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Tomasz Kozłowski to nie 
tylko psycholog, sko-

czek spadochronowy, ra-
townik górski, autor książki 
„Historia tysiąca lęków”; to 
człowiek, który myśli o po-
trzebujących. Los drugiego 
człowieka nie jest mu obo-
jętny.

Zasłynął dwa lata temu 
skokiem ze stratosfery. Tym 
razem w ciągu jednego dnia 
chce skoczyć 48 razy. Inspi-
racją do wykonania tych sko-
ków jest amerykański sko-
czek spadochronowy, który 
na swoje 80. urodziny sko-
czył 89 razy. Panu Tomaszo-
wi zależy, aby poprzez skoki 
wspomóc chore osoby. Chce 
również pokazać, że warto 
wyznaczać sobie cele i je re-
alizować.

– To nie była decyzja pod-
jęta z dnia na dzień. To jest 

Kampania
PFRON
Konferencją na temat no-

wych programów PFRON 
rozpocznie się kampania pro-
mocyjno-informacyjna doty-
cząca zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnościami w admi-
nistracji publicznej i na otwar-
tym rynku pracy oraz podno-
szenia ich kwalifi kacji zawo-
dowych. Kampanię realizuje 
Wielkopolski Oddział PFRON. 

Kampania pod tytułem „Oso-
by niepełnosprawne – szansą 
dla pracodawców publicznych i 
prywatnych” ma na celu ukaza-
nie potencjału osób z niepełno-
sprawnościami, ich możliwości 
oraz predyspozycji do pracy w 
administracji publicznej i w wie-
lu innych miejscach. 

Konferencja, która rozpocz-
nie kampanię odbędzie się 21 
czerwca o godz. 11.00 w Wielko-
polskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu. Podczas konferen-
cji zostaną przybliżone m.in. trzy 
pilotażowe programy PFRON: 
„Stabilne zatrudnienie”, „Absol-
went” i „Praca-integracja”. Pro-
gramy, jak informuje WO PFRON, 
dadzą możliwość utworzenia do 
2020 roku pięciu tysięcy nowych 
miejsc pracy dla osób z niepeł-
nosprawnościami.

W konferencji, prócz eks-
pertów PFRON wezmą udział 
przedstawiciele Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, któ-
rzy powiedzą o dostosowa-
niach stanowisk pracy, a także o 
obowiązującym orzecznictwie. 
Przewidziana jest także konfe-
rencja prasowa. kk

ZBIGNIEW M. NOWAK
KOŁOBRZEG

Przyjaźń
Nie wymarzone
Wspólne chwile,
Widzenia bez spotkań,
Myśli mimo uczuć,
Odległe spojrzenia
I listy bez uczuć.
A wszystko to spięte
Rozsądną zaszczepką
Przyjaźni
I czymś,
Czego nie potrafi ę
Nazwać. 

przedsięwzięcie, które przy-
gotowuję od miesięcy, anga-
żując w nie wiele osób. Wpa-
dłem na pomysł, by wykonać 
48 skoków na swój 48 rok 
życia (urodziny we wrześniu 
– przyp. red.) w ciągu jedne-
go dnia. Każdy skok będzie 
przeznaczony dla kogoś in-
nego. Dziesiąty będzie de-
dykowany Domowi Dziecka 
z mojego rodzinnego miasta 
Bolesławca. Przeznaczę 10 
tysięcy złotych, by wspomóc 
jego podopiecznych. 

Tylko jeden skok, osiem-
nasty, będzie przeznaczo-
ny nie na konkretną osobę; 
chcę bowiem tym skokiem 
wesprzeć fundusze na po-
mnik upamiętniający polskie 
lotnictwo, gdyż w przyszłym 
roku będzie jego stulecie. 
Chcę skoczyć 21 czerwca, 
ale to wszystko zależy od 

pogody. Skoki odbędą się w 
Kazimierzu Biskupim w Ae-
roklubie Konińskim – mówi 
Tomasz Kozłowski.

Każda forma pomocy dru-
giemu człowiekowi jest god-
na naśladowania. Tomasz 
Kozłowski swoją postawą 
pokazuje, że można to ro-
bić na różne sposoby. Jest 
wiele osób, których nie stać 
m.in. na kosztowną rehabili-
tację czy wykupienie leków. 
Warto się nad nimi pochylić. 
Do akcji przyłączył się także 
15-letni syn pana Tomasza.

– Tata chce skoczyć 48 
razy ze spadochronu w cią-
gu jednego dnia. To nie lada 
wyczyn. Ja przeznaczyłem 
tysiąc złotych dla Mateusza, 
który potrzebuje wózka in-
walidzkiego. Zachęcam 
wszystkich do przyłączenia 
się do tej akcji, bo każdy z 
nas może pomóc – powie-
dział Adam. Pan Tomasz bę-
dzie skakał sam, przygoto-
wuje się do tego wyczynu od 
ponad pół roku. A to wyma-
ga sporego zaangażowania i 
samodyscypliny.

– Od listopada ubiegłe-
go roku prowadzę intensyw-
ne treningi, głównie kondy-
cyjne, gdyż wykonanie kil-
kudziesięciu skoków w je-
den dzień jest dużym obcią-
żeniem dla organizmu. Obli-
czyłem, że jeden cykl skoku 
powinien mi zająć od 6 do 9 
minut, w zależności od pręd-
kości wiatru i temperatury 
powietrza. Skoki będą od-
bywały się z wysokości oko-
ło 1100 metrów – dodaje To-
masz Kozłowski.

Osoby, które chcą wes-
przeć jeden lub więcej sko-
ków wykonanych przez 
pana Tomasza, mogą to 
zrobić, wchodząc na www.
polakpomaga.pl. Więcej in-
formacji można również 
znaleźć na www.tomekska-
cze.pl i 4f48.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

48 skoków 
w jeden dzień

Tomasz Kozłowski z synem Adamem.

Adam Kozłowski z Mateuszem.
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Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-

nych, Ogólnopolski Związek 
Pracodawców Zakładów Ak-
tywności Zawodowej i In-
nych Przedsiębiorstw Społecz-
nych oraz Fundacja im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi zorga-
nizowały 31 maja makroregio-
nalną konferencję pod tytułem 
„Teraźniejszość i perspektywy 
rozwoju zakładów aktywności 
zawodowej”. Spotkanie odby-
ło się w budynku Collegium Mi-
nus w Poznaniu.

W organizację konferen-
cji włączyło się 5 oddziałów re-
gionalnych PFRON – wielkopol-
ski, zachodniopomorski, dolno-
śląski, opolski, lubuski. Spotka-
nie otworzyła Anna Skupień, dy-
rektor Wielkopolskiego Oddziału 
PFRON witając gości, m.in. Posła 
na Sejm RP Tadeusza Dziubę, 
wicemarszałka województwa 
opolskiego Romana Kolka, dy-
rektora Departamentu do spraw 
Programów PFRON Mirosława 
Izdebskiego, Pełnomocnika do 
spraw Równego Traktowania 
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Marię Krupecką, dy-
rektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Aleksandrę 
Kowalską, prezesa Fundacji im. 
Królowej Polski św. Jadwigi An-
drzeja Markiewicza oraz Toma-
sza Mikę, wiceprezesa ZP ZAZ.

– Dzisiejsza konferencja jest 
odzwierciedleniem tego, że od-
działy PFRON realizują nową, 
zmienioną formułę działania, 
ukierunkowaną na wsparcie re-
gionalne. Fundusz dysponuje 
przeprowadzonym w 2009 roku 
badaniem funkcjonowania za-
kładów aktywności zawodowej. 
Tydzień temu Zarząd PFRON 
podpisał umowę na kolejne ta-
kie badanie, dzięki któremu bę-
dziemy mogli dowiedzieć się, co 
zmieniło się w ZAZ-ach przez te 
kilka lat – mówił M. Izdebski.

W spotkaniu wzięli udział tak-
że przedstawiciele zakładów ak-
tywności zawodowej, instytucji 
rynku pracy, jednostek samorzą-
du terytorialnego i organizacji 
pozarządowych. Było ono oka-
zją do refl eksji w zakresie reha-
bilitacji zawodowej osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami. 
W pierwszej części spotkania, 
zatytułowanej „ZAZ jako forma 
zatrudniania osób najciężej nie-
pełnosprawnych”, zaprezento-
wano dobre praktyki kilku ZAZ
-ów. Głos zabrała dyrektor ZAZ 
w Pile Natasza Cyrulik, dyrektor 

ZAZ w Jeleniej Górze Zbigniew 
Musiał i dyrektor ZAZ w Byd-
goszczy Stanisław Kuczyniecki. 

ZAZ-y funkcjonują na mocy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
1997 nr 123 poz. 776 z później-
szymi zmianami). Tworzy się je 
w celu zatrudniania osób z orze-
czoną niepełnosprawnością w 
stopniu znacznym i określonych 
w ustawie grup osób z orzecze-
niem o umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności. Prócz 
rehabilitacji zawodowej, ZA-
Z-y wspierają osoby z niepeł-
nosprawnościami w uzyskaniu 
samodzielności i życiowej nie-
zależności, zapewniają także w 
pełni dostosowane oraz oprzy-
rządowane stanowiska pracy. 
Oferują pracę w różnych bran-
żach. Według danych Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na koniec 2016 roku 
w Polsce były 103 ZAZ-y, które 
łącznie zatrudniały 4300 osób z 
niepełnosprawnościami. W wo-
jewództwie wielkopolskim ZA-
Z-ów jest 9. Zatrudniają ponad 
400 pracowników z niepełno-
sprawnościami. 

Zakład aktywności zawodo-
wej to dla człowieka z niepeł-
nosprawnością często jedy-
na szansa na zatrudnienie, a co 
się z tym wiąże, na pełną samo-
dzielność i niezależność. Naj-
większy problem ze znalezie-
niem pracy mają osoby z nie-
pełnosprawnościami w małych 
gminach, gdzie funkcjonuje je-
den tylko ZAZ, a wolnych miejsc 

w nim nie ma. Pierwotnym za-
łożeniem ZAZ-ów było zatrud-
nianie uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej, ale kie-
dy okazało się, że tylko nielicz-
ni uczestnicy WTZ są w stanie 
podjąć pracę (głównie z powo-
du złożonej niepełnosprawności 
i trudności adaptacyjnych), ZAZ
-y skierowały swoje oferty m.in. 
do absolwentów szkół specjal-
nych i szkół przysposabiających 
do pracy. 

 – ZAZ to nie tylko praca i wła-
sne pieniądze. To również zmia-
na życia. Ludziom zdrowym wy-
daje się ona oczywista, ale dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, często ograniczanych przez 
rodziców w dążeniu do samo-
dzielności, to zmiana niezwy-
kła – mówiła N. Cyrulik z pilskie-
go ZAZ-u. 

ZAZ w Pile został założony w 
2005 roku z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Pomocy Humanitar-
nej. Misją Zakładu jest rehabili-
tacja społeczna oraz aktywiza-
cja zawodowa osób z orzecze-

niem o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym i umiarkowa-
nym ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz pro-
blemami zdrowia psychiczne-
go. Pracownicy pilskiego ZAZ-u 
wykonują m.in. torby ekologicz-
ne, prace porządkowe, okleja-
ją książki. W swojej ofercie ZAZ 
ma też usługi leśne, pielęgnowa-
nie nagrobków i terenów zielo-
nych, a nawet usługi kosmetycz-
ne. Pracownicy mogą korzystać 
z różnego rodzaju szkoleń za-
wodowych oraz z kompleksowo 
wyposażonej sali rehabilitacyjnej 
z opieką lekarza i pielęgniarki. 

Z kolei ZAZ w Bydgoszczy 
oferuje usługi z zakresu poligra-
fi i off setowej oraz niskonakłado-
wego kolorowego druku cyfro-
wego. Zatrudnia 65 osób, w tym 
49 z niepełnosprawnością. Nie-
pełnosprawni pracownicy wyko-
nują prace w pełni dostosowa-
ne do ich indywidualnych moż-
liwości – jak np. niszczenie do-
kumentów. Pracują 4 godziny 
dziennie. Pozostały czas pobytu 
jest przeznaczany na zajęcia re-
habilitacyjne. 

Na konferencji mówiono rów-
nież o uwarunkowaniach fi nan-
sowych działalności ZAZ-ów, 
zadaniach i celach tych podmio-
tów. Scharakteryzowano różni-
ce między zakładami aktywno-
ści zawodowej, spółdzielniami 
socjalnymi a warsztatami tera-
pii zajęciowej. Makroregionalne 
spotkanie stało się ważnym fo-
rum wymiany doświadczeń. Pa-
tronat medialny nad wydarze-
niem sprawował m.in. „Filantrop 
Naszych Czasów”.  

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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KONFERENCJA MAKROREGIONALNA PFRON

Praca dla najciężej
niepełnosprawnych
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Uczestnicy konferencji. 

O celu konferencji pod tytułem „Teraźniejszość i perspektywy 
rozwoju zakładów aktywności zawodowej” mówi Anna Skupień, 

dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.
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22-letnia Patrycja Fiedor 
z Gniezna pierwszy raz 

na ostrą białaczkę szpikową 
zachorowała w kwietniu 2015 
roku. Do kwietnia tego roku, 
po wielu miesiącach chemio-
terapii i następnie przeszcze-
pie szpiku, wyniki były dobre. 
Jednak w kwietniu właśnie 
Patrycja dowiedziała się, że 
choroba wróciła. Pojawiły się 
również, dodatkowo, nacieki 
białaczkowe w kości lewej 
nogi oraz w plecach. Czeka 
ją ponownie długotrwałe le-
czenie oraz drugi przeszczep 
szpiku.

Białaczka, tak ja inne nowo-
twory, bywa podstępna. Czasa-
mi wystarczy chemioterapia, 
radioterapia. Ale nie zawsze. 
Kiedy choroba powraca, wów-
czas bardzo często musi być 
wykonany przeszczep szpiku, 
niekiedy dwa razy lub więcej. 
I tak jest u 22-letniej Patrycji. 
Tak o pojawieniu się choroby 
Patrycji mówi jej mama: 

– Na początku 2015 roku Pa-
trycja borykała się z ciągłym 
przeziębieniem, grypą i tem-
peraturą. Bardzo źle się czuła 
mimo przyjmowania przepi-
sanych leków. Gdy w kwietniu 
trafi ła do lekarza rodzinnego, 
zlecił on badanie krwi. Jeszcze 
w tym samym dniu zadzwo-
niono do mnie z przychodni. 
Córka miała się stawić jak 
najszybciej w szpitalu, ponie-
waż miała bardzo złe wyniki. 
W Gnieźnie pobrano jej szpik 
i przewieziono do Poznania. 
Patrycja była przerażona, jej 
świat się zawalił, gdy dowie-
działa się, że zachorowała 
na ostrą białaczkę szpikową. 
Poddała się bardzo trudnemu 
i wyczerpującemu leczeniu. 
Podawana chemia okazywała 
się za słaba. Lekarze musie-
li podać jej jeszcze silniejszą 
chemię, po której córka trafi ła 
na OIOM. Zadzwonił telefon i 
usłyszałam w słuchawce: niech 
pani przyjedzie do szpitala, 
ponieważ córka jest w ciężkim 
stanie. Bardzo się o nią bałam. 
Byliśmy przy niej z rodziną. Po 
kilku dniach jej stan zaczął się 
powoli poprawiać.

Na początku pobytu Patrycji 
w poznańskim szpitalu pobra-
no jej najbliższym krew w celu 
sprawdzenia, czy ktoś z rodzi-
ny będzie mógł zostać dla niej 
dawcą szpiku. Okazało się, że 
brat Patrycji ma szpik zgodny 
w stu procentach. Rodzina nie 

Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. Ja-

nusza Korczaka w Mosinie 
w powiecie poznańskim 13 
maja szeroko otworzył swo-
je drzwi. W sensie dosłownym, 
bo tego dnia odbyło się spo-
tkanie otwarte przeznaczone 
dla osób, które chciały się za-
poznać z organizacją pracy w 
placówce oraz ofertą edukacyj-
ną szkoły, a także i internatu. 
Obecni byli uczniowie z niepeł-
nosprawnościami, ich rodzice i 
opiekunowie. 

Oferta edukacyjno-rehabili-
tacyjna Ośrodka jest adresowa-
na do dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim, znacznym, 
umiarkowanym i lekkim oraz z 
niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi. 

W ramach Ośrodka funkcjo-
nuje zespół wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, szko-
ła podstawowa, gimnazjum, za-
sadnicza szkoła zawodowa, 
szkoła przysposabiająca do pra-
cy, oddziały rewalidacyjno-wy-
chowawcze, świetlica oraz inter-
nat. Jest również biblioteka, sala 
gimnastyczna, pracownia rezo-
nansu stochastycznego, a po-
nadto nowoczesna i profesjonal-
nie wyposażona sala rehabilita-
cyjna oraz pracownia rewalida-
cyjno-informatyczna. 

Prowadzone są specjalistycz-
ne zajęcia rehabilitacyjne, korek-
cyjno-kompensacyjne, wyrów-
nawcze – dla uczniów z trudno-
ściami w przyswajaniu wiedzy, 
zajęcia w sali doświadczania 
świata i pracowni biofeedback, 
zajęcia z dogoterapii, hydrotera-
pii i hipoterapii. Uczniowie mają 
również możliwość doskonale-
nia uzdolnień artystycznych. 

Są objęci wszechstronną re-
habilitacją i kompleksową opie-
ką terapeutyczną także na eta-
pie porozumiewania się. Jak 
czytamy na stronie internetowej 
Ośrodka, umożliwienie dzie-
ciom niemówiącym alternatyw-
nego (inaczej wspomagającego) 
sposobu komunikacji wpływa 
korzystnie na ich rozwój, przy-
czynia się do wzrostu poziomu 
jakości życia i zapobiega spo-
łecznej alienacji. W mosińskim 
Ośrodku stosuje się następujące 
formy komunikacji: fotokomu-
nikaty (zdjęcia przedstawiające 
rzeczy, osoby lub miejsca), pik-
togramy (rysunki przedstawiają-
ce białe sylwetki, fi gury lub znaki 
na czarnym tle) oraz tak zwane 
picture communication symbols, 
czyli proste rysunki liniowe z ha-
słami umieszczonymi pod sym-
bolami.

Podczas spotkania wystą-
pił szkolny teatrzyk „Kółeczko” 

musiała szukać dalej dawcy. 
Dziewczyna po ciężkiej chemii 
była bardzo słaba, nie miała sił 
ruszyć się na łóżku. Wszystko 
sprawiało jej ból. Powoli za-
częła wstawać i uczyła się cho-
dzić. Gdy jej stan się poprawił, 
rodzice zawieźli córkę i syna 
na przeszczep do Katowic.

– Nawet nie wiem kiedy nad-
szedł wrzesień 2015 roku. Mój 
syn panicznie boi się igieł, ale 
dał radę, oddał szpik siostrze. 
To był bardzo ciężki okres dla 
Patrycji i dla nas. Musiała tam 
zostać sama, żadnych odwie-
dzin przez 6 tygodni. Jeździli-
śmy, aby zawieźć jej potrzebne 
rzeczy, ale nigdy nie zostaliśmy 
do niej wpuszczeni, ponieważ 
Patrycja miała zerową odpor-
ność – dodaje pani Elżbieta.

Po powrocie do domu Patry-
cja próbowała zacząć w miarę 
normalne życie. I na początku 
tak było. Niestety, w sierpniu 
2016 roku, zaczęła boleć ją 
noga. Jeździła po lekarzach. 
Każdy ją odsyłał do następ-
nego. Na początku tego roku 

zlecono jej rezonans, ale ter-
min jego wykonania dopiero w 
grudniu. Nie wytrzymała bólu 
i pod koniec marca trafi ła na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Gnieźnie. Następnie została 
skierowana do Poznania. Po 
wykonanej biopsji okazało się, 
że choroba wróciła. Ma naciek 
na kość w nodze i w plecach. 
Będzie konieczny, po raz drugi, 
przeszczep szpiku. I również 
tym razem dawcą szpiku bę-
dzie jej brat.

Rodzina robi wszystko, co w 
jej mocy, aby pomóc Patrycji. 
Ale to nie wystarczy. Potrzebna 
jest dla niej krew (grupa krwi 
Patrycji to 0 RH+ – przyp. red.), 
ale liczy się każda grupa krwi, 
aby bank krwi mógł uzupełnić 
braki. 

Potrzebne są również pie-
niądze na długotrwałe i kosz-
towne leczenie. Pieniądze 
można wpłacać na konto 
Fundacji Avalon: 62 1600 1286 
0003 0031 8642 6001, z dopi-
skiem: Fiedor, 7857.

STANISŁAW FURMANIAK

Nierówna walka

Patrycja Fiedor .
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z przedstawieniem opartym na 
motywach powieści „W pustyni i 
w puszczy”. Uczniowie Ośrodka 
przygotowali też pokaz popisów 
tanecznych. 

Rodzice dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością mo-
gli porozmawiać ze specjalista-
mi Ośrodka: psychologiem, lo-

Pokaz uzdolnień
uczniów

gopedą, nauczycielem osób z 
głęboką niepełnosprawnością 
czy z koordynatorem zespołów 
wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka. Zaprezentowano 
m.in. pracę metodą indywidual-
nej stymulacji słuchu Johansena. 
Były także warsztaty ceramicz-
ne, tkackie i wikliniarskie. 

Chętni mogli popróbować 
swoich sił w warsztatowych 
działaniach. Podziwiano stwo-
rzone przez uczniów dzbanki, 
garnki, wazony, gobeliny i wikli-
nowe koszyki. 

Więcej informacji o Ośrodku 
na stronie www.soswmosina.
powiat.poznan.pl 

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK 
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Nauka 
migania
Zakończył się kurs drugie-

go stopnia języka migowe-
go, zorganizowany przez To-
warzystwo Osób Niesłyszących 
„Ton” w Poznaniu. Uczestniczy-
li w nim w większości słucha-
cze kursu pierwszego stopnia. 
Z poprzednich dwóch grup kur-
santów powstała jedna, złożo-
na z osób najbardziej wytrwa-
łych, którzy mimo wielu obo-
wiązków, takich jak opieka nad 
małymi dziećmi i praca zawo-
dowa, zdecydowali się na dal-
szą naukę. 

Przez dwa miesiące, w każ-
dy poniedziałek o godzinie 18, w 
komplecie zjawiali się w siedzi-
bie Towarzystwa przy ulicy Ko-
lejowej. Moda na naukę języka 
migowego zatacza coraz szer-
sze kręgi. Jeden z uczestników 
kursu Miłosz, uczeń szkoły pod-
stawowej, przychodził na kurs 
wraz z rodzicami. Wszyscy da-
lej będą się uczyć, jako że dzię-
ki wielkiemu zaangażowaniu 
prowadzącej naukę Euniki Lech 
jesienią rusza kolejny kurs, już 
trzeciego stopnia. 

Egzamin ze znajomości miga-
nia odbył się 24 kwietnia. Zda-
jący podzieleni zostali na gru-
py dwu- lub więcej osobowe, w 
których prowadzili między sobą 
konwersację migową. Było w 
niej już sporo wyuczonych mi-
ganych słów. Dwie uczestnicz-
ki w solowym popisie zamiga-
ły: jedna wiersz Juliana Tuwima 
„Lokomotywa”, a druga „Kaczkę 
dziwaczkę” Jana Brzechwy. Naj-
lepiej, na piątkę z plusem, egza-
min końcowy zdał Miłosz, cho-
ciaż zdali wszyscy, a najniższym 
stopniem była piątka. Dyplo-
my ukończenia kursu wręczała 
Eunika Lech w obecności Mar-
ka Patera, prezesa „Tonu”. Wido-
mym efektem nauki języka mi-
gowego są wykonane przez słu-
chaczy i możliwe do obejrze-
nia na stronie internetowej kur-
su zbiorowo zamigane słynne 
utwory disco polo „Jesteś szalo-
na” i „Oczy zielone”.

ANDRZEJ MIKA

17 maja w Gdańsku pra-
cownicy Grupy Energa 

po raz kolejny oddawali krew. 
W ten sposób dołączyli do 
wielu ludzi w Polsce, którzy 
dzielą się tym największym 
darem życia.

Zbliża się okres wakacyj-
ny, a co za tym idzie, zwiększy 
się zapotrzebowanie na krew. 
Grupa Energa, chcąc wesprzeć 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, 
zorganizowała zbiórkę krwi 
wśród swoich pracowników, 
ale nie tylko.

–Tym razem, przed Olivia 
Business Centre w Gdańsku, 
podczas akcji zbiórki krwi do-
pisała nam piękna, słonecz-
na pogoda – powiedział Adam 
Kasprzyk, rzecznik prasowy 
Grupy Energa. – W akcji wzię-
ło udział łącznie 155 osób. Ser-
decznie gratulujemy udanych 
zbiórek krwi w krwiobusach 
oraz punktach stacjonarnych 
RCKiK w różnych miastach 
(Gdańsku, Elblągu, Starogar-
dzie Gdańskim, Płocku, Kali-
szu, Giżycku, Gdyni-Redłowo) 
oraz WCKiK.

Dzięki uczestnikom Banki 
Krwi RCKiK w Gdańsku i Woj-
skowego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa Tere-
nowa Stacja w Gdańsku uzu-
pełniły swoje zapasy, dzię-
ki czemu będą mogły zapew-
nić szpitalom przez najbliż-
szy czas odpowiednie ilości 
tego najcenniejszego z leków. 
Od kilku lat wzrasta zapotrze-
bowanie na krew. Wyproduko-
wać ją może wyłącznie orga-
nizm ludzki, dlatego tak waż-
ne jest, aby jak najwięcej osób, 
które mogą i nie mają przeciw-
wskazań, ją oddawały.

– Krew oddana podczas 
zbiórki zostanie wykorzysta-
na m.in. na potrzeby operacji 
oraz transfuzji dla ludzi choru-
jących na nowotwory. Dzięku-

Krew dla chorych
na nowotwory
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Podczas oddawania krwi w krwiobusie.

Wielu ludzi chciało się podz ielić darem życia.
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ję za wsparcie wszystkim, któ-
rzy oddali krew na ten właśnie 
cel. Wśród oddających krew 
byli wieloletni honorowi daw-
cy krwi oraz osoby, które uczy-
niły to po raz pierwszy w ży-
ciu. Serdecznie im gratuluję. 
Być dawcą krwi to wielki za-
szczyt – dodał Adam Kasprzyk.

Krew można oddawać nie 
tylko podczas tego typu akcji 
jak w Gdańsku, ale codzien-
nie w RCKiK w całej Polsce. Na 
ich stronach można również 
znaleźć informację, w któ-
rych miejscach podstawiane są 
krwiobusy.

STANISŁAW FURMANIAK
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Licznie zebrani seniorzy z ca-
łej Wielkopolski 19 i 20 maja 

w Hotelu „Pietrak” w Wągrow-
cu dzielili się doświadczenia-
mi, wymieniali informacje, po-
szerzali swoją wiedzę na te-
maty związane z Unią Europej-
ską. Była to I Europejska Konfe-
rencja Seniorów Województwa 
Wielkopolskiego pod nazwą 
„Senioriada”, którą zorganizo-
wała Krystyna Łybacka, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego. 

– Spotykamy się, aby udo-
wodnić wszystkim wątpiącym, 
że młodość to nie metryka, ale 
stan ducha. Kiedy rozpoczę-
łam pracę w Parlamencie Euro-
pejskim, zobaczyłam, że zbiór 
działań na rzecz seniorów, zwa-
ny „Srebrną gospodarką”, anga-

Społeczne Stowarzysze-
nie Edukacyjno-Arty-

styczne „Via Activa” w Po-
znaniu ogłasza nabór osób 
z różnymi niepełnospraw-
nościami i wolontariuszy do 
grupy teatralnej. Organiza-
cja szuka także ludzi, któ-
rzy chcieliby projektować 
rekwizyty, stroje, scenogra-
fi ę oraz wspierać grupę mu-
zycznie. Nie jest wymagane 
doświadczenie. 

W przypadku osób z niepeł-
nosprawnością narządu ru-
chu mile widziane jest przyj-
ście z własnym wolontariu-
szem. Spotkania grupy teatral-
nej będą się odbywać raz w ty-
godniu, w godzinach popołu-
dniowych w centrum Poznania. 
Czas trwania jednego spotkania 
to około 3 godziny. Osoby z nie-
pełnosprawnościami będą mia-
ły możliwość współtworzenia 
na równi z osobami zdrowymi 

form teatralnych, tanecznych i 
fi lmowych. 

Stowarzyszenie poszuku-
je ponadto wolontariuszy, któ-
rzy będą pomagać uczestnikom 
z niepełnosprawnościami w do-
tarciu na próby i w powrocie do 
domu, a także podczas ich trwa-
nia. Chodzi o wsparcie w dojeź-
dzie i opiekę nad osobą z nie-
pełnosprawnością na próbie (np. 
pomoc w dotarciu na salę czy do 

toalety). Kandydat na wolonta-
riusza powinien być osobą życz-
liwą, otwartą, słowną i zaanga-
żowaną w powierzone obowiąz-
ki. Z wolontariuszami będą pod-
pisywane porozumienia wolon-
tariackie. Na zakończenie wo-
lontariusze otrzymają zaświad-
czenia o współpracy. Szcze-
gółowych informacji udzie-
la Luiza Szumiło-Walczak, tel. 
604 417 795, e-mail: luiza.szumi-
lo@gmail.com oprac. red.  

żuje wiele młodych osób. Dzia-
łania na rzecz seniorów to m.in. 
teleopieka, czyli nowoczesna 
forma wsparcia, która pozwa-
la osobie starszej na wezwa-
nie pomocy za pośrednictwem 
centrum informacyjnego, a tak-
że wszelkie inicjatywy wspoma-
gające ich aktywność zawodo-
wą. Postanowiliśmy, że każdego 
roku będziemy honorować sa-
morządowca, który swoją posta-
wą i otwartym sercem poświę-
ca się seniorom – mówiła orga-
nizatorka. 

W tym roku statuetkę z tytu-
łem „Samorządowiec przyjazny 
seniorom” otrzymał z rąk Łybac-
kiej starosta pilski Eligiusz Ko-
marowski, który zaznaczył, że 
seniorzy są wspaniałymi, warto-

ściowymi osobami – można się 
od nich wiele dowiedzieć i na-
uczyć. Na co dzień współdzia-
ła z osobami starszymi. Wspie-
ra ich pomysły oraz promuje do-
konania w różnych dziedzinach. 

Seniorzy wysłuchali wystą-
pień: „Srebrna gospodarka – 
szansą dla Wielkopolski”, które 
wygłosiła K. Łybacka, „Unia Eu-
ropejska wobec wyzwań przy-
szłości. Plan inwestycyjny dla 
Europy” (Bogumiła Frąckowiak, 
Europe-Direct Poznań), „Anima-
cja osób „50+” – nowy kierunek 
studiów Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu od-
powiedzią na zmiany demogra-
fi czne” (prof. nadzw. AWF Beata 
Pluta) i „Wybrane aspekty polity-
ki senioralnej Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego” 
(Aleksandra Kowalska, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu). Grupy 

senioralne z różnych stron wo-
jewództwa prezentowały swoją 
aktywność.

Podczas „Senioriady” przy-
bliżono działania Poseł Łybac-
kiej na rzecz seniorów w 2016 
roku. Zaliczają się do nich m.in.: 
warsztaty komputerowe, języ-
kowe, bezpłatne zajęcia fi tness, 
warsztaty dla miłośników foto-
grafowania i plener malarsko-
fotografi czny, zajęcia z rękodzie-
ła, spotkania poetyckie, organi-
zacja wyjazdu pilskich seniorów 
do Berlina, spotkania edukacyj-
ne dotyczące bezpieczeństwa 
czy nauki udzielania pierwszej 
pomocy, bezpłatne porady praw-
ne. W tym roku również są reali-
zowane z inicjatywy Poseł Ły-
backiej liczne warsztaty, spotka-
nia, kursy, wyjazdy i inne dzia-
łania dla osób starszych z całej 
Wielkopolski. 

KAROLINA KASPRZAK

I EUROPEJSKA KONFERENCJA SENIORÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Młodość to stan ducha
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Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka 
przedstawia pracowników swoich biur poselskich w Poznaniu, 

Lesznie, Koninie, Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile. 

Statuetkę z tytułem „Samorządowiec przyjazny seniorom” 
otrzymuje starosta pilski Eligiusz Komarowski. 

Kto lubi teatr i taniec 
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Drużyna Szpiku od ponad 
9 lat zajmuje się pomocą 

dzieciom chorym onkologicz-
nie, nie zapominając o ich ro-
dzinach. Wolontariusze chodzą 
na oddział, organizowane są 
m.in. Metamorfozy Mam Dzie-
ci Chorych Onkologicznie (pi-
saliśmy o tej inicjatywie w te-
gorocznym, kwietniowym wy-
daniu „Filantropa”, str. 20 i 21, 
przyp. red.) oraz Dni Mamy On-
kologicznej.

Podczas tegorocznej edy-
cji Metamorfoz jedna z mam, 

pani Mariola Kowalska, nie mo-
gła wziąć w niej udziału, gdyż jej 
chory na białaczkę 18-letni syn 
Maks w tym czasie przebywał na 
przepustce w domu, a mieszka-
ją 150 km od Poznania. Z kolei 
12-letnia Wiktoria, też chora na 
białaczkę, od dawna chciała po-
znać Tomasza Schmidta, prowa-
dzącego program „Ostre cięcie”. 
O tym wszystkim dowiedział się 
właśnie Tomek, który jest rów-
nież ambasadorem Drużyny 
Szpiku oraz współwłaścicielem 
Akademii Wierzbicki & Schmidt. 
Wraz z Drużyną Szpiku postano-
wił spełnić oba marzenia.

– Kiedy dowiedziałem się o 
pani Marioli i Wiktorii, wraz z 
Drużyną Szpiku chciałem zrobić 
im niespodziankę. 17 maja za-
prosiłem do swojego salonu pa-
nią Mariolę, mamę Maksa. Za-
proponowałem jej koloryzację 
i cięcie. Kilka godzin wytchnie-
nia od szpitalnego życia. Na co 
dzień te mamy nie myślą o sobie, 
dla nich najważniejsze jest zaj-
mowanie się chorym dzieckiem. 
Nie mogą jednak zapominać o 
sobie, o swojej kobiecości. Każ-
da kobieta chce dobrze wyglą-
dać, mieć pasującą do niej fryzu-
rę. Dla mnie to była przyjemność 
móc gościć u siebie taką wyjąt-
kową mamę, bo wiem, z czym 
musi się na co dzień zmagać – 
powiedział Tomasz Schmidt.

Następnego dnia, 18 maja, w 
Nuts & Berries By Weranda Fa-
mily w galerii „Posnania” odbyło 
się spotkanie Tomka Schmidta z 
Wiktorią i jej mamą Anną Gąsior.

– Do końca miała to być nie-
spodzianka, ale dzień przed wy-
jazdem do Poznania córka usły-
szała moją rozmowę. Kiedy do-

Spełnione marzenia
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Pani Mariola w trakcie 
metamorfozy.

Mariola Kowalska po metamorfozie 
w towarzystwie Tomasza Schmidta.

Tomasz Schmidt przekazał Wiktorii – na szczęście – 
bransoletkę z koniczynką.

Anna Gąsior z córką Wiktorią wraz z Tomaszem Schmidtem 
i autorem tekstu.

wiedziała się, że będzie miała 
spotkanie z Tomkiem, przygo-
towała dla niego portret i kilka 
słów płynących prosto z serca. 
Spotkanie było cudowne, a naj-
ważniejszy był dla mnie uśmiech 
Wiktorii. To bardzo miłe, że To-
mek znalazł dla nas czas, bo 
wiem, jak bardzo jest zapraco-
wany – powiedziała pani Anna.

Wiktoria podczas spotkania 
opowiadała Tomkowi o swojej 
chorobie, o przeszczepie, ale też 
o tym, że jeden z dawców szpiku 
się wycofał, nie podając żadne-
go powodu. W czerwcu mija rok 
od przeszczepu, wyniki są do-
bre. Na razie nie może wrócić do 
szkoły, więc lekcje odbywają się 
w domu. Podczas spotkania To-
mek wyszedł na chwilę, by po-
wrócić z prezentem dla Wiktorii. 
Otrzymała od niego bransoletkę 
z koniczynką.

Ludzie żyją w biegu, zajęci 
swoimi sprawami, zapomina-
ją, że w życiu ważne są chwi-
le. Czasami warto się zatrzymać 
i dostrzec drugiego człowieka. 
Oba spotkania pokazały, że ra-
dość, uśmiech, szczęście, osobi-
ste rozmowy, bliskość drugiego 
człowieka, jego pamięć i troska 
są bezcenne. To wszystko daje, 
zarówno dzieciom chorym jak i 
ich rodzinom, bardzo dużo siły 
do dalszej walki z chorobą. Le-
piej znoszą kolejną chemię czy 
radioterapię. Zamiast spędze-
nia kilku godzin dziennie przed 
ekranem telewizora czy laptopa 
warto pomyśleć, czy ktoś obok 
nas nie jest samotny, nie potrze-
buje wsparcia, zwykłej rozmo-
wy.  Nie żyjemy tylko dla siebie. 
Pamiętajmy o tym.

STANISŁAW FURMANIAK
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Miejska Rada Seniorów w 
Poznaniu chce współpra-

cować z organizacjami poza-
rządowymi, których działa-
nia są adresowane do osób 
starszych. Chodzi o wymianę 
doświadczeń, wspólne przy-
gotowanie mapy potrzeb se-
niorów oraz o wypracowanie 
rozwiązań zmierzających do 
przeciwdziałania stygmaty-
zacji i marginalizacji tej grupy 
społecznej. 

Nawiązanie trwałej, aktyw-
nej współpracy między tymi 
dwiema stronami było jed-
nym z tematów kolejnego po-
siedzenia MRS, które odby-
ło się 8 maja w sali konferen-
cyjnej Poznańskiego Centrum 
Wspierania Organizacji Po-
zarządowych i Wolontaria-
tu – Centrum Bukowska przy 
ul. Bukowskiej 27/29. Na spo-
tkanie zaproszono przedstawi-
cieli kilku poznańskich stowa-
rzyszeń i fundacji, m.in. Wiel-
kopolskiej Rady Koordynacyj-
nej – Związek Organizacji Po-
zarządowych, Stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich”, Funda-
cji Centrum Rozwoju Kultury i 
Edukacji, Centrum Wolontaria-
tu Miejskiego. Zebranych przy-
witał Zdzisław Szkutnik, prze-
wodniczący MRS. 

Czy organizacje pozarządo-
we dostrzegają Miejską Radę 
Seniorów i czy widzą jej uży-
teczność? – to pytanie, posta-
wione przez Z. Szkutnika, roz-
poczęło dyskusję z udziałem 
reprezentantów poznańskich 
NGO’sów. 

– Myślę, że organizacje za-
uważają obecność Miejskiej 
Rady Seniorów. Wiele osób 
starszych zrzeszonych w tej 
właśnie Radzie działa też w 
różnych organizacjach – zwró-
ciła uwagę Justyna Ochędzan 
z WRK – ZOP. – Warto pomy-
śleć o skierowaniu ze strony 
MRS komunikatu do organiza-
cji wspierających seniorów z 
informacją o woli współpracy. 
Rada niekiedy jest postrzegana 
„urzędowo”, dlatego powinno 
być jak najwięcej inicjatyw za-
chęcających do kontaktu. 

Przykładem organizacji sta-
le współpracującej z MRS jest 
poznański oddział Stowarzy-

Frekwencja 
– główny
kłopot 
Miasto Poznań przygoto-

wało projekt zarządzenia 
Prezydenta Miasta w sprawie 
trybu powoływania i organiza-
cji Komisji Dialogu Obywatel-
skiego. Komisje te (w Pozna-
niu jest ich kilka) mają charak-
ter inicjatywny i doradczy. W 
ich skład wchodzą przedsta-
wiciele Urzędu Miasta oraz or-
ganizacji pozarządowych. Nad 
projektem zarządzenia dys-
kutowali 11 maja członkowie 
KDO przy Pełnomocniku Pre-
zydenta Miasta Poznania do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych. 

Treść projektu zarządzenia 
przedstawił Łukasz Grzybak z 
Oddziału Koordynacji Współ-
pracy z Organizacjami Poza-
rządowymi Urzędu Miasta. Po-
informował, że projekt jest od-
powiedzią na zdiagnozowa-
ne problemy w funkcjonowaniu 
wszystkich tych komisji. Naj-
większy problem dotyczy fre-
kwencji na spotkaniach. Doku-
ment składa się z kilku rozdzia-
łów. Określa m.in. zasady przy-
stąpienia do KDO i rezygnacji z 
udziału w jej pracach, kompe-
tencje i zadania Komisji, tryb i 
organizację działania. Uwagi 
odnośnie projektu zarządzenia 
można było zgłaszać do końca 
maja.

Małgorzata Cieślak z tego sa-
mego Oddziału Urzędu Mia-
sta omówiła roczny program 
współpracy Miasta Poznania z 
organizacjami pozarządowymi 
na 2017 rok. Obowiązek two-
rzenia rocznych programów 
współpracy nakłada na jednost-
ki samorządu terytorialnego 
ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Program dotyczy różnych form 
współpracy. Nie służy realiza-
cji projektów organizacji poza-
rządowych, ale realizacji zadań 
Miasta. Do form współpracy za-
licza się nie tylko współpraca fi -
nansowa, ale też m.in. wzajem-
na wymiana informacji o pro-
wadzonej działalności. W 2017 
roku do zadań priorytetowych 
w sferze pożytku publiczne-
go „Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych” zaliczono 
m.in. prowadzenie ośrodków 
wsparcia i rehabilitacji społecz-
nej, rozwój zawodowy, poprawę 
stanu fi zycznego i psychicznego 
osób z niepełnosprawnościami, 
integrację oraz poradnictwo. kk

szenia „mali bracia Ubogich”. 
Idea „małych braci Ubogich”, 
jak czytamy na stronie interne-
towej www.malibracia.org.pl, 
powstała w 1939 roku, znajdu-
jąc swoją realizację 7 lat póź-
niej, tuż po II wojnie światowej. 
Stowarzyszenie otacza wspar-
ciem ludzi najbiedniejszych, 
starszych, samotnych, opusz-
czonych przez rodziny. Działa 
w kilku krajach. W Polsce dzia-
łalność tej organizacji została 
zapoczątkowana w 2002 roku. 
Celem „małych braci Ubogich” 
jest łamanie stereotypów na 
temat ludzi starszych, prze-
ciwdziałanie ich marginaliza-
cji oraz informowanie różnych 
grup społecznych o trudnej, 
czasem wręcz dramatycznej, 
sytuacji ludzi w wieku pode-
szłym. Głos w dyskusji zabrała 
przedstawicielka tego Stowa-
rzyszenia, Bolesława Retecka: 

– Najgorzej jest z ludźmi, 
którzy zamknęli się w sobie 
– do nich najtrudniej dotrzeć. 
Trzeba dużo czasu, aby przy-
jęli pomocną dłoń. W naszej 
organizacji mamy problem z 
transportem, gdy trzeba gdzieś 
przewieźć seniorkę czy senio-
ra poruszającego się na wóz-
ku inwalidzkim. Są osoby, któ-
re boją się wyjść z domu w oba-
wie przed upadkiem – mówiła. 

Z kolei Elżbieta Śwital-
ska z Fundacji Centrum Roz-

woju Kultury i Edukacji zwró-
ciła uwagę na zróżnicowa-
nie potrzeb poznańskich se-
niorów w zależności od miej-
sca zamieszkania – w niektó-
rych dzielnicach miasta ak-
tywnie działają kluby seniora i 
inne tego typu organizacje, w 
innych zaś seniorzy nie mają 
nawet możliwości, aby poznać 
swoich sąsiadów. 

MRS w Poznaniu, w celu 
podtrzymania kontaktu z orga-
nizacjami zajmującymi się oso-
bami starszymi, bierze udział 
m.in. w Poznańskim Dniu Or-
ganizacji Pozarządowych, któ-
ry odbywa się dorocznie we 
wrześniu na Placu Wolności. 

Od kwietnia tego roku w In-
formatorze Samorządowym 
Metropolii Poznań każdego 
miesiąca ukazuje się wkład-
ka pt. „Aktywny senior” z ko-
munikatami i artykułami doty-
czącymi spraw osób starszych. 
Papierowe wydanie gazety jest 
szczególnie przydatne senio-
rom, którzy nie mają dostępu 
do komputera i Internetu albo 
z różnych powodów nie chcą z 
tych narzędzi korzystać. Gaze-
ta jest dostępna za darmo m.in. 
we wszystkich fi liach Bibliote-
ki Raczyńskich oraz w kołach 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

KAROLINA KASPRZAK

Razem 
– dla seniorów

Wspólny dialog przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów 
w Poznaniu i organizacji pozarządowych zajmujących się 

seniorami pozwolił wyłonić najważniejsze problemy 
osób starszych. 
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Obiecałem Czytelnikom  
opowiedzieć o rozwiąza-

niach, które pomagają niwelo-
wać skutki inwalidztwa wzro-
ku osoby niewidomej oraz co 
jest niezbędne, by osoba sła-
bowidząca mogła widzieć 
więcej. W obu przypadkach 
niepełnosprawność wzroko-
wa powoduje utrudnienia w 
dostępie do informacji. Aby 
ten kłopot zminimalizować, 
stosuje się rozmaite rozwiąza-
nia technologiczne, zwłaszcza 
elektroniczne i informatyczne. 
Mimo to, jakie są ważne i nie-
zbędne, muszą jednak znowu 
poczekać. Dlaczego? 

Co miesiąc mam do powiedze-
nia coś ważniejszego. Z niewido-
mymi i słabowidzącymi wiąże 
się tyle problemów, że nietrudno 
znaleźć coś ważniejszego, niż 
jakikolwiek zaplanowany temat. 
Tym razem chodzi o badanie 
rynku pracy – jak się na nim mają 
niepełnosprawni wzrokowo. Gdy 
dowiemy się tego, zastanowimy 
dlaczego jest tak źle, zajmiemy 
się jeszcze trudniejszym pyta-
niem – czy rzeczywiście mamy 
rację twierdząc, że niewidomi 
nie są w Polsce dyskryminowa-
ni? Sam tak piszę od lat, a teraz 
coraz bardziej przekonuję się 
do tezy odwrotnej. Może jednak 
są? Czy brak pracy, bardzo niskie 
pensje, gdy się pracę ma, brak 
profesjonalnie przemyślanego 
oprzyrządowania, brak pienię-
dzy dla osób, które obsługują nie-
widomych – to chyba zbyt wiele 
argumentów, by je pominąć? 
Więc jak jest naprawdę?

W kwietniu bieżącego roku 
Fundacja Szansa dla Niewido-
mych, w której mam zaszczyt 
być prezesem zarządu, wykona-
ła ankietowe badanie dotyczące 
rynku pracy w kwestii zatrud-
nienia osób niewidomych i sła-
bowidzących. Przebadano 301 
instytucji na terenie całego kra-
ju, w tym organizacje związane 
ze środowiskiem osób niepełno-
sprawnych wzrokowo, instytu-
cje z nim nie związane i sektor 
prywatny od strony pracodaw-
ców oraz kilka wybranych grup 
zawodowych wśród pracobior-
ców. Ankietowanym podmiotom 
i osobom zadano kilka prostych 
pytań. Fundacja nie dysponuje 
odpowiednimi funduszami, by 
przeprowadzić bardziej szcze-
gółowe badanie, ograniczyła się 
więc do ambicji zebrania danych 
przybliżonych, byle tylko móc 

wyciągnąć ogólne, ale prawdzi-
we wnioski. Ankietowane osoby 
i instytucje miały podać dane 
dokładne lub, gdy to było trudne, 
dane możliwie najbliższe praw-
dy. 

Celem badania było zdobycie 
wiedzy ogólnej o sytuacji śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych wzrokowo na rynku pra-
cy, o trendach decydujących o 
postępowaniu pracodawców w 
kontaktach z nimi. Asumptem 
do zrealizowania tego zadania 
było przekonanie, że niemal ni-
gdzie niewidomi nie są kandy-
datami branymi pod uwagę do 
zatrudnienia w taki sam spo-
sób jak inni. Jeśli nawet są, nie 
są tak samo wynagradzani. Nasi 
współpracownicy są również 
przekonani, że dyskryminowani 
na rynku pracy są także pracow-
nicy pełnosprawni, którzy obsłu-
gują niepełnosprawnych wzro-
kowo. Nie zależy to od specjal-
ności, którą wykonują. Tak więc 
w naszym kraju źle się powodzi 
niewidomym, słabowidzącym o 
znacznej lub umiarkowanej nie-
pełnosprawności oraz ich oto-
czeniu. Mamy na myśli zarów-
no ich rodziny, których sytuacja 
ekonomiczna zależy przecież od 
dochodów ich niepełnospraw-
nych bliskich, jak i rehabilitan-
tów, wdrożeniowców, specjali-
stów IT, szkoleniowców w dzie-
dzinie tyfl orehabilitacji lub tyfl o-
informatyki, którzy – wykazując 
się empatią, ryzykując wyspe-
cjalizowanie w wąskiej dziedzi-
nie i licząc się z trudnościami w 
poszukiwaniu innej pracy – za-
rabiają o wiele mniej niż inni w 
podobnych zawodach. Wygląda 
na to, że przeprowadzone bada-
nie potwierdziło tę przykrą tezę.

Co powoduje tę kompromitu-
jącą nasz kraj sytuację? Czy ma 
to związek z hipotetycznym za-
cofaniem cywilizacyjnym pol-
skiego społeczeństwa? Gdy mó-
wimy o Polsce, kraju w dużym 
stopniu chrześcijańskim z roz-
licznymi dowodami społecznej 
empatii, trudno zgodzić się z ta-
kim wyjaśnieniem tego zjawi-
ska. Na empatyczny grunt nie 
nakłada się wiedza o naturze 
niepełnosprawności wzroko-
wej. Brakuje wiedzy o nowocze-
śnie rozumianych prawach czło-
wieka, prawach obywatelskich, 

a także o możliwościach tech-
nologicznych i metodologicz-
nych, które usprawniają niepeł-
nosprawnych. Nie informuje się 
także o zdolnościach osób nie-
pełnosprawnych. Mimo zmia-
ny ustrojowej nie udaje się zor-
ganizować mediów prawdziwie 
społecznie zaangażowanych i 
mądrej, nowoczesnej edukacji. 
Normą jest, że w codziennym 
życiu obywatele nie spotyka-
ją osób niepełnosprawnych. Nie 
mają pojęcia o ich trudnościach 
i możliwościach. Nikt ich nie in-
formuje, że najpierw należy re-
habilitacyjnie pomóc, by sta-
li się równorzędnymi partnera-
mi. Gdyby w szkołach i na uczel-
niach temat ten był przedstawia-
ny otwarcie i nie okazjonalnie, 
media, szczególnie media pu-
bliczne, prezentowały to środo-
wisko na co dzień, empatyczny 
charakter naszego narodu dałby 
o sobie znać. A tak wiele środo-
wisk tkwi w izolacji i marazmie.

Niewiedza owocuje brakiem 
zrozumienia wśród przedstawi-
cieli władz. Zapewne to nie jest 
przypadek, że nawet PFRON, in-
stytucja najbardziej zasłużo-
na dla niewidomych, ograni-
cza fundusze przeznaczone dla 
nas. Zbyt małe środki i wielora-
kość potrzeb powodują, że ofi a-
rowywane wsparcie jest niewy-
starczające. Wśród wypowiedzi 
ekspertów pracujących dla Fun-
duszu można znaleźć następu-
jące opinie: 

– Brak zgody na wynagrodze-
nia dla pracowników, bez któ-
rych trudno wykonać ważne za-
dania.

– Pogląd sprzed dwóch lat, 
iż wynagrodzenie na poziomie 
18,62 zł. brutto z kosztami pra-
codawcy za godzinę jest wystar-
czające, a nawet jest za wysokie; 
warto wyjaśnić, że taka stawka 
gwarantuje pensję w wysokości 
około 1900 zł. netto miesięcznie.

– Ograniczanie funduszy 
przeznaczonych dla organizacji 
na cele administracyjne, a więc 
wynagrodzenia osób obsługują-
cych projekty, rozliczających je, a 
także na wynajem powierzchni, 
obsługę księgową i prawną, za-
wiadywanie kadrami, na koszty 
transportu, komunikacji itd.

– Twierdzenie, iż organizacje 
zawyżają kwoty niezbędne do 

wykonania poszczególnych za-
dań, gdy ceny rynkowe są jed-
nak znacznie wyższe.

Mowa jest o najważniejszej 
dla środowiska instytucji, jaką 
jest PFRON. Lepiej nie wspomi-
nać o podejściu ze strony innych 
ministerstw i instytucji. Czy w 
tej sytuacji fi rmy prywatne mają 
powody, by lepiej wynagradzać 
osoby niepełnosprawne oraz 
osoby pełnosprawne pracujące 
na ich rzecz? Nie mają. Na doda-
tek są zmuszone obniżać wszel-
kie koszty działania. Należy więc 
wziąć pod uwagę negatywne 
bodźce nakłaniające je do wyko-
rzystywania systemu prawnego 
i ekonomicznego na dwa spo-
soby: stosowanie niskich wyna-
grodzeń oraz wspomaganie do-
fi nansowaniami SOD.

Głównymi problemami środo-
wiska niewidomych są zatem: 

– brak zrozumienia ze strony 
ogromnej większości społeczeń-
stwa,

– zbyt małe środki fi nansowe 
przeznaczone na wsparcie tego 
środowiska,

– obawy władz, że przezna-
czenie większych środków na 
ten cel będzie niedobrze widzia-
ne przez wyborców,

– przekonanie, że wymienio-
ne problemy jakoś same się roz-
wiążą, 

– nierealizowanie praw tych 
osób oraz niezauważanie ist-
niejących konkretnych zapisów, 
które mogłyby poprawić sytu-
ację. Dobrym na to przykładem 
jest niewłaściwe interpretowa-
nie zapisu z prawa budowlane-
go, że obiekty użyteczności pu-
blicznej mają być dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, w szczególności niepełno-
sprawnych ruchowo; zapis ten 
w żaden sposób nie pomija nie-
widomych, a jednak jest właśnie 
tak rozumiany,

– nie przekazywanie uczniom 
niepełnosprawnym, tzn. na ich 
potrzeby, dotacji kierowanych do 
szkół, w których się uczą,

– brak kodyfi kacji dotyczą-
cych uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w mediach, tzn. 
ich samych oraz omawiania ich 
problemów,

– nie uwzględnianie świato-
wych trendów dotyczących do-
stępu osób niewidzących do in-

Osoby niewidome 
na rynku 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA
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formacji i dostępności otoczenia 
dla nich,

– traktowanie takich społecz-
ności marginalnie, gdyż są zbyt 
małe,

– niewłaściwy system wspar-
cia organizacji OPP, czego przy-
kładem jest brak możliwości wy-
korzystania 1% podatku obywa-
teli, gdy organizacje nie mają 
środków na własną promocję i 
reklamę itd.

Jeśli nie zostaną podjęte kon-
kretne decyzje, sytuacja niepeł-
nosprawnych w tej grupie nie 
poprawi się. Co jest tego efek-
tem? Nietrudno dowieść, iż wła-
śnie stąd się bierze słaby poziom 
wykształcenia, trudności w zna-
lezieniu pracy, brak umiejętno-
ści dających większe szanse na 
rynku pracy, społeczna nieak-
tywność owocująca upodoba-
niem do pobierania rent socjal-
nych i niechęcią do poszukiwa-
nia prawdziwej pracy. Stąd tak-
że bardzo naganne zjawisko fi k-
cyjnego zatrudnienia. Gdy nie-
widomy lub słabowidzący dys-
ponuje małą kwotą wynikającą z 
renty socjalnej, nie może utrzy-
mać siebie i swoich bliskich, ła-
two mu podjąć decyzję o fi kcyj-
nym zatrudnieniu. Tracą na tym 
wszyscy.

Badanie przeprowadzone 
przez Fundację dotyczyło do-
syć małej liczby instytucji i pra-
cowników. Nie jesteśmy w sta-
nie przeprowadzić dogłębnej 
analizy. Są przecież powołane 
do tego celu inne instytucje. Fun-
dacja znalazła jednak wystar-
czające potwierdzenie dla na-
szych przypuszczeń. O środowi-
sko niepełnosprawnych wzroko-
wo należy rzetelnie zadbać i za-
jąć się nim na serio. Rehabilitacja 
niewidomych, ich adaptacja do 
wymogów otoczenia, jak rów-
nież dostosowanie otoczenia 
do ich potrzeb wymaga empa-
tii i funduszy. Nie można tego te-
matu zamknąć namiastką dzia-
łania. Kwestię tę najlepiej wyja-
śnić na przykładzie medycznym. 
Gdy u pacjenta stwierdzono 
brak aktywności nerek, należy je 
przeszczepić. Nie da się pomóc 
w inny, tańszy sposób. Podobnie 
z brakiem wzroku. Nie powin-
no się jedynie częściowo poma-
gać, gdyż nie daje to zadowala-
jących rezultatów i prowadzi do 

nieefektywnych wydatków. Na-
leży działać kompleksowo i pro-
fesjonalnie. W krajach najwyżej 
rozwiniętych sprawdza się, co 
osoba niepełnosprawna potrafi  
w momencie badania, a następ-
nie co jest w stanie osiągnąć w 
wyniku przeprowadzonego pro-
cesu rehabilitacji. Następnie wy-
posaża się ją we wszelkie do-
stępne rozwiązania techniczne 
oraz kieruje na szkolenia, by sta-
ła się jak najsprawniejszym oby-
watelem. 

Ankietę podzielono na 4 bloki 
tematyczne:

TEMAT 1: 
Organizacje związane ze śro-

dowiskiem osób niewidomych: 
spółdzielnie, fundacje, zakła-
dy pracy chronionej i inne miej-
sca, które zatrudniają niepełno-
sprawnych

W ankiecie wzięło udział 114 
organizacji. 

Zatrudnienie w fi rmie: Śred-
nio 114 osób, w tym fi rma zatrud-
niająca 1500 osób, która według 
danych publikowanych przez 
PFRON należy do pierwszej 
dziesiątki największych w Pol-
sce fi rm zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Wśród zatrud-
nionych ponad połowa to osoby 
niepełnosprawne, jednak wśród 
nich tylko kilkadziesiąt to osoby 
z dysfunkcją wzroku.

Liczba osób niepełnospraw-
nych zatrudnionych w fi rmie? 
Średnio 40 osób. Najwięcej osób 
niepełnosprawnych, spośród ba-
danych, zatrudnia fi rma produk-
cyjna z Chorzowa – na 240 za-
trudnionych, 220 to osoby nie-
pełnosprawne.

Liczba osób z dysfunkcją 
wzroku zatrudnionych w fi rmie? 
Średnio 12 osób.

Średnia płaca brutto dla pra-
cownika niepełnosprawnego, 
a w szczególności niewidome-
go lub słabowidzącego: 2121 zł 
brutto. Spośród badanych 114 
podmiotów na to pytanie nie od-
powiedziało 47 ankietowanych. 

Koszty ponoszone przez pod-
miot związane z szeroko rozu-
mianą obsługą osób niepełno-
sprawnych: Średnio 1692 zł brut-
to. Tylko połowa ankietowanych 
udzieliła odpowiedzi na to pyta-
nie. 

Czy zatrudnione osoby niepeł-
nosprawne mają dostosowane 

do ich potrzeb stanowisko pra-
cy? Jeśli tak, to w jakim stopniu 
w skali od 1 do 10? Średnio 7.

TEMAT 2: 
Instytucje nie związane ze 

środowiskiem osób niepeł-
nosprawnych: urzędy, szkoły, 
uczelnie, media (gazety, radia 
i telewizje), muzea, biblioteki, 
galerie handlowe, przedsię-
biorstwa komunikacji - PKP, 
komunikacja miejska itp.

W ankiecie wzięło udział 91 
instytucji.

Zatrudnienie w instytucji? 
Średnio 408 osób. Największa 
instytucja zatrudnia 3000 osób. 

Liczba osób niepełnospraw-
nych zatrudnionych w instytucji? 
Średnio 14 osób.

Liczba osób z dysfunkcją 
wzroku zatrudnionych w insty-
tucji? Średnio 1 osoba.

Średnia płaca brutto dla pra-
cownika niepełnosprawnego, 
a w szczególności niewidome-
go lub słabowidzącego? 2130 zł 
brutto.

Koszty ponoszone przez pod-
miot związane z szeroko rozu-
mianą obsługą osób niepełno-
sprawnych: Średnio 1523 zł. 71 
ankietowanych nie udzieliło od-
powiedzi na to pytanie.

Czy zatrudnione osoby niepeł-
nosprawne mają dostosowane 
do ich potrzeb stanowisko pra-
cy? Jeśli tak, to w jakim stopniu 
w skali od 1 do 10? Średnio 7.

TEMAT 3: 
Sektor prywatny
W ankiecie wzięło udział 77 

pracodawców.
Zatrudnienie w fi rmie? Śred-

nio 360 osób. Jedna z fi rm za-
trudnia 2500 osób, z których za-
ledwie około 100 to osoby nie-
pełnosprawne; nie ma wśród 
nich ani jednej osoby z dysfunk-
cją wzroku.

Liczba osób niepełnospraw-
nych zatrudnionych fi rmie? 
Średnio 18 osób.

Liczba osób z dysfunkcjami 
wzroku zatrudnionych w fi rmie? 
Średnio 1 osoba.

Czy kierownictwo fi rmy wie o 
dofi nansowaniach wynagrodzeń 
SOD z PFRON? 54 odpowiedzi 
twierdzących, 13 zaprzeczaja-
cych, reszta ankietowanych nie 
udzieliła odpowiedzi.

Czy kierownictwo fi rmy woli 
płacić kary dla PFRON niż za-
trudnić osoby niepełnosprawne? 
Dlaczego?

Wśród odpowiedzi pojawiały 
się takie odpowiedzi jak:

– „Rodzaj pracy jest niewska-
zany dla osób niepełnospraw-
nych”,

– „Ponieważ jest za dużo biu-
rokracji”,

– „Korzystamy z podwyko-
nawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne”.

TEMAT 4: 
Pytania dotyczące grup zawo-

dowych:
Ile zarabiają specjaliści obsłu-

gujący to środowisko: nauczy-
ciele, rehabilitanci, instruktorzy, 
informatycy, handlowcy?

W ankiecie wzięło udział 19 
różnorodnych instytucji i organi-
zacji. Średnie zarobki wynosiły:

Nauczyciele: 2466 zł brutto.
Rehabilitanci: 2125 zł brutto.
Instruktorzy: 2250 zł brutto.
Informatycy: 2000 zł brutto.
Handlowcy: 2561 zł brutto.
Jakie wnioski wypływają z 

tego badania? Mimo, że było 
przeprowadzone, co by nie rzec, 
po amatorsku – wynikało to z 
jego zorganizowania – napraw-
dę niewielkimi siłami i środka-
mi, poniższe wnioski wydają się 
pewne. Nie zmieniłyby się, gdyby 
badanie było wykonane profe-
sjonalnie. Wyniki są bowiem tak 
wyraziste, że nie mogłyby zmie-
nić się diametralnie.

- Mało kto odważa się zatrud-
niać niewidomych. Brakuje wie-
dzy na ich temat, mało kto wie 
jak oprzyrządować stanowisko 
pracy osoby niewidomej. Najwy-
raźniej sami niewidomi nie wal-
czą o pracę oraz w dużej części 
nie potrafi ą zdobyć zaufania pra-
codawców.

- Gdy dochodzi do zatrudnie-
nia, oferowane wynagrodzenia 
są żenująco niskie. Wygląda na 
to, że pracodawcy szantażują 
niewidomych – możesz praco-
wać, ale pod warunkiem niskiej 
pensji i możliwości uzyskania 
dofi nansowania z PFRON. Niskie 
pensje mogą wynikać również z 
braku kwalifi kacji oraz faktu po-
siadania przez tych pracowni-
ków rent socjalnych, których nie 
chcą stracić. 

- Na naszym rynku nie doce-
nia się także osób pełnospraw-
nych, które pracują dla niewido-
mych. To być może najbardziej 
szokująca informacja. Jak bo-
wiem można nie doceniać pra-
cy osób, które są specjalistami 
w tak specyfi cznej dziedzinie jak 
rehabilitacja ludzi niewidomych! 

i słabowidzące 
pracy
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Przy 
wspólnym 
stole
6 kwietnia w Warsztacie Te-

rapii Zajęciowej w Wiar-
dunkach odbyło się śniadanie 
wielkanocne, przygotowane 
przez uczestników i kadrę.

Byli z nami m.in.: Adam Olej-
nik – starosta obornicki, Gu-
staw Wańkowicz – przewodni-
czący Rady Powiatu Obornic-
kiego, Renata Gembiak-Binkie-
wicz – wójt gminy Ryczywół, 
Joanna Piasecka-Stabla – dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oborni-
kach, Grażyna Wentlandt – soł-
tys wsi Wiardunki, Ewelina Ko-
walska – kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rogoźnie i Joanna Sza-
laty – członek zarządu Stowa-
rzyszenia „ Rehabilitacja”.

Kierownik WTZ Joanna Na-
pierała przywitała gości, 
uczestników i pracowników. 
Wszystkim też złożyła wielka-
nocne życzenia. Po mile spę-
dzonych chwilach przy stole 
zastawionym tradycyjnymi po-
trawami uczestnicy obdarowa-
li swoich gości atrakcyjnymi i 
wzruszającymi prezentami, 
które sami wykonali w swojej 
pracowni. Również uczestni-
ków WTZ uhonorowano waż-
nymi dla nich upominkami. 

AGNIESZKA REWERS

25 kwietnia w Nowoto-
myskim Ośrodku Kul-

tury odbyła się uroczystość 
związana z obchodami Mię-
dzynarodowego Dnia Inwali-
dy pod hasłem: „Polska kra-
jem przyjaznym osobom nie-
pełnosprawnym”, połączona 
z XVII Powiatową Wystawą 
Prac Plastycznych Osób Nie-
pełnosprawnych.

Uroczystość zorganizował 
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Nowym Tomy-
ślu. Obecni byli m.in. przedsta-
wiciele władz samorządowych 
powiatu i gmin, organizacji po-
zarządowych, instytucji i fi rm 
oraz zaprzyjaźnieni seniorzy i 
osoby niepełnosprawne zrze-
szone w kołach PZERiI. Ze-
non Matuszczak, przewodni-
czący ZR PZERiI mówił o re-
alizowanym od siedmiu lat, 
przy współudziale Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie i 
Gimnazjum im. F. Szołdrskiego, 
projekcie „Igrzyska dla Osób z 
Niepełnosprawnością”. Pro-
jekt ten został jednym z laure-
atów II edycji konkursu „Zło-
ta Księga Dobrych Praktyk na 
rzecz Społecznego Uczestnic-
twa Osób Starszych”.

Podczas uroczystości zapre-
zentowały swoją działalność 

warsztaty terapii zajęciowej w 
Grońsku i Zbąszyniu oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
w Nowym Tomyślu. W części 
artystycznej wystąpił zespół 
„Tamburino” z WTZ w Zbąszy-
niu, prowadzony przez Funda-
cję Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym.

Obchody połączone były z 
XVII Powiatową Wystawą Prac 
Plastycznych Osób z Niepeł-
nosprawnością, zorganizowa-
ną przez PCPR w Nowym To-
myślu w dniach od 25 kwiet-
nia do 4 maja w Nowotomy-
skim Ośrodku Kultury. Na wy-
stawie można było oglądać 
prace uczniów Gimnazjum w 

Nowym Tomyślu i Szkoły Pod-
stawowej nr 2, a także uczest-
ników WTZ-etów w Zbąszy-
niu i Grońsku, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w No-
wym Tomyślu i Domu Dzien-
nego Pobytu w tej miejscowo-
ści. Można było obejrzeć m.in. 
wykonane różnymi technikami 
ozdoby, kartki okolicznościo-
we, obrazy i rzeźby. Wystawa 
wzbudziła duże zainteresowa-
nie oglądających.

Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Inwalidy sfi nansowa-
no ze środków PFRON i Gminy 
Nowy Tomyśl.

KAROLINA WIŚNIEWSKA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY W NOWYM TOMYŚLU

Zespół „Tamburino”,
obrazy i rzeźby

 F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 P
C

PR
 W

 N
O

W
Y

M
 T

O
M

Y
ŚL

U

Jedno ze stoisk XVII Powiatowej Wystawy Prac Plastycznych 
Osób Niepełnosprawnych.
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Dużą rolę w terapii dzie-
ci z niepełnosprawnością 

intelektualną odgrywa odpo-
wiednio przemyślane, urzą-
dzone i wyposażone wnę-
trze, które pozwala na satys-
fakcjonujące oddziaływanie 
wielozmysłowe. Takim po-
mieszczeniem jest sala do-
świadczania świata, która 
ma za zadanie odpowiednio 
wpływać na zmysły dziecka 
i wspomagać proces rehabi-
litacyjny. 

Właściwie zaplanowane za-
jęcia w sali doświadczania 
świata nie tylko stymulują roz-
wój, ale także mogą hamować 
regres u dzieci ze sprzężo-
ną niepełnosprawnością inte-
lektualną; są nieocenioną po-
mocą terapuetyczną dla osób, 
którym zakończono z jakie-
goś powodu proces terapeu-
tyczno-rehabilitacyjny. Akty-
wizacja polisensoryczna w sali 
doświadczania świata polega 
na poddawaniu dziecka odpo-
wiednim bodźcom za pomo-
cą między innymi różnego ro-
dzaju lamp dających odmien-
ne efekty świetlne, prysznica 
świetlnego, kolumny wodnej, 
suchego basenu z piłeczkami, 
maty wibracyjnej, łóżka wod-
nego, światłowodów, lamp UV, 
zestawów do aromaterapii itp. 

Każdy z elementów wypo-

Warunki na oddziałach 
dziecięcych większo-

ści polskich szpitali pozosta-
wiają do życzenia. Jest ciasno, 
brakuje miejsca, w którym ro-
dzice mogliby odpocząć i spę-
dzić chwile w taki sposób, aby 
nie myśleć cały czas o chorobie 
swojej pociechy. W trosce o ich 
komfort ruszyła kolejna edycja 
programu społecznego pod na-
zwą „Strefa rodzica. Budimex 
dzieciom”. 

Program opiera się na two-
rzeniu na oddziałach dziecię-
cych specjalnych stref przezna-
czonych dla rodziców małych 
pacjentów. Strefy są miejscami, 
w których rodzic może odpo-
cząć, przygotować sobie posiłek 
czy pobawić się z dzieckiem. Ini-
cjatywa, fi nansowana w całości 

przez fi rmę „Budimex”, promuje 
obecność rodziców podczas le-
czenia małego pacjenta, co ma 
nieocenione znaczenie dla po-
wrotu do zdrowia. 

Tegoroczna edycja programu 
jest realizowana w Szpitalu Kli-
nicznym im. Karola Jonschera 
w Poznaniu w Klinice Otolaryn-
gologii Dziecięcej. Mali pacjen-
ci tej Kliniki i ich rodzice mogą 
korzystać z kącika socjalnego 
i świetlicy. To druga „Strefa ro-
dzica” w tym szpitalu. Pierwsza 
powstała w 2014 roku na od-
dziale chirurgii. Zaplanowano 
ponadto otwarcie w tym roku 
nowych „Stref rodzica” w Kali-
szu, Suwałkach, Gnieźnie i Ko-
ninie. Więcej na temat progra-
mu na stronie www.strefarodzi-
ca.budimex.pl kk

ZBIGNIEW M. NOWAK
KOŁOBRZEG

Dom

Spod słońc jarzeniowych,
z krain zimnych bieli
wracam pod dach bezpieczny
w objęcia troskliwe,
by głowę złożyć na dłoniach
czułych i ciepłych, 
gdzie mleko z miodem,
z uśmiechem i spojrzeniem tkliwym
w kubku glinianym 
dostanę pod wieczór,
kiedy wiatr pianissimo zaszumi
snom przyklejonym do rzęs.

sażenia sali odgrywa konkret-
ną rolę w procesie terapeu-
tycznym. Mata wibracyjna z 
funkcją grzania stymuluje czu-
cie całego ciała, wprawia cia-
ło w wibracje ułatwiające wy-
dobycie dźwięku i aktywności 
wokalizacyjnej; funkcja grza-
nia dodatkowo odpręża mię-
śnie i pozwala skupić się na 
odczuwaniu i wibracji cia-
ła. Kolumna wodna aktywizu-
je wzrok, słuch i zmysł dotyku 
dziecka poprzez bąbelki oraz 
grę świateł w kolumnie, a tak-
że wibracje towarzyszące wy-
dzielaniu się bąbelków. Suchy 
basen z piłeczkami stymulu-
je koordynację przestrzenną, 
rozwój ruchowy i sensorycz-
ny, wpływa korzystnie na dzie-
ci ze wzmożonym napięciem 
mięśniowym, rozluźnia mię-
śnie, stymuluje czucie całego 
ciała, a także motorykę małą 
oraz dużą. 

Wyposażeniem sali są też 
często lampy UV, które uspo-
kajają, skupiają uwagę dziec-
ka na przedmiotach i materia-
łach reagujących na promie-
nie UV (elementy podświe-
tlone lampą zapewniają duży 
kontrast widzianych bodźców, 
co ma szczególne znaczenie 
dla dzieci z dysfunkcjami ana-
lizatora wzrokowego), a także 
światłowody,  które dostarcza-
ją silnych wrażeń wzrokowych 
poprzez zmieniające się kolory 

– ich zadaniem jest koncentra-
cja uwagi dziecka oraz zachę-
canie do aktywności (wywołu-
ją chęć dotykania, sięgania). 

Ideą sali doświadczania 
świata jest stworzenie odpo-
wiednich warunków do róż-
nych form aktywizacji przy 
jednoczesnym zachowaniu 
maksymalnego poczucia bez-
pieczeństwa dziecka z zabu-
rzeniami sensorycznymi. Po-
czucie bezpieczeństwa wpły-
wa bowiem pozytywnie na 
chęć poznawania świata i wy-
zwala aktywność własną po-
przez odbiór silnie odczuwal-
nych bodźców. Wielozmysło-
we poznawanie świata w sali 
doświadczania świata ma tak-
że na celu zapewnienie re-
laksu terapeutycznego, który 
przez wielu jest niedoceniany. 

Warto jednak wiedzieć, że 
relaks terapeutyczny to nie jest 
bezmyślne spędzanie czasu, 
ale świadomie zaplanowane 
działania terapeutyczne mają-
ce na celu wyciszenie i wspo-
maganie terapii dziecka. Re-
laks w dużym stopniu stymu-
luje sprawność i elastyczność 
umysłu człowieka, korzystnie 
wpływa na rozwój wyobraźni, 
zwiększa koncentrację, spraw-
ność umysłową, spostrzegaw-
czość i pamięć. Relaks ponad-
to działa korzystnie na sfe-
rę emocjonalną, gdyż daje nie 
tylko przyjemność i odpoczy-

nek, ale także wywołuje uczu-
cie radości, zadowolenia, spo-
koju i bezpieczeństwa. 

Dziecko w dobrej kondycji 
emocjonalnej jest dużo bar-
dziej wydajne w codziennym 
trudzie rehabilitacyjnym, z ra-
dością podejmuje wyzwania i 
aktywność. Odpowiednio pro-
wadzone zajęcia w sali do-
świadczania świata mają do-
broczynny wpływ na wycisza-
nie przykrych i negatywnych 
stanów emocjonalnych dziec-
ka, redukują stres i napięcia 
nerwowe, mają też za zada-
nie zachęcić do nawiązywa-
nia kontaktu i współdziałania z 
drugą osobą, a także pomagać 
w pokonywaniu lęku i zabu-
rzeń emocjonalnych. Wszyst-
kie te czynniki wpływają na 
rozwój i potrzebę komunikacji 
dziecka ze specjalnymi potrze-
bami i zaburzeniami rozwojo-
wymi oraz zapewniają jak naj-
pełniejsze wykorzystanie jego 
potencjału rozwojowego.

POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ(16)

Sala doświadczania świata

Budimex dzieciom

Joanna
Szostek
LESZNO

J
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L
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Wrażliwi mieszkańcy Wiel-
kopolski i innych woje-

wództw, którzy systematycznie 
oddają honorowo krew, spo-
tkali się 20 maja na rodzinnym 
pikniku na polanie przy leśni-
czówce Zieliniec (ul. Darnio-
wa) w Poznaniu. Piknik zorga-
nizował Zarząd Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu. 

Dwa tygodnie wcześniej, z 
inicjatywy wyżej wymienionego 
Klubu, przeprowadzono zbiór-
ki krwi. 5 maja odbyła się zbiór-
ka w Urzędzie Miejskim w Ko-
strzynie. Krew oddało 38 osób, 
zebrano 17,100 litra krwi. 6 maja 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzędzu 
krew oddały 53 osoby, zebrano 
23,850 litra krwi. 

 Urokliwa, pełna zieleni oko-
lica, zachęcała do aktywnego 
spędzenia czasu wolnego. Przy-
gotowano konkursy z nagroda-
mi dla dzieci i dorosłych. Była 
zabawa taneczna oraz różne 
atrakcje. W rzucie lotkami wśród 
kobiet zwyciężyły: Magdalena 
Cukierska, Anna Nowak, Żane-
ta Zoran, Renata Antkowiak, Ire-
na Jasicka i Barbara Plucińska, a 
wśród mężczyzn – Marcin Tyma, 
Krzysztof Czapski, Piotr Nowak, 
Paweł Jasicki, Zbyszko Wojcie-
chowski i Jacek Walczak. W kon-
kursie „Krwiodawca strongman” 
zwyciężyli: Dominik Usiaczyk, 

Paweł Gut, Mariusz Mikołajczak, 
Patryk Lisiecki, Piotr Nowak i Le-
szek Borus. W rzucie ringo – ka-
tegoria open najlepsi okazali się: 
Maria Szocińska, Piotr Nowak, 
Ewa Pecold, Przemysław Ko-
złowski, Ryszard Woźniak i Piotr 
Dewicki. Z kolei w rzucie ringo 
wśród dzieci zwyciężyli: Wik-
tor Osiński, Daniel Jaskuła, Anna 
Szocińska, Alan Nowak i Julia 
Pospieszna. 

W pikniku wzięli udział krwio-
dawcy z województw: wielko-
polskiego, kujawsko-pomorskie-
go, a także z okolic Mazowsza. 
Byli to przedstawiciele 14 klu-
bów honorowych dawców krwi 
usytuowanych w różnych regio-
nach. 

Organizację pikniku wspar-
ły instytucje: Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Po-
wiat Poznański, Gmina Swa-
rzędz, Gmina Kostrzyn, Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 
Zakład Lasów Poznańskich, fi r-
my oraz indywidualni darczyńcy. 

KAROLINA KASPRZAK

Rodzinny piknik
krwiodawców 
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Uczestnicy pikniku. Od lewej: Eugeniusz Jacek, prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 

przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
ze swoim wnuczkiem Jasiem Pawłowskim, Justyna Korcz 

z synami Mateuszem i Mikołajem oraz Damian Matuszewski. 

Gromada dzieci w oczekiwaniu na konkursy.

W rzucie ringo dobrze sprawdzali się nawet najmłodsi 
uczestnicy. 

Zbiórka krwi w Kostrzynie.
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Promowanie idei rodziciel-
stwa zastępczego było ce-

lem festynu pod nazwą „Ma-
jówka z rodziną zastępczą”, 
który zorganizował 13 maja 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Zastępczego Rodzicielstwa 
Oddział Wielkopolski. Patro-
nat honorowy nad wydarze-
niem sprawował prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak. 

Rodzina zastępcza – to na-
dzieja na spokojne dzieciń-
stwo, na prawidłowy rozwój, 
na miłość. Dzieci trafi ające do 
rodzin zastępczych mają za 
sobą traumatyczne przeży-
cia jak śmierć biologicznych 
rodziców, często są ofi arami 
przemocy fi zycznej i psychicz-
nej ze strony uzależnionych 
od alkoholu dorosłych. Dlate-
go niezwykle ważne jest, aby 
stworzyć im jak najlepsze wa-
runki do rozwoju oraz umożli-
wić powrót do normalnego ży-
cia. Polskie dzieci coraz rza-
dziej są kierowane do domów 
dziecka, a trafi ają właśnie 
do rodzin zastępczych. Tych 
ostatnich wciąż jest zbyt mało. 

30 maja był obchodzony 
dzień rodzicielstwa zastępcze-
go, który w 2006 roku uchwalił 
Sejm RP w celu poprawy losu 
dzieci osieroconych i odrzuco-
nych. Święto ma pokazać, że 
rodzicielstwo zastępcze to naj-
piękniejsza misja przynoszą-
ca wiele wyzwań, ale jeszcze 
więcej miłości i radości. 

W festynie „Majówka z ro-
dziną zastępczą”, zorganizo-
wanym na terenie Młodzie-
żowego Domu Kultury nr 1, 
uczestniczył wiceprezydent 
Poznania Jędrzej Solarski, dy-

Uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 

Kórniku w ramach zajęć tera-
peutyczno-rehabilitacyjnych 
zdobywają wiedzę o kulturze 
oraz zwyczajach panujących 
w różnych państwach. Każde-
go miesiąca poznają inny kraj. 
W styczniu poszerzali wiedzę o 
Francji, w lutym – o Madagaska-
rze, w marcu – o Włoszech, w 
kwietniu – o Hiszpanii, a w maju 
– o Stanach Zjednoczonych. 

Zajęcia usprawniające rucho-
wo, muzykoterapeutyczne, bi-
blioterapeutyczne i inne, związa-
ne z historią i kulturą danego kra-
ju, stały się ciekawym elementem 

rektor poznańskiego MOPR 
Włodzimierz Kałek oraz prezes 
Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa Oddział Wielko-
polski Szymon Konopacki. 

Jakie warunki trzeba spełnić, 
żeby zostać rodziną zastęp-
czą informowali pracownicy 
MOPR. Kandydaci na rodziców 
zastępczych mogli porozma-
wiać z rodzinami zrzeszonymi 
w wyżej wymienionym Stowa-
rzyszeniu. 

Był punkt konsultacji psy-
chologiczno-pedagogicz-
nych i punkt studenckiej opie-
ki farmaceutycznej, przy któ-
rym można było zapytać o róż-
ne sprawy dotyczące przyjmo-
wania leków. Przeprowadzono 
zbiórkę publiczną na wyjazd 
wakacyjny dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin zastępczych. 

Były też rozmaite atrakcje: 
konkurs malarski, pokaz re-
suscytacji, czyli ratowania ży-
cia w przypadku nagłego za-
trzymania krążenia, przedsta-
wienie teatralne uczniów XX 
Liceum Ogólnokształcącego, 
nauka zumby, występ Damona 
Hodges i duetu – Anna Bemke 
i Filip Rychcik z programu te-
lewizyjnego „The Voice of Po-
land”. Festyn prowadził pre-
zenter radiowy Maciej Naroż-
ny. red.

terapii, a co najważniejsze, zy-
skały zainteresowanie uczestni-
ków. Na przykład podczas zajęć 
usprawniających ruchowo po-
znali tańce hiszpańskie jak fl a-
menco, a na zajęciach kulinar-
nych przygotowywali tradycyjne 
hiszpańskie potrawy – między in-
nymi ryż z warzywami. Z kolei na 
zajęciach pedagogicznych uczyli 
się mówić w języku hiszpańskim 
„dzień dobry”, a także pozna-
li najpopularniejsze święta ob-
chodzone w tym kraju jak Święto 
Izydora Oracza czy „La Tomatina” 
polegające na obrzucaniu się po-
midorami. 27 kwietnia uczestni-
cy przygotowali „dzień hiszpań-
ski”. Wywiesili fl agę Hiszpanii, 
odsłuchali hymn narodowy tego 
kraju. Odbył się również konkurs 
wiedzy o Hiszpanii. 

ROBERT WRZESIŃSKI 

Festyn rodzin 
zastępczych

Z Kórnika do Hiszpanii
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Światowy 
dzień SM
31 maja jak co roku w róż-

nych krajach obcho-
dzony był Światowy Dzień 
SM. SM – to skrót od łaciń-
skich słów sclerosis multi-
plex (w polskim tłumaczeniu 
stwardnienie rozsiane). Jest 
to przewlekła, zapalna choro-
ba ośrodkowego układu ner-
wowego. W Polsce SM dotyka 
około 45 tysięcy osób, najczę-
ściej w przedziale wiekowym 
20 – 40 lat. Jest schorzeniem 
nieuleczalnym, bo jak dotąd 
nie wynaleziono na nie żad-
nego skutecznego leku. 

Objawy sclerosis multiplex 
to zmęczenie, ból, podwójne 
widzenie, osłabienie, proble-
my z utrzymaniem równowa-
gi i zaburzenia chodu, zmiany 
czucia w rękach i nogach lub 
na twarzy. Przyczyna stward-
nienia rozsianego nie jest zna-
na. Choroba dotyka najczęściej 
kobiet (6 na 10 osób diagnozo-
wanych to właśnie kobiety). 

Osoby chore na SM mija-
my na ulicy, spotykamy w pra-
cy i w różnych miejscach. Na 
ogół nie zdajemy sobie spra-
wy jak wiele wysiłku kosztu-
je je wykonanie prostych, co-
dziennych czynności. Potrzeb-
ne jest im zrozumienie i akcep-
tacja. Nie wszystkie objawy SM 
są widoczne. Do wyżej wymie-
nionych zaliczają się też pro-
blemy emocjonalne, urologicz-
ne i inne. Chorzy na stwardnie-
nie rozsiane mogą żyć aktyw-
nie i realizować swoje pasje, o 
ile otoczenie da im na to szan-
sę. 

Największą organizacją po-
zarządową, która oferuje po-
moc chorym na SM, jest Pol-
skie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego. To ogólnopol-
ska organizacja pożytku pu-
blicznego, która od 25 lat zrze-
sza osoby chore na SM, ich ro-
dziny i przyjaciół. Misją organi-
zacji jest poprawa jakości życia 
osób ze stwardnieniem rozsia-
nym, zapewnienie im dostę-
pu do leczenia oraz rehabili-
tacji. PTSR reprezentuje intere-
sy osób z SM przed organami 
władzy państwowej, zmierza 
do podnoszenia świadomości 
społecznej na temat stward-
nienia rozsianego. W tym roku 
31 maja solidaryzowano się z 
chorymi przy pomocy poma-
rańczowej wstążeczki przypię-
tej do ubrania. oprac. kk

Dać innym 
radość
„Kwarc – stok izerski”, 

„Zagrożone gniazdo”, 
„Atmosfera domu” – to tytu-
ły niektórych prac plastycz-
nych Grażyny Omylak, ar-
tystki-seniorki, która mia-
ła swój wernisaż wystawy 9 
maja w Zespole Dziennych 
Domów Pomocy Filia nr 4 
„Klub Starówka” przy ulicy 
Wielkiej 1 w Poznaniu. Wnę-
trze galerii „Starówka” wy-
pełniały ciepłe barwy, pejza-
że i kwiaty, domy i zwierzę-
ta, ludzie i ich historie. 

Grażyna Omylak urodziła się 
i mieszka w Poznaniu. Nale-
ży do grona malujących leka-
rzy przy Wielkopolskiej Izbie 
Lekarskiej. Twierdzi, że od 
najmłodszych lat przejawia-
ła talent do rysowania i muzy-
ki (uczęszczała m.in. do Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej).

Od nauczycielki muzyki, 
Marii Szczerbińskiej, która 
doceniła jej umiejętności ma-
larskie, posiada pamiątkowy 
wpis z 1953 roku „za pięknie 
przemyślaną i własnoręcznie 
wykonaną gazetkę szkolną”. 

W późniejszych latach bra-
ła udział w kursie malarskim 
w poznańskim Muzeum Na-
rodowym. Tworzyła pod kie-
runkiem Marii Pelec-Gąsio-
rowskiej. Obecnie uczęsz-
cza na zajęcia malarstwa pod 
kierunkiem Lidii Kot, które 
odbywają się we wspomia-
nej Wielkopolskiej Izbie Le-
karskiej.

Mówi, że nie ma ulubio-
nej formy plastycznej. Two-
rzy spontanicznie, z potrze-
by serca, aby dać innym tro-
chę radości. Jej samej malo-
wanie także przynosi korzy-
ści – aktywnie spędza wol-
ny czas, czuje się doceniona 
i potrzebna. Wystawę można 
było oglądać do 31 maja. 

KAROLINA KASPRZAK

Grażyna Omylak (z lewej)
 i Dorota Podgórska 
z „Klubu Starówka”. 

6 kwietnia w Kaliszu odby-
ła się VIII edycja Turnieju 

Kręglarskiego i Cymbergaja dla 
Osób Niepełnosprawnych. Ho-
norowy patronat przyjął prezy-
dent Kalisza Grzegorz Sapiń-
ski, a organizatorami byli: Fun-
dacja Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie”, 
Klub Sportowy Osób Niepełno-
sprawnych „Bastion” i Warsztat 
Terapii Zajęciowej.

Zawody odbyły się w Centrum 
Rozrywki „Amnezja”. Udział 
wzięło 13 zespołów i ponad 60 
zawodników. Byli z nami m.in.: 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Mieszkaniowych UM 
w Kaliszu Tomasz Rogoziński, 
dyrektor MOPS Eugenia Jahura, 
radny Miasta Kalisza Grzegorz 
Chwiałkowski, przedstawiciele 
partnerskich instytucji – Zeno-
na Kubiak z MBP im. A. Asnyka 
w Kaliszu i kpt Remigiusz Mę-
cel z Aresztu Śledczego w Ostro-
wie Wielkopolskim. Obecni byli 
również przedstawiciele Funda-
cji „Miłosierdzie”. 

Nagrody dla zwycięzców w 
klasyfi kacji indywidualnej i ze-
społowej ufundowali: prezy-
dent Kalisza Grzegorz Sapiński, 
prezes Fundacji „Miłosierdzie” 
Stanisław Bronz i prezes Klu-
bu Sportowego Osób Niepełno-
sprawnych „Bastion” Joanna Fy-
lypiv. 

Klasyfi kacja drużynowa w 
grze w kręgle: I miejsce – WTZ 
Kuźnica Grabowska, II – WTZ 
Ostrzeszów, III – WTZ przy Cen-
trum ks. Orione w Kaliszu. 

Klasyfi kacja indywidualna w 
grze w kręgle: I miejsce – Leszek 
Szymenfelik, WTZ Kuźnica Gra-
bowska, II – Jacek Lewek, WTZ 
Kuźnica Grabowska, III – Jacek 
Misiak, WTZ Kuźnica Grabow-
ska.

Klasyfi kacja indywidualna 
w cymbergaja: I miejsce – Da-
riusz Netter, WTZ „Tęcza” Ostrów 
Wlkp., II – Jacek Zagórski, WTZ 
„Tęcza” Ostrów Wlkp., III – Anna 
Chaładyn KSON „Bastion” Kalisz.

MARIUSZ PATYSIAK
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Od lutego w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w 

Czeszewie, którego jestem 
uczestnikiem od założenia, 
pracuje nasza nowa rehabi-
litantka Ewelina Pera. Cie-
szę się, bo po odejściu reha-
bilitantki pani Asi z pracy w 
naszym WTZ myślałem, że 
nie będę miał z kim ćwiczyć. 
Obawiałem się tym bardziej, 
że potrzebuję rehabilitacji w 
Warsztacie szczególnie te-
raz, gdy moi rodzice z uwagi 
na wiek i stan zdrowia nie są 
w stanie dowozić mnie do re-
habilitanta. 

Gdy pani Ewelina przyszła 
po raz pierwszy przywitać się 
z nami w pracowniach, mia-
łem pewne obawy: jakie podej-
ście będzie miała nowa osoba 
do kogoś takiego jak ja, o tak 
dużej niepełnosprawności? Jed-
nak pierwsze ćwiczenia u pani 
Eweliny były dla mnie miłym 
zaskoczeniem. Z miejsca roz-
wiały moje lęki. Byłem zdumio-
ny, że od razu wiedziała, jak mi 
pomóc, jak ze mną ćwiczyć, 
jak mnie usprawniać, rehabi-
litować fi zycznie. Co więcej, 
szybko nawiązała ze mną miły, 
przyjazny kontakt, co w moim 
przypadku nie jest łatwe, ponie-
waż mam bardzo duże trudno-
ści w mówieniu. 

I tak przy pomocy i asekura-
cji pani Eweliny zacząłem wy-
konywać różne ćwiczenia, w 
tym przede wszystkim chodze-
nie. Dla mnie jako osoby o bar-
dzo dużej niepełnosprawno-
ści było to niesamowite. Ostat-
ni raz, po urazie kręgosłupa, 
ćwiczyłem tak z fi zjoterapeut-
ką panią Kasią w Ośrodku Fi-
zjoterapii w Miłosławiu. A te-
raz pani Ewelina prowadzi za-
jęcia rehabilitacyjne z uczestni-
kami – grupowe i indywidualne 
w naszym Warsztacie. Ma do-
bre podejście do nas, osób nie-
pełnosprawnych. Zdążyliśmy 
panią Ewelinę bardzo polubić. 
Czasami potrafi  być stanowcza. 
Ale nam to nie przeszkadza, bo 
wiemy, że to dla naszego zdro-
wia i że jest osobą dobrej woli.

Pani Ewelina ukończyła stu-
dia fi zjoterapii na Wydzia-
le Zdrowia Publicznego Wyż-
szej Szkoły Pedagogiki i Admi-
nistracji im. Mieszka I w Pozna-
niu. Jest osobą pogodną, obda-
rzoną wielką chęcią pomaga-
nia drugiemu człowiekowi. Bar-
dzo lubi swoją pracę u nas, po-
nieważ dzięki niej czuje się po-
trzebna. Ma duże poczucie hu-
moru i jeszcze więcej energii. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ 

W CZESZEWIE

Od razu 
wiedziała
jak mi pomóc
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Autor tekstu (na obu zdjęciach) podczas ćwiczeń z fi zjoterapeutką Eweliną Perą. 
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Ponad sto zdjęć przyrodni-
czych wykonali uczestni-

cy konkursu fotografi czne-
go pod nazwą „Majowa pola-
na”. Poczucie humoru i zdol-
ności artystyczne osób z nie-
pełnosprawnościami ujawnił 
ponadto konkurs pod nazwą 
„Wiosenne nakrycie głowy”. 
Oba konkursy zostały roz-
strzygnięte 26 maja na tere-
nie Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia w podpoznańskim 
Baranówku podczas IX „Pik-
niku na końskiej polanie”.

Wydarzenie, które wsparł fi -
nansowo Powiat Poznański, 
zorganizował Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w Mo-
sinie we współpracy z wyżej 
wymienioną Fundacją. W pik-
niku wzięli udział uczniowie 
Ośrodka i podopieczni Domu 
Pomocy Maltańskiej w Pusz-
czykowie Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Po-
moc Maltańska”. 

Czekało na nich mnóstwo 
atrakcji. Był pokaz strojów 
związany z hasłem przewod-
nim: „Kapeluszowy zawrót 
głowy”, warsztat wytwarza-
nia wyrobów wikliniarskich, 
koło garncarskie (lepienie w 

IX PIKNIK 

Rewia wiosennych 

Pierwsza przejażdżka na osiołku.

Stoiska rękodzielnicze.

Taniec i śpiew, czyli zabawa na całego. 

Cukrzyca
warta
Poznania
Lekarze, pielęgniarki oraz 

specjaliści zajmujący się le-
czeniem i opieką nad osoba-
mi z cukrzycą spotkali się w 
dniach 18 – 20 maja w Pozna-
niu na XVIII Zjeździe Nauko-
wym Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego. Zjazd był 
okazją do dyskusji oraz wypra-
cowania rozwiązań w zakresie 
działań opieki zdrowotnej nad 
pacjentami z cukrzycą. 

Rozpoczęcie zjazdu poprze-
dziła konferencja prasowa z 
udziałem konsultanta krajowego 
w dziedzinie diabetologii prof. 
Krzysztofa Strojka oraz prezesa 
Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego prof. Macieja Ma-
łeckiego. Rozmawiano o trud-
nej sytuacji cukrzyków w Polsce 
i dostępnych formach terapii. 

Patronat honorowy nad zjaz-
dem sprawował m.in. marsza-
łek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoff mann, marszałek 
województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak i prezydent Po-
znania Jacek Jaśkowiak. 

Podczas zjazdu wygłoszono 
szereg interesujących wystąpień 
dotyczących m.in. leczenia insu-
liną, insulinooporności, wystę-
powania cukrzycy u pacjentów 
z chorobą nowotworową, za-
burzeń gospodarki węglowoda-
nowej, opieki nad pacjentem w 
wieku podeszłym leczonym in-
suliną. 

W zjazd wpisały się wydarze-
nia towarzyszące – bieg pod na-
zwą „Cukrzyca warta Pozna-
nia”, I Mistrzostwa Polski Dzie-
ci i Młodzieży z Cukrzycą w Pił-
ce Nożnej, koncert charytatywny, 
spotkania z ekspertami. 

Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia przeszło 400 
milionów ludzi na całym świecie 
choruje na cukrzycę. Liczba cho-
rych wciąż rośnie. Składa się na 
to szereg czynników. Trudno po-
dać dokładną liczbę osób cho-
rych na cukrzycę w naszym kra-
ju, bo wśród nich są ludzie, któ-
rzy nie wiedzą o swojej cukrzy-
cy, nie wykonują badań diagno-
stycznych. Kluczową rolę odgry-
wa profi laktyka i badania umoż-
liwiające wczesne wykrycie tej 
choroby. Z cukrzycą można żyć 
aktywnie, o ile jest prawidłowo 
leczona i kontrolowana. kk



STRONA 19CZERWIEC 2017

glinie), dmuchany zamek dla 
najmłodszych, zabawy z chu-
stą Klanza, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne, stoiska ręko-
dzielnicze, pokaz jazdy konnej 
w wykonaniu uczniów Ośrod-
ka, pokaz ujeżdżania zapre-
zentowany przez Zofi ę Czwoj-
drak, kadryl konny w wykona-
niu amazonek trenujących pod 
kierunkiem Romana Kusza, 
przejażdżki bryczką i na osioł-
ku, tańce przy muzyce. 

Kapelusze, zrobione z róż-
nych materiałów jak karton 
czy krepina, wzbudziły sze-
rokie zainteresowanie rodzin 
i przyjaciół uczestników pik-
niku. Najładniejsze kapelusze 
wybierało jury, w składzie któ-
rego była m.in. Elżbieta Ton-
der, Pełnomocnik Starosty Po-
znańskiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych. W kon-
kursie „Wiosenne nakrycie gło-
wy” I nagrodę otrzymał Hubert 
Ceglarek, II – Ania Stachowiak, 
a III – Emilia Kucharczyk. 

Przyznano także kilka wy-
różnień. W konkursie „Majo-
wa polana” I nagrodę zdobyła 
Wiktoria Janicka, II – Wiktoria 
Szlachcikowska, a III – Kata-
rzyna Błoniewska. W tym kon-
kursie również przyznano kil-
ka wyróżnień. 

Imprezę prowadzili wycho-
wawcy internatu SOS-W w 
Mosinie – Joanna Skoryna i 
Marcin Dudek. 

KAROLINA KASPRZAK

NA KOŃSKIEJ POLANIE 

kapeluszy
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Kadryl konny w wykonaniu amazonek trenujących pod kierunkiem Romana Kusza.

Uczestnicy pikniku 
prezentowali publiczności 

wykonane na konkurs 
kapelusze. Przed rozstrzygnięciem konkursu.
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Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. Janusza Kor-
czaka w Mosinie w powiecie 
poznańskim nie wstydzą się 
prezentować swoich prac 
plastycznych. Malują obrazy, 
tworzą wyroby ceramiczne i 
różne dekoracje. Dlaczego to 
robią i co daje im taka wła-
śnie aktywność, opowiadali 
10 maja w Galerii Miejskiej 
w Mosinie podczas otwarcia 
wystawy ich prac pod tytułem 
„Spojrzenie na sztukę”. 

Autorzy dzieł prezentowa-
nych na wernisażu to oso-
by z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lek-
kim, umiarkowanym, znacz-
nym i głębokim oraz z niepeł-
nosprawnościami sprzężony-
mi. Ludzie młodzi, którzy z po-
wodu swoich dysfunkcji często 
są przez zdrowych ignorowa-
ni, nawet piętnowani. Zamy-
słem organizatorów wystawy 
było przybliżenie społeczeń-
stwu ich myśli, doświadczeń i 
odczuć.

– Na tej wystawie moż-
na oglądać moje prace, moich 
koleżanek i kolegów z Ośrod-
ka. Od ponad roku chodzę na 
warsztaty plastyczne i bardzo 
mi się to podoba. Robię w gli-
nie, czasem maluję. Niedawno 
po raz pierwszy w życiu wy-
szyłem serwetkę na szydełku. 
Do zrobienia pracy z cerami-
ki można użyć angoby (jest to 
technika krycia wyrobu war-
stwą specjalnej masy – przyp.
red.) i wtedy praca jest ładniej-
sza – powiedział dla „Filantro-
pa” Piotr Konieczka, uczeń kla-
sy III b szkoły przysposabiają-
cej do pracy, w której uczy się 
zawodu hotelarza. 

Tematyka prac była zróżni-
cowana – od widoków przyro-
dy, po Matkę Boską z dzieciąt-
kiem i ludzkie dłonie. Były nie 
tylko obrazy powieszone na 
ścianach, ale i ułożone na sto-
likach mniejsze prace wykona-
ne na warsztatach plecionkar-
skich czy ceramicznych, któ-
re przedstawiały drzewa, je-

sienne liście, jeże spacerujące 
po lesie, ptaki wykonane z pa-
pieru. 

Taka właśnie twórcza ak-
tywność jest dla osób z dys-
funkcjami intelektualnymi i 
poznawczymi skuteczną for-
mą rehabilitacji i terapii – po-
maga wyciszyć się, przynosi 
ukojenie, nadzieję. Odbiorcom 
zaś pozwala zrozumieć, że 
człowiek z nawet głęboką nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną, czuje i przeżywa to samo, 
co zdrowi ludzie. 

– Dziękujemy Galerii Miej-
skiej za gościnę i wsparcie w 
przygotowaniu wernisażu wy-
stawy – mówiła dyrektor SOS
-W Bożena Mazur. – Dzięki 
pracom uczniów poznajemy 
siebie i innych, doświadczamy 
równości w naszym spojrzeniu 
na świat. Galeria Miejska to 
przestrzeń, w której podczas 
wspólnego tworzenia i przeży-
wania sztuki dokonuje się spo-
łeczna integracja.

Inspiracją dla artystów z nie-
pełnosprawnościami stały się 
prace absolwentów Uniwersy-
tetu Artystycznego w Pozna-
niu, którzy mieli wystawy swo-
ich prac w Galerii Miejskiej w 
Mosinie – Barbary Pilch, Nata-
lii Wegner i innych. Mosińska 
Galeria, jak powiedziała Doro-
ta Strzelecka, kierownik arty-
styczny Galerii, jest miejscem 
otwartym na twórczość osób z 
niepełnosprawnością. Rocznie 
odbywa się tu około 11 wystaw, 
z czego na jednej są prezento-
wane prace uczniów wybranej 
placówki edukacyjnej. Galeria 
działa od 1993 roku, pod patro-
natem Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu oraz Związ-
ku Polskich Artystów Plasty-
ków – Okręg Poznański. 

KAROLINA KASPRZAK

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ W MOSINIE

Twórczość – 
formą terapii

Brawa dla autorów prac.

Prace wykonane na warsztatach plastycznych.

Otwarcie wystawy. Z lewej uczniowie Ośrodka, obok nich 
Dorota Strzelecka, kierownik artystyczny Galerii Miejskiej 

w Mosinie i Bożena Mazur, dyrektor SOS-W.

Obrazy, które wzruszają
swoją ekspresją. 
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Człowiek nie jest wielki przez 
to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z inny-
mi. 

Święty Jan Paweł II

Doktor Hanka Hertmanow-
ska dzieliła się wszyst-

kim… Radością życia, opty-
mizmem, swoją wiedzą i cza-
sem, by w możliwie najlep-
szy sposób pomóc pacjentom 
i przyczynić się do postępu w 
nauce. 16 maja minął rok od 
jej śmierci, ale dzieło, które 
stworzyła w 2011 roku – Neu-
rologiczny Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Ośro-
dek Badań Klinicznych - funk-
cjonuje nadal i służy chorym 
tak, jak chciała. 

Dyrektorem obecnie jest Wi-
tosław Cieślak, syn Doktor Han-
ki, który jako wyraz ogromnego 
szacunku nadał klinice imię Dr 
Hanki Hertmanowskiej. Jej mot-
to: „Żyj i ciesz się życiem, a two-
ją chorobą zajmie się nasz ze-
spół” jest nadal aktualne. Dyrek-
tor, lekarze i pozostali pracow-
nicy kliniki wkładają wiele wy-
siłku i serca, aby chorzy mie-
li dostęp do najnowszych me-
tod diagnozowania i leczenia. 
Wspierają pacjentów psychicz-
nie i organizacyjnie, aby nie 
czuli się zagubieni. 

Mówi lekarz specjalista neu-
rolog Karolina Piasecka-Stry-
czyńska:

– Centrum Leczenia Stward-
nienia Rozsianego (sclerosis 
multiplex) prowadzi komplek-
sową, monitorowaną opiekę i 
leczenie ostrych rzutów, dłu-
gotrwałe leczenie modyfi ku-

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

*
Może nie zwariuję,

Może mnie weźmie 

Ze sobą

Jasny szlak,

Zapętlony w głowie.

Być może myśl

Klarowna

Rozświetlać będzie

Mój mózg, 

Który jest

Moim bratem

I mną jednocześnie. 

Cóż ty mi powiesz

Bracie?

Co szykujesz 

Dla mnie

Na kolejne lata?

Namyślasz się?

Ja – to ty…

 *
Za oknem 

deszcz pluszcze,

a na ścianie

wisi bluszczyk.

Czego ci trzeba,

kwiatuszku,

czego nie mają

inne bluszcze?

Napijesz się

z grudek ziemi

wody chłodnej 

i miękkiej,

w donicy 

w kwietniku,

licznymi liśćmi

ziścisz się,

ku przyszłości

wyciągając

zawiłe gałązki.

jące przebieg choroby, wspar-
cie psychologiczne oraz re-
habilitacyjne. Do badania kli-
nicznego włączani są pacjen-
ci, którzy nie zostali zakwali-
fi kowani do leczenia immuno-
modulującego w ramach NFZ, 
ukończyli przyznany im przez 
NFZ program terapeutyczny, są 
w trakcie leczenia lekami I li-
nii, a przebieg choroby wyka-
zuje brak ich skuteczności. Za-
kwalifi kowani są także chorzy, 
którzy ze względu na działa-
nia niepożądane nie chcą da-
lej kontynuować programu w 

stwa Stwardnienia Rozsiane-
go Oddział w Poznaniu oraz 
członkiem Doradczej Komi-
sji Medycznej Rady Głównej 
PTSR w Warszawie. Z Jej ini-
cjatywy powstała pierwsza w 
Poznaniu i pierwsza w Polsce 
poradnia SM. Od 1981 do 2009 
roku pełniła funkcję ordynato-
ra w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Poznaniu. Poza 
tym utworzyła w Michorzewie 
w 1998 roku Ośrodek Rehabili-
tacyjny dla osób z SM oraz bę-
dących po udarze. W 1985 roku 
rozpoczęła wraz zespołem 
program kompleksowej, moni-
torowanej opieki osób chorych 
na stwardnienie rozsiane. Na 
oddziale neurologicznym pro-
wadziła go do 2006 roku, a na-
stępnie kontynuowała w utwo-
rzonym w 2011 roku Neurolo-
gicznym Niepublicznym Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Ple-
wiskach. W roku 2009 jako je-
den z niewielu specjalistów w 
Polsce zajęła się diagnostyką i 
leczeniem boreliozy.

Doktor Hanka Hertmanow-
ska była nie tylko wybitnym 
specjalistą, ale także wspania-
łym i otwartym na potrzeby in-
nych człowiekiem. Prawdzi-
wym przyjacielem, który potra-
fi  przytulić, ale też „ustawić do 
pionu”, gdy zachodziła tak po-
trzeba. Zarażała swoim uśmie-
chem, pogodą ducha i poczu-
ciem humoru. Pięknie napisał 
Aleksander Dumas w powieści 
Hrabia Monte Christo: „Zmar-
li przyjaciele nie spoczywa-
ją w ziemi, ale żyją w naszych 
sercach, tak Bóg chciał, aby-
śmy nigdy nie byli sami.” Dok-
tor Hanka na zawsze pozosta-
nie w naszych sercach. Dzięki 
dziełu, które stworzyła, nie bę-
dziemy czuli się samotni, a na-
sze wspomnienia przyczynią 
się do tego, że Dr Haneczka za-
wsze będzie wśród nas.

Materiały źródłowe:
www.hertmanowska.pl
www.temyśli.pl

Życie toczy się dalej…

Wnętrze Neurologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
im. dr. n. med. Hanki Hermanowskiej w Plewiskach.

Doktor Hanka Hermanowska. 

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P

ramach projektu NFZ. Ponad-
to specjaliści – neurolodzy za-
trudnieni w Klinice zajmują 
się kompleksowym leczeniem 
choroby Alzheimera oraz Par-
kinsona. Również w tym kie-
runku prowadzone są bada-
nia kliniczne. Dodatkowo pro-
wadzimy leczenie odkleszczo-
wych zakażeń układu nerwo-
wego, w tym boreliozy.

Doktor Hanka Hertmanow-
ska specjalizowała się w le-
czeniu stwardnienia rozsiane-
go (SM) i na ten temat w latach 
80 zeszłego stulecia napisa-
ła rozprawę doktorską. Ponad-
to w 1992 roku była współza-
łożycielką Polskiego Towarzy-
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Emocje, integracja, współ-
praca oraz dobra zaba-

wa – taki był klimat tego-
rocznych gminnych igrzysk 
sportowych dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej, 
których organizatorem była 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzę-
dzu. W zmaganiach sporto-
wych 19 maja w hali spor-
towo-widowiskowej w tym 
mieście wzięło udział 125 
uczestników z różnymi nie-
pełnosprawnościami.

Każdy zawodnik przy 
wsparciu wolontariuszy kolej-
no zaliczał poszczególne kon-
kurencje: kolorowe wyspy, tu-
nel, strzał piłki kijem do hoke-
ja do małej bramki, trąba po-
wietrzna, wygibajtus, slalom 
zręcznościowy, przeciąganie 
się na linie na deskorolce, roz-
ciąganie gumy thera-band, 
marsz po linii, rzut gumowy-
mi obręczami na pachołki, 
rzuty piłką do kosza, zabawy 
manualne, łapanie obręczy na 
laskę, gra oddechowa pod na-
zwą „Blow lotto”, rzuty bilami 
do celu, rzuty piłką do rucho-
mego celu, kręgle oraz strza-
ły piłką do bramki. Wszystkie 
były w pełni dostosowane do 
możliwości uczestników. W 
igrzyskach wzięły udział oso-
by ze znacznymi niepełno-
sprawnościami, z autyzmem, 
schorzeniami narządu ru-
chu, neurologicznymi i inny-
mi. Nikt z nikim się nie ścigał, 
gdyż nie wygrana była naj-
ważniejsza, ale rehabilitacja 
ruchowa, współpraca zespo-
łowa i aktywne wykorzysta-
nie czasu. 

Na zakończenie wszyst-
kich uczestników nagrodzo-
no medalami, upominkami 
oraz dyplomami, które wrę-
czał Marek Lis, radny Powia-
tu Poznańskiego, burmistrz 

XXII GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Emocje, zabawa,

Jazda na deskorolce po linie.

Rzut piłką do kosza.

Trąba powietrzna.

Sandra Paetz, uczestniczka WTZ w Swarzędzu (w środku) 
w towarzystwie wolontariuszek.

Miasta i Gminy Swarzędz Ma-
rian Szkudlarek oraz dyrektor 
SP nr 4 Elżbieta Wieczorek. W 
organizacji wydarzenia po-
mogły różne fi rmy oraz dar-
czyńcy indywidualni – wśród 
nich fi rmy Opel Szpot, „Pió-
rex”, „Utal”, hurtownia „Cybi-
na”, cukiernia „Magdalenka”, 
fi rma „Zbymar”, Barbara An-
toniewicz, radna Powiatu Po-
znańskiego, piekarnia Jan-
kowscy, restauracja „Między 
nami” i Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka. 

KAROLINA KASPRZAK
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NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SWARZĘDZU

integracja…
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Zabawy manualne.

Przed strzałem na bramkę.

„Przybij piątkę” z burmistrzem Swarzędza 
Marianem Szkudlarkiem. 

125 uczestników z niepełnosprawnościami wzięło udział w zmaganiach sportowych. 

Konkurencja dla najmłodszych.
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Nazajutrz po wydarzeniu 
„Eko na eko” w Luboniu (pi-

szemy o nim w tekście obok), 
o wrażenia uczestników lu-
bońskiego WTZ pytał również 
uczestnik, ich kolega Damian 
Wituchowski, przy wsparciu te-
rapeuty Magdaleny Przybylskiej : 

– Co najlepiej wspominasz z 
wydarzeń wczorajszego dnia?

JANUSZ: Najlepiej? Wspól-
ną pracę z kolegą Arkiem i pa-
nem Andrzejem. Uczyliśmy się, 
jak robić dziury w drewnie! Naj-
pierw robiliśmy je sami, a potem 
mogliśmy uczyć innych.

MAGDALENA: Opowiadanie 
innym o kwiatach miododajnych 
było najfajniejsze. Była super za-
bawa i super przyjęcie. Świetnie, 
że mogliśmy się uczyć. Mieliśmy 
też fajne pomoce edukacyjne na 
stanowisku, które bardzo mi po-
mogły. Mimo, że nazwy roślin 
były trudne – dałam radę!

RADOSŁAW: Przyjechało 
dużo gości i była bardzo miła at-
mosfera.

DOROTA: Super był ul! ( Na 
teren Warsztatu przyniesiono 
prawdziwy ul, który można było 
obejrzeć z bliska )

ROBERT: Mówienie innym 
o wszystkim było fajne oraz 
smaczny poczęstunek, bo była 
zupa i coś słodkiego.

ARKADIUSZ: Podobała mi się 
ta impreza. Najfajniejsze było 
budowanie domków dla pszczół 
i w ogóle prowadzenie takich 
zajęć dla innych.

DAMIAN: To było fajne, że 
przyjechało dużo gości i zrobi-
li świeczki! 

– Czy któraś z informacji do-
tyczących pszczół szczególnie 
cię zaciekawiła?

MAGDALENA: Tak! Nie wie-
działam wcześniej, że mlecz-
ko pszczele powstaje w gar-
dłach pszczół, oraz że pszcze-
le produkty mają tak wiele lecz-
niczych właściwości. Proces za-
pylania roślin przez pszczoły też 
jest bardzo ciekawy.

RADOSŁAW: Dużo się do-
wiedziałem o tym, jak powsta-
je miód.

ROBERT: Model kwiatka był 

Uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Luboniu 

w powiecie poznańskim 18 
maja przez kilka godzin peł-
nili rolę instruktorów, opowia-
dając podopiecznym innych 
placówek terapeutycznych o 
życiu pszczół. Było to pierw-
sze spotkanie w ramach pro-
jektu pod nazwą „Oko na eko” 
fi nansowanego ze środków 
Powiatu Poznańskiego i Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna 
droga”. 

Realizatorem projektu było 
prowadzące WTZ w Lubo-
niu Stowarzyszenie „Wspól-
na droga”. Spotkanie odbyło 
się na terenie WTZ „Wspólna 
droga” przy ul. Romana Maya. 
Temat wydarzenia brzmiał: 
„Eko-pszczoły”. Celem inicjaty-
wy było zwiększenie świado-
mości osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w związ-
ku z pożyteczną rolą tych owa-
dów dla środowiska naturalne-
go, a także rozwój wiedzy z za-
kresu ekologii.

Niepełnosprawni uczestni-
cy-instruktorzy przy pomocy 
swoich terapeutów prowadzi-
li zajęcia warsztatowe: warsz-
tat ogrodniczy (sadzenie roślin 
miododajnych oraz tworzenie z 
nich kompozycji), warsztat ku-
linarny (przygotowywanie cia-
steczek owsianych z miodem), 
warsztat stolarski (budowanie 
domków dla pszczół), warsz-
tat rękodzielniczy (wyrabianie 
świec z wosku pszczelego) i 
warsztat edukacyjny. 

Udział wzięli przedstawiciele 
wszystkich 6 WTZ działających 
na terenie powiatu oraz uczest-
nicy Domu Pomocy Maltańskiej 

ciekawy – to jak pszczoła prze-
nosi pyłek na słupek.

ARKADIUSZ: Ogólnie całość 
była ciekawa, ale chyba najbar-
dziej to, w jaki sposób powsta-
je miód.

DAMIAN: To że pszczoły lata-
ją i robią miód! 

– Jak się czułeś w roli in-
struktora i czy było to dla cie-
bie trudne?

JANUSZ: To było coś nowego. 
Dobrze się czułem w tej roli i nie 
było to trudne, bo pomagaliśmy 
sobie nawzajem.

MAGDALENA: Bardzo dobrze, 
nie było w tym nic trudnego, tyl-
ko pod koniec byłam już zmę-
czona, bo słońce mocno grzało 
tego dnia.

RADOSŁAW: Dobrze się czu-
łem w tej roli i super, że tyle róż-
nych grup z różnych placówek 
mogliśmy uczyć.

ARKADIUSZ: Na początku to 
było trochę trudne dla mnie, bo 
czułem tremę, ale potem emocje 
odeszły i już czułem się fajnie. 

– Czy chcesz, aby w kolejnych 
latach warsztaty z cyklu „Oko 
na eko” były kontynuowane?

JANUSZ: Tak, ponieważ 
chciałbym jeszcze raz zostać in-
struktorem.

MAGDALENA: Chciałabym to 
powtórzyć, bo mogłabym znów 
dowiedzieć się wielu nowych 
rzeczy i może następnym razem 
uczyć grupy z innych placówek. 
Kto wie? Może kiedyś rozszerzy-
my tę działalność zapraszając 
placówki z Poznania?

RADOSŁAW: Tak. Chcę, żeby 
inni znów nas odwiedzili.

ROBERT: Tak, bo to nie było 
aż takie trudne dla nas i myślę, 
że w przyszłym roku też bym so-
bie poradził. 

– Czy jest coś, co byś zmie-
nił w organizacji wczorajszego 
wydarzenia?

JANUSZ: Nic bym nie zmienił.
MAGDALENA: Chciałabym 

mieć trochę więcej czasu pod-
czas prowadzenia zajęć, żeby 
wszystko zdążyć opowiedzieć i 
pokazać.

DAMIAN: Wszystko było w 
porządku.

Mamy oko 
na EKO!

Wiercenie wcale nie jest trudne. 

PROJEKT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM

w Puszczykowie. Ich pracowi-
tość i zaangażowanie w warsz-
tatowe prace podziwiali goście: 
członek Zarządu Powiatu w Po-
znaniu Zygmunt Jeżewski, Peł-
nomocnik Starosty Poznań-
skiego do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych Elżbieta Tonder, 
dyrektor Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Tere-
sa Gromadzińska oraz dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Elżbieta Bijaczew-
ska. Ile niezapomnianych prze-
żyć dostarczyło to spotkanie 
uczestnikom można przeczy-
tać w ich wypowiedziach obok. 

KAROLINA KASPRZAK
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Pracowici jak pszczoły
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Od lewej: Eryk (wolontariusz), Damian i Iwona (uczestnicy WTZ 
w Luboniu) i terapeutka Izabela pokazują, w jaki sposób wyrabia 

się świece z wosku pszczelego.

Dobieranie składników, mieszanie, miksowanie – uczestnicy 
WTZ „Promyk” w Konarzewie robią ciasteczka owsiane 

z miodem.

Podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
oglądają przez lupę pszczoły.

Uczestniczki WTZ w Owińskach budują domek dla pszczół.

Z zadaniem sadzenia roślin miododajnych zmagają się
uczestnicy WTZ w Drzązgowie.

Główna bohaterka warsztatów. Z tego zdjęcia powstały puzzle 
wykorzystywane podczas wydarzenia „Oko na eko”.

NIEPEŁNOSPRAWNYM „WSPÓLNA DROGA” W LUBONIU 
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Jestem mamą dwóch nieule-
czalnie chorych dziewczynek, 

trzyletniej Marcelinki i cztero-
letniej Gabrysi. Gabrysia uro-
dziła się jako zdrowe dziecko. 
Mimo badań lekarze nie za-
uważyli od razu, że córka jest 
chora. 

Dopiero gdy skończyła sześć 
miesięcy zauważono, że nie 
podnosiła główki, nie próbo-
wała siadać i dodatkowo miała 
oczopląs obu oczu. Rezonans 
głowy wykazał zespół Dandy-
Walkera, wrodzone wodogło-
wie, wrodzone wady ośrodko-
wego układu nerwowego. 

Dalsze badania wykazały za-
nik nerwu wzrokowego i wadę 
wzroku. Gabrysia jest opóźnio-
na psychoruchowo, ma proble-
my z równowagą i koordynacją 
ruchową, a także z widzeniem i 
wymową. Dodatkowo przeszła 

Czas 
spełnić 
marzenia
10 maja w Ośrodku 

Kultury w Kleszcze-
wie spotkała się 20-osobo-
wa grupa osób starszych, 
aby zobaczyć fi lm o aktyw-
ności kobiet seniorek zaty-
tułowany „Założę czerwone 
spodnie”. 

Bohaterki fi lmu zadziwi-
ły odbiorców aktywnością 
i radością życia. Tańczyły 
kankana, były animatorka-
mi działań charytatywnych, 
zachęcały osoby starsze do 
dziergania na drutach np. ko-
ców dla hospicjum i skarpe-
tek dla noworodków w inku-
batorach. Twórczyni tego fi l-
mu Urszula Zalewska, jedno-
cześnie jedna z jego bohate-
rek, przyjechała z Gdyni, aby 
zachęcić seniorów z gminy 
Kleszczewo do realizowania 
na emeryturze swoich ma-
rzeń i pasji, nie spełnionych 
przed laty w wieku tak zwa-
nym produkcyjnym. 

 Po fi lmie, przy kawie, 
kleszczewscy seniorzy z za-
pałem dyskutowali, jakie 
nowe, społeczne inicjatywy 
mogliby realizować w swoim 
klubie na rzecz społeczno-
ści Kleszczewa i gminy. Zain-
teresowane seniorki i senio-
rów zapraszam do udziału w 
inicjatywach realizowanych 
przez miejscowe Stowarzy-
szenie „Pomagam”.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

dwie operacje wszczepienia ty-
tanowych implantów LIMA w 
obie stopy (leczenie stóp pła-
sko-koślawych). Badania gene-
tyczne nie wykazały, abyśmy ja 
i mój mąż byli obciążeni gene-
tycznie.

Dlatego zdecydowaliśmy się 
na kolejne dziecko. I tak urodzi-
ła się nam Marcelinka. Leka-
rze przewidywali, że nie przyj-
dzie na świat żywa. Sądzili, 
że nie jest to możliwe, ponie-
waż wszystkie badania prena-
talne wykazywały u córki zbyt 
znaczne wady wrodzone. 

Tymczasem zdarzył się cud: 
Marcelinka żyła! Pomimo do-
brych wyników amniopunk-
cji (pobranie w czasie ciąży do 
badania próbki płynu owodnio-
wego) lekarze nadal nie dawa-
li Marcelince szans na normal-
ne życie. Na szczęście nie mie-
li racji. Córka, owszem, urodzi-
ła się z wadami. Ma taki sam 
zespół Dandy-Walkera jak sio-
stra: wrodzone wodogłowie, 
zanik nerwu wzrokowego, pro-
blemy z równowagą i koordy-
nacją ruchową, opóźniony roz-
wój psychoruchowy, nie chodzi, 
tylko siedzi, dopiero powoli za-
czyna raczkować. Ma też do-
datkowo ma obustronny rozsz-
czep wargi i podniebienia. Jest 
po trzech operacjach jego re-
konstrukcji. Czekają ją kolejne 
zabiegi operacyjne. 

Pomimo tych wad córka 
funkcjonuje w miarę swoich 
możliwości normalnie. Jest ra-
dosna i pełna życia.

Walczę o swoje córki każde-
go dnia. O to, aby mogły być jak 
najbardziej samodzielne. Dlate-
go zwracam się do Państwa o 
pomoc na podane poniżej kon-
to. Pieniądze te przeznaczę na 
turnus rehabilitacyjny w Cen-
trum Hipoterapii i Rehabilita-
cji „Zabajka” w Stawnicy, który 
dla obu dziewczynek kosztuje 
11.600 zł., nie mówiąc o reha-
bilitacji w domu i zajęciach te-
rapeutycznych oraz o kosztach 
sprzętu, leków i opatrunków. 

Wraz z mężem nie pracuje-
my, gdyż dzieci potrzebują ca-
łodobowej opieki. Utrzymujemy 
się z zasiłków. Ale to nie wy-
starcza, aby Gabrysi i Marcelin-
ce zapewnić kompletną rehabi-
litację.

Wpłaty proszę kierować na 
konto Plus Bank S.A. o/War-
szawa, nr 21-1680-1248-0000-
3333-4444-5555 z dopiskiem 
Gabriela Kozłowska 3672 i 
Marcelina Kozłowska 3673.

Kwota, która wpłynie na kon-
to Fundacji POLSAT, będzie w 
całości przekazana na rzecz 
konkretnego dziecka do insty-
tucji świadczącej usługi me-
dyczne w celu ratowania jego 
zdrowia i życia. 

KATARZYNA KOZŁOWSKA
MAMA

Od redakcji:

Skany orzeczeń o niepełno-
sprawności Marceliny i Gabrysi 
Kozłowskich oraz innych do-
kumentów lekarskich znajdują 
się w naszym posiadaniu. 

To był cud: 
Marcelinka żyła!

Gabrysia.

Marcelinka.
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11 maja Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Klesz-

czewie wraz ze Stowarzy-
szeniem „Pomagam” odebrał 
żywność z Wielkopolskiego 
Banku Żywności w Poznaniu. 

Rozładunku dokonali sami 
mieszkańcy wspierani przez 
miejscowy OPS, co widzimy na 
załączonych zdjęciach. Ogó-
łem żywność otrzymały 294 
osoby z gminy Kleszczewo. Był 
to makaron jajeczny, ryż bia-

ły, herbatniki, mleko UHT, gro-
szek z marchewką, koncentrat 
pomidorowy, powidła śliwko-
we, gulasz wieprzowy z wa-
rzywami, fi let z makreli, szyn-
ka drobiowa, cukier biały, ser 
podpuszczkowy dojrzewają-
cy, ceniony przez gospody-
nie. Produkty te ważyły łacznie 
6.419,92 kg, a ich wartość wy-
nosiła 42.783,42 zł.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczewie zorganizo-

wał 19 maja „Piknik na kwieci-
stej łące” dla rodzin współpra-
cujących z asystentem rodzi-
ny, dzieci i młodzieży ze świe-
tlic środowiskowych z gminy 
Kleszczewo oraz dla uczest-
ników Klubu Samopomocy w 
Kleszczewie. 

Za kwiecistą łąkę posłużył 
przepełniony zielenią i bzami 
teren Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ziminie, udostępnio-
ny dzięki dyrektorowi placówki, 
Przemysławowi Hęćce. Impre-
zę w promieniach wiosennego 
słońca wspaniale poprowadził 
Maciej Frąckowiak.

Był występ wokalno-taneczny 
uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ziminie, można było 
upiec kiełbaskę przy ognisku, 
skosztować wypieków uczest-
ników Klubu Samopomocy, po-
malować twarz, obejrzeć wóz 
strażacki, a także uczestniczyć 

6 i pół tony 
żywności
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Na kwiecistej 
łące

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZEWIE
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w zabawach i konkurencjach in-
tegracyjnych, które gwaranto-
wały nagrody oraz uśmiechy na 
twarzach. W konkursie plastycz-
nym „Rodzina w moich oczach” 
zwyciężyli uczestnicy świetlic 
środowiskowych.

NATALIA WIŚNIEWSKA
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Wings for Life to bieg cha-
rytatywny, który co roku 

odbywa się tego samego dnia 
na całym świecie. W Polsce 
odbył się po raz czwarty 7 
maja w Poznaniu. Biorą w nim 
udział także osoby poruszają-
ce się na wózkach inwalidz-
kich czy o kulach. Jest to wy-
jątkowy i jedyny bieg, podczas 
którego meta goni zawodni-
ków. Ten, którego wyprzedzi, 
jest już na mecie. Kończy bieg. 
I każdy w tym biegu jest zwy-
cięzcą. Całkowity dochód z 
wpisowego przeznaczany jest 
na rozwój badań nad uszko-
dzonym rdzeniem kręgowym. 

Jedni biegają, aby pobić swój 
dotychczasowy rekord, inni, by 
przebiec jak najwięcej kilome-
trów, a jeszcze inni, by poka-
zać, że wszystko jest możliwe, 
nawet wówczas kiedy jest się 
ciężko chorym. I do takich osób 
należy 17-letni dziś Adam Krych 
z Szamotuł. W listopadzie 2013 
roku u Adama zdiagnozowano 
guza mózgu. 

– Wcześniej chodziliśmy z 
nim od lekarza do lekarza i 
każdy mówił, że syn dojrze-
wa. Wykonano tomograf. Oka-
zało się, że syn ma nowotwór 
złośliwy ośrodkowego ukła-
du nerwowego, zlokalizowa-
ny w mózgu. Następnego dnia 
znalazł się już w szpitalu w Po-
znaniu. Nie było czasu na roz-
myślania, trzeba było szybko 
podjąć decyzję i wyrazić zgo-
dę na ryzykowną operację, któ-
ra była jedyną szansą na urato-
wanie syna – mówi pani Mario-
la, mama Adama.

Prezentacje wojsk lądo-
wych i lotniczych, grup 

rekonstrukcyjnych, wysta-
wa kolekcjonerów milita-
riów, liczne atrakcje arty-
styczne, wspólne śpiewa-
nie na żołnierską nutę, a 
przede wszystkim niepo-
wtarzalna okazja, aby zdro-
wi mieszkańcy powiatu po-
znańskiego poznali śro-
dowisko osób z niepełno-
sprawnością. Wszystko to 
w ramach tradycyjnego do-
rocznego pikniku charyta-
tywnego, który zorganizo-
wało 13 maja Stowarzysze-
nie na rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Aktywności 
Lokalnej „Dla Ciebie” w Po-
biedziskach.

Piknik odbył się na tere-
nie klasztoru Zgromadzenia 
Sióstr Sacre Coeur przy uli-
cy Klasztornej 12 i nosił ty-
tuł „Żołnierskie manewry”. 
Hasło pikniku brzmiało: „Ra-
zem niesiemy szczęście!”.

Celem wydarzenia była 
zbiórka pieniędzy na cele 
statutowe organizacji, 
szczególnie na rehabilitację 
podopiecznych z różnymi 
dysfunkcjami. Dzięki życzli-
wości darczyńców udało się 
zebrać przeszło 10 tysięcy 
złotych. 

W otoczeniu zieleni swoje 
siły fi zyczne mogli sprawdzić 
sprawni i niepełnosprawni 
uczestnicy II już biegu chary-
tatywnego, który także przy-
gotowano w ramach pik-
niku. Po jego zakończeniu 
medalami chwalili się m.in. 
uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Wspólna dro-
ga” w Luboniu. Udział w bie-
gu był dla nich niezapomnia-
nym przeżyciem, a osiągnię-
te zwycięstwo – powodem 
do dumy i radości.

 Były konkursy, loterie, gry 
planszowe dla dzieci, nauka 
strzelania z broni pneuma-
tycznej, wojskowa grochów-
ka oraz inne, rozmaite atrak-
cje. Za udział w konkuren-
cjach sprawnościowych pu-
chary wręczał Zygmunt Je-
żewski, członek Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu i Małgo-
rzata Halber, prezes Stowa-
rzyszenia „Dla Ciebie”.

Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się stare 
motocykle, których kolekcję 
również można było oglądać 
na terenie klasztoru. 

KAROLINA KASPRZAK

Rodzina miała nadzieję, że 
wszystko pójdzie dobrze. Nie-
stety, po operacji wystąpiły 
ciężkie powikłania. Przez kilka 
miesięcy Adam leżał bezwład-
ny. Nie poruszał się, nie mówił, 
nie było z nim kontaktu. Poru-
szał jedynie oczami. Ale po ja-
kimś czasie zaczął odzyskiwać 
sprawność i kontakt z otocze-
niem. To był początek długo-
trwałego leczenia, chemiote-
rapii, radioterapii oraz rehabi-
litacji.

Obecnie Adam chodzi już 
sam. Zaczyna realizować swoje 
marzenia. Jego pasją jest foto-
grafi a. Chce pokazać, że można 
pokonać nawet tak trudny ży-
ciowy zakręt jak ten, na którym 
on się znalazł. Trzeba jednak 
być wytrwałym i konsekwent-
nym, a także napotkać ludzi, 
na których można polegać. Na 

jego drodze pojawił się Szymon 
Konieczny, fi zjoterapeuta, tre-
ner. 

– Trzy lata temu pchałem wó-
zek, na którym siedział Adam, 
pokonaliśmy wówczas 11 kilo-
metrów. W zeszłym roku start 
Adama był przełomowy, bo sa-
modzielnie przeszedł krótki od-
cinek drogi. A w tym to ja mia-
łem największy luz, bo Adam 
pokonał podczas Wings for Life 
dystans 2 kilometrów na wła-
snych nogach! W tym roku szli-
śmy. Sądzę, że w przyszłym 
Adam już pobiegnie. Jestem 
wzruszony i dumny z tego, cze-
go dokonał ten chłopak – po-
wiedział Szymon Konieczny.

Adam już wcześniej zapo-
wiadał, że chce wystartować 
w tym charytatywnym biegu. 
W tym przedsięwzięciu poma-
gało wielu życzliwych ludzi, 
wśród nich wolontariusze Dru-
żyny Szpiku, którzy 500 me-
trów przed metą mu dopingo-
wali . Tuż po jej przekroczeniu 
Adam powiedział: 

– Ciężko było, ale się udało. 
Wings for Life może być celem 
do pokonania. Teraz czas na in-
nych, ja już swoje zrobiłem.

Adam cały czas musi inten-
sywnie ćwiczyć, aby mieć szan-
sę na odzyskanie pełnej władzy 
w nogach. Także dużo ćwiczeń 
przed nim, aby zaczął płynnie 
mówić. Mimo ogromu cierpień 
nie stracił ducha walki i nie 
poddał się. 

STANISŁAW FURMANIAK

Adam Krych tuż po przekroczeniu mety w towarzystwie
Drużyny Szpiku.

Adamowi kibicował również tata Norbert.

Pokonać 
własne bariery

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 P
R

Y
W

A
T

N
E

 F
O

T.
 N

O
R

B
ER

T
 K

R
Y

C
H



STRONA29CZERWIEC 2017

RODZINNY PIKNIK CHARYTATYWNY STOWARZYSZENIA „DLA CIEBIE” 

Na żołnierską nutę
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Stanowisko z grami dla dzieci.

Puchary i oklaski dla zwycięzców.

Radość i taniec przy muzyce.

Niepełnosprawni uczestnicy biegu udzielają wywiadu.

Stoisko z rękodziełem wykonanym przez uczestników WTZ
Stowarzyszenia „Dla Ciebie”.

Pokaz wykonywania rzeźb z drewna. 
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Już po raz dwudziesty Pol-
skie Towarzystwo Turystycz-

no-Krajoznawcze Oddział Śro-
dowiskowy Poznań-Nowe Mia-
sto im. Franciszka Jaśkowia-
ka i Koło Osiedlowe PTTK „Ła-
ziki” przy Spółdzielni Mieszka-
niowej w Swarzędzu zorgani-
zowało wielkopolski rajd tury-
styczny „Poznajemy Parki Kra-
jobrazowe”. 

Tym razem organizatorzy za-
prosili turystów do zwiedzania 
w dniu 23 kwietnia Rogalińskie-
go Parku Krajobrazowego. Przy-
gotowano trasy piesze, rowero-
we, autokarowo- piesze. Można 
też było przybyć do Parku trasą 
dowolną. Udział w rajdzie wzię-
ło 267 osób, w tym osoby niepeł-
nosprawne. Poznawano ciekawe 
przyrodniczo zakątki Rogaliń-
skiego Parku Krajobrazowego, w 
tym największe w Europie sku-

pisko dębów. Atrakcją rajdu było 
zwiedzanie Pałacu Raczyńskich 
oraz obu przyległych ogrodów. 
Popularnością cieszyło się zwie-
dzanie Majątku Rogalin, po któ-
rym oprowadzał turystów prezes 
zarządu Majątku Mikołaj Pietra-
szak-Dmowski. 

Na mecie dla uczestników 
przygotowano konkurs wiedzy 
o Rogalinie i okolicach. Najlicz-
niejsza drużyna przybyła z Od-
działu PTTK w Rawiczu, drugie 
miejsce zajął Krąg Instruktorów 
Harcerstwa z Ostrowa Wielko-
polskiego, a trzecie Szkoła Pod-
stawowa w Wierzonce. Rajd od-
był się dzięki wsparciu Zespołu 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Mia-
sta Poznania, Majątku Rogalin 
Sp. z o.o. i Natalii Gasperowicz. 

 EUGENIUSZ JACEK 
KOMANDOR RAJDU

2 kwietnia wystąpiliśmy po 
raz drugi w Przeglądzie 

Piosenki Osób Intelektualnie 
Niepełnosprawnych w „Sło-
downi” w Starym Browarze. 
Duża scena, pełna widownia 
i pozytywna adrenalina doda-
ły nam sił do zaprezentowa-
nia naszego repertuaru. 

Uczestnicy z Otusza – Mał-
gosia Turowska i Michał Szy-
manowicz zaśpiewali w du-
ecie piosenkę Lady Pank „ Za-
wsze tam gdzie ty”. Przygoto-
wywali się do występu w pra-
cowni muzyczno-teatralnej w 
Otuszu. 

Piosenkę Anny Jantar „Nie 
żałujcie serca dziewczyny” wy-
konali podopieczni pracowni 
muzyczno-teatralnej z Kona-
rzewa: Monika Andrzejewska, 
Wiola Kosmacz i Teresa Hoff a 
wraz ze scenicznymi partnera-

mi Mikołajem Lambryczakiem, 
Łukaszem Leonarczykiem i 
Rafałem Weychanem.

Prezes Bogdan Maćkowiak 
zakupił dla nas wojskowe blu-
zy i czapki – co nie było łatwe, 
ale udało się. Piosenki wybra-
li sami podopieczni. Włożyli 
ogrom zaangażowania i sił w 
pamięciowe opanowanie tek-
stu i melodii. Ćwiczyliśmy co-
dziennie przy akompaniamen-
cie gitary i pianina. Brawurowe 
wykonanie obydwu utworów 
i głośne oklaski wynagrodziły 
uczestnikom wytrwałą pracę. 
Każdy z nich otrzymał drobny 
upominek, a każda pracownia 
dyplom uznania za uczestnic-
two w przeglądzie. 

 JUSTYNA OWCZAREK
 MARZENA GOLEŃ-

NIEDZIELA
 TERAPEUTKI ZAJĘCIOWE

Największe skupisko
najstarszych dębów

Nasi brawurowi
wokaliści 
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10 maja wyjechaliśmy z 
uczestnikami nasze-

go Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej na trzydniowy rekre-
acyjny pobyt w malowniczej 
miejscowości wypoczynko-
wej Sarbinowo nad Bałty-
kiem. Tutejsze okolice, nasy-
cone jodem, znane są z wy-
jątkowo korzystnego, mor-
skiego klimatu. 

W ciągu tych trzech wyjątko-
wych dni mieszkaliśmy ośrod-
ku wczasowym „Bursztynowy 
brzeg”, który mieścił się rze-
czywiście nad bursztynowym 
brzegiem Bałtyku, bardzo bli-
sko plaży. Pokoje były jasne, 
wyposażone w telewizory, ła-
zienki i przestronne tarasy. 

W dzień przyjazdu, po odpo-
czynku, wybraliśmy się na spa-
cer promenadą, skąd podzi-
wialiśmy piękno morza i za-
rysy widocznego w oddali XI-
X-wiecznego kościoła pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Ma-
rii Panny. Wieczorem grał dla 

nas zespół muzyczny, były tań-
ce i śpiewy. 

W ciągu kolejnych dwóch 
dni byliśmy w Kołobrzegu, 
skąd wypłynęliśmy w niezapo-
mniany rejs na pokładzie stat-
ku wycieczkowego Monika 
III. Kupowaliśmy też upomin-
ki i pamiątki dla siebie i swo-
ich bliskich. Szczególną atrak-
cją był spacer do nadbałtyckiej 
wsi Chłopy, położonej w po-
bliżu Sarbinowa. W przystani 
rybackiej podziwialiśmy ma-
lowniczo prezentujące się ku-
try rybackie. Wieczorem wła-
ściciele ośrodka zorganizowa-
li dla nas ognisko z zespołem 
muzycznym. Przy dźwiękach 
gitary miło spędziliśmy czas. 

Ostatniego dnia naszego po-
bytu wybraliśmy się ponow-
nie na spacer nadmorską pro-
menadą, aby wsłuchać się raz 
jeszcze w szum Bałtyku. 

KAROLINA JURGA
 TERAPEUTA

„Podróże z muzyką i tań-
cem” – taki tytuł nosi-

ło widowisko teatralno-mu-
zyczne, które odbyło się 19 
maja w Centrum Rehabili-
tacyjno-Kulturalnym w Ko-
narzewie. Organizatorami 
przedstawienia byli: Warsz-
tat Terapii Zajęciowej „Pro-
myk” w tej miejscowości i 
Otuszu, Chór Gminy Dopie-
wo „Bel Canto” oraz Aka-
demia Tańca i Ruchu „Twi-
ster”. Współfi nansował 
przedsięwzięcie Powiat Po-
znański.

Muzyczną podróż przez 
świat i czas rozpoczęli 
uczestnicy WTZ „Promyk” od 
Kołobrzegu, gdzie do roku 
1986 odbywał się Festiwal 
Polskiej Piosenki Żołnier-
skiej. To tutaj Anna Jantar w 
1974 roku wykonała piosen-
kę „Nie żałujcie serca dziew-
czyny”. Tym razem w Kona-
rzewie zaśpiewali ją: Monika 
Andrzejewska, Bogumiła Le-
onarczyk, Mikołaj Lambry-
czak i Łukasz Leonarczyk. 

Do Opola na Festiwal Pio-
senki w roku 1985 przeniósł 
nas debiut Mieczysława 
Szcześniaka „Przytul mnie 
mocno”. Na naszym koncer-
cie piosenkę tę zaśpiewał 
Mikołaj Lambryczak. Festi-
walową podróż uczestnicy 
„Promyka” zakończyli pio-
senką Ryszarda Rynkow-
skiego „Szczęśliwej drogi, 
już czas”, wielokrotnie wy-
konywaną na festiwalach w 
Sopocie i Opolu. 

Ten znany i lubiany utwór 
wykonała uczestniczka z 
Otusza Ola Tonder, a towa-
rzyszył jej wspólny śpiew 
licznie zgromadzonej pu-
bliczności. 

Z Chórem „Bel Canto”, któ-
ry śpiewał utwór „Pavane”, 
byliśmy we Francji, a z ukra-
ińską piosenką ludową – na 
Ukrainie.

W stanie Teksas USA po-
dziwialiśmy taniec country, 
a po chwili byliśmy już w In-
diach, zafascynowani tań-
cem Bollywood do piosen-

Nad brzegiem 
Bałtyku

Z muzyką i tańcem
przez świat i czas

ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” W KONARZEWIE I FILII W OTUSZU 
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ki indyjskiego kompozytora 
Allah Rakha Rahman, z fi l-
mu „Księżniczka i cesarz”, 
w wykonaniu grupy tanecz-
nej z Akademii Tańca i Ru-
chu „Twister”. Byliśmy też 
we Włoszech, do Argenty-
ny przeniosło nas tango. W 
Afryce i Egipcie widzieliśmy 
orientalny taniec arabski, 
czyli taniec brzucha.

Nasze wojaże zakończy-
ły utwory w wykonaniu Bel 
Canto: „Sercu najmilejsza” i 
„Kwiaty polskie”. Ten ostat-
ni opowiedział nam, że naj-
piękniej jest tam, gdzie ro-
dzinny dom. A cały wieczór 
uświadomił nam, że żyjemy 
w wielkiej wspólnocie kul-
tur, obyczajów i tradycji, a 
to, co wydaje się dalekie, jest 
blisko nas.

MARZENA GOLEŃ-NIEDZIELA
 TERAPEUTA
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Niespełna 4-letni chłopiec 
z niepełnosprawnością 

narządu ruchu przy pomo-
cy balkonika dziarsko prze-
mierza wyznaczony odcinek 
trasy na poznańskiej Mal-
cie. Inny, nieco starszy, czeka 
na trójkołowym pojeździe na 
start drugiej tury „Biegu bez 
barier”. Zaciska pięści. Może 
w tym roku uda się mu stanąć 
na podium zwycięzców? Mło-
da kobieta z niepełnospraw-
nością intelektualną wysta-
wia nogę do przodu uginając 
ją w kolanie. Twarz ma sku-
pioną, w pewnym momencie 
lekko się uśmiecha. Do star-
tu zostało tylko kilka sekund.

Taka była sceneria szóstej 
edycji „Biegu Na Tak – Run 
of Spirit”, zorganizowanego 
przez poznańskie Stowarzy-
szenie „Na Tak”, który odbył się 
w sobotnie przedpołudnie 13 
maja. Biegowi patronował pre-
zes PFRON Robert Kwiatkow-
ski. W imieniu prezesa PFRON 
bieg otworzyła Anna Skupień, 
dyrektor Wielkopolskiego Od-
działu PFRON. 

Celem wydarzenia było 
stworzenie osobom z niepeł-
nosprawnościami i sprawnym 
równych szans udziału w roz-
grywkach sportowych, pro-

mocja idei sportu dostępne-
go dla wszystkich, aktywno-
ści sportowej oraz zdrowe-
go stylu życia. Także motywa-
cja do podejmowania wyzwań, 
bo czy można nie być zmoty-
wowanym widząc ludzi, którzy 
mimo znacznych ograniczeń 
w poruszaniu się, są tak wy-
trwali w dążeniu do celu? 

Organizatorzy tradycyjnie 
przygotowali kilka rodzajów 
biegów – biegi dla dzieci na dy-
stansie 200, 400 i 800 metrów, 
„Bieg bez barier” na dystan-
sie 800 i 1500 metrów, „Nordic 
walking” – dla wielbicieli mar-
szu z kijkami, bieg „Fun Run” 
na dystansie 5,7 kilometra i 
bieg „Run of Spirit” na dystan-
sie 11,4 kilometra. 

Zwyciężyły osoby, którym 
udało się w najkrótszym czasie 
pokonać wyznaczony dystans. 
Ale zwyciężyli też wszyscy, bo 
pokazali swoją postawą, że 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi są wśród nas i warto je an-
gażować we wszelkie działa-
nia dla wspólnego dobra. Wy-
niki „Biegu Na Tak” są dostęp-
ne na stronie www.natak.pl w 
zakładce „Bieg Na Tak”/ Strefa 
zawodnika. 

KAROLINA KASPRZAK

VI „BIEG NA TAK – RUN OF SPIRIT”

Sport dla wszystkich

Wojtek Kasperczak, 
najmłodszy uczestnik 

„Biegu bez barier” 
na dystansie 800 metrów.

W oczekiwaniu na bieg.

Wystartował bieg dla dzieci na dystansie 800 metrów.

Kto szybciej dobiegnie do mety?

W „Biegu bez barier”
wzięły udział także osoby 

na wózkach z opiekunami.
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– O! Elżunia! – ucieszyła się 
Alina. – Chodź dziecko. Pewnie 
smutno ci, że nie jesteś w domu? 
Artkowi doktor też nie chciał dać 
przepustki. 

– Bo my, proszę pani, z Artu-
siem jak jedno. Razem nas trzy-
mają i pewnie razem wypusz-
czą. 

– Bo macie na siebie ozdro-
wieńczy wpływ. Indukujecie się 
nawzajem. 

– Od Jani – wtrącił Artur poka-
zując jej rysunek. 

– Ale ona ciebie kocha – od-
parła Ela.

Łzy zakręciły się w oczach 
chłopaka. „Janeczka, siostrzycz-
ka” – powtarzał w myśli. Zapra-
gnął wrócić czas, kiedy bezmyśl-
nie dokuczał dziewczynkom, 
kiedy, jak mu się teraz cknie wy-
dawało, nie był najlepszym bra-
tem. Z żalem pomyślał o Lilce. Jej 
już w niczym nie zdoła pomóc, 
ani niczego naprawić.

– Przyczep do ściany… – rze-
kła Ela. – Będzie widoczny…

– Przyklej kartkę plastrem, 
Bartoszu. Gdzieś tu widziałam… 
– rzekła Alina i z szufl ady stoli-
ka wyjęła rolkę plastra. – Proszę, 
tu jest – podała go. – A ode mnie 
oraz ojca masz taki komplet płyt 
– sięgnęła do torby i wydobyła z 
niej niebiesko-zielone pudełko.

– Jakaś muzyka?… 
– Utwory Niemena w wykona-

niu Artura Dutkiewicza.
– Chciałem go cholerwa… – 

powiedział szczerze ucieszony. 
– A tu, proszę, drobiazg dla 

Eli. 
– Ojej! – uradowała się dziew-

czyna. – Jaki śliczny szalik! 
Sama pani robiła? 

– Będziesz miała na spacery 
po parku.

– Ja nie mam nic dla Janecz-
ki – rzekł Artur.

– Od ciebie święty Mikołaj 
przyniesie jej zestaw do malo-
wania: farby, pędzle i drewnia-
ne sztalugi. 

– Co ty na to? – zapytał Bar-
tosz.

– Super… – odrzekł krótko. Jak 
nigdy dotąd zależało mu na ob-

darowaniu małej siostry. – Ucie-
szy się…

Bartosz poprawił kartkę, któ-
rej róg odkleił się i odgiął od ścia-
ny.

– Na pewno, marzy o szta-
lugach – powiedział. – Weszła 
w okres bujnej twórczości… W 
tamtym tygodniu pomalowała 
ścianę nad swoim łóżkiem.

– Musisz przyznać, że tricera-
tops1 wyszedł jej jak żywy – Ali-
na rozpłomieniała. – Dzisiaj po-
będziemy z wami, Artusiu, a 
święta spędzimy razem z nią. 
Prezenty znajdzie jutro pod cho-
inką.

– Bardzo dobrze… – zgodził 
się. – Dziękuję.

– Przywieźliśmy wam tro-
chę słodyczy, gorzkich czeko-
lad, takich jakie lubisz, z lasko-
wymi orzechami, i cytrusy. Owo-
ce mamy dla wszystkich – rze-
kła układając na stoliku poma-
rańcze. – I takie cukrowe fi gurki 
świętego Mikołaja.

Z pewną trudnością uchwyci-
ła nie mieszczące się w rękach 
podarki. Jedna pomarańcza wy-
skoczyła z jej dłoni i poturlała się 
w stronę okna, gdzie złapała ją 
matka Macieja.

– To dla syna – uśmiechnęła 
się Alina kładąc resztę na stoli-
ku chłopaka. 

Kobieta spojrzała na nią wzro-
kiem wyrażającym wdzięcz-
ność.

– Słodkie? – zapytał Maciek.
– Bardzo smaczne – odparła 

Alina. – Mają cienką skórkę.
– Widzisz?! – rzekł szorstko 

chłopak. – A ty słodkich nie mo-
głaś kupić?! Kwasy mi tu jakieś 
przywozisz!

– Te pochodzą z Algierii – 
szybko skłamała speszona Ali-
na. – Znajomy przywiózł… u nas 
takich nie było.

Stropiona chwyciła owoce dla 
drugiego pacjenta.

Widząc ją Marek odłożył na 
bok czytaną gazetę i zakłopota-
ny powiedział:

– Ja nie przepadam…
– Tylko kilka sztuk – rzekła. 

– Na pewno będą smakować. I 
taka cukrowa fi gurka – dodała 
stawiając świętego Mikołaja.

– Nie obrać ci jednej pomarań-
czy? – spytał Bartosz. – Trochę 
świeżego soku dobrze by zrobi-
ło twoim nerkom.

– Kawałek – zgodził się Artur.

– To dla Artura? – zapytała Ali-
na siadając obok. – Ta, Bartoszu, 
jest najładniejsza – pokazała do-
rodny owoc.

Na salę weszła siostra Basia. 
– Przyszłam podzielić się z 

wami opłatkiem! – rezolutnie 
zawołała od progu. Trzymała w 
ręce plik opłatków.

– Ja też mam – Alina sięgnę-
ła do szufl ady – świetnie, że pani 
przyszła – podeszła do pielę-
gniarki. – Wie pani? Artur może 
poruszyć małymi palcami. Co za 
radość, prawda?…

– Super! to dobra wiadomość! 
– przyznała Basia. – Życzę pani 
tego szczęścia jak najwięcej – 
powiedziała i przełamała się z 
nią opłatkiem. Potem podeszła 
do Artura. – No, Artur – pochyli-
ła się nad nim i odłamała kawa-
łek opłatka – zdrowia – wsunęła 
go do ręki chłopaka. – Powrotu 
do zdrowia… 

Alina odłamała kawałeczek 
od swojego opłatka. 

– Syneczku kochany, życzę 
ci wszelkich łask od Dziecię-
cia Bożego. Niech cię błogosła-
wi i strzeże. Niech na powrót 
obdarzy cię zdrowiem i sprawi, 
byś szybko wrócił do nas i mógł 
razem z nami cieszyć się do-
brym życiem… A tobie, Bartoszu 
– zwróciła się do niego – życzę 
dużo miłości, dobrego zdrowia i 
wytrwałości. Niech Bóg darzy.

Życzenia zdrowia, którego 
bezcenną wartość tak dobrze 
rozumieli, wraz z opłatkiem 
obiegły salę. Były najgorętsze. 
Poruszały każdego i w każdym, 
wraz z wiarą, obudziły nową 
ufność, że złożone podczas tej 
szpitalnej Wigilii, spełnią się na 
pewno…

Kiedy wrócili do siebie Alina 
zapytała Artura:

– Może teraz zjesz kawałek 
ryby? Bartoszu, tobie też nało-
żyć?

– Poproszę, ale tylko jeden ka-
wałek – zgodził się Bartosz.

Alina nałożyła na szpital-
ny talerz porcję pstrąga i poda-
ła go Bartoszowi. Potem pytają-
co spojrzała na Artura.

Artur starał się przypomnieć 
sobie, jak smakuje pstrąg w ga-
larecie. Wysilał umysł, jednak nie 
odnajdywał smaku, który mógł-
by pobudzić jego apetyt.

– Przepraszam mamo, ale… – 
zaczął i skrzywił się.

– Nie chcesz ryby? – zmartwi-
ła się Alina. – To może sałatkę 
śledziową? – spytała z nadzieją.

– Pić mu się po niej będzie 
chciało – rzekł Bartosz.

– Są za słone? Płaty dodatko-
wo wymoczyłam w zsiadłym 
mleku…

– Są znakomite, jak zawsze…
– Tylko pić będzie się chcia-

ło?! – odparła ona i rodzący się 
konfl ikt zawisł w powietrzu.

– Nie – odparł Artur. – Ale 
chciałbym…

– Co takiego, syneczku? – Ali-
na spojrzała na niego z uwagą. 
– Na co miałbyś ochotę?

– Chciałbym… 
– Tak. Co takiego? – spytała. – 

Co zjadłbyś, synciu?
– Naleśniki z dżemem…
– Naleśniki?
– Właśnie…
– Chcesz naleśniki z dże-

mem? – z niedowierzaniem za-
pytał Bartosz na chwilę zapomi-
nając o pstrągu, a Alina powtó-
rzyła ze śmiechem: 

– Chce naleśniki. Z dżemem.
– Czy tu gdzieś można dostać 

naleśniki? – zastanowił się Bar-
tosz.

– Naprzeciwko widziałam ja-
kąś knajpę. Tu, zaraz na dole…

Łapiąc równowagę na oblo-
dzonym chodniku Bartosz prze-
bił się przez zaspy i dotarł do re-
stauracji. Usytuowana na par-
terze starej kamienicy nie była 
lokalem najwyższej kategorii. 
Spojrzał na stłuczony neonowy 
szyld ze świecącymi kilkoma li-
terami: „Nels – – ska” i wszedł do 
środka.

Zapach fl aczków i niskoga-
tunkowych trunków oraz pa-
pierosowego dymu, który siwym 
obłokiem zawisł nad jedynym 
zajętym stolikiem, uderzył go 
w nozdrza. Był mało apetyczny. 
Kelner ze środka sali zauważył 
go i natychmiast podbiegł.

– Naleśniki? – wydął usta zdu-
miony. – Tu nie bar mleczny, pro-
szę pana, my możemy zaserwo-
wać fl aczki wołowe albo gro-
chówkę na boczku, ewentual-
nie rosół. Choć dziś rosołu aku-
rat nie ma.

– A gdzie najbliżej mogę zna-
leźć bar mleczny? – zapytał Bar-
tosz.

Kelner przygładził ulizaną 
grzywkę.

– Pewnie gdzieś… na Ukrainie 
– zarechotał.

– To może… zaprowadzi mnie 
pan do kierownika – poprosił 
Bartosz.

Kelner zdrętwiał z przyklejo-
nym do ust uśmiechem.

cdn.

Opowieść 
osobliwie inna(30)

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

1  jeden z przedstawicieli rodziny 
Ceratopsidae, z rzędu dinozaurów 
ptasiomiednicznych
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Taniec ludowy z regionu Bi-
skupizny i tańce integracyj-

ne, warsztaty profi laktyczne, 
językowe, literackie, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, pokazy 
nowoczesnego sprzętu rehabi-
litacyjnego, prezentacje orga-
nizacji pozarządowych, spek-
takle muzyczne – wszystko to 
można było zobaczyć podczas 
kolejnej edycji targów dla osób 
starszych „Viva Seniorzy!”. Ha-
sło targów brzmiało: „Aktyw-
ność. Zdrowie. Profi laktyka”. 
Wydarzenie odbyło się 12 i 13 
maja na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Organizatorem były Między-
narodowe Targi Poznańskie, Re-
gionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu i Centrum 
Inicjatyw Senioralnych. Swoją 
działalność prezentowały fi rmy 
zajmujące się dystrybucją sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Były sto-
iska, na których oferowano dar-
mowe zabiegi fi zjoterapeutycz-
ne. Aktywność społeczną i arty-
styczną ludzi starszych podzi-
wiano na stoiskach organiza-
cji pozarządowych jak Stowa-
rzyszenie „mali bracia Ubogich”, 
Fundacja „Senior Active”, Wągro-
wiecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Miejska Rada Seniorów 
w Poznaniu. Przy stoisku Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach w powiecie poznańskim, w 
pięknej aranżacji z drewna, oso-
by starsze mogły zapoznać się z 
zasadami przyjęcia do DPS, do-
wiedzieć, z jakich form aktyw-
ności korzystają na co dzień 
mieszkańcy, a także otrzymać 
na pamiątkę wizytówkę zrobio-
ną z drewna.

W uroczystości otwarcia tar-

gów uczestniczyła Marzena Wo-
dzińska, członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Zyg-
munt Jeżewski, członek Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu i Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Miasta Po-
znania. 

Rozstrzygnięto konkurs pod 
nazwą „Viva! Wielkopolski Se-
nior – edycja 2017”, którego ce-
lem było uhonorowanie osób 
aktywnie działających na rzecz 
środowisk ludzi starszych. Ty-
tuł „Viva! Wielkopolski Senior 
– edycja 2017” i nagrodę pie-
niężną otrzymała Maria Serafi n, 
przewodnicząca Rady Seniorów 
Miasta Konina oraz Bronisław 
Krakus, kaliski działacz spor-
towy i społeczny. Tytuł „Viva! 
Wielkopolski Senior – wyróżnie-
nie specjalne” i nagrodę pienięż-
ną za wybitną działalność na 
rzecz osób starszych otrzyma-
ła Anna Jakrzewska-Sawińska, 
prezes Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej „Hospicjum domo-
we”. Wyróżnienie specjalne ka-
pituły otrzymał m.in. Zdzisław 
Szkutnik, przewodniczący Miej-
skiej Rady Seniorów w Pozna-
niu i Janina Paprzycka, członek 
poznańskiej MRS. Wyróżniono 
także Marię Pękalę z Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu Koło w Śremie. Na-
grodą dla wyróżnionych były dy-
plomy, upominki, dwuosobowe 
zaproszenia do Teatru Wielkie-
go w Poznaniu oraz zaprosze-
nie na sesję fotografi czną połą-
czoną ze spotkaniem integracyj-
nym, z której powstanie album o 
pełnych pasji wielkopolskich se-
niorach. 

Równolegle odbywała się XII 
konferencja naukowa z cyklu 
„Promocja polskiej rehabilita-
cji” na temat: „Nowe wyzwania 
technologiczne i rehabilitacyj-
ne w opiece nad seniorami”, któ-
rą zorganizowała Polska Akade-
mia Nauk – Oddział w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

TARGI DLA OSÓB STARSZYCH W POZNANIU

Seniorzy mają pasje
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Stoisko Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Konsultacji można było zasięgnąć przy stoiskach medycznych.

Przygrywa do tańca biskupiański zespół folklorystyczny. Pokaz ćwiczeń usprawniających kręgosłup. 
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Wyprawy miały to do sie-
bie, że zawsze jecha-

liśmy obładowani po dach. 
Bo małe dziecko, bo wieś… 
Do trzech toreb pakowanych 
naprędce, ale w przemyśla-
ny sposób, dołączały zawsze 
stosy torebek i torebeczek, 
pakowanych na wszelki wy-
padek. Bywało, że niektóre 
wracały nietknięte, czy wręcz 
zapomniane jeździły upchane 
w aucie gdzieś pod fotelem.

Dlaczego zaczęliśmy jeździć 
„do pani”…?

Gospodarstwo agrotury-
styczne wyszukaliśmy w Inter-
necie. Główne kryterium po-
szukiwań: pokój z łazienką bli-
sko naszej ziemi. „Nasza dzia-
łeczka” – tak mówił o niej Pa-
wełek. Nasza ziemia, pierwsza 
tylko nasza duża rzecz. Nasza 
działeczka… Chcieliśmy spę-
dzać wakacje blisko niej, pla-
nować, budować oczami wy-
obraźni… Chcieliśmy chodzić 
po naszej ziemi...

Z czasem pokochaliśmy 
okolicę, zafascynowali nas lu-
dzie i ich obyczaje, pomalut-
ku zaczęliśmy nawiązywać 
z nimi kontakty. Pawełek ze 
swoim uśmiechem i nadzwy-
czajną otwartością zjednywał 
nam ich.

Panią w sklepie spożyw-
czym, która wita nas po imie-
niu i poleca przysmaki wiej-
sko-miejskie, niektóre, jak się 
okazuje, ze Szczecina – cieka-
we, że u nas ich nie dostrzega-
my.

Panią od warzyw, u której 
kupujemy plony z jej ogrodu i 
pól. Zawsze wybiera dla Paw-
cinka to, co najlepsze, ostatnio 
dając nam swoje zapasy mar-
chwi, bo dla dziecka to prze-
cież trzeba. Pawełek bierze Pa-
nią za rękę i idzie z nią zafa-
scynowany ogrodem, z na-
dzieją na ponowne spotkanie 
bociana czy chociaż traktora 
albo stonki, którą ostatnio ba-
wił się przeszło godzinę.

Nawet ksiądz wyciąga z 
przepastnych szufl ad komody 
na plebanii obrazki dla Paweł-
ka, gdy ten owija się jego sznu-
rem od habitu.

A od naszej pani dostawał 
pierogi wtedy, gdy z oszczęd-
ności nie zamawialiśmy u niej 
obiadu… potem już nie mogli-
śmy sobie odmówić tego luk-
susu. Obiady u pani to historia 
na osobny rozdział.

PLAŻOWE LUDKI 
– NASZE WYJAZDY 
NIE TYLKO 
NADMORSKIE 
LATO 2010 

Łąki zielone, pachnące, bez-
kresne, drogi piaszczyste, 
ścieżki przez pola kręte, pną 
się po pagórkach. Płotki przy 
polach gną się omszałe pod 
ciężarem lat. Zboże już wyso-
kie, gdzieniegdzie poprzetyka-
ne chabrami, rumiankiem, fa-
luje delikatnie na wietrze. Sta-
re drzewa rzucają cień dając 
wytchnienie. Na rozstaju dróg 
krzyż z Chrystusem.

Sarna, bażant, ale i kury, 
kaczki, a nawet krowy przeci-
nają nam drogę.

Dwa, a może to już trzy lata 
temu spacerowaliśmy z wiel-
kim bernardynem i dwoma 
kundlami. Ja wózek i trzy psy. 
To była kompania nierozłącz-
na. Zostały już tylko dwa psia-
ki i jakieś takie smutne w tym 
roku. 

Śpimy w Magnolii. Okna na-
szego pokoju wychodzą na 
łąki. O świcie snują się po nich 
mgły. Konie podchodzą nie-
malże pod nasze okna. Go-
spodarz ma duże stado zim-
nokrwistych ogierów, klaczy i 
źrebaków. To konie z charakte-
rem. Bije od nich siła. Ogrom-
ne, ciężkie. Masa mięśni i roz-
wiane niezwykle bujne grzywy 
i ogony. Uwielbiają galopować, 
a mają gdzie. Łąki ciągną się 
po horyzont.

Dziś w pięknym, rudym 
świetle zachodzącego słońca 
wpatrzona byłam w pięć bia-
łych rumaków, które galopo-
wały tam i z powrotem. Pięk-
nie.

Wczoraj wieczorem zrobi-
ło się nadzwyczaj cicho. Nawet 
listek nie zaszumiał. Powie-
trze stawało się nie do zniesie-
nia. I dosłownie w jednej chwi-
li przyroda rozpoczęła swój 
spektakl. Rozpętała się burza. 
Wichura, deszcz i błyskawice. 
Ciemne już niebo rozświetlały 
raz po raz srebrne strzały. Nie-
zwykłe zjawisko. Siedziałam 
w oknie i patrzyłam na to wi-
dowisko, które trwało co naj-
mniej godzinę. Było w tym tyle 
siły…

Siedziałam przed kompu-

terem pisząc swój artykuł. To 
było niezwykłe. Poczułam, że 
mogę wszystko. Że napiszę coś 
dobrego.

Do naszej plaży trzeba 
iść przez las. Szybkim kro-
kiem około pół godziny,
z Pawełkiem nawet godzinę. 
Ale warto. Spacer sam w so-
bie jest przeżyciem. Las poka-
zuje swoje różne oblicza. Za-
czyna się od mrocznego ka-
wałka bukowego ze zwalo-
nym pniem, na który się trze-
ba wdrapać, by pójść da-
lej. Potem mały wąwóz, 
albo droga górą, do wyboru.
I wychodzi się na polanę. 
Ogromna polana porośnięta 
mchem i jagodami, a otoczona 
już lasem mieszanym. Potem 
piękna szeroka droga zasła-
na igłami. To już las sosnowy. 
I dalej… mój ulubiony kawa-
łek – brzozowy zagajnik. Roz-
widlenie dróg – drewniana ta-
blica: „Plaża Kikut”. Tu Pawełek 
poznawał literki. Dalej stromo 
w dół po korzeniach i piachu. 
Potem na przemian pod gór-
kę i w dół, aż wreszcie przebi-
ja się przez drzewa błękit nie-
ba i morza. Wychodzimy na 
wysoką wydmę. Na skraju ro-
sną dwie sosny i są jakby ramą 
tego, co się nam ukazuje: mo-
rze i niebo...

Plaża szeroka, piaszczysta i 
pusta. Cudownie jest czuć pod 
nogami miękki piach i słuchać 
szumu fal, krzyku mew. Cu-
downie jest kopać z Pawełkiem 
„dziurki i górki”, biegać z nim 
i uciekać przez falami. Cudow-
nie jest zbierać całe kieszenie 
kamieni i potem wrzucać je do 
wody celując w fale. I wciąż od 
nowa to samo. Nigdy nam się 
nie znudzi.

Nie ma nic, tylko my i plaża. 
Wolność, jakiej nie ma nigdzie 
na świecie. Pawcio wyrzuca w 
górę rączki i biega krzycząc z 
radości. Kocha to miejsce jak i 
ja. Jesteśmy „plażowe ludki”.

ZUPA
I KOŁCZEWSKIE 
KLIMATY

Pawcinek długo nie chciał 
gryźć. Wiązało się to z co-
dziennym gotowaniem zupy, 
którą trzeba było przecierać. 
Zawsze woziliśmy ze sobą 
nasz cudowny garnek AMC, 

mikser Magic Bullet, obie-
rak, torbę warzyw, jajka i ter-
mos obiadowy. Także nad mo-
rze braliśmy cały ten maj-
dan. Szkoda było tracić dzień 
na gotowanie, więc wstawa-
łam przed szóstą, nastawiałam 
zupkę i do dziewiątej była go-
towa. Mieliliśmy wszystko, pa-
kowaliśmy do termosu i brali-
śmy na plażę. Koło południa 
wypatrywaliśmy mew. Przyno-
siły one wiadomość od Nep-
tuna. Wiadomość dotyczyła 
obiadu. Neptun z głębin mor-
skich przesyłał nam zupkę dla 
Pawcia. Z wodorostów, czasa-
mi z dodatkiem kamieni. Sia-
daliśmy nad brzegiem morza i 
łyżka za łyżką zupa znikała. W 
torbie z lodem mieliśmy Paw-
cia leki obiadowe. I wszystko 
było tak jak ma być. 

Jedyny problem, to nosze-
nie na plecach obiadu, koców, 
namiotów plażowych, łopatek, 
ręczników, wody, ubranek na 
przebranie. Gdy był tata, pro-
blem rozkładał się na czte-
ry ręce. Gdy byłam z Pawcin-
kiem sama… zazwyczaj synek 
odmawiał chodzenia na wła-
snych nóżkach i wskakiwał na 
barana. Ręce mi wtedy wisiały 
aż do ziemi, ale warto było iść 
przez las...

Czasami ratował nas PKS, a 
czasami pan Janek - taksówka 
nie taksówka na telefon.

Pierwsza podroż PKS-em 
była dla Pawcinka dużym prze-
życiem. Spotęgowanym fak-
tem, że gdy nachylałam się, 
by zapiąć bucik, rozpiął mi się 
plecak, wypadł nasz termos 
obiadowy i roztrzaskał się w 
drobny mak.

A taki termos to był towar 
defi cytowy. W dobie Mc Donal-
dów i KFC kto nosi zupę?…

Okazało się jednak, że w na-
szym Kołczewie, w sklepie me-
talowym, termos był! Bez nie-
go musielibyśmy… w zasadzie 
nie wiem, co byśmy zrobili.

Sklep metalowy to miejsce 
jedyne w swoim rodzaju. Za-
raz obok kościoła, w central-
nym miejscu wsi, długi, tro-
chę mroczny tak bogato za-
opatrzony w towar, że przej-
ście „na tyły” wymaga akroba-
cji i nie lada sprytu. 

cdn.

DWA ŻYCIA(33)

Nasza ziemia
A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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16 WRZEŚNIA 2014

Tatuaże podobały mi się „od 
zawsze”. Chociaż nie by-

łem miłośnikiem „tatuażowe-
go ubrania”, jak to się zdarza 
członkom gangów w Japonii 
czy w Ameryce Południowej; 
ja bardziej preferowałem de-
likatne ozdoby zrobione ze 
smakiem. Kobieta z kwiatem 
na ramieniu czy motylem na 
plecach wygląda bardzo ładnie, 
a tatuaż dodaje jej uroku. 

Oczywiście, wszystko musiało 
być z umiarem, bo ciało upstrzo-
ne tatuażami i ozdobione jesz-
cze kilkunastoma kolczykami 
jest raczej odpychające. Zawsze 
marzyłem o własnym tatuażu, 
ale dawniej salony nie były tak 
popularne jak teraz (gdy w każ-
dym mieście jest przynajmniej 
jeden salon), również koszt zro-
bienia tatuażu nie był na moją 
kieszeń. Poza tym bałem się 
bólu, bo nie wiedziałem, w jaki 
sposób robi się tatuaż.

Gdy rok temu odwiedziły mnie 
wiosną Rettsisters (Agata i dwie 
Małgosie), to zauważyłem że 
Małgosia (mieszkająca niedale-
ko mnie) miała kilka tatuaży, a 
na ręce miała świeżo zrobiony 
kolejny tatuaż. Byłem zachwy-
cony tymi ozdobami i postano-
wiłem że sam sobie zrobię ta-
kie cudo.

Najpierw trzeba było znaleźć 
odpowiedni wzór. Przeglądałem 
strony internetowe salonów ta-
tuaży, przejrzałem setki tatuaży, 
ale żaden mi nie pasował. Może 
dlatego że nie miałem jeszcze 
ustalonego konkretnego rysun-
ku. Po jakimś czasie zaczęło mi 
przebłyskiwać w głowie pewne 
pragnienie… chciałem sobie zro-
bić anioła (płci żeńskiej). Pomy-
ślałem sobie, że w jakiś sposób 
będzie mnie ochraniać, a poza 
tym kobieta anioł zawsze ład-
nie wygląda i będę miał towa-
rzystwo.

Przez kilkanaście dni szuka-
łem odpowiedniego obrazka w 
Google, aż wreszcie znalazłem. 
Małgosi też się podobał; uznała 
że będzie mi pasował. Gosia po-
leciła mi salon tatuażu w Lesz-
nie, zadzwoniłem tam, obgada-
liśmy szczegóły i umówiłem się 
na konkretny termin. Chciałem 
mieć ten tatuaż jako prezent na 

15 MAJA 2017

Początek mojego spotka-
nia z Internetem datowany 

jest na zimę 2001 roku. Odwie-
dził mnie kuzyn, który sprezen-
tował mi modem – dość spo-
rą kartę rozszerzającą możli-
wości komputera o telefono-
wanie i łączenie się z Interne-
tem. Dzięki numerowi dostępo-
wemu TPSA (0202122) mogłem 
się połączyć z globalną siecią.

Na początku nie było tak ró-
żowo, bo z powodu dużego ob-
ciążenia sieci modem co chwilę 
zrywał połączenie. Trzeba było 
łączyć się na nowo, a to genero-
wało nowe koszty (Internet był 
wtedy rozliczany w impulsach 
telefonicznych, tak jak zwykłe 
rozmowy – 1 impuls to trzy mi-
nuty, a po godz. 22 sześć minut). 

Połączenie było wolne (mo-
dem „wyciągał” 14.400 kbps), na 
załadowanie strony Onetu cze-
kałem kilka minut (mimo że nie 
była przeładowana grafi ką jak 
dzisiejsze strony). Ponieważ pła-
ciłem za czas połączenia, więc 
otwierałem stronę główną, po-
tem w drugiej zakładce otwie-
rałem artykuł, w kolejnej na-

18 LUTY 2014

Co może porabiać osoba nie-
pełnosprawna zimą? Z re-

guły siedzi w domu, bo gdy 
jest ślisko, lód i śnieg, to trud-
no wtedy jeździć wózkiem na 
dworze. No chyba że ktoś pra-
cuje lub chodzi do szkoły, to 
nie ma innego wyjścia i musi 
opuścić domowe ciepełko.

Ja ostatni raz byłem na świe-
żym powietrzu w październiku, 
gdy jeszcze było dość ciepło. Wy-
brałem się wtedy na ostatni spa-
cer wózkiem elektrycznym, po-
jechałem sobie (jak zwykle) do 
lasu na Krajkowo, aby się zrelak-
sować, posiedzieć trochę w ci-
szy, nałykać świeżego leśnego 
powietrza, złapać ostatnich pro-
mieni słonecznych…

Potem było jak co roku – do-
stałem informację z sądu, że od-
była się zaoczna rozprawa, na 
której zostałem skazany na pół 
roku siedzenia w domu z moż-
liwością przedłużenia odsiadki. 

moje 40 urodziny. Jako że moja 
impreza urodzinowa miała się 
odbyć 14 września, więc z tatu-
ażem umówiłem się na 13 wrze-
śnia (i do tego w piątek). Umó-
wiłem się z Małgosią, że przyje-
dzie po mnie i zawiezie do salo-
nu. Trochę nam się dojazd prze-
dłużył, ale dotarliśmy do salonu. 
Tam wybrałem sobie wielkość 
tatuażu, tatuażysta zaczął ryso-
wać wzór na kalce, potem odbił 
wzór na moim prawym ramie-
niu… żołądek miałem ściśnięty z 
nerwów, bo nie wiedziałem, cze-
go się spodziewać. Mama z Go-
sią poszły sobie na zakupy, a ja 
zostałem sam na sam z tatuaży-
stą i jego „maszynką do tortur”. 

Zaczęły się „tortury”… Pierw-
sze ukłucia przebiły moją skó-
rę… Okazało się, że niepotrzeb-
nie się bałem – ukłucia były tego 
typu, jakby mnie komar ugryzł, 
a po kilku minutach skóra przy-
zwyczaiła się do ukłuć i wyda-
wało mi się, że ktoś mnie z lek-
ka drażni prądem po skórze. 
Najgorzej było na górze ramie-
nia, gdzie skórę mam cienką, 
pod spodem kość (mięśnie zja-
dła FOP), więc kłucie maszynką 
było bardziej odczuwalne i bo-
lesne. Ale też dało się jakoś wy-
trzymać.

Po godzinie tatuaż był goto-
wy. Gdy Panie wróciły, to mama 
jeszcze kupiła mi pudełko wa-
zeliny do smarowania ramienia 
i kostkę mydła do przemywa-
nia. Tatuaż został przykryty folią 
w celu zabezpieczenia, dosta-
łem wytyczne, jak go pielęgno-
wać i ruszyliśmy z powrotem do 
domu.

Przez tydzień tatuaż był myty 
mydłem rano i wieczorem, a trzy 
razy dziennie smarowany waze-
liną. Zagoił się pięknie, nie mia-
łem żadnych strupów ani innych 
problemów skórnych.

Ale podobno jak zrobisz sobie 
jeden tatuaż, to potem chcesz 
kolejne…

No i zapragnąłem mieć drugi, 
dla równowagi – na lewym ra-
mieniu. Przeglądałem sobie ga-
zety z tatuażami, ale nic mi za 
bardzo nie pasowało. Chciałem 
mieć kolejną skrzydlatą ślicznot-
kę, tym razem miała mieć rogi. 
W Google nie było nic ciekawe-
go, więc rozszerzyłem obszar 
poszukiwań… aż wreszcie udało 

mi się znaleźć idealny rysunek.
Małgosia zrobiła sobie w mię-
dzyczasie kolejny tatuaż (piękną 
jaskółkę), więc poleciła mi stu-
dio w Kościanie (dla mnie lepiej, 
bo było bliżej niż do Leszna). 
Wysłałem projekt, umówiłem się 
na konkretny termin i pozostało 
tylko czekać.

Tym razem zawiózł mnie Mi-
chał. Pojechaliśmy w deszczowy 
poniedziałek 11 sierpnia. Nieste-
ty, okazało się, że tatuażysta (też 
Michał) zranił sobie dość poważ-
nie rękę i nie był w stanie praco-
wać. Wróciłem do domu, aby 
czekać na kolejny termin.

Kolejny raz pojechałem 1 
września. Tym razem obyło się 
bez problemów. Michał z mamą 
poszli sobie połazić po sklepach, 
a Michał tatuażysta zaczął ryso-
wać wzór tatuażu na kalce. Po-
tem go odbił na moim lewym ra-
mieniu i zabrał się do pracy. Ta-
tuaż miał być kolorowy, więc 
kłucia było więcej, skończyli-
śmy 2,5 godziny później. Byłem 
zmęczony i obolały i nieziemsko 
głodny. W drodze powrotnej za-
czął padać deszcz, w Czempiniu 
wstąpiliśmy po kurczaka z roż-
na, którego zjedliśmy na kolację 
w domu.

Teraz na obu ramionach mam 
skrzydlate ślicznotki, dzięki nim 
nie czuję się samotny, bo towa-
rzyszą mi cały czas.

Zastanawiam się nad kolej-
nym tatuażem, ale na razie nie 
mam pomysłu co by to miało 
być. Ale może coś mi jeszcze 
wpadnie do głowy… 

Tatuaż
Z BLOGA
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Mój anioł stróż 
na moim lewym ramieniu.
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W uzasadnieniu wyroku pisało o 
tym, że sąd kieruje się moim do-
brem i z uwagi na osłabioną od-
porność chce, abym dbał o sie-
bie, nie przemarzał, nie przezię-
biał się… Oczywiście od wyro-
ku nie było odwołania, musiałem 
odsiedzieć cały wyrok bez prawa 
do wcześniejszego opuszczenia 
swojego domowego więzienia.

Co tu można robić w domu 
przez pół roku? Hm… dobre py-
tanie. Jako rencista nie mam ofi -
cjalnie pracy, mieszkam na wsi, 
więc nie mogę skorzystać z żad-
nych rozrywek kulturalnych (bo 
teatr czy koncert oglądany w te-
lewizji nie zastąpi wydarzenia 
na żywo). Znajomych na wsi też 
nie mam zbyt wielu, więc oprócz 
bratanków i sąsiadki właściwie 
nikt mnie nie odwiedza. A nie, 
zapomniałbym o Michale, ale on 
ma mnóstwo roboty przy swoich 
pijawkach, więc odwiedza mnie 
okazyjnie jak akurat jest w po-
bliżu.

Całą moją rozrywką i oknem 
na świat jest komputer. Urucho-
miony przy śniadaniu, chodzi aż 
do nocy, gdy go wyłączam i idę 

do łóżka. Rano przy jedzeniu 
przeglądam pocztę i wiadomo-
ści, potem odpalam Facebooka, 
sprawdzam, co nowego słychać 
u znajomych i na stronach prze-
ze mnie subskrybowanych. Gdy 
już wszystko przejrzę, docho-
dzi południe. Z uwagi na to, że 
nie ma nic ciekawego o tej porze 
w tv, to najczęściej czytam sobie 
prasę („Polityka”, „Wprost”, „New-
sweek”, „Angora”), gram sobie 
w jakąś logiczną grę, słucham 
muzyki albo włączam sobie na 
komputerze jakiś fi lm. Ostatnio 
pościągałem sobie kilka fajnych 
seriali i oglądam po trochu – 5-8 
odcinków dziennie, żeby za bar-
dzo nie przemęczać oczu. „Po-
łknąłem” tak niedawno dwa se-
zony serialu Grimm i American 
Horror Story, a teraz czeka sześć 
sezonów Primeval.

Czasem też trafi  mi się ja-
kaś mała robótka w necie – po-
szukać znajomemu jakiś fi lm 
czy program, pogrzebać zdal-
nie przez Teamviewer na czy-
imś komputerze (w celach na-
prawczych, nie hakerskich), po-
bawić się przy zrobieniu prostej 

strony internetowej… ale sam ja-
koś nie mogę się zabrać za po-
prawienie swoich stron, na razie 
zmieniłem tylko szablony, może 
na wiosnę zrobię aktualizację… 

A wieczorem komputer jest 
wymieszany z telewizorem – 
jednym okiem oglądam jakiś 
fi lm, a drugim siedzę w kompu-
terze i piszę ze znajomymi na 
gg czy fb. I tak aż do godz. 23, 
gdy wyłączam sprzęt i kładę 
się do łóżka, gdzie jeszcze tro-
chę oglądam tv, aż nie zasnę.
I tak dzień w dzień, aż do końca 
mojego wyroku…

Chociaż tym razem było tro-
chę zmian. Najpierw w grud-
niu mama się rozchorowa-
ła – dostała bezobjawowe za-
palenie płuc, mimo leków „gasła 
w oczach”. Dopiero prześwie-
tlenie w szpitalu odkryło praw-
dę o jej zdrowiu, a seria zastrzy-
ków przywróciła ją do zdrowia.
Ale coś chyba przeszło na mnie, 
bo na początku stycznia ja za-
cząłem czuć się nie najlepiej. Ta-
kie jakieś osłabienie, dreszcze, 
bóle mięśni – wszystko wska-
zywało na grypę. Ale mimo le-

W domowym więzieniu

stępny… i tak czasem aż kilka 
stron (na więcej nie pozwalała 
mi ograniczona pamięć kompu-
tera), a potem po rozłączeniu In-
ternetu mogłem sobie spokojnie 
poczytać…

Ponieważ nie ograniczałem 
się z Internetem, więc nie wie-
działem, jakie to są koszty. Do-
wiedziałem się z kolejnym ra-
chunkiem za telefon, gdy do za-
płacenia było… 200 zł (!), gdy 
normalnie płaciliśmy po 30 zł. A 
papierowy biling z 2 stron urósł 
do 15. Następny rachunek był 
podobny, więc dostałem szlaban 
na Internet. Zresztą sama natura 
dała mi szlaban: podczas burzy 
piorun uderzył w transformator i 
modem mi się spalił.

Kolejne spotkanie nastąpi-
ło kilka lat później. Tym razem 
TPSA wprowadziła pakiety in-
ternetowe – 30 godzin miesięcz-
nie za 60 zł. Mogłem poserfować 
trochę dłużej. Przybyło stron in-

ternetowych do czytania, zało-
żyłem swojego pierwszego ma-
ila, poznałem, czym są grupy 
dyskusyjne… a wkrótce stworzy-
łem swoją stronę internetową.

Chociaż na grupach dyskusyj-
nych zostałem miło przywitany, 
ludzie zaakceptowali moja nie-
pełnosprawność, to miałem się 
niedługo przekonać, że Internet 
nie jest taki spokojny i bezpiecz-
ny… Któregoś dnia uczestniczy-
łem w dyskusji na grupie po-
znańskiej. To była zwykła dysku-
sja, jakich się wiele toczyło każ-
dego dnia. Wieczorem wpadłem 
zajrzeć na moją stronę, chciałem 
sprawdzić, czy w księdze gości 
nie przybyło nowych wpisów. Ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu 
pojawił się wulgarny wpis pod 
moim adresem. Usunąłem go, 
ale następnego dnia pojawiły się 
nowe wpisy. Zablokowałem do-
dawanie wpisów, ale wtedy za-
czął się spam mailowy. Dosta-

łem 100 (!) maili z wyzwiskami 
i wulgarnymi treściami, następ-
nego dnia było ich… 200. Ktoś się 
bawił moim kosztem, a ja byłem 
kłębkiem nerwów.

Poprosiłem o pomoc mo-
ich znajomych z grupy poznań-
skiej, podesłałem im maila wraz 
z nagłówkiem, po numerze IP i 
innych danych namierzyli tego 
psychola. Nękanie się skończy-
ło, a po kilku tygodniach dosta-
łem anonimowy mail z przepro-
sinami. Do dziś nie wiem, o co 
temu gościowi chodziło, nie mia-
łem z nikim żadnych konfl iktów, 
widocznie chciał się zabawić 
moim kosztem.

Od tego czasu minęło już spo-
ro lat, dostęp do Internetu stał się 
powszechny, ale wcale nie sta-
ło się bezpieczniej. Wręcz prze-
ciwnie – Internet stał się wiel-
kim workiem, do którego wrzu-
cane jest wszystko bez wyjąt-
ku. Wśród zwykłych wiadomo-

ści znajdziesz fałszywki, szuka-
jąc bajek czy fi lmów dla dzie-
ci trafi sz na zawirusowaną stro-
nę, która wrzuci reklamowe albo 
wirusowe śmieci na Twój kom-
puter…

A to, co się dzieje na forach 
czy Facebooku lub Twitterze, to 
już przechodzi ludzkie pojęcie. 
Walczy każdy z każdym – mi-
łośnik disco polo z miłośnikiem 
muzyki klasycznej, posiadacz 
Iphone z posiadaczem Samsun-
ga, prawicowiec z „lewakiem”, 
katolik z ateistą… czasem odno-
szę wrażenie, że cały czas orga-
nizowane są zawody kto komu 
najwięcej dowali. Nastąpiło to-
talne schamienie naszego społe-
czeństwa. Teraz zbluzganie ko-
goś od najgorszych to jest wręcz 
powód do dumy. Ludzie nie mają 
już do siebie za grosz szacun-
ku, są podobni do wilków – cały 
czas szczerzą zęby gotowi rzu-
cić się przeciwnikowi do gardła…
Coś mi się wydaje, że III wojna 
światowa nie zacznie się jakimś 
konfl iktem zbrojnym. Ta wojna 
już trwa… w Internecie. Oby tylko 
ludzie poszli po rozum do głowy, 
a straty były jak najmniejsze…

Wojny internetowe

TOMASZA PRZYBYSZA

karstw nie mijało, aż wresz-
cie doszedł kaszel, który o mało 
mnie nie wykończył. Mama ku-
piła mi ACC Optima, ale było 
jeszcze gorzej, myślałem, że się 
uduszę i wypluję płuca. To z po-
wodu FOP, która unieruchomi-
ła mi klatkę piersiową w kost-
nym pancerzu i dzięki temu 
mam zmniejszoną pojemność 
płuc i ograniczone możliwości 
odkrztuszania. Więc męczyłem 
się bardzo przez ponad trzy ty-
godnie, aż wreszcie druga wi-
zyta lekarza i nowe leki sprawi-
ły, że powoli zacząłem wracać 
do zdrowia. Znaczy, że kostucha 
jeszcze nie przyjdzie po mnie. 

Bo nie wiem czy wiecie, ale 
jednym z najczęstszych powo-
dów śmierci osób z fi brodyspla-
zją jest właśnie zapalenie płuc. 
Dlatego też staram się dbać o 
siebie, bo czuję, że jestem tu 
jeszcze potrzebny…

I tak powoli mija mi ten pobyt 
w moim więzieniu. Czasem gdy 
siedzę i patrzę sobie przez okno, 
widzę jak ładnie świeci słońce, 
to mam ochotę „wykiwać klawi-
sza” i uciec na dwór zaczerpnąć 
powietrza. 
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W pracowni ogrodniczo-bu-
kieciarskiej w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej ,,Promyk” w 
Otuszu i Konarzewie w okre-
sie wczesnowiosennym wy-
sialiśmy nasiona warzyw, któ-
re nieco później, wiosną, wysa-
dziliśmy już jako małe roślinki, 
w tunelu foliowym. 

Prace te wykonaliśmy razem z 
uczestnikami, którzy poznawali 
zasady sadzenia i rozmnażania 
roślin. Ekologiczne warzywa z 
naszego warsztatowego ogród-
ka wykorzystujemy do przygo-
towywania zdrowych posiłków 
w pracowni gospodarstwa do-
mowego. Dobrze zaplanowany 
i pielęgnowany ogród warzyw-
ny jest niezastąpionym źródłem 
świeżych i ekologicznych wa-
rzyw oraz ziół, a także elemen-
tem dekoracyjnym. Sadzimy w 
nim między innymi sałatę, rzod-
kiewkę, paprykę, pomidory. Za-
mieszczone tu zdjęcia ilustrują 
naszą ogrodową pracę.

PATRYCJA ORACZ
TERAPEUTKA ZAJĘCIOWA

W ogródku warzywnym
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Terapeutka Magdalena Kubiak-Zellner z uczestnikami Mateuszem Wiciakiem 
i Przemysławem Mikołajczakiem.

Mateusz Wiciak przy pracy.

Sadzonki już w tunelu foliowym.

Od lewej: Magdalena Kubiak-Zellner, Kamil Marciniak, 
Mateusz Lemański, Mateusz Wiciak, Przemysław Mikołajczak 

i Jan Roguszka, kierowca „Promyka”. 
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Co sprawiło, że zostałem 
nauczycielem? Sam nie 

wiem. Po skończeniu szko-
ły podstawowej zdawałem eg-
zamin wstępny do liceum pe-
dagogicznego, bo… tak chcia-
ła mama. Mnie podobało się 
technikum leśne w pobliskim 
Rzepinie.

Jednak zdanie mamy było cał-
kiem inne: „Synku, wszyscy z 
wioski wyrywają się do miasta, a 
ty chcesz chować się po lesie?”. 
Egzamin do liceum pedagogicz-
nego zdałem wprawdzie z oce-
ną dobrą, ale z braku miejsc nie 
zostałem przyjęty. Ostatecznie 
podjąłem naukę w technikum… 
wikliniarskim, które ukończyłem 
w 1966 roku. 

Następnie zacząłem pracę 
jako stażysta w pegeerze w ro-
dzinnym Kowalowie, a po prze-
pracowaniu siedmiu miesię-
cy upomniała się o mnie armia. 
Podczas służby wojskowej mia-
łem „zaszczyt” jesienią 1968 roku 
bronić przez dwa miesiące so-
cjalizmu w bratniej Czechosło-
wacji. Po powrocie do cywila po-
nownie trafi łem do tego same-
go pegeeru, ale nie sprawiało 
mi to żadnej satysfakcji. Po na-
mowach mamy zdałem więc eg-
zaminy do studium nauczyciel-
skiego, które ukończyłem z wy-
różnieniem, otrzymując wiado-
my nakaz pracy. Podczas stu-
diów poznałem też dziewczynę, 
Stenię, ożeniłem się z nią, a pod 
koniec nauki urodził się nam sy-
nek.

Osobą, która wywarła na 
mnie ogromny wpływ, była moja 
mama. To ona zajmowała się 
naszym wychowaniem, ona dą-
żyła do tego, abym podjął na-
ukę w szkole średniej, a potem 
kształcił się dalej. To ona – ma-
jąc na głowie dom, dwóch sy-
nów i męża kowala, który za 
kołnierz nie wylewał, a pracu-
jąc w pegeerze zarabiał tysiąc 
złotych miesięcznie (podobna 
jak dziś siła nabywcza) – potra-
fi ła ukończyć w trybie wieczoro-
wym szkołę podstawową, a po-
tem liceum korespondencyjne. 
To ona podjęła pracę nauczycie-
la nauczania początkowego i ję-

zyka rosyjskiego, a w dalszej ko-
lejności uzupełniła wykształce-
nie średnie, zdając drugą maturę 
pedagogiczną, a następnie koń-
cząc studium nauczycielskie i w 
końcu wyższą szkołę nauczy-
cielską.

Czy daleko musiałem szu-
kać wzoru do naśladowania? To 
moja mama wpoiła mi wiele na-
wyków i zasad moralnych, któ-
rych przestrzegałem i stosowa-
łem w życiu. Przede wszystkim, 
że nigdy nie można przechodzić 
obojętnie obok potrzebującego 
pomocy. Że nie wystarczy zwy-
kła życzliwość, rozmowa czy 
wsparcie duchowe. Że my sami 
możemy tworzyć lepszy świat, 
w którym człowiek jest życzliwy 
drugiemu i uśmiechnięty. Że w 
życiu bywa nieraz ciężko i wów-
czas jest po prostu łatwiej, kiedy 
tej życzliwości mamy odrobinę 
więcej (ona jedna wiedziała, ile 
łez może zmieścić się w kobie-
cych oczach.

We wrześniu 1976 roku po 
przeprowadzce do Drezdenka 
ponownie odżyłem. Wnet zorga-
nizowałem sekcję podnoszenia 
ciężarów, ucząc się wszystkiego 
od podstaw, bo nigdy wcześniej 
nie miałem do czynienia z tym 
sportem. Inspiracją stała się za-
rdzewiała, żeliwna sztanga, któ-
ra stała na scenie w szkolnej sali 
gimnastycznej. Po roku pracy 
podczas spartakiady wojewódz-
kiej uczniowie mojej zawodów-
ki zdobyli sześć medali: cztery w 
ciężarach i dwa w lekkiej atlety-
ce. Te sukcesy sportowe odbiły 
się dużym echem w miasteczku. 
Zaczęto uważać mnie za „cudo-
twórcę”, często zadając mi pyta-
nie: „Jak ty to robisz z tymi z za-
wodówki?!”. Uśmiechałem się 
i odpowiadałem, że normalnie. 
Wiedziałem , jak wyzwalać am-
bicję i dodatkową energię, jak 
motywować i wpajać przeko-
nanie, że nie ma gorszych i lep-
szych. W rodzinie też nie bra-
kowało sukcesów; Stenia obro-
niła prace magisterską, byliśmy 
zdrowi i szczęśliwi. 

W następnych latach moi cię-
żarowcy nadal dominowali pod-
czas spartakiad wojewódzkich, 
zdobywając ponad sto medali 
oraz wielokrotnie zwyciężając w 
punktacji drużynowej gmin, klu-
bów i szkół. W roku 1980 ukoń-
czyłem studia wyższe, a tym sa-
mym ziściło się moje marzenie 
życiowe. Pracę magisterską pi-
sałem w katedrze historii kul-

tury fi zycznej. Kiedy obroniłem 
ją na bardzo dobry, profesor za-
proponował stanowisko asy-
stenta w swojej katedrze, obie-
cując w krótkim czasie pomoc w 
otwarciu przewodu doktorskie-
go i otrzymaniu mieszkania w 
Gorzowie. Lubiłem historię kul-
tury fi zycznej i na pewno w tej 
dziedzinie czułbym się mocny, 
a praca sprawiałby mi przyjem-
ność, jednak po długich przemy-
śleniach, dyskusjach i naradach 
ze Stenią postanowiłem z tego 
zrezygnować. Musiałbym co-
dziennie dojeżdżać do Gorzowa, 
niby niedaleko, ale jednak około 
50 kilometrów, a miałem rodzi-
nę, dorastającego syna. Czy bę-
dąc przez większość dnia poza 
domem, mógłbym poświęcić mu 
tyle czasu, ile potrzebował?

W 1991 roku, po ukończeniu 
studiów podyplomowych i uzy-
skaniu drugiego stopnia specja-
lizacji zawodowej z zakresu wy-
chowania fi zycznego, otrzyma-
łem propozycję pracy jako na-
uczyciel doradca metodyczny 
wychowania fi zycznego. W efek-
cie w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym pracowałem do 
czasu przejścia na emeryturę w 
roku 2001. 

W moim życiu zawsze kiero-
wałem się kilkoma maksyma-
mi; wedle jednej z nich człowiek 
nie powinien żałować tego, co 
przeżył, bo to już historia i nie 
da się odwrócić biegu wydarzeń. 
A przeżyłem wiele miłych chwil, 
takich jak chociażby wyróżnie-
nie za swoją pracę pedagogicz-
ną nagrodami ministra edukacji, 
kuratora czy burmistrza; nad-
to wyróżnienie Złotym i Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Czterdziestolecia PRL oraz wie-
loma odznaczeniami regional-
nymi, branżowymi, sportowy-
mi i szkolnymi. Niewątpliwie za 
największe osiągnięcie uważam 
to, że podczas trzydziestopięcio-
letniej pracy nie miałem żadne-
go wypadku w pracy z młodzie-
żą, że niemal na każdym kroku 
spotykam się z szacunkiem i po-
dziękowaniem ze strony moich 
wychowanków. 

Dziewięć miesięcy po przej-
ściu na emeryturę musiałem 
poddać się operacji usunięcia 
krtani. Jestem osobą laryngok-
tomowaną (na skutek usunię-
cia krtani nie mówię i oddycham 
przez tracheotomię). Niestety, 
pomimo corocznego uczestnic-
twa w turnusach rehabilitacyj-

nych i intensywnej nauki mowy 
przełykowej mówię szeptem. 
Kto jednak chce, ten może mnie 
zrozumieć i dogadać się ze mną. 
Przyzwyczaiłem się też do tego, 
że we wszelkiego rodzaju roz-
mowach i dyskusjach muszę 
słuchać, o czym inni rozmawia-
ją i dyskutują, nie mogąc zabrać 
głosu, czy też wyrazić swojego 
poglądu. No bo… nie mówię.

Jednak w dalszym ciągu mam 
wokół siebie mnóstwo przyja-
ciół, znajomych i przyjaznych 
mi ludzi. Jak na swój stan zdro-
wia prowadzę aktywny tryb ży-
cia. Powiedziałem sobie, że „tyl-
ko dzieci i ryby głosu nie mają”, 
pomagam więc w organizowa-
niu zajęć rekreacyjno-sporto-
wych w Klubie Seniora „Drzeń” 
i Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Drezdenku. Należę 
do Stowarzyszenia „Pomoc dla 
życia”, uczestnicząc w turnusach 
rehabilitacyjnych i różnych im-
prezach czy też spotkaniach or-
ganizowanych przez to stowa-
rzyszenie. Sędziuję nadal ama-
torskie turnieje piłki siatkowej 
i halowej piłki nożnej. Wiedzy 
mi przecież nie ubyło, a pary w 
płucach mam dość, więc gwiż-
dżę donośnie. Współpracuję też 
z miesięcznikami „Filantrop Na-
szych Czasów” i „Gazeta Drezde-
necka”, na łamach których nie-
jednokrotnie udaje mi się opu-
blikować moje teksty. Dużo cza-
su poświęcam pracom w ogród-
ku działkowym. Ponadto je-
stem namiętnym grzybiarzem, 
a że mieszkam i żyję na obrze-
żu Puszczy Noteckiej, przeto w 
okresie jesiennym z wielką roz-
koszą „poluję na grzyby”. 

W pierwszych miesiącach po 
zabiegu operacyjnym spotyka-
łem się z uwagami wielu osób, 
że po takim zabiegu ich ojciec, 
wuj, brat, znajomy czy sąsiad 
przeżyli trzy miesiące, pół roku 
albo niecały rok. Dając tym sa-
mym do zrozumienia, co mnie 
w niedługim czasie czeka. Tym-
czasem od mojej operacji mi-
nęło prawie sześć lat, a ja cią-
gle żyję i tyle już trwa moja wal-
ka z chorobą, jej następstwami 
i moimi ułomnościami. Jak dłu-
go to jeszcze będzie trwało, nie 
wiem; nie zastanawiam się nad 
tym. Każdy z nas zresztą z każdą 
godziną jest bliżej śmierci. 

koniec

Moja droga krzyżowa(3)

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

H
K
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10 drużyn z różnych stron 
Wielkopolski spotkało 

się 29 kwietnia w hali spor-
towej na terenie Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Hipo-
lita Cegielskiego w Rogoźnie 
na kolejnym turnieju bocci. 
W rozgrywkach wzięli udział 
zawodnicy z Poznania, Zie-
lonej Góry, Skoków, Wiardu-
nek, Owczych Głów, Rogoź-
na i innych miejscowości. 

Turniej zorganizował Grze-
gorz Miężalski, który prowa-
dzi w Rogoźnie klub spor-
towy „Aniołki” przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, we 
współpracy z burmistrzem 
Rogoźna Romanem Szuber-
skim, Polską Federacją Bocci 
i Stowarzyszeniem Sportowo-
Rehabilitacyjnym „Start” w Po-
znaniu. Organizację wydarze-
nia wsparli sponsorzy – Bank 
Spółdzielczy w Czarnkowie, 
Gmina Rogoźno, Cukiernia 
„Grochola”, Piekarnia „Adda” i 
Marian Muszyński. 

Celem spotkania była re-
habilitacja przez sport, inte-
gracja oraz nauka współza-
wodnictwa w grupie. Boccia 
jest sportową dyscypliną pa-
raolimpijską wywodzącą się 
od włoskiej gry w bule. W grze 
chodzi o wyrzucenie niewiel-
kiej piłki (nazywanej bilą) na 
boisko. Piłkę można wyrzucić 
ręką, kopnąć nogą albo użyć 
do tego celu specjalistyczne-
go sprzętu, np. rynny ustawio-
nej przy wózku inwalidzkim. 
Osoby ze znaczną niepełno-
sprawnością mogą podczas 

TURNIEJ BOCCI W ROGOŹNIE

Sportowa pasja
dla wszystkich
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Zawodniczka z pasją wyrzuca piłkę.

Rzut pełen skupienia.

W rozgrywkach wzięli udział także sprawni zawodnicy.

Od lewej: Mieczysław Nowak ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” 

w Poznaniu, Grzegorz Miężalski z Integracyjnego Klubu 
Sportowego „Aniołki” w Rogoźnie i Romuald Schmidt 

ze Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Poznaniu. 

gry korzystać ze wsparcia asy-
stenta, który pomaga odpo-
wiednio ustawić rynnę, poda-
je piłki. Zawody są prowadzo-
ne drużynowo. Każda druży-
na ma określony czas na ro-
zegranie danej rundy. 

Uczestnictwo w rozgryw-
kach na etapie regional-
nym, jak powiedział Romu-
ald Schmidt ze Stowarzysze-
nia „Start”, umożliwia zawod-
nikom doskonalenie umiejęt-
ności, a tym samym zwięk-
sza szansę na sukces w za-
wodach na etapie ogólnopol-
skim, a nawet międzynarodo-
wym. Utalentowanych spor-

towców w tej dziedzinie nie 
brakuje. Takim właśnie za-
wodnikiem jest Tomasz Kal-
kowski z rogozińskiego klubu 
sportowego „Aniołki”, który na 
mistrzostwach Polski w bocci 
zdobył brązowy medal. 

Po kilku godzinach zma-
gań sportowych podsumowa-
no turniej. I miejsce zajął Inte-
gracyjny Klub Sportowy „Zie-
loni” Zielona Góra, II – Integra-
cyjny Klub Sportowy „Aniołki” 
Rogoźno, a III – Stowarzysze-
nie „Baranek” w Owczych Gło-
wach. 

KAROLINA KASPRZAK
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Gorące niczym w Grecji 
słońce, rozmaite atrakcje 

artystyczne i sportowe, a tak-
że występy muzyczne przy-
ciągnęły całe rodziny na pik-
nik integracyjny zorganizowa-
ny 27 maja w Parku Orientacji 
Przestrzennej przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach w powiecie po-
znańskim. 

Uczestników wydarzenia po-
witał starosta poznański Jan 
Grabkowski wraz z wicestarostą 
Tomaszem Łubińskim. Tematem 
pikniku była Grecja i wszystko, 
co z tym państwem związane. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w 
następujących konkurencjach: 
labirynt Minotaura, toczenie ka-
mienia, rybołówstwo, wykony-
wanie masek teatralnych, wyra-
bianie biżuterii i naczyń z gliny, 
poznawanie ziół, alfabetu grec-
kiego i historii górnictwa, pokaz 
walk gladiatorów, przygotowy-
wanie wyrobów wikliniarskich, 
jazda rydwanem, wykonywa-
nie tatuaży. Był również pokaz 
mody greckiej, prezentacje wier-

szy i piosenek, olimpiada sporto-
wa, loteria. 

Przy specjalnym stoisku z 
upominkami zbierano pieniądze 
na operację stóp Patryka Nowa-
ka, ucznia Ośrodka, który cięż-
ko choruje z powodu niedoczyn-
ności tarczycy, epilepsji, prze-
wlekłego wirusowego zapale-
nia wątroby, mózgowego pora-
żenia dziecięcego i wad ortope-
dycznych stóp. Chłopiec uczest-
niczy w rehabilitacji ruchowej, 
jednak to za mało, aby mógł po-
wrócić do pełnej sprawności. 
Podczas chodzenia Patryk czu-
je ból. Niezbędny jest zabieg chi-
rurgiczny, który może pomóc w 
poruszaniu się bez utrudnień. 
Pomoc fi nansowa jest potrzeb-
na cały czas. Liczy się każda zło-
tówka. Czytelnicy „Filantropa”, 
którzy chcieliby pomóc Patryko-
wi w zebraniu pieniędzy na ope-
rację stóp, mogą wpłacać daro-
wizny na konto Stowarzysze-
nia „Pomóż dziecku niewidome-
mu”, Plac Przemysława 9, 62-005 
Owińska, nr konta: 29 1090 1447 
0000 0001 1842 9159 z dopi-
skiem „Dla Patryka Nowaka”. kk

Na operację stóp Patryka
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Uczniowie Ośrodka w strojach przygotowanych 
na pokaz mody greckiej.

Wykonywanie biżuterii – nawlekanie koralików na nitki, 
malowanie, ozdabianie.

Toczenie kamienia.Pokaz walk gladiatorów.

Przygotowywanie kompozycji z ziół.
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W Zespole Szkół Specjal-
nych nr 101 w Poznaniu 

bardzo dynamicznie działa na-
sze Koło TPD – Koło Pomocy 
Dzieciom. Pomagamy, wspie-
ramy, organizujemy akcje cha-
rytatywne, prowadzimy różne 
formy pomocy adresowanej 
do osób potrzebujących. Jed-
ną z nich jest „Smakowita ak-
cja”, czyli dożywianie dzieci, 
prowadzone z pytaniami: za-
pomniałeś śniadania? Masz 
dużo lekcji? A może po prostu 
chcesz mieć siłę i energię na 
cały dzień? 

Wiemy, że mogą być też 
inne powody głodu. Czasami 
duma, poczucie wstydu, nie 
pozwalają się do tego przy-
znać. To między innymi za-
danie naszej akcji: wspiera-
my rodziny i szkołę w trosce 
o to, by nasi uczniowie nie 
byli głodni. Dzięki zaangażo-
waniu i współpracy z nauczy-
cielami i uczniami klas Szko-
ły Przysposabiającej do Pra-
cy, we wtorki „serwujemy” 
zdrowe drugie śniadania, a w 
czwartki – obiady.

Wszystkie potrawy przygoto-
wywane są przez uczniów i dla 
uczniów, co pozwala w pozy-
tywny sposób kształtować po-
stawę wrażliwości na potrze-

by drugiego człowieka i elimi-
nuje roszczeniowość. Ucznio-
wie „gotujący” zwracają uwagę 
na to, że mogą praktycznie wy-
korzystać nabywane umiejętno-
ści, nie tylko kulinarne, ale i spo-
łeczne. Wzrasta też ich poczucie 
wartości, są zauważani przez 
kolegów, którzy dotychczas ich 
nie dostrzegali w szkolnej spo-
łeczności. 

– Proszę pani! Proszę pani! A 
Bartek to „cześć” mi powiedział! 
I jeszcze powiedział, że smacz-
ne to było…!

To mała ilustracja korzyści dla 
wszystkich uczestników „Sma-
kowitej akcji”. Nie da się ich 
przecenić. 

Przy przygotowywaniu dań 
wykorzystywany jest sprzęt za-
kupiony w ramach zwycięskiego 
projektu Budżetu Obywatelskie-
go 2016, dzięki czemu środki pu-
bliczne wspierają potrzeby całej 
społeczności szkolnej. 

Pieniądze na zakup produk-
tów spożywczych, dzięki stara-
niom TPD – Koła Pomocy Dzie-
ciom, pochodzą od dobrych lu-
dzi. 

MARIA GAWRON 
OPIEKUN KOŁA TPD 

SŁAWOMIR KANIECKI 
NAUCZYCIEL 

Działające przy Zespole 
Szkół Specjalnych nr 101 

im. Jana Brzechwy w Pozna-
niu Koło Pomocy Dzieciom 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci przyłączyło się do ogólno-
polskiej dorocznej akcji spo-
łecznej pod nazwą „Zaczyta-
ni”. Celem akcji, realizowa-
nej przez Fundację Zaczytani.
org, jest zbiórka książek, któ-
ra umożliwia tworzenie szpi-
talnych bibliotek. 

Uczniowie, pod opieką na-
uczycielek – Marii Gawron i Ju-
styny Kwaśniewskiej, najpierw 
stworzyli miejsce na zbiórkę 
książek, potem zachęcali swo-
ich znajomych do wsparcia ak-
cji. Udało im się zebrać 706 
książek w bardzo dobrym sta-

nie. Były to publikacje dla dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych. 
Posortowali je i dostarczyli do 
wyznaczonego przez organi-
zatora punktu zbiórki. Fakt, 
że książki trafi ą do chorych w 
szpitalach, stał się powodem 
do radości uczniów. 

Misją Fundacji Zaczyta-
ni org, jak informuje w swoim 
serwisie internetowym ta or-
ganizacja, jest wsparcie dzie-
ci, młodzieży i dorosłych prze-
bywających w szpitalach oraz 
promocja idei czytelnictwa. 
Książki były zbierane w 5 pol-
skich miastach – Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu, Warsza-
wie i Wrocławiu w terminie 24 
kwietnia – 21 maja. red.

Proszę pani,
to było smaczne!

AKCJA SPOŁECZNA „ZACZYTANI”

Książki 
dla szpitali
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14 maja odbył się III Ogólno-
polski Turniej Judo w Ko-

ninie, w którym uczestniczyli 
niepełnosprawni judocy z całej 
Polski. Wśród nich znalazła się 
także 24-osobowa ekipa z Po-
znania, w której skład weszło 
aż 15 zawodników – uczniów 
lub absolwentów – Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 101 w Po-
znaniu. 

Stąd o 8 rano wyruszyliśmy 
autokarem w drogę. Na miejscu 
w Koninie czekali na nas, oprócz 
gospodarzy, zawodnicy z Elblą-
ga, Ostrowca Świętokrzyskiego 
i Gdańska. Ceremonię otwarcia 
zawodów uświetnił występ ar-
tystyczny, podczas którego za-
prezentowano wojskową musz-
trę. Tuż po zakończeniu poka-
zu rozpoczęły się pierwsze wal-
ki, do których stanęli także nasi 
wojownicy. Cała nasza drużyna 
stoczyła łącznie ponad 60 walk, 
którym towarzyszył głośny do-
ping i ogrom emocji. 

Zawodnicy walczyli często do 
ostatnich sił, prezentując ogrom-
ną wolę walki oraz nieprzecięt-
ne umiejętności techniczne. Po 
zakończeniu walk czekała na 
nas niespodzianka – występ mu-
zyczny zespołu Big Band z Ka-
zimierza Biskupiego, który dzię-
ki energicznym rytmom granym 
na gitarach i perkusji zachęcił 
zawodników wszystkich klubów 
do wspólnego tańca. 

Na zakończenie udekorowa-
no medalistów i wręczono na-
grody. Zawodnicy z Poznania 
zdobyli aż 9 medali złotych, 6 
srebrnych i 9 brązowych. Szczę-
śliwi i z medalami udaliśmy się 
naszym autokarem do domu. 

DARIUSZ MIGDAŁEK 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KONINIE

24 medale dla Poznania
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POPRAWA
Jutro będzie lepsze,
Lepszy będzie świat,
Ale to dziś potrwać 
Może i sto lat. 

CYWILIZACJA
Idzie z duchem czasu
Czołówka światowa,
A czas im odmierza
Bomba zegarowa. 

IDEA
Czasem treść głęboka
Bywa tak przejrzysta,
Że do dna prowadzi
Nas utopia czysta. 

ARCHI-TEKTURA
Musi się zawalić – 

KRSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

NARODOWE 
PERYPETIE

Pradziad 

Był magnatem,

Babunia ziemianką,

Ojciec obszarnikiem,

Ja jestem

Mieszczanką.

Zmieniały się czasy,

Upadały racje,

Mój ród też popadał

W pauperyzację… 

Dzisiaj 

Znów odmiana.

Więc szukam 

Powodów

Do dźwignięcia

Z niepamięci

Mego rodowodu. 

Po naradzie zes Ryniem po-
stanowilim napisać o na-

szym likorzu rodzinnym. Roz 
kiedyś Czechu był tyż młod-
szym kopmlem. Jeszczyk jako 
szczun (wyrostek) ganioł się 
z luntrusami (psotnikami) po 
podwyrzach i szopkach, i ba-
wili sie wew Indianerów.

Zaś jednako ukuńczył sipe 
(szkołę) i chocioż nie chodziuł 
do gimnazyji, doł se rade wew 
życiu. Wyuczył sie za likorza. 

Tero jestta nawet noszym ro-
dzinnym. Jest tyż znajuncy i wia-
ruchna gó chwoli, bo bywo tyż 
wicowny (dowcipny). 

Cheba przed tygodniym na-
szo Wspólnota Miyszkanio-
wo miała zebranie wew komu-
nolce (Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej). Zaś po-
tym zes ciotkom Adelom, ko-
bickami i Czechem pośli my 
do cukiyrni Sowa na Rzeźnic-
kiej 1 kole Urzyndu Cywilne-
go. Ale Sowa jestta sama je-
dynónco bez przyjaciół. I tak 
zaczlim blubrać (dyskutować) 
przy piciu kawuchy i ciachach. 
A tu gówny wystymp mioł Cze-
chu i udowodnił wiaruchnie, że 

trzebno znać wiare i godać po 
naszymu. 

Taśmy prowdy zes wystympu 
nagrołym ofi cyjalnie groitkiym, 
wszystkie to widzieli.

Dejma na to chodziło o roz-
mowy Czecha zes pacjentami. 

Przyszła roz do Czecha staro 
Kaczmarkowo, co mo bolynge 
(owrzodzenie) na girach nad fuj-
tom (na podudziu nad stopą). Li-
korz spytoł istnom: 

– Czy kompresy wom służom? 
– Mało wiela – usłyszoł. 
Spytoł wiync inacyj: 
– A obkłady som pomocne, 

wej? 
– Oj, bardzo, bardzo trafi óne – 

pedziała Kaczmarkowo. 
Innom razom przytośtoł sie 

(dowlókł się) stróżaja, co gó 
trzynsła frybra. Dostoł amendy-
ki (leki). Zaś potym przyszed na 
kóntrol. 

– Nó i jak tam? – pyto Serwo-
latka. 

– Nie zadość – godo pacjent. 
– Wiync leki nie plożyły? (nie 

pomagały?) 
– Oj, plożyły, plożyły – powie-

dzioł stróżaja. – Bo trzebno py-
tać po naszymu, szak! 

Jeszczyk innom razom ba-
busia prosiyła o lyranium (rela-
nium): 

– Panie likorzu, czy może mi 
pon przepisać lyranium? 

– Czymu? – spytoł likorz.
– Bo mnóm tak lyroto (trzęsie 

z nerwów). 
Na koniec jeszczyk mynczył 

Serwolatke tyn zes garbulei (gar-
barni), co gó pozywali Skarpy-
tom. Istnygó bolało garło. Likorz 
zapisoł mi medycyne (lek) do 
plukanio i kozoł gurgolić (płu-
kać). Za dziesiynć dni Skarpy-
ta prztośtoł sie na kóntrol. Go-
doł jakimsiś chrapliwym głosym, 
jakby połknył piochu. 

– Garło wos boli? – pyto sie 
Czechu. 

– Nie! 
– To czymu chrypicie? Może 

od zimny wody? 
– Jak to? Przecie pon likorz nie 

godoł, żeby plukać ciepłom wo-
dom. To gurgoliłym zimnóm .

Na tym kończymy taśmy 
prowdy Czecha Serwolatki. Wi-
rauchna się nachichrała (na-
śmiała) jak diaski!

SPRAWOZDAWOŁ

WOSZ BOLECH
ZES CIERPIYNGÓW 

Nosz likorz 
Czechu Serwolatka

To prawo natury,
Jeśli się fundament
Buduje od góry.

UKŁADANKA
Ci, którzy nie kradli,
Z układów odpadli.

SENTENCJA
Najlepiej sen łapie
Tego, który chrapie.

MĄDROŚĆ
Gdy się nieuchronna
Zbliża katastrofa,
Słuchaj kaskadera,
A nie fi lozofa.

ALIMENTY
Już pociąg odjechał,
A ty płacisz zuchu

Teraz postojowe 
Za to, co jest w ruchu.

WAKAT
Kto znowu obejmie
Wakat pryncypała?
Nie trudno odgadnąć…
Ta sama część ciała. 

AWITAMINOZA
Niewiele na działce
Witamin się miewa,
Gdy to, co tam rośnie
Tylko pies podlewa.

KOLIZJA
Coś w trawie piszczy.
Rany, ale draka...
To wpadł rozpędzony
Ślimak na ślimaka. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Ocaleni z potopu
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK

MÓWCA

Puszy się,

Gdy mówić zacznie

Zawile

I wieloznacznie.

Więc niewielu 

Znajdziesz w tłumie,

Co naprawdę 

Go zrozumie.

Reszta słuchaczy

Udaje, że tok 

Jego myśli śledzi.

Boi się publicznie

Przyznać

Do własnej niewiedzy.

– Słuchajcie, koledzy – za-
czął mistrz Kowalski wcho-
dząc do pokoju śniadań przy 
warsztacie ślusarzy. – Mam 
dodatkowe bilety na fi lm „Po-
top” do kina „Muza”. 

– My już byliśmy – odezwało 
się kilka głosów. 

– Ale my nie byliśmy, bo wte-
dy nie mieliśmy forsy. Teraz 
mamy, możemy pójść – powie-
dział Zbyszek Gralak, jeden z 
najmłodszych ślusarzy. 

– No to fajnie! – ucieszył się 
Kowalski. – A którzy z was nie 
byli? Bo mam tylko trzy bilety. 

– Ja, Jędrek Misiak i Olek Bąk 
– odrzekł Gralak. 

– Co?! – krzyknęli pozosta-
li. – My płaciliśmy, a oni mają 
za darmo? 

– Nie moja wina – Kowalski 
poczuł się zmieszany. – Zosta-
ły w Radzie Zakładowej i żeby 
nie przepadły, dyrektor naczel-
ny zaproponował, żeby je dać 
pracownikom w formie nagro-
dy za dotychczasową pracę. W 
ten sposób trafi ły też do innych 
brygad w zakładzie. 

*
– Widzę, że ten fi lm źle wam 

wpłynął na zdrowie – zauwa-

żył Kowalski następnego ran-
ka wchodząc do pokoju śnia-
dań tuż przed rozpoczęciem 
zmiany. – Myślę, że los Kmici-
ca można było oblewać chyba 
przed trzystu laty. 

– Jakiego Kmicica, panie 
majster – odezwał się Olek 
Bąk przecierając pięściami 
oczy. – To tak wygląda pobyt w 
kinie, gdy z kretynami idzie się 
na fi lm. 

– Jak mam to rozumieć? – 
Kowalski udał zdziwionego. – 
Pół godziny przed rozpoczę-
ciem fi lmu wpadli na genialny 
pomysł, by wejść do „Lotnika” 
na kielicha. Ja głupi dałem się 
namówić. Poszliśmy. Pospiesz-
nie wypiliśmy litra i dalej na 
fi lm. Ja nie wiem, jak oni, ale 
ja nic nie pamiętam, bo usną-
łem, nim skończyła się kronika 
i obudziłem się dopiero, gdy lu-
dzie wychodzili z sali i ktoś na-
depnął mi na palec u nogi. 

– A wy jak? Podobał się wam 
fi lm? – Kowalski zwrócił się do 
pozostałej dwójki. 

– Jeżeli chodzi o mnie – ode-
zwał się z wysiłkiem Gralak – 
to bardzo kiepski fi lm. Zaczął 
się od tego, że deszcz padał i 
tak było do końca. Musiałem 

nogi podkurczyć, żeby mi bu-
tów nie zamoczyło. 

– Ooo! Nieprawda! – pode-
rwał się jakby ze snu Misiak. – 
Zgoda, zalało całą ziemię! Ale 
żadnego Noego tam nie było, 
tylko po zamarzniętej wodzie 
sankami dwóch jechało, z tym, 
że jeden leżał i spał. 

– Boże! – Kowalski nie do-
wierzał własnym uszom. – 
Ależ mamy matołów… 

– My też nie wiedzieliśmy, 
że mamy takich ciemniaków 
wśród kolegów! – krzyknął 
ktoś z brygady, bo reszta w tym 
czasie tarzała się w śmiechu 
po stolikach. – I to miała być 
nagroda dla dobrych pracow-
ników. A co pomyślą inni lu-
dzie, którzy tam byli! 

– Też mi fi lm – nastroszył się 
Gralak. – O deszczu! Co z tego, 
że zalał cały świat?! 

– Przecież to był fi lm o histo-
rii Polski, o najeździe szwedz-
kim, a nie o potopie z czasów 
Noego – starał się wyjaśnić Ko-
walski. – A Sienkiewicz napi-
sał tę powieść, aby w narodzie 
pobudzić ducha patriotyzmu… 

– Panie mistrzu – przerwał 
mu najstarszy wiekiem w bry-

gadzie Wiśniak – mamy coraz 
więcej takich Polaków, którzy 
myślą, że… 

– Dobra! Niech pan przesta-
nie – przerwał Misiak. – Jaki 
patriotyzm, jacy Polacy! Po co 
tyle wody?! 

– No, to mamy uratowanych 
z potopu – wtrącił ktoś inny. 
– Dajcie im spokój. Ważne, że 
żyją! Przecież to tragedia taki 
potop przeżyć… 

– No to mamy bohaterów – 
powiedział Kowalski hamując 
śmiech, po czym wyszedł z po-
koju śniadań.

Dla trzech bohaterów poto-
pu zaczęły się ciężkie dni. To, 
co im się przytrafi ło, lotem bły-
skawicy, jak zwykle w takich 
przypadkach, rozniosło się po 
zakładzie. Gdziekolwiek się 
pojawiali, słyszeli: oto ci, co 
ocaleli z potopu. Inni pytali ich, 
czy spotkali Noego. 

Oni natomiast powoli przy-
wykli do żartów. Sami kwito-
wali żartem: jeżeli zostaliśmy 
uratowani, to szacunek nam 
się należy.

I tak było przez wiele lat, 
choć powoli żarty spowsze-
dniały i ucichły.  
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Członkowie Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Przyjaciel” w Obornikach Wiel-
kopolskich 9 kwietnia zaprosili 
po raz kolejny na charytatywny 
koncert piosenek w ich wyko-
naniu. Dochód z koncertu zo-
stał przeznaczony na działal-
ność statutową Stowarzysze-
nia, a w szczególności na dofi -
nansowanie pobytu podopiecz-
nych na turnusach rehabilita-
cyjnych.

Koncert nosił tytuł: „Przyja-
ciel… od zaraz”. W sali widowi-
skowej Obornickiego Ośrodka 
Kultury rozbrzmiały utwory jak 
„Śpiewam i tańczę”, „Mamy po 
20 lat”, „Samo życie”, „Zagraj mi 
piękny cyganie” i wiele innych w 
interpretacji działającego przy 

Stowarzyszeniu pod kierunkiem 
Lecha Farona zespołu muzycz-
nego „Tacy sami”. Gościnnie wy-
stąpili członkowie Stowarzysze-
nia na rzecz Młodzieży Spraw-
nej Inaczej „Śmiałek” w Pozna-
niu. 

Przeprowadzono licytację 
prac i przedmiotów podarowa-
nych przez ludzi wielkiego ser-
ca. Dzięki ofi arności darczyńców 
zebrano 3650 złotych. Prócz in-
scenizacji wokalno-instrumen-
talnych, które jak zwykle zasko-
czyły wysokim poziomem i pro-
fesjonalną aranżacją, przygoto-
wano dodatkowe niespodzian-
ki artystyczne – m.in. wystawę 
prac plastycznych podopiecz-
nych Stowarzyszenia wykona-
nych pod kierunkiem terapeutki 
Mileny Kamińskiej. kk

Na scenie utalentowani członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciel”.

Licytację prowadzi Lech Faron, opiekun zespołu muzycznego 
„Tacy sami”. 

Na rehabilitację
podopiecznych
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Z wielkim smutkiem informujemy, że 5 maja tego roku 
zmarł Bolesław Ciesielczyk, członek i założyciel 

gnieźnieńskiego koła Wielkopolskiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu. 

Był aktywnym działaczem społecznym i inicjatorem 
wielu działań w obszarze problematyki niepełnospraw-
ności. Działał w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw 
Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej Radzie Działalno-
ści Pożytku Publicznego i Miejskiej Radzie Seniorów w 
Gnieźnie.

Prezesem WZINR Koło w Gnieźnie był od trzech dekad. 
Był również członkiem Zarządu Głównego Związku. Po-
dejmował wiele inicjatyw na rzecz wyrównywania szans 
osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 
dyskryminacji. Całym sercem poświęcał się temu środo-
wisku, przez co zyskiwał coraz liczniejsze grono znajo-
mych i przyjaciół. 

Był obdarzony licznymi cechami godnymi naśladowa-
nia – zawsze gotów, aby pomóc człowiekowi w potrze-
bie, wrażliwy, empatyczny, a jednocześnie odpowiedzial-
ny i sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego 
śmierć to ogromna strata dla środowiska osób z niepeł-
nosprawnościami. red

Bolesław 
Ciesielczyk
nie żyje
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl
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Od 
drzwi
do drzwi

Miasto Poznań informuje, 
że od 1 maja tego roku 

usługa indywidualnego prze-
wozu osób z niepełnospraw-
nością ruchową w systemie 
„od drzwi do drzwi” jest re-
alizowana przez fi rmę „Euro 
Taxi”. 

Usługa jest odpłatna. Moż-
na z niej korzystać codzien-
nie, od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 6.00 
– 22.00. 

Zamówienia na przewóz 
należy zgłaszać z wyprzedze-
niem minimalnie 24-godzin-
nym przed kursem. Opłata 
początkowa wynosi 5,20 zło-
tych, opłata za 1 km – 2 zło-
te, opłata za godzinę posto-
ju – 28 złotych (dotyczy po-
stoju w trakcie realizacji usłu-
gi), dopłata za podstawienie 
pojazdu na terenie Poznania 
– 10 złotych. 

Kursy można zamawiać 
pod numerem telefonu: 618-
111-111 lub mejlowo: centra-
la@euro-taxi.com.pl na 

W miejscowości Zielonka, 
położonej na terenie ma-

lowniczego parku krajobrazo-
wego pod tą samą nazwą, w 
dniach od 28 do 30 kwietnia 
spotkali się turyści przyrodni-
cy z całej Polski, wśród których 
większość stanowili instruk-
torzy ochrony przyrody PTTK. 
Organizatorem był Oddział 
Środowiskowy Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego Poznań-Nowe Mia-
sto im. Franciszka Jaśkowiaka. 

Udział w zlocie wzięło 56 
osób w tym również niepełno-

„Bo we mnie jest… melan-
cholia” – pod takim ty-

tułem odbyło się 11 maja w 
Domu Kultury „Na Skarpie” 
w Poznaniu kolejne spotka-
nie z poezją Barbary Tyl-
man, mieszkanki osiedla 
Piastowskiego. 

Poetkę i gości przywitał 
Leopold Twardowski, kie-
rownik DK „Na Skarpie”. Tyl-
man zaprezentowała 35 no-
wych wierszy. Przedstawi-
ła też opowiadanie. Spotka-
nie z poezją uświetniła grą 
na skrzypcach córka Leopol-
da Twardowskiego – Anasta-
zja. B. Tylman dziękowała 
przyjaciołom z Klubu Senio-
ra „Piastun”, Klubu Literac-
kiego „Dąbrówka” i Związku 
Literatów Polskich. 

Autorka pisze wiersze, 
opowiadania, tworzy rów-
nież bajki. Poszukuje oso-
by, która wykonałaby do nich 
charytatywnie ilustracje. Pu-
blikowała m.in. w bydgoskim 
miesięczniku „Akant”. Zapo-

wiedziała, że wkrótce od-
wiedzi Dom Pracy Twórczej 
Literatów w Zakopanem, 
gdzie Wisława Szymborska 
dowiedziała się o nagrodzie 
Nobla. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Wiersze i bajki

Zlot przyrodników

sprawni instruktorzy ochrony 
przyrody. Ponadto udział wzięło 
4 prelegentów oraz zaproszeni 
goście. Patronat nad zlotem ob-
jął burmistrz Murowanej Gośliny 
Dariusz Urbański. Przyrodnicy 
wysłuchali prelekcji dotyczących 
ochrony przyrody, wygłoszonych 
m.in. przez Piotra Basińskiego 
z Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopol-
skiego oraz Daniela Łowickiego 
i Dawida Łowickiego reprezen-
tujących Zarząd Okręgowy Ligi 
Ochrony Przyrody w Poznaniu.

Uczestnicy Zlotu zwiedzi-

li Arboretum w Zielonce, Mu-
zeum Pszczelarstwa w Swarzę-
dzu, Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckie w Uzarzewie, Muzeum 
Pierwszych Piastów i Skansen 
na Lednicy oraz Wielkopolski 
Park Etnografi czny. Ponadto byli 
w rezerwacie przyrody Śnieży-
cowy Jar koło Starczanowa, w 
jedynym w Europie Parku Orien-
tacji Przestrzennej w Owińskach 
oraz w Ośrodku Edukacji Leśnej 
„Dziewicza Góra” koło Czerwo-
naka. 

Zlot odbył się dzięki wspar-
ciu i współpracy z Powiatem 
Poznańskim, Miastem Poznań, 
Gminą Murowana Goślina, Ze-
społem Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskie-
go, Zarządem Głównym PTTK 
i Leśnym Zakładem Doświad-
czalnym w Murowanej Gośli-
nie. Mapy i gadżety przekazały 
gminy Czerwonak, Pobiedziska 
i Swarzędz oraz Nadleśnictwo 
Łopuchówko, Wydział Ochrony 
Środowiska Miasta Poznania i 
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna. 

 EUGENIUSZ JACEK 
KOMANDOR ZLOTU
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Zapraszamy 

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna 

w godz. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku

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

www.hertmanowska.pl

neurologiczny.nzoz@gmail.com

Jeśli bliska Tobie osoba ma problemy:
� z zapamiętywaniem informacji

� z odtwarzaniem zapamiętanych treści

� czuje się zagubiona

Może to choroba Alzheimera, a może łagodne zaburzenia pamięci?

T R Z E B A  T O  Z D I A G N O Z O W A Ć !
Zapraszamy na b e z p ł a t n e , kompleksowe konsultacje neurologiczne

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

� Szacuje się, że na świecie cierpią na chorobę Alzheimera blisko 44 miliony ludzi

� W Polsce przypadłość ta dotyka już 350 tysięcy osób

� Co 4 sekundy jest diagnozowany nowy przypadek choroby Alzheimera


