego 
dziecka z autyzmem istnieje aż 
blisko 20 procentowe ryzyko, że 
drugie dziecko także urodzi się z 
tym zaburzeniem. 

Osoby z autyzmem przeja-
wiają trudność w interpretacji 
zachowań innych ludzi. Cechuje 

28.02.2021 
Ostatnia niedziela lutego. 

Popołudnie, pierwsze tak cie-
płe i słoneczne tej zimy. Na 
godzinę 15 miałam zgłosić się 
do przychodni akademickiej 
na szczepienie. Nie bez zde-
nerwowania, ale szłam, a wła-
ściwie biegłam jak na skrzy-
dłach. Nie byłam pewna, czy 
będę mogła się zaszczepić ze 
względu na pewne zdrowotne 
problemy, ale miałam nadzieję, 
że jednak się uda. 

Mile zaskoczyła mnie nie-
zwykle sprawna organizacja, 
kameralne grono i spokój, który 
panował w przychodni, otwar-
tej tylko dla szczepionych w 
tym dniu osób, umawianych 
na konkretną godzinę. Nie było 
wielu ludzi, nikt się nie tłoczył. 
Wizyta lekarska i szczepienie 
trwały nie więcej niż 6 minut. 
Odsiedziałam przepisowe 15 
minut „po” i wyszłam tak szczę-
śliwa, jak już dawno nie byłam. 
Niebo, drzewa wydawały mi się 
piękniejsze, niedzielna cisza 
cudowna, a droga do domu jak 
piękna wycieczka. Wiem, że 
to dopiero pierwsza dawka, że 
kolejna za 10 tygodni, które są 
czasem trzeciej fali pandemii i 
trzeba będzie bardzo uważać, 
ale moja radość i wdzięczność 
były niewypowiedziane. Aż mi 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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P

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

się łza zakręciła w oku. Pomy-
ślałam o wszystkich ludziach, 
których wiedza, doświadcze-
nie i ciężka praca umożliwiły 
opracowanie i wprowadzenie 
na rynki całego świata szcze-
pionki. Niebywałe! Ogromnie 
im wszystkim dziękuję! Ludzie 
są niezwykli. Są tak zdolni. Tak 
wiele potrafi ą. Małe światełko 
w tunelu tli się wciąż, a ja mam 
nadzieję, że moje dziecko jest 
bezpieczniejsze. Moje szanse 
na uchronienie się przed Covid 
rosną, a tym samym syn jest w 
lepszej sytuacji. 

11.03.2021 
Oczywiście, jak większość 

nauczycieli, ciężko odchoro-
wałam przyjęcie szczepionki, 
ale to nie było ważne. Dresz-
cze, osłabienie i będące ich 
skutkiem omdlenia, były nie-
przyjemne, ale świadomość, 
że miną po dobie, o czym zo-
stałam powiadomiona przed 
szczepieniem, dodawały siły, 
by przetrwać. I ta doba szyb-
ko minęła. Prawie całą prze-
spałam, a mama przywiozła 
i przyniosła mi jedzenie do 
łóżka, co zdarzyło się ostat-
nio chyba 20 lat, a może 30 lat 
temu. To był taki niespodzie-
wany, niezwykle miły i rozczu-
lający bonus całej tej sytuacji. 

Czekam na kolejną dawkę 
szczepienia. Czekam, by móc 
pewniej wychodzić do pracy, 
po zakupy, po leki. Czekam, 
by móc bezpieczniej załatwiać 
wszystkie sprawy, które zwią-
zane są z chorobą dziecka i 

je małe zainteresowanie ludźmi 
lub brak świadomości ich obec-
ności, trudność w nawiązywaniu 
kontaktu i w angażowaniu się w 
zabawy w grupie, brak dzielenia 
się osiągnięciami i zaintereso-
waniami (np. zabawkami czy 
rysunkami), a także trudność 
w słownym wyrażaniu potrzeb 
lub pragnień. Charakterystycz-
na dla osób z autyzmem jest 
koncentracja na jednym tema-
cie – niektóre osoby z autyzmem 
mogą godzinami obserwować 
na przykład nadjeżdżające i od-
jeżdżające pociągi, inne z kolei 
fascynuje kosmos bądź rzadko 
spotykane zjawiska przyrodni-
cze. Każda osoba z autyzmem 
jest inna i nie ma na to reguły. 

Do metod wykorzystywanych 
w terapii osób z autyzmem za-
licza się między innymi metodę 
opcji, której najważniejszym 
założeniem jest bezwarunkowa 
akceptacja osoby z autyzmem, 
postrzeganie autyzmu jako przy-
czyny trudności w kontakcie, 
którą da się zwalczyć. Głównym 
zarządzającym terapią jest, w 
przypadku tej metody, rodzic 
dziecka z autyzmem. Bezwa-
runkowa miłość oparta na trosce 
i tworzeniu atmosfery poczucia 
bezpieczeństwa na każdą osobę 
z niepełnosprawnością zadziała 
o wiele lepiej aniżeli jakiekol-
wiek środki farmakologiczne czy 
rehabilitacyjne. 

Kwiecień uznany został mie-
siącem autyzmu. Oznacza to, 
że jest miesiącem świadomości 
na temat tego zaburzenia i wy-
nikających z niego ograniczeń 
w funkcjonowaniu. Obchody 
tego miesiąca rozpoczynają 
się 2 kwietnia – tego dnia ob-
chodzony jest Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. Wiele 
popularnych obiektów użytecz-
ności publicznej w ten kwietnio-
wy wieczór zostaje podświetlo-
ne na niebiesko – kolor ten jest 
symbolem solidarności z oso-
bami z autyzmem i ma przeko-
nywać, że społeczeństwo zobo-
wiązane jest okazywać osobom 
z autyzmem pełną akceptację 
i zrozumienie. Napisałam, że 
autyzm nie jest chorobą, zatem 
oczywiste jest, że nie ma na 
niego lekarstwa. Pomocne oka-
zują się metody terapii, a przede 
wszystkim wczesna i komplek-
sowa diagnostyka. Autyzm zo-
stał uznany przez ONZ (Organi-
zację Narodów Zjednoczonych) 
za jeden z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych świa-
ta – obok raka, cukrzycy, AIDS i 
innych. FO
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wymagają kontaktów z ludźmi, 
wizyt w aptekach, rejestracji w 
poradniach i szpitalach. Cze-
kam, aż Paweł będzie zaszcze-
piony, ale nie ma jeszcze 15 lat, 
więc jeżeli nic się nie zmieni, 
będzie musiał wytrzymać przy-
najmniej rok. Ale przyjdzie ta 
chwila. To dzieje się naprawdę! 
Walczymy z Covid! 

Tylko jedno jest smutne. Wo-
bec wszystkich wysiłków służb 
medycznych, wobec starań 
społeczności międzynarodo-
wych, prowadzonych badań 
naukowych i wydanych astro-
nomicznych sum pieniędzy, 
załamuje i zasmuca nonsza-
lancja tych, którzy nie szanują 
zaleceń sanitarnych. Niweczą 
wysiłki tak wielu. Obserwuję, 
jak bardzo brakuje społecz-
nej współodpowiedzialności, 
szczególnie za słabszych. 

Piszę do wszystkich tych, z 
którymi się stykam, do sprze-
dawców, kurierów, do pra-
cowników administracyjnych, 
do młodych i starszych, do 
wszystkich tych, którzy nie no-
szą maseczek. Dlaczego? Skąd 
taka postawa i co ma ona na 
celu? Piszę do wszystkich tych, 
którzy nie zachowują dystan-
su, a cisną się w kolejkach… po 
co? Do tych, którzy nie dezyn-
fekują rąk. Dlaczego? W imię 
czego?

Szanujmy się nawzajem, 
dbajmy o siebie nawzajem, 
zauważajmy się nawzajem, 
przestrzegajmy zaleceń. Prze-
cież nie są one jakieś niezwy-
kłe, nie wymaga się od nas 
skomplikowanych rzeczy. Pa-
miętajmy o wszystkich tych 
wysiłkach, które już od ponad 
roku, podejmowane są co-
dziennie w walce z pandemią, 
by walczyć o życie i zdrowie 
ludzi na wszystkich kontynen-
tach. Po prostu, po ludzku, 
nie wolno nam ich niweczyć. 
Nieodpowiedzialne zachowa-
nie nie może mieć miejsca. To 
nieuczciwe wobec ludzkości 
marnować to, na co pracuje tak 
wiele osób, tak długo, wszę-
dzie. To wręcz okrutne wobec 
osób chorych, słabszych, dla 
których Covid-19 może być 
chorobą śmiertelną. 

IZOLACJA
18.03.2021

Pandemia znów przyspie-
szyła. Przekroczyliśmy próg 25 

tysięcy zachorować oraz 400 
zgonów na dobę, pobiliśmy 
rekord wykorzystanych respi-
ratorów. Zamykane są kolej-
ne obiekty, sklepy. Mówi się o 
pełnym lockdownie. Czy czeka 
nas kolejna izolacja, bez wy-
jątków? 

W cieniu trzeciej fali pande-
mii trwają jednak stacjonarne 
egzaminy próbne ósmoklasi-
sty. Paweł na nie nie poszedł. 
Nie podjęliśmy tego ryzyka. Po 
długim okresie izolacji mło-
dzież spotkała się w szkole. Na 
zdjęciach widać, że gromadzi 
się przed i w szkole, nie zacho-
wując odstępu. Na sali egza-
minacyjnej większość nie ma 
założonych masek. Odległo-
ści między ławkami zdają się 
być zgodne z przepisami, ale 
i tak w jednym pomieszczeniu 
przebywa przez kilka godzin 
naprawdę dużo osób. Czy wzo-
rem innych krajów nie powin-
no się jednak odwołać przynaj-
mniej egzaminów próbnych? 
Może nawet, co też zostało po-
stanowione w kilku krajach, 
trzeba odwołać egzaminy sta-
cjonarne? Przecież nawet dzie-
ci z klas 1-3 przechodzą znów 
na naukę zdalną. Nie ma więc 
w działaniach konsekwencji. 
Tworzy się niepotrzebne ryzy-
ko. W skali kraju rzesze ósmo-
klasistów przez kolejne trzy 
dni przebywają w szkole, do 
której muszą dotrzeć i z niej 
wrócić. Słyszymy apele mini-
stra, by zostać w domu, ogra-
niczyć do minimum kontak-
ty, przejść na pracę zdalną, a 
z drugiej strony… Nie powin-
no tak być. 

Zbliża się Wielkanoc. Za-
pewne kolejna w izolacji. Ale 
trudno. Jeżeli tak trzeba. Zbli-
ża się też nasz wyjazd na ba-
dania. Czy będziemy mogli 
jechać do Warszawy? Paweł 
miał zostać zakwalifi kowany 
do programu odczulań, co jest 
dla niego chyba już ostatnią 
szansą na otrzymanie nerki od 
dawcy żywego lub zmarłego. 
Program w teorii już funkcjo-
nuje, ale w praktyce nie. Czas 
mija. Czy będzie można do 
niego dołączyć? 

Wiele pytań pozostaje bez 
odpowiedzi. Tak wiele, jak 
chyba nigdy dotąd. Nie wiemy 
co przyniesie wiosna, co lato? 
Nie wiem, jaka będzie jesień. 
A powinien być to ważny czas 

dla naszej rodziny. Paweł po-
winien zacząć nowy etap w 
swoim życiu. Powinien zacząć 
naukę w liceum. Czy będzie to 
możliwe? Czy pójdzie z innymi 
do nowej szkoły? Czy szkoła w 
tradycyjnej, stacjonarnej for-
mie będzie? Czy uda się za-
szczepić tyle osób, by sytuację 
uznać za stabilną? Czy jednak 
wciąż będziemy musieli pozo-
stawać w izolacji? 

Przychodzą na myśl sło-
wa piosenki Kory Jackowskiej 
„Krakowski spleen”:

Czekam na wiatr co rozgoni

Ciemne skłębione zasłony

Stanę wtedy na raz

Ze słońcem twarzą w twarz

Chcielibyśmy, żeby skończy-
ła się pandemia, żeby w końcu 
wiatr rozgonił ciemne zasłony, 
które trwają nad światem już 
tak długo. Czekamy na słoń-
ce. Ale w dużej mierze od nas 
zależy, jak długo jeszcze bę-
dziemy się budzić w mieście, o 
którym śpiewa Maanam. 

Chmury wiszą nad miastem,

Ciemno i wstać nie mogę.

Naciągam głębiej kołdrę,

Znikam, kulę się w sobie. 

ZNIKANIE
18.03.2021

„Znikanie” z piosenki Kory 
Jackowskiej jest ważnym pro-
blemem, który dotyczy nas 
wszystkich. Obserwuję w 
swojej pracy coraz mniejszą 
aktywność młodzieży pod-
czas zajęć on line. W pierw-
szych miesiącach nauczania 
zdalnego zaangażowanie było 
znacznie większe. Głosów w 
dyskusji było więcej. Czasami 
ktoś nawet włączał kamerkę. 
Obecnie widzę tylko inicjały 
imienia i nazwiska, awatar, 
bardzo rzadko malutkie zdję-
cie. Znam więc tylko głosy 
studentów. Zazwyczaj jednak 
wszyscy wyciszają mikrofony 
podczas wykładów, więc od-
zywają się tylko wywołani do 
odpowiedzi, na ćwiczeniach. 
Nie widzę więc reakcji stu-
dentów, nie wiem czy potrafi ę 
skupić ich uwagę, nie widzę, 
w jakiej są kondycji, nie mam 
możliwości zaobserwowania, 
co interesuje ich bardziej, a 
co mniej. Studenci mi znikają. 

Rozmywają się w wirtualnej 
rzeczywistości. 

Niektórzy z nich znikają 
bardziej dosłownie. Przestają 
uczestniczyć w zajęciach, nie 
kończą prac dyplomowych, 
nie kończą studiów. Próbuję 
wtedy do nich dotrzeć wszyst-
kimi możliwymi kanałami, ale 
nie zawsze sobie tego życzą. 
U części z nich trudne warunki 
materialne, w których znaleźli 
się z powodu pandemii, powo-
dują przygnębienie, apatię, a 
może nawet depresję. I wtedy 
naprawdę trudno jest im po-
móc. Czasami jest to niemożli-
we. Gdy nie odpowiadają na e-
maile, wiadomości zostawiane 
w komunikatorach, telefony… 
znikają. Jest to bardzo smutne i 
niepokojące. Ile takich studen-
tów jest w skali uczelni, ile w 
skali kraju? 

Znika też część znajomych, 
kolegów z pracy. Nie widuje-
my się zbyt często lub wcale 
się nie widujemy od ponad 
roku. Jednie konieczność wy-
pełnienia tych obowiązków 
służbowych, które wymagają 
obecności w murach uczelni, 
jest pretekstem do krótkich 
spotkań. Żyjemy w wirtualnej 
rzeczywistości, ale nie wszy-
scy pozostają w niej tak aktyw-
ni, jak byli w warunkach pracy 
stacjonarnej. 

Uświadamiam sobie, że o 
niektórych ludziach zapomi-
nam. Ci, których widywałam 
rzadziej, z którymi nie byłam 
w relacjach przyjacielskich 
czy nawet koleżeńskich, zni-
kają z mojego życia. To strasz-
ne. Znika część sąsiadów, zni-
kają krewni. 

Raz jeszcze odwołując się 
do słów piosenki Kory Jackow-
skiej:

Poranek przechodzi w połu-
dnie,

Bezwładnie mijają godziny.

Przed ekranami monitorów 
mijają kolejne dni, odbywają 
się kolejne zajęcia, spotkania.
Mam wrażenie, że coraz bar-
dziej bezwładnie toczy się to 
nasze życie on line. 

Byle tylko nie zniknąć, nie 
rozpłynąć się. Byle tylko nie 
pozwolić zniknąć z naszej 
świadomości innym. 

Pierwsza dawka
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W hali Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Wągrow-

cu rozgrane zostały turnieje 
Polskiej Ligi Bocci zorgani-
zowane przez Polski Związek 
Bocci.

Pierwsze Mistrzostwa Polski 
w Bocci odbyły się w 2010 roku. 
Od ubiegłego roku mistrz Polski 
w każdej z 5 klas sportowych – 
BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 wy-
łaniany jest w Polskiej Lidze. Z 
powodu koronawirusa, turnieje 
za rok 2020, z wyjątkiem jedne-
go, przesunięte zostały na po-
czątek tego roku. Tegoroczna 
edycja fi nansowana była przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
Patronat nad Polską Ligą Bocci 
objął Polski Komitet Paraolim-
pijski, zaś partnerem zostało 
Miasto Wągrowiec. We wszyst-
kich rozgrywkach ligowych 
wystartowało około 150 zawod-
ników z 19 organizacji z całej 
Polski. Ceremonia medalowa 
odbyła się w środę 3 marca. 

Boccia stała się popularnym 
sportem w Polsce dzięki wielo-
letnim wysiłkom i programom, 
w dużej części fi nansowanym 
przez PFRON i Ministerstwo 
Sportu. Polski Związek Bocci 
zrzesza 26 ośrodków szkole-
niowych w całej Polsce, obej-
muje stałymi treningami oko-
ło 250 zawodników, promuje 
boccię, prowadzi szkolenia 
instruktorskie, sędziowskie i 
klasyfi katorów medycznych, 
organizuje Polską Ligę Bocci, 
mistrzostwa Polski i odpowia-
da za reprezentację narodową. 
Aktywnie pracuje ponad 50 
instruktorów bocci i ok. 60 sę-
dziów. Poza Związkiem boccia 
jest obecna w wymiarze reha-
bilitacyjnym i integrująco-edu-
kacyjnym w programach około 
300 stowarzyszeń, fundacji, 
szkół, ośrodków szkolno-wy-
chowawczych i WTZ-tów w 
całym kraju.

Boccia jest adresowana do 
osób z najcięższymi niepełno-

BOCCIA TAKŻE DLA OSÓB 

Ta gra

Zawodnicy, asystenci i trenerzy.

Dominik Walczyk, Start Bielsko-Biała, 
z lewej Mateusz Adamczyk, Akson Zamość.

Tomasz Niparko, Start Zielona Góra.
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sprawnościami, związanymi 
z zaburzeniami centralnego 
układu nerwowego. Jest grą 
ofensywno-defensywną, w 
której rywalizują dwie stro-
ny „czerwona” i „niebieska”, 
nie ma podziału na płeć, ale 
zawodnicy grają w 5 klasach 
sportowych, co jest właściwo-
ścią sportu paraolimpijskiego. 
Celem gry jest umieszczenie 
czerwonej lub niebieskiej bili 
jak najbliżej celu – białej bili 
zwanej Jack’iem. Boccia jest 
grą wyrafi nowaną, wymaga 
skupienia i niezwykłej pre-
cyzji, ponieważ jeden dobrze 
oddany rzut bilą może diame-
tralnie zmienić przebieg gry. O 
powodzeniu w grze decyduje 
inteligencja zawodnika, mate-
matyczna pamięć, strategia.

Zwycięzcy Polskiej Ligi Boc-
ci 2020:

1 LIGA

BC1

I miejsce Wojciech Lamch 
(Prometeus Konopiska), II – 
Kinga Koza (Start Poznań),

III – Damian Matoga (Start 
Poznań).

BC2

I – Marta Wesołek (Start 
Poznań), II – Mateusz Urbań-
ski (Start Lublin), III – Marika 
Furtak (IKS ZIELONI Zielona 
Góra).

BC3

I – Damian Iskrzycki / asy-
stent Dariusz Borowski (Start 
Bielsko-Biała), II – Leszek Lo-
rens / asystent Jolanta Lo-

rens (Start Poznań), III – Edy-
ta Owczarz / asystent Krysty-
na Owczarz (IKSON Głogów).

BC4

I – Dominik Walczyk (Start 
Bielsko-Biała), II – Andrzej Ja-
nowski (Start Kielce),

III – Mateusz Adamczyk (AK-
SON Zamość).

BC5

I – Rafał Stasiak (Prometeus 
Konopiska),

II – Robert Dąbrowski (IKS 
ZIELONI Zielona Góra), III – 
Mateusz Waksmundzki (Start 
Kielce).

2 LIGA 

Do 1 LIGI awansowali:

BC2 

Marta Dadasiewicz (Szan-
sa Start Gdańsk), Antoni Ko-
łodenny (Start Bielsko-Biała), 
Adam Mencnarowski (Start 
Bielsko-Biała).

BC3

Katarzyna Krzyżanowska 
(Szansa Start Gdańsk), Małgo-
rzata Perlińska (Start Poznań),

Jarosław Plewa (Prometeus 
Konopiska).

BC5 

Przemysław Godula (Start 
Lublin), Milena Oleksińska 
(Start Zielona Góra), Norbert 
Penza (IKSON Głogów).

 ROMUALD SCHMIDT

Z NAJCIĘŻSZYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

to nie tylko sport
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Zbigniew Bednarek, Prometeus Konopiska, 
z prawej Damian Iskrzycki, Start Bielsko-Biała. 

Katarzyna Krzyżanowska, Szansa Start Gdańsk, 
z prawej Małgorzata Perlińska, Start Poznań.

Wojciech Lamch, Prometeus Konopiska. 

Zbigniew Bednarek, Prometeus Konopiska.

Polski Związek Bocci – Po-
lish Boccia Association 

60-831 Poznań. Zacisze2; 
POLAND

Mobile : +48 602 61 4892

tel./fax: +48 (61) 8483-189, 
8411-059 

mail: offi  ce@polskaboccia.
pl http://polskaboccia.pl

ht tps ://www.facebook.
com/bocciapolska 
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Standardy
rozwoju 
WTZ
Państwowy Fundusz Reha-

bilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 11 marca wystoso-
wał do wszystkich warsztatów 
terapii zajęciowej zaproszenie 
do uczestnictwa w krótkim 
sondażu dotyczącym oceny 
stopnia zainteresowania tych 
placówek udziałem w pilotażu 
standardów funkcjonowania 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Ankiety można było wypeł-
niać elektronicznie na stronie 
https://ankiety.pfron.org.pl do 
dnia 18 marca.

Jak informuje Fundusz, stan-
dardy zostaną opracowane w 
ramach projektu pod nazwą: 
„Aktywni niepełnosprawni 
– narzędzia wsparcia samo-
dzielności osób niepełnospraw-
nych”, współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Standar-
dy uwzględniać będą między 
innymi: wytyczne dotyczące 
opracowania indywidualnych 
programów rehabilitacji uczest-
ników, zasady i metody mie-
rzenia postępów prowadzonej 
terapii oraz jej efektywności, 
wytyczne w zakresie szkole-
nia i rozwoju kadr warsztatów 
terapii zajęciowej, programy 
szkoleniowe, a także specyfi ka-
cję sprzętu niezbędnego do ich 
wdrożenia. Propozycja stan-
dardów funkcjonowania WTZ 
zostanie poddana konsultacjom 
społecznym w okresie wrzesień 
– październik 2021 roku. Na ten 
okres został również zaplano-
wany proces naboru zgłoszeń 
do pilotażu standardów funk-
cjonowania WTZ.

Warsztaty terapii zajęciowej, 
które zakwalifi kują się do pilo-
tażu standardów, będą mogły 
otrzymać wsparcie fi nansowe 
w wysokości do 65 tysięcy zło-
tych na doposażenie placówki 
w sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia rehabilitacji zgodnie z 
wypracowanymi standardami. 

Projekt „Aktywni niepełno-
sprawni – narzędzia wspar-
cia samodzielności osób nie-
pełnosprawnych” ma na celu 
przygotowanie propozycji 
wdrożenia do systemu praw-
nego zmodyfi kowanych i no-
wych instrumentów dotyczą-
cych włączenia społecznego 
osób z niepełnosprawnościa-
mi w Polsce. Oprac. KK. 

Na początku tego roku 
powstał pomysł publi-

kowania w „Filantropie” syl-
wetek osób uczęszczają-
cych do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu i 
Kobylnicy pod stałym nad-
tytułem „Poznajmy się le-
piej”. W tym wstępnym arty-
kule naszego cyklu pozna-
my lepiej Barbarę Kuchar-
ską, która jest dla nas naj-
ważniejszą osobą w Warsz-
tacie. 

WTZ powstał w 2001 roku i 
stał się dla nas prawdziwym 
oknem na świat. Zasłużył so-
bie na to miano dzięki wspa-
niałym terapeutom, a przede 
wszystkim dzięki pani Basi, 
która jest nie tylko naszą kie-
rowniczką, ale również opie-
kuje się nami niczym matka i 
dba o wszystkich bez wyjąt-
ku. Troszczy się, byśmy mieli 
zapewnioną pracę, która jest 
dla nas najlepszą rehabilita-
cją, a także pomaga nam w 
codziennym życiu. Lubi, gdy 
na naszych twarzach gości 
uśmiech i zadowolenie z ży-
cia. Jest bardzo wyrozumiała 
i cieszy się z naszych sukce-
sów. Walczy o nasze prawa 
w życiu publicznym i spo-
łecznym, wspiera dobrym 

POZNAJMY SIĘ

Poświęca nam 

Barbara Kucharska wręczy za chwilę puchary zwycięzcom igrzysk sportowych 
dla osób z niepełnosprawnościami.
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słowem, gdy jesteśmy smut-
ni. 

Każdy człowiek jest dla 
niej ważny, a szczególnie 
osoby z niepełnosprawno-
ściami. Robi wszystko, by 
nasze życie było łatwiejsze 
i martwi się o naszą przy-
szłość. Lubi jeździć na ro-
werze i jeść słodycze. Każdą 
wolną chwilę poświęca dla 
nas, by wspólnie śpiewać, 
czytać nam ciekawe opowia-
dania, modlić się i jeździć na 
pielgrzymki oraz turnusy re-
habilitacyjne. W każdej sy-
tuacji udziela dobrej rady i 
wsparcia. Praca pani Basi to 
powołanie, służba drugiemu 
człowiekowi i niech tak zo-
stanie. Życzymy dużo zdro-
wia i siły.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU

LEPIEJ

każdą wolną chwilę
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Na wycieczce. Na pierwszym planie Barbara Kucharska z autorką Agatą Kiejdrowską, 
osobą niewidomą.

Barbara Kucharska wśród dzieci. Archiwalne zdjęcie z 1995 roku.
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Mam na imię Karol i jestem 
uczestnikiem Warszta-

tu Terapii Zajęciowej w Po-
biedziskach. W czasie pande-
mii jest u nas inaczej. Teraz 
mamy dwa tygodnie zajęć w 
Warsztacie w małych grupach 
i dwa w domu. W domu mamy 
zajęcia przez Internet. 

Codziennie jest gimnastyka 
i zajęcia w pracowni. Każdego 
dnia jest coś innego. Cieszę się, 
że mam w domu laptop i mogę 
oglądać kolegów i koleżanki, 
którzy są na zajęciach. Bo je-
steśmy podzieleni na grupy. Na 
początku nie mogłem oglądać 
zajęć. Podobał mi się dzień, 
kiedy z sąsiadką byłem zała-
twić sobie Internet. Dobrze, 
że mam taką sąsiadkę. Dzięki 
niej mogę teraz widzieć, co się 
dzieje w Warsztacie i nie czuję 
się już samotny.

KAROL OSTAJEWSKI 
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

Wśród nas jest wiele osób, 
które już od samego po-

czątku pobytu w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Swarzę-
dzu wykazują duże umiejęt-
ności w różnych dziedzinach. 
Agnieszka Bagrowska najbar-
dziej lubi pracę w pracowni 
krawieckiej, w której wykonuje 
niesamowite hafty. Związane z 
tym nazwy nie mają dla niej ta-
jemnic. 

Bardzo się przyjaźnimy i kie-
dy to możliwe, rozmawiamy ze 
sobą. Wiem o Agnieszce dużo i 
pragnę to opisać. Gdy widzę, jak 
igła chodzi jej w ręku i jak łatwo 
dobiera kolory do swoich prac, 
to jestem pełen podziwu. Jed-
nego dnia potrafi  usiąść i mały 
obrazek wyszyje w jeden dzień, 
takie rzeczy to dla niej pestka. 
Od pewnego czasu pasjonuje się 
wyszywaniem obrazów według 
podanej kolorystyki i używa do 
tego muliny.

Druga pasja Agi to podróże te 
małe i te duże, ale kocha Mazury 
i planuje wyprawę do Augusto-
wa i Mrągowa. Na razie planuje 
tylko wyjazd pociągiem czy au-
tobusem na Mapie Google, gdy 
ma zajęcia w pracowni kompu-
terowej. Agnieszka bardzo lubi 
śpiewać i podczas przygotowań 

Dobry sąsiad 
to skarb
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Agnieszka

do występów wokalnych nie 
trzeba jej  namawiać. Zawsze 
cieszy się z każdego małego 
sukcesu scenicznego. 

Agnieszka jest też pasjonat-
ką ogrodnictwa i  zna chyba 
wszystkie odmiany kwiatów, a 
jak czegoś nie zna, to doczy-
ta. Lubię z nią porozmawiać 
na każdy temat, wyrazić opi-
nie, jest nieskora do kłótni, je-
dynie do zaczepek słownych, 
ale na wesoło. Wielką miłością 
darzy swojego kota Alika lubią-
cego psoty i zabawy ze swą pa-
nią. Wydaje mi się, że spędzone 
razem lata w warsztacie przy-
niosły wiele przygód i dobrych 
wspomnień, ale ciągle jeszcze 
się poznajemy.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ
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– osoba wielu pasji
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Bardzo cieszymy się, że po 
długiej przerwie może-

my ponownie rozwijać swo-
je zdolności plastyczne pod 
kierunkiem nowej terapeutki 
Joli Sosińskiej-Mróz, którą 
serdecznie przywitaliśmy w 
naszym Warsztacie Terapii 
Zajęciowej. Co więcej, rów-
nocześnie na początku mar-
ca powstała nowa pracownia 
plastyczna, a wraz z nią na-
sze grono powiększyło się o 
pięciu nowych uczestników. 

Pani Jola uczy nas posługi-
wania się całym bogactwem 
technik plastycznych: malo-
wania farbami, rysowania i ko-
lorowania, wycinania z papie-
ru, japońskiej sztuki składania 

papieru zwanej origami, lepie-
nia z masy solnej i plasteliny. 
Rozwijamy również wyobraź-
nię przestrzenną z zastoso-
waniem techniki wypełniania 
konturów plasteliną. Uczymy 
się też malować na jedwabiu. 

Jest to dla nas ogromna ra-
dość, że wspólnie z instrukto-
rami i nową terapeutką odkry-
wamy zdolności, uczymy się 
nowych umiejętności i cieszy-
my się każdym dniem – tak-
że teraz, gdy pandemia nie-
co utrudnia terapię i musimy 
przebywać w stałych grupach 
i pracowniach.

AGATA KIEJDROWSKA 

Radość
nowych umiejętności
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Wielkanoc to tradycyjne 
oczekiwanie na zmar-

twychwstanie Jezusa. W 
Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej „Wspólna Droga” w Lubo-
niu oczekujemy nie tylko tego 
wielkiego wydarzenia. Przede 
wszystkim bardzo chcieliśmy 

wrócić do tradycji tych świąt 
sprzed pandemii. 

W porównaniu do corocz-
nej wystawy prac uczestników 
WTZ – wystawa w tym roku 
miała bardzo skromny charak-
ter. Wspaniałych artykułów w 

prawdzie nie brakuje, jednak w 
związku z COVID-19 znacznie 
ograniczyliśmy liczbę wytwo-
rów. Ludzie chętniej pozosta-
ją w domach, nie uczestnicząc 
tak ochoczo w kiermaszach 
jak to miało miejsce przed laty. 

Wielkanoc 
„Wspólnej Drogi”

Jednak pomimo pracy WTZ 
w formie hybrydowej udało 
się wytworzyć bardzo wiele 
ciekawych produktów z gliny, 
wikliny i fi lcu. Nie zabrakło 
tradycyjnych jajek, królików, 
baranków i koszyków. Dopeł-
nieniem tych dzieł były nie-
konwencjonalne wyroby ze 
sznurka i haftu japońskiego. 
W trakcie tworzenia jak zwy-
kle dopisywał nam znakomity 
humor. Nie zabrakło śmiechu 
i dobrej zabawy. Zaprasza-
my do obejrzenia fotogalerii 
z przepięknymi pracami na-
szych uczestników. 

KAROLINA UMERLE
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Sport
moją 
pasją 
Mam na imię Kornel. Je-

stem uczestnikiem 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Promyk” w Konarzewie. Od 
dzieciństwa moją pasją jest 
sport, pod każdą postacią. 
Bardzo lubię piłkę nożną i 
wyścigi Formuły 1. Już niedłu-
go rozpocznie się nowy sezon 
Formuły 1, którego nie mogę 
się doczekać.

 W tym sezonie mają się 
odbyć 23 wyścigi – to bardzo 
dużo. Już 26 marca rozpoczęły 
się pierwsze treningi. Zawo-
dy odbywają się w Australii. 
Faworytem zawodów będzie 
Louis Hamilton, kierowca bo-
lida marki Mercedes. To jeden 
z lepszych uczestników i fawo-
rytów wyścigu, któremu kibi-
cuję. Pierwszy wyścig odbył się 
28 marca o 6.00 rano. A cały 
sezon wyścigów będzie w tym 
roku trwał długo. Oczywiście, 
będę trzymał kciuki za wszyst-
kich laureatów konkursu, ale 
sercem będę przy Sebastianie 
Vettelow.

KORNEL KLOREK 
UCZESTNIK WTZ „PROMYK” 

W czasie pandemii w na-
szym Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Otuszu wiele 
się zmieniło. Spotykamy się w 
małych grupach, pracujemy in-
dywidualnie, niektóre z zajęć 
chwilowo zniknęły z grafi ku, 
na przykład spotkania całej 
społeczności, wspólne imprezy 
czy świętowanie. 

Mimo wszystko staramy się 
urozmaicić zajęcia i z przyjem-
nością przyjeżdżać do placówki. 
Wpadliśmy zatem na pomysł or-
ganizowania zajęć sportowych. 
„Żyj zdrowo na sportowo!” – pod 
takim hasłem przebiegały nasze 
zajęcia. Mówiliśmy na temat 
zdrowego stylu życia, odżywia-
nia i oczywiście – ruchu jako 
niezbędnego elementu każdego 
dnia. Odbyły się też rozgrywki 

sportowe. Co prawda nie mo-
gliśmy poczuć klimatu sali peł-
nej kibiców i zawodników, ale 
nawet w reżimie sanitarnym 
możliwa była dobra zabawa. Za 
zaangażowanie i prawdziwie 
sportowego ducha wszyscy zdo-
byliśmy medale. I każdy z nas był 
zwycięzcą.

Sytuacja w warsztatach pew-
nie nieprędko wróci do normal-
ności, ale nie poddajemy się. 
Ruch jest dobry w każdym cza-
sie, a jego wpływ – zbawienny 
dla naszego zdrowia. Polecamy 
zatem wszystkim aktywność 
– wykorzystajcie wiosenną po-
godę, żeby trochę się poruszać i 
poczuć, jakie to przyjemne! 

MARTA MROWIŃSKA 
TERAPEUTKA 
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Każdy 
był zwycięzcą
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W pracowni ogrodniczo-
bukieciarskiej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Promyk” w 
Konarzewie wysiane zostały 
pomidory, papryka i sałata. Na 
początku nasiona trafi ły do do-
niczek, następnie, gdy wykieł-
kują i podrosną, będziemy je 
fl ancować w foliowym tunelu. 

Doniczki ustawiliśmy w na-
słonecznionym miejscu, co 
drugi dzień nawadniamy nasze 
warzywa, dbamy i doglądamy. 
Latem, gdy warzywa już dojrze-
ją, będziemy z nich przyrządzać 
zdrowe potrawy w pracowni 
gospodarstwa domowego. Mu-
simy o nie dbać, aby wyrosły na 
dorodne sztuki. Tak więc podle-
wamy je codziennie, przekłada-
my, aby miały dostęp do słońca, 
sprawdzamy temperaturę w po-
mieszczeniu. 

Lubię patrzeć, jak nasze ro-
ślinki rosną. Jak z małych nasio-
nek przekształcają się w coraz 
to większe rośliny. Czasem się 
zastanawiam, jak z takiego ma-
łego ziarenka może wyrosnąć 
pomidor czy sałata. Jaką ono 
musi mieć siłę, aby przebić się 
przez tę warstwę ziemi, jak ca-
łym sobą podąża za słońcem, jak 
rozwija listki. 

Przyroda jest bardzo interesu-
jąca. Już nie mogę się doczekać, 
kiedy spróbuję pierwszych owo-
ców naszej pracy.

PIOTR BARANOWSKI
UCZESTNIK WTZ „PROMYK” 

Co dzień 
dużo serca 
Nasza promykowa rodzi-

na liczy 89 osób. Każdy w 
niej jest inny, każdy wyjątkowy. 
Każdy wnosi coś innego. Dzi-
siaj przedstawię Kamilę Gib-
kę, która wiele serca wkłada 
w każdy nasz nowy, wspólnie 
przeżywany dzień. 

Kamila ma 32 lata. W naszym 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
„Promyk” w Konarzewie jest 
od 14 lat. Mieszka niedaleko, w 
Dopiewie. Ta skromna, dobra 
dziewczyna o niezwykłym spo-
sobie bycia, posiada wiele talen-
tów. Uwielbia sztukę origami, z 
papieru potrafi  tworzyć wyjątko-
we dzieła. 

Wszystkie jej prace są bar-
dzo estetyczne, precyzyjnie wy-
konane, zawsze wykonuje je 
do samego końca. Stara się je 
ulepszać przy następnym wyko-
naniu. Zawsze uważnie słucha 
wszelkich uwag terapeuty, jed-
nak stara się być samodzielna. 

Bardzo lubi malować, właśnie 
teraz jest w trakcie tworzenia 
nowego obrazu. Wierzę, że bę-
dzie niepowtarzalny. To niezwy-
kle ciepła osoba, która zawsze 
niesie swoją pomoc innym, a 
przy tym chce się czuć potrzeb-
na. 

Poznała język migowy, dzię-
ki któremu może porozumie-
wać się ze swoim „promyczko-
wym” bratem, osobą niesłyszą-
cą. Czuje się zawsze wyróżnio-
na, gdy zostanie poproszona o 
pomoc. Taka jest nasza Kamil-
ka – skromna, wrażliwa dziew-
czyna o wielkim sercu.

AGNIESZKA KUŹLAK
 TERAPEUTKA
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Nasze roślinki 
już rosną
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4 marca gmina Kleszczewo 
otrzymała nieodpłatną żyw-

ność w ramach Programu Ope-
racyjnego „Pomoc Żywnościo-
wa” z Wielkopolskiego Banku 
Żywności w Poznaniu. 

Żywność tę (buraczki, cu-
kier, groszek z marchewką, ka-
sza jęczmienna, makaron, miód, 
mleko UHT, mus jabłkowy, olej 
rzepakowy, pasztet drobiowy, po-
widła śliwkowe, ser podpuszcz-
kowy, szynka drobiowa) wydano 
8 marca w godzinach od 9.00 do 
16.00 w świetlicy wiejskiej w Po-
klatkach dla mniej zamożnych 
mieszkańców gminy. 

Obdarowano 250 kleszcze-
wian. Listę sporządził Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kleszcze-
wie zgodnie z kryterium docho-
dowym na osobę w rodzinie lub 
kryterium na osobę samotnie 
gospodarującą. Pracownicy OPS 
przekazali w wyznaczonym 
czasie, po wcześniejszej telefo-
nicznej informacji, w odpowied-
niej ilości artykuły spożywcze. 

Paniom: Halince, Edycie, Ani, 
Renacie, Natalii dziękuję za trud 
fi zyczny przy wydawaniu pro-
duktów. Warto, ponieważ obda-
rowani wzbogacą swoje gospo-
darstwa domowe w żywność, z 
której mogą sporządzić smacz-
ne dania, a własne zasoby ma-
terialne przeznaczyć na inny cel. 

Wartość wspomnianych arty-
kułów żywnościowych o tonażu 
6.140,72 kg jest wyceniona na 
kwotę 30.223,95 zł. 

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Od lat interesuję się historią 
i wiedzą o społeczeństwie. 

Z łatwością przychodziło mi 
zapamiętywanie dat oraz wy-
darzeń z nimi związanych. 
Wiedzę o społeczeństwie wy-
brałem jako przedmiot obo-
wiązkowy na maturze w części 
pisemnej. Byłem zaskoczony 
pytaniami, ale udało mi się za-
liczyć ten egzamin. Dlaczego 
nawiązuję do historii i wyda-
rzeń historycznych? W mie-
siącu kwietniu wydarzyło się 
co najmniej kilka spraw, które 
znacząco wpłynęły na losy na-
szego kraju.

Pierwsze z historycznych wy-
darzeń miało miejsce w 966 
roku, kiedy Polska przyjęła 
chrzest za czasów panowania 
Mieszka I. Od tej pory jesteśmy 
państwem chrześcijańskim. 
Kolejnym wydarzeniem, które 
co prawda nie miało miejsca 
na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, ale odbiło się 
mocnym echem, to eksplozja 
w Czarnobylskiej Elektrowni 
Jądrowej. Nastąpiła w nocy z 
25 na 26 kwietnia 1986 roku. 
Wtedy byłem jeszcze w brzu-
chu mamy. Silne promienio-
wanie miało miejsce między 

innymi w województwie opol-
skim, gdzie zamieszkiwali moi 
rodzice. W tym roku mija 35 lat 
od wybuchu. 

Kolejnym wydarzeniem, 
które zapisało się w pamię-
ci Polaków to śmierć papieża 
Jana Pawła II w dniu 2 kwiet-
nia 2005 roku o godzinie 21.37. 
Miałem wtedy ukończone 18 
lat i przygotowywałem się do 
matury. Wszyscy pamiętamy 
także datę 10 kwietnia 2010 
roku, kiedy w katastrofi e lotni-
czej pod Smoleńskiem zginęła 
para prezydencka i wszyscy 
pozostali pasażerowie, łącznie 

z załogą. Tego dnia wybiera-
łem się na turnus rehabilita-
cyjny do Gołubia koło Gdyni. 
Czekając na pociąg na dworcu 
kolejowym usłyszałem w radio 
o tragedii. Byłem w głębokim 
szoku. 23 kwietnia każdego 
roku obchodzimy wspomnie-
nie świętego Wojciecha, mę-
czennika, który z pochodzenia 
był Czechem. Jego relikwie są 
złożone w Katedrze Gnieź-
nieńskiej. Jest on patronem 
państwa polskiego. 

Wydarzenia historyczne, 
szczególnie te okrutne i bole-
sne, mogą dzielić społeczeń-
stwo. Jednak o nich trzeba pa-
miętać i przekazywać wiedzę 
z nimi związaną młodszemu 
pokoleniu. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Na kartach historii

Dla mniej zamożnych
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Pomoc wolontariuszy.
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Od lutego tego roku jestem 
w pracowni ceramicznej 

i wróciłam do pisania opo-
wiadań. Są to krótkie utwory, 
przeznaczone głównie dla 
dzieci, ale i dorośli znajdą w 
nich ważne prawdy. Piszę bo-
wiem o przyjaźni, wzajemnej 
pomocy, przyrodzie. Życzę 
miłej lektury. 

*
Pewnego słonecznego, luto-

wego dnia ulepiony przez dzieci 
bałwanek poczuł cieplejsze pro-
mienie słońca. Zaczął się zasta-
nawiać, czy to nie idzie już wio-
sna. Pomyślał kogo tu zapytać, 
czy się nie myli. Zapytał sikorkę, 
która w karmniku dziobała zia-
renka. 

– Droga sikorko, czy to praw-
da, że niedługo przyjdzie wio-
sna?

Ptaszek zatrzepotał skrzydeł-
kami i podfrunął bliżej bałwan-
ka. 

– Tak, to prawda. Już niedługo 
przeniosę się do lasu.

Bałwanek posmutniał. 
– Czy to znaczy, że ja się roz-

topię?
Sikorka zamyśliła się i po 

chwili odpowiedziała: 
– Pójdziemy do mądrej sowy, 

ona zna odpowiedzi na trudne 
pytania.

Bałwanek zgodził się ocho-
czo. Kiedy doszli do dziupli sowy, 
ona głęboko spała. 

– Sowo, sowo obudź się! – za-
wołała sikorka.

Sowa powoli podniosła głowę 
i otworzyła oczy. Sikorka powie-
działa jej o zmartwieniu bałwan-
ka. Nocny ptak zastanowił się 
głęboko, spojrzał na smutnego 
bałwanka i odpowiedział.

– Jesteś ulepiony ze śnie-
gu, a on topnieje. Ale pamiętaj, 
całą zimę dawałeś radość lu-
dziom. Kiedy patrzyli na Ciebie, 
byli szczęśliwi. A teraz masz do 
spełnienia ważne zadanie. 

– Zadanie? Jakie zadanie? – 
zapytał bałwanek. A sikorka aż 
otworzyła dziobek. 

– Dzięki Tobie ziemia będzie 
nawodniona. Zakiełkują kwiaty 
i trawa. Świat stanie się zielony 
i kolorowy. Ludzie będą zachwy-
ceni i zadowoleni. 

– To znaczy, że ja będę w przy-
rodzie? 

Przyjazne
sklepy
Zakupy spożywcze to pod-

stawa, także w czasach 
pandemii. Dawniej, w czasach 
PRL i wcześniej, nie było skle-
pów przystosowanych do po-
trzeb osób z niepełnospraw-
nościami, a dostęp do nich 
był szczególnie utrudniony na 
wsiach. Jedynym przywilejem, 
jaki miały osoby niepełno-
sprawne oraz ich opiekuno-
wie była obsługa poza kolej-
nością. 

Urodziłem się w latach dzie-
więćdziesiątych, więc wyżej 
opisaną sytuację znam jedynie 
z opowieści rodziny i przyja-
ciół. W mojej rodzinnej miej-
scowości sklep spożywczy był 
ulokowany na górce. Osoby z 
trudnościami w poruszaniu się 
i starsze miały problem z wcho-
dzeniem pod tę górkę. Musiały 
bardzo uważać szczególnie 
zimą, gdy było ślisko. Towaru 
na półkach nie było zbyt dużo 
w porównaniu z tym, co jest 
obecnie. 

Jako dziecko chodziłem sa-
modzielnie do sklepu po chleb 
oraz najpotrzebniejsze produk-
ty. Sklep był oddalony od moje-
go domu o około pół kilometra 
i tyle szedłem w jedną stronę. 
Kupowałem taki towar, który 
nie był w opakowaniu szkla-
nym, aby uniknąć stłuczenia, a 
zarazem skaleczenia się. Parę 
lat później otwarto sklepik spo-
żywczy naprzeciwko mojego 
domu, więc nie trzeba było da-
leko chodzić i dźwigać ciężkich 
toreb z zakupami. I najważniej-
sze – sklep był bez barier archi-
tektonicznych, bo znajdował 
się na parterze. Bez kłopotu 
mogłem ściągnąć towar z półki, 
sprawdzić cenę i podjąć decy-
zję, czy warto go kupić. 

Obecnie sklepy wielkopo-
wierzchniowe coraz częściej 
otwierają się na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami i 
dążą do tego, aby zapewnić 
im sprawną obsługę. Drzwi 
wejściowe w takich sklepach 
są odpowiednio szerokie i roz-
suwane, dzięki czemu osoba 
na wózku może bez proble-
mu wejść do środka. W czasie 
pandemii wiele sklepów uru-
chomiło sprzedaż internetową, 
co także jest znacznym udo-
godnieniem dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Większość 
produktów można zakupić nie 
wychodząc z domu.

KRYSTIAN CHOLEWA

– Tak, dasz siłę kwiatom, tra-
wom i drzewom. 

– Będę w kwiatach, w trawie, 
w ziemi? Będę wreszcie koloro-
wy? 

– Właśnie tak. 
– Ale super! – powiedziała 

sikorka i klasnęła w skrzydełka. 
Będę Cię ciągle widziała.

Dziękujemy za odpowiedź.
Sikorka poleciała szukać zia-

renek, a bałwanek uśmiechnął 
się do słońca i powiedział: – Do 
zobaczenia.

PAULINA KOWALSKA
UCZESTNICZKA WTZ W CHODZIEŻY

Będę wreszcie 
kolorowy
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Bałwanek na zdjęciu to ubiegłoroczna praca Jolanty Kowal, 
uczestniczki WTZ w Chodzieży, natomiast choinki 

to praca zbiorowa uczestników pracowni ceramicznej, 
prowadzonej przez instruktorkę Agnieszkę Ryczek.

Autorka Paulina Kowalska.
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Panowie z pracowni stolar-
sko-ślusarskiej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Duszni-
kach własnoręcznie wykonali 
budki lęgowe dla ptaków.

 Rozwiesili je na drzewach 
w pobliskim parku. Teraz po-
zostaje już tylko czekać na pie-
rzastych lokatorów. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

Domki dla ptaków
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Od dłuższego czasu inte-
resują mnie książki od 

mojej siostry, które w wol-
nym czasie chętnie czytam. 
Jako pierwszą przeczytałam 
książkę „Tajemnica klejnotu 
Nefertiti”. Było w niej o rodzi-
nach, które razem pojechały 
do Egiptu, aby pracować nad 
zaginioną świątynią. Było w 
niej też o przygodach piątki 
dzieci, gdy szukały razem za-
ginionej świątyni i w końcu 
udało się znaleźć klejnot kró-
lowej Nefertiti. 

Książkę „W biegu” przeczy-
tałem jako drugą. Było w niej 
o psie, który szybko biegał ze 
swoim przyjacielem chłopcem. 

To schorzenie pokazuje, że 
niepełnosprawność przy-

chodzi nagle i może przytra-
fi ć się w każdym momencie 
życia. Choroba nie wybiera 
i nie ma na nią wpływu ko-
lor skóry, wykształcenie ani 
sytuacja materialna. Drże-
nie rąk czasem kojarzy się 
z nadużywaniem alkoholu, 
jednak jest to również ob-
jaw choroby Parkinsona. 
Nazwa tej choroby pochodzi 
od londyńskiego lekarza Ja-
mesa Parkinsona, który jako 
pierwszy rozpoznał i opisał 
w 1817 roku symptomy tego 
schorzenia.

Każdego roku 11 kwietnia 
obchodzony jest Światowy 
Dzień Choroby Parkinsona, 
upamiętniający urodziny Ja-
mesa Parkinsona. Dzień ten 
– jak czytamy w Wikipedii 
– został ustanowiony przez 
europejskie stowarzyszenie 
powstałe w 1992 roku (Eu-
ropean Parkinson’s Disease 
Association – EPDA) w celu 
zwiększenia świadomości 
społeczeństw na temat choro-
by oraz stymulowania nowych 
badań i innowacji leczenia. Ce-
lem Światowego Dnia Choroby 
Parkinsona jest również szero-
ko pojęta integracja pacjentów 

z chorobą Parkinsona oraz i 
ich rodzin, a także kształto-
wanie postaw przeciwdziała-
jących dyskryminacji i stygma-
tyzacji chorych, szczególnie w 
miejscach pracy.

Dla człowieka, który do-
tychczas był zdrowy, diagnoza 
tej choroby jest szokiem. Nie-
pełnosprawność ruchowa jest 
bardzo widoczna, gdy choroba 
atakuje. Nigdy nie oceniajmy 
osób z niepełnosprawnościami 
przez pryzmat niepełnospraw-
ności. Nie oceniajmy po pozo-
rach, bo one są krzywdzące. 
Osoba z chorobą Parkinsona 

musi być pod stałą kontrolą 
lekarza neurologa, regularnie 
zażywać leki i przestrzegać 
zaleconej diety. Znam osoby 
chore na Parkinsona, które 
mimo nie najlepszego stanu 
zdrowia nie zrezygnowały z 
aktywności fi zycznej i rozwi-
jania zainteresowań. Ta choro-
ba odbiera sprawność, ale nie 
zabiera marzeń. Pomocne w 
akceptacji niepełnosprawności 
mogą okazać się świadectwa 
i biografi e innych osób, które 
uczą się dzień po dniu żyć z tą 
chorobą. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Życie z Parkinsonem

Gdy czytam książki,
lepiej mówię i śpiewam
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Ten chłopiec znalazł szcze-
niaki w wodzie  i skoczył, by 
je ratować. Bo ktoś wrzucił 
pieski do wody, aby je utopić. 
Chłopiec je uratował i został 
bohaterem. A na końcu zgubił 
swojego psa i dostał nowego, 
ale podobnego.

„Gra o wszystko” to była 
książka o koniu, który uciekł 
z cyrku, a potem go znalazła 
dziewczynka i zostawiła konia 
dla siebie i mieli swoje przygo-
dy. Na koniec ten koń został u 
niej. Książka „Złoty taniec” to 
była moja czwarta lektura. A 
piąta pod tytułem: „Zapałka 
na zakręcie” była pełna przy-
gód młodych ludzi, którzy się 
poznali na osadzie i trzyma-
li się razem w szkole. Szósta 
książka pod tytułem: PAX była 
o lisie, który miał na imię PAX. 
Miał on swojego chłopca i ra-
zem mieli swoje przygody, do 
tego niebezpieczne, ale skoń-
czyło się dobrze. 

Te książki przeczytałam i były 
fajne, a teraz mam kolejne. Tylko 
czytam książki z dużymi litera-
mi, lepiej się czyta i chyba lubię 
czytać książki. Trochę mnie roz-
wijają — czytam lepiej i wyraź-
niej mówię, myślę i śpiewam. 
Zauważyłam to po sobie.

ANNA KONOPACKAFO
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Tym razem nie napiszę o 
obrazach, które gdzieś 

hen uciekły, albo o takich, 
które uwypukla się całymi 
powierzchniami w plastiku 
lub przedstawia za pomocą 
pojedynczych punkcików na 
papierowej kartce, zwanych 
brajlowskimi, lecz o czymś, 
co ma szansę zaskoczyć na-
wet tak wytrawnych czytelni-
ków jak w przypadku „Filan-
tropa Naszych Czasów”. 

Jako że nie lubię wszystkiego 
wyjaśniać za wcześnie, przed-
stawię obszerniejszą relację 
związaną z tematem, któremu 
poświęcam ten artykuł. Opo-
wiem tu o wielkich radościach 
przeżywanych przez niewido-
mych intelektualistów, którzy 
mogą bezwzrokowo oglądać 
realne obrazy – nie tyle zwy-
czajnie uwypuklone, lecz wi-
brujące, i zobaczyć rzeczy, 
które wcześniej były dla nich 
niedostępne. Kto by nie chciał 
obejrzeć tego, co inni widzą na 
co dzień! 

Z pewnością jeszcze zbyt 
mało napisałem o oglądaniu 
świata za pośrednictwem do-
tyku, działającego w zastęp-
stwie wzroku. Niewątpliwie, to 
temat fascynujący. Co prawda 
żywotnie dotyczy samych nie-
widomych, ale także innych. 
Każdy przecież może zamknąć 
oczy i spróbować „obejrzeć” 
jakiś obraz opuszkami palców. 
Najczęściej pierwsze wraże-
nia są negatywne – niemal nic 
się nie wyczuwa. To jednak 
niepowodzenie typowe tylko 
dla osób początkujących. Z 
czasem nawet najbardziej za-
twardziałe palce coś wyczu-
ją. To bardzo ważne dla ludzi 
nowo ociemniałych, a najbar-
dziej dorosłych, którzy stracili 
wzrok. O ile dzieci „wchodzą” 
w świat dotyku i dźwięku sto-
sunkowo łatwo, dorośli nie. Ich 
palce, znaczy skóra otaczająca 
opuszki palców, jest zgrubiała 
i nieczuła. Trzeba mocno się 
postarać, by zmiękła i zaczęła 
odczuwać dotykowe bodźce. 
Dzieci jeszcze nie pracowały, 
skóra ich palców nie miała po-
wodu zgrubieć, pozostała więc 
delikatna i czuła. 

Traktowanie obrazu jako 
zjawisko wyłącznie optyczne 
nie jest uzasadnione. Nie bar-
dzo wiadomo, dlaczego obraz 
miałby kojarzyć się wyłącznie 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

ze światłem i jego odbiciami. 
Owszem, najczęściej i naj-
bardziej konkretnie mamy do 
czynienia ze świetlnymi bodź-
cami rejestrowanymi przez 
siatkówkę oka, ale wszystko, 
co nas otacza, manifestu-
je swoją obecność na różne, 
charakterystyczne dla siebie 
sposoby. To, że obrazy zajmują 
nas najbardziej, wynika z nie-
samowitej sprawności zmysłu 
wzroku, bodaj nieporówny-
walnej do niczego innego, jed-
nak pozostałe zmysły są także 
efektywne i fascynujące. Nale-
ży przyznać, że zapachy, któ-
re do nas docierają, także są 
jakimiś obrazami otaczającej 
rzeczywistości. Albo dźwięki, 
które generują otaczające nas 
obiekty lub jedynie zniekształ-
cają dźwięki płynące z innych 
źródeł. Słyszymy wtedy echa, 
pogłosy, zaburzenia głośności i 
słyszalnych częstotliwości. 

Gdy chodzi o dotyk, mamy 
do czynienia z pewną jego 
wadą – można go wykorzysty-
wać wyłącznie w odniesieniu 
do obiektów znajdujących się 
w niewielkiej odległości. Nie 
mamy możliwości, by któryś z 
naszych członków wyciągnąć 
dalej i pomacać coś, co jest do-
siężne dla wzroku. Dotykamy 
tylko to, co jest w zasięgu rąk, 
znacznie rzadziej i mniej efek-
tywnie stóp. Właśnie – stopy! 
Czy wiecie, że są ludzie, którzy 
potrafi ą nimi grać na gitarze? A 
układanie kostki Rubika stopa-
mi i to na czas? Prawda, że to 
niesamowite?! 

Wróćmy do zmysłu dotyku, 
który daje nam wiele cieka-
wych możliwości. Ma niepo-
wtarzalną specyfi kę. Okazuje 
się, że można ją wykorzystać 
dla dobra niewidomych. Jaką? 
Niniejszy artykuł właśnie to 
zaprezentuje.

Za Encyklopedią PWN oraz 
portalem Doz.pl:

Dotyk to zdolność odczuwa-
nia mechanicznych bodźców, 
działających na powierzchnię 
skóry, realizowana za pomocą 
receptorów ulokowanych w 
skórze właściwej i głębokiej 
warstwie naskórka. Zawdzię-
czamy to wyspecjalizowanym 
narządom zmysłowym o zróż-
nicowanej funkcji. Wskazane 
źródła wyjaśniają, że detekto-

rami miejsca działania bodźca 
są komórki Merkela. Pomagają 
ustalić, gdzie na skórze znaj-
duje się punkt odczuwający 
zewnętrzny bodziec, na przy-
kład ucisk. Ciałka Meissnera 
wykrywają zmiany siły dotyko-
wych bodźców, powstających 
na przykład przy przesuwaniu 
palcem po powierzchni „oglą-
danego” przedmiotu. Z kolei 
ciałka Paciniego reagują na 
bodźce krótkotrwałe i  szybko 
zmieniające się, na przykład 
wibracje. Jak się okazuje, we-
dług informacji zamieszczo-
nych we wskazanych źródłach, 
receptory dotyku są najgęściej 
rozmieszczone w skórze opu-
szek palców, a także w skórze 
warg i  na koniuszku języka. 
Ludwik Braille, mimo młodego 
wieku, najwyraźniej wiedział, 
że wypukłe punkty należy wy-
macywać właśnie opuszkami 
palców. Proszę sobie wyobra-
zić, że można je odczytywać 
także wargami. W Polsce mie-
liśmy niewidomego pisarza i 
działacza (Michała Kaziowa), 
który po utracie wzroku i rąk 

w czasie wojny czytał w brajlu 
właśnie wargami. Słyszeliśmy 
także o doświadczeniach oglą-
dania otoczenia za pomocą 
śluzówki wewnątrz ust – pod-
niebienia czy języka. Nie wiem 
jak wy, ale ja także dobrze od-
czuwam dotyk końcem nosa, 
policzkami czy czołem. Trud-
no mi się spierać z naukow-
cami, ale ograniczenie stref 
najlepszego odczuwania do-
tyku do wymienionych trzech, 
nie całkiem zgadza się z mo-
imi doświadczeniami. Warto 
przy tej okazji powiedzieć, 
że czucie dotyku współdziała 
z innymi rodzajami czucia po-
wierzchniowego. Na przykład 
wrażenie wilgotności powstaje 
wskutek jednoczesnego po-
drażnienia receptorów dotyku 
i  zimna, za co odpowiadają 
termoreceptory. 

Czujemy bodźce dotykowe 
wywołane przez określone, 
wystarczająco silne zmiany 
w obrębie powierzchni skóry. 
Najczęściej chodzi o jej od-
kształcenie, podczas gdy wca-
le nie odczuwamy równomier-

Wibrujące
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nego na nią ucisku. Łatwo się o 
tym przekonać – dotknijmy na 
dłużej końcem palca blatu sto-
łu. O ile w pierwszej chwili to 
poczujemy, zaraz przestanie-
my. Żeby poczuć blat ponow-
nie, musimy ruszyć palcem. 
Wtedy impulsy powstałe w wy-
niku pobudzenia receptorów 
dotyku i ucisku będą przesłane 
do odpowiednich ośrodków 
kory mózgowej i uświadomi-
my sobie, że je czujemy. Tylko 
marzyć, by zawsze były to miłe 
bodźce, a nie przeciwnie. Jak 
wszystko na świecie, to samo 
w różnym wykonaniu może 
być przyjemne albo straszne.

Nawiązując do tytułu ar-
tykułu, opowiem o dobro-
dziejstwach wynikających z 
istnienia ciałek Paciniego. W 
zupełnie niespodziewany dla 
niewidomych sposób wiąże się 
z nimi jedna z najcudowniej-
szych przygód w historii świa-
ta – widzieć nie widząc. 

Ktoś, kogo kilka lat później 
określiliśmy mianem ojca pol-
skiej tyfl oinformatyki, mój nie-
widomy przyjaciel, doktor Sta-
nisław Jakubowski, zadzwonił 
do mnie z zapytaniem, czy 
chciałbym złożyć wniosek 
o przyznanie mi urządzenia 
służącego do czytania zwy-
kłego druku, który nazywamy 
czarnym drukiem. Nie bardzo 
wiedziałem o czym mówi, za-
pytałem więc o co chodzi. W 
latach 80. nie było przecież 
żadnej takiej możliwości. Kie-
dy opowiedział, jak to Polski 
Związek Niewidomych za-
łatwił poważną państwową 
dotację na zakup produkowa-
nego w Stanach urządzenia, 
zgłosiłem swój akces do jego 
pozyskania. Jako absolwento-
wi informatyki UW przyznano 
mi to bez większych kłopotów 
i Staszek osobiście mi go przy-
wiózł. Rozpoczęło się szkole-
nie w posługiwaniu się nim. 

– Marku, musisz wiedzieć, 
że czytanie przy pomocy tego 
urządzenia nie jest proste. Wy-
maga dłuższego i dosyć wy-
czerpującego szkolenia. Jak 
rozumiem, zdecydowałeś się 
na nie? 

– Oczywiście! 

Byłem ledwie co po studiach 
i chwytałem każdą okazję uła-
twiającą naukę i pracę. Jak bym 

mógł z tego nie skorzystać! 
Natychmiast zabraliśmy się do 
pracy. Staszek przyjeżdżał do 
mnie wiele razy – nawet nie 
pamiętam ile. Mozoliłem się 
okropnie, ale nie narzekałem. 
Kiedy przyjechał po raz pierw-
szy, nic nie rozumiałem z tego, 
co jakobym miał odczytać, jed-
nak już podczas drugiego spo-
tkania potrafi łem to robić. Kto 
by się spodziewał, że niedługo 
potem kompletnie zakocham 
się w tym „cacku”. Jest tak 
do dzisiaj. Nie używam tego 
urządzenia zbyt często, a mój 
szacunek do niego i uznanie 
dla jego twórców nie maleją. 
Używam go rzadko, ponieważ 
życie nie daje mi na to czasu. 
Nieustannie marzę, by wy-
skrobać trochę więcej wolnych 
godzin i się nim „pobawić”. W 
każdym razie taki mam plan.

Tak się „rozkochałem” w 
tym czytającym urządzeniu, 
że kiedy już założyłem, zresztą 
razem z dr Stanisławem Jaku-
bowskim spółkę Altix, zgłosi-
liśmy akces do fi rmy Telesen-
sory – producenta urządzenia, 
by zostać jej polskim deale-
rem. O ile pierwszy kontakt z 
urządzeniem miałem bodaj w 
roku 1986, a fi rmę stworzyłem 
w roku 1989, dealerem zosta-
liśmy w roku 1990. Mieliśmy 
dzięki temu udział w promocji 
tego niebywałego rozwiązania 
wśród niewidomych intelek-
tualistów. Przecież nie mogli-
śmy tego zaniedbać – każdy 
wykształcony niewidomy chce 
pomagać innym, którzy są na 
studiach i dążą do znalezienia 
pracy intelektualnej.

Najwyższy czas na przedsta-
wienie urządzenia fi rmy Tele-
sensory – Optacon, który słu-
ży do dotykowego oglądania 
grafi ki, między innymi czyta-
nia tekstu. Niewidomi czyta-
ją słuchając lektorów – praw-
dziwych lub komputerowych, 
albo zamieniając zwykły tekst 
na wersję brajlowską i doty-
kając wypukłych punkcików, 
tworzących brajlowskie liter-
ki. Optacon daje zupełnie inną 
możliwość. Widzą go Państwo 
na zamieszczonym tu zdjęciu. 
To, że jego elektronika jest za-
mknięta w uwidocznionej tu 
obudowie, a urządzenie dzia-
ła dzięki akumulatorowi ulo-
kowanemu w jej wnętrzu, nie 

obrazy
wymaga komentarzy i wyja-
śnień. Głównymi elementa-
mi Optaconu są: specjalistycz-
na kamerka, kabel i specjalny, 
dotykowy ekran, zwany dekta-
ilem. W sprytnym kablu, łączą-
cym kamerkę z urządzeniem, 
mieści się 144 osobnych nite-
czek, przewodzących prąd o 
nieznacznym natężeniu. W ka-
merce zamontowano również 
144 elementy światłoczułe, w 
których zarejestrowane natę-
żenie światła jest zamieniane 
na proporcjonalnie silne, elek-
tryczne impulsy. Płyną one ka-
blem do elektroniki urządzenia 
i powodują ożywienie cieniut-
kich szpileczek, ulokowanych 
pionowo w dektailu. Jest ich 
tyle samo, a więc 144. Są uło-
żone w 6 kolumnach i 24 rzę-
dach. Tam, gdzie czujnik w ka-
merce zarejestruje ciemną bar-
wę, odpowiadająca mu szpi-
leczka w dektailu unosi się do 
góry i wibruje. Tam, gdzie jest 
biało, szpileczka tkwi nieru-
chomo w środku ekraniku. Coś 
niebywałego! Niby nic, ale kie-
dy uruchomi się urządzenie, 
podłoży pod kamerkę książkę 
z literami o kolorze czarnym 
(znaczy najlepiej czarnym, a 
w gruncie rzeczy chodzi o ja-
kąkolwiek różnicę pomiędzy 
tłem i grafi ką), wystarczy poło-
żyć palec na dektailu i uwrażli-
wić go na wibracje szpileczek! 
Właśnie – wibracje! 

Szkolenie prowadzone 
przez Staszka miało na celu 
pobudzenie moich ciałek Pa-
ciniego. Opuszki palców miały 
się stać wrażliwe na wibracje 
wspomnianych szpileczek, 
ale chodziło nie tylko o to. Jak 
zatem czyta się przy pomocy 
Optaconu? 

Wyciągamy z regału książ-
kę, której nie wydrukowano 
w brajlu, tak samo jak nie ze-
skanowano i przygotowano 
jej cyfrowej wersji, żeby czy-
tać przy pomocy syntezatora 
mowy. Kładziemy ją na stole 
obok Optaconu, rozwijamy 
wspomniany kabel, otwieramy 
książkę na wybranej stronie 
i kładziemy na niej kamerkę. 
Jest podłączona do specjalnego 
doku na końcu wspomnianego 
kabla. Włączamy urządzenie, 
kładziemy wskazujący palec 
na dektailu i jesteśmy goto-
wi. Kamerkę ujmujemy drugą 
ręką, jakby to był pendrive i 
machamy delikatnie w lewo i 
prawo, w górę i w dół, przesu-
wając ją po papierze. Szukamy 
pierwszej linijki tekstu. Kiedy 
trafi amy na miejsca białe, szpi-
leczki tkwią leniwie w środku, 
a nasz palec może jedynie się 
„nudzić” – nie ma nic do ro-

boty. Kiedy jednak natrafi my 
na czarne miejsca, ożyją szpi-
leczki, które im odpowiadają. 
Znajdujemy pierwszą linijkę, 
więc zaraz kierujemy kamerkę 
maksymalnie na lewo, by od-
naleźć pierwszą literkę. 

Zaczynamy czytać. Na dek-
tailu wibrują szpileczki odpo-
wiadające kształtom rejestro-
wanych zaciemnień. Opuszka 
palca jest już uwrażliwiona na 
wibracje i „widzimy” znak po 
znaku, kolejne linijki i zdania. 
Pod palcem mamy prawdziwe 
grafi czne duże czy małe „a”, 
„b”, „c”, wszystko, co jest wy-
drukowane. Przesuwamy ka-
merkę poziomo od strony le-
wej do prawej i rozpoznajemy 
kolejne litery. Potem wracamy 
na lewy skraj, nieco obniżamy 
kamerkę i czytamy kolejną li-
nijkę. Optacon pokazuje ob-
razy, na przykład litery, w ich 
prawdziwym kształcie. 

Opisywane tu czytanie nie 
jest proste. Podczas szkole-
nia okazuje się, że skóra nie 
jest specjalnie czuła, a kiedy 
to się poprawi, walczymy z 
trudnością prowadzenia ka-
merki poziomo, by nie gubić 
linijki. Przesuwanie kamerki 
powoduje dynamiczne zmiany 
aktywności poszczególnych 
szpileczek. Pokazują „W”, za-
raz „i”, „ę” i „c”, by wreszcie nie-
widomy odczytał słowo „Więc”. 
Zabiera to sporo czasu, ale się 
da oraz wykonuje się to coraz 
sprawniej, szybciej.

Jak się okazało, czytanie 
czarnego druku tą wibrującą 
metodą przynosi sukces. Tem-
po czytania tylko na początku 
jest rozczarowujące, z czasem 
się zmienia i staje się akcepto-
walne. Najlepsi w tej dziedzi-
nie potrafi li czytać w tempie 
odpowiadającym czytaniu tek-
stu głosem. 

O ile system brajlowski pole-
ga na zamianie liter na zgod-
ne z notacją Braille’a wypu-
kłe, dotyczy jedynie alfabetu 
i podstawowych znaków, na 
przykład interpunkcyjnych, 
Optacon pokazuje dowolną 
grafi kę. Wykorzystując tę jego 
cudowną funkcjonalność, kie-
dyś położyłem na stole mapę 
Polski – samochodową, taką, 
którą często oglądają moi bli-
scy, chciałem bowiem spraw-
dzić czy Optacon sobie z nią 
poradzi. Jak wiadomo, mapa 
to mnóstwo kolorowych gra-
fi cznych obiektów: trasy, rzeki, 
inne zbiorniki wodne, miasta, 
inne miejscowości oraz bodaj 
tysiące napisów o różnej wiel-
kości. 

ciąg dalszy na str. 22
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Telefony komórkowe, a 
zwłaszcza smartfony, 

w ostatnich latach zdomi-
nowały nasze życie. Chy-
ba mało kto ma w swoim 
otoczeniu kogoś, kto nie 
posiada własnego telefonu 
komórkowego, choćby trady-
cyjnego z przyciskami. Kla-
syczne telefony komórkowe 
wciąż cieszą się popular-
nością – szczególnie wśród 
seniorów po 75 roku życia i 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Telefony, do 
których ci użytkownicy się 
przyzwyczaili, posiadają je-
dynie podstawowe funkcje, 
co sprawia, że przy zmianie 
aparatu nie trzeba zapo-
znawać się z wieloma jego 
funkcjami jak ma to miejsce 
w przypadku urządzenia do-
tykowego.

Ale są z pewnością i tacy 
posiadacze klasycznych tele-
fonów komórkowych, którzy 
noszą się z zamiarem kupna 
telefonu dotykowego. Wśród 
osób nie zaznajomionych 
z technologiami mobilnymi 
wciąż pokutuje mit, że smart-
fony sporo kosztują. Faktem 
jest, że ceny tych urządzeń 
przewyższają koszt zakupu 
zwykłego telefonu komórko-
wego, jednak nie trzeba od 
razu sięgać po urządzenie z 
najwyższej półki. Tu rodzi się 
zasadnicze pytanie: na co na-
leży zwrócić uwagę i czym się 
kierować podejmując decyzję 
o zakupie pierwszego w życiu 
smartfonu? 

Gromadząc podstawowe 
informacje o smartfonach 
warto wiedzieć, że na pol-
skim rynku są dostępne dwa 
rodzaje urządzeń: smartfony 
z systemem Android produko-
wane przez różne fi rmy, m.in. 
Samsung, LG Electronics, Hu-
awei, Xiaomi i inne oraz tak 
zwane iPhone’y produkowane 
przez Apple – amerykańskie 
przedsiębiorstwo informa-
tyczne z siedzibą w Cupertino 
w Kalifornii. Apple to marka 
słynąca także z macbooków 
(przenośnych komputerów z 
systemem macOS) czy doty-
kowych iPadów, których coraz 
lepsze rozdzielczości ekra-

nów pozwalają na zastąpie-
nie nimi tradycyjnych lapto-
pów. Zastanawiając się, które 
urządzenie wybrać, przede 
wszystkim musimy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jaką 
sumę jesteśmy w stanie na 
jego zakup przeznaczyć i w 
jaki sposób będziemy z nie-
go korzystać – to znaczy, czy 
będzie służyło nam wyłącznie 
do prowadzenia rozmów tele-
fonicznych i video oraz prze-
glądania Internetu, czy raczej 
również do wykonywania do-
brej jakości zdjęć, pisania e-
maili, sporządzania notatek, 
czytania e-booków itp.? 

Wielkość pamięci RAM i do-
myślnej pamięci, czyli miejsca 
na wszystkie aplikacje i dane 
w telefonie, również ma zna-
czenie przy wyborze telefonu. 
Jeśli na urządzeniu planuje-
my przechowywać aplikacje 
systemowe (zainstalowane 
fabrycznie, które zakupio-
ne urządzenie już posiada) i 
kilka dodatkowych, zapew-
ne wystarczy 32 G domyślnej 
pamięci i 2 lub 3 GB pamięci 
RAM. Jeżeli natomiast chcemy 
korzystać z wielu aplikacji, 
przechowywać na telefonie 
pobrane z Internetu pliki, no-
tatki, zdjęcia, fi lmy i doku-
menty elektroniczne, lepszym 
rozwiązaniem będzie wybór 
urządzenia z minimum 64 GB 
domyślnej pamięci lub 128 
GB. Wszystko zależy od indy-
widualnych preferencji użyt-
kownika. Na urządzeniach z 
systemem Android możemy 
poszerzyć pamięć domyślną 
korzystając z fi zycznej karty 
pamięci wkładanej do telefo-
nu. Takiej możliwości nie dają 
urządzenia z systemem iOS 
marki Apple. 

Kolejna kwestia, na którą 
warto zwrócić uwagę przy za-
kupie smartfonu, to przekątna 
ekranu oraz udogodnienia dla 
użytkowników z niepełno-
sprawnościami, jakie oferuje 
system. Zbyt mała przekątna 
ekranu (czyli niewielki roz-
miar telefonu) może powo-
dować trudności w czytaniu 
treści lub w ogóle w codzien-
nym użytkowaniu. Dlatego le-
piej zdecydować się na zakup 

urządzenia z większą prze-
kątną ekranu, przy czym trze-
ba zwrócić uwagę również na 
tak istotną kwestię jak waga 
urządzenia (aparat może wy-
dawać się zbyt ciężki w dłoni 
podczas użytkowania, co jest 
niewygodne). Większość do-
stępnych na rynku urządzeń 
posiada udogodnienia w po-
staci możliwości powiększa-
nia czcionki, zastosowania 
dużego kontrastu czcionek, 
motywu o dużym kontraście, 
dużego kontrastu klawiatu-
ry, dużego wskaźnika myszy 
lub touchpada, podświetlenia 
przycisków, korekcji kolorów, 
powiększenia ekranu czy za-
stąpienia tekstu pisanego gło-
sem. W najnowszej 11 wersji 
systemu Android wdrożona 
została m.in. lepsza ochrona 
danych gromadzonych przez 
aplikacje. Android 11 umożli-
wia także łatwiejsze obsługi-
wanie rozmów online – zmia-
na polega na umieszczeniu w 
jednym miejscu wiadomości 
pochodzących ze wszystkich 
zainstalowanych na urządze-
niu komunikatorów. Z kolei 
użytkownicy systemu iOS w 
wersji 14 mogą liczyć na udo-
godnienia w zakresie dostęp-
ności, m.in. w postaci funkcji 
„stuknięcia w tył” umożliwia-
jącej szybkie wykonywanie 
czynności poprzez dwukrotne 
lub trzykrotne stuknięcie w tył 
iPhone’a. Działają także udo-
godnienia dotyku przydatne 
osobom mającym kłopoty z 
korzystaniem z ekranu do-
tykowego (ustawienia te po-
zwalają zmienić sposób, w 
jaki ekran reaguje na dotyk). 
Ciekawa jest też w iOS 14 
funkcja rozpoznawania ob-
razków, dzięki której iPhone 
stara się odczytywać głosem 
syntetycznym, co znajduje 
się na obrazkach, zarówno w 
aplikacjach jak i na stronach 
internetowych. System iOS 
14 może również rozpozna-
wać wybrane dźwięki z oto-
czenia i powiadamiać o nich 
użytkownika, co uważam za 
szczególnie przydatne oso-
bom z niepełnosprawnościa-
mi narządu wzroku.

KAROLINA KASPRZAK
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Proszę sobie wyobrazić – 
zdołałem coś zobaczyć! Na 
mapie obiekty mają różne ko-
lory, co stwarzało dodatkowe 
trudności, ale zdołałem je po-
konać. Im ciemniejszy punkt, 
tym mocniejsze wibracje 
szpileczek. Kolejna trudność 
związana jest ze stosunkowo 
kiepską rozdzielczością dekta-
ilu. W końcu mamy tam jedy-
nie 144 szpileczki. To znacz-
nie mniej niż w urządzeniach, 
które służą ludziom widzącym. 
Dla zwykłych tekstów i rysun-
ków może to jednak wystar-
czyć. 

Używałem tego urządze-
nia w swojej pracy przy kom-
puterze, a dokładniej przy 
komputerowym monitorze. Z 
Optaconem można bowiem 
połączyć różne kamerki. Mam 
ich trzy. Jedna powiększa gra-
fi kę do około 2.5-krotnie, dru-
ga 4-krotnie, a trzecia służy do 
oglądania grafi ki wyświetlonej 
na monitorze. Praca z tą trze-
cią jest gehenną – wymaga 
długotrwałego unoszenia ręki 
trzymającej kamerkę. Wiecie, 
jak to boli?! Oglądałem więc 
ekran po ekranie z dużymi 
przerwami. Po 2, 3 minutach 
ręka bezsilnie opadała na stół, 
by choć trochę odpocząć. Po 
przywróceniu sił, ponawiałem 
oglądanie ekranu. W przy-
padku czytania dokumentów 
i książek ta niedogodność nie 
zachodzi. Mimo opisanego 
bólu ręki, dzięki Optacono-
wi udało mi się napisać kilka 
komputerowych programów. 

Nie sądźcie, że nie spróbo-
wałem obejrzeć innych ob-
razów. Niestety, nie mogłem 
osiągnąć zadowalających re-
zultatów. Ciekawe obrazy są 
kolorowe i skomplikowane, a 
dektail daje tylko namiastkę 
grafi ki. Nie mogłem więc tak 
dokładnie jak bym chciał obej-
rzeć krajobrazów, dzieł sztuki, 
twarzy bliskich mi osób. Tak 
czy inaczej, dzięki Optaco-
nowi można poznać coś, co 
nam odebrano razem z utra-
tą wzroku. Mimo znaczących 
uproszczeń wynikających z 
liczby 144, urządzenie, które 
przedstawiłem, jest absolutną 
rewelacją. Gdyby tak jeszcze 
móc obejrzeć ładną twarz mo-
jej żony, synów, kiedyś rodzi-
ców, a teraz przyjaciół? 

Wibrujące
obrazy Jaki smartfon 

wybrać?
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Od września 2020 roku 
w pracowni krawiec-

ko-dziewiarskiej Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Śremie 
uczymy się sztuki splotów ze 
sznurków zwanej makramą. 
Należy przy tym dodać, że su-
pełki wykonujemy za pomocą 
samych dłoni, bez użycia igły 
czy szydełka. 

Jak możemy wyczytać w 
„Wikipedii”, ta technika wią-

zań przedostała się do Europy 
ze starożytnej Asyrii i Babilo-
nii. W wiekach średnich ma-
krama znalazła zastosowanie 
przy ozdobie królewskich szat. 
Później za jej pomocą wyko-
nywano pokrycia na łoża, sofy, 
fotele. W ostatnich latach po-
nownie powróciła do łask i jest 
wykorzystywana do tworzenia 
kwietników, naszyjników, makat 
ściennych oraz toreb i plecaków. 

Ja przygodę z makramą za-
cząłem od robienia bransolet-
ki i trzeba przyznać, że dość 
łatwo i szybko ją wykonałem. 
Następna rzecz była już trud-
niejsza – kwietnik. Do jego 
zrobienia trzeba dużo czasu, 
pracy, uruchomienie wyobraź-
ni. Niezbędna jest też umie-
jętność wykonania węzłów 
prostego, skrętnego i mocują-
cego. Ostatnim i najtrudniej-

FO
T.

 K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K

Makramowy 
zawrót głowy

szym moim zadaniem z ma-
kramy było wykonanie półki. 
Ona jest również pracochłon-
na; dodatkowo musiałem się 
nauczyć splotu belkowego. 

Przy pracy pomaga mi tera-
peutka Kasia, opiekunka na-
szej pracowni. Makrama uczy 
nas cierpliwości i dokładno-
ści, ale muszę przyznać, że 
efekty tego wyczerpującego 
zajęcia są bardzo ładne i cie-
szą oko. Tworzenie jej jest do-
brym sposobem na relaksację, 
wyciszenie, pobycie w swoim 
towarzystwie ze swoimi my-
ślami. Zachęcam wszystkich 
do nauczenia się tej sztuki 
wiązań.

PRZEMYSŁAW ŚLIWIŃSKI
UCZESTNIK WTZ W ŚREMIE 

FO
T.

 (
2

X
) 

A
R

C
H

IW
U

M
 W

T
Z

 W
 Ś

R
EM

IE



STRONA24 KWIECIEŃ 2021

Każda kobieta pragnie być 
elegancka, a już zwłasz-

cza w swoje święto. Marzenie 
uczestniczek Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Dusznikach 
zostało zrealizowane i w dniu 
kobiet odwiedziły one zakład 
kosmetyczny Joanny Augusty-
niak w Dusznikach. Oddały się 
tam w troskliwe i profesjonalne 
ręce. 

Wróciły do WTZ zadowolone 
z nowych fryzur, pomalowanych 
paznokci i makijaży. Dzięki tej 
niespodziance poczuły się pięk-
ne i spełnione. W Warsztacie 
czekali na nich panowie z kwia-
tami i życzeniami. Każda kobieta 
dostała także muffi  nkę ze spe-
cjalną sentencją. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

Piękne
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Na samym początku, od 
2018 roku do roku 2020 

pracowałam przez dwa lata w 
„Kaletniku” – fi rmie zajmują-
cej się szyciem rękawic. Jesz-
cze oprócz klepania i wywra-
cania rękawic, miałam dodat-
kowe obowiązki, sprzątanie i 
musiałam nadążyć ze wszyst-
kim.

W zeszłym roku mnie zwol-
nili i powiedzieli, że mam szu-
kać sobie nowej pracy. Tak jak 
powiedzieli, tak też zrobiłam. 
Powiedziałam mojej najlep-
szej przyjaciółce, że mam po-
szukać sobie pracy. 16 wrze-
śnia 2020 zostałam zatrud-
niona w „Starbucksie” w Sta-
rym Browarze na Półwiejskiej 
w Poznaniu.

Tego dnia byłam bardzo 
miło przyjęta do pracy. Pra-
cuję z bardzo młodymi ludź-
mi i uczę się czegoś nowe-
go. W tym roku od lutego we-
szły do produkcji nowe kanap-
ki, które nauczyłam się robić. 
Mam bardzo wyrozumiałe sze-
fostwo, nie takie, jak to w po-

Przyjęli mnie 
przedniej pracy. Niedawno po-
znałam nowego menadżera, z 
którym bardzo dobrze mi się 
pracuje, tak jak z innymi pra-
cownikami. Ogólnie praca nie 
jest dla mnie za ciężka, więc 
się nie nadźwigam.

Jestem z obecnej pracy bar-
dzo zadowolona i myślę, że 
moje szefostwo też jest ze mnie 
zadowolone. Cieszę się bardzo, 
że mogę z nimi pracować, a 
mojej przyjaciółce jestem bar-
dzo wdzięczna, że mam pracę 
w „Starbucksie” i że mnie przy-
jęli bardzo miło i ciepło do ze-
społu. Jestem im za to wszyst-
kim wdzięczna. I również za to, 
że ich wszystkich poznałam.

IZABELA ALBERTI
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA”
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W powyższym stwierdze-
niu mowa jest oczywi-

ście o pytaniu, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wyko-
rzystać je również w kontek-
ście czytelnictwa. Czytanie 
książek rozwija intelektualnie 
oraz poszerza zasób słow-
nictwa, co przekłada się na 
łatwiejsze wypowiadanie się 
na piśmie, a w szczególności 
kształtuje naszą wiedzę o ota-
czającym świecie, uczy wraż-
liwości na piękno i umożliwia 
wykorzystanie czasu wolnego 
w pożyteczny sposób.

Myślę, że wśród czytelni-
ków naszego miesięcznika są 
osoby, które systematycznie 
czytają książki i czasopisma 
drukowane, a także mają swoje 
ulubione pozycje wydawnicze. 
Wielu ma zapewne w swojej 
domowej biblioteczce książki, 
do których często wraca czy-
tając je po kilka albo nawet 
kilkanaście razy. Niekoniecz-
nie muszą do nich zaliczać się 
dzieła literatury polskiej czy 
światowej, bowiem każdy czy-
telnik odnajduje wartości w in-
nych gatunkach – mogą to być 
na przykład powieści, książki 
historyczne i popularnonau-
kowe, literatura faktu, beletry-
styka, opowiadania, thrillery 
lub horrory. Grupa czytelników 
jest bowiem zróżnicowana. 
Zaliczają się do nich miłośnicy 
klasyki literatury pięknej, któ-
rzy chętnie wracają do dzieł 
Mickiewicza czy Sienkiewi-
cza, inni z kolei wolą noblistkę 
Olgę Tokarczuk, a jeszcze inni 
– książki poświęcone kulturze i 
sztuce współczesnej. 

W dzisiejszych czasach czło-
wiek staje przed niełatwym wy-
borem – wziąć do ręki książkę 
czy urządzenie mobilne? A 
może połączyć jedno z drugim 
czytając e-booka? Technolo-
giczne wynalazki XXI wieku 
ułatwiły nam życie, ale też „od-
ciągnęły” od czytania. Rzecz 
jasna – nie wszystkich, jednak 
coraz mniej ludzi ma czas i 
ochotę na czytanie książek. Za-
stanawia więc zatem, jaki jest 
stan czytelnictwa w Polsce? Nie 
najlepszy. Powodów do rado-
ści nie ma, jednakże niespełna 
dwa lata wstecz odnotowano 
niewielki wzrost osób, którym 

udało się przeczytać przynaj-
mniej jedną książkę w roku. 
Pierwsze badanie czytelnictwa 
w Polsce zostało przeprowa-
dzone w 1992 roku. Coroczne 
raporty na ten temat publikuje 
na swojej stronie internetowej 
Biblioteka Narodowa, która 
prowadzi systematyczne bada-
nia czytelnictwa na ogólnopol-
skiej, reprezentatywnej próbie 
osób w wieku 15 i więcej lat. I 
tak: z raportu za rok 2019 wyni-
ka, że 39% badanych przeczy-
tało przynajmniej jedną książ-
kę. W podstawowych źródłach 
pozyskiwania książek czytelni-
cy wskazali: zakup (41%), po-
życzenie od znajomego (35%), 
prezent (31%), wypożyczenie z 
biblioteki (27%) i własny księ-
gozbiór (20%). 

Jaką formę czytania książek 
najchętniej wybierają Polacy? 
Niekwestionowaną jest oczy-
wiście forma tradycyjna, czyli 
papierowa. Tę wybiera najchęt-
niej większość czytelników. Po 
e-booki, jak wynika z raportu, 
sięga około 6% badanych osób. 
Dla większości czytelników 
e-booki i audiobooki stanowią 
uzupełnienie książek tradycyj-
nych, dlatego te osoby łączą 
czytanie ze słuchaniem. Smart-
fon lub tablet może stanowić 
świetny czytnik e-booków, 
pod warunkiem że faktycznie 
je czytamy, a nie rozpraszamy 
uwagę czymś innym na telefo-
nie. Uważne czytanie i aktywne 
słuchanie sprzyjają rozwijaniu 
koncentracji uwagi. 

Audiobooki są rozwiązaniem 
dla osób, które nie czytają, na 
przykład dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Wybór odpowiedniej publika-
cji, przygotowanej w zrozu-
miałym i przystępnym języku, 
umożliwiają aplikacje mobilne 
z audiobookami. Wybierając 
książkę dla osoby z tego rodza-
ju niepełnosprawnością warto 
wziąć pod uwagę jej zaintere-
sowania. Dla osoby, która lubi 
psy, ciekawe okażą się z pew-
nością książki poświęcone pie-
lęgnacji czworonogów. Mogą to 
być też opowiadania o przyjaź-
ni ze zwierzętami czy inne au-
diobooki o tej tematyce. 

KAROLINA KASPRZAK

Wiosna uznawana jest za 
najpiękniejszą porę roku i 

trudno się z tym twierdzeniem 
nie zgodzić. Imponująco wy-
glądające i obłędnie pachnące 
kwiaty, szczególnie majowe 
bzy, budząca się do życia przy-
roda, zieleń w lasach, parkach i 
ogrodach – to wszystko tchnie 
w człowieka nadzieję i daje mu 
siłę do życia. Ubiegłoroczne 
restrykcje pandemiczne, zwią-
zane z zakazem odwiedzania 
parków i lasów, szybko dały się 
we znaki. Tęskniliśmy i tęskni-
my za przyrodą, za wolnością, 
jednocześnie coraz częściej 
brakuje nam czasu na odpo-
czynek.

Warto wykorzystać każdą 
wolną chwilę spędzając ją na 
świeżym powietrzu, rzecz ja-
sna przy zachowaniu dystansu 
od innych osób i w maseczce 
zakrywającej nos i usta, jeśli 
jesteśmy w przestrzeni publicz-
nej. Spacery w otoczeniu ziele-
ni uważane są za szczególnie 
korzystne w leczeniu depresji i 
innych problemów zdrowia psy-
chicznego. Przebywając w oto-
czeniu natury łatwiej nabieramy 
dystansu do codziennych spraw 
czy kwestii burzących nasz we-
wnętrzny spokój i harmonię. 
Kontakt z przyrodą chroni przed 
depresją. Specjaliści informują, 
że im dłuższy kontakt z naturą, 
tym niższe ryzyko wystąpienia 
depresji.

Przyroda wpływa korzystnie 
na samopoczucie każdego, tak-
że osób z niepełnosprawnościa-
mi, dla których aktywność ru-
chowa jest szczególnie istotna. 
Ułatwia rehabilitację osób po 
udarach i z zaburzeniami otę-
piennymi. Jedną z metod terapii 
wykorzystywanych w placów-
kach opiekuńczych i rehabilita-
cyjnych dla osób starszych, prze-
wlekle chorych oraz z niepełno-
sprawnościami jest tak zwa-
na hortiterapia, inaczej ogrodo-
lecznictwo. Terapia zielenią an-
gażuje wszystkie zmysły, co ma 
kluczowe znaczenie, gdyż oso-
by z niepełnosprawnością i uza-
leżnione od substancji psycho-
aktywnych potrzebują stymula-
cji sensorycznej. Tę metodę pra-
cy terapeutycznej szczególnie 
upodobały sobie placówki dzia-
łające w obszarze wsparcia osób 

z niepełnosprawnością intelek-
tualną – uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej oraz środowi-
skowych domów samopomocy 
chętnie angażują się w prace w 
przywarsztatowych ogródkach: 
pielęgnują je, ścinają chwasty, 
sadzą, podlewają, przesadzają i 
ze wszystkich tych działań czer-
pią ogromną radość.

W jaki sposób umożliwić kon-
takt z przyrodą osobie z ograni-
czoną sprawnością, która na co 
dzień przebywa w domu i nie 
uczęszcza do placówki terapeu-
tycznej? W całym kraju jest wiele 
pięknych miejsc i okolic, które 
warto odwiedzić. Na szczegól-
ną uwagę zasługują malowni-
cze okolice Puszczy Zielonka 
– parku krajobrazowego usy-
tuowanego w województwie 
wielkopolskim, położonego na 
północny wschód od Poznania, 
między Murowaną Gośliną, Sko-
kami, Kiszkowem i Pobiedziska-
mi, na terenie gmin: Czerwonak, 
Kiszkowo, Murowana Goślina, 
Pobiedziska i Skoki. Park po-
siada kompleks leśny o dużych 
walorach przyrodniczych i na-
ukowo-dydaktycznych. 

W różnych miastach funk-
cjonują arboreta oraz ogrody 
botaniczne. Mieszkańcy Pozna-
nia mogą wybrać się na spacer 
np. do Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, który jest przestrze-
nią wolną od barier architekto-
nicznych (poza alpinarium, na 
teren którego wjazd wózkiem i 
przejście o kulach albo przy po-
mocy balkonika są niemożliwe). 
Znajdziemy w nim 7 działów, 
szklarnie i ciekawe kolekcje ro-
ślinne – m.in. z Azji, Chin i Japo-
nii. Wstęp na teren Ogrodu jest 
bezpłatny, dlatego tym bardziej 
warto skorzystać. Warszawiacy 
oraz osoby przebywające tym-
czasowo w Warszawie mają z 
kolei do dyspozycji m.in. Ogród 
Saski – park miejski położony w 
śródmieściu Warszawy, między 
placem marszałka Józefa Piłsud-
skiego, placem Żelaznej Bramy, 
ul. Marszałkowską i ul. Królew-
ską, na Osi Saskiej. W każdej 
okolicy jest miejsce, do którego 
warto się wybrać, które urzeka 
pięknem przyrody i daje energię 
do działania. 

KAROLINA KASPRZAK

Kto czyta, 
nie błądzi

Lecznicze 
spacery
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Nazywam się Karol Grew-
ling, mam 34 lata. Miesz-

kam w Tłukawach niedale-
ko Ryczywołu. Ukończyłem 
Szkołę Zawodową Specjalną 
w Gębicach, gdzie uzyskałem 
zawód kucharza małej gastro-
nomii. 

Do Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Wiardunkach 
uczęszczam od 14 lat. Jestem 
uczestnikiem pracowni arty-
styczno-ogrodniczej, ale często 
pomagam również w pracowni 
gospodarstwa domowego lub w 
stolarni. Bardzo lubię tu prze-
bywać i chętnie przyjeżdżam 
do Warsztatu. Mam tu swoich 
przyjaciół jeszcze ze szkolnych 
czasów. 

Jestem zadowolony z efektów 
swojej pracy. W ogrodzie mam 
dużo zadań. Wspólnie uprawia-
my ogród, o który dbam zwłasz-
cza wiosną i latem, podlewam 
go systematycznie, a jesienią ra-
zem ze wszystkimi grabię liście 

i porządkuję cały teren naszego 
Warsztatu. 

Uważam, że jestem osobą 
kreatywną, bo razem z kolegą 
z grupy zawsze uzupełniamy 
aktualności w gazetce naszej 
pracowni. Podczas zawodów 
sportowych zazwyczaj rzucam 
ringo. W tej konkurencji zdoby-
łem liczne medale i dyplomy. W 
przedstawieniach teatralnych 
raczej nie biorę udziału. Jeśli już, 
to są to role drugo- bądź trzecio-
planowe. 

Swoje obowiązki mam też 
w domu. Pomagam podczas 
prac domowych, najczęściej w 
pracach porządkowych na po-
dwórzu. Zdarza mi się również 
przygotowywać drobne posiłki. 
W czasie wolnym bardzo lubię 
słuchać muzyki. Interesuję się 
również sportem, często oglą-
dam mecze piłki nożnej i skoki 
narciarskie. 

KAROL GREWLING
NOTOWAŁA OLIMPIA SZULC

Mam tu 
swoich przyjaciół
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Filip Maćkowiak, uczestnik 
Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej w Wiardunkach ma 32 lata 
i mieszka w Świerkówkach. Był 
uczniem Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Poznaniu, gdzie 
ukończył gimnazjum w 2010 
roku. Do WTZ uczęszcza od 11 
lat. Dotychczas rehabilitował 
się w pracowniach stolarskiej i 
plastyczno-ceramicznej. 

Jest pogodnym i wesołym 
człowiekiem. Lubi chodzić na 
spacery i obserwować oto-
czenie. Wszystko go interesu-
je. Chętnie podejmuje prace 
stolarskie. Cierpliwie szlifuje 

papierem ściernym drewnia-
ne elementy do malowania. 
W pracowni plastyczno-cera-
micznej z zapałem koloruje wy-
drukowane obrazki. Skupia się 
na wykonywanych zadaniach. 
Ogląda gazety, kolorowe czaso-
pism i fi lmy. Chętnie słucha mu-
zyki i śpiewa piosenki, a jego 
głównym hobby jest majsterko-
wanie i udział w różnych kon-
kurencjach sportowych. Cie-
szą go wszystkie nowo nabyte 
umiejętności i uczestnictwo w 
wycieczkach i wyjazdach do 
kina. 

BOŻENA OLEKSY

W dniach 22, 23 i 24 lute-
go uczestnicy naszego 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Wiardunkach w składzie: Sła-
womir Wysocki, Karol Grew-
ling, Rafał Mucha, Paulina 
Krysztofi ak, Agnieszka Nowak, 
Patryk Sielezin, Damian Tul-
ka, Jagoda Borowiak, Ewelina 
Skrzypek, Stanisław Kocieł, 
Adrian Papierski, Robert Żu-
rawski, Radosław Szewczak 
i Beata Leda wzięli udział w 
bezpłatnych szkoleniach onli-
ne pod hasłem ,,Kompetencje 
miękkie''. 

Szkolenia te, przeznaczone 
dla uczestników WTZ-etów, zor-
ganizowali pracownicy Uniwe-
rystetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Były dofi nanso-
wane z funduszy europejskich. 
Trwały 3 dni po 3 godziny każ-
de. Miały charakter wykładowo-
warsztatowy i dostosowane były 
do poziomu intelektualnego na-
szych uczestników. Obejmowały 
trzy bloki tematyczne: metody 
osiągania wyznaczonych celów, 
warsztaty negocjacji, samoświa-
domość i komunikacja interper-
sonalna. 

Szkolenia poprowadził prof. 
dr hab. Adam Szymaniak. 
Pierwszego dnia tematem prze-
wodnim zajęć była komunika-
cja niewerbalna. Prowadzący 
przedstawił jej poszczególne 
elementy, a następnie szczegó-

łowo opisał. Zaproponował ćwi-
czenia obejmujące rozpoznawa-
nie podstawowych emocji takich 
jak radość, gniew, zdziwienie, 
niesmak. Przybliżył sylwetkę 
amerykańskiego psychologa 
Paula Ekmana, pioniera w dzie-
dzinie badań emocji i ich eks-
presji ruchowo-mimicznej. Dru-
giego dnia uczestnicy podczas 
szkolenia dowiedzieli się, jakie 
jest znaczenie poszczególnych 
gestów w różnych kulturach. 

Trzeciego dnia szkolenie pro-
wadziła Agnieszka Koperek. 
Głównym tematem było zarzą-
dzanie projektami. Prowadząca 
szczególne znaczenie przypi-
sała współpracy w grupie. Za-
prezentowała role jakie można 
pełnić w zespole. Zwróciła uwa-
gę na zagadnienie wydatków i 
właściwego dysponowania pie-
niędzmi. Poza wykładami były 
też ćwiczenia w grupach, które 
miały na celu lepsze poznanie 
się uczestników. 

Po zakończeniu szkoleń 
wszyscy otrzymali certyfi katy 
uczestnictwa.

Jeden z uczestników szkoleń 
tak je wspomina: 

– Szkolenia dostarczyły nam 
wielu ciekawych informacji na 
temat porozumiewania się oraz 
tego, jakie rzeczy w życiu czło-
wieka są najważniejsze.

MARTA BYCZYŃSKA

Cieszą nowe 
umiejętności
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SZKOLENIA W WTZ W WIARDUNKACH

Co w życiu 
jest ważne 
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Kwiecień jest miesiącem rozpoczynającym sezon 
weselny. Dawniej przygotowania do zawarcia 

związku małżeńskiego wyglądały inaczej niż dzisiaj. 
Wszystko przygotowywało się samodzielnie – nie było 
cateringu, możliwości wynajęcia sali na organizację 
przyjęcia weselnego, a przede wszystkim nie było 
pieniędzy na wyprawianie hucznego wesela.

16 kwietnia w większości 
krajów Unii Europej-

skiej obchodzony jest Euro-
pejski Dzień Kontroli Prędko-
ści. Na drogach możemy tego 
dnia zaobserwować wzmo-
żone kontrole policji. Celem 
obchodów Europejskiego 
Dnia Kontroli Prędkości jest 
poprawa bezpieczeństwa na 
drogach oraz zwrócenie uwa-
gi na zagrożenia wynikające 
z brawury za kierownicą.

Przemieszczanie się w prze-
strzeni miejskiej lub wiejskiej 

to normalna sprawa, jednak 
kiedy dana osoba posiada 
ograniczenia zdrowotne, na 
przykład z powodu znaczne-
go niedosłuchu albo proble-
mów wzrokowych, konieczne 
jest wdrożenie odpowiednich 
narzędzi, które poprawią jej 
bezpieczeństwo w ruchu. 
Niestety, pasy na przejściach 
dla pieszych są wciąż w wie-
lu miejscach jednakowe dla 
osób pełnosprawnych i osób 
z niepełnosprawnościami. W 
większych miastach coraz 

częściej można spotkać wy-
pukłe i oznaczone kontrastem 
powierzchnie, dzięki którym 
osoby z niepełnosprawno-
ściami narządu wzroku mogą 
orientować się, że wchodzą na 
przejście dla pieszych, jednak 
jest ich wciąż zbyt mało, a na 
wsiach nie ma ich w ogóle.

Kierowca ma obowiązek 
zatrzymać się i dać pieszemu 
bezpiecznie przejść. Ale pie-
szy także musi zadbać o swo-
je bezpieczeństwo! Czasem 
kierowca może się zagapić 

lub być pod wpływem alko-
holu czy narkotyków. Wtedy 
może dojść do tragedii. Dla-
tego pieszy również powinien 
zachowywać ostrożność i nie 
patrzeć w ekran telefonu, gdy 
znajduje się na pasach. Nie 
wolno również przechodzić 
przez ulicę w niedozwolo-
nych miejscach ani przebie-
gać przez jezdnię. Potrącenie 
przez samochód może skut-
kować trwałym uszczerbkiem 
na zdrowiu. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Była to doskonała okazja 
do poznania przyszłego 
męża oraz jego rodziny. 
Miesiąc przed weselem 
trzeba było upiec kołacz 
z makiem, jabłkiem lub 
twarogiem. Piekło się go w 
pobliskiej piekarni. Ciasto 
z posypką było pieczone 
zarówno przez pannę 
młodą jak i pana młodego. 
Każda ze stron robiła to 
oddzielnie. 

Obecnie ludzie 
zamieszkujący obszary 
wiejskie nie są ze sobą 
tak związani jak kiedyś. 
Wynika to z faktu, że 
każdy pracuje w inne 
dziedzinie gospodarki 
rolnej. Mieszkam koło 
lokalu, w którym odbywały 
się przed pandemią różne 
imprezy okolicznościowe. 
Jako dziecko chodziłem 
patrzeć pod okno jak 
bawią się państwo młodzi 
i ich goście. 

Dziś takie zachowanie 
zostałoby uznane za 
zbytnią ciekawość. 
Zwyczaje ślubne się 
zmieniają, zmianie ulega 
też nastawienie ludzi do 
nich. Jedno natomiast 
pozostaje niezmienne: 
dzień zawarcia związku 
małżeńskiego to jeden 
z najważniejszych dni 
dla każdego człowieka, 
dlatego powinien być 
wyjątkowy. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Bezpieczni na drodze

Jeden z najważniejszych dni

Autor artykułu przygotowuje się do roli świadka 
na ślubie swojej siostry. 
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Temat zawarcia 
związku małżeńskiego 
zdecydowałem się 
podjąć, ponieważ 9 lat 
temu byłem świadkiem 
na ślubie mojej siostry. 
Bardzo długo i sumiennie 
przygotowywałem się 
do tego dnia. Ceremonia 
miała charakter rodzinny 
– zaproszeni na nią zostali 
rodzice i świadkowie. 
Sakrament małżeństwa 
został zawarty w 
sanktuarium na Górze 
Świętej Anny (o tym 
miejscu pisałem już w 
jednym z moich artykułów, 
publikowanym na łamach 
„Filantropa”). 

Pan młody musiał 
przenieść swoją żonę 
przez próg. W trakcie 
przejazdu na przyjęcie 
weselne grupka dzieci 
zatrzymała samochody 
przeciągając linę po 
obu stronach drogi. 
Dopiero, gdy kierowca lub 
pasażer wrzucił pieniądz 
do kapelusza, dzieci 
opuszczały przeszkodę i 
można było jechać dalej. 
Obecnie ten zwyczaj nie 
jest już kultywowany w 
mojej okolicy.

Innym zwyczajem 
było odwiedzanie pana 
młodego ze specjalnym 
ciastem przez kobiety 
bliskie pannie młodej – 
najczęściej matkę, ciotkę, 
koleżankę lub sąsiadkę. 
Tradycja głosiła, że 
musiały być w przebraniu. 
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W tym roku wypada równe 
30 lat działalności Pań-

stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, 
instytucji publicznej najbar-
dziej kojarzonej ze wspiera-
niem działań dotyczących 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób z niepełnospraw-
nościami. Fundusz powstał w 
1991 roku i miało to związek 
z uchwaleniem przez Sejm 
RP ustawy o zatrudnieniu i 
rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. PFRON 
od samego początku istnienia 
konsekwentnie wspiera dzia-
łania licznych organizacji po-
zarządowych z całego kraju, 
placówek o charakterze reha-
bilitacyjno-terapeutycznym, a 
w szczególności – rynek pracy 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. 

Fundusz gromadzi i dystry-
buuje środki na aktywizację 
zawodową oraz rehabilitację 
społeczną osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Tu war-
to podkreślić, że w roku 2021 
zwiększona została wysokość 
środków przeznaczanych na 
realizację zadań zlecanych – z 
kwoty 290 mln złotych do kwoty 
415 mln złotych, tj. – jak podaje 
PFRON na swojej stronie inter-
netowej – o ponad 43%. Jest to 
największa pula środków na 
przestrzeni wszystkich lat reali-
zacji zadań zlecanych wynikają-
cych z art. 36 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.

Nadzór nad Funduszem 
sprawuje minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecz-
nego, który na wniosek Prezesa 
Zarządu Funduszu, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Pełno-
mocnika Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, zatwierdza 
statut określający organizację, 
szczegółowe zasady oraz tryb 
działania Funduszu, w tym jego 
organów. PFRON składa się z 
Biura Funduszu, które mieści 
się w Warszawie, przy Al. Jana 
Pawła II 13 oraz 16 oddziałów 
regionalnych – dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, lubel-
skiego, lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, mazowieckie-
go, opolskiego, podkarpackie-
go, podlaskiego, pomorskiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wiel-
kopolskiego i zachodniopomor-
skiego. 

Czym zajmuje się PFRON i co 
należy do jego zadań? Przede 
wszystkim jest to gromadzenie 
i analizowanie informacji do-
tyczących aktualnych potrzeb 
środowiska osób z niepełno-
sprawnościami – w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej, przeciwdziałania barie-
rom oraz wykluczenia z rynku 
pracy i aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, wspiera-
nie realizacji zadań zlecanych 
wynikających z art. 36 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a w szcze-
gólności wspieranie wszel-
kich działań zmierzających do 
pełnego uczestnictwa osób z 
niepełnosprawnościami w ży-
ciu zawodowym i społecznym. 
Fundusz wspiera nie tylko or-
ganizacje pozarządowe i praco-
dawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, ale również 
indywidualne osoby z niepełno-
sprawnościami – w kwestii wy-
równywania szans życiowych, 
pokonywania barier w dostępie 
do usług publicznych czy kształ-
cenia na poziomie wyższym. 
Dzięki wsparciu PFRON w ciągu 
30 lat zrealizowanych zostało 
szereg inicjatyw kluczowych dla 
poprawy warunków życia osób z 
niepełnosprawnościami – wśród 
nich projekty i programy ukie-
runkowane na: zapewnienie re-
habilitacji ciągłej w placówkach 
terapeutycznych, przeciwdziała-
nie skutkom wykluczenia z ryn-
ku pracy, zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji poprzez wydawnic-
twa ciągłe i zwarte, zwiększenie 
samodzielności osób niepełno-
sprawnych, wzrost aktywności 
osób niepełnosprawnych w róż-
nych dziedzinach życia. 

Skład PFRON tworzy Zarząd 
Funduszu, który jest odpowie-
dzialny m.in. za: opracowywanie 
projektów planów działalności 
Funduszu i projektu planu fi nan-

sowego, dokonywanie wyboru 
przedsięwzięć do fi nansowania 
ze środków PFRON, gospoda-
rowanie środkami Funduszu, 
opracowywanie szczegółowych 
zasad fi nansowania realizacji 
zadań, współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi dzia-
łającymi w obszarze wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami, 
sprawowanie kontroli nad wyko-
rzystaniem środków Funduszu 
przekazywanych na realizację 
zadań określonych ustawą. Z 
kolei do zadań Rady Nadzor-
czej Funduszu należy m.in.: za-
twierdzanie planów działalności 
i projektu planu fi nansowego 
Funduszu, opiniowanie kry-
teriów wyboru przedsięwzięć 
fi nansowych ze środków Fun-
duszu, zgodnie z założeniami 
kierunkowymi polityki zatrud-
nienia, dokonywanie kontroli 
oraz oceny działalności Zarzą-
du, zatwierdzanie wniosków 
Zarządu w sprawach zaciągania 
przez Fundusz pożyczek oraz 
rocznych sprawozdań Fundu-
szu. Strukturę organizacyjną 
Biura PFRON tworzy dyrektor 
generalny, 11 departamentów i 
4 biura zajmujące się m.in. au-
dytem wewnętrznym i jakością, 
bezpieczeństwem, kapitałem 
ludzkim oraz analizami, pro-
gnozami i współpracą między-
narodową. PFRON jako instytu-
cja publiczna zatrudnia również 
osoby z niepełnosprawnościami 
gwarantując im w pełni dostoso-
wane warunki pracy i przyjazną 
atmosferę zatrudnienia opartą 
na polityce równości i tolerancji 
wobec każdego człowieka. 

Przez trzy dekady wydarzyło 
się wiele. Między innymi nastą-
piła w 1999 roku decentraliza-
cja zadań PFRON w związku z 
reformą terytorialną kraju – na-
wiązano współpracę z samorzą-
dami wojewódzkimi i powiato-
wymi. Wdrożono i uruchomiono 
programy pomocowe dla osób 
z niepełnosprawnościami jak 
„Komputer dla Homera”, „Pegaz”, 
„Partner” (wspierający organiza-
cje pozarządowe), rozpoczęto 
wypłaty dofi nansowań do wy-
nagrodzeń osób niepełnospraw-
nych i uruchomiono system SOD 
(rok 2004), rozpoczęto realizację 
projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(rok 2007), uruchomiono system 
zadań zlecanych organizacjom 
pozarządowym (rok 2008), a 
także program „Aktywny Sa-
morząd”, którego celem jest li-
kwidacja barier ograniczających 
społeczne i zawodowe funkcjo-
nowanie osób z niepełnospraw-
nościami (rok 2012). 

Co jeszcze istotnego się wy-
darzyło na przestrzeni 30 lat 
działalności PFRON? Przede 
wszystkim ratyfi kowano Kon-
wencję ONZ (Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych) o prawach 
osób z niepełnosprawnościami, 
czyli dokument, którego prio-
rytetowym celem jest poprawa 
sytuacji osób z niepełnospraw-
nościami poprzez umożliwie-
nie im faktycznego korzystania 
ze wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności na 
równi z innymi. Konwencja o 
prawach osób z niepełnospraw-
nościami została przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych w 2006 roku, 
a weszła w życie w roku 2008. 
Konwencja m.in. uznaje dyskry-
minację ze względu na niepeł-
nosprawność za pogwałcenie 
godności i wartości człowieka, 
a także akcentuje znaczenie 
samodzielności i niezależności 
dla poprawy fi zycznego i psy-
chicznego funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnościami, a po-
nadto uznaje, że niepełnospraw-
ność oraz związane z nią bariery 
mogą być przyczyną utrudnio-
nego uczestnictwa w życiu za-
wodowym i społecznym, na 
równi z innymi osobami. Re-
asumując, wszystkie działania 
Funduszu ukierunkowane na 
zawodową i społeczną rehabili-
tację osób z różnymi rodzajami 
i stopniami niepełnosprawności 
odgrywają nieocenioną rolę w 
ich codziennym funkcjonowaniu 
i dążeniach do bycia w pełni sa-
modzielnym oraz niezależnym 
człowiekiem. Dzięki wsparciu 
Funduszu wiele osób z niepeł-
nosprawnościami uzyskało i 
uzyskuje realną pomoc w dostę-
pie do sprzętu rehabilitacyjnego 
czy oprogramowania pozwa-
lającego na sprawną edukację i 
wykonywanie obowiązków za-
wodowych. Oprac. KK. 

Trzy dekady
działalności PFRON
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Dostałam od redakcji umo-
wę i rachunek za poprzed-

ni odcinek mojego pamiętnika. 
Miły moment, choć chyba na-
wet milsza ta krótka mailowa 
wymiana serdeczności, która 
zawsze temu towarzyszy. Czu-
ję, że potrzebuję innych osób i 
staram się też być dla nich. Im 
więcej ludzi mam koło siebie, 
tym mniej „wieszam się” na 
Marku, który też ma swoje 
problemy i często złe samo-
poczucie. Rozumiem to, ale 
trudno mi, gdy Marek się za-
myka ze swoimi trudnościami, 
coś wspomina, ale nie chce o 
tym rozmawiać i dużo milczy. 
Wtedy wracam do swojej „sko-
rupy”, niby rozmawiam z inny-
mi, ale jest mi trudno. Czuję się 
samotna. 

Dziś rano źle się czułam. Łzy 
same mi płynęły, choć obiek-
tywnie nic się nie stało. Nie 
jestem małym dzieckiem, na 
które cały czas trzeba zwracać 
uwagę, a jednak często – tak 
właśnie się czuję. Jak kilkuletnia 
dziewczynka przybiegłam dziś 
do niego i powiedziałam, że 
mi smutno i łzy lecą, nie wiem 
czemu. I już zaczął się więcej 
odzywać. 

W tym tygodniu pracujemy 
w domu, w dwóch oddzielnych 
pokojach. Przed chwilą przy-
szedł, by powiedzieć mi coś 
miłego. A ja zrobiłam mu ka-
napki i choć łzy dalej lecą, kiedy 
to piszę, jest już lepiej. Taka to 
„uroda” – mówi mój terapeu-
ta – że pani taka nadwrażliwa, 
trzeba płakać i robić swoje. No 
to piszę. Dużo dobrych rzeczy 
się dzieje w moim życiu, a że 
czasem mam gorszy nastrój, 
który przecież zawsze w koń-
cu mija, jak to się mówi, trochę 
głupio narzekać. Martwię się 
tym, że Marek ma ciężko w pra-
cy, wcale niełatwo z rodziną i że 
ja, jak dziecko rozpaczam, gdy 
on skupia się na sobie. Poznaję 
też dużo nowych osób. Trochę 
szkoda, że przez Internet, a nie 
w realu. Ale i tu trochę się otwo-
rzyłam, bo wybieram się na 
kawę ze znajomą. Dowiedzia-
łam się, że się rozwiodła i za-
częła studiować mój kierunek. 
Zawsze odczuwam lekki stres 
przed nowymi spotkaniami, bo 
na kawie jeszcze nie byłyśmy, 
ale wiem, że warto. To miła, 
wrażliwa osoba. 

Wracając do internetowych 
znajomości: tak naprawdę, 

choć sytuacja sztuczna i łatwiej 
o nieporozumienia, to emocje, 
jak w prawdziwym życiu: sym-
patie, antypatie, „zbytnie słodze-
nie” i docinki. Dawniej od razu 
wycofywałam się z jakiejś grupy 
zainteresowań, gdy ktoś mnie 
skrytykował czy niemiło się 
odezwał. Dziś wiem, że to nor-
malne i nie ma co uciekać. Na-
leżę teraz do grup osób w Inter-
necie, które pomagają odnaleźć 
zaginione zwierzęta. Wczoraj 
rzeczywiście może za bardzo 
krytycznie wypowiedziałam 
się na forum na temat postę-
powania jednej kobiety, która 
bez poszukiwania właściciela 
chciała znalezionego psa od 
razu oddać do adopcji. Oburzy-
ła się, że ją krytykuję i odpisała, 
że jak chcę pomóc to żebym na-
pisała w wiadomości prywatnej. 
Najpierw się obruszyłam, ale 
potem napisałam, już na spo-
kojnie, co najpierw trzeba z tym 
psem zrobić, kogo powiadomić. 
A ona nawet mi podziękowała. 
Może to śmieszne, ale jestem z 
siebie dumna. Dla mnie to nowy 
sposób zachowania. Dawniej 
po prostu przestałabym poja-
wiać się na tej grupie. 

Wielu różnych ludzi poznaję 
przez portale o tematyce zwie-
rząt. Może jedna czy dwie z tych 
znajomości przerodzą się w 
dłuższą internetową przyjaźń? 
Zobaczymy. Wspólna pasja łą-
czy. Nigdy chyba nie miałam 
hobby poza tematyką związa-
ną z wyksztalceniem i zawsze 
o tym marzyłam. Pamiętam, 
że zauważył to już na studiach 
mój ówczesny przyjaciel, któ-
ry powiedział: „Powinnaś mieć 
jakąś pasję”, kiedy godzinami 
rozmawialiśmy o wszystkim 
i o niczym. Sam ćwiczył judo, 
chodził na kurs tańca. Ja jakoś 
nie potrafi łam się przełamać. 
Byłam popatrzeć raz czy dwa i 
na tym się skończyło. Byłam w 
tym chłopaku bardzo zakocha-
na, ale uciekłam, gdy wreszcie 
to nasze gadanie zaczęło mieć 
szansę na jakieś poważniejsze 
uczucie. Kiedy zaczęłam mieć 
wrażenie, że i on chyba przesta-
je na mnie patrzeć tylko jak na 
koleżankę, uciekłam tłumacząc 
sobie, że to ja już niby nie chcę. 

Dziś myślę, że bałam się 
prawdziwego uczucia, zranie-
nia i porzucenia, więc wolałam 
wycofać się w momencie, gdy 
będę mogła mówić, że to ja nie 
chciałam, nie on. Pamiętam, 

jak potem związał się z inną 
dziewczyną. Szybka ciąża i jego 
wizyta u mnie, że nie dorósł do 
bycia ojcem, że jest zagubiony. 
Trzasnęłam za nim drzwiami, 
gdy wychodził. Jak na fi lmie. Ale 
to nie był fi lm. Długo płakałam 
po jego wyjściu, bo wiedziałam, 
że dla mnie te drzwi zamknęły 
się na zawsze. 

Czy on mnie kochał? Lubię 
myśleć, że może i tak, ale teraz 
to tylko wspomnienia. Czy żału-
ję, że tak się ułożyło? Nie, zde-
cydowanie nie. Może dlatego ta 
historia dziś mi się przypomnia-
ła, że w porównaniu z Markiem 
z tym chłopakiem rozmawia-
liśmy aż za dużo. Ale nikt, ani 
on, ani żaden inny, nie dawał mi 
tyle poczucia bezpieczeństwa, 
co Marek. 

Inne internetowe znajomo-
ści też są ciekawe, choć mają 
raczej charakter naukowej 
współpracy. Od jakiegoś czasu 
piszę artykuły także z pokrew-
nych, nazwijmy to, dość odlegle 
dziedzin. Nawiązuję przez In-
ternet kontakt ze specjalistą w 
obszarze o którym piszę, dzielę 
się z nim honorarium i tak po-
wstają artykuły. Nie pamiętam, 
czy nie pisałam o tym ostatnio, 
ale zmiana z osoby poszuku-
jącej pracy na taką, która choć 
skromnie, pomaga zarobić in-
nym, jest dla mnie bardzo waż-
na. Z niektórymi specjalistami 
prowadzę telefoniczne rozmo-
wy przed napisaniem artykułu i 
są to niesamowicie ekscytujące 
momenty, choć też okupione 
stresem.

Zbliża się wiosna i na wie-
czornym spacerze z Markiem 
oglądaliśmy maleńkie pączki 

na gałązkach drzew. Czuję, że 
ta wiosna będzie inna, bo ja je-
stem inna. Słuchałam ostatnio 
ze wzruszeniem, jak terapeuta 
mówił, że ma przed sobą już 
inną kobietę, choć nadal nad-
wrażliwą, to bardziej pewną 
siebie, spokojniejszą. Tak rze-
czywiście się czuję. 

Ten odcinek pamiętnika 
ukaże się po świętach wiel-
kanocnych. Gdy go piszę, jest 
jeszcze okres przedświąteczny. 
Myślę, że być może uda mi się 
tegoroczną Wielkanoc spędzić 
trochę inaczej. Chciałabym za-
prosić na ten czas rodzinę Mar-
ka do nas, bo nigdy tego jeszcze 
nie robiliśmy. Bywają u nas, ale 
raczej z okazji urodzin, imie-
nin, czy wówczas, gdy zała-
twiają sprawy w miejscowości, 
gdzie mieszkamy. Marek mówi, 
że pewnie się nie zgodzą, ale 
może warto spróbować. Daw-
niej czułam się nieakceptowana 
przez jego mamę, teraz już się 
chyba pogodziła z tym, że jeste-
śmy razem. Czasem nawet wy-
daje mi się, że mnie trochę lubi. 
Mam wrażenie, że gdy wcze-
śniej wręcz zabiegałam o jej 
względy, efekty były odwrotne. 
Teraz, gdy w większym stopniu 
potrafi ę być sobą, chyba mnie 
zaakceptowała. 

Dawniej moim celem życia, 
choć nie zdawałam sobie z tego 
sprawy, było być akceptowaną. 
Teraz – by pomóc innym. Czy to 
altruizm, gdy komuś pomagam 
w znalezieniu pracy czy poszu-
kiwaniu psa lub wysłucham o 
jego kłopotach? Moim zdaniem 
nie, bo to nadaje mojemu życiu 
sens, więc jest korzyścią także 
dla mnie. S.A.

Codziennie pod górę(20)
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Państwo ludu Aleoteków 
znajdowało się na terenie 

dzisiejszej Gujany ze stolicą 
Aelenke nad rzeką Essequibo. 
W tamtejszej Wielkiej Świątyni 
Boga Deszczu Meolencoatla 
XVI-wieczny konkwistador Ro-
drigo de Bastidarossa spisał i 
przerysował niezrozumiały ka-
lendarz Aleoteków. 

Przywiózł go później ze sobą 
do rodzinnej Cordoby, gdzie 
rysunki zniknęły na czterysta 
lat. Dopiero w 2019 roku były 
ponownie odkryte w podzie-
miach Palacio Museo de Viana. 

Z nieznanego języka kalendarz 
został odczytany przez deszy-
frujące komputery. Wtedy okazał 
się nie tylko arcyciekawym dzie-
łem, lecz również, w zawartej 
pobocznej części niezwykłym 
horoskopem rocznym, podzielo-
nym na osiem czterdziestoparu-
dniowych miesięcy. Właśnie ten 
horoskop szybko stał się etnicz-
ną ciekawostką i tłumaczony na 
kolejne języki zaczął gościć na 
łamach europejskich czasopism. 

Rok według kalendarza Ale-
oteków zaczynał się w okolicy 
naszego 5 kwietnia. Zaś znaki 

każdego z miesięcy oraz ich na-
zwy pochodzą od uprawianych 
przez Aleoteków roślin. Kamień 
z glifem miesiąca po narodzi-
nach dziecka wklejany był w 
ścianę frontową chaty, a po jego 
śmierci zanoszony był do jaskini, 
w której chowano zmarłych lub 
poległych w bitwie Aleoteków.

Cykl horoskopu trwa osiem 
miesięcy i dla każdego znaku 
liczony jest osobno. I tak, dla 
Kukurydzy to osiem kolejnych 
miesięcy, dla Orzacha również, 
ale i dla Papryki to osiem kolej-
nych miesięcy. Widać stąd, że 

każdy znak ma swój rok, któ-
ry nie do końca pokrywa się z 
rokiem innych znaków. Z tego 
tytułu horoskop Aleoteków jest 
najbardziej oryginalnym pośród 
horoskopów.

*
Dzięki staraniom naszego au-

tora Zbigniewa Nowaka pierw-
szy polski przedruk horoskopu 
Aleoteków trafi ł właśnie do „Fi-
lantropa”. Mimo że 1 kwietnia 
już minął, a wraz z nim prima 
aprilis – z radością prezentujemy 
go naszym Czytelnikom. 

Zabawa w horoskop
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Urodziłam się 13 stycznia 
1975 roku w malowni-

czym, rodzinnym mieście 
Gostynin w województwie 
mazowieckim. Jako osoba z 
dziecięcym porażeniem mó-
zgowym od urodzenia poru-
szam się na wózku inwalidz-
kim. Mam niedowład nóg i 
prawej ręki. 

Pomimo niełatwego życia 
staram się być silna. Wycho-
dzę do ludzi, jestem otwarta 

na nowe znajomości. Pisanie 
wierszy to moja życiowa pa-
sja. Piszę z potrzeby serca o 
wszystkim, co tak naprawdę 
przeżywam i co mnie otacza. 
Swoją twórczością bardzo 
chcę pokazać, że niepełno-
sprawny człowiek też ma swo-
ją wartość. Serdecznie pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
moich wierszy.

JOANNA PIWOŃSKA

Morze Czarne jest bardzo 
zmienne. Bywa jasne i 

gładkie "jakby niebo położyło 
się na nie" powiedziała na-
stoletnia plażowiczka. Bywa 
też pomarszczone, z szybko 
przebiegającymi je drobnymi 
falami „jakby drżało ze skry-
wanej radości” (to też ona). Są 
dni, kiedy morze jest wzburzo-
ne i z wielkim hukiem obija się 
o brzeg. „Słyszałaś, jak morze 
krzyczy?” zapytała.

Na bułgarskiej plaży, jak na 
każdej plaży, mamusie na ogół 
leżą, opalają się, pozwalają 
się pieścić słońcu. Tatusiowie 
są bardziej ruchliwi, częściej 
wchodzą do wody, biegają 
wzdłuż brzegu, od czasu do 
czasu spoglądając na brzuszek, 
jakby sprawdzali, czy ich wy-
siłek jest już zauważalny. Jak 
to bywa na plaży, tatusiowie 
chętnie bawią się ze swoimi 
dziećmi, w piasku i w wodzie, 
na ręczniku czy na leżaku. Dla 
dzieci jest to wspaniały czas ba-
raszkowania z tatą, rozmawia-
nia z nim, wzajemnej bliskości. 
Obserwowanie tatusiów na pla-
ży jest naprawdę satysfakcjonu-
jące.

Pewnego dnia, razem z jesz-
cze cieplejszym niż zazwyczaj 
morskim prądem, w morzu 
pojawiły się meduzy. Tysiące 
maleńkich, trochę większych, 
a także całkiem już dużych. Pły-
wało się więc razem z medu-
zami, czuło się ich śliski dotyk. 
Miałam okazję obserwowania 
reakcji dzieci na kontakt z me-
duzami, będący dla większości 
z nich nowym doświadczeniem.

Chłopcy w wieku przedszkol-
nym reagowali radosnym zacie-
kawieniem. "Mamo! Tato! Pły-
wają galaretki!" przekrzykiwali 
się. Uważnie brali meduzy do 
rąk, przyglądali się, komento-
wali, zadawali pytania. Dziew-
czynki w tym wieku reagowały 
z większą ostrożnością, ale tak-
że z zainteresowaniem i pozy-
tywnym nastawieniem.

Nieco starsze dzieci reago-
wały w sposób bardziej zróż-
nicowany. Jedne z ciekawością, 
inne z niechęcią, a nawet z 
obrzydzeniem. Jedna dziew-
czynka płakała, narzekając "nie 
mogę wejść do wody, te meduzy 
przylepiają się, zabierzcie je". 
Dzieci rozmawiały o meduzach, 
dzieliły się uwagami, sytuacja 
była dla nich podniecająca.

Jeszcze inaczej reagowały 
nastolatki. Dziewczęta wyska-
kiwały z wody z piskiem, otrzą-
sały się, wołały "to obrzydliwe!" 
"co za paskudne stworzenia!" 
Było też wiele niewerbalnych 
reakcji typu "błe", "fuj", "brrr". 
Natomiast nastoletni chłopcy 
byli zafascynowani. Pływali ra-
dośnie, przekrzykiwali się, kła-
dli sobie meduzy na głowach, 
straszyli nimi dziewczyny.

Niedaleko mnie młody, sym-
patyczny tata bawił się w mo-
rzu z dwoma synkami. Wza-
jemnie się opryskiwali, wrzała 
prawdziwa morska bitwa, po-
wietrze drżało od radosnych 
okrzyków. Dochodziły kolej-
ne dzieci, także jedna młoda 
mama. Po dłuższej chwili ob-
serwowania zrozumiałam, w 
czym rzecz. Oni obrzucali się 
meduzami! Podbiegłam i po-
wiedziałam: „przepraszam, że 
się wtrącam. Ale państwo ob-
rzucacie się żywymi zwierzę-
tami! I uczycie dzieci takiego 
stosunku do zwierząt!”. Zapa-
dła cisza. Po chwili ów sym-
patyczny tata odpowiedział: 
„dzieci nie wiedzą, że one są 
żywe”. Zatkało mnie. A tata z 
siłą rzucił w synka jeszcze jed-
ną meduzą i wyszedł z morza. 
Za nim tamta pani i wszystkie 
dzieci. „Zepsułaś im wspaniałą 
zabawę” powiedział mój towa-
rzysz. Ano tak, zepsułam.

Kiedy wróciłam na leżak, 
odwróciło się do mnie kilka 
kobiecych głów. Usłyszałam 
aprobatę oraz uwagi typu „a 
potem rodzice dziwią się, że 
dzieci zabijają dzieci”, „naj-
pierw zabija się małe zwie-
rzę, a potem człowieka”. Ko-
mentarze te były, oczywiście, 
przesadne, ale dobrze, że były. 
Natomiast mnie wciąż prześla-
duje myśl nie o samej zabawie, 
choć była bezmyślna i głupia, 
ale tym co nie daje mi spokoju 
jest odpowiedź tamtego ojca. 
Jak on rozumie przekazywanie 
dzieciom odpowiedzialności 
za życie? I wciąż wplątują się 
w moje myśli słowa z wiersza 
Julii Hartwig „Raz jeden”. Poet-
ka pięknie w nim prosi, aby raz 
jeden spojrzeć okiem mrów-
ki, czy okiem ptaka. A także 
okiem nieba i okiem wody. W 
psychologii takie wczuwanie 
się w inną istotę nazywa się 
empatią.

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

Mój port

Dopłynę do portu
Piszę swoje wiersze 

po prostu tak jak umiem. 

Są one różne, bo różne są w życiu historie.

Moje wiersze są prawdziwe,

bo mówią prawdę o moich marzeniach. 

Chcę dopłynąć do swojego portu. 

A stanie się to, gdy moja książka 

trafi  do moich czytelników.

Moje życie pełne jest trudu.

Pomimo tego chcę być silna.

I jestem. Więc się nie poddaję,

bo wierzę w sens mojej pracy.

Płatki śniegu
Kiedy z nieba lecą.

Są delikatne. Mają taką lekkość.

Lecą zawsze wspólnie razem.

W jednym momencie.

W tym samym czasie.

Jakby piosenkę światu i nam grały.

Jesteśmy
Jesteśmy. Rozmawiamy. Żyjemy.

Każdy dzień wspólnie spędzamy. 

Czasem na siebie krzyczymy. 

Mimo to się kochamy. 

Wszystko ma swoje znaczenie.

Niech ten świat wciąż dla nas istnieje.

Meduzy
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Teraz atakowany owad 
wyfrunął z naczynia i 

poleciał w stronę otwar-
tych drzwi tarasu. Weronika 
odsunęła fi rankę i ostatni-
mi machnięciami serwet-
ki ostatecznie wypłoszyła 
pszczołę z pokoju. Już nie 
zasłoniła fi rany. Stanęła w 
progu i oparła się o futrynę.

– Pewnie zaraz przyleci 
z koleżanką – rzekł Hubert. 
– Zjedzmy te truskawki do 
końca.

Weronika nie odwracała 
się. Zgarnęła z czoła kosmyk 
włosów i westchnęła.

– Jak tu cicho. Taki spokój, 
że błogo robi się na duszy. 
Chciałabym kiedyś jeszcze 
raz mieć taki ogród.

– Jeszcze raz?

– W dzieciństwie miesz-
kałam z rodzicami w takiej 
przedwojennej willi. Stała w 
dużym, starym ogrodzie. Pa-
miętam drzewo z huśtawką, 
wielkie, powyginane konary. 
Mur z czerwonej cegły, gdzie 
tato zrobił mi piaskownicę, i 
żelazną pompę z długim ra-
mieniem, którym trzeba było 
poruszać, żeby popłynęła 
woda. Mama miała czerwo-
ną konewkę… Wszędzie było 
dużo kwiatów i motyli. Dziś 
mi się wydaje, że tam zawsze 
świeciło słońce, było ciepło, ci-
cho i jak tutaj u ciebie, spokoj-
nie. Było mi tam tak bezpiecz-
nie…Takie pourywane strzępy 
wspomnień zachowały mi się 
w pamięci i fragmenty obra-
zów jak ze zdjęć, które mi zo-
stały. Trochę opowiadań bab-
ci. Właściwie już nie potrafi ę 
rozgraniczyć ich od siebie ani 
powiedzieć, skąd najwięcej 
mam wiedzy o tamtych latach.

– Gdzie teraz są?

– Rodzice?

– Nigdy o nich nie mówisz.

– Widzisz… Widzisz… – za-
częła po chwili – bo oni nie 
żyją.

– Nie wiedziałem. Przepra-
szam cię…

– Nie przepraszaj, skąd 
mogłeś wiedzieć. Nikomu 
się nie zwierzam i nikt nie 
wie, również na roku. Ale ty, 
teraz… to inna rzecz… Moi 
rodzice zginęli. Zginęli w wy-
padku.

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Samochodowym?

– Nie. W katastrofi e lotni-
czej.

– W katastrofi e? – bąknął. – 
Dawno?

– Miałam wtedy cztery 
lata. Na pewno nie słyszałeś. 
Nikt nie słyszał o katastro-
fi e lotu Northwest Airlines 
255. Byłam mała i tylko jak 
przez mgłę pamiętam rodzi-
ców. Najbardziej utkwił mi w 
pamięci tamten dzień i ten 
moment, kiedy wchodzili do 
samolotu. Ojciec leciał wtedy 
na kongres i mamę zabrał ze 
sobą. Chciała zobaczyć De-
troit. Tata miał mieć odczyt. 
Potem planowali polecieć do 
Phoenix.

– Zostałaś sama?

– Byłam… jestem jedynacz-
ką. Zaopiekowała się mną 
babcia. Wzięła mnie do sie-
bie. Jestem z nią do dzisiaj.

Przejął się. Miał ochotę 
wstać i przytulić ją, otrzeć jej 
łzy. Tylko ten wózek.

– Współczuję ci – rzekł. – 
Chciałbym cię jakoś pocie-
szyć…

– Nie, nie trzeba. Wiesz, ja 
chyba pamiętam… Mogłabym 
dokładnie opisać, w co byli 
wtedy ubrani. Jak wylatywa-
li… Mama miała na sobie żół-
tą sukienkę. Ojciec przywiózł 
ją dla niej z Wiednia. Ale o 
tym to już wiem od babci. 
Tata miał chyba takie jasne, 
popielate spodnie i ciemniej-
szą marynarkę. Widzę ich, 
jak wchodzą po schodkach 
i giną w otwartych drzwiach 
samolotu. No i tak zginęli mi 
na zawsze.

– To tragiczne. Jak to prze-
żyłaś? Jak dziecko może 
przeżyć śmierć rodziców?

– Na początku nie wie-
działam, że nie żyją. Babcia 
mi nie powiedziała. Dopiero 
później zaczęłam czuć, że 
coś się stało. Bo jak mogli 
zostawić mnie na tak długo? 
Nie rozumiałam tego.

– Bardzo ci ich brakowało?

– Potwornie. Najbardziej, 
gdy byłam dzieckiem, nim 
urosłam, dojrzałam. Wtedy 
byli mi tak bardzo potrzeb-
ni… Chodziłyśmy z babcią do 

kościoła. Modliłam się, żeby 
wrócili. Przepraszam cię za 
te łzy, ale czasem zrobi mi 
się jakoś tak na sercu, mimo 
tylu lat. Na co dzień o tym nie 
myślę, życie ma swoje pra-
wa. Tylko czasami… tak jak 
dzisiaj…

– A kiedy się dowiedziałaś? 
Jak dałaś sobie radę? 

– Ja? To nie ja sobie pora-
dziłam. To babcia. Jest głębo-
ko wierząca.

– Ten wypadek nie za-
chwiał jej wiary?

– Nie. Oczywiście opłaki-
wała syna i synową, to jasne, 
jednak zawsze pełna była 
niezmiernej ufności.

– A ty?

– A ja przy niej. Jak to 
dziecko… Ale nie mówmy już 
o tym – rzekła innym tonem. 
Schyliła się po koszyk. – Na-
opowiadałam ci… Chyba już 
sobie pójdę – zdecydowała 
nieoczekiwanie. 

– Zostań u nas na kolację. 
– Miał nadzieję, że jeszcze ją 
zatrzyma.

– Nie, dziękuję. Pójdę już 
do domu, jestem zmęczona. 
Zrobię sobie gorącą kąpiel. 
Ty też musisz odpocząć. – 
Stała przed nim i poprawiała 
coś w koszyku. 

Chwila zastygła w tym 
niespodziewanym niezde-
cydowaniu. Trwała tak w 
zawieszeniu, w bezruchu, 
wstrzymywana rodzącym się 
smutkiem. Każdy gest stał się 
teraz trudny i ryzykowny, bo 
mógł ją spłoszyć i przyśpie-
szyć niechciane rozstanie. 
Więc istnieli tak naprzeciw 
siebie niepewni, odwlekając 
choć na trochę moment po-
żegnania. W końcu głębszy 
oddech, spojrzenie rzucone 
na zegar, drgnięcie wska-
zówki, raptownym impulsem 
przywróciły go do przytom-
ności. Jednak nadchodził ten 
ostatni czas.

– To pa! – Weronika nachy-
liła się i pośpiesznie pocało-
wała go w czoło. – Do widze-
nia.

– Baj… – Nie chciał jeszcze 
wracać z tego letargu, ale 
chwila już się zbudziła i czas 

zaczął płynąć swoim stałym 
rytmem.

•
Co ona najlepszego wypra-

wia, co sobie wyobraża? Do-
kąd zmierza? – Weronika le-
żała w wodzie zanurzona po 
szyję. Na zamknięte powieki 
położyła zmoczone saszetki 
z herbatą. Próbowała się od-
prężyć, ale nie mogła uwol-
nić się od natarczywych my-
śli i jeszcze silniejszych emo-
cji. Dziś w jej relacji z Huber-
tem coś się zmieniło. Nie pla-
nowała tego, choć nie była 
tak do końca pewna, czy nie 
chciała, by tak samo z siebie, 
tak samoistnie, to się zda-
rzyło. Teraz miała wątpliwo-
ści, czy dobrze się stało. I w 
ogóle dlaczego znajomość, 
przyjaźń – tak będzie bliż-
sza prawdy – nazywała re-
lacjami? Jakby łączył ich ja-
kiś długi i niezwykle skompli-
kowany związek. Tylko czy 
na pewno chciała, by nadal 
tak pozostało? By wszystko 
ograniczało się do powścią-
gliwej sympatii? Chyba nie. 
Pewnie pragnęła tej zmiany 
jakaś część jej duszy, jej tę-
sknoty za czymś idealnym i 
czystym. Za miłością? Może. 
Ale nie relacją. I nie skompli-
kowaną. A czy ona nie zaczę-
ła właśnie wszystkiego kom-
plikować? Zawróciła sobie 
w głowie i zawracać zaczy-
nała jemu. Czy to w porząd-
ku? Czy nie zaprowadzi go 
na jakieś emocjonalne ma-
nowce, wyboistą drogę, na 
której zniszczy go, złamie 
jego osłabioną odporność? 
Czy w razie jakichś błędów, 
źle odczytywanych inten-
cji, nie wepchnie go w labi-
rynt bolesnych rozterek? Ale 
przecież nie wszystko robi-
ła świadomie, z wyrachowa-
nia i sama, bo coś zależało 
także od niego. Przecież był 
jeszcze on. Więc może zdać 
się na jego intuicję, dojrza-
łość i mądrość? Tylko czy to 
od mądrości i doświadcze-
nia zależało? Czy we wszyst-
kim można było zdawać się 
na rozum, wszystko podda-
wać logicznej analizie? Czy 
jakaś moc, zewnętrzna wola, 
jakieś przeznaczenie nie po-
stawiły ich sobie na swych 
drogach? Nie skrzyżowały 

Szczygieł(33)
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ich ścieżek? Bo chyba nie byli 
ofi arami sytuacji – jej samot-
ności i jego kalectwa? Smut-
ku ich obojga i tęsknoty. Więc 
czemu nie poddać się losowi, 
tak szczęśliwemu w dodat-
ku? Czemu? No właśnie… Ale 
czy dadzą radę? Nie przero-
sną ich uczucia, nie ostudzą 
przeciwności? A więc co? 
Zaniechać? Przerwać? Wy-
cofać się z tego, co mogłoby 
być piękne i ożywcze dla niej, 
krzepiące dla niego? I cze-
mu zaraz skomplikowane czy 
niebezpieczne?! Tak, to było 
coś szczerego, potrzebnego 
jej i na pewno także jemu… 

Z kranu głośno spłynęła 
woda. Weronika się ocknę-
ła. Zdjęła z oczu kompresy z 
herbaty. Woda w wannie zro-
biła się zimna. Nie dolewała 
ciepłej. Wyszła z wanny, osu-
szyła się dużym kąpielowym 
ręcznikiem, założyła frotowy 
szlafrok, potem wyciągnęła 
korek odpływowy i boso wy-
szła z łazienki.

Tyle mu naopowiadała… 
Czy on sobie nie pomyśli, że 
jest jakąś romantyczną idiot-
ką? Ale z drugiej strony, prze-
cież to w niej jest, śpi cały 
czas w jej pamięci i budzi się, 
ożywa, kiedy chwila odpo-
wiednio dojrzeje. Taka jest, 
więc może romantyczna. A 
on? Tak romantyczny, że ba-
lansował na granicy kiczu, 
ale był prawdziwie szczery.

Otworzyła barek, w którym 
babcia trzymała butelkę czer-
wonego martini, i nalała sobie 
troszkę. W drodze do łóżka 
ściągnęła z krzesła wełniany 
koc i rzuciła go na posłanie. 

Zatrzymała się przed re-
gałem z książkami. Chwilę 
przeglądała kolorowe grzbie-
ty, by ostatecznie wybrać 
czarny. Sięgnęła po Haiku 
w przekładzie Miłosza. Za 
kilka minut zawinięta w cie-
pło wełny leżała z książką w 
dłoni. Otworzyła na zupełnie 
przypadkowej stronie i za-
częła czytać.

„Czy na wszystko można 
znaleźć odpowiedź? – jesz-
cze przemknęło jej przez 
myśl. – Po cóż tyle pytać?”.

ROZDZIAŁ 39
Głośno trzasnęły drzwi sa-

mochodu.

– Dzień dobry – Regina 
z głębokim westchnieniem 
opadła na tylne siedzenie. – 
Uff ! Ale się na pana naczeka-
łam. Co was tu tak mało?

– Jest dosyć, tylko akurat 
wszyscy się rozjechali. Z tego 

pociągu jest sporo klientów – 
taksówkarz ustawił licznik. – 
Dokąd?

– Na Konwaliową proszę. 
Wie pan, gdzie to jest?

– Naturalnie. W moim fa-
chu znajomość miasta to 
podstawa.

Kierowca przekręcił klu-
czyk. Rozrusznik zaskrzeczał 
kilka razy i stary mercedes 
ruszył z miejsca.

– Pytam, bo sama nie 
wiem, a to jakaś nowa ulica.

– Nowa nienowa… Są now-
sze. I całkiem nowe – powie-
dział taksówkarz, dając do 
zrozumienia, że jest znako-
micie zorientowany. – Przez 
ostatnią dekadę miasto po-
dwoiło swoją wielkość i cały 
czas dalej się rozrasta.

– Dajcie spokój – westchnę-
ła, wyjęła paczkę chusteczek 
higienicznych i wytarła za-
pocone ręce. W dżinsowych 
spodniach i żakiecie z cienko 
wyprawionej jasnobrązowej 
skórki było jej za gorąco.

Mercedes płynnie opuścił 
postój i robiąc szeroki łuk, 
wjechał w główną ulicę mia-
sta. Ruch o tej porze był nie-
wielki. Nieliczni przechodnie 
kręcili się głównie koło skle-
pów i straganów warzyw-
nych, ulokowanych najczę-
ściej w bramach i przejściach 
między blokami. Skrzynki z 
owocami przykuwały uwagę 
małych grupek kupujących.

– Widzę, że tu u was same 
zmiany. Handel kwitnie… 
–Wychyliła się do przodu. 
Teraz lepiej widziała przez 
przednią szybę i z większą 
swobodą mogła rozmawiać z 
taksówkarzem.

– Tak, handel zawsze jest 
najszybszy. Czasem szyb-
ko pada, ale i pierwszy się 
podnosi – kierowca skręcił 
dość gwałtownie i zachwiał 
równowagę pasażerki. – Pani 
chyba u nas nie pierwszy raz.

– Nie, ale ostatnio byłam tu 
dość dawno. O, kiedyś przy-
jeżdżało się.

– Do rodziny pewnie – zga-
dywał mężczyzna.

– Tak. Mam tu brata.

– Domyślam się, że na 
Konwaliowej zamieszkali nie 
tak dawno.

– Dawno niedawno…

– Tam są ładne parcele, 
niektóre ze starymi sadami, 
jeszcze poniemieckie i cie-
kawa zabudowa. O, proszę 

pani… jakie w tamtych stro-
nach ludzie wille sobie po-
wystawiali.

– Brat też tam się pobu-
dował – nie podobała jej się 
nuta zawiści, którą wyczuła 
w głosie kierowcy. – Razem z 
bratową ciężko zapracowali.

Wjechali w kolejną prze-
cznicę. Zabudowa była teraz 
niższa i mniej zwarta. Wzno-
siły się tu głównie kilkuro-
dzinne segmenty. Rusztowa-
nia i zasłony z zielonej siatki 
świadczyły o trwających re-
montach.

– No proszę! – zauważyła 
Regina. – Tu się też budu-
je. Trudno się zorientować, 
gdzie co było.

– Zmieniło się – z dumą za-
uważył kierowca.

– No tak… Jak wszędzie.

Zmęczona opadła na sie-
dzenie. 

– To już tu, już prawie je-
steśmy na miejscu – powie-
dział taksówkarz. Samochód 
wjechał w aleję lip. – Który 
numer?

– Trzynaście.

– Trzynaście? Innego nie 
mogli sobie wybrać?

Taksówka zajechała pod 
dom z czerwonym dachem. 
Na płocie umieszczona była 
mosiężna tabliczka z nume-
rem 13.

– Proszę bardzo, trafi liśmy 
– rzekł taksówkarz, jakby 
ktoś miał wątpliwości, czy 
zdoła dojechać tu z dworca. 
– Pięćdziesiąt trzy złote – od-
czytał z licznika.

– Tyle?! Dajcie spokój! U 
nas taksy nie są takie drogie.

– Macie tańszą benzynę?

– Proszę – Regina podała 
odliczoną kwotę. Taksów-
karz przyjął zapłatę z kwaśną 
miną. Liczył na napiwek.

Z pewnym trudem wydo-
stała się z taksówki, wycią-
gając za sobą walizkę na ste-
lażu i kółkach. Tak jak przy 
dworcu trzasnęła drzwiami. 
Zaraz też znajomo zaskrze-
czał rozrusznik i stary mer-
cedes odjechał w tumanie 
spalin.

Przystanęła i ciekawa za-
częła z ulicy oglądać przód 
domu. Nakryty był mansar-
dowym dachem z czerwonej 
dachówki, w którym po obu 
bokach znajdowały się nie-
wielkie, półokrągłe lukarny. 
W jasnokremowej elewacji o 
szeroko boniowanych naro-

żach, białych fasetach, sty-
lem nawiązujących do daw-
nych budowli à la grecque, 
z wyraźnie zarysowanym 
gzymsem i zwornikami nad 
każdym z panoramicznych 
okien, które jeszcze pod-
kreślały wiśniowe parapety, 
prezentował się całkiem, cał-
kiem. Okna z dużym sma-
kiem przesłonięte kwiecisty-
mi fi ranami lśniły, jakby przed 
chwilą ktoś je wypolerował. 
„Cała Helena” – przemknęło 
jej przez głowę. Podeszła do 
wejścia i pchnęła kutą w że-
lazne esy-fl oresy furtkę. Ta 
lekko stuknęła o wewnętrzny 
murek ogrodzenia i niemal w 
tej samej chwili Regina usły-
szała szczekanie psa. Zawa-
hała się, czy wchodzić dalej. 
Głos wydobywający się z 
głębokiej gardzieli był niski i 
brzmiał groźnie. „Mają jakie-
goś potwora do pilnowania” 
– pomyślała, wtaczając wa-
lizkę na alejkę. Z przyjem-
nością wciągnęła powietrze. 
Dawno nie czuła tak inten-
sywnego zapachu róż. Praw-
dziwa rozkosz. Spojrzała w 
okno na półpiętrze i ujrzała 
uśmiechniętą Helenę. Zaraz 
też otworzyły się drzwi i bra-
towa wybiegła jej naprzeciw.

– Dzień dobry! Dzień do-
bry! Jak się cieszę! – witała ją 
z wylewną radością. – Jak się 
cieszę…

– Dzień dobry, dzień do-
bry… – Regina cieszyła się 
nie mniej i serdecznie ściska-
ła Helenę.

– A Mateusz wybierał się 
po ciebie na dworzec…

– Planowałam jechać po-
rannym pociągiem. Miałam 
nawet już wykupiony bilet, 
ale wczoraj puścili dodatko-
wy skład na noc. Pomyśla-
łam, że zyskam cały dzień.

– No i bardzo dobrze. Dłu-
żej będziemy razem. Tylko 
musiałaś sama radzić sobie z 
dojazdem.

– Powiem ci, że nawet nie 
było tak źle. Trafi łam na ga-
datliwego taksówkarza.

Weszły do mieszkania. He-
lena wzięła od gościa żakiet, 
starannie założyła na drew-
niany wieszak i zawiesiła w 
szafi e obok swoich kurtek.

– Dam ci coś na nogi, od-
poczną ci – zaproponowała i 
nie czekając, z niskiej szafki 
pod schodami pełniącej funk-
cję krótkiej ławy do siedzenia 
wyjęła parę zielonkawych 
klapek z lekkiej pianki.

ciąg dalszy na str. 40 i 41
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dalszy ciąg ze str. 38 i 39

– Dzięki, chętnie – Regina 
zdejmowała buty. – Nogi spu-
chły mi jak banie, prawie nie 
czuję palców. Uff ! Jednak u 
was jest dużo cieplej. Zasko-
czyła mnie pogoda. Źle się 
ubrałam.

Wzięła leżącą na szafce 
torebkę i zajrzała do środka. 
Wyjęła opakowanie chuste-
czek, małe pudełko z kre-
mem, szminkę i grzebień. 
Chusteczki i krem schowała 
z powrotem.

– A gdzie Mateusz? – sta-
nęła przed lustrem.

– W fi rmie. Miał dzisiaj tro-
chę pilnych spraw. Proszę, 
wejdźmy może do Huberta.

– Oczywiście – zgodziła 
się. – Prowadź.

Helena pokazała drogę i 
puściła szwagierkę przed 
sobą. 

Hubert spodziewał się, że 
ciotka zaraz do niego wej-
dzie. Dawno jej nie widział. 
Ona dawno go nie widzia-
ła. Wiedział już, że pierw-
szy kontakt z osobą w tak 
dramatycznym położeniu 
nie jest łatwy i często nie-
mile zadziwia obie strony. 
Orientował się, jak to jest, 
że pierwsza wizyta w pokoju 
chorego należy do szczegól-
nie trudnych, że kogoś, kto 
nie miał wcześniej styczno-
ści z chorobą, nie był nigdy 
bodaj w szpitalu, niejedno-
krotnie czekał szok. Niezna-
ny widok, odmienny klimat 
onieśmielały, czasem prze-
rażały, u niektórych, szcze-
gólnie związanych emocjo-
nalnie z takim człowiekiem, 
potrafi ły wywołać skrajne 
współczucie i niepohamo-
wane łzy. „Tak już jest – mó-
wił sobie – widok kalectwa 
zaskakuje i nikt z góry nawet 
nie przypuszcza, jaką reak-
cję w nim wywoła. Natural-
nie każdy wie, co należy ro-
bić w trudnych, nietypowych 
sytuacjach”.

Sama Regina wiedziała, 
czego się spodziewać, cho-
roba nie była dla niej pierw-
szyzną, a mimo to przygoto-
wała się na pewne emocje. 
Tymczasem obraz ortope-
dycznego łóżka z oprzyrzą-
dowaniem, ze zwisającymi 
podwieszkami i wózka in-
walidzkiego w mieszkaniu, 
pośród zwykłych naturalnych 
sprzętów, wreszcie widok 
samego bratanka, który nie 
mógł jak dawniej podbiec do 
niej na powitanie, zachwiały 
nią. Jej reakcja była krótka, 

Szczygieł(33)

zawahanie chwilowe, ale nie 
uszły uwagi Huberta ani He-
leny, a i ją samą zaniepokoiły.

– Dzień dobry – pierwsze 
słowa były niepewne.

– Dzień dobry, ciociu. – 
Głos Huberta, normalny, bez 
śladu cierpienia, dodał jej 
otuchy.

– O! I Kasia tu jest – za-
uważyła teraz.

– Przywitaj się z ciocią – 
Helena domyślała się oporu 
córki.

– Dzień dobry, ciociu – 
śmiało odpowiedziała Kasia. 

Helena wskazała miejsce 
przy stoliku.

– Usiądź, może tu – popro-
siła.

– Jak cioci minęła podróż? 
– Hubert starał się być natu-
ralny.

– Dobrze, dziękuję. Byłam 
sama w przedziale, nawet 
się przespałam. – Regina na-
bierała odwagi. Niepewność 
mijała. – No a ty? Jak się czu-
jesz?

– Dobrze, ciociu, można 
wytrzymać. 

– Nie boli cię nic?

– Właściwie nie.

– No tak, kręgosłup. Nie 
wyobrażacie sobie, jakie tej 
wiosny miałam bóle krzyża, 
wprost nie szło wyrobić. Ani 
chodzić, ani leżeć. A o schy-
laniu się nawet mowy być nie 
mogło. Chyba tak gdzieś do 
maja mnie trzymało.

– I co lekarze?

– Daj ty spokój z lekarza-
mi! Każdy przepisał mi jakieś 
inne tabletki. Nie dość, że nic 
nie pomogły, to jeszcze naru-
szyły mi trzustkę. Cały mie-
siąc musiałam się odtruwać.

– Ale jakoś przeszło? 
Samo? – W głosie Huberta 
brzmiało współczucie. – Cza-
sem mija, prawda?

– Gdzie tam! A co ci samo 
przejdzie? Trzeba się rato-
wać. Wykupiłam sobie serię 
masaży, potem zaraz drugą, 
bo po pierwszej poczułam 
ulgę, no a później kąpiele w 
ziołach i basen. Nie ma to jak 
ćwiczenia w wodzie. Ale nie 

myślcie sobie, że teraz nic 
już nie czuję. Jak mocniej się 
obrócę, to o… Oo! – Regina 
zademonstrowała skręt tuło-
wia. – Widzicie? O! – skrzy-
wiła się z bólu.

– Z chorobami nie ma żar-
tów. Zawsze jakaś się czai, 
żeby skoczyć podstępnie i 
popsuć człowiekowi humor.

– Daj ty spokój!

– Pewnie jesteś głodna – 
odezwała się Helena. – Zaraz 
coś podam.

– Głodna nie jestem, tyl-
ko chciałabym się przebrać. 
Coś mi wątroba wysadziła i 
spodnie mnie gniotą.

– Wobec tego chodźmy, po-
każę ci pokój, który przygoto-
waliśmy dla ciebie.

– To na razie, Hubercie. Ja 
tu jeszcze zajrzę do ciebie – 
rzekła, trzymając jedną rękę 
na kręgosłupie, a drugą w 
okolicy wątroby. – Co za ży-
cie – jęknęła.

Weszły na schody prowa-
dzące na górę. Pierwszą po-
łowę pokonały dziarsko, lecz 
na półpiętrze Helena przysta-
nęła, żeby wytchnąć. Lekko 
oparła się o ścianę.

– Co ci jest, Helenko? – za-
niepokoiła się Regina. – Za-
słabłaś?

– To nic. – Helena przyci-
snęła dłoń do piersi. – Zaraz 
złapię oddech.

– Często ci się to zdarza? 

– Czasami, jak się zdener-
wuję albo rozemocjonuję w 
inny sposób. – Oddech Hele-
ny wracał do normy. – Tak się 
cieszę z twojego przyjazdu. 
Długo nas nie odwiedzałaś.

– Byłaś z tym u lekarza? 

– Tak, nawet przepisał mi 
tabletki. Łykam dwa razy 
dziennie. Ale coś czuję, że 
jak będzie więcej czasu, to 
wybiorę się prywatnie do kar-
diologa.

– Koniecznie, kochana, ko-
niecznie. A pijesz może głóg? 

– Piję różne rzeczy. Ale 
głóg? Nie.

– To pij. Obowiązkowo! 
Napar z kwiatu głogu… na 
pewno rośnie gdzieś tu w 

okolicy, zresztą może być z 
apteki. Owoce też się nada-
ją, ale są dużo słabsze. To 
cudowna roślina, doskonała 
przy nadciśnieniu, przy ner-
wicach, bezsenności, roz-
kurczająca naczynia wień-
cowe serca.

– Faktycznie to coś dobre-
go. 

– Sama po śmierci Józusia 
piłam przez kilka lat. A nawet 
teraz czasami.

– Jutro będę w aptece z re-
ceptami Huberta, to kupię i 
ten głóg. A teraz już chodźmy 
– Helena zrobiła ostatni, głę-
boki wdech – pokażę ci twoje 
lokum.

Pokój Reginy znajdował 
się naprzeciw małżeńskiej 
sypialni i sąsiadował z po-
kojem Kasi. Helena z Mate-
uszem przeznaczyli go dla 
gości i urządzili bez oso-
bistych akcentów. Oprócz 
dwóch tapczanów były tu 
stół, krzesła i dość obszerna 
szafa. Na ścianie obok szafy 
wisiała reprodukcja Wyczół-
kowskiego przedstawiająca 
rybaków przy pracy. Na sto-
le stał kryształowy wazon 
ze świeżo ściętymi różami, 
które przepełniały pokój 
tym samym, zapamiętanym 
sprzed wejścia, słodkim za-
pachem. W otwartym oknie, 
z półokrągłym łukiem u góry, 
powiewała fi ranka splotem 
przypominająca szydełko-
wą robotę. Ściany z lekkimi 
skosami świadczyły, że to już 
poddasze.

– Mam nadzieję, że ci się 
spodoba i będzie tu wygod-
nie – Helena wprowadziła 
szwagierkę. – Tu obok jest 
łazienka, gdybyś chciała 
skorzystać. Ręczniki masz w 
szafi e. Rozgość się, a ja zejdę 
i zrobię coś do zjedzenia.

Regina rozejrzała się po 
pokoju i podeszła do sza-
fy. Była pusta i w całości 
przeznaczona na garderobę 
gości. Położyła na tapczan 
walizę, rozsunęła zamek i 
zaczęła się wypakowywać. 
Spośród ubrań wybrała i 
odłożyła na bok luźną su-
kienkę, w którą zamierzała 
się przebrać. Potem z bocz-
nej kieszeni wyjęła ciemne, 
okrągłe pudełko z bakelitu. 
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Odkręciła wieko. Wewnątrz 
znajdował się kompas. Usta-
wiła go na wezgłowiu i do-
kładnie wypoziomowała. 
Magnetyczna wskazówka 
obróciła się i kołysząc, poka-
zała, gdzie jest północ. Re-
gina odetchnęła z ulgą. Na 
szczęście ustawienie łóżka 
było prawidłowe, takie samo, 
jakie miała w domu.

•
Prowadzenie wozu zawsze 

odprężało Mateusza. Za kie-
rownicą zapominał o wszyst-
kim. Skupiał się na drodze, w 
jakimś sensie jednoczył z sa-
mochodem i wszystko poza 
tym układem przestawało 
dla niego istnieć. Szum silni-
ka działał jak mantra, która 
z wolna opanowywała jego 
umysł i oczyszczała z osadu 
zdarzeń. Samochód bezbłęd-
nie reagował na każdy ruch 
kierownicy, każdą zmianę 
biegów, inne położenie pe-
dału gazu. Posłuszny woli 
kierującego dawał, choć na 
trochę, to złudne wrażenie 
mocy i wszechwładzy. Po-
zwalał uwierzyć, że ma się 
na coś wpływ, że można o 
czymś samemu i w konkretny 
sposób decydować.

Tym razem jednak Mate-
usz nie mógł się uspokoić. 
Cały czas miał przed oczyma 
sylwetkę swojego księgowe-
go. Niski mężczyzna z dużą 
nadwagą pocił się zawsze, 
kiedy miał mu coś trudnego 
do powiedzenia. 

– Nadal nie mamy przele-
wu od „Kadasza” – stał przed 
nim i wycierał perlącą się po-
tem łysinę. – Krążą już plotki 
o ich kłopotach. Bankrutują i 
wkrótce padną zupełnie.

– Plotki to nie wiadomość, 
zawsze krążą i najczęściej 
nie są prawdziwe. – Mateusz 
miał jeszcze nadzieję.

– Myślę, że tym razem to 
fakt.

– No i co mam zrobić? 
Przecież nie naślę na nich 
zbirów z pałami.

– Może jakby tak kogoś… 
Kości porachować, do szpi-
tala wysłać, zagrozić rodzi-
nie… Jest paru specjalistów 
ze Wschodu. Inni tak robią. 
– Księgowy zdjął okulary i 
zaczął nerwowo polerować 
okrągłe szkła.

– Co pan! Oszalał pan, 
panie Czarku?! Duby jakieś 
smalone pan opowiada.

– Ale wie pan, co to dla nas 
oznacza?

– Wiem. No i co? Szlag by 
to trafi ł. – Mateusz stał przy 
oknie i przez rozchylone li-
stewki żaluzji obserwował 
ulicę. „Kadasz” był ich głów-
nym kontrahentem i niewy-
wiązanie się ze zobowiązań 
generowało dla fi rmy Ma-
teusza ogromne straty. Do-
tychczas byli bardzo rzetelni. 
Płacili na czas. Jednak ostat-
nie trzy miesiące jakby prze-
czyły tej zasadzie. Przelewy 
spóźniały się, następowały 
w kilku ratach. Szefostwo 
fi rmy stawało się coraz bar-
dziej nerwowe, coraz mniej 
uchwytne.

– Już dawno robią boka-
mi. – Księgowy rozkładał ja-
kieś dokumenty. – Mogliśmy 
skończyć z nimi po ostatniej 
obsuwie.

– To prawda, ale nie zda-
rzyło się jeszcze, żeby nam w 
ogóle nie zapłacili.

– Jeśli nas wystrychnęli na 
dudka, to kolejny miesiąc je-
steśmy bez zysków. W lipcu 
odpadł nam Tomaszewski 
– przypominał. – Utracimy 
płynność fi nansową. Zabrak-
nie dla ludzi na wypłaty. Nie 
wszyscy zgodzą się czekać, 
mają rodziny na utrzymaniu.

Ludzie – był za nich odpo-
wiedzialny. Ale przecież on 
też miał rodzinę na utrzyma-
niu. Byt Heleny, dzieci, jego 
samego stawał się niepewny. 
Wypadek Huberta wysadził 
ich na orbitę niepojętych 
spraw. Świat zawalił im się na 
głowy. Upadły dawne plany, 
marzenia przestały być aktu-
alne. Ich zmaganie z życiem 
nabrało innego wymiaru. 
Cały wysiłek, teraz zwielo-
krotniony, musieli przekiero-
wać na nowe, nieznane tory. 
Teraz całą swą mądrość, za-
radność, intelekt bez reszty 
poświęcali na bitwę o życie 
Hubka. Los w nich srodze 
uderzył, lecz nie zwolnił od 
dotychczasowych trudów. 
Nie uwolnił od codziennej 
walki o byt, o kawałek po-
wszedniego chleba. O tamto 
dalej trzeba było zabiegać 
i nadal jakoś dawać sobie 
radę, bo nadal przychodziły 
rachunki i wciąż nie usta-
wały zobowiązania. Żadnej 
ulgi, żadnego odpuszczenia. 
A nawet przeciwnie. Jeszcze 
więcej starań, więcej trudu, 
więcej nerwów; jakby tamte-
go było mało…

Zwolnił trochę. Minęła go 
grafi towa toyota. Pomyślał o 
Frankowskich. Jak im zapłaci 
za ćwiczenia? Chyba w tym 
roku nie wyślą Huberta na 

rehabilitację. Nie będzie ich 
stać.

•
– Co tak późno? – Helena 

zniecierpliwiona co rusz wy-
glądała na podjazd. 

– Musiałem chwilę zostać. 
Miałem kilka spraw. – Zdjął 
marynarkę i niedbale zawie-
sił ją przy drzwiach. – Zaraz 
ci opowiem, tylko umyję ręce. 
Ciepło dziś. – Wszedł do to-
alety. – O której jest pociąg 
Reginy?! – zapytał, starając 
się przekrzyczeć szum wody. 
– Zdążę coś zjeść? Okropnie 
zgłodniałem. 

– Mam dla ciebie niespo-
dziankę – Helena schyliła się 
i podniosła marynarkę, która 
spadła na podłogę. – Gość 
jest już w domu – uśmiech-
nęła się. 

– Nie! Naprawdę? Przyje-
chała wcześniej? 

– Rano. Przyjechała noc-
nym pociągiem. 

– Jest taki? 

– Dali jeden skład dodatko-
wo. 

Mateusz zajrzał do salonu. 
Duży mahoniowy stół był już 
rozstawiony, a na białym ob-
rusie stała porcelanowa za-
stawa. 

– Gdzie się podziała? 

– Jest teraz na górze. Zaraz 
zejdzie. 

Znęcony zapachami 
wszedł do kuchni. Lubił po-
myszkować trochę po garn-
kach, nie bacząc na okropną 
irytację żony, która tego zwy-
czaju nie znosiła. Próbował 
już ukraść kęs mięsa, kiedy 
usłyszał skrzypienie scho-
dów. 

– Oho! O wilku mowa! 

– Dzień dobry! – zawołała 
Regina, schodząc z ostatnie-
go stopnia. – Gospodarz wró-
cił już do domu? 

– Witaj, Dziniu! – Uścisnął 
siostrę. – Jak podróż? Coś się 
stało, że jesteś wcześniej? 

– Trafi łam na wcześniej-
sze połączenie. Chyba się nie 
zmartwiłeś? 

– Pokaż się. Nic się nie 
zmieniasz. Zawsze taka 
sama… – Mateusz poprowa-
dził siostrę do salonu. – No 
powiedz, co u ciebie? 

– Siadajcie do stołu, ko-
chani, już podaję! – zawołała 
Helena. 

– Cóż, starzeję się, jak wi-

dzisz. Zdrowie mi szwankuje. 

– A co się dzieje? Chyba 
nie chorujesz? Przynajmniej 
na nic poważnego… – Znał 
siostrę i wiedział, jak sprawić 
jej przyjemność. – Chodźmy, 
opowiesz o wszystkim. 

– Czy poważnego? Mój 
drogi, każda choroba jest po-
ważna, nawet ta najbardziej 
niepozorna. Nawet się nie 
spostrzeżesz, jak cię zapaku-
je do trumny. 

– Dziniu! Co też ty… 
– Ja wiem, co mówię. A 

ty się kiedyś przekonasz. I 
wspomnisz moje słowa. Czy 
to kogut pieje? – spytała nie-
spodziewanie. 

– Tak, po sąsiedzku. 
– Macie tu trochę jak na 

wsi. Pola za oknem. Udało 
się wam. Dom przestronny, 
wygodny, słoneczny. 

– Ustawiłem go siedem 
stopni w stosunku do linii 
wschód-zachód – wyjaśnił 
Mateusz. – To zapewnia 
maksymalne nasłonecznie-
nie. 

– No proszę… nie wiedzia-
łam. 

– Mamy tu idealny spokój – 
rzekła Helena. – Może trochę 
daleko do centrum, ale coś za 
coś. A my z tej zamiany jeste-
śmy bardzo zadowoleni. 

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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JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ

Tulisz w swych dłoniach purpurową różę.
Jej płatki mają kolor świeżej krwi.
Czas zaprzeszły jest realny jak dziś samotne.
Tulisz w swych dłoniach różę purpurową,
wspominasz czas tak szybko utracony,
jutrzenki, które nigdy już nie zaświtają 

 [przyszłym godzinom.
Jak cierń, pamięć kaleczy,
rozcina serce na pół.
Co dzień bliżej jesteś królestwa 

 [nieśmiertelności.
Oceanu życia. 

SZEPTUCHA 

Zdrowaśki, szeptem obracane 
w bezzębnych ustach,
mają moc zaklęć tajemnych.
Noc, czas skrupulatnego rozliczania się 

 [z samym sobą.
Nie ma już niczego.
Tylko w pamięci zagnieździły się wspomnienia,
nieistniejących zdarzeń.
Zegar, odmierzający drogę 

 [do krainy łagodności.

SEN

Przez czasu mgnienie,
śniłam sen nierealny zupełnie. 
Moje ja przeglądało się w starym lustrze,
ubrane w kogoś innego.
Chodząc po obcym domu szukam 

 [oczu znajomych.
Sen skończyć się nie chce,
Szukam więc tych oczu na jawie,
i pod zamkniętymi powiekami. 
Tam jest bezpiecznie, mogę żyć 

 [długo i szczęśliwie.

LAUDATE DOMINUM

Twój los zapisany w gwiazdach, i w źrenicy 
 [Boga, człowieku.

Błogosław temu, który iść wytrwale kazał
odmierzając drogę stukotem serca
w ciemności przeznaczenia.
Bądź wierny i idź.

Wiersze
IZOLDA

Tamtego lata byłam Twoją Izoldą
szukając Ciebie w sobie,
ja, przypadkiem odnaleziona.
Tristanie, Twoje ramiona twierdza warowna.
Godziny wydarte przez czas,
tego już nie ma.
Z pieszczotą wyrywałeś swój ślad we mnie.
Jeden oddech, a miecz pomiędzy nami,
zimne żelazo.
Byłam Twoją Izoldą,
tamtego lata… dawniej.

 
MOON RIVER

Opowiedz mi tę historię,
że będziemy razem, już na całe życie motyla.
Świt nad Księżycową Rzeką, 

 [czas stanie jak wryty.
Nad jej tonią ze srebra roztopionego,
wybuduje most od ciebie do mnie,
i wschód słońca go nie zburzy.
Wszystko będzie dobrze…
przestanę ciągle biec, od siebie samej 

 [jak najdalej,
i nadam imiona wszystkiemu co wokół mnie.
Lecz to ja, które we mnie codziennie obumiera,
i odradza się jak feniks, pozostanie bezimienne.
Opowiedz mi tę historię…

WSTAJE NOWY DZIEŃ

Opadły mgły i ziemia kipi świeżością poranka.
Mandala życia obraca się niestrudzenie.
Niebieski odyniec wyrusza w codzienną 

 [wędrówkę, 
wstaje dzień.
W lustrze, które nie ma zmarszczek,
przegląda się moje ja,
niepomne utraconych lat i zim stopniałych.
Ono chce wierzyć
w czas co nadchodzi,
i w świeżość majowej zieleni.
Rozpaczliwie kocha
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Katarzyny Kusek
ten dzień co się staje teraz,
ostatnim… lub pierwszym.

NASZA KLASA

Co z nami uczynił ten czas,
porozstawiał po kątach jak niegrzeczne dzieci.
Paryż, Warszawa i Sydney,
prędkość zawrotna oddala nas od siebie.
Już nie lufa w dzienniku
sprawia, że nos w rękaw wycieramy,
lecz tęsknota do kraju tego…
przaśna jak chleb niewolników.
W gardle uwięzione słowa,
zamieniają się w krzyk,
gdy umarły poeta śpiewa… 
 

DO EURYDYKI

Eurydyko, wtrącona do piekła DPS-u,
Orfeusza nie czekaj,
nie wypatruj go przez brudne okna.
On już nie wróci,
zapomniał drogi do ciebie.
Sen szybko się prześnił, i zostałaś znów sama.
Inna go teraz do snu kołysze,
to z nią pije ślubne wino.
Ty się przecież nie liczysz,
jesteś niepełnosprawna, czyli bezwartościowa,
gorsza i odmienna.
Ptak, któremu połamano skrzydła,
tak tęskni do lotu,
jak ty za jego cieniem.
Jeszcze walczyć próbujesz,
piszesz sms’y i maile, 
a w nich skomlisz o miłość.
Lecz on nie przyjdzie,
nie przedrze się przez duszne korytarze,
pełne zapachu potu i odleżyn.
Więc nie czekaj go nadaremnie.
Nie jesteś przecież Eurydyką,
jesteś tylko kaleką…

KSIĘŻYCOWY ANIOŁ

Księżycowy anioł,
leci głową w dół,

spada,
prosto na mokry bruk.
Kolorowa spódnica,
niczym spadochron,
nie jest w stanie przezwyciężyć grawitacji.
Zmierza więc prosto ku swemu przeznaczeniu.
Trzask łamanych kości,
dobitnie świadczy o tym,
że jednak nie umiała latać.
A tak bardzo chciała poznać, co to szczęście, 
i być szczęśliwą w jego ramionach.
Zachorowała na miłość, 
bo pomimo swej niepełnosprawności, 
była kobietą.
W swej determinacji
wyskoczyła więc z szóstego piętra,
 by ukoić swój ból.
To takie piękne,
a zarazem żałosne,
że księżycowy anioł,
nie potrafi ł latać.

ANATOMIA NIENAWIŚCI

Nie cierpię
twego szurania nogami,
gdy krzątasz się rano po kuchni.
Nie znoszę, jak drapiesz się po głowie, 
(niczym owłosiony goryl)
gdy nie wiesz, co masz powiedzieć.
Ja, ja, ja! – krzyczysz przez cały dzień.
Jesteś po prostu do zabicia.
Czemu zatem trwam przy Tobie, 
i marnotrawię swe dni,
i noce, których coraz mniej
i zimy przedwczesne,
oraz wiosny przychodzące zbyt późno.
Trwając obok ciebie.
w cichej nienawiści
niczym puma zawsze gotowa by zaatakować,
umieram powoli, każdego wieczoru.
Lecz bez cienia twego,
żyć nie mogę,
nie jestem podobna
sama do siebie.
Tak umiera miłość. 
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NAWROTY
Raz tyłem do wiatru
Zniosła jajko kura
Trzy razy to samo.
Tak wiała wichura.

HIPERINFLACJA
Niemowlak złotówkę
Połknął odłożoną.
Po tygodniu w kupce
Grosik odłożono.

NIEOBLICZALNI
Dwoją się i troją
Zajęci karierą,
A jedynak rośnie
Im na mniej niż zero. 

CZĘŚCI ZAMIENNE
Rozkręcić interes
Udało się chłopu
I jest właścicielem
Wielkiego seks-shopu.
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ARGUMENT
Kradłeś bracie?
Co masz na swoją 
obronę?
Jak to co – wyjąkał – 
Mam dzieci i żonę.

OŚWIECONY
W światełko w tunelu
Uwierzył ciemniaczek,
A to świętojański
Był tylko robaczek.

MURARZE
Jeden chciał mur przebić.
Walił głową, krwawił.
Drugi mur rozebrał
I willę postawił.

MAMIDŁO
Zadziwia chłopców
Ta dojna krowa.
A to podpucha
Silikonowa.

TRAGEDIA
– Znałem kiedyś babkę
Cudowną, wyśnioną.
 – Zmarła? – Gorzej,
Jest mi teraz żoną. 

PRZETARG
Nie sprzeda cię Judasz
Gdy ty więcej mu dasz.
 
MASOCHISTA
Ukręcił bat
Na własny zad. 

NARKOMANIA
Siała baba mak,
Wnuków trafi ł szlag. 

MĘSKOŚĆ
Nie szkodzi, że łysy,
Ale ma chłop zdrowie
I kudłate myśli
Chodzą mu po głowie.
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Na dziyń kobiyt dowie-
dzielim sie, że zes 

szczepiyniami mogom się 
przenosić czipy czyli inte-
ligyntne czunstki – co mo-
góm nami rzundzić. Powie-
działa o tym ciotce Adeli 
kompela zez Kościana bez 
telefón. Rzykomo tyn czip 
może na tyn przykład kozać 
godać różniste gupoty.

Wyśmioł to emenryk zes 
stargó portfela Chrząszczyk. 
Spytoł nos, czy znomy pio-
synke o czipach.

– No nie, nie znomy.
A istny na to: 
– Momy przecie tango czi-

pa-miyntosz te noc w Zako-
panem!

Na to opipielim (ogłupieli-
śmy). Zaś Chrzączyk dodoł: 

– Czi-pa-miyntosz jak ze 
mnom tańczyłaś walca – 
pani Demarczyk, szak!

No tak, masakra, tak nos 
istny przekrynciył, wej! Ży-
cie jednako nom pokazało 
niebawem niespodzianki. 

Wew łykend stoje wew 
kolónialce, a za mnom pon 
Boniu 75+. Nagle zacznył 
mamrotać: 

– Armaty pod Stoczkiym 
zdobywała wiara ryncami 
czornymi od pługa! 
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Czipy mogom 
ociotować!

– Co jest? – pytom. 

– No, po szczepiyniu mom 
mus godać różniste gupoty – 
brdynknuł Boniu. 

O jasno pogoda – myśle. 
– Zaraził sie czipem wew 
szczepionce. 

To był dopiero poczóntek. 
Pojachalim do znajomków 
do Wygnajewa, bo chcieli 
Rynia na chrzestnygó. 

Jak zajachalim, stanylim 
przed Dómem Kultury. Był 
tam wielgachny baner z na-
pisem:

Wygnajewo 2021

Pieśni o naszej ziemi

Wspomnienia seniorów

Właśnie się zaczło. Kiklim, 
co jestta loł i dostalim pro-
gram. Piyrwsze śpiywało ko-
bicko wew stroju ludowym 
pieśń Moniuszki ,,Gdybym ja 

była słoneczkiym na niebie''. 
Zaś miały być ,,Prząśniczki''. 
Jednako ni zez pietruszki, ni 
zez gruszki na scyne wtośtoł 
się jakisiś kakier (dziod) 75+ 
i zapowiedzioł: 

– Moc szczepiynia człeka 
zmiynia.

Zaś jachoł już śpiywaniym 
takom popularnom melo-
diom: ,,Bo ta miłość dręczy 
mnie, co za pech, co za pech, 
to jest kara za mój grzech''.

Wynikło zamienszanie. O 
jasno pogoda psia kreś! Ist-
nygó w momyncie sprowa-
dzili zes sceny. Okazało sie, 
że przedwczoraj dostoł dru-
gom dawke szczypionki. Da-
liyj program szed już nor-
malnie. Na kóniec chór go-
spodyń wiejskich mioł śpiy-
wać ,,Szła dzieweczka do la-
seczka''. 

No ale wew tyj chwiłce na 

scyne wparowoł drugi apa-
rat i zacznył śpiywać lekuj-
to fałszując: ,,Oj gdyby nie 
ta dziura wew desce, byłaby 
Kasia, Kasia by była pannom 
jeszcze…'' 

O jasne z modrym! Tegó 
nie szło już spiłować! Tyn 
gigant był po piyrwszym 
szczypiyniu i tyż go wypro-
wadzili precz. Dali mu ame-
dynek, cheba kocie krople.

Na miejscu dowiedzielim 
sie, że czipy mogom ocio-
tować. Można sie jednako 
uwolnić od uroku u móndryj 
Aldy spod Gniezna. Poda-
wom adres internetowy: ga-
binetmundra – jedno słowo, 
zaś małpa, gmail kropka 
com. 

BOLECH ZES CIERPIENGÓW 
NAPISOŁ PIERWSZYGÓ KWIETNIA 

2021 ROKU 



STRONA46 KWIECIEŃ 2021

***
Malowane jajka, malowany stół,
Malowany koszyk w zieleniach i żółciach. 
Na białym obrusie leży chleb.
Lodówka w szwach pęka.
U baraniej szyi wianuszek
Z bukszpanu.
Będziemy kosz święcili
Na chwałę Panu.

***

Idę z tobą drogą jasną, lecz nie wiem dokąd.
Przestrzeń ciężką widzę przed nami
W odmętach jutra, zwierzęcych żądz krainę.
Dwa maki czerwone pośród meandrów
Dni odmierzają z trzepotem lękliwym.
Doszliśmy do tego miejsca.
Może dalej będzie już czyściej.
Kwiaty się zmienią w senne makówki. 
Głowy podłożą pod nasze dłonie,
A my w kołysaniu wieczystym
Pójdziemy dalej.

***

Grafi tem szkicuję niebo.
Pędzlem pędzące konie,
Tancerkę pastelą.
A cienie sercem maluję.
Przy tobie przyklęknę cicho, 
Uwiążę przy tobie anioła
I płakać, i śmiać się będę
Z ciebie i z siebie.
To bez znaczenia. 

***
Na poły bezwiednie do ciebie przywarłam.
Trzymam się mocno twojego cienia.
Czekam, aż mnie przygarniesz, 
Bym się wzruszyła 
I ckliwie szeptała twoje imię.
Moim słońcem, moim wiatrem 
Ty.

***
Spaceruję pełna błogosławieństwa
Na chwilę przed nieświadomym,
Pełna niewiedzy o tym, co niesiesz 
przychodzę tutaj.
W niepamięć wrzucono długie godziny
Ostatniego dla nich dnia.
Lecz to dla mnie nie był ten dzień ostatni,
Długie lata przede mną w żalu i niespełnieniu.
Na pociechę rzucił mi los ciebie,
Byś przy mnie trwał.

***
Poranna muzyka, serca pulsowanie, 
Rytm brzasku rozszerza
Miłych myśli zachłanne współgranie.
Łyk nocy na pożegnanie, rytuał świtu.
Tak wcześnie wstaję, lecz w zachwycie żyć,
By nie zaszkodzić jutru.

***
Tobie i tylko tobie w kwietne dłonie
Oddaję skroni miękkość i puls.
Słonecznikiem jesteś, co na płatku
Ma spisany ciepła powiew wiatru, 
Prognozę pogody na kolejny uśmiech.
Dla jutra kwitną bzy, chociaż pierwsze
Wiodą w dzisiejszych godzin tchnieniu.
Kamień? Cóż kamień.
Natchniony nim poeta szuka, 
Przenosi się do wspomnień.
Bzy, słoneczniki, pochyliły czoła.
Co one mogą zrobić dla poety?
Tylko być tu, nietrwałe,
Jak kartki z kajetu. 

***
Zaufanie, pełnia,
Piękna karta w życiu otwarta.
Ja do ciebie, ty do mnie, 
Mamy to, co ważne.
Ufam do granic jestestwa,
Ufam do granic ciała.

Wiersze 
Aldony Wiśniewskiej
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Jak żartować, aby niko-
go nie urazić? Nie każ-

dy musi od razu właściwie 
rozumieć nasze intencje 
– bywa, że nieprzemyśla-
nym kawałem możemy 
wyrządzić krzywdę. Prima 
aprilis to dzień, kiedy opo-
wiadamy żarty i próbujemy 
zrobić innym jakiś kawał. 
Pamiętajmy, aby przy tej 
okazji nigdy nie żartować 
z niepełnosprawności, jeśli 
nie jesteśmy pewni jak dru-
ga osoba to przyjmie.

Warto dobrze się zastano-
wić, czy to, co zamierzamy 
powiedzieć rozmówcy, na 
pewno go nie urazi. Ja sam 
często żartuję z mojej nie-
pełnosprawności. W żarto-
bliwy sposób mówię na przy-
kład, że kiedy rozdawano 
narząd głosu, to spóźniłem 
się dobre pół godziny. Jestem 
osobą z mózgowym poraże-
niem dziecięcym. Moje stopy 

są skrzywione. Kiedyś sze-
dłem ulicą i grupka młodych 
osób pod wpływem alkoho-
lu zaczęła mnie zaczepiać, 
naśmiewając się ze mnie. 
Wypowiadały niemiłe uwagi 
pod adresem mojej osoby. 
Mimo zdenerwowania stara-
łem się zachować spokój.

Jeśli chcemy zrobić komuś 
kawał, powinniśmy dbać 
o to, aby nikt się nie prze-
straszył. Pamiętam jak w 
czasach studenckich scho-
waliśmy się pod ławkami w 
sali wykładowej. Prowadzą-
ca zajęcia wchodząc do sali 
zobaczyła tylko same kurtki 
na stolikach i moje wystają-
ce nogi. Bardzo się przestra-
szyła, bowiem pomyślała, 
że studenci poszli sobie na 
kawę, a ja zasłabłem. Całą 
grupą przeprosiliśmy wykła-
dowczynię za niestosowne 
zachowanie. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Żart 
bez obrazy



�  badania kliniczne w zakresie chorób neurologicznych i psychicznych

�  kompleksowe, monitorowane leczenie stwardnienia rozsianego

�  kompleksowe, monitorowane leczenie choroby Alzheimera

�  kompleksowe konsultacje neuropsychologiczne

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

�  borelioza i zakażenia odkleszczowe w chorobach neurologicznych
– diagnostyka i leczenie

�  konsultacje psychiatryczne – diagnostyka, leczenie, porady

�  konsultacje dietetyczne – diagnostyka, opracowanie planu żywienia

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna (poniedziałek-piątek w godz. 10.00–16.00):

61-863-00-68 lub 506 444 900 

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 

www.hertmanowska.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej


