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Drużyna Szpiku stworzyła mamom 
dzieci chorych onkologicznie 
szansę na chwile wytchnienia. 
Więcej w artykule 
„Czwarta edycja Metamorfoz Mam”. 
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Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-

nych rozpoczął 22 marca reali-
zację kilku nowych programów 
ukierunkowanych na wsparcie 
zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnościami. Programy 
dają możliwość komplekso-
wej rehabilitacji zawodowej – 
przygotowują do podjęcia za-
trudnienia z uwzględnieniem 
potrzeb pracodawców. PFRON 
planuje wdrożyć też programy 
wspierające chroniony rynek 
pracy.

Że warto wykorzystać poten-
cjał, który mają osoby z dys-
funkcjami mówił Robert Kwiat-
kowski, prezes PFRON podczas 
zorganizowanego tego dnia w 
siedzibie Funduszu kolejnego 
spotkania z dziennikarzami. W 
śniadaniu prasowym uczestni-
czył Krzysztof Michałkiewicz, 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Osób Niepełnosprawnych. 

– Fundusz wspiera zatrud-
nienie, ale też podejmuje różne 
działania na rzecz integracji i 
rehabilitacji społecznej, mię-
dzy innymi we współpracy z 
organizacjami pozarządowy-
mi. Zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych jest polską racją 
stanu. Dzięki wprowadzonym 
programom – „Absolwent”, 
„Praca-integracja” oraz „Stabil-
ne zatrudnienie” w ciągu roku 
pracę otrzyma co najmniej 5 
tysięcy osób. Chcemy pomóc 
również osobom długotrwale 
bezrobotnym, które mają duże 
trudności w znalezieniu za-
trudnienia i same nie są w sta-
nie sobie poradzić – powiedział 
prezes Funduszu. 

Sytuacja osób z niepełno-
sprawnościami na polskim 
rynku pracy jest trudna. Tylko 
co czwarta osoba z niepełno-
sprawnością ma zatrudnie-
nie. Niepełnosprawni to ludzie 
ambitni, z wysoką motywacją, 
którzy kończą studia w dużych 
miastach i wracają do rodzin-
nych, mniejszych miejscowo-

Ruszyły nowe
programy PFRON

ści, gdzie nie ma dla nich ofert 
pracy. Z myślą o nich PFRON 
uruchomił program „Absol-
went” adresowany do ludzi z 
wyższym wykształceniem bądź 
studentów ostatniego roku. 
Adresaci programu otrzymają 
możliwość podniesienia kwa-
lifi kacji zawodowych przez in-
dywidualne oraz kompleksowe 

wsparcie. PFRON zakłada, że 
każdego roku program obejmie 
wsparciem około tysiąc osób. 
Jest realizowany przez dofi -
nansowanie działalności szkół 
wyższych, organizacji poza-
rządowych oraz partnerstwa 
uczelni z organizacjami poza-
rządowymi. Z kolei w ramach 
programu „Praca-integracja” 

PFRON dofi nansowuje koszty 
rekrutacji, zdobycia kwalifi ka-
cji oraz likwidacji barier, które 
uniemożliwiają podjęcie pra-
cy. Trzeci program – „Stabilne 
zatrudnienie” – służy promocji 
zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami w administracji 
publicznej. Jest skierowany do 
instytucji publicznych, jedno-
stek samorządu terytorialnego 
oraz państwowych i samorzą-
dowych instytucji kultury. Dzię-
ki temu programowi liczba za-
trudnionych zwiększy się o co 
najmniej dwa i pół tysiąca. 

PFRON chce również 
wzmocnić system warsztatów 
terapii zajęciowej i zakładów 
aktywności zawodowej, aby ich 
działania były kompleksowe i 
mogły dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby osób z niepełno-
sprawnościami. W całym kraju 
jest około 100 ZAZ-ów, które 
zapewniają 4 tysiące miejsc 
pracy. To zdecydowanie za 
mało w stosunku do liczby nie-
pełnosprawnych pozostających 
bez pracy.

Minister Michałkiewicz za-
chęcał do przekazywania 1% 
podatku na rzecz organizacji 
pozarządowych zajmujących 
się rehabilitacją zawodową i 
społeczną: 

– Zbliża się kwiecień – czas 
rozliczeń podatkowych za rok 
2016. Wiele stowarzyszeń i fun-
dacji korzysta z odpisu 1% po-
datku. Wśród nich nie brak tych 
zajmujących się pomocą oso-
bom niepełnosprawnym. Każdy 
może przekazać 1% wybranej 
przez siebie organizacji.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Od lewej: Piotr Śliwowski, rzecznik prasowy PFRON, Krzysztof 
Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełno-

sprawnych i Robert Kwiatkowski, prezes PFRON.
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– Skąd pomysł na organi-
zację Powiatowego Przeglądu 
Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych „Zlot talentów” i co 
jest najważniejszym celem tej 
inicjatywy? 

– Na terenie powiatu poznań-
skiego zamieszkuje 350 tysię-
cy osób, z czego 43 tysiące to 
osoby posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności wyda-
ne przez Powiatowy Zespół do 
spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności bądź Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. To 12% 
pośród wszystkich mieszkań-
ców powiatu. W tej 12% grupie 
7,5% stanowią dzieci do 16 roku 
życia. Powiat Poznański jako sa-
morząd inicjuje i włącza się we 
wszystkie działania, które służą 
poprawie jakości życia osób z 
niepełnosprawnościami, umoż-
liwiają im aktywność zawodową 
i społeczną rehabilitację. Niepeł-
nosprawni mają potrzeby, troski 
i problemy, ale też przejawiają 
określone predyspozycje i uzdol-
nienia w różnych dziedzinach. 
Moje wieloletnie doświadczenie 
w pracy w obszarze rehabilita-
cji pokazuje, że wśród osób z 
ograniczeniami sprawności nie 
brak wybitnych jednostek – wy-
jątkowo utalentowanych, zasłu-
gujących na podziw i społeczne 
uznanie. Pierwsza edycja „Zlo-
tu talentów” odbyła się w 2013 
roku. Organizatorem tego wyda-
rzenia od samego początku jest 
Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska” 
prowadząca Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie. Powiat 
Poznański wspiera fi nansowo to 
zadanie w ramach otwartego 
konkursu ofert. Najważniejszym 
celem przeglądu jest po pierw-
sze – umożliwienie osobom z 
różnymi niepełnosprawnościa-
mi prezentacji uzdolnień twór-
czych, po drugie – pokazanie 
lokalnym społecznościom, że 
niepełnosprawni nie są w ni-
czym gorsi od zdrowych, w pełni 
angażują się w powierzone role, 
podchodzą do nich ambitnie 
i odpowiedzialnie, a osiągane 
sukcesy utwierdzają ich w prze-
konaniu, że warto podejmować 
kolejne wyzwania. 

– W tym roku odbędzie się 
piąta edycja „Zlotu talentów”. 
Dlaczego warto wziąć w niej 
udział? 

– Uczestnictwo w „Zlocie ta-

lentów” daje możliwość prezen-
tacji umiejętności w kategoriach 
jak muzyka, literatura, fi lm, teatr, 
malarstwo, forma przestrzenna. 
W tegorocznej edycji dodatkową 
kategorią, prócz wymienionych, 
jest fotografi a. W poprzednich 
edycjach pojawiał się w pracach 
wątek fotografi i, stąd organiza-
torzy, w porozumieniu z tera-
peutami, postanowili wdrożyć 
tę kategorię. Przegląd stwarza 
szansę pokazania tego, co jest 
na co dzień realizowane pod-
czas zajęć w placówkach tera-
peutycznych. Na przeglądzie 
niepełnosprawni mogą poznać 
innych ludzi, porozmawiać, 
wspólnie spędzić czas. Udział 
w wydarzeniu dowartościowuje, 
podnosi samoocenę. Na laure-
atów czekać będą nagrody rze-
czowe. Jury wyłoni zwycięzców 
w każdej kategorii, a prócz tego 
pośród wszystkich uczestników 
przeglądu wyłoniony zostanie 
„Talent roku”, który otrzyma in-
dywidualną nagrodę. Laureaci 
będą mogli wziąć udział w kil-
kudniowych warsztatach dosko-
nalących prowadzonych przez 
specjalistów różnych dziedzin. 
Koszt uczestnictwa w warszta-
tach pokrywa Powiat Poznański. 
Po zakończeniu każdej edycji 
przeglądu prace uczestników 
są eksponowane w Sali Sesyjnej 
Starostwa Powiatowego. Budzą 
duże zainteresowanie osób na 

co dzień nie związanych z pro-
blematyką rehabilitacji, co nas 
niezmiernie cieszy. Do udziału w 
tegorocznej edycji „Zlotu talen-
tów” zachęcamy uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej 
i środowiskowych domów sa-
mopomocy zrzeszonych w or-
ganizacjach pozarządowych 
działających na terenie powiatu 
poznańskiego, jak również in-
dywidualnych mieszkańców 
powiatu z niepełnosprawnością, 
którzy nie należą do żadnej or-
ganizacji pozarządowej. Szcze-
gólnie zależy nam na uaktyw-
nieniu tej ostatniej grupy, bo jak 
dotąd niewiele osób indywidu-
alnych się zgłasza, a naprawdę 
warto. 

– Jakie są doświadczenia 
Powiatu Poznańskiego po 4 
latach realizacji tego przedsię-
wzięcia? 

– Udało nam się zaktywizo-
wać różne środowiska, które 
wcześniej nie były zaintereso-
wane możliwością prezentacji 
własnych dokonań twórczych 
czy to na scenie, czy przez 
malarstwo. Te grupy pojawiały 
się na przeglądzie w roli ob-
serwatorów. Po pewnym cza-
sie zorientowały się, że mają 
w otoczeniu osoby, które są 
uzdolnione artystycznie i mo-
głyby się zaprezentować. Na 
terenie powiatu poznańskiego 
każdego roku odbywa się wie-

le cyklicznych imprez kultural-
nych, ale „Zlot talentów” jest tą 
sztandarową, jedną z najwięk-
szych. Osoby z niepełnospraw-
nościami przygotowują się do 
niej cały rok. Finał przeglądu 
jest dla nich dniem szczegól-
nym. To napięcie, trema, wyso-
ka motywacja, oczekiwanie na 
wyniki i wreszcie satysfakcja 
z odniesionych sukcesów. Z 
każdym rokiem wzrasta liczba 
uczestników „Zlotu talentów” 
i jakość prezentacji jest coraz 
lepsza. Naszą ambicją jest, aby 
każda edycja przeglądu wnosiła 
coś nowego. Stawiamy wysoko 
poprzeczkę co do oczekiwań 
artystycznych właśnie po to, 
aby pokazać całemu społeczeń-
stwu, jak wybitne uzdolnienia 
posiadają ludzie z niepełno-
sprawnością. Do dziś pamiętam 
wypowiedź profesora Uniwer-
sytetu Artystycznego w Pozna-
niu, który o pracy plastycznej 
jednego z uczestników „Zlotu 
talentów” powiedział, że gdyby 
był to jego student, otrzymałby 
wyróżnienie za tę pracę. 

– Czy „Zlot talentów” jest wy-
darzeniem otwartym? Każdy 
może przyjść i obejrzeć pre-
zentacje? 

– Jest wydarzeniem otwartym, 
odbywa się w hali Lubońskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
w budynku dostosowanym do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością narządu ruchu. W są-
siedztwie centrum rekreacyjno-
sportowego usytuowana jest 
szkoła, więc na „Zlocie talentów” 
często gości młodzież. Udział 
w wydarzeniu (zarówno czyn-
ny jak i bierny) jest bezpłatny. 
Przyjść może każdy, kto chce 
poznać środowisko osób z nie-
pełnosprawnością, a przede 
wszystkim uzdolnienia, jakie 
posiadają niepełnosprawni w 
różnych dziedzinach sztuki. 
Jesteśmy przekonani, co do ce-
lowości tej inicjatywy. Laureaci 
„Zlotu talentów” są zapraszani 
do prezentacji podczas innych 
wydarzeń kulturalnych, nie 
związanych z tematyką nie-
pełnosprawności, gdzie mają 
okazję pokazać swój talent róż-
nym grupom społecznym. To 
przyczynia się do budowania 
podmiotowego statusu osoby z 
niepełnosprawnością w społe-
czeństwie. 

Talenty – na zlot
Z ZYGMUNTEM JEŻEWSKIM, członkiem Zarządu Powiatu w Poznaniu
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
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Bal po raz
osiemnasty

Klinika Onkologii, Hema-
tologii i Transplantologii 

Pediatrycznej Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonsche-
ra w Poznaniu jest jedyną w 
Wielkopolsce, w której leczo-
ne są chore onkologicznie 
dzieci i młodzież do osiem-
nastego roku życia. Niestety, 
obecne warunki, w których 
przebywają chore dzieci, nie 
odpowiadają wymaganym 
standardom. Konieczne jest 
wybudowanie nowej Kliniki.

Szpital Kliniczny został 
zbudowany na początku lat 
siedemdziesiątych, a sale Kli-
niki Onkologii, Hematologii i 
Transplantologii Pediatrycznej 
oraz zaplecze nie przystają do 
obecnych potrzeb. Na dwóch 
oddziałach Kliniki – III i V – 
może przebywać jednocześnie 
czterdzieścioro dzieci. Sale są 
głównie kilkuosobowe, w któ-
rych oprócz dzieci przebywają 
również ich rodzice, śpiący ty-
godniami, a nawet miesiącami 
na podłodze, gdyż warunki na 
nic innego nie pozwalają. Dla-
tego od kilku lat szef Kliniki 
profesor Jacek Wachowiak sta-
ra się o pozyskanie środków 
na budowę nowego obiektu, 
w którym nie tylko będą sale 
jedno- i dwuosobowe wraz z 
łóżkiem dla rodzica i łazienką, 
ale także m.in. pokoje spotkań 

Na pomoc dzieciom 
chorym onkologicznie

z psychologiem, kuchnia, pral-
nia i szatnia.

– Naszym celem jest budo-
wa i wyposażenie w niezbęd-
ny sprzęt medyczny nowego 
budynku Kliniki dla chorych 
dzieci oraz stworzenie zaple-
cza socjalnego dla ich rodzi-
ców. Nasz projekt posiada już 
pozwolenia na budowę i jest 
gotowy do realizacji. Jedyne 
czego nam brakuje to środki 
fi nansowe. Mamy szansę na 
współfi nansowanie projektu 
z funduszy Unii Europejskiej, 
ale potrzebujemy wkładu wła-
snego w wysokości 15 procent 
inwestycji, czyli ponad 4,5 mln. 
zł. Całkowity koszt to ponad 30 
mln. zł. – mówi profesor Jacek 
Wachowiak.

W pomoc w zbieraniu tej 
kwoty zaangażowało się wiele 
osób, wśród nich m.in. aktorka 
Katarzyna Bujakiewicz i Ry-
szard Rembiszewski, prezen-
ter telewizyjny, który ostatnio 
odwiedził Klinikę.

– Lubię przyjeżdżać do Po-
znania, a jeszcze bardziej z 
taką wizytą. Chętnie angażuję 
się w różne przedsięwzięcia 
społeczne, ponieważ trudno 
mi przejść obojętnie obok czy-
jegoś nieszczęścia. Tym bar-
dziej, jeżeli dotyka ono dzieci, 
osoby starsze czy bezbronne 

zwierzęta. Żałuję, że tym ra-
zem nie mogłem spotkać się z 
dziećmi z uwagi na panującą 
grypę. Będę zachęcał swoich 
znajomych do wpłat na rzecz 
budowy Kliniki, oraz, jeże-
li będzie takie życzenie pana 
profesora, mogę przyjechać i 
poprowadzić np. koncert cha-
rytatywny. Mam nadzieję, że 
wkrótce zakaz odwiedzania 
dzieci zostanie odwołany i 
będę mógł poznać te dzielnie 
walczące z chorobą dzieci 
– powiedział Ryszard Rembi-
szewski.

Osób chorujących na różne 
odmiany białaczek z roku na 
rok przybywa. Widać to na co 
dzień w Klinice. Ważne jest, 
aby dzieci mogły być leczone 
w odpowiednich warunkach. 
Dzięki wybudowaniu nowej 
Kliniki zwiększy się także licz-
ba łóżek, co umożliwi przyję-
cie dodatkowych osób.

Czytelnicy, którzy chcą wes-
przeć budowę Kliniki,mogą to 
zrobić wpłacając pieniądze na 
konto PKO BP: 23 1020 4027 
0000 1702 0031 2207 lub prze-
kazując 1% podatku poprzez 
wpisanie numeru organizacji 
pożytku publicznego na dekla-
racji PIT KRS: 0000102034.

STANISŁAW FURMANIAK

Ryszard Rembiszewski (z prawej) podczas spotkania z prof. Jackiem Wachowiakiem.
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Krzysztof
Murkowski
BUDZISZEWKO
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2 stycznia w ośrodku Rekre-
acyjno-Wypoczynkowym 

w Rogoźnie odbyła się, jak co 
roku od 18 lat, i jak zawsze z 
udziałem polskich paraolim-
pijczyków, zabawa karnawa-
łowa dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, tym razem 
pod hasłem „Bal w krainie 
śnieżynek”. 

Bal tradycyjnie zorganizo-
wał Zespołu Szkół w Parkowie. 
Jego dyrektor Maria Cisowska 
słowami Briana Tracy: „zmień 
myślenie, a zmienisz swoje ży-
cie” i „jeśli myślisz, że nie mo-
żesz niczego zmienić, zmień 
myślenie” – rozpoczęła witanie 
uczestników spotkania. Bardzo 
zapadły mi w pamięć również 
inne słowa pani dyrektor: „…my 
w Zespole Szkół w Parkowie 
odkrywamy w sobie radość z 
dzielenia się z innymi i jeste-
śmy tego pewni – to naprawdę 
bezcenna wartość”. 

Byli z nami: senator Jan Filip 
Libicki, burmistrz Rogoźna Ro-
man Szuberski i wspomniani 
paraolimpijczycy: Milena Ol-
szewska – łuczniczka, brązowa 
medalistka Igrzysk Paraolim-
pijskich w Londynie i Rio De 
Janeiro, mistrzyni świata i Euro-
py w swojej dyscyplinie wśród 
łuczników z niepełnosprawno-
ściami; Zbigniew Rachwalski 
– hokeista na trawie, olimpij-
czyk z Igrzysk Olimpijskich w 
Moskwie w 1980 roku, najlep-
szy polski hokeista w historii; 
Andrzej Ludkowski – skoczek 
w dal i trójskoczek, uczestnik 
paraolimpiady w Atlancie, me-
dalista Mistrzostw Europy Nie-
pełnosprawnych.

Nasz osiemnastoletni bal 
osiągnął dopiero, można po-
wiedzieć, pełnoletniość. Spo-
dziewamy się więc, że będzie 
się odbywał jeszcze długie lata. 
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Do 26 maja można zgłaszać prace do udziału w 5 edycji Po-
wiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Nie-

pełnosprawnych „Zlot talentów”, którego fi nał zaplanowano 
na 15 września. To wydarzenie adresowane do osób z różnymi 
niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu 
poznańskiego, bez względu na wiek. Uczestnictwo jest bez-
płatne. Zwycięzca otrzyma tytuł „Talent roku 2017”, a pozostali 
laureaci – nagrody rzeczowe. 

Zgłaszać mogą się osoby indywidualne, placówki terapeu-
tyczne, stowarzyszenia i fundacje. Organizatorzy zaznaczają, że 
prace plastyczne, fotografi czne i utwory literackie zgłaszane do 
konkursów powinny być dziełami indywidualnymi, zaś teledyski, 
małe formy teatralne oraz prezentacje wokalne mogą być dzie-

W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Police-

alnych im. M. Kopernika w 
Nowym Tomyślu odbyła się 
uroczystość poświęcenia i od-
dania do użytku windy, która 
ułatwi uczniom z niepełno-
sprawnościami przemieszcza-
nie się pomiędzy piętrami w 
budynku szkoły. 

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in.: wicekurator Oświaty 
Krzysztof Błaszczyk, dyrek-
tor Wielkopolskiego Oddzia-
łu Państwowego Funduszu 

Dzięki windzie 
– szkoła dostępna

zł. Inwestycja tego typu jest 
pierwszą zrealizowaną w pla-
cówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat No-
wotomyski na terenie Nowego 
Tomyśla i drugą na terenie 
tegoż powiatu. Pierwsza win-
da zamontowana była w 2015 
roku w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w 
Zbąszyniu, również w ramach 
dofi nansowania ze środków 
PFRON. na

łami zbiorowymi. W „Zlocie talentów” mogą brać udział prace i 
utwory, które wcześniej nie były publicznie prezentowane oraz 
nie naruszają praw osób trzecich. Na przykład w kategorii foto-
grafi a można zgłosić zdjęcia w temacie „Moje magiczne miejsce” 
i „Piękno lasu”. 

W celu wzięcia udziału należy przesłać wypełnioną kartę zgło-
szenia, kartę opisu, oświadczenie uczestnika „Zlotu talentów” 
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wize-
runku. Dokumenty może wypełnić i podpisać w imieniu osoby z 
niepełnosprawnością jej przedstawiciel ustawowy. Wszystkie for-
mularze można pobrać ze strony internetowej www.maltadom.
fc.pl Tam też znajduje się regulamin uczestnictwa w konkursach. 
Info: tel. (61) 819 44 46, 507 117 248, e-mail: maltadom@wp.pl red.

Fotografi e, teledyski...

Nowa winda służyć będzie 
przede wszystkim uczniom
z niepełnosprawnościami.

Przed oddaniem do użytku nowo wybudowanej windy symbolicznego przecięcia wstęgi dokonują 
(od lewej): Dominik Kołodziejski – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Nowym Tomyślu, Krzysztof Błaszczyk – wicekurator Oświaty w Poznaniu, Anna Skupień 

– dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki 
i Maria Galas – przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego. 
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Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych Anna Skupień, 
starosta nowotomyski Irene-
usz Kozecki, przewodnicząca 
Rady Powiatu Nowotomyskie-
go Maria Galas, członkowie 
Zarządu Powiatu Nowotomy-
skiego, darczyńcy i inne osoby 
zaangażowane w powstanie 
tej inwestycji. 

Zakup i montaż windy moż-
liwe były dzięki realizacji pro-
jektu pod nazwą „Likwidacja 

barier architektonicznych w 
budynku szkoły przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych im. Mikołaja 
Kopernika w Nowym Tomy-
ślu”. Projekt ten doszedł do 
skutku w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między 
regionami III”. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł niecałe 
139.000,00 zł. 

Dofi nansowanie ze środków 
PFRON wyniosło 40.000,00 
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Emilka ma niespełna 3 lata. 
Choruje na jedną z odmian 

fakomatozy. Dziewczynka po-
trzebuje kosztownego lecze-
nia. Rodzice nie są w stanie 
sami sobie poradzić. Na ich 
drodze pojawiają się ludzie, 
którzy bezinteresownie włą-
czają się, by pomóc ich có-
reczce.

Przyszła na świat w 37. ty-
godniu ciąży bliźniaczej. Ma 
siostrę Jagódkę. Ciąża przebie-
gała prawidłowo, dlatego, kiedy 
lekarze po porodzie pokazali 
dziewczynkę mamie, ta prawie 
doz nała szoku.

– Lekarze w obornickim 
szpitalu podejrzewali, że to fa-
komatoza. Nie mylili się. Emil-
ka ma jedną z jej odmian – ol-
brzymie znamię barwnikowe. 
Poza znamionami, których jest 
mnóstwo i różnego rodzaju, do 
drugiego roku życia mogły po-
jawić się: wodogłowie, epilepsja 
i naruszony układ nerwowy. W 
większości przypadków tak to 
wygląda. Na szczęście, żaden 
z tych objawów nie pojawił 
się. Emilka jest pod stałą kon-
trolą dermatologa, onkologa, 
neurologa, okulisty, chirurga, 
genetyka, lekarza pierwszego 
kontaktu. Ale mimo to strach 
nie maleje. Ryzyko czerniaka 
jest ogromne, dlatego też nie 
zamierzam dłużej czekać. Nikt 
w Polsce – przynajmniej z tych 
lekarzy, u których byliśmy – nie 
chce się podjąć usunięcia zna-
mion. Kiedy poznałam Yulian-
nę Yusef, pojawiła się nadzie-
ja, że nie jesteśmy same i że 
może ktoś nam pomoże. Dzięki 
Yuliannie poznałam Klaudię 
spod Wrocławia, której córka 
ma znamię na twarzy. Dała mi 
kontakt do dr. Bruce S. Bauera 
z Chicago. Napisałam do nie-
go. Dostałam odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Dr Bauer 
na podstawie zdjęć określił, 
że prawdopodobnie skończy 
się na trzech etapach lecze-
nia. Koszt pierwszego wynosi 
około 130 – 150 tysięcy złotych. 
Nie znamy kosztów leczenia 
kolejnych etapów, ponieważ 
wszystko zależy od tego, ile 
uda się zdjąć chorej skóry pod-
czas pierwszego zabiegu – po-
wiedziała pani Monika, mama 
Emilki.

W pomoc rodzinie dziew-
czynki zaangażował się Klub 
Kibiców Lecha Poznań „Obor-
niccy Fanatycy”, który w hali 
Obornickiego Centrum Sportu 
zorganizował turniej charyta-
tywny na rzecz Emilki. 

– Turniej zapoczątkowany 
został 4 lata temu na jednym 
ze spotkań kibiców. W Oborni-
kach było głośno, że chłopiec 
potrzebuje pieniędzy na opera-

Kibice „Lecha” 
– dla chorej Emilki

cję serduszka i zdecydowaliśmy 
się zaprosić kilka kibicowskich 
fan klubów Kolejorza. Udało 
nam się uzbierać sporą sumę. 
Po roku uznaliśmy, że warto, 
oprócz zespołów kibolskich, za-
angażować również obornickie 
fi rmy, by te wystawiły zespoły 
i sponsorowały turniej. Dziś 
ten turniej jest już wpisany na 
stałe do obornickiego kalenda-
rza imprez sportowych. Mamy 
wsparcie burmistrza Obornik 
Tomasza Szramy i Obornickie-
go Centrum Sportu. W zeszłym 
roku udało nam się zebrać 
16 tysięcy złotych dla potrze-
bujących dwóch dziewczynek 
– Roksanki i Toli. W tym roku 
– dla Emilki – zebraliśmy około 
24 tysiące złotych – mówi Ariel 
Mańczak, organizator turnieju.

W turnieju tym 11 marca wy-
stąpiło 10 drużyn. Oprócz dru-
żyny „Obornickich Fanatyków” 
zagrali także kibole zrzeszeni 
w FC Mosina, strażacy, przed-
stawiciele obornickich fi rm: 
Remo, Mixbud, DPM, CEDC 
Bols, Auto Myjnia Błysk, Husa-
ria oraz przyjaciele Emilki.

Podczas turnieju panowała 
rodzinna atmosfera. Wypeł-
niona po brzegi hala tętniła 
życiem, a wszystko dzięki 
partnerom, którzy zapewni-
li wiele atrakcji. Między in-
nymi animacjedladzieci.pl z 
Natalią Trojanowicz na czele 
przygotowały strefę dziecka, 
sieć salonów optycznych „Dr 
Marchewka” prowadziła strefę 
bezpłatnego badania wzroku, 
a Akademia Piłkarska Reissa 

zorganizowała tor przeszkód 
dla dzieci. 

Na trybunach przedstawicie-
le kibiców przy współudziale 
wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia „Ludzki Gest” zbierali 
pieniądze. Dzięki dobroci obor-
nickich restauratorów i fi rm 
rozlosowano takie nagrody 
jak: drukarki, nawigację sa-
mochodową, vouchery do 
wykorzystania w obornickich 
restauracjach, sprzęt audio, 
przelot motolotnią, karnety na 
siłownię, zabawki. Największy 
udział w zbiórce miała licytacja 
koszulek z podpisami zawodni-
ków Lecha Poznań, które ufun-
dował Bank Spółdzielczy oraz 
sklep Lecha Poznań.

Atrakcją był też występ naj-
młodszej grupy tanecznej z Cat 
Clan Ilony Tadli-Ratajczak, któ-
ra od samego początku wspo-
maga swoimi występami obor-
nickie turnieje charytatywne. 
Warto wspomnieć, że turniej 
wygrała drużyna Remo, która w 
fi nale pokonała drużynę CEDC 
Bols.

Dziewczynkę można wes-
przeć wchodząc na stronę 
www.siepomaga.pl/emilka-
gniedzinska i klikając „Wes-
przyj” przelać darowiznę. 
Ponadto darowiznę można 
przekazać przelewem na kon-
to: 65 1060 0076 0000 3380 
0013 1425, tytułem: 5713 Emilia 
Gniedzińska. Można także po-
móc wysyłając SMS na numer: 
72365 o treści: S5713 (koszt 
SMS-a to 2,46 zł brutto).

STANISŁAW FURMANIAK
Podczas turnieju można było wygrać między innymi koszulkę 

Lecha Poznań z autografami zawodników.

Siostry bliźniaczki Emilka i Jagódka w towarzystwie zawodników.
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Prawie 70 obrazów nama-
lowanych przez twórców z 

niepełnosprawnością ze Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Komornikach w powiecie 
poznańskim wystawiono na 
aukcję charytatywną. Dochód 
ze sprzedaży prac został w 
całości przeznaczony na re-
habilitację podopiecznych 
Stowarzyszenia oraz na za-
kup pojazdu do ich przewozu. 
Licytacja odbyła się 17 marca 
w sali widowiskowej Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego 
w Konarzewie. 

powiadają pomysły, doradzają, 
motywują, ale wykonanie ob-
razu należy do osoby z nie-
pełnosprawnością. To ona od-

Ambitni malarze
z „Promyka”

powiada za ostateczny kształt 
pracy. 

W WTZ „Promyk” uczestnicy 
mogą rozwijać twórcze zdolno-
ści i doskonalić talenty między 
innymi w pracowni plastycz-
nej i technik różnych. W tych 
właśnie pracowniach powstaje 
wiele interesujących prac, któ-
rych przygotowywanie jest dla 
osób z niepełnosprawnością 
niezastąpioną formą rehabilita-
cji, a dla całego społeczeństwa 
szansą poznania ich potencjału 
twórczego. 

Licytację prowadziła Małgo-
rzata Binkowska, prezenterka 
TVP 3 Poznań i Paweł Binkow-
ski, aktor Teatru Nowego w Po-
znaniu. Zróżnicowana tematyka 
prac przyciągnęła uwagę od-
biorców. W wydarzeniu wzięli 
udział autorzy obrazów, dla któ-
rych fakt, że zostały sprzedane, 
był wielką radością. Podczas 
aukcji wystąpił Chór BelCanto 
Gminy Dopiewo i Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo. 

KAROLINA KASPRZAK

„Poranek”. Miłosz Maćkowiak.

Licytację prowadzili Małgorzata i Paweł Binkowscy.

Wojciech Mól, wicedyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu zlicytował
obraz zatytułowany „Sawanna” 

autorstwa Mai Mielcarek. 

 „Dama z miastem”.
Mikołaj Lambryczak.

„Wiejska chatka”. Mateusz Patalas.

„Pelikany”. 
Monika Andrzejewska.

„Sówka”. Teresa Hoff a.

Aukcję zorganizowała Gmi-
na Dopiewo i wyżej wymie-
nione Stowarzyszenie już po 
raz piąty. Prace uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Promyk” w Konarzewie i 
Otuszu zawsze cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Każ-
de dzieło tworzone jest przez 
wiele godzin i dni. Uczestni-
ków wspierają terapeuci. Pod-
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Towarzystwo Osób Niesły-
szących (TON) przy ulicy 

Kolejowej w Poznaniu, wy-
chodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu swoic h członków, 
zorganizowało 23 lutego spo-
tkanie z pracownikami Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 

Tematem było wykorzysta-
nie multimediów, czyli Plat-
formy Usług Elektronicznych 
(PUE), którego najważniej-
szym elementem jest portal 

Damian Nosal ma 46 lat. Mieszka w Prószkowie koło Opola. 
Przez 16 lat pracował w nadleśnictwie. Choroba spowodo-

wała, że jego życie zmieniło się całkowicie. 
Do 2003 roku miał pracę, którą bardzo lubił. Chciał rozwijać 

swoje pasje i realizować marzenia. Niestety, w 2003 roku dostał 
udar i paraliż lewej strony ciała. Ale to jeszcze nie była najgorsza 
wiadomość. Okazało się, że udar był rzutem poważniejszej cho-
roby.

– W kwietniu 2004 roku lekarze rozpoznali u mnie stwardnie-
nie rozsiane. Zdiagnozowanie tej choroby nie jest łatwe, dlatego w 
nieszczęściu było dobre i to, że w tak krótkim wiedziałem, na co 
jestem chory. Wróciłem do pracy, ale choroba na tyle szybko po-
stępowała, że od września 2009 roku jestem na rencie. Natomiast 
w 2014 roku miałem przeszczep szpiku kostnego – mówi Damian.

Co roku jeździ na turnus rehabilitacyjny do Krajowego Ośrodka 
Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane w miejscowości Dąbek. Ale przy tej chorobie zabiegi re-
habilitacyjne i inne powinny być wykonywane cały czas. Damian 
korzysta z rehabilitacji domowej w ramach NFZ, ale jest ona bar-
dzo ograniczona.

Mimo choroby Damian chce normalnie żyć, w miarę możliwości 
spełniać swoje małe marzenia, a przede wszystkim wychodzić do 
ludzi. Na swojej drodze spotyka wielu wspaniałych ludzi. Wśród 
nich jest muzyk Damian Maliszewski, człowiek wrażliwy, który nie 
jest obojętny na los drugiego człowieka.

– Osobiste historie ludzi, którzy czasami piszą do mnie maile, 
wzruszeni moją muzyką, którą gdzieś usłyszeli, poznaję z czasem. 
Damian był jednym z tych niezbyt wylewnych. O tym, że jest tak 
ciężko chory, dowiedziałem się po długim czasie. Nigdy nie po-
prosił o żadną pomoc. Ma świetne poczucie humoru. Im więcej 
takich trudnych historii poznaję, tym silniejsze mam poczucie, że 
ludzie zdrowi, w pełni sprawni, nie potrafi ą życia smakować tak, 
jak to udaje się chorym bądź niepełnosprawnym. Kiedyś Damian 
przyjechał na mój występ poruszając się o kulach. Tak się pozna-
liśmy. Wzruszył mnie swoją pogodą ducha i rozbawił ironicznym 
poczuciem humoru. Nie poddaje się chorobie i to jest ważne. Mam 
nadzieję, że kilka dobrych serc pomoże mojemu imiennikowi – po-
wiedział Damian Maliszewski.

Damianowi można pomóc przekazując swój 1% po datku na jego 
subkonto KRS 0000055578, na cel szczegółowy: Damian Nosal. 
Można również wpłacić pieniądze za pośrednictwem Fundacji na 
rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, nr konta: 43-1020-2892-
0000-5102-0186-7076 z dopiskiem: Damian Nosal.

STANISŁAW FURMANIAK

Pracownicy ZUS
u niesłyszących

Nadzieja 
na dobre serca
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Damian Nosal (z prawej) 
ze swoim imiennikiem Damianem Maliszewskim.

Osoby niesłyszące na spotkaniu z pracownikami ZUS.

Z języka polskiego na migowy – i odwrotnie.
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internetowy www.zus.pl, czyli 
strona internetowa ZUS. Dzię-
ki niej każdy ubezpieczony po 
zalogowaniu się będzie mógł 
dowiedzieć się między innymi 
o swoich składkach, rencie czy 
emeryturze. W czasie spotka-

nia pracownicy ZUS udzielali 
wyjaśnień na zadawane pyta-
nia, które tłumaczone były z ję-
zyka migowego na język polski 
i odwrotnie – z polskiego na 
migowy. Pomagali też chętnym 
w zalogowaniu się na stronę 
internetową ZUS. 

Można było otrzymać ulotkę 
dotyczącą korzystania ubezpie-
czonych ze strony internetowej 
ZUS. Spotkania na różne inte-
resujące tematy, dostępne rów-

nież dla osób spoza środowiska 
niesłyszących, a zamieszkałych 
na terenie poznańskiego Ła-
zarza, będą tu organizowane 
częściej.

ANDRZEJ MIKA
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Wielkopolski Oddział Pań-
stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, jak informowali-
śmy w poprzednim wydaniu 
„Filantropa”, jest na etapie 
nawiązywania współpracy i 
podpisywania porozumień z 
różnymi instytucjami. 3 mar-
ca w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami 
samorządów powiatowych, 
podczas którego omawiano 
między innymi nowe progra-
my PFRON. 

Reprezentantów powiatów z 
województwa wielkopolskiego 
powitała Anna Skupień, dyrek-
tor WO PFRON i Elżbieta Bija-
czewska, dyrektor PCPR. Pra-
cownicy WO PFRON – Beata 
Wojciechowska, Rafał Witkow-
ski oraz Elwira Zegar przybli-
żyli założenia realizowanych 
przez PFRON programów. 
Uczestnicy spotkania zapo-
znali się również z działaniami 
WO PFRON w minionym roku. 

W 2016 roku ze wsparcia WO 
PFRON w formie zadań i pro-
gramów skorzystało 6606 osób 

SPOTKANIE WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU PFRON Z SAMORZĄDAMI POWIATOWYMI

z niepełnosprawnościami, a 
ze wsparcia informacyjnego 
– 2400 osób. W ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic 
między regionami III” utworzo-
no Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Śremie, dofi nansowano za-
kup 4 autobusów i 20 mikro-
busów. Łącznie ze wsparcia 
w tym programie skorzystało 
1698 osób z niepełnosprawno-
ściami. 

Nowe programy PFRON – 
„Stabilne zatrudnienie – oso-
by niepełnosprawne w admi-
nistracji i służbie publicznej”, 
„Absolwent” i „Praca – integra-
cja” – są ukierunkowane na 
wzmocnienie aktywności osób 
z niepełnosprawnością w ży-
ciu zawodowym i społecznym. 

Pierwszy z wymienionych 
ma na celu wzrost wskaźnika 
zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnościami w admini-
stracji publicznej. Chodzi o 
umożliwienie 2500 osobom 
zdobycia kwalifi kacji zawodo-
wych niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia oraz o wspieranie 
działań na rzecz zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. 
Podmiotami uprawnionymi do 

ubiegania się o pomoc fi nan-
sową w ramach tego programu 
są między innymi jednostki sa-
morządu terytorialnego, insty-
tucje kultury i jednostki organi-
zacyjne instytucji publicznych. 
Dofi nansowanie można uzy-
skać między innymi na adapta-
cję pomieszczeń i otoczenia 
zakładu pracy do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, a 
także na organizację przez 
pracodawcę dowozu benefi -
cjentów programu z miejsca 
zamieszkania do zakładu pra-
cy i z powrotem. Z kolei pilota-
żowy program „Absolwent” ma 
pomóc tysiącu osób z niepeł-
nosprawnością w doborze in-
dywidualnej ścieżki kariery za-
wodowej. Cele programu, jak 
poinformowali przedstawiciele 
WO PFRON, będą realizowane 
przez kompleksowe wsparcie 
osób z niepełnosprawnością 
w podnoszeniu kwalifi kacji za-
wodowych. Drugie tysiąc osób 
będzie mogło skorzystać ze 
wsparcia w ramach programu 
„Praca-integracja”. Tu przewi-
dziana jest między innymi po-
moc w likwidacji barier funk-
cjonalnych i technicznych. 

Na zakończenie przedsta-
wiono raport z badania reali-
zacji przez samorządy powia-
towe zadań ustawowych na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych. Badanie zostało zreali-
zowane na zlecenie PFRON 
przez WYG PSDB sp. z o.o. 
oraz Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S. 
Celem badania było dostar-
czenie wiedzy, w jaki sposób 
przebiegają procedury roz-
patrywania wniosków, jakie 
kryteria decydują o przyzna-
niu dofi nansowania, jakie jest 
rozdysponowanie środków 
na poszczególne zadania ze 
wskazaniem konkretnych wy-
datków oraz przy zaangażo-
waniu jakich zasobów powia-
ty realizują zadania. Ponadto 
celem badania było również 
wypracowanie wspólnych 
standardów realizacji przez 
powiaty poszczególnych za-
dań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz mo-
delu oceny skuteczności i efek-
tywności realizacji tych zadań. 

KAROLINA KASPRZAK

Wsparcie informacyjne
i zawodowe

Parlamentarzyści, przed-
stawiciele Komisji Eu-

ropejskiej i Parlamentu Eu-
ropejskiego, reprezentanci 
resortów zdrowia z Czech, 
Słowacji, Litwy i Łotwy oraz 
lekarze z Polski spotkali się 6 
marca w Senacie RP na konfe-
rencji pod tytułem „Epidemia 
otyłości – wyzwania dla Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Pa-
cjenci, lekarze, system”. Ce-
lem wydarzenia było podjęcie 
dyskusji na temat otyłości i 
wypracowanie rozwiązań do-
tyczących przeciwdziałania 
temu problemowi. 

Konferencję zorganizował 
Stanisław Karczewski, Mar-
szałek Senatu RP oraz Koalicja 
na rzecz Walki z Otyłością. W 
spotkaniu, prócz wyżej wymie-
nionych, udział wziął Konstan-
ty Radziwiłł, Minister Zdrowia 
i Robert Kwiatkowski, prezes 
PFRON. 

Według danych w Polsce 
ponad 50% mężczyzn i 40% 
kobiet ma nadwagę. Liczba 
osób otyłych wzrasta. Rośnie 
również liczba powikłań wy-
nikających z nieprawidłowego 
sposobu żywienia i nadwagi. 
To cukrzyca, choroby serca, 
nadciśnienie tętnicze oraz 
inne, bardziej złożone scho-
rzenia. Światowa Organizacja 
Zdrowia informuje, że każdego 
roku na całym świecie z powo-
du otyłości umiera co najmniej 
2,8 miliona osób. 

S. Karczewski zwrócił uwa-
gę, że leczenie otyłości i jej po-
wikłań generuje wysokie kosz-
ty (około 20 – 30% wydatków 
na służbę zdrowia). W Polsce 
oraz w innych krajach brakuje 
efektywnego systemu opieki 

zdrowotnej dla osób chorują-
cych na otyłość. Do niedaw-
na nadwaga była postrzega-
na jako problem społeczny. 
Obecnie mówi się o niej jak o 
poważnej chorobie zagrażają-
cej różnym społeczeństwom. 
Intensywny tryb życia, po-
śpiech, złe nawyki żywieniowe 
i wieloletnie zaniedbania spra-
wiają, że coraz trudniej wal-
czyć z otyłością. Znaczącym 
problemem w kwestii otyłości 
są stereotypy. Choć bardzo 
szczupłe osoby wciąż uważa-
ne są za atrakcyjne, to właśnie 
te o zwiększonej masie ciała 
błędnie postrzegane są jako 
silniejsze i zdrowsze od nich. 
Z otyłością wiążą się nie tylko 
konsekwencje zdrowotne, ale i 
psychologiczne – niska samo-

ocena, depresja, izolacja spo-
łeczna. 

Problem otyłości jest coraz 
bardziej zauważalny. Wiele 
środowisk, głównie medycz-
nych, próbuje stawić mu czoła. 
Mocnym punktem w kierunku 
walki z otyłością u dzieci był 
wprowadzony przez Minister-
stwo Zdrowia zakaz sprzedaży 
chipsów oraz innych fast fo-
odów w sklepikach szkolnych, 
jednak okazał się mało sku-
teczny w walce ze złymi nawy-
kami żywieniowymi. Otyłość to 
choroba, co do której wielu lu-
dzi nie ma świadomości i która, 
niestety, długo jeszcze będzie 
sprawą bagatelizowaną w róż-
nych grupach społecznych. 

KAROLINA KASPRZAK

Epidemia otyłości
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Obiecałem w poprzednim 
artykule, że w niniejszym 

numerze „Filantropa Naszych 
Czasów” przedstawię efek-
ty konferencji, którą zorga-
nizowała Fundacja „Szansa 
dla Niewidomych” w Serocku 
pod Warszawą. Pod wpływem 
chwili wycofałem się jednak 
z tego pomysłu. Nabrałem 
ochoty na napisanie o czymś 
zupełnie innym. Efekty konfe-
rencji nie uciekną. Nic się nie 
stanie, gdy przesuną się do 
kolejnego numeru miesięcz-
nika.

Opisując świat niewidomych 
i słabowidzących, a więc świat 
dotyku i dźwięku oraz osobno 
– magnigrafi ki, rzadko sięgam 
po własne doświadczenia i 
przygody. Właśnie zapewne 
dlatego, gdy zacząłem myśleć 
o tytule i treści artykułu, za-
pragnąłem coś zmienić i napi-
sać o sobie. Gdy już tak posta-
nowiłem, pozostaję w nadziei, 
że dwie relacje tutaj przedsta-
wione spodobają się Państwu. 
Każda z nich tylko pozornie 
jest na inny temat, gdyż ich 
wspólnym mianownikiem jest 
to, co spaja cały mój cykl – jak 
to jest być niewidomym, a co 
za tym idzie – czy to tylko nie-
szczęście, czy również coś, co 
ma swoje pozytywne wartości. 

Rok 1997 – siedzimy w kil-
kadziesiąt osób na zebraniu: 
rząd za rzędem, facet obok 
drugiego, względnie kobie-
ty między nimi, ale ich było 
znacznie mniej. Przed nami 
poważny, to znaczy niemło-
dy gość, który prowadził ze-
branie, siedział przy stole tak 
zwanym prezydialnym, cho-
ciaż nie był to stół godny tego 
tytułu. Raczej jakiś taki zwy-
kły, znaleziony naprędce. Na 
nim papiery, dokumenty, które 
wcześniej miały być podpisa-
ne przez zebranych. Podcho-
dziliśmy kolejno do mówcy, 
dostawaliśmy od niego długo-
pis albo wyciągaliśmy swoje i 
składaliśmy podpisy. Ja rów-
nież. Dostałem długopis. Nikt 
mnie (niewidomego) nie zapy-
tał, czy to potrafi ę, a Państwo 
zapewne wiedzą, że i owszem. 
Złożyłem podpis i usiadłem w 
drugim rzędzie. Zaraz pozna-
łem mężczyznę siedzącego 
obok z prawej strony i jeszcze 
przed rozpoczęciem zebrania 
miło sobie rozmawialiśmy. 

PKPS
poszukuje
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w ramach re-
alizacji projektu unijnego pod 
nazwą „Usługi społeczne dla 
mieszkańców miasta Pozna-
nia” poszukuje wolontariuszy 
z Poznania i okolic do pomo-
cy osobom starszym.

Chodzi o rozmowę, wspól-
ne wyjście na spacer, poczyta-
nie gazety lub książki. Pomoc 
w codziennych czynnościach 
życiowych (pielęgnacja, zaku-
py, sprzątanie itp.) zapewniają 
opiekunki środowiskowe.

PKPS szuka osób empa-
tycznych, odpowiedzialnych, 
troskliwych, otwartych, łatwo 
nawiązujących kontakty z 
ludźmi, które będą dyspozy-
cyjne minimum 10 godzin w 
miesiącu. Istnieje możliwość 
odbycia praktyk zawodowych 
(studenckich) w ramach pracy 
wolontariackiej. 

Zakres pracy wolontariuszy 
będzie określany indywidual-
nie, w zależności od potrzeb 
osób uczestniczących w pro-
jekcie. Info: tel. 665  410  562, 
e-mail: wsparciespoleczne.
pkps@gmail.com, strona in-
ternetowa organizacji: www.
pkps-poznan.org.pl red.

Praca
Firma Cleaner Sp. z o.o. 

(ZPCH) poszukuje pań do 
sprzątania w obiekcie han-
dlowym w Poznaniu, Ron-
do Rataje, praca w systemie 
zmianowym w godzinach od 
6 do 14 i od 14 do 22. 

Gwarantujemy umowę o 
pracę. Po okresie próbnym 
dysponujemy dofi nansowa-
niami do pensji: bezpłatny ba-
sen, refundacja za leki i inne.

Ponadto poszukujemy pani 
do sprzątania biura w cen-
trum Poznania, praca od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 18 do 22. Gwarantujemy 
umowę o pracę. Po okresie 
próbnym dysponujemy dofi -
nansowaniami do pensji, jak 
powyżej. 

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt z kierowni-
kiem obiektu p. Bartkiem, tel. 
665-303-484. na

Gdy się nie 
dobrze jest 

Nieważne, jaki temat mieli-
śmy omawiać na tym zebra-
niu. Tak czy inaczej na samym 
początku prowadzący zapro-
ponował, by wszyscy obecni 
przedstawili się: „spodziewam 
się, że mało kto z Państwa się 
zna z innymi osobami, niech 
więc każdy powie o sobie jed-
no czy dwa zdania – kim jest, 
czym się zajmuje i tak dalej”. I 
tak się stało. Każdy powiedział 
coś o sobie i przyszedł czas na 
mnie. Wstałem i powiedzia-
łem, że jestem informatykiem 
i menadżerem. Nie wspomnia-
łem o upodobaniu do pisania, 
bo wtedy nie miałem na swo-
im koncie artykułów i książek, 
które w ogromnej większości 
napisałem później. Prowadzą-
cy milczał przez dłuższą chwi-
lę, zastanawiał się nad czymś 
i nagle, ni stąd, ni zowąd za-
pytał, czy mogę zdjąć okulary! 

Czy wyobrażają sobie Pań-
stwo moje zdziwienie? Kom-
pletnie mnie zatkało. Zawsze 
mam okulary na nosie. Co 
więcej, uważam, że niewidomi 
powinni zakrywać niewidzące 
oczy. Moim zdaniem nie zale-
ży to od tego, czy są ładne, czy 
nie. Gdy nawet są, nie działają 
jak oczy ludzi widzących. Jako 
niewidomi nie patrzymy w taki 
sposób jak Wy. Nie „rozma-
wiamy” wzrokiem i zdarza się 
nam patrzeć w niewłaściwą 
stronę oraz trudno nam wy-
razić emocje w taki sposób, 
jak czynią to inni. Niektórzy 
z nas mają ciągle wzrok nie-
ruchomy itd. Lepiej po prostu 
założyć okulary z ciemnymi 
szkłami i nikogo nie wprowa-
dzać w błąd. Okulary stały się 
przecież naszym znakiem roz-
poznawczym. 

Troszkę się zastanowiłem, 
co mam odpowiedzieć i po-
wiedziałem: „Jestem niewido-
my i nigdy nie zdejmuję oku-
larów.” Nie czekałem długo na 
wyjaśnienie zachowania tego 
gościa. Po kilku miesiącach 
doszła do mnie informacja, 
jakoby podczas rozmowy z 
innymi osobami podzielił się 
opinią: „Przecież on jedynie 
udaje niewidomego i normal-
nie widzi!”.

Skąd mu to przyszło do 

głowy? Po prostu za każdym 
razem, gdy miałem z nim kon-
takt, nie wychodziło na jaw, 
że nie widzę. Weźmy jako 
przykład to pierwsze zebra-
nie. Podszedłem do wspo-
mnianego stołu z żoną, co nie 
wzbudziło żadnych podejrzeń 
dotyczących mojego wzroku i 
zwyczajnie podpisałem doku-
menty. Z tego, co pamiętam, 
„patrzyłem” na papier i miejsce 
na podpis, a ten mam zupeł-
nie zwyczajny – ani lepszy, ani 
gorszy od innych. Niewidomi 
potrafi ą zachowywać się jak 
inni. To ważna umiejętność, 
o znaczeniu której możemy 
się przekonać w szkole, na 
studiach, w pracy i w kontak-
tach towarzyskich. Nasza nie-
pełnosprawność ujawnia się 
wtedy, gdy musimy zrobić coś, 
co naprawdę wymaga widze-
nia. Gdy się podpisujemy, słu-
chamy radia, obieramy jabłko, 
jemy obiad, a nawet ogląda-
my fi lm, nie musimy wykazy-
wać się wzrokiem. Co innego, 
gdy mamy podnieść z podłogi 
klucz, który nam wypadł z ręki, 
albo wziąć do ręki konkretną 
płytę, a wiele z nich leży na 
stole lub półce. 

Czas jednak na drugą rela-
cję. Chcę bowiem opowiedzieć 
o zadziwiającej własności, 
którą miałem i chwaliłem się 
nią przez długie lata.

Ujawniła się chyba nagle, 
tak samo niespodziewanie, 
co niezrozumiale. Miałem na 
pewno nie mniej niż 18 lat, 
być może więcej. W moim 
życiu, tak samo jak w innych 
przypadkach, rozpoczął się 
etap aktywności towarzyskiej. 
Wcześniej zajmowałem się 
nauką, muzyką, sportem, lite-
raturą itd. Co robią młodzień-
cy osiemnasto- czy dwudzie-
stoletni? Zaczynają chodzić 
na spotkania, a gdy poznają 
kogoś sympatycznego, chłopcy 
– dziewczyny, a one chłopców, 
zaczynają się randki. Staje 
się to bardzo ważnym tema-
tem rozmów z przyjaciółmi. 
W mniejszych lub większych 
grupkach trwa opowiadanie, 
gdzie i z kim się było w kinie, 
w kawiarni, na urodzinach, 
kto jak wygląda, jacy są ci, 
którzy zwrócili naszą uwagę. 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA
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I nagle mówię im, jak sobie 
wyobrażam tę czy inną osobę 
– eeee, powiedzmy szczerze 
– dziewczynę. Ku zdziwieniu 
rozmówców mówię o ich ce-
chach zewnętrznych, głównie 
o kolorze i długości włosów, 
posturze, rysach twarzy, dło-
niach i wzroście. 

Co się okazało? Nie pamię-
tam, bym się pomylił. Może 
pamięć mnie zawodzi i cze-
goś nie uwzględniam, ale jeśli 
nawet kiedyś się pomyliłem, 
to był to wypadek przy pracy. 
Bez różnicy, czy była to roz-
mowa osobista czy telefonicz-
na. Wystarczyło, bym usłyszał 
głos rozmówczyni, a już przed 
oczami, to znaczy w wyobraź-
ni, przedstawiał mi się jej wi-
zerunek. Obraz jak na niewy-
raźnym zdjęciu. Nie widziałem 
szczegółów, a tylko dosyć sza-
rawy zarys postaci, jej wzrost, 
szczupłość lub otyłość, włosy 
(ich długość i kolor). Widzia-
łem z grubsza zarys twarzy, 
nie cerę, kolor oczu, ale rysy 
twarzy: delikatne czy przeciw-
nie, twarz szeroka czy szczu-
pła, nos pulchny czy wąski 
itp. I co się okazywało? Nie 
myliłem się albo nie myliłem 
się prawie nigdy. Wiedziałem, 
jakie dłonie ma rozmówczyni 
– duże, mocne, czy delikatne, 
szczupłe. Te wyobrażenia de-
cydowały, czy dziewczyna mi 
się podobała, czy nie. Potem 
pytałem przyjaciół, czy to jest 
trafne. Dziwili się i dopytywali, 
skąd to wiem. Więc skąd? Nie 
wiem i nigdy nie wiedziałem. 

Próbowałem wyjaśnić to 
zjawisko możliwościami słu-
chu. Mówiłem, że pewnie ce-
chy, które rozpoznawałem, 
rzutują na głos, wpływają na 
sposób jego tworzenia. Czy 
jednak chodziło o ton krtanio-
wy, intonację czy sposób wy-
powiadania poszczególnych 
dźwięków - nie wiem. 

Trwało to kilka lat i sprawia-
ło mi niebywałą radość. Trak-
towałem to jak dobrą zabawę. 
Zgadywałem już nie tylko wte-
dy, gdy myślałem o ewentual-
nej bliższej znajomości, ale w 
każdym kontakcie z osobą płci 
przeciwnej. I nagle się skoń-
czyło, uciekło! Kiedy? Dlacze-

go? Przyczyna jest niejasna. 
Więcej wiem o momencie jej 
zniknięcia. Przestałem zgady-
wać, gdy skończyła się epoka 
spotkań towarzyskich, roz-
licznych rozmów osobistych i 
telefonicznych, także randek. 
Przestałem się tym zajmować, 
gdy poznałem przyszłą żonę. 
Przestało być ważne, jak wy-
glądają moje rozmówczynie. 
Już mnie nie interesował kolor 
czy długość ich włosów, po-
stura, wygląd, budowa i uroda. 
Już nie analizowałem ich gło-
sów, bo niby po co? Gdy cho-
dzi o datę, nie pamiętam czy 
uświadomiłem to sobie, gdy 
zaczęliśmy się spotykać, czy 
raczej w momencie zaręczyn 
lub ślubu. W ogóle już o tym 
nie myślałem. Po prostu za-
bawa w zgadywanie czyjegoś 
wyglądu na podstawie głosu 
się skończyła. 

Co o tym myślą Czytelnicy? 
Pewnie sądzą, że to nieprawda. 
Jeśli ktoś nigdy niczego takie-
go nie spotkał i nie zauważył 
u siebie, trudno mu uwierzyć, 
że miałem taką zdolność. Jeśli 
jednak dać temu wiarę, to nikt 
nie wyjaśnił mi, o co tu cho-
dzi. Wyjaśnienia tego zjawiska 
podawane tutaj to tylko ama-
torskie próby. Opieranie się na 
dźwięku to jedynie hipoteza. 
Chyba nikt tego nie sprawdził, 
a jeśli tak, to chyba jedynie na 
Wschodzie, gdzie dźwięk, głos, 
głoski itd. odgrywają większą 
rolę niż w naszej kulturze. Nie 
ukrywam, że właśnie to wpły-
nęło na moje podejście. 

Uważam, że dźwięki skła-
dające się na nasze imię wpły-
wają na nasz rozwój, cha-
rakter. Mało tego – znaczenie 
mają także inne dźwięki, które 
często słyszymy. Najbardziej 
dotyczy to dzieci. Od począt-
ku życia słyszymy rozmaite 
dźwięki, niektóre jednak czę-
ściej, inne rzadziej. Jedne są 
odbierane pozytywnie, inne 
nie. Są więc takie, które do sie-
bie chętniej dopuszczamy, inne 
pewnie blokujemy. Dźwiękowe 
elementy w naszym imieniu 
lub jego zdrobnieniu są wypo-
wiadane przez najbliższe nam 
osoby – rodziców i innych bli-
skich. Sprawiają przyjemność 
i kształtują nas. Trudno po-

minąć inne dźwięki i pewnie 
także mają znaczenie. Takie 
odgłosy, jak dźwięki płonące-
go drewna w kominku, skrzy-
pienie nienaoliwionych drzwi, 
trzeszczenie podłogi z desek, 
szum gotującej się wody w 
czajniku, wreszcie częste sło-
wa namawiania dziecka do 
jedzenia, zabawy, albo upo-
minanie przed niebezpieczeń-
stwem itd. budują nas. Jeśli 
tak, to być może każdy z nas 
„oddaje” to potem innym i tak-
że wykorzystuje w celu tego 
przekazu swój głos. Każdą wy-
powiedź formułujemy przecież 
specyfi cznie. 

Potrafi my kogoś rozpoznać 
po jednym słowie, a nawet 
sylabie. Czy możliwe, by głos, 
czyli ton krtaniowy, rodzaj po-
szczególnych głosek, na przy-
kład charakterystyczne „r”, in-
tonacja itd. nie były związane 
z naszym „ja”? Wygląda na 
to, że są. Osoby otyłe mówią 
przecież inaczej niż szczupłe. 
Podobnie osoby wysokie i ni-
skie, o grubych i delikatnych 
rysach twarzy, mocnej i słabej 
konstrukcji. Każdy stanowi 
jednolitą, charakterystyczną, 
jedyną w swoim rodzaju ca-
łość, będącą jednak zbiorem 
milionów drobnych elemen-
tów. Charakter naszego „ja” 
rzutuje na każdy element, a 
więc i na nasz głos. Tak więc 
można dowiedzieć się bardzo 
wielu rzeczy, rozpoznając tyl-
ko małą część tej naszej cało-
ści.

Jeśli te uwagi są sensow-
ne, moja ówczesna zdolność 
nie jest niezwykła. Po prostu 
jako niewidomy wyczułem ją 
i się nią zająłem. Gdy się nie 
widzi, szuka się zastępstwa 
dla wzroku. To naturalne i 
konieczne. W procesie reha-
bilitacji nie ma innego wyj-
ścia. Trzeba niwelować skutki 
niepełnosprawności i szukać 
wszystkiego, co interesujące. 
W ten sposób, gdy rozmawia-
łem z kimś, kogo chciałem 
poznać, odkryłem w sobie 
zdolność, którą może mają 
wszyscy, a tylko ja zwróciłem 
na to uwagę.

Pojawia się pytanie: czy 
rozpoznawałem w ten sposób 

również cechy kolegów? Otóż 
nie. Najprawdopodobniej cho-
dzi o to, że interesował mnie 
wygląd kobiet. Może z kolei 
one też mają taką własność, 
ale w odniesieniu do męż-
czyzn? 

Na koniec niespodzianka! 
Gdy przestałem myśleć o tej 
zdolności, wpadłem na po-
mysł, by ją sprawdzić. Było to 
kilka lat temu – pięć albo sześć. 
Rozmawiałem przez telefon 
z naszą współpracowniczką. 
Zapytała, czy Fundacja chce 
poznać jej koleżankę ze stu-
diów. Obie skończyły studia, 
ona pracowała i nadal pracuje 
w Fundacji „Szansa dla Niewi-
domych”, a koleżanka właśnie 
szukała pracy. Mogła być także 
naszą wolontariuszką. Zainte-
resowałem się tym i poprosi-
łem ją do telefonu. Rozmowa 
trwała kilka minut – trzy albo 
cztery. Dziewczyna okazała 
się miła i chętna do pomocy. 
Po tej rozmowie współpra-
cowniczka Fundacji zapytała 
o moje wrażenia i opinie. Za-
cząłem chwalić jej koleżankę i 
opisałem jej wygląd. Wyobraź-
cie sobie Państwo jej zdziwie-
nie, gdy wszystko okazało się 
trafne. „Zatkało” ją. Dopiero po 
dłuższej chwili potwierdziła, 
że wszystko się zgadza. „Jak 
Pan to zgadł?” - zapytała. „Bo 
ja wiem? Chyba było to sły-
chać w jej głosie”. – odpowie-
działem.

To jedyny przypadek, gdy 
udało mi się wykorzystać 
tę zdolność po wielu latach 
przerwy. Gdy teraz ktoś chce 
to sprawdzić, odmawiam. Nie 
dbam o tę zdolność i jej nie 
kultywuję. Tym bardziej byłem 
zaskoczony jej chwilowym po-
wrotem.

I tak po raz kolejny okaza-
ło się, że niewidomy może 
widzieć inaczej. Dzięki pro-
cesowi rehabilitacji oraz wy-
chwyconym zdolnościom nie-
widomi nie muszą wyglądać 
na niewidzących. Warto zro-
zumieć, że świat i życie każde-
go z nas są bardzo ciekawe i 
nie zależą od cech osobistych, 
zdolności i ułomności, zdro-
wia i społecznego statusu. 

widzi normalnie, 
widzieć inaczej 
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Pierwsze słowa, pierwsze 
zdania przychodzą znacz-

nie trudniej po dłuższym czasie 
tak zwanego niepisania. Gdy 
laptop odmówił posłuszeń-
stwa, to teraz sobie człeku pisz 
na kartkach. To tak, jakby się 
cofnąć do epoki kamienia łupa-
nego. No, może trochę przesa-
dziłam. Ale kto teraz by czytał 
moje esy-fl oresy z kartek. Na 
szczęście (albo i nie) techno-
logia jest teraz wszechobecna. 
Dobrze, wstęp bez wstępu już 
mamy. Słowo zaczęło gonić 
słowo.

Chciałabym poopowiadać 
Wam, jakie incydenty przecho-
dziłam z naszą kochaną służ-
bą zdrowia. Czasami zdarza 
się nam zachorować i czasami 
na tę okoliczność lądujemy w 
szpitalu. Latałam od lekarza do 
lekarza zmagając się z coraz 
większym bólem. Potwór umiej-
scowił się między kręgosłupem 
a łopatką i coraz silniejsze leki, 
zastrzyki czy tak zwane blokady 
nie pomagały. Z bólu wyginałam 
się jak ruski paragraf, nie mo-
gąc normalnie funkcjonować. 
Lądowanie w szpitalu było ko-
niecznością. Po seriach kropló-
wek, zastrzyków i tonie leków 
znieczulili mi wszystko oprócz 
bólu. Byłam nieźle naćpana. Ze 

Taka
myśl
Wspomnienia
Jak u starca
I młodzieńcze 
Marzenia – 
Treść bez czynu
Pozostała.
Wszystko w jedno
Zestrzelone,
W jednej duszy 
Uwięzione,
W ból i gorycz
Zespolone. 

„Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym dziełem 
natury. Poznanie funkcjonowania naszego mózgu jest 

największym wyzwaniem współczesnej nauki i dlatego na ca-
łym świecie prowadzone są intensywne badania” – napisała na 
swojej stronie internetowej Polska Akademia Nauk Oddział w 
Poznaniu. W dniach od 13 do 17 marca w Poznaniu odbywał się 
IX Tydzień Mózgu. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 
10 wykładów oraz koncert.

Inicjatorem tego wydarzenia była Polska Akademia Nauk Od-
dział w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej i Instytut Gene-
tyki Człowieka PAN we współpracy z Uniwersytetem Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademią Muzyczną im. 
Jana Ignacego Paderewskiego i Poznańskim Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowym. Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopol-
ski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta 
Poznania i Fundacja Zakłady Kórnickie. Partnerem 9 Tygodnia Mó-
zgu był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Przygotowano wykłady inauguracyjne – „Udar mózgu – zapobie-
ganie i leczenie”, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Anna Człon-
kowska, oraz „Współczesna chirurgia mózgu i perspektywy jej 
rozwoju w najbliższej przyszłości” prof. dr hab. n. med. Mirosława 
Ząbka. Poruszono szereg ciekawych tematów, takich jak choroby i 
wady rozwojowe mózgu, komórki macierzyste i regeneracja cho-
rego mózgu, operacyjne leczenie depresji lekoopornej, zaburzenia 
mowy, zaburzenia tikowe itd. red.

ZBIGNIEW M. NOWAK
KOŁOBRZEG

„A ona czyta?...”
szpitala wypisali mnie wraz z gi-
gantyczną ilością recept. 

Leki kończyły się, więc musia-
łam znowu odwiedzić lekarza. I 
tu zaczyna się cyrk na kółkach. 
Pani neurolog po przeczyta-
niu dokumentacji medycznej i 
zbadaniu mnie wypaliła: „Pani 
nie ma mózgowego porażenia 
dziecięcego, pani ma dystonię”. 
Pojawiło się tysiąc znaków za-
pytania. No to jak, do cholery? 
Przecież nie mam dwóch lat ani 
pięciu. Przez czterdzieści lat mo-
jego żywota badały mnie dzie-
siątki lekarzy. I co? I żaden nie 
wpadł na pomysł, że mogę nie 
mieć MPD, tylko inne schorze-
nie? Otrzymałam skierowanie 
do kolejnego szpitala na zdia-
gnozowanie mnie. 

Po ponad półrocznym oczeki-
waniu przyjęto mnie na oddział 
neurologii. Czułam się niczym 
królik doświadczalny. Testowali 
lekarstwa, które i tak bólu nie li-
kwidowały, a chodziłam po nich 
dosłownie po ścianach. Zanim 
zrobili mi rezonans głowy, mu-
siałam być pod narkozą, gdyż 
ból uniemożliwiał mi leżenie na 
wznak bez ruchu. Podchodzi do 
mnie anestezjolog, robi ze mną 
wywiad, a na końcu pyta: „Czy 
pani ma sztuczną szczękę”? Pa-
trzę na lekarza z niedowierza-
niem i zaczynam się śmiać. „Bo 
ma pani taki biały uśmiech” – 

mówi i zaczyna sprawdzać moje 
uzębienie. No dobra to jeszcze 
idzie zrozumieć. Można się z 
tego pośmiać. Pan doktor musiał 
upewnić się, czy nie mam w so-
bie metalu. 

Następny incydent zwalił mnie 
z nóg. Wyobraźcie sobie taką 
scenę: leżę sobie na szpitalnym 
łóżku. Panuje trochę nieład, bo 
mam otwarty laptop, książkę, 
czasopismo. Po sali przesuwa 
się od łóżka do łóżka cała ekipa 
lekarzy. Jest tak zwany obchód. 
Lekarze stoją na baczność ni-
czym w wojsku. Mają przed sobą 
profesora, a zarazem ordynatora 
oddziału. Widzę, że starają się 
jak mogą, by nie popełnić jakiejś 
gafy. W końcu znajdują się przy 
moim łóżku. „Wielki” pan pro-
fesor spojrzał, co leży na moim 
kocu i wypalił: „A ona czyta”? 
Mnie zamurowało. Pomyślałam, 
że lekarka, która mnie miała pod 
opieką, ze wstydu zapadnie się 
pod ziemię. Już miałam na końcu 
języka zdanie: „Nie, profesorze, 
ja tylko oglądam literki”. Ale da-
łam spokój. Nie chciałam jeszcze 
bardziej pogrążyć lekarzy. 

Pozostawmy tę sytuację bez 
komentarza, no bo co tu ko-
mentować. Jeśli człowiek wy-
kształcony i w pewien sposób 
obyty z różnymi schorzeniami 
reaguje w ten sposób na osoby 
z niepełnosprawnościami, to nie 

dziwmy się, że mamy taką a nie 
inną mentalność społeczną. Dla 
jeszcze bardziej wyrazistego ob-
razu przytoczę kolejny incydent. 
Postawili w końcu diagnozę. 
Mam faktycznie dystonię. Więc 
teraz sensacja. Nagrywają mnie 
na kamerze, badają, dyskutują. 
Potem miałam się zgłosić do ja-
kiegoś znowu doktora, by mogli 
mnie sobie pooglądać studenci 
medycyny. Wchodzę do gabi-
netu, pan doktor przedstawia 
moją jednostkę chorobową i 
pyta studentów, czy mają pyta-
nia do mnie. Studenci bardzo 
kulturalnie i grzecznie zadali kil-
ka normalnych pytań. I tu zno-
wu pan doktor pokazuje klasę i 
pyta mnie: „A czy pani skończyła 
szkołę podstawową”? 

Widziałam, że w tym momen-
cie studentom robi się głupio. 
Odpowiedziałam z lekkim prze-
kąsem: „Tak, panie doktorze. I 
studia też”. W tym momencie 
zapukała moja lekarka zabie-
rając mnie na dalsze badania. 
Następnego dnia spotykam 
pana doktora na korytarzu. Po-
wiedział pierwszy: dzień dobry i 
zaczerwienił się. Komentarz jest 
zbędny. I tak znajdą się tacy, któ-
rzy nie zrozumieją, co chciałam 
przekazać. Jeszcze długo nasza 
mentalność społeczna będzie 
taka a nie inna w stosunku do 
osób z niepełnosprawnością.

IX Tydzień Mózgu

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

* * *
Zupełnie
Tak jak wtedy,
W drodze 
Do Bożykowa
Płyniemy 
Pośród pól
W muzyce kół.

Skrzyp osi,
Ptaki i kopyta
Coraz głośniej
Brzmią.

Wylękniony
Oczy otwieram
Nieprzytomne…
To koła wózków
Na szpitalnym 
Korytarzu.
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“Za dwadzieścia lat bardziej 
będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś, niż tego,
co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 
opuść bezpieczną przystań. 
Złap w żagle pomyślne wiatry. 
Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.” 

Mark Twain 

Stowarzyszenie „ Bezpieczny 
port” w Trzciance to inicja-

tywa wielu osób – także nie-
pełnosprawnych, które kocha-
ją turystykę, a w szczególności 
żeglarstwo. Jedną z takich osób 
jest Natalia Brzeszczyńska peł-
niąca w Stowarzyszeniu funk-
cję wiceprezesa do spraw osób 
z niepełnosprawnością. 

Poznałyśmy się kilka lat 
temu na szkoleniu aktywi-
zującym zawodowo osoby 
niepełnosprawne. Natalia od 
dziecka porusza się na wóz-
ku inwalidzkim ze względu na 
dysfunkcję spowodowaną prze-
pukliną oponowo rdzeniową. 
Ma orzeczony znaczny stopień 
niepełnosprawności na stałe. 
Jest absolwentką Akademii Hu-
manistyczno-Ekonomicznej w 
Łodzi. Drugą znaną mi osobą 
działającą w Stowarzyszeniu 
jest Dominik Miernik będący 
sekretarzem tej organizacji. Do-
minik ma częściowy zanik ner-
wu wzrokowego spowodowany 
niedotlenieniem okołoporodo-
wym i przyznany umiarkowany 
stopień niepełnosprawności. 
Posiada wykształcenie śred-
nie ogólnokształcące. Oboje 

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P

Morze jest w nas

są ludźmi otwartymi, lubiący-
mi wyzwania i wrażliwymi na 
sprawy drugiego człowieka. Są 
też obdarzeni dużym poczu-
ciem humoru. 

O działaniach mających na 
celu stworzenie Stowarzysze-
nia dowiedziałam się od Natalii 
i Dominika w lipcu 2016 roku, 
gdy odwiedzili mnie w szpitalu 
w Trzciance. Na efekty ich sta-
rań nie trzeba było długo cze-
kać – Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane 27 września 
2016 roku. Natalia powiedziała 
wówczas: 

– Utworzenie Stowarzyszenia 
rodziło się w każdym z nas od 
dłuższego czasu. Ja chciałam z 
koleżanką z Czarnkowa zakła-
dać stowarzyszenie na rzecz 
osób z niepełnosprawnością, 
ale niestety, nie udało się. Po 
jakimś czasie Waldek zapoznał 
nas z Andrzejem. I razem – uda-
ło się. Tak powstał „Bezpieczny 
port”. Celem jest m.in. upo-
wszechnianie krajoznawstwa 
oraz wypoczynku osób niepeł-
nosprawnych, dzieci, młodzie-
ży i dorosłych – w szczególno-
ści przez uprawianie sportów 
wodnych, działania na rzecz 
walki z barierami architekto-
nicznymi uniemożliwiającymi 
funkcjonowanie osobom nie-
pełnosprawnym. Chcielibyśmy 
aktywizować osoby niepełno-
sprawne poprzez sporty wodne. 
Sport mobilizuje do działania, 
uspołecznia i usamodzielnia. 
Większość z nas mieszka w 
Trzciance, tylko Dawid Dawid 
jest z Roska koło Wielenia, a Ry-
sio z Czarnkowa. Współpracu-
jemy z lokalnymi samorządami 
oraz z Lokalną Grupą Działania 
z Czarnkowa i pilskim OWES-
em. W skład zarządu wchodzi 9 
osób: Andrzej Kotwicki – prezes, 

Monika Formalewicz – wicepre-
zes ds. dzieci, Ryszard Żabierek 
– wiceprezes ds. żeglarstwa, 
ja jako wiceprezes ds. osób z 
niepełnosprawnością. Oprócz 
mnie i Dominika Miernika tak-
że Dawid Szmed i Waldek Le-
mańczyk są osobami niepełno-
sprawnymi; obaj poruszają się 
na wózkach inwalidzkich. Da-
wid choruje tak jak ja na prze-
puklinę oponowo rdzeniową, a 
Waldek na zanik mięśni. Pano-
wie Andrzej Kotwicki i Ryszard 
Żabierek to prawdziwe Wilki 
Morskie – posiadają państwowe 
stopnie żeglarskie i uprawnienia 
do prowadzenia szkoleń. Zaj-
mują się szeroko rozumianym 
zagadnieniem sportów wod-
nych i turystyką wodną. Żeglują 
po wodach śródlądowych jak i 
po morzach i oceanach. Działa-
ją w Pilskim Okręgowym Związ-
ku Żeglarskim, Harcerskim 
Ośrodku Wodnym w Trzciance, 
Konińskim Ośrodku Wodnym, 
Jacht Klubie Marynarki Wojen-
nej. 

Utworzenie Stowarzyszenia 
„Bezpieczny port” jest „strza-
łem w dziesiątkę”. W powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim nie 
było dotychczas organizacji, 
która w tak konkretny sposób 
promowałaby i organizowała 
turystykę, sport oraz integra-
cję osób zdrowych i niepeł-
nosprawnych. Zwłaszcza że 
w organizacji działają razem 
osoby zdrowe i z dysfunkcjami. 
Organizacje działające na rzecz 
niepełnosprawnych, ale nie ma-
jące w swym zarządzie takich 
osób, często nie sprawdzają się, 
ponieważ nie znają tak napraw-
dę potrzeb i możliwości ludzi 
niepełnosprawnych, czy osób 
społecznie wykluczonych z in-
nych powodów. 

„Bezpieczny port” niech więc 
będzie bezpiecznym portem dla 
wielu osób. Niech pozwoli na 
rozpoczęcie pięknej przygody 
i umożliwi wypłynięcie na sze-
rokie wody – nie tylko w sensie 
dosłownym, ale także w prze-
nośni. Niech pozwoli na pozna-
nie samego siebie, swoich moż-
liwości i ograniczeń. Nauczy 
samodyscypliny, walki w poko-
nywaniu trudności oraz pokory 
wobec żywiołu, jakim jest woda 
i nasze codzienne życie. Podob-
no, jak ktoś powiedział, „morze 
jest w każdym z nas”, trzeba 
je tylko odkryć i pokochać, by 
za jakiś czas stwierdzić, że nie 
potrafi my już usiedzieć w miej-
scu, że potrzebujemy wyzwań i 
chcemy cieszyć się tym, co daje 
nam żeglarstwo i otaczający 
nas świat. 

Inicjatywa jest wspaniała, ale 
będzie wymagała wiele pracy 

przy pisaniu projektów, pozy-
skiwaniu dotacji i darczyńców, 
organizacji szkoleń i spływów 
oraz odwagi i determinacji w 
przezwyciężaniu trudności. 

Informacje o Stowarzyszeniu 
„Bezpieczny port” można zna-
leźć na stronie bezpiecznyport.
trz.pl

Stoją od lewej: Monika
Formalewicz, Andrzej Kotwicki 

– żeglarz instruktor i prezes 
Stowarzyszenia „Bezpieczny 

port” i Ryszard Żabierek – 
żeglarz instruktor. Przed nimi 

na wózku Natalia 
Brzeszczyńska – specjalista 

do spraw osób 
niepełnosprawnych.
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Nowe pomieszczenia, któ-
rych właścicielem jest Za-

rząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych w Poznaniu, są 
tworzone w oparciu o wytycz-
ne projektowania bez barier. 
Choć spełniają standardy do-
stępności dla osób z niepeł-
nosprawnościami i starszych, 
tylko nieliczne stowarzysze-
nia i fundacje mogą pozwolić 
sobie na ich wynajem. Powo-
dem są zbyt wysokie koszty 
wynajmu zarówno nowych jak 
i starszych lokali. Organizacji 
non-profi t na to nie stać.

O tym właśnie rozmawiano 
na kolejnym posiedzeniu Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego 
przy Pełnomocniku Prezyden-
ta Miasta Poznania do spraw 
Osób Niepełnosprawnych, któ-
re odbyło się 2 marca w Sali 
Białej Urzędu Miasta. W dys-
kusji udział wzięli m.in. przed-
stawiciele ZKZL. Głos zabrała 
Katarzyna Majer, kierownik 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Zielone Centrum” 
Stowarzyszenia Osób i Rodzin 

10 marca prezes Stowarzy-
szenia na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Komornikach Bogdan Mać-
kowiak zorganizował dla nas 
wyjazd do kina „Wielkopola-
nin” w Buku na fi lm pod tytu-
łem „Był sobie pies”.

Wzięli w nim udział tera-
peuci i uczestnicy WTZ „Pro-
myk” w Konarzewie i fi lii w 
Otuszu. 

Film „Był sobie pies” był dla 
nas bardzo pouczający, ponie-
waż niektórzy z nas pewnie 
marzą o posiadaniu psa. 

Opowieść Hallströma po-
kazała nam najróżniejsze 
strony odpowiedzialności nad 
czworonogiem. Uświadamia 
ludziom, że to od nich, a nie 
od psa zależy, jak będzie wy-

Na to pytanie chyba nie ma 
dobrej odpowiedzi. Mogą 

być dobre i zarazem złe.  W 
moim życiu ostatnio trochę 
zmian się pojawiło. Z jednej 
się bardzo cieszę. Z innej chy-
ba trochę mniej. Zacznę od tej 
mniej dobrej zmiany. 

Pamiętacie Asię, moją fi zjo-
terapeutkę? Wspominałam o 
niej w kilku moich wpisach. 
Naprawdę miła dziewczyna, 
chociaż bywało między nami 
różnie. Niestety, zmieniła pra-
cę. Dla niej oczywiście to do-
bra zmiana. Ma teraz bliżej 
do pracy i więcej czasu dla 
siebie.

A dla mnie co to oznacza? 
Zmiana fi zjoterapeuty dla nas 
w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej nie jest prosta. Rozumiem 
jej decyzję o zmianie pracy 
i nawet popieram. Mimo to 
tęsknie za nią i naszymi roz-

na rzecz Zdrowia Psychicznego 
„Zrozumieć i pomóc”. Zwróciła 
uwagę na sprawę opłat. Mie-
sięczny czynsz za użytkowanie 
lokalu przy ul. Garbary 47 w 
październiku ubiegłego roku 
wynosił przeszło 7,5 tysiąca 
złotych. Do tej kwoty trzeba do-
liczyć jeszcze koszty eksploata-
cyjne. ŚDS otrzymuje dotację 
na uczestników; jednak, aby 
ją uzyskać, musi wykazać, że 
każdy uczestnik przychodzi na 
zajęcia minimum 11 dni w mie-
siącu, a w przypadku osób z 
problemami zdrowia psychicz-
nego spełnienie tego wymogu 
jest trudne, bo często zdarza się 
nagłe pogorszenie stanu zdro-
wia. ŚDS aktualnie obejmuje 
wsparciem 66 uczestników, a 
kwota dotacji przypadająca na 
jednego uczestnika niedawno 
została zmniejszona. 

Przedstawiciel ZKZL zazna-
czył, że obniżenie kosztów 
wynajmu nie jest sprawą, co 
do której Zarząd może samo-
dzielnie podejmować decyzje. 
Dla zachowania procesu trans-

parentności został powołany 
specjalny zespół, w skład któ-
rego wchodzą radni miejscy, 
przedstawiciele ZKZL i Urzędu 
Miasta. Marcin Halicki, prze-
wodniczący KDO zapytał, czy 
w skład tego zespołu mogliby 
wejść także reprezentanci or-
ganizacji pozarządowych jako 
doradcy. Zdaniem ZKZL posze-
rzenie gremium o tę właśnie 
grupę osób jest możliwe, ale 
tylko w sytuacji, gdy omawiana 
sprawa będzie dotyczyć środo-
wiska NGO. 

O działaniach Poznańskiego 
Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych i Wolon-
tariatu – Centrum Bukowska 
mówiła Karolina Petryk, koor-
dynator Centrum. Instytucja ta 
usytuowana przy ul. Bukow-
skiej 27/29 została utworzona 
w 2012 roku. W Centrum swo-
ją siedzibę ma Wielkopolska 
Rada Koordynacyjna – Związek 
Organizacji Pozarządowych, 
Wielkopolskie Forum Organi-
zacji Osób z Niepełnospraw-
nościami i Stowarzyszenie „Na 

Tak”. Tam też działa Wielkopol-
ski Portal Informacyjny Osób 
Niepełnosprawnych PION.PL 
tworzony przez osoby z niepeł-
nosprawnościami, świadczona 
jest nieodpłatna pomoc prawna 
dla organizacji pozarządowych 
oraz dla osób indywidualnych. 
Budynek Centrum jest w peł-
ni dostosowany do potrzeb 
tej grupy. Centrum Bukowska 
dysponuje niewielkimi salami, 
które stowarzyszenia i fundacje 
mogą bezpłatnie wynajmować 
na organizację różnych spo-
tkań. 

Przedstawiciele Spółdzielni 
Socjalnej „Psarvard” omówili 
projekt pod nazwą „Pies – asy-
stujący przyjaciel osoby niepeł-
nosprawnej”. Specjalnie prze-
szkolone psy ułatwiają osobom 
z niepełnosprawnościami co-
dzienne życie i aktywność spo-
łeczną – między innymi przez 
pomoc w wykonywaniu pro-
stych czynności. Są nieocenio-
nym wsparciem podopiecznego 
na spacerze czy podczas wizyt 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Niestety, jak zaznaczy-
ła reprezentantka Spółdzielni, 
wiedza społeczeństwa na temat 
psów asystujących jest bardzo 
niska. Zdarza się, że właścicie-
le sklepów czy restauracji nie 
wyrażają zgody na obecność 
psa w pomieszczeniu. Więcej o 
Spółdzielni Socjalnej „Psarvard” 
na stronie www.psarvard.pl 

KAROLINA KASPRZAK

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Koszty wynajmu
zbyt wysokie

mowami. Zawsze mogłam się 
jej wygadać i wypłakać. Za co 
szczerze dziękuję i życzę po-
wodzenia. 

Asię zastąpiła Ewelina. Na 
razie jest z nami krótko, ale 
już mogę powiedzieć, że jest 
spoko, chociaż daje niezły 
wycisk. Ale przecież od tego 
jest. Co jeszcze mogę o niej 
powiedzieć? Jest bardzo am-
bitna, ale to chyba dobrze. Na 
razie o Ewelinie może więcej 
ciekawostek się pojawi, jak się 
lepiej poznamy. Życzę jej cier-
pliwości i wytrwałości. 

Zmiany są nieuniknione 
w życiu, pytanie tylko, jak do 
nich podejdziemy.

A zmiana, na którą zawsze 
czekam? Wiosna!

SYLWIA KOŚMIDER
UCZESTNICZKA WTZ

W CZESZEWIE

glądała przyjaźń między nimi 
a czworonogiem. 

Wszyscy wiemy, że jeżeli 
my będziemy kochać zwierzę 
i odpowiednio się nim zajmo-
wać, to ono nam też okaże 
serce. 

„Był sobie pies” to wzrusza-
jąca historia o przyjaźni, wier-
ności, odwadze, poświęceniu i 
miłości.

Podopieczni WTZ z wielkim 
zainteresowaniem obejrzeli ten 
fi lm o przyjaźni ludzi i psów, po-
kazujący przenikanie się świata 
ludzi i natury. 

I nam, i naszym terapeutom 
zakręciła się łza w oku pod-
czas oglądania tego fi lmu.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ ,,PROMYK” 

W OTUSZU 

Zmiany są dobre?Serce psa
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Starzenie się, starość, ak-
tywność społeczna senio-

rów i ich specyfi czne potrzeby 
były tematem kolejnego po-
siedzenia Miejskiej Rady Se-
niorów w Poznaniu 6 marca 
w Urzędzie Miasta Poznania. 
MRS, która realizuje szereg 
inicjatyw przeciwdziałających 
dyskryminacji i społecznemu 
wykluczeniu osób starszych, 
w tym roku obchodzi 10 lat 
działalności. 

Wyżej wymieniona Rada zo-
stała powołana w 2007 roku 
przez Radę Miasta Poznania. 
Głównym celem tego organu 
jest oddawanie osobom star-
szym głosu w kluczowych dla 
nich sprawach jak mieszkal-
nictwo, zdrowie, pokonywanie 
barier, edukacja czy aktywność 
w życiu kulturalnym i spo-
łecznym. MRS jest organem 
opiniodawczym, doradczym i 
inicjatywnym dla władz Mia-
sta. Systematycznie organizuje 
spotkania z udziałem przed-
stawicieli władz Miasta, śro-
dowisk akademickich, lekarzy, 
reprezentantów organizacji 
pozarządowych i innych osób, 
których aktywna postawa w 

Lekiem o nazwie nusinersen rozpoczęto na początku mar-
ca leczenie dzieci chorujących na rdzeniowy zanik mięśni 

(SMA) w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Lek, jak in-
formuje portal wawalove.pl, nie został jeszcze zarejestrowany 
w Europie, a w USA został dopuszczony do sprzedaży w grud-
niu ubiegłego roku. Koszty leczenia pokrywa producent leku. 

Skrót SMA pochodzi od trzech angielskich słów – spinal muscu-
lar atrophy. Rdzeniowy zanik mięśni to rzadkie schorzenie nerwo-
wo-mięśniowe, którego konsekwencją jest upośledzenie mięśni 
szkieletowych. Objawia się między innymi niewydolnością odde-
chową, problemami z trawieniem i połykaniem, przykurczami mię-
śniowymi, znacznym ograniczaniem w poruszaniu się. Osłabieniu 
ulegają mięśnie rąk i nóg, tułowia, płuc i przełyku. Ciężka postać 
SMA prowadzi do śmierci. Najłagodniejsza – nie ma wpływu na 
długość życia. Osoba cierpiąca na SMA nie ma zaburzeń czucia i 
dotyku, a jej rozwój poznawczy i emocjonalny przebiega prawidło-
wo. Nusinersen jest jedynym lekiem stosowanym w leczeniu tego 
schorzenia. Wdrożenie leczenia w CZD to szansa i nadzieja dla 
wielu rodziców, których dzieci miesiącami, a często nawet latami, 
są przykute do łóżek z powodu tej właśnie choroby. Na początku 
terapią objęto dziesięcioro dzieci, ale wkrótce z leczenia będą mo-
gły skorzystać kolejne. 

Jedyny lek dla dzieci z SMA
SMA wiąże się z mutacją genu SMN1 i taką mutację ma w Pol-

sce jedna na 35 – 40 osób. Nosicielstwo wady przez obojga ro-
dziców daje 25% prawdopodobieństwa, że dziecko będzie chore 
na SMA. Największym problemem w leczeniu pacjentów z SMA 
jest brak właściwej diagnostyki (mimo wykonywania wielu ba-
dań lekarze często nie potrafi ą stwierdzić, na jaką chorobę cier-
pi pacjent) oraz brak społecznej świadomości co do tej choroby 
i skutków, jakie niesie dla chorego i jego bliskich. 

Fundacja SMA na swojej stronie internetowej (www.fsma.pl) 
podaje, że rozpowszechnienie SMA w Polsce nie jest znane. Naj-
nowsze liczby oparte na danych z laboratoriów genetycznych 
wskazują na występowanie choroby u około 400-800 osób w 
Polsce. 22 marca zorganizowano spotkanie Europejskiej Agencji 
do spraw Leków (EMA) i fi rmy „Biogen”, producenta leku nusi-
nersen, dotyczące rejestracji tego leku w Unii Europejskiej. Re-
jestracja określi dokładnie, u kogo ten środek może być stoso-
wany. 

Rodzice dzieci z SMA zainteresowani udziałem w leczeniu w 
warszawskim CZD proszeni są o kontakt z Kliniką Neurologii i 
Epileptologii: tel. (22) 815 74 04, e-mail: neurologia@czd.pl 

oprac. red. 

istotny sposób przyczynia się 
do budowania pozytywnego 
wizerunku osób starszych. 

Zdzisław Szkutnik, prze-
wodniczący MRS zachęcił 
uczestników do zapoznania 
się z magazynem pt. „Polityka 
senioralna” – pismem samo-
rządowców, aktywistów, pra-
cowników sektora wsparcia 
społecznego, które jest wyda-
wane przez Fundację „Zaczyn”. 
Na stronie internetowej tej wła-
śnie organizacji można znaleźć 
materiał pt. „Rady seniorów, 
czyli katastrofa na życzenie i 
potencjał do zbudowania” do-
tyczący między innymi braku 
określenia przez ustawodawcę 
konkretnych celów, które orga-
ny te mogłyby realizować dla 
szeroko pojętego dobra spo-
łecznego. Rady seniorów dzia-
łają na mocy ustawy o samo-
rządzie gminnym, ale w skali 
całego kraju jest ich stanowczo 
za mało, by mogły połączyć siły. 
Autor artykułu zwraca uwagę, 
że „w większości działają one 
fasadowo trwoniąc powierzo-
ne zaufanie”. Zgodzi się z tym 
stwierdzeniem zapewne każdy 
społecznik, który miał oka-

zję być członkiem jakiejś rady 
niezależnie od tego, czy był to 
organ skupiony wokół spraw 
osób z niepełnosprawnościami, 
seniorów czy innej grupy spo-
łecznej. Brak wytyczenia przez 
ustawodawców konkretnych 
celów, a co najważniejsze spre-
cyzowanie zadań rad w taki 
sposób, by jak najlepiej służyły 
rozwiązywaniu spraw społecz-
nych, powoduje że możliwości 
ich działań są ograniczone. 

Wyżej opisana sytuacja nie 
oznacza braku społecznych 
inicjatyw tych właśnie rad. Ich 
liderzy organizują dyskusje, 
których celem jest wypracowa-
nie jak najlepszych rozwiązań 
przyczyniających się do popra-
wy sytuacji, np. mieszkaniowej 
osób starszych. Dostarczają 
środowisku szereg ważnych 
informacji, a przez publikacje 
w mediach i Internecie kon-
centrują uwagę szerokiej grupy 
odbiorców na najważniejszych 
sprawach społecznych. 

MRS w Poznaniu w ciągu 10 
lat podejmowała liczne tego 
typu działania. Na posiedze-
niu 6 marca omawiano mię-
dzy innymi zamiar utworzenia 

centrum geriatryczno-geron-
tologicznego przy Poznańskim 
Ośrodku Specjalistycznych 
Usług Medycznych. Przybliżo-
no również wybrane aspekty 
„dekalogu gerontologicznego” 
prof. Zbigniewa Woźniaka. Na 
stronie internetowej www.mrs.
poznan.pl umieszczono link do 
opracowania pod tytułem: „Po-
trzeby i oczekiwania seniorów 
w zakresie opieki zdrowotnej”, 
które zostało przygotowane na 
podstawie danych statystycz-
nych oraz badań własnych 
przeprowadzonych przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Wolontariuszy Opieki Palia-
tywnej – Hospicjum Domowe. 
Na wstępie tego opracowania 
zwrócona jest uwaga na pomi-
janie w służbie zdrowia potrzeb 
i problemów pacjentów w wie-
ku „75+” i „80+”. Autorzy opra-
cowania piszą, że niezwykle 
istotna jest nauka prozdrowot-
nych zachowań, ochrona i pro-
mocja zdrowia, a także działa-
nia edukacyjne adresowane do 
maksymalnie jak największej 
grupy osób. 

KAROLINA KASPRZAK

AKTYWNA MIEJSKA RADA SENIORÓW W POZNANIU 

Nie pomijać
potrzeb osób „75+”



STRONA16 KWIECIEŃ 2017

Na rozwój mowy i potrze-
bę komunikacji ogromny 

wpływ ma prawidłowy słuch i 
możliwość odbierania i gene-
rowania różnorodnych bodź-
ców dźwiękowych. Dziecko 
zaczyna słyszeć pierwsze 
dźwięki już w okresie życia 
płodowego. Maluszek w łonie 
matki reaguje na głos i barwę 
głosu matki, uspokaja się przy 
spokojnej muzyce, a rozbudza, 
gdy w otoczeniu jest hałas. 

Dlatego tak ważne jest, aby 
przyszłe mamy mówiły do swo-
jego nienarodzonego dziecka, 
słuchały atrakcyjnej muzyki i 
kontrolowały poziom hałasu 
w pomieszczeniach, w któ-
rych znajdują się. W przypadku 
dzieci z wrodzonymi zaburze-
niami rozwojowymi potrzeba 
stymulacji słuchowej jest dużo 
większa i można rozpocząć ją 
na każdym etapie rozwoju. Im 
szybciej zaczniemy stymulo-
wać dziecko różnymi bodźca-
mi dźwiękowymi, tym szybciej 
uzyskamy zadowalające efek-
ty i uwrażliwimy dziecko na 
dźwięki mowy i dźwięki pły-
nące z otoczenia. Prawidłowa 
percepcja słuchowa nie tylko 
ułatwi dziecku odbiór dźwię-
ków z otoczenia, ale także za-
chęci do wydawania dźwięków 
i bawienia się głosem, co w 
dużej mierze będzie pomocne 
w nabywaniu sprawności arty-
kulacyjnej i językowej. 

Prawidłowa identyfi kacja i 
różnicowanie bodźców dźwię-
kowych są możliwe dzięki 
sprawnemu funkcjonowaniu 
analizatora słuchowego czy-
li ucha, nerwów słuchowych i 
części korowej, która odbiera i 
poddaje przeróbce bodźce słu-
chowe. Odbiór mowy polega na 
rozpoznaniu i zidentyfi kowa-
niu zasłyszanych dźwięków, a 
następnie na powiązaniu ich 
z określoną treścią. Percepcja 
mowy jest więc procesem bar-
dzo złożonym, w którym dużą 
rolę odgrywa zarówno słuch 
fi zjologiczny, który pozwala 
na odbieranie wrażeń słucho-
wych, jak i słuch muzyczny, 
który pozwala różnicować wy-
sokość dźwięków oraz jakość 
odstępów między dźwiękami, a 
także słuch fonematyczny, po-
zwalający różnicować dźwięki 
mowy, występujące w danym 
języku.

O osobach niewidomych i 
niesłyszących wie każ-

dy.  Że wśród nas żyją rów-
nież osoby głuchoniewidome, 
czyli ludzie z równoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słu-
chu, wiedzą tylko nieliczni. 
Człowiek ze złożoną niepeł-
nosprawnością sensoryczną 
potrzebuje pomocy w co-
dziennym życiu. Wynika to 
przede wszystkim z trudności 
w poruszaniu się i komunika-
cji z otoczeniem.

W kontakcie z osobą niewi-
domą możemy liczyć, że powie, 
jak można jej pomóc, którym 
tramwajem czy autobusem 
chce pojechać i gdzie musi do-
trzeć. Głuchoniewidomy tego 
nie zrobi. Z tej właśnie przy-
czyny nieocenioną rolę pełnią 
tłumacze-przewodnicy osób 
głuchoniewidomych, czyli wi-
dzący oraz słyszący ludzie, któ-
rzy pomagają w pokonywaniu 
licznych barier.

Termin „głuchoślepota” zo-
stał przyjęty przez Towarzy-
stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym (TPG), jedyną organizację 
w Polsce zajmującą się wspie-
raniem osób z równoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słu-
chu, w celu uświadomienia 
społeczeństwu wagi trudności, 
z którymi zmagają się ludzie 
z tą niepełnosprawnością. O 
innych barierach będziemy 
mówić w odniesieniu do osób 
niewidomych, słabowidzących 
czy niesłyszących, a o zupeł-
nie innych w odniesieniu do 
głuchoniewidomych. Jedni są 
głuchoniewidomi od urodze-
nia, inni utracili wzrok i słuch w 
ciągu życia, na przykład z po-
wodu choroby. Zróżnicowany 
jest ponadto stopień uszkodze-
nia wzroku oraz słuchu. Grupę 
głuchoniewidomych stanowią 
nie tylko osoby z całkowitym 
uszkodzeniem wzroku i słuchu, 
ale również osoby słabowidzą-
ce i niesłyszące, niewidome i 
słabosłyszące, słabowidzące i 
słabosłyszące.

Narodziny dziecka głucho-
niewidomego, podobnie jak 
dziecka z jakąkolwiek inną 
niepełnosprawnością, najpierw 
wywołują szok, później pyta-
nia o  jego przyszłość – eduka-
cję, rewalidację, rehabilitację, 
terapię. Niezwykle istotne jest 
umożliwianie dziecku głu-
choniewidomemu kontaktu 
ze światem, żeby nie czuło 
się wyalienowane i gorsze od 
zdrowych rówieśników. Proces 
włączania do rzeczywistości 
nie jest łatwy, ale konieczny, bo 
w ten sposób stwarzamy dziec-
ku możliwość udziału w życiu 
społecznym.

Człowieka niewidomego uto-

Joanna
Szostek
LESZNO

POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ (14)

Stymulacja
słuchowa

Dzieci z obciążonym wy-
wiadem okołoporodowym czy 
z zaburzeniami rozwojowymi 
wymagają dodatkowej stymu-
lacji słuchowej, ponieważ czę-
sto zwykłe, codzienne czyn-
ności nie są wystarczające do 
pobudzania ich sfery słucho-
wej. Aby w sposób atrakcyjny 
ćwiczyć percepcję słuchową 
dziecka w domu warto bawić 
się w różnicowanie dźwięków 
otoczenia - słuchać, różnico-
wać i nazywać dźwięki różne-
go pochodzenia. Można skupić 
się na słuchaniu i odtwarzaniu 
różnych odgłosów, na przykład 
stukania, pukania, szmerów, 
szelestów itp. Kolejnym ćwi-
czeniem może być słuchanie 
i naśladowanie dźwięków 
płynących z przyrody, choćby 
odgłosów zwierząt, ptaków 
czy zjawisk atmosferycznych – 
odgłosy burzy z piorunami, ka-
piącego deszczu, skrzypienia 
śniegu pod butami itp. 

Ważną rolę w procesie sty-
mulacji słuchowej odgrywa-
ją także zabawy rytmiczne. 
Wszystkie ćwiczenia, w tym 
również ćwiczenia rytmicz-
ne, powinny być stosowane 
z uwzględnieniem możliwo-
ści dziecka i jego zdolności 
percepcyjnych. Zachęcam do 
zabaw polegających na wy-
klaskiwaniu lub wystukiwaniu 
melodii, a także odtwarzaniu 
usłyszanych dźwięków wy-
dobytych na zabawkach, ta-
lerzach, klockach czy innych 
przedmiotach. Bardzo ciekawe 
mogą być dla dziecka zabawy 
z instrumentami i wystukiwa-
nie określonych układów ryt-
micznych z zachowaniem siły 
i natężenia dźwięku. W miarę 
stopnia niepełnosprawności 
dziecka i jego ograniczeń mo-
torycznych, wszelkie zabawy 
słuchowe polegające na od-
twarzaniu dźwięku powinny 
być wykonywane metodą po-
legającą na wykonaniu zada-
nia przez osobę dorosłą, ale 
rękoma dziecka. 

W prawidłowym rozwoju 
mowy niezbędną umiejętno-
ścią jest także różnicowanie 
i zdolność syntezy dźwięków 

mowy. Na ile to możliwe, warto 
wraz z dzieckiem powtarzać 
lub dokańczać wersy krótkich 
wierszyków, piosenek i rymo-
wanek, a także powtarzać cią-
gi wyrazowe – dni tygodnia, 
miesiące, pory roku, godziny, 
cyfry. Dla dzieci z zaburze-
niami słuchowymi cennym 
ćwiczeniem rozwijającym 
zdolności językowe będzie 
powtarzanie lub dokańczanie 
sylab wyrazów, na przykład: 
sa-mo-?, szko-?, za-ba-? itp. W 
celu stymulowania słuchu fo-
nematycznego warto ćwiczyć 
z dzieckiem: różnicowanie 
wyrazów brzmiących podob-
nie: góra – kura, półka – buł-
ka, dom – tom itp., dzielenie 
wyrazów na sylaby a zdań na 
wyrazy, a także wyodrębnianie 
sylab na początku, w środku i 
na końcu wyrazu. 

Zadania słuchowe można 
uatrakcyjnić nauką wierszy-
ków, rymowanek i piosenek 
z zachowaniem intonacji i 
rytmu. A w czasie długich 
spacerów czy oczekiwania w 
kolejkach sklepowych dosko-
nale sprawdza się zabawa w 
„szukanie” wyrazów rozpoczy-
nających się na tę samą syla-
bę: mama, masło, miska, mak 
itp. Ćwiczyć zatem można z 
dzieckiem wszędzie i o każ-
dej porze, a ćwiczenia wcale 
nie muszą dezorganizować 
zaplanowanych zajęć na dany 
dzień, mieć określonego czasu 
w ciągu dnia, być nudne i ko-
jarzyć się dziecku z przykrym 
obowiązkiem. Im atrakcyjniej-
sze zajęcia zaproponujemy 
dziecku, tym chętniej będzie 
podejmowało wyzwania i 
szybciej opanuje konkretne 
umiejętności.
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żsamiamy z białą laską, niesły-
szącego – z aparatem słucho-
wym. Głuchoniewidomi używa-
ją jednego i drugiego przyrządu, 
choć nie zawsze. Dobór sprzętu 
rehabilitacyjnego jest uzależnio-
ny od indywidualnych potrzeb, 
a niekiedy także od upodobań 
osoby z niepełnosprawnością. 
Postęp nowoczesnych techno-
logii ułatwił życie ludziom z dys-
funkcjami. Dzięki różnym do-
stosowaniom głuchoniewidomi 
mogą posługiwać się telefonem 
komórkowym, korzystać z kom-
putera i Internetu, kształcić się i 
rozwijać twórcze pasje.

Dosyć popularnym narzę-
dziem do komunikacji, które 
zyskało uznanie między inny-
mi osób słabosłyszących, jest 
tak zwany system FM, czyli 
bezprzewodowe urządzenie 
zbierające głos mówcy przy 
pomocy noszonego na ciele 
nadajnika. Kiedy już go zbierze, 
wykorzystuje nieszkodliwe fale 
radiowe w celu przekazania sy-
gnału do słuchacza noszącego 
za uchem miniaturowy odbior-
nik. System FM nie jest jedy-
nym udogodnieniem służącym 
porozumiewaniu się.

W odniesieniu do ludzi z 
równoczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu mówimy o tak 
zwanym sposobie komuniko-
wania się osób głuchoniewi-
domych (SKOGN). To określe-
nie zostało wprowadzone na 
mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 roku o języku migowym i 
innych środkach komunikowa-
nia się. SKOGN stwarza szansę 
dopasowania formy porozu-
miewania się do możliwości 

osoby głuchoniewidomej. Taką 
formą może być alfabet Lorma 
(kreślenie linii albo punktów 
na dłoni głuchoniewidomego), 
alfabet Brajla (pismo punktowe 
dla niewidomych), język migo-
wy odbierany dotykiem itd.

Mimo ułatwień w komuni-
kowaniu się, głuchoniewidomi 
napotykają wiele przeszkód w 
życiu zawodowym i społecz-
nym. Najpoważniejszym pro-
blemem jest brak dostępu do 
informacji, o którym mówimy 
między innymi wówczas, kiedy 
osoba z niepełnosprawnością 
sensoryczną zostanie zapro-
szona na konferencję bez tłu-
maczenia przekazu w języku 
migowym lub otrzyma program 
i materiały ze spotkania w tak 
zwanym czarnodruku dostęp-
nym wyłącznie dla widzących. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że 
żaden to problem, bo przecież 
głuchoniewidomy może popro-
sić osobę pełnosprawną o prze-
tłumaczenie treści. Nie na tym 
jednak rzecz polega, a na two-
rzeniu warunków przyjaznych 
ludziom z różnymi niepełno-
sprawnościami.

Grzegorz Kozłowski, prze-
wodniczący TPG, na jednej z 

konferencji na temat „Turysty-
ka osób niepełnosprawnych” 
zwrócił uwagę na brak dosto-
sowań dla osób z równocze-
snym uszkodzeniem wzroku i 
słuchu w hotelach oraz schro-
niskach. Te miejsca zazwyczaj 
nie są wyposażone w alarmy 
wibracyjne (wmontowane na 
przykład przy łóżku jako pew-
nego rodzaju alert), co stwarza 
duże zagrożenie, bo jeśli w ho-
telu wybuchnie pożar, a osoba 
głuchoniewidoma w nocy bę-
dzie sama w pokoju, nie usły-
szy przecież, że ludzie wybie-
gają na korytarz. Nie sypia z 
telefonem w kieszeni, więc nie 
dostanie również komunikatu o 
zagrożeniu od tłumacza-prze-
wodnika ani nie usłyszy puka-
nia do drzwi. Doceniam pomysł 
organizowania krótkich, kilku-
nastominutowych wydarzeń, 
podczas których widzący i sły-
szący zakładają specjalne opa-
ski na oczy i stopery na uszy. 
Dzięki temu chociaż przez 
chwilę mają okazję przekonać 
się, jak to jest być głuchoniewi-
domym.

Inną kwestią jest zatrudnia-
nie głuchoniewidomych. Rynek 
pracy bywa trudny dla wielu 
bezrobotnych, szczególnie dla 
osób z tak złożoną dysfunk-
cją. Rozmawiając z ludźmi z 
niepełnosprawnością na temat 
aktywności zawodowej często 
spotykam się z wnioskiem z ich 
strony, że pracodawcy poszu-
kują tak zwanych „zdrowych 
niepełnosprawnych”. Oznacza 
to, że są zainteresowani nawią-
zywaniem współpracy z osoba-
mi posiadającymi orzeczenia o 
niepełnosprawności, ale taki-
mi, których dysfunkcja nie jest 
widoczna, nie utrudnia kontak-
tu z otoczeniem i nie stanowi 
przeszkody, na przykład w 7 
godzinnej pracy stojącej. Jest 
zatrważająco mało ofert za-

trudnienia ukierunkowanych 
na indywidualne możliwości 
osoby z niepełnosprawnością. 
Głuchoniewidomi, w moim od-
czuciu, są grupą osób z niepeł-
nosprawnościami, którą naj-
bardziej dotyka wykluczenie.

Pisanie tego artykułu nie 
miałoby sensu, gdybym nie 
zwróciła uwagi na społeczne 
postrzeganie osób z równocze-
snym uszkodzeniem wzroku i 
słuchu. Niska świadomość na 
temat potrzeb i praw głucho-
niewidomych przyczynia się 
do stereotypów i uprzedzeń. 
Zazwyczaj myślimy o osobach 
głuchoniewidomych jako nie-
zdolnych do samodzielnej eg-
zystencji, wymagających opie-
ki i pomocy. Podczas wizyt w 
Wielkopolskiej Jednostce Woje-
wódzkiej TPG spotkałam ludzi 
z charyzmą i energią, czynnie 
zaangażowanych w różne sfery 
życia. Warto nawiązywać rela-
cje z osobami z niepełnospraw-
nością, bo tylko w ten sposób 
znikają negatywne myśli na ich 
temat.

Wśród głuchoniewidomych 
są wybitne postacie, które mimo 
ograniczeń wiele osiągnęły w 
życiu. Przykładem jest znana w 
środowisku osób z równocze-
snym uszkodzeniem wzroku 
i słuchu Helen Keller, amery-
kańska głuchoniewidoma pi-
sarka i działaczka społeczna. 
Będąc dzieckiem zachorowała, 
co sprawiło, że straciła wzrok 
oraz słuch. Żyła w latach 1880-
1968. Jej niebywała aktywność 
na różnych płaszczyznach 
motywuje do działania. Sporo 
ciekawych informacji o Helen 
znajdziemy między innymi w 
Internecie.

Nie obawiajmy się pierwsze-
go kontaktu z osobą głuchonie-
widomą. Inne zasady obowią-
zują w relacjach z człowiekiem 
z dominującym uszkodzeniem 
wzroku, inne w relacjach z 
osobą z dominującym uszko-
dzeniem słuchu, ale niech to 
nie zraża. Przy odrobinie dobrej 
woli i cierpliwości wszystkiego 
można się nauczyć. Najważ-
niejsze to mieć świadomość, że 
prośba o powtórzenie zdania 
lub zwrotu nie oznacza lekce-
ważenia albo złośliwości. Róż-
ne czynniki zewnętrzne (ha-
łas, szum itp.) mogą utrudniać 
słyszenie i rozumienie mowy. 
Głuchoniewidomy poczuje się 
swobodnie w naszym towarzy-
stwie tylko wówczas, kiedy bę-
dzie miał pewność, że jest ak-
ceptowany. Empatia odgrywa w 
tym przypadku niezwykle istot-
ną rolę. Pamiętajmy również o 
zasadach dobrego współżycia 
społecznego.

KAROLINA KASPRZAK

Głuchoniewidomi 
są wśród nas

Rozmowa alfabetem Lorma (dotknięcia dłoni).

Rozmowa przy pomocy systemu FM.
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Czekając na wiosnę – 
najpiękniejszą porę 

roku – w dobrych humo-
rach świętowaliśmy Dzień 
Kobiet i Dzień Mężczyzn. 
Na wspólnym spotkaniu 
zdecydowaliśmy, że z tej 
okazji wybierzemy się na 

Dzień Kobiet święto-
waliśmy także na terenie 
Warsztatu. Mężczyźni 
przygotowali pyszny placek  
oraz podarowali kobietom 
kwiaty. Kobiety odwdzię-
czyły się mężczyznom, szy-
kując sałatkę jarzynową z 

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LUBONIU

Czekając na wiosnę...

bowling w kręgielni. Roze-
graliśmy kilka meczów. 

Podobało nam się, że 
mogliśmy nosić specjalne 
buty, rzucać wielkimi kulami 
i poznawać inne, związane 
z grą sprzęty. To był dobry 
pomysł, aby sprawdzić swo-
je siły i możliwości w nowej 
dyscyplinie sportowej. Panie przygotowują sałatkę jarzynową dla panów.

Panowie przygotowują placek-niespodziankę dla kobiet
z Warsztatu.

Miło dostać kwiatek od kolegi.Uczestnicy WTZ przed wejściem do kręgielni.

W Dniu Kobiet Paweł wręcza kwiaty swoim koleżankom.

okazji Dnia Mężczyzn. Miłą 
niespodzianką był także 
muzyczny występ seniorek 
z sąsiadującego z nami 
Domu ,,Senior –Wigor”.

IZABELA WINKEL
DANIELA JAGŁOWSKA

DOROTA ADAMSKA 

UCZESTNICZKI WTZ
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Dorosłe osoby z niepeł-
nosprawnością inte-

lektualną, uczestniczące w 
poznańskich warsztatach 
terapii zajęciowej, szyły za-
bawki sensoryczne dla ma-
łych podopiecznych Fundacji 
Pomocy Dzieciom z Choro-
bami Nowotworowymi w Po-

UCZESTNICY WTZ – W BRAMIE POZNANIA 

Szyli zabawki
dla chorych dzieci

znaniu. Inicjatywa ta została 
zrealizowana w ramach pro-
gramu edukacyjnego Bramy 
Poznania. Odwiedzając tę 
instytucję kultury uczestni-
cy WTZ dowiedzieli się cie-
kawych informacji, między 
innymi o średniowiecznym 
grodzie.

W programie wzięły udział 
placówki: WTZ „Pomost” i 
„Przyjaciele” Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Poznaniu, WTZ 
„Koniczynka” Stowarzysze-
nia Ludzi z Epilepsją, Niepeł-
nosprawnych i ich Przyjaciół 
„Koniczynka”, WTZ „Śmiałek” 

Stowarzyszenia na rzecz Mło-
dzieży Sprawnej Inaczej „Śmia-
łek”, WTZ „Ognik” Stowarzysze-
nia Przyjaciół Niewidomych i 
Słabowidzących „Ognik”, WTZ 
„Krzemień” i „Przylesie” Stowa-
rzyszenia „Na Tak”, WTZ „Ami-
kus” Stowarzyszenia na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin „Amikus” i WTZ „Pomoc 
Maltańska” Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich – Po-
moc Maltańska. Dla każdego 
WTZ przewidziano spotkanie 
trwające około 1,5 godziny. 
Spotkania odbywały się w ter-
minach: 8, 9, 14, 15, 23, 29, 30 
marca i 5 kwietnia. 

Niepełnosprawni zwiedza-
li ekspozycję, gdzie przy po-
mocy audioprzewodników 
wysłuchali opowieści o gro-
dzie, początkach państwa pol-
skiego. Treść przekazu była 
dostosowana do ich potrzeb 
i możliwości. Zainteresowa-
nie wzbudziła między innymi 
grzechotka sprzed tysiąca lat. 
Potem przystąpili do szycia 
zabawek z różnych materia-

łów (np. z fi lcu). Zabawki wy-
pełniono w środku włókniną, 
szeleszczącymi foliami i inny-
mi materiałami dającymi przy-
jemny efekt w dotyku i dźwięk. 
Prace trafi ą do dzieci chorych 
onkologicznie przebywających 
na oddziale szpitalnym. 

KAROLINA KASPRZAK

Zwiedzanie ekspozycji. Na specjalnym nośniku, podświetlonym i umiejscowionym w podłodze, 
niepełnosprawni mogli zobaczyć między innymi grzechotkę sprzed tysiąca lat.

Uczestnicy WTZ „Pomoc Maltańska” przystępują do szycia zabawek.

Twórcza praca dała radość i satysfakcję. 
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Nowa 
placówka
Nowoczesny sprzęt rehabi-

litacyjny i informatyczny, 
specjalistyczne sale do ćwi-
czeń, gabinety lekcyjne wypo-
sażone w przyjazne pomoce 
dydaktyczne – z takich właśnie 
udogodnień od 21 marca tego 
roku korzystają osoby z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną w Centrum Edukacyjno-
Rewalidacyjnym z Zespołem 
Szkół Specjalnych w Oławie w 
województwie dolnośląskim. 
Uroczyście otwarte tego dnia 
Centrum służy wsparciem na 
wszystkich etapach życia. 

To nowoczesna placówka, 
której budowa została dofi -
nansowana między innymi ze 
środków PFRON kwotą około 
1 miliona 300 tysięcy złotych. 
Całość inwestycji wraz z wy-
posażeniem wyniosła ponad 
20 milionów złotych. Budynek 
został stworzony z wykorzysta-
niem nowoczesnych rozwią-
zań, dzięki którym jest możliwe 
zmniejszenie kosztów eksplo-
atacji. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest spółka PRE-FA-
BRYKAT, a projektantami – Al-
fred Michno i Anna Michno z 
Przedsiębiorstwa Usługowego 
„Mag”. O utworzenie Centrum 
zabiegali rodzice uczniów oraz 
miejscowi samorządowcy. 

Centrum jest solidnie przy-
gotowane – w pełni odpowia-
da potrzebom edukacyjnym, 
rewalidacyjnym i rehabilita-
cyjnym osób z niepełnospraw-
nością. W jego skład wchodzi 
wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka, przedszkole 
specjalne, zespoły rewalida-
cyjno-wychowawcze, szkoła 
podstawowa i gimnazjum, 
zasadnicza szkoła zawodowa 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
lekkim, zespoły edukacyjno-
terapeutyczne na etapie szkoły 
podstawowej i gimnazjum dla 
uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 
oraz szkoła przysposabiająca 
do pracy dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. 

W uroczystości otwarcia 
udział wzięła między innymi 
Joanna Wilewska, dyrektor 
Departamentu Wychowania 
i Kształcenia Integracyjnego 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. red.

20 marca mamy dzieci 
chorych onkologicznie, 

które przebywają w Szpitalu 
Klinicznym im. Karola Jon-
schera w Poznaniu, zostawi-
ły na chwilę szpitalne życie i 
odwiedziły pięć poznańskich 
salonów urody, gdzie czekali 
na nie eksperci od fryzur, ma-
kijażu i stylizacji.

To już czwarta edycja „Me-
tamorfoz Mam” dzieci chorych 
onkologicznie, organizowa-
nych przez Drużynę Szpiku 
dla mam, które każdego dnia 
czuwają przy swoich dzieciach 
na oddziale onkologicznym. 
Wspólnie z zaprzyjaźnionymi 
salonami fryzjerskimi zadbano 
o 25 dzielnych kobiet. 

– W tym roku akcja ma dla 
nas dodatkowy, ważny wymiar 
– to preludium do majowych 
Dni Onkologicznych Mam. 
Chcemy także tym projektem 
zwrócić uwagę na odpowie-
dzialność służby zdrowia za 
zapewnienie godnych warun-
ków matkom, które przebywa-
ją na co dzień z dziećmi na od-
dziale. To trudny temat, który 
zaczyna się nie w szpitalach, 
ale u podstaw tworzenia sys-
temu ochrony zdrowia. To jest 
głos Drużyny Szpiku – mówi 
Dorota Raczkiewicz, prezes 
Fundacji Anny Wierskiej „Dar 
Szpiku”.

Drużyna Szpiku stworzy-
ła mamom szanse na kilka 
chwil wytchnienia, spędzenie 
czasu w innym otoczeniu niż 
oddział. Zaprzyjaźnione sa-

lony od kobiecej urody zajęły 
się ich fryzurami, makijażem 
oraz paznokciami. Sprawiły, 
że poczuły się kobieco, bo tej 
naturalnej siły, która buduje ich 
poczucie wartości, potrzeba 
im najbardziej. Do tegorocznej 

CZWARTA EDYCJA „METAMORFOZ MAM”

Bez smutku
na twarzy

akcji przyłączył się salon Hair 
Bazaar Studio Darek & Piotr.

– Tegoroczne „Metamorfo-
zy Mam” pokazały, że w tych 
ciężkich dniach, kiedy ból 
przysłania rzeczywistość, trze-
ba wierzyć mimo wszystko. 
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Nie wolno się poddawać, naj-
trudniejszy czas jest częścią 
tej choroby. Wiem, jak bardzo 
wiele zależy od nas samych, 
farmakologia nie poradzi so-
bie, jeśli chory nie będzie wal-
czył z całych sił. Bardzo dobrze 
rozumiem te mamy i dzieci, bo 
sam siedem lat t emu pokona-
łem zaawansowanego glejaka. 
Dziś pomagam Drużynie Szpi-
ku, dbając o włosy mam i dzie-
ci przed lub po chemioterapii 
– mówi Darek Baranowski, 
stylista, fryzjer i współwłaści-
ciel Hair Bazaar Studio.

Dla tych kobiet takie wyjście 
to coś więcej niż tylko nowa 
fryzura czy zadbane dłonie. 
Uśmiech, który pojawia się, 
gdy spoglądają do lustra. Waż-

ne w tym wszystkim jest to, że 
mogą poczuć wsparcie innych 
ludzi. Nabrać sił.

– Zmiana wyglądu jest tylko 
pretekstem. Mamy otrzymu-
ją znacznie większą wartość, 
która przypomina im o tym, 
że są również kobietami, żo-
nami, przyjaciółkami. Zmiana 
perspektywy daje im poczucie 
większej wartości i siłę do dal-
szych działań – mówi Joanna 
Janowicz, doradca biznesowy 
i trener rozwoju osobistego, 
przyjaciel akcji.

Po takim dniu mamy wraca-
ją piękniejsze i z uśmiechem, 
choćby na kilka chwil. Dzie-
ci marzą o tym, by widzieć je 
bez smutku na twarzy. To siła, 

która niesie wiarę w chorobie i 
determinację w działaniu.

W czwartej edycji wzięły 
udział salony: AirHair Team, 
Akademia Wierzbicki & 
Schmidt, Hair Bazaar Studio, 
Salon Pielęgnacji Włosów J. 
Wujec i Salon Tupet. Akcję 
wsparli również: Bea Beleza, 
Ciereszko Adam Fotografi a, 
Centrum Stomatologii i Im-
plantologii Hercules, Fale Loki 
Koki, Flora East Europe, Joan-
na Janowicz Doradztwo Biz-
nesowe, Orifl ame, Semilac, ES 
Fart Photo Emilia Staszków, 
Warta, Weranda, Wydawnic-
two Publicat.

STANISŁAW FURMANIAK

Darek Baranowski, współwłaściciel
Hair Bazaar Studio Darek & Piotr.

Joanna Janowicz, doradca biznesowy i trener rozwoju osobistego, przyjaciel akcji.
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ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

*
Piszę 
Palcem po sercu
Jak po mapie nieba.
Rozgorzał
Amok szyderczy.
A mnie tylko
Miłość w głowie.
Nikomu
Ciebie nie dam.
Zachowam
W duszy na dnie.
Pięknych dni
Nie sprzedam,
Będę z tobą
Do chwili ostatniej. 

*
Nie liczysz się
Z moimi uczuciami.
Liczysz 
Na moje uczucia
I się nie zawiedziesz. 
W biedzie 
Czy dostatku
Zawsze będziesz
W moim sercu.
O jedyny, najmilszy 
Jeleniu rączy!
Pośród puszcz 
Mówiących,
Śpiący 
Pod mym dachem,
Każdym oddechem
Sprawiasz radość
Ogromną
Mym nerwom
Steranym wojną
O każdy krok.
Zostań, bądź!

Zespół Szkół Specjalnych 
nr 101 w Poznaniu już 

od wielu lat bierze udział w 
kampanii ,,Cała Polska czy-

W szkole 101

ta dzieciom”, realizując pro-
gram ,,Czytające Szkoły‘’. W 
programie uczestniczą kla-
sy szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym.

Dziadkowie czytają dzieciom.

„Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę…”

Dzień postaci z bajek.
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czytanie, ale także poprzez inne, 
o wiele ciekawsze i bardziej do-
stępnie dla dzieci formy.

Wszyscy uczniowie są aktyw-
nymi czytelnikami szkolnej bi-
blioteki. Prowadzą zeszyty lektur, 
uczestniczą w konkursach czy-
telniczych, angażują się w prace 
na rzecz biblioteki. Nawiązaliśmy 
współpracę z Publiczną Biblio-
teką Pedagogiczną w Poznaniu, 
gdzie podczas spotkań pozna-
jemy życiorysy znanych pisarzy 
oraz uczestniczymy w warszta-
tach tematycznych. 

W zeszłym roku szkolnym ,,Wę-
drowaliśmy z bajką po Europie” 
poznając literaturę dziecięcą tych 
państw i jej twórców. Odwiedzili-

lubią czytać

,,Mity greckie”. Czytając odbyli-
śmy wiele podróży, zwiedziliśmy 
także Anglię, Rosję, Francję oraz 
inne kraje, poznając ich zabytki, 
położenie geografi czne oraz do-
tyczące ich ciekawostek. Roczny 
cykl spotkań podsumowaliśmy na 
forum szkoły przedstawieniem, w 
którym wystąpili uczniowie i na-
uczyciele. W tym roku szkolnym 
,,Podróżując z legendą po Polsce” 
przybliżamy uczniom najważ-
niejsze miasta Polski, historię ich 
powstania, zabytki i zwyczaje. Do 
dnia dzisiejszego zwiedziliśmy 
Kraków, Gniezno, Toruń, War-
szawę, Poznań i Gdańsk, a przed 
nami jeszcze Katowice, Zakopane 
oraz Wrocław.

ści. Czytali dla naszych uczniów 
dziadkowie, rodzice, harcerze, 
pan policjant, pani pielęgniarka, 
odwiedził nas także Mikołaj z 
Elfami.

Ważnym elementem naszej 
działalności jest przygotowywa-
nie inscenizacji bajek i wierszy 
dla dzieci, w których główne role 
odgrywają uczniowie w asyście 
nauczycieli. Efekty naszej pracy 
prezentujemy całej społeczności 
szkolnej oraz dzieciom z zaprzy-
jaźnionych przedszkoli.

Nasi uczniowie zapoznali się 
również z procesem powstawa-

nia książki od pomysłu do druku, 
dzięki spotkaniom ze znanymi 
pisarzami. W murach naszej 
szkoły gościli Paweł Beręsewicz, 
Łukasz Wierzbicki, Weronika 
Kurosz, Grażyna Pawlaczyk oraz 
Arkady Radosław Fiedler.

Działalność, którą prowadzi-
my, sprawia naszym podopiecz-
nym wiele radości i satysfakcji. 
To motywuje nas do dalszych, 
ciekawszych sposobów zaraża-
nia dzieci i młodzieży literaturą, 
bo – jak pisała Wisława Szym-
borska – ,,Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką so-
bie ludzkość wymyśliła‘’.

JUSTYNA KWAŚNIEWSKA
MAGDALENA WÓJCIK

Większość naszych podopie-
cznych nie opanowała techni-
ki czytania, dlatego też na nas 
dorosłych spoczywa obowiązek 
wprowadzenia ich w świat lite-
ratury. Nasze spotkania z książką 
odbywają się nie tylko w tradycyj-
ny sposób, czyli poprzez głośne 

śmy Szwecję czytając fragmenty 
książki Astrid Lindgren ,,Dzieci z 
Bullerbyn”, w Danii zaczytywali-
śmy się w baśniach Hansa Chri-
stiana Andersena, we Włoszech 
śledziliśmy losy Pinokia, ,,Mu-
minki” przybliżyły nam Norwe-
gię, a będąc w Grecji poznaliśmy 

Z bajką przez kraje i kontynenty.
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Słuchając bajek poznajemy świat. 

Tym razem w szkole jak w bajce.

Wyprawa w świat baśni.

Corocznie obchodzimy uro-
dziny Kubusia Puchatka, Między-
narodowy Dzień Postaci z Ba-
jek, Dzień Babci i Dziadka oraz 
organizujemy wiele spotkań, 
których nieodzownym elemen-
tem jest głośne czytanie bajek i 
wierszy przez zaproszonych go-
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21 marca jak co roku 
świętowano pierwszy 

dzień wiosny. Tego dnia na 
poznańskim Placu Mickie-
wicza, z okazji Światowe-
go Dnia Osób z Zespołem 
Downa, członkowie Stowa-
rzyszenia „Na Tak” oraz za-
przyjaźnionych organizacji 
pozarządowych spotkali się 
na 4 edycji „Marszu Na Tak” – 
wydarzenia zorganizowane-
go przez wyżej wymienione 
Stowarzyszenie, którego ce-
lem było ukazanie codzien-
nego życia i cech charakteru 
ludzi z trisomią chromoso-
mu 21. 

Uczestnicy marszu przeszli 
od Placu Mickiewicza ulicą św. 
Marcin i Al. Marcinkowskiego 
na Plac Wolności, gdzie odbył 
się pokaz taneczny. Wolon-
tariusze Hospicjum „Palium” 
Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej Oddział w Pozna-
niu uczyli tańca belgijskiego, 
gdyż tego dnia obchodzo-
no również Dzień Motyla. W 
„Marszu Na Tak” udział wzię-
li między innymi uczniowie 
Szkoły Podstawowej „Łejery”, 
podopieczni Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną – Koło w Poznaniu oraz 
placówek Stowarzyszenia „Na 
Tak”. 

Światowy Dzień Osób z 
Zespołem Downa (w języku 
angielskim World Down Syn-
drome Day) to święto usta-

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA W POZNANIU

Mieć przyjaciela 
z trisomią

nowione przez Europejskie 
Stowarzyszenie Zespołu Do-
wna w 2005 roku. Jego celem 
jest zwiększanie społecznej 
świadomości na temat ze-
społu Downa i popularyzacja 
aktywności ludzi z trisomią 
w różnych sferach życia. 
(za: wikipedia.org). Podczas 
„Marszu Na Tak” organizato-
rzy rozdawali uczestnikom 
ulotki informacyjne w kształ-
cie litery X z wymienionymi 
cechami charakteru ludzi z 
zespołem Downa jak uczci-
wość, szczerość, życzliwość, 
pogoda ducha, serdeczność, 
empatia, ciekawość świata, 
dystans do siebie, otwartość. 
Tacy właśnie są ludzie z tri-
somią. 

Zespół Downa to nie cho-
roba, ale odmienność bio-
logiczna człowieka, którego 
natura wyposażyła w dodat-
kową informację genetyczną 
chromosomu 21 (lub chro-
mosomu X). To ona właśnie 
modyfi kuje rozwój i kształtuje 
cechy wyróżniające daną oso-
bę spośród innych ludzi. Jako W „Marszu Na Tak” wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej „Łejery”.

Barwny korowód idzie ulicą św. Marcin.
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pierwszy charakterystyczny 
wygląd osób z dodatkowym 
chromosomem 21 opisał an-
gielski lekarz John Langdon 
Down – tego można było do-
wiedzieć się podczas marszu 
z ulotki informacyjnej. 

W dawnych czasach zespół 
Downa był nazywany mongo-
lizmem. Obecnie wiemy na 
jego temat coraz więcej, ale i 
tak wciąż wiedza Polaków w 
tym temacie jest niewystar-
czająca. Mimo postępu edu-

kacji zdrowotnej i cyfryzacji, 
nadal słyszymy jak dzieci na 
podwórku lub w autobusie 
wyzywają się od „Downów”. 

Szacuje się, że na świecie 
żyje ponad 10 milionów osób 
z zespołem Downa, w Polsce 
– około 60 tysięcy. W niektó-
rych krajach dzieci z trisomią 
są nie tyle nękane i prześla-
dowane, ile w ogóle zakazuje 
się ich rodzenia. 15 marca tego 
roku portal gosc.pl podał, że w 
Islandii 100% dzieci zdiagno-

zowanych z zespołem Downa 
jest abortowanych. Dalej czy-
tamy, że: „Islandia to pierwszy 
kraj, który tak skutecznie „po-
zbył się” problemu w postaci 
dzieci z zespołem Downa i 
wdraża politykę świata „wol-
nego” od tego syndromu. Tro-
pem Islandii podąża Dania. 
Prognozuje się, że za 10 lat 
będzie krajem bez dzieci z ze-
społem Downa”. 

Wśród ludzi z trisomią nie 
brak wybitnie utalentowa-
nych, osiągających sukcesy 
w sporcie, kulturze, a nawet 
w nauce (Karen Gaff ney jest 
pierwszą na świecie osobą z 
zespołem Downa, która otrzy-
mała tytuł Honoris Causa). 
Dzięki szczerości i serdeczno-
ści łatwo zyskują sobie sym-
patię i nawiązują znajomości. 
W relacjach z ludźmi są za-
wsze prawdomówni. Umieją 
zatroszczyć się o bliskiego 
w chorobie, reagują gdy wi-
dzą niebezpieczeństwo. Mieć 
przyjaciela z trisomią to dar.

KAROLINA KASPRZAK

Na Placu Wolności.

Tłum zebrał się, aby dowiedzieć się więcej o zespole Downa i wspólnie tańczyć.

Pierwszy popis taneczny.

Wolontariuszki Hospicjum „Palium” uczą tańca belgijskiego.
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Z INICJATYW ŚRODOWISKOWEGO

2 marca dziesięcioosobowa 
grupa uczestników naszej 

„Iskry”, wraz z dwoma tera-
peutami, uczestniczyła w wy-
cieczce na kręgielnię w Cen-
trum Handlowym „Posnania”. 

Było miło, wesoło i sporto-
wo. Lubię kręgle, zdobyłam 
dużo, bo aż 95 punktów i zaję-

W naszej „Iskrze” mamy 
windę dla tych, co mają 

kłopoty z chodzeniem po 
schodach, zwłaszcza dla osób 
na wózkach. 

Ale jest ona pomocą, a nawet 
atrakcją dla wszystkich uczest-
ników naszego Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, a także 
terapeutów. Niektórzy lubią się 
w niej nawet fotografować… 

Na zdjęciu w windzie nasz 
kolega, uczestnik „Iskry” Marcin 
Szambelan. 

ANNA KONOPACKA

Mamy windę
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Na kręgle do Posnani i
mnie bardzo zainteresowała. 
A potem to już poszliśmy na 
przystanek tramwajowy i wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną 
do „Iskry”. Dziękujemy panu 
Maciejowi, że organizował dla 
nas wyjście. 

ANNA KONOPACKA 
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Autorka tekstu.

łam drugie miejsce. Dawno nie 
byłam w Posnanii, więc ucie-
szyłam się, że tam jedziemy, 
mimo że pogoda była brzydka. 
Po bowlingu przeszliśmy się 
po markecie. Kupowaliśmy 
sobie jedzenie i zwiedzaliśmy 
różne sklepy. W jednym z nich 
oglądaliśmy biżuterię, która 

Marcin Szambelan. Magdalena Szymańska.

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

*
Kim mógłbyś być,
człowieku, 
gdyby nie wiatr
wzburzony,
co połamał
twoje marzenia
jak gałęzie?
Czy jesteś dębem,
czy osiką,
złamany w sobie
nie zajdziesz daleko.
Kim byłbyś,
Gdyby nie los
Prześmiewca,
który nogę podkłada
na zakrętach?
Już dawno 
z rąk twoich 
się wyrwało,
życie twoje,
ale jakby obce.
Tutaj, gdzie jesteś,
Jest susza
i nawet łzy 
wyschły.
Stworzony 
jako olbrzym,
z lalkami leżysz
w szufl adzie. 

*
Jestem głodna
strawy dla duszy.
Jestem głodna 
twego uczucia.
Umebluj 
moje wnętrze sobą.
Przyjdź z naręczem
pomysłów 
na przyszłość.
Ustaw
w równym rzędzie
swoje myśli
i daj wytchnienie
zmysłom.
Nie znikaj jak sen.
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DOMU SAMOPOMOCY „ISKRA” W POZNANIU

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Iskra” przy ulicy 

Pamiątkowej w Poznaniu jest 
moim drugim domem. Tutaj 
jest zawsze bardzo miło i we-
soło, i co dzień pełno ludzi. 
Każda pracownia ma tera-
peutę i uczestników, a każdą  
pracownię można polubić, bo 
są ciekawe zajęcia. Mamy no-
wych terapeutów: Dominikę,  
Marzenę i Macieja,  są super. 

Mamy też salę gimnastycz-
ną w drugim budynku Domu 
Dziecka, chodzimy tam z tera-
peutą Marcinem na ćwiczenia 
i grać w piłkę. Bardzo lubię  
chodzić  do ośrodka. Mam tu 
swoich ulubionych terapeu-
tów. Zresztą wszystkich bar-
dzo lubię i ze wszystkimi  roz-
mawiam. A dowodzi Tomek, 
kierownik naszej „Iskry”. Nasze 
atrakcje to wyjazdy i wycieczki, 
a także różne święta, które ob-
chodzimy w siedzibie „Iskry”. 
Organizujemy tu dyskoteki  i 
zabawy. Zajmujące i ciekawe 
są zajęcia w pracowniach: 
plastycznej, edukacyjnej,  psy-
chologicznej, rehabilitacyjnej, 
muzycznej, kulinarnej, kompu-
terowej. 

Jesteśmy w różnym wieku. 
Mamy ładne łazienki i kuch-
nię. Zajęcia są dobrze zor-
ganizowane, terapeuci mają 

My z „Iskry” byliśmy u na-
szych przyjaciół w Dzien-

nym Ośrodku Adaptacyjnym 
przy ulicy Saperskiej w Pozna-
niu. 

Pani oprowadziła nas po 
pracowniach, opowiadała o 
prowadzonych w nich zaję-
ciach. Potem poszliśmy na 
piętro, gdzie uczestnicy Ośrod-
ka przeprowadzili z nami wy-
wiad. Każdy z nich zadawał 
nam pytania, a my odpowia-
daliśmy. 

Oni też opowiadali o swoim 
ośrodku. Pokazali nam swoją 
gazetkę.  Przyjęli nas herbatą i 
kawą oraz ciasteczkami. 

ANNA KONOPACKA

W naszej „Iskrze”

oryginalne pomysły na prace, 
które mamy wykonać. Nam, 
uczestnikom, też nie brakuje 
pomysłów. Mamy możliwość 
realizowania naszych talentów 
na miarę naszych możliwości. 
U nas jest zawsze czysto, jest 
pani która sprząta, też jest miła 
i uśmiechnięta, gdy pracuje dla 
nas. Terapeuci to zawód trud-
ny, ale oni zawsze witają nas z 
uśmiechem. Marcin robi nam 
zdjęcia, Ola gazetki i kroniki, 

a z Marcinem Książakiem gra-
my, śpiewamy i rozmawiamy 
na różne tematy. Kocham te-
rapeutów i wszystkie osoby w 
„Iskrze”. Lubię tu przebywać. 
Dojeżdżam na Pamiątkową 
autobusem i tramwajem, bo 
mieszkam na Osiedlu Bajko-
wym w Poznaniu.

Jak to się stało, że znalazłam 
się w „Iskrze”? Po prostu już nie 
chodzę do szkoły. Przyszłam tu 
i bardzo mi się podoba to miej-

Z wizytą u przyjaciół
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My w gościnie u naszych przyjaciół.

sce, bo mogę nadal pracować i 
uczyć się. I być z ludźmi, któ-
rzy mnie lubią i kochają. Sta-
ram się być aktywna i wzoro-
wa, biorę udział we wszystkich 
zajęciach. Rozumiem wszyst-
kich i wszyscy mnie chwalą. 
Zajęcia z wami są dla mnie 
wszystkim. Ufam wam i  cieszę 
się bardzo, że was mam. 

ANNA KONOPACKA
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA”  

Autorka tekstu.
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Proszę o pomoc na leczenie i 
rehabilitację mojego ciężko 

chorego 11-letniego syna Artu-
ra, który urodził się z ciężką po-
stacią obustronnego, spastycz-
nego porażenia mózgowego. W 
wieku dwóch lat wykryto u nie-
go bardzo poważną wadę wzro-
ku. Obecnie cierpi na postępu-
jący zanik nerwu wzrokowego, 
oczopląs, krótkowzroczność i 
zez zbieżny.

Jako samotna matka wycho-
wująca troje dzieci – oprócz 
Artura 3-letnią Marcelinkę i 
7-letnią Izę – znalazłam się 
w bardzo trudnej sytuacji fi -
nansowej. Nie mogę liczyć na 
pomoc byłego męża, nie mam 
z nim kontaktu. Pracy podjąć 
nie mogę z powodu opieki nad 
synem i mamą, która jest po 
amputacji piersi, z przerzutami 
choroby nowotworowej na płu-
ca i postępującą astmą. Miesz-
kaliśmy z mamą i dziećmi w ka-
walerce, w jednym pokoiku, ale 
tak się już nie dało w pięcioro, 
z ciężko chorą mamą i Arturem. 
Więc wynajęłam mieszkanie, 
lecz nie wiem, co nas tu czeka, 
bo nie stać mnie na czynsz.

Nasze dochody to świadcze-
nia z Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie, alimenty, 500+ na 
troje dzieci, emerytura mamy – 
wszystko razem to około 4.400 
złotych miesięcznie. Mimo to 
wydatki znacznie przekracza-
ją tę sumę. Mieszkamy na wsi, 

8 marca w Warsztacie Terapii Zajęciowej ,,Promyk” w Otuszu 
obchodziliśmy uroczyście Dzień Kobiet, w którym wszystkie 

nasze dziewczyny poczuły się wyróżnione i docenione przez 
chłopaków. 

Każdej uczestniczce przysługiwał tytuł miss. Na przykład tytuł 
ten w kategorii muzyka nadano wszechstronnie umuzykalnionej 
Aleksandrze Tonder. Natomiast tytuł miss wykreślanek przyzna-
liśmy Agnieszce Andraszyk. W tym dniu nasze kobiety zosta-
ły również obdarowane lizakami przez kolegów z Warsztatu, a 
przez prezesa Bogdana Maćkowiaka – tabliczkami czekolady. 

Dzień Kobiet był dla naszych uczestniczek naprawdę wyjąt-
kowy, ponieważ tylko na tę okazję otwarto u nas salon kosme-
tyczny. Dziewczyny, które miały ochotę, mogły w nim skorzystać 
z wykonania makijażu i fryzury. Ten dzień przebiegał w ciepłej, 
przyjaznej atmosferze, na rozmowach z koleżankami, tańcach i 
poczęstunku. Na koniec wszystkie panie, z pięknymi fryzurami i 
makijażem, stanęły do pamiątkowego zdjęcia. 

PATRYCJA ORACZ
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

9 marca w Zespole Dziennych 
Domów Pomocy Społecz-

nej Filia nr 4 „Klub Starówka” 
w Poznaniu odbył się wernisaż 
wystawy obrazów poznanianki 
Marii Kosmowskiej. Przywita-
ła gości Dorota Podgórska, in-
struktor kulturalno-oświatowy 
„Starówki” .

Pani Maria zawsze intere-
sowała się rysunkiem i malar-
stwem. Ale te zaczęła realizo-
wać dopiero na emeryturze, 
dwanaście lat temu, najpierw w 
Domu Kultury „Na pięterku”, na-
stępnie w Centrum Kultury Za-
mek, a obecnie w pracowni Lu-
cyny Smok w Rogalinku. Należy 
do Ekologicznego Stowarzysze-
nia Środowisk Twórczych. 

W „Starówce” wystawiła oko-
ło 40 prac: portrety, pejzaże, 
kwiaty oraz około sto pisanek – 
wydmuszek gęsich jajek. Zdra-
dziła kilka technik ich ozdabia-
nia, m.in. malowanie, reliefy, 
decoupage. Bliskim jej tema-

Pejzaże, kwiaty...
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Maria Kosmowska.

Dla każdej pani 
– tytuł miss

tem są góry i drzewa. Uprawia 
technikę olejną, ale tworzy też 
akwarele i suche pastele. Ma w 
swoim dorobku kilka wystaw 
indywidualnych.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Pamiątkowe zdjęcie pań z pięknymi fryzurami i makijażem. 
Z lewej prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak.

„Nie wiem, 
co z nami będzie...”

skąd wszędzie jest daleko. Syna 
dowożę codziennie do szkoły 11 
kilometrów w jedną stronę, raz 
w tygodniu na kosztowną hipo-
terapię (lekarz zaleca częściej, 
ale nie stać mnie na to) i 50 
kilometrów w jedną stronę na 
rehabilitację. Łącznie pokonuję 
dziennie około 44 kilometry. Do 
Artura dojeżdża też dwa razy 
w tygodniu logopeda, zajęcia 
kosztują mnie 50 złotych za pół 
godziny. Raz w tygodniu dowo-
żę syna na basen, to też kosz-
tuje – i zabieram ze sobą dwie 
córki, bo nie mam ich z kim zo-
stawić. 

Artur wymaga stałego lecze-
nia i rehabilitacji. Jest pod opie-
ką okulisty i neurologa. Cały 
czas walczę z jego chorobami, 
marzę, aby w przyszłości był 
samodzielny i niezależny. Ale 
już nie daję rady, nie wiem, co 
z nami będzie. W większości 
muszę korzystać z lekarzy i re-
habilitantów prywatnie, bo na 
przykład Arturek może mieć 
na NFZ tylko 10 zabiegów rocz-
nie, a przecież okażą się one 
skuteczne tylko wówczas, jeśli 
będą stosowane systematycz-
nie przez cały rok. Niedawno 
ortodonta poinformował mnie, 
że synek musi mieć stały aparat 
na ząbki. Niestety, nie stać mnie 
na ten „luksus”. Aparat nie jest 
refundowany przez NFZ. 

Moje dzieci są bardzo po-
krzywdzone przez los. Z braku 
pieniędzy muszę im wszystkie-
go odmawiać. Na domiar złego 
mam stary samochód, stale się 
w nim coś psuje, muszę go na-
prawiać, bo jak bez samochodu 
pomogę synowi, którego co-
dziennie dowożę do szkoły i le-
karzy? Każdego dnia modlę się 
o zdrowie mojego syna, córek i 
mamy. 

Kto chciałby nam pomóc, 
może wpłacić darowiznę na mój 
rachunek bankowy SGB Konto 
„Prestiż” 53-9550-0003-3002-
0005-2083-0001.

JUSTYNA SZCZEPAŃSKA
MORZYCE 8 M. 14

88-231 BYTOŃ

Od redakcji:

Skany orzeczenia o niepeł-
nosprawności Artura Szcze-
pańskiego i inne dokumenty 
lekarskie znajdują się w na-
szym posiadaniu.
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Osoby z niepełnosprawno-
ściami, a także dzieci z 

wielkopolskich szkół, uczest-
niczyły 19 marca w trzecim 
już w tym roku rajdzie tury-
styczno-krajoznawczym zor-
ganizowanym przez Oddział 
Środowiskowy Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego Poznań-Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśko-
wiaka i Koło PTTK „Łaziki” 
przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Swarzędzu. Był to rajd 
pod hasłem: „Witamy wiosnę 
na szlaku kościołów drewnia-
nych”. 

Miłośników turystyki nie 
przestraszyły kłębiące się nad 
nimi ciemne chmury. Tradycyj-
nie do wyboru było kilka tras. 
Niepełnosprawni mogli wybrać 
na przykład trasę autokarowo-
pieszą, w pełni przystosowaną 
do ich potrzeb, i zwiedzić pie-
szo okolice Sławy Wlkp, Szczo-
drochowa i Rejowca. Z kolei 
podróżując rowerem inną trasą 
można było zobaczyć urokliwy 
rezerwat przyrody „Śnieżycowy 
Jar”, gdzie każdego roku na po-
czątku wiosny widać rozkwit 
śnieżycy wiosennej. Meta rajdu 
była zlokalizowana na terenie 
Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
Poznańskim. Rejowiec to wieś 
położona w powiecie wągro-
wieckim w gminie Skoki. Zało-
żył ją w 1626 roku Andrzej Rej, 

Niedziela
na szlaku kościołów

wnuk Mikołaja Reja, dla pro-
testanckich osadników przy-
byłych z Pomorza i Branden-
burgii. W Rejowcu znajduje się 
modrzewiowy kościół poewan-
gelicki zbudowany z 40-centry-
metrowych belek (Kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa), 
którego wnętrze mieli okazję 
zobaczyć uczestnicy rajdu. W 
kościele znajduje się między in-
nymi 13 zachowanych trumien-
nych tabliczek polskiej szlachty 
kalwińskiej z XVII wieku. Licz-
ne okoliczne szlaki piesze i 
rowerowe umożliwiły aktywne 
spędzenie wolnego czasu.

Rajdy turystyczne PTTK w 
znaczący sposób przyczynia-
ją się do poszerzania wiedzy 

Wielkopolan o regionie. Turyści 
nie tylko zbierają znaczki raj-
dowe, ale też różnego rodzaju 
foldery i zdjęcia – te pamiątki 
mają dla nich szczególną war-
tość. Ich mieszkania zdobią pu-
chary za udział w wyprawach, 
które wręczano także podczas 
wyżej wymienionego rajdu. 

Najliczniejszą drużyną tym 
razem była grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 51 w 
Poznaniu (I miejsce), Szkolne 
Koło PTTK „W zasięgu ręki” przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach 
(II miejsce) i grupa seniorów z 
Koła PTTK im. Henryka Potra-
wiaka przy Instytucie Obrób-
ki Plastycznej w Poznaniu (III 
miejsce). Rozstrzygnięto kon-
kurs na najładniejszą marzan-

nę – I miejsce zdobyła Anielka 
Godek, II – rodzina Drzewiec-
kich i Ola Kowalska, III – Ksa-
wery Goryniak. Organizację 
rajdu wsparło Miasto Poznań, 
Gmina Skoki, Gmina Swarzędz 
oraz Stowarzyszenie Edukacyj-
ne „Tęcza” w Jabłkowie. Udział 
wzięło 216 osób, w tym 69 z 
niepełnosprawnościami. 

Miło nam poinformować, że 
redakcja „Filantropa Naszych 
Czasów” otrzymała podczas raj-
du wyróżnienie Rady do spraw 
Turystyki PTTK „za działalność 
turystyczną i krajoznawczą na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz za okazane im serce i po-
moc”. Popularyzację inicjatyw 
turystyczno-krajoznawczych 
adresowanych do osób z nie-
pełnosprawnościami uważamy 
za niezwykle istotną dla upo-
wszechniania ich aktywności 
społecznej i kulturalnej. 

KAROLINA KASPRZAK

Budynek Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
gdzie była zlokalizowana meta rajdu.

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą marzannę.

Przedstawiciele Szkolnego Koła PTTK „W zasięgu ręki” 
z Eugeniuszem Jackiem, komandorem rajdu (z lewej).

W Śnieżycowym Jarze.
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Na dzień 7 marca przypa-
dło nasze kolejne spo-

tkanie w Klubie Rodzica przy 
Zespole Szkół Specjalnych nr 
101 w Poznaniu. Było to spo-
tkanie niezwykłe i inne niż 
wszystkie dotychczasowe.

Po raz pierwszy opuściliśmy 
jako Klub gościnne mury szkoły. 
Spotkaliśmy się w miejscu je-
dynym w swoim rodzaju, które 
zrodziło się z pasji i wiary, że 
jak się chce, to można wszystko 
– w „Moim Teatrze” przy ulicy 
Gorczyczewskiego w Pozna-
niu. 

Na pierwszy rzut oka teatr 
ten nie przystaje do naszych 
wyobrażeń o świątyni sztuki. 
Nie ma tu kurtyny, wyścieła-
nych krzeseł i kryształowych 
lamp. Ale jest wspaniała, ro-
dzinna atmosfera i rewelacyjny, 
współczesny repertuar. Marek 
Zgaiński, pomysłodawca, twór-
ca i właściciel tego teatru, sześć 
lat temu uwierzył, że Melpome-
na może zamieszkać w starej 
myjni samochodowej i nie ob-
razi się z tego powodu. Od tego 
czasu z powodzeniem i przy 
pełnej widowni wystawiane są 
jednoaktówki autorstwa i w re-
żyserii pana Marka.

Nam było dane obejrzeć nie-
zwykle prawdziwą i przeza-
bawną satyrę na współczesne 
społeczeństwo „Rokendroll 
albo mów mi teściu”. Na wi-
downi zasiedli rodzice z Klubu, 
nauczyciele – przyjaciele Klubu 
oraz klubowi goście – instruk-

Od kilku lat uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych 

nr 101 w Poznaniu, wraz ze 
swoimi nauczycielami, nie-
zwykle aktywnie włączają się 
w liczne zbiórki ekologicz-
ne. Celem tych działań jest 
zdobycie międzynarodowego 
certyfi katu Zielonej Flagi oraz 
tytułu Eco- School. 

Zaangażowanie dzieci i 
młodzieży w ogłaszane zbiórki 
jest niewiarygodne. Do szkol-
nego magazynu Eko trafi ają 
niezliczone kilogramy makula-
tury, worków wypełnionych po 

16 marca odbył się kon-
kurs recytatorski, w 

którym udział wzięli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Zespole Szkół Specjalnych nr 
101 w Poznaniu. Celem było 
wspieranie uzdolnień i po-
moc w rozwijaniu zaintereso-
wań uczniowskich oraz upo-
wszechnianie kultury żywego 
słowa wśród dzieci.

Prezentacja umiejętności 
uczniów, opanowanie pamię-
ciowe tekstu, płynna recytacja, 
ruch, strój dostosowany do 
treści – zachwyciły jury i pu-
bliczność, która obdarowała 
wszystkich występujących go-

Nasz „Mój Teatr”
torzy, którzy prowadzili nasze 
wcześniejsze spotkania.

Po blisko godzinnym, przery-
wanym salwami śmiechu spek-
taklu nadszedł czas na podzię-
kowanie aktorom i wspólną 
fotografi ę. 

W dalszej części spotkania 
obchodziliśmy mały jubileusz. 
Wyrazy wdzięczności od klubo-
wiczów usłyszała nauczycielka 
Maria Gawron. To właśnie ona 
pięć lat temu powołała do ży-
cia Klub Rodzica w ZSS nr 101 
w Poznaniu. Przez te pięć lat 
przez Klub przewinęło się wie-
le osób, niektóre tylko raz nas 
odwiedziły, inne przychodzą 
okazjonalnie, a jeszcze inne są 
na każdym spotkaniu.

Przez ten czas odbyło się 35 
bardzo różnych warsztatów, 
zawsze było miło, rodzinnie, a 
tu „naładowane akumulatory” 
pozwalały nam z optymizmem 
zmagać się z trudami życia 

codziennego. Właśnie za to 
wszystko Pani Maria otrzymała 
podziękowania, brawa, symbo-
liczny kwiatek i życzenia kolej-
nych jubileuszy.

Był czas na serwowaną ze 
scenicznych desek kawę i cia-
sto oraz na dyskusję o spekta-
klu, teatrze i o najbliższych klu-
bowych planach. Dziękujemy 
Joannie Nawrockiej z „Mojego 
Teatru” za pomoc przy orga-
nizacji teatralnego spotkania i 
za to, że dbała o nas przez cały 
czas pobytu w tym gościnnym 
miejscu.

DARIA KRZYSZKOWIAK 
MAMA GABRYSI 

UCZENNICY ZSS NR 101
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Podziękowania dla aktorów „Mojego Teatru”. Od lewej:
Maria Gawron, uczestniczki Klubu Rodzica Daria Krzyszkowiak 

i Magdalena Wolska oraz aktorzy: Tadeusz Falana, 
Aleksandra Skirecka i Wiesław Krupa.

Klub Rodzica w „Moim Teatrze”.

Podziękowania dla Marii 
Gawron (z lewej), założycielki 

i opiekunki Klubu Rodzica. 
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50 drzewek 
za makulaturę

Radość i sztuka
szkolnych recytacji

gotowały do niego uczniów 
Maria Gawron, Kinga Szyma-
nek i Marta Kuźniewska. At-
mosferę radości uczniowskich 
występów recytatorskich, żywe 

zainteresowanie publiczności 
oddają zdjęcia Katarzyny Sójki.

22 marca w Szkole Pod-
stawowej nr 20 na osiedlu 
Rzeczypospolitej odbył się X 

Międzyszkolny Konkurs Re-
cytatorski pod hasłem „Mój 
ulubiony dzień” dla dzieci z po-
znańskich szkół specjalnych i 
integracyjnych. Oto uczniowie, 
którzy na tym etapie konkur-
su reprezentowali ZSS nr 101: 
Jakub Fabis, Wiktoria Pawlak, 
Jakub Grajczyński, Agniesz-
ka Szajstek, Mikołaj Chudy, 
Gabriela Krzyszkowiak i Sta-
nisław Szary. Obszerniej po-
informujemy na ten temat w 
majowym wydaniu „Filantro-
pa”. mg
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rącymi oklaskami. Wszyscy też 
młodzi recytatorzy otrzymali 
nagrody ufundowane przez 
działające w naszej szkole Koło 
TPD – Koło Pomocy Dzieciom. 
Konkurs zorganizowały i przy-

brzegi nakrętkami od butelek, 
zużyty sprzęt elektroniczny. 
Każdy oddany materiał jest 
udokumentowany specjalnym 
stemplem na indywidualnej 
karcie ucznia. Na tej podstawie 
przyznawane są nagrody dla 
tych osób, które aktywnie brały 
udział w zbiórkach.

Ważnym motywem organi-
zowania wymienionych dzia-
łań jest wdrożenie uczniów 
do postawy eko (zachowań 
sprzyjających ochronie śro-
dowiska naturalnego) w życiu 
codziennym oraz integracja 
społeczności szkolnej z ro-
dzinami uczniów, które także 

chętnie i aktywnie włączają się 
do zbiórek. 

Szkoła wzięła udział w ak-
cji „Drzewko za makulaturę”, 
którą ogłosiła fi rma Stena Re-
cykling pod patronatem „Głosu 

Wielkopolskiego”. Był to jedno-
cześnie konkurs na zebranie 
jak największej ilości makula-
tury. My, z wynikiem 2.485 kg. 
zajęliśmy I miejsce. Otrzyma-
liśmy w nagrodę nie tylko 50 

drzewek i dyplom Eko Szkoły, 
ale i artykuł o naszym sukce-
sie, który ukazał się na łamach 
„Głosu Wielkopolskiego”.

Drzewka stały się nie tylko 
ozdobą szkoły, ale i miłym pre-
zentem dla naszych licznych 
Przyjaciół.

Uczniowie – członkowie 
powołanego na terenie szko-
ły Eko-Komitetu, pracują pod 
czujnym okiem opiekunów 
Samorządu Uczniowskiego. 
Zbiórki wciąż trwają i mamy 
nadzieję na zdobycie zaszczyt-
nego tytułu Eko-School oraz 
przyznanie nam Zielonej Flagi!

NAUCZYCIELE 
I UCZNIOWIE 

ZSS NR 101 W POZNANIU
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W Szkole Podstawowej nr 
26 przy ulicy Berwiń-

skiego w Poznaniu działa 
Szkolne Koło Wolontariatu, 
do którego należą ucznio-
wie od IV do VI klasy. Aby 
pomóc podopiecznym Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia 
Wolontariuszy Opieki Palia-
tywnej „Hospicjum Domo-
we”, zorganizowali 17 marca 
wraz z nauczycielami Pierw-
szy Koncert Charytatywny na 
rzecz tej organizacji. 

– Przedstawiciele Stowarzy-
szenia odwiedzili naszą szkołę 
podczas lekcji wychowawczej 
i przybliżyli nam, czym się ono 
zajmuje i jak działa. W ten spo-
sób nawiązała się współpraca. 
W koncercie wystąpiły zespoły 
Diesel Hangowers i Poznań-
skie Słowiki. A prowadzili go 
uczniowie VI lasy Julia Sawada 
i Dominik Krause – powiedzia-
ła Karolina Ratajczak, nauczy-
cielka.

W trakcie koncertu można 
było wziąć udział w licytacji i 
wygrać wiele cennych przed-
miotów m.in. obrazy, bilety 
do kina czy teatru, vouchery. 
Uczniowie dotarli do aktorów 
– Macieja Stuhra i Pawła Mała-
szyńskiego, którzy przekazali 
na licytację książkę oraz zdję-
cia z autografami.

W pomoc zaangażowały 
się również wolontariuszki 
Stowarzyszenia, które miały 
stoisko z ręcznie wykonanymi 
kartkami okolicznościowymi.

Uczniowie dla
„Hospicjum domowego”

– W „Hospicjum Domowym” 
zajmujemy się przede wszyst-
kim naszymi podopiecznymi, 
ale wykonujemy również inne 
rzeczy, jak chociażby ręcznie 
robione kartki świąteczne, 
imieninowe, urodzinowe, które 
mogli kupić goście koncertu. 
W ten sposób pomagamy Sto-
warzyszeniu – mówi Krystyna 
Napierała, wolontariuszka.

O działalności „Hospicjum 
Domowego” mówił jego prezes 
dr Krzysztof Sawiński. Wspo-
mniał o roli wolontariuszy, któ-
rzy wnoszą w życie chorych 
ludzi dużo uśmiechu i radości. 
Potrzymają za rękę, wysłucha-
ją, podadzą herbatę czy popra-
wią poduszkę. 

– Przypominamy młodym 
ludziom, że oni kiedyś będą 
na naszym miejscu i powinni, 

jeżeli trzeba, zaopiekować się 
osobami starszymi – dodał dr 
Sawiński.

Obecne możliwości lokalo-
we „Hospicjum Domowego” 
nie zaspokajają potrzeb, dla-
tego trwa budowa nowego 
hospicjum stacjonarnego dla 
podopiecznych, zarówno dzie-
ci jak i dorosłych. Docelowo 
ma być 5-10 łóżek dla dzieci 
oraz 10-20 dla dorosłych. Aby 
dokończyć budowę i wyposa-
żyć hospicjum, potrzeba jesz-
cze sporo pieniędzy.

Osoby, które chcą pomóc 
Stowarzyszeniu w dokończe-
niu budowy hospicjum, mogą 
wpłacać pieniądze na konto BZ 
WBK SA: 52-1090-1447-0000-
0000-4404-7690.

STANISŁAW FURMANIAK

Wolontariuszki „Hospicjum Domowego” przygotowały
własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe.

Koncert prowadzili Julia
Sawada i Dominik Krause, 

uczniowie VI klasy.

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej
„Poznańskie Słowiki”.

Zespół Diesel Hangowers.
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Wspaniale było, wspania-
le… Krótkie to były wa-

kacje, ale jakże niezwykłe. 
Aż szkoda było wracać do 
Szczecina. Droga długa, więc 
trzeba było zaopatrzyć się w 
więcej mrożonek. Rapamune 
dojechała idealnie zimna w 
stałej temperaturze. A mro-
żonki dziś na obiad.

ROZDZIAŁ 36
SZEŚĆ DNI WAKACJI

Dzieci do szkoły, a my na 
wakacje. Nauczanie domowe 
ma swoje plusy. Pierwsze trzy 
dni spędziliśmy w Tatrach, a 
pozostałe nad Bałtykiem. Bali-
śmy się trochę takiej podróży. 
Wiele godzin w samochodzie 
i zmiany klimatu, ale daliśmy 
radę. Paweł dał radę. Zachwy-
cony górskimi szczytami, czuł 
się w Zakopanem wyśmieni-
cie. Równie wspaniale bawił 
się nad morzem budując z Jac-
kiem zamki, grody, całe mia-
sta z piasku. Było ciepło, sło-
necznie, miło. Tylko wieczory 
już jesienne. W domu, w któ-
rym mieszkaliśmy, była jednak 
sala z kominkiem, więc mieli-
śmy się gdzie ogrzać. Pawcio 
rozpalał z Jackiem ogień i sie-
dzieliśmy wpatrzeni w strze-
lające płomienie, iskry, opo-
wiadając Pawłowi o naszych 
podróżach. 

Jaki to był wspaniały czas… 
Taki inny, taki beztroski dla 
nas wszystkich. Któregoś wie-
czoru, siedząc przy kominku 
usłyszeliśmy piosenkę, nowy 
hit zespołu Piersi. Słowa mó-
wiły o tym, że będzie zabawa, 
że przetańczymy całą noc. 
Piosenka wpadająca w ucho, 
przebojowa, niesie ze sobą 
wiele energii i dla nas nadziei. 
Szczególna, bo śpiewana 
przez tatę, którego widywa-
liśmy na oddziale, gdy jego 
córka przeżywała podobne do 
pawełkowych szpitalne przy-
gody. 

Teraz, gdy ją znów słyszy-
my, mamy górskie wspomnie-
nia i nadzieję. Bo jeżeli ktoś 
taki śpiewa, że będzie wesoło, 
to musi to być prawda. I tego 
się trzymamy.

Gospodyni, u której miesz-
kaliśmy, pięknie mówiła po 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Dwa życia (31)

góralsku. Spotkaliśmy się kie-
dyś w kuchni. Pani bardzo we-
soła i serdeczna. Opowiadała 
o dzieciach, jest nauczycielką, 
swoich i cudzych, rąbiąc w 
międzyczasie mięso. Połowę 
cielaka rąbała tasakiem, za-
ciągając gwarą i śmiejąc się 
wesoło. Było w tym coś ser-
decznego, śmiesznego, takie-
go ludzkiego, ale i dającego 
siłę, niemal fi lozofi cznego.

Spacerowaliśmy z Paweł-
kiem od rana do wieczora cie-
sząc się świeżym powietrzem, 
podziwiając widoki, ciesząc 
się wolnością i sobą.

Nad morzem byliśmy u cio-
ci. Domowo, ciepło. Gdy Pawe-
łek szedł spać, zaczynaliśmy 
nasze nocne rozmowy. Śmia-
liśmy się do łez wspominając 
dawne czasy. Cioci przeżycia z 
lat młodości i nasze. Rety, my 
już mamy takie wspomnienia. 
Chyba jesteśmy już starzy. W 
końcu Jacek skończył czter-
dziestkę, tak przynajmniej wy-
nika z metryki, bo ani nie wy-
gląda, ani nie czuje się raczej 
jak 40 latek, taki kojarzony 
przez nas głównie z fi lmu „40 
latek”. Ani siwy, ani łysy, ani 
z brzuszkiem, bez gromadki 
dzieci, na kanapie nie leży (no, 
może czasami), w kapciach 
nie chodzi i z gazetą nie za-
sypia. 

Wciąż wiele mamy szalo-
nych pomysłów i chociaż cza-
sami zmęczeni do granic moż-
liwości, staramy się korzystać 
z czasu, który mamy. Czasami 
nieracjonalnie, ale w końcu 
raz się żyje.

ROZDZIAŁ 37
ZŁODZIEJE 
I KSIĘŻNICZKA 
ORAZ NUDA

Idę do Lidla na zakupy. Kupu-
ję spryskiwacz do oleju – razy 
dwa. Dla domu szczecińskiego 
i warszawskiego. Myślę o stro-
iku na święta – razy dwa – do 
domu tu i tam. Gdy jesteśmy 
w Szczecinie, mam półkę, na 
którą odkładam to, co z nami 
pojedzie. Rozkochało nas w 
sobie nasze dobre miejsce w 
stolicy i traktujemy je trochę 
jak dziecko, dopieszczając 
drobiazgami. Coraz ładniej się 

w nim robi. Złapaliśmy tamten 
rytm. Wiemy co pasuje, z czym 
nam tam dobrze. 

Będąc w Warszawie kupuje-
my w Ikea to, co z nami wróci, 
to co przyda nam się podczas 
codziennego życia. 

To w Warszawie trochę ta-
kie niecodzienne. W zasadzie 
takie nasze małe wakacje co-
miesięczne. Oczywiście, o ile 
nie lądujemy na oddziale. Tam 
pojęcie wakacji nie istnieje. 

Wczoraj w naszym war-
szawskim lokum była księż-
niczka N. z rodzicami. Cieszę 
się, że mogliśmy pomóc. Tata 
zostawił dla nas jej zdjęcia. 
Nie mogę się doczekać, kiedy 
je zobaczę. Ma swoje miejsce 
w moim sercu mała Księżnicz-
ka. 

Kilka dni temu Jacek korzy-
stał mieszkanka jadąc na roz-
prawę – jako pokrzywdzony, 
rzecz jasna. Pisałam kiedyś, 
że nosimy się z zamiarem 
kupna auta i mieszkania. W 
tym samym czasie podjęliśmy 
dwie ważne decyzje. Z au-
tem nam się nie udało. Firma 
okazała się jednym wielkim 
oszustwem. Wpłacona zalicz-
ka przepadła. Złodziei złapali. 
Doprowadzeni byli na rozpra-
wę. Ale czy uda się odzyskać 
pieniądze? Za ile lat ewentu-
alnie? Poszkodowanych jest 
bardzo wiele, kolejne terminy 
rozpraw wyznaczane są na 
odległe daty. Zobaczymy.

Co nagle, to po diable. Za 
szybko się wtedy zdecydowa-
liśmy. Niewyspani, zestreso-
wani, daleko od domu, w szpi-
talu. Chyba mieliśmy klapki na 
oczach, a rozsądek zgubiliśmy 
gdzieś po drodze. Chociaż fi r-
ma była. Miała swoje biuro 
w biurowcu, była sekretarka, 
umowy, podpisy i pieczątki. 
Miała wszystkie nipy, regony 
i tak dalej. Co z tego. Nie po-
myśleliśmy, że cena jest zbyt 
atrakcyjna. To jedno było po-
dejrzane.

Stało się. Zobaczymy jak się 
dalej sprawa potoczy.

Pawcinek trochę chorował. 
Siedział więc biedak w domu, 
jak w celi jakiejś. Nie widy-
wał się na placach zabaw z 
dziećmi, nie chodził zaliczać 
u pani informatyki, nie chodził 
na lekcje pianina. Niby tylko 

przeziębienie, ale nie ryzyko-
waliśmy. Jedziemy za kilka dni 
na badania. 

Codziennie o 10 zaczy-
na lekcje domowe. Pisanie, 
czytanie, liczenie, angielski, 
wspomniana informatyka, 
plastyka, muzyka, przyroda. 
Dużo, bardzo dużo nauki jak 
na pierwszą klasę. W grupie 
pewnie jest inaczej. A w domu 
czasami nudno. Strasznie 
nudno, gdy trzeba pisać liter-
ki, przepisywać zdania, robić 
ćwiczenia z matematyki, któ-
re pomyślane są na początku 
dla sześciolatków. Paweł jest 
siedmiolatkiem i nudzi go 
malowanie kwiatków, kropek. 
Gdy robimy zadania z treścią, 
gdy rozwiązuje jakieś proble-
my matematyczne, wtedy jest 
zaangażowany i z zapałem 
podchodzi do wyzwań. Za-
stanawiałam się nawet, czy 
nie przeskoczyć dwóch pierw-
szych zeszytów ćwiczeń, ale 
nie odważyłam się. Jest w nich 
dużo pisania cyferek, a rącz-
ka Pawełka potrzebuje takich 
ćwiczeń. 

Nauka pisania to chwilami 
katorga, czytanie też. Ostatnio 
wymyśliliśmy, że nagrywamy 
Pawka gdy czyta. I zaczął czy-
tać z entuzjazmem, szybko, by 
jak najszybciej siebie usłyszeć. 
Na razie metoda działa. 

Kiedyś pralka była maszyną 
losującą, z której wyciągali-
śmy sylaby do czytania. Kręce-
nie bębnem było ciekawe, czy-
tanie tylko dodatkiem, niemal 
niezauważalnym. 

Rozkładam po domu kar-
teczki z krótkimi komendami. 
Pawełek ich szuka, czyta i wy-
konuje kolejne zadania. Cza-
sami na końcu drogi jest skarb 
– nagroda, na przykład kost-
ka czekolady. Wtedy Pawełek 
też czyta szybko. Gdy jednak 
weźmie do ręki czytankę i ma 
usiąść za biurkiem… to robi 
się zmęczony, natychmiast. 
Zasypia prawie, spada z krze-
sła. Ot, cały Pawełek. Gdy coś 
nie jest ciekawe, to trzeba się 
naprawdę starać, by Pawełek 
to zrobił. Zawsze w końcu wy-
kona zadanie, ale czasami na-
mawianie go trwa 10 razy dłu-
żej niż wykonanie polecenia. 

cdn.
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– Kurczę… – wyrzekła. – Więc 
to prawda, że ma takie silne 
biopole… A potem, jak się czu-
łeś potem?

– Byłem mocniejszy, jakoś 
tak… wewnętrznie uporządko-
wany i zdecydowanie dużo wy-
dolniejszy…

– Super… Wzmocnił cię?…
– Nie wiem na czym to pole-

ga… ale wtedy czułem, że odbi-
jam się od dna… – rzekł mając 
wyraźnie w pamięci tamten 
czas. – Mój organizm zmobili-
zował się. Coś takiego zaczęło 
się we mnie dziać…

– Regeneracja tkanek?
– Tak sądzę.
– Więc to prawda, co ludzie 

mówią, że potrafi  uzdrowić?
– Mówię ci – wtrącił Postrze-

lony – zdawało ci się. Kosmicz-
na moc!… – zaśmiał się ironicz-
nie.

– Ty bądź cicho! – skarciła go 
Julka. – Racjonalista się znalazł.

– Możliwe… – nie oponował 
Artur . – Choć nie sądzę…

– Kurczę, żeby tak do mnie 
udało się go ściągnąć. Jak że-
ście to załatwili? – spytała 
zdecydowana na seans ener-
goterapeutyczny. – Bo jakoś to 
trzeba załatwić, nie?

– Rodzice jakoś to urządzi-
li – odparł. – Wiem, że nie było 
łatwo. On chyba nie chodzi do 
chorych…

– No właśnie, też tak słysza-
łam… Ale do ciebie przecież 
przyszedł.

– Widocznie czasem zrobi ja-
kiś wyjątek…

– Widocznie. Jakby mnie do-
energetyzował, to do urodzin 
wstałabym na bank – rozma-
rzyła się.

– A kiedy masz te urodziny? 
– rzeczowo spytał Postrzelony.

– Dwudziestego dziewiątego 
października.

– E?!
– Krótko, nie?
– Nie chciałbym cię martwić 

– odrzekł bez śladu jakichkol-
wiek emocji – ale bardzo krót-
ko. Na twoim miejscu byłbym 
ostrożniejszym optymistą – po-
radził beznamiętnie.

– To leczenie stanowczo za 
wolno idzie.

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Co miało zdarzyć się szyb-
ko, już się zdarzyło. Teraz w 
twoim życiu wszystko wolno 
dziać się będzie.

– Szkoda byłoby tej dyskoteki 
– powiedziała Julka i zmarkot-
niała spuściła głowę. – Żeby tak 
ten Hall… Ty to masz szczęście, 
Artur. Taki uzdrowiciel, to jak 
elektrownia. Mnie też by po-
mógł… Pomógłby na pewno, 
jasne… Uzdrowiłby… – dodała 
pociągając nosem.

– Może nawet żarówki mo-
głabyś sobie powkręcać.

– Paskud jesteś, Postrzelony! 
Paskud, jak nie wiem co. I świ-
nia! Żarówki… Ja ci nie doku-
czam z prądami Kotza.

– No wiesz, to co innego.
– A pewnie, że co innego. Na-

wet nie ma co porównywać do 
mocy, jaką dysponuje Hall. Ar-
tura dźwignął.

– Dał mi ten pierwszy i są-
dzę, że najważniejszy impuls. 
Po nim coś ruszyło…

– Kurczę! Słyszysz?! Pierw-
szy bodziec jest najważniej-
szy. O to chodzi, żeby to ciało 
drgnęło. Żeby się zbudziło…

– E, to nienaukowe.
– A kogo to obchodzi? Waż-

ne, że skutkuje.
– To ma dla ciebie znacze-

nie? – zapytał Artur .
– Co?
– Żeby trzymać się fi zyki.
– Nie gadaj z nim, racjonali-

stą pitolonym. Były czasy, że i 
elektryka nie miała naukowych 
podstaw.

– Zgadza się. Była magią.
– Czarodziejskie prądy Kot-

za! – zachichotała Julka. – Z 
tysiąca i jednej nocy.

Arturowi żal zrobiło się 
dziewczyny. Pomyślał, że Po-
strzelony dzisiaj naprawdę jest 
beznadziejny. Biedna Julka . 
Przecież każde z nich marzyło 
i jednakowo pragnęło wyzdro-
wieć, i jednakowo każde z nich 
płakało z bezsilności.

Chciał przymknąć oczy i jak 
inni zatopić się we własnym 
zadumaniu, ale spokojną ciszę 
parku, jak werbel, zakłócił stu-
kot damskich obcasów. Z bocz-
nego pawilonu wyszła pielę-
gniarka i alejką biegnącą obok 
platanów szybkim krokiem 
zmierzała w stronę neogotyc-
kiego skrzydła Ortopedii. Była 
to Luiza z dziecięcego oddzia-
łu. Artur znał ją dzięki Janii.

Dziewczyna szła z pewnie 
uniesioną głową, a jej delikatne, 
jasne włosy powiewały lekko 
jak jedwabne niteczki. Od po-

nad godziny, kiedy to przecho-
dziły tędy co chwila z jakiegoś 
powodu wybuchające salwami 
śmiechu Basia i Jania, stukot 
jej butów był najmocniejszym 
dźwiękiem i wszyscy wypo-
czywający pacjenci, zatopieni 
dotąd w ciepłym lenistwie, po-
otwierali oczy i wiedli za nią 
wzrokiem. Bez wątpienia pielę-
gniarka domyślała się tego, bo 
ruchy jej w pewnej chwili stały 
się bardziej energiczne, a stukot 
butów jeszcze głośniejszy.

– Znam ją – powiedziała Jul-
ka. – Ma na naszym oddziale 
matkę. Często ją u niej widuję. 
Bardzo miła dziewczyna – do-
dała nie spuszczając pielę-
gniarki z oczu.

– To Luiza z pierwszego pię-
tra – odezwał się Postrzelony 
pierwszy raz tonem wcale nie 
znudzonym. – Ładnie dziś wy-
gląda.

– Też ją znasz?
– Jest z mojej miejscowości, 

studiowała z moim bratem.
– Nie wiedziałem, że jest po 

studiach… – rzekł Artur .
– Niezupełnie. Z jakiegoś po-

wodu musiała zrezygnować na 
drugim roku.

– Co studiowała?…
– Farmację, ale szybko skoń-

czyła.
– Ma matkę po wylewie, 

może dlatego – próbowała do-
myślić się Julka .

– Nie wiem. To właściwie 
znajoma brata – powiedział 
Postrzelony. – Mnie jakoś nigdy 
nie zauważała – dodał z nutą 
zawodu. – Chyba jest zarozu-
miała, jak gęś. Zresztą to widać.

– A czy to można wyglądać 
na zarozumiałą? – rzuciła Jul-
ka . – Ładna jest i wie o tym, to 
wszystko.

– Nie wszystkie ładne dziew-
czyny są zarozumiałe – ode-
zwał się Artur myśląc o Eli. – 
Chociaż, czy to wiadomo, jaki 
kto był przed wypadkiem?… 

Pielęgniarka w głośnym stu-
kocie przebyła jeszcze kilka 
metrów. Nie spuszczali z niej 
wzroku i może dlatego zde-
prymowana potknęła się w 
pewnej chwili o wystającą pły-
tę chodnikową. Z wykręconej 
nogi zleciał but, a dziewczyna 
obejrzała się za nim ze złością. 
Podniosła go i poprawiła obcas. 
Tak, to było niemiłe wydarzenie 
i raczej nie powinno zdarzać 

się dumnym dziewczętom. 
Urwany obcas na takim wybie-
gu. Akurat, kiedy miała być taka 
doskonała.

Co prędzej pozbierała się. 
Zadziwiająco szybko odzyskała 
psychiczną równowagę i ruszy-
ła dalej z dawnym animuszem. 
I wtedy stało się coś, co długo 
nie mogło pomieścić się w gło-
wach obserwatorów. Z czubka 
platanu zupełnie niespodzie-
wanie odłamał się potężny ko-
nar. W okamgnieniu z głośnym 
trzaskiem runął na alejkę, któ-
rą szła pielęgniarka. Gruchnął 
dokładnie w tym miejscu, w 
którym niechybnie znalazłaby 
się ona, gdyby nie potknęła się 
i nie złamała obcasa. Teraz ze 
zgrozą zasłoniła usta. Omal nie 
krzyknęła, podobnie jak wielu 
patrzących. Spojrzała w górę, 
żeby sprawdzić, czy jeszcze coś 
nie leci i właśnie uzmysłowiła 
sobie, że gałąź spadłaby prosto 
na nią. Poraziła ją ta świado-
mość. Stała wystraszona z nie-
dowierzaniem spoglądając na 
spękany konar, który zajmował 
spory kawał alejki.

– Widzieliście to? – pierwszy 
odezwał się Postrzelony .

– Zabiłoby ją… Jak nic zabiło-
by ją – wyszeptała Julka .

– Coś takiego. Widziałeś Ar-
tur? – Postrzelony powtórzył 
pytanie.

– Cholerwa, ale miała dziew-
czyna szczęście. 

– Widzieliście? To leciało pro-
sto na nią… – Julka nie potrafi ła 
zapanować nad emocjami. – O 
mało nie zginęła… – dodała po-
budzonym głosem.

Artur bez słowa patrzył na 
miejsce zdarzenia i na dziew-
czynę, która w końcu szero-
kim łukiem ominęła konar i co 
rusz z niepokojem spoglądając 
w górę, raczej blisko trawnika 
i już bez dbałości o grację ru-
chów, pośpieszyła ku neogo-
tyckiemu portalowi. Zdaje się, 
że nie on jeden patrzył za nią w 
milczeniu.

Pod wpływem zdarzenia za-
myślili się. 

– Wyglądałaby jak ten konar 
– rzekł. – Połamana. Dalej po-
wieźliby ją na wózku.

– I to nogami do przodu, 
mówię ci – powiedział Po-
strzelony . – Patrz, ile tam tego 
leży, to ciężka gałąź. Runęła z 
takiej wysokości, będzie jakie 
trzydzieści pięć metrów. Na 
pewno… Energia kinetyczna… 

Opowieść osobliwie



STRONA35KWIECIEŃ 2017

Iloczyn masy ciała i przyspie-
szenia, 9,81 m/s2 – wymieniał 
robiąc wrażenie nie tylko na 
Julce. – Łatwo obliczyć siłę ude-
rzenia…

– Jak niewiele trzeba, żeby 
trafi ć między nas.

– Do kostnicy, mówię ci… Jak 
amen w pacierzu.

– I niewiele, żeby nie trafi ć – 
skonkludowała Julka .

Dopiero, kiedy wiatr pocią-
gnął chłodem, ruszyła się, żeby 
z plecaka za oparciem wózka 
wyciągnąć górę swojego różo-
wego dresiku.

– Chyba widzę twojego ojca – 
odezwał się Postrzelony .

Artur podążył za jego wzro-
kiem. Bartosz akurat wychodził 
z oszklonego korytarza, którym 
przyjeżdżali do parku.

– Nie pogniewacie się, że 
was opuszczę? – rzekł. – Tato 
przyjechał do mnie – ucieszył 
się.

Resztę dnia spędził z ojcem. 
Stęsknił się za domem. Brako-

inna (29)

wało mu domowego klimatu, 
cichej obecności mamy i tej 
bieżącej pewności, że wszystko 
jest w porządku.

Kiedy obudził się w nocy, 
jeszcze raz odświeżył sobie 
wieści przywiezione przez 
ojca. Później, już nad ranem, 
przypomniał sobie zdarzenie 
w parku. Luiza cudem uniknęła 
nieszczęścia. Nie wiedział, co 
o tym sądzić. Co to właściwie 
było? Szczęście? Przypadek? A 
może przeznaczenie?… – za-
stanawiał się.

ROZDZIAŁ
DWUDZIESTY 
PIERWSZY

Wczoraj tak strasznie mi się 
śniło… nie opowiadałam ci.

– Opowiedz teraz – poprosił 
Bartosz żonę. 

Odgiął kołdrę i rzekł: Chodź 
połóż się i… i opowiedz.

– Och, żebyś ty wiedział – od-
parła Alina poprawiając wiel-
ką, puchową poduszkę, dzięki 
której mogła spać dużo wyżej. 

– Śniło mi się… śniło mi się, 
że płyniemy, unoszeni silnym 
nurtem, na jakiejś dużej krze. 
Jak żeśmy się na niej znaleźli? 
Nie wiem. Wiedziałam tylko 
tyle, że nic zrobić nie możemy 
i że płyniemy ku jakiejś zagła-
dzie… Było zimno, coraz zim-
niej, kostnieliśmy z zimna. A 
lód pękał nam pod stopami. 
Pękał… pękał coraz bardziej. I 
w końcu zaczął nas rozdzielać. 
Już nie mogliśmy być razem, 
oddzieleni od siebie… Boże, jak 
ja krzyczałam, jak rwałam się 
do was, jak wyciągałam ręce… 
I nic zrobić nie mogłam. I nikt 
mnie nie słyszał. Nawet ty… 
Wkrótce już wszyscy płynęli-
śmy na osobnych kawałkach 
lodu, coraz szybciej, coraz bar-
dziej oddaleni… Zaczynało się 
ściemniać, a my coraz mniej 
widzieliśmy siebie… Słyszałam 
wołanie twoje, dzieci… A moje-
go nie było słychać… Wciąż od-
dalaliśmy się od siebie. Święci 
Pańscy, jakie to było straszne… 
W końcu zniknęliście mi z oczu 
zupełnie. I już was nie widzia-
łam. Słyszałam tylko wasze 
rozpaczliwe wołania… Wasze 
oddalające się nawoływania… 
Sama też próbowałam krzy-
czeć, cały czas, lecz głos grzązł 
mi w zaciśniętej krtani. Potem 
zobaczyłam czarne ptaki, dużo 

czarnych ptaków. Leciały, były 
coraz bliżej, aż w końcu opa-
dły mnie całą. Broniłam się, 
machałam rękoma, a one dalej 
nadlatywały nie wiadomo skąd 
i atakowały mnie, wydziobywa-
ły mi oczy. Skądś wiedziałam, 
że na was też napadały. I was 
też… was też oślepiły… Potem 
oślepieni szukaliśmy się na-
wzajem, próbowali chwycić 
się za ręce, lecz już nie mogli-
śmy trafi ć do siebie. Nie mogli-
śmy się odnaleźć… Czy to nie 
straszne?… Och, Bartoszu…

– Rzeczywiście niemiły sen. 
Nic nie słyszałem… 

– Bo ty tak twardo śpisz. Ja 
słyszałam wołanie i chciałam 
zawołać, ale mój głos był za 
cichy i nikt go nie słyszał. Czy 
to coś może oznaczać, Bar-
toszu?… Zbudziłam się zlana 
potem i sztywna ze strachu. Do 
rana nie mogłam już zasnąć. 

– Czemu mnie nie zbudziłaś?
– Czy to może coś oznaczać, 

Bartoszu? Coś zwiastować? 
Czy nas już nie można urato-
wać… ocalić naszego małżeń-
stwa? 

– To akurat jest przesądzone. 
Nie da się żyć w takich warun-
kach. 

– W takich warunkach? 
– No przecież dnia nie ma, 

ah! co tam dnia!… Godziny nie 
ma, żebyś nie wypomniała mi 
wypadku. 

– No, a kto był przy kierowni-
cy, a wcześniej piwo?…

Alina wyskoczyła z łóżka i 
boso stała na dywanie. 

– A kto mnie zaciągnął do 
tego pieprzonego zajazdu! 

– No, pewnie! Ja wlewałam ci 
to piwo! 

– Gdybyś była bardziej roz-
garnięta – Bartosz wstając 
chwycił szlafrok Aliny i cisnął 
nim jej w głowę – to byś też zro-
biła to cholerne prawo jazdy! 

– Widziały gały – Alina pró-
bowała jak najszybciej wymo-
tać się ze szlafroka. – Widziały 
gały co brały! – krzyknęła. Z 
nocnego stolika porwała lamp-
kę i cisnęła nią w lustro stojącej 
pod ścianą toaletki.

Na to do sypialni weszła Ja-
neczka. Trzymała pluszowego 
misia i płakała. Jej obecność 
raptem ostudziła obu małżon-
ków. Tylko ich oczy nadal pała-
ły roznieconą nienawiścią.

cdn.FO
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Czy baliście się kiedyś o 
swoje zdrowie? Ja od 

dziecka nie przejmowałem się 
nim zbytnio. Maluch zresz-
tą nie rozumie, co oznacza-
ją opuchlizny, skostnienia, 
ograniczenia ruchowe… tym 
bardziej, że nie wiedziałem 
wtedy nic o swojej chorobie, 
nawet nie znałem jej nazwy. 
Żyłem sobie normalnie, biega-
łem, bawiłem się, doznawa-
łem urazów, które stopniowo 
ograniczały moje ruchy. Ale 
nie wiedziałem, że to może 
być szkodliwe dla mnie, bo 
dziecko żyje chwilą i nie myśli 
o skutkach.

Nawet później, gdy już mia-
łem „naście” lat, to chciałem 
żyć normalnie. Miałem już 
pierwsze ograniczenia spo-
wodowane pobytami w szpita-
lach, ramiona były usztywnio-
ne i nie mogłem podnieść rąk 
na wysokość twarzy. Nie my-
ślałem, co dalej ze mną będzie, 
nie miałem świadomości, że 
FOP rzuca mi kłody pod nogi 
i jeśli nie będę uważał, to się 
kiedyś na nich potknę.

Kiedy choroba atakowała 
mnie coraz bardziej (dzięki 
masażom i innym urazom opi-
sanym w poprzednim wpisie), 
gdy zacząłem mieć problemy z 
chodzeniem, nadal mnie to nie 
obchodziło za bardzo. Chcia-
łem tylko jak najdłużej pozo-
stać w miarę samodzielnym i 
sprawnym, nie chciałem być 
zależny od innej osoby. I cho-
ciaż moja lewa noga zaczęła 
kostnieć, ścięgno pod kolanem 
usztywniło ją w pozycji pół-
zgiętej i chodząc coraz bar-
dziej kulałem, to starałem się 
jak najwięcej chodzić. Razem z 
moim kochanym pieskiem ro-
biliśmy wielokilometrowe spa-
cery do lasu, tak jakby część 
mojej podświadomości chciała 
zatrzymać wspomnienie tego, 
co nieuchronnie stracę…

Chodziłem samodzielnie 
przez długi czas, aż nastał 
dzień, gdy nie mogłem wstać 
z łóżka o własnych siłach, do-
piero przy pomocy ojca sta-
nąłem na nogi. Ale były już 
tak osłabione, że nie mogłem 
opuścić pokoju, a wyprawa do 
łazienki (mieszczącej się przy 
moim pokoju) była ponad moje 
siły. Zostałem wtedy uwięziony 
w pokoju na długie 5 miesięcy, 

Tomasz
Przybysz
ŻABNO

Z BLOGA TOMASZA PRZYBYSZA

Odliczanie
już trwa...
dopóki rodzice nie wystarali 
się o wózek dla mnie. Miałem 
wtedy wiele czasu na myśle-
nie, zastanawiałem się wiele 
razy, czemu mnie ta choroba 
spotkała, czy to jest jakaś klą-
twa czy przeznaczenie… ale 
również wtedy nie myślałem, 
co będzie ze mną dalej.

Gdy już dowiedziałem się 
szczegółów o FOP, kiedy do-
wiedziałem się, co to za pa-
skudztwo i jakie przynosi 
ze sobą skutki zdrowotne, a 
właściwie jakie ograniczenia 
i cierpienia, to… wpadłem w 
depresję. Z jednej strony nie 
chciałem żyć jak manekin ob-
serwując jak FOP odbiera mi 

stopniowo władzę w rękach i 
nogach, ale jednocześnie po-
jawiła się we mnie taka deter-
minacja, aby „na złość” fi brody-
splazji żyć dalej i walczyć z nią 
cały czas. Chociaż wiedziałem, 
że ta walka z góry jest skazana 
na klęskę, to nie chciałem się 
poddawać.

Chociaż wydaje się, że sie-
dząc na wózku nic mi nie za-
graża, urazy są ograniczone do 
minimum, to jednak i tu muszę 
na siebie uważać. Bo wystar-
czy, że źle podjadę pod stół, 
uderzę się w kolano i już nie-
szczęście gotowe. Odkąd je-
stem na wózku, mam większą 
świadomość tego, co może ze 

mną być. Widzę, że nawet bez 
urazów ograniczenia ruchowe 
postępują. A we mnie narasta 
wtedy strach, bo nie wyobra-
żam sobie chwili, gdy nie będę 
w stanie chodzić (nawet te kil-
kanaście kroków do łazienki), 
nie wyobrażam sobie życia jak 
roślina bez możliwości ruchu.

Ostatni taki strach przeży-
łem chyba w grudniu ubiegłe-
go roku. W nogach pojawił się 
stan zapalny, stopy były opuch-
nięte, a każdy krok przeszywał 
mnie niewyobrażalnym bólem. 
Czułem się po trosze jak boha-
terka z bajki Andersena „Mała 
syrenka”, która po przemianie 
rybiego ogona w ludzkie nogi 
każdy krok odczuwała jak 
spacer po ostrzach noży. Po-
jawił się we mnie taki strach, 
zawładnął moim umysłem, w 
którym ciągle krążyła myśl, co 
będzie dalej, gdy stracę cał-
kowicie władzę w nogach. Na 
szczęście przy pomocy leków 
antyzapalnych udało mi się 
ograniczyć stan zapalny i mój 
strach…

Ale niestety, nie trwało to 
długo. Końcówka lutego i po-
czątek marca były okresem, 
gdy mój koszmar powrócił. 
Zaczęło się od bóli głowy, które 
mogłem wytłumaczyć ogrom-
nymi skokami ciśnienia. Po-
tem równocześnie zapalenie 
weszło w nogi i ręce. Dłonie 
wykręcił ból jakby reumatycz-
ny, w lewej dłoni zaczęły mi 
drętwieć palce, w prawej ręce 
przegub zaatakował falą bólu. 
W prawej nodze zacząłem 
odczuwać sztywność, tak jak-
by stopa chciała zesztywnieć 
w pozycji wyprostowanej do 
przodu, a tymczasem aby cho-
dzić muszę przecież zginać ją 
do przodu. Także lewa noga 
nie śpi, palce bolą i utrudnia-
ją mi chodzenie, również w 
kolanie zacząłem odczuwać 
skurcze mięśni. I oczywiście 
obie nogi są opuchnięte i coraz 
bardziej sztywnieją, jakby ktoś 
mi wlał cement w żyły.  Leki 
antyzapalne na razie pomaga-
ją, ale nie wiem, jak długo to 
potrwa…

A kiedy przyjdzie
właśnie do mnie
zegarmistrz światła
purpurowy,
by mi namieszać
w życiu FOPem,
to będę zwarty
i gotowy.

Tylko, że nie jestem ani zwar-
ty, ani gotowy.

Tik, tak, tik, tak... Zegar za-
czął już odliczać... tik, tak, tik, 
tak...

A strach znowu narasta...FO
T.
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Są w naszym życiu takie 
chwile które, niezależnie 

od upływu czasu, pamiętamy 
szczególnie. Kiedy zamknie-
my oczy, pod powiekami wol-
no przesuwają się fragmenty 
tego, co minęło. Długo zasta-
nawiałam się, jakimi słowami 
rozpocząć tę opowieść. Jej bo-
hater jest właśnie osobą, która 
z najdrobniejszymi detalami 
pamięta swoje dzieciństwo. 
Dzieciństwo naznaczone dia-
gnozą nieuleczalnej choroby, 
bólem, strachem, lękiem. I 
dorastanie – pełne obaw, utra-
conych nadziei na normalną 
przyszłość, na miłość… 

Tomasz Przybysz mieszka w 
Żabnie w powiecie śremskim 
w województwie wielkopol-
skim. To mała wioska w gminie 
Brodnica na drodze powiato-
wej prowadzącej do miasta 
Śrem. Dom Tomka jest usytu-
owany przy Publicznej Szkole 
Podstawowej, do której kiedyś 
uczęszczał. Wymaga gruntow-
nego remontu, wdrożenia do-
stosowań architektonicznych, 
ale mężczyzna zbytnio się nie 
żali. Otwarcie i z humorem 
opowiada o sobie i o tym, co 
najbardziej lubił robić będąc 
dzieckiem. No właśnie, dzieciń-
stwo…

Zachorował na jedną z rzad-
kich chorób genetycznych, 
gdy miał 6 lat. Schorzenie, na 
które cierpi, to fi brodysplazja 
ossifi cans progressiva (w skró-
cie FOP), czyli postępujące 
kostniejące zapalenie mięśni 
nazywane też chorobą Münch-
meyera (łac. myositis ossifi cans 
progressiva). W przebiegu FOP 
dochodzi do postępującego 
skostnienia tkanki łącznej i 
mięśniowej. Tkanka kostna 
rozrasta się stopniowo w spo-
sób niekontrolowany. Ludzie z 
tą chorobą posiadają nadmiar 
białka BMP-4 w leukocytach, 
które jest odpowiedzialne za 
rozwój, przebudowę i procesy 
naprawcze kości. W wyniku 
tego dochodzi do nieprawidło-
wej przebudowy tkanki łącz-
nej oraz tkanki mięśniowej w 
tkankę kostną. Fibrodysplazja 
powoduje znaczne ogranicze-
nia w poruszaniu się, a chorzy 
muszą unikać skaleczeń. 

– Lekarze nie potrafi li mnie 
właściwie zdiagnozować. Mama
jeździła ze mną po szpitalach 
dwa lata, nim ustalono, co tak 
naprawdę mi jest. Byłem trak-
towany jak królik doświadczal-
ny, testowano na mnie setki le-

karstw. Na skutek tych cierpień 
mama wypisała mnie ze szpita-
la do domu na własne żądanie. 
Byłem w tak fatalnym stanie, 
że nie dawano mi więcej niż 
pół roku życia. Dostałem wypis 
ze szpitala z diagnozą FOP, ale 
żaden z medyków nie wiedział 
nic o tej chorobie. W Stanach 
Zjednoczonych rozpoczynano 
dopiero badania nad nią, a w 
Polsce w ogóle była nieznana – 
opowiada Tomek. 

Do podstawówki obok domu 
chodził przez pierwsze 3 lata. 
Matka była wtedy spokojna, że 
synowi nic się nie stanie, a je-
śli się przewróci, będzie można 
szybko zareagować. Starsze 
dzieci uczyły się w szkole w 
Brodnicy, więc po ukończeniu 
trzeciej klasy musiał tam się 
przenieść. Wówczas, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo, został 
objęty nauczaniem indywidu-
alnym. Do szkoły jeździł tylko 
na rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego. Edukacja w 
domu uniemożliwiła kontakt z 
rówieśnikami – został od nich 
całkowicie odizolowany. Cza-
sem któreś dziecko odwiedziło 
go, ale była to rzadkość. Skoń-
czył zaoczne liceum ogólno-
kształcące w Poznaniu. Jako 
dziecko i nastolatek chodził 
jeszcze o własnych siłach, do-
piero w 1994 roku (gdy miał 21 
lat) przestał poruszać się samo-
dzielnie, bo bardzo usztywni-
ły mu się nogi. Kilka miesięcy 
spędził leżąc w domu w łóżku, 
póki mama nie załatwiła wóz-
ka inwalidzkiego. To właśnie 
ona opiekuje się nim cały czas, 
gdyż Tomek potrzebuje pomocy 
w codziennym życiu. Jak mówi, 

Największe marzenie

nie należy do osób, które są 
wrogo nastawione do opieku-
na, agresywne i roszczeniowe. 
Chociaż nieuleczalna choroba 
często powoduje smutek i przy-
gnębienie, jest spokojnym i po-
godnym człowiekiem.  

– Ludzie, którzy się ze mną 
zetknęli, są zdziwieni, że je-
stem wesoły i uśmiechnięty. 
„Jak możesz być taki radosny 
przy tym nieszczęściu, które 
cię dotknęło?” – słyszę. Wtedy 
odpowiadam, że gdybym się 
tak wszystkim przejmował, to 
przewidywania lekarzy co do 
długości mojego życia spraw-
dziłyby się przed laty. Cieszę 
się z każdego przeżytego dnia, 
z otaczającej mnie przyrody, a 
nawet z mojej choroby, dzięki 
której spoglądam na świat ina-
czej. A największym nieszczę-
ściem, jakie może mnie spo-
tkać, jest litość, brak tolerancji 
i niezrozumienie przez społe-
czeństwo potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Kiedyś 
poszedłem z mamą do przy-
chodni lekarskiej. W poczekalni 
siedziała jakaś kobieta. Zaczęła 
rozmawiać z mamą, ale wobec 
mnie zachowywała się tak, jak-
bym był niepełnosprawny umy-
słowo. Ludzie myślą, że jak ktoś 
ma dysfunkcję fi zyczną, to jest 
ograniczony intelektualnie – 
podsumowuje. 

Tomek jest bardzo inteligent-
ny. Ma różne zainteresowania, 
ale najbardziej pociąga go in-
formatyka. Kiedy technologia 
nie była jeszcze tak rozwinięta 
jak teraz, prenumerował roz-
maite czasopisma komputero-
we. Założył własną stronę inter-
netową (www.przybysz.info), 

na której dzieli się wiedzą na 
temat FOP, dzięki czemu każdy, 
kto tę witrynę odwiedzi, może 
dowiedzieć się, czym jest ta 
choroba i co oznacza dla czło-
wieka żyjącego z tym schorze-
niem. Od listopada 2008 roku 
prowadzi bloga (www.tprzy-
bysz.wordpress.com), gdzie pu-
blikuje wpisy ilustrujące zma-
gania z fi brodysplazją. Ujawnia 
w nich wybitny talent literacki. 
Fragmenty bloga można prze-
czytać obok. W 2006 roku zo-
stał wyróżniony w konkursie 
literackim „Moje losy” zorgani-
zowanym przez Fundację „Fi-
lantrop” za pracę pt. „Hiobowa 
opowieść”, która ukazała się 
później w zbiorze 12 autobio-
grafi i osób niepełnosprawnych 
„Moje Kilimandżaro” wydanym 
przez tę Fundację. 

Przez Internet nawiązał wiele 
kontaktów ze zdrowymi ludź-
mi. Jedne urwały się po pew-
nym czasie, inne trwają do dziś. 
Tomkowi brakuje miejskich 
rozrywek jak np. wyjście do 
kina czy teatru, jednak nie wy-
obraża sobie podróży wózkiem 
po centrum Poznania. Jest zbyt 
tłoczno, nie wszystkie miejsca 
są dostosowane dla osób na 
wózkach. 

Stan zdrowia Tomka ostat-
nio bardzo się pogorszył. Sto-
pa w miejscu, w którym się 
zgina, zaczyna robić się coraz 
bardziej sztywna. Aby zmniej-
szyć opuchliznę i ból, przyjmu-
je leki przeciwzapalne. Jest w 
stanie przy asekuracji przejść 
samodzielnie kilka kroków do 
łazienki, do której, niestety, pro-
wadzą 3 stopnie schodów. W 
łazience przydałby się prysznic 
zamiast wanny, bo Tomek nie 
może w niej usiąść, więc mama 
i siostra muszą go dźwigać i 
myć na stojąco. 

Zapytany o największe ma-
rzenie odpowiada:

– Chciałbym założyć własną 
rodzinę, doświadczyć prawdzi-
wej miłości. Nie łudzę się, że to 
się spełni. Mam przeszło 40 lat 
i nieuleczalną chorobę, która z 
każdym dniem przybliża mnie 
do kresu życia. Wiem, że zosta-
ło mi niewiele czasu.

Kto chciałby pomóc Tomko-
wi, może przekazać 1% podat-
ku: KRS 0000270809 tytułem: 
Przybysz, 1937 lub wysłać sms 
charytatywny o treści: POMOC 
1937 na numer 75165 (koszt 
smsa: 6,15 brutto). 

KAROLINA KASPRZAK
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Tomasz Przybysz w swoim domu.
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„Filantrop Naszych Czasów” 
ukazuje się od maja 1994 roku. 
W ciągu blisko już ćwierćwiecza 
na jego łamach opublikowaliśmy 
teksty setek autorów z niepełno-
sprawnościami. Są wśród nich 
twórcy, którzy już odeszli, lecz 
pozostawili niezwykłe świadec-
twa swojego życia z niepełno-
sprawnością. Świadectwa wal-
ki z losem o ludzkie wartości, 
ważne dla obecnych i przyszłych 
czytelników. Teksty te, opubli-
kowane także w książce „Moje 
Kilimandżaro”, wydanej w 2008 
roku przez Fundację Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Fi-
lantrop”, będziemy przypominać 
na łamach naszego miesięczni-
ka. Warto je ocalać od zapomnie-
nia. Należy do nich „Moja droga 
krzyżowa” Henryka Kubisztala, 
nauczyciela wychowania fi zycz-
nego z Drezdenka, który po 
przejściu na emeryturę i operacji 
usunięcia krtani przez kilka lat 
publikował w „Filantropie” swoje 
opowiadania. mb

*

21.05.2002
WTOREK

Godzina 13.00 – przenoszą 
mnie na oddział pooperacyjny. 
Godzina 13.15 – telefonuję do 
Steni informując, że operacja o 
godzinie 16.00. Żona pociesza 
mnie i martwi się. Nic jej nie po-
wiedziałem, że po raz ostatni z 
nią rozmawiam, bo przecież po 
operacji nie będę już mówił. Od 
godziny 13.30 do 15.00 snuję się 
po szpitalu i parku; nie mogę 
sobie znaleźć miejsca i różne 
myśli przychodzą mi do głowy. 
Zawsze uważałem się za psy-
chicznego twardziela, a teraz 
w ostatnich dniach rozkleiłem 
się strasznie. Cały czas zadaję 
sobie pytanie, czy spotka mnie 
los Stefana. Pracowałem z nim 
w tej samej zawodówce; zmarł 
nagle i niespodziewanie na no-
wotwór złośliwy w wieku 58 lat 
w lutym 2002 roku.

Miałem ostatnio bardzo dużo 
czasu. Zrobiłem więc dokładny 
rachunek własnego życia. Jeśli 
po operacji mam się męczyć i 
być ciężarem dla innych (Ste-
ni) – bo przecież to nowotwór… 
Stefan wybrał słuszne wyjście z 
sytuacji bez wyjścia i ja też je-
stem na to przygotowany… Co 
jest po śmierci? Nie zadawałem 

sobie nigdy takich pytań. Dla 
mnie śmierć jest abstrakcyjna, 
absolutnie nie do wyobrażenia. 

Godzina 15.15 – stoję w par-
ku przyszpitalnym koło parka-
nu i patrzę na odjeżdżający w 
kierunku dworca tramwaj; czy 
do niego jeszcze kiedykolwiek 
wsiądę, by pojechać na dwo-
rzec i do Drezdenka? Strumień 
myśli i pytań. Najgłupsze brzmi: 
dlaczego ja? Potem strach, po-
czucie obcości, pustki, osamot-
nienia i przemożne pragnienie, 
aby o tym komuś powiedzieć i 
z kimś porozmawiać. Bo kiedy 
w samotności myślimy: „rak 
równa się śmierci”, przestajemy 
walczyć.

Godzina 15.30 – wracam na 
oddział. Pielęgniarka już na 
mnie czeka, wiezie wózkiem 
na blok operacyjny, a tam każą 
się odpowiednio ułożyć na sto-
le, przywiązują ręce i tyle pa-
miętam.

Budzę się na sali operacyj-
nej, widzę jak przez mgłę, sły-
szę strzępy rozmów: chyba jest 
skrzep, słabe tętno 40, coś tam 
podać, która godzina – 22.30, 
przekładają mnie na łóżko, 
czuję się potwornie, wiozą na 
oddział pooperacyjny, strasznie 
trzęsie, podany wcześniej lek 
chyba działa, bo pani doktor 
mówi: patrz jaki ładny, nabiera 
rumieńców, cos jeszcze mówią 
i robią, ale nie pamiętam – za-
sypiam.

22.05.2002
ŚRODA

Budzę się o godzinie 4.00, 
czuję się okropnie, wszystko 
mnie boli, ciało ścierpnięte, 
zasypiam ponownie. Budzę się 
o 6.00; w dalszym ciągu czu-
ję się strasznie. O 6.30 jest już 
pani profesor – mówi, że ope-
racja była bardzo ciężka, ale 
bardzo ładnie się udała, a mój 
silny organizm zniósł ja dobrze. 
Pyta, czy ma pozdrowić żonę. 
Przez całą noc nie oddawa-
łem moczu, więc o 9.30 pani 
profesor zarządza założenie 
cewnika i cewnikowanie. Pani 
doktor, która mnie operowała, 
przychodziła do godziny 17.00 
chyba ze cztery razy. Powie-
działa, że zabieg trwał cztery i 
pół godziny i że ona tak ciężkiej 
operacji krtani jeszcze nie prze-
prowadziła, a w swojej prakty-
ce lekarskiej wykonała ich już 
mnóstwo. Mogłaby je wykony-
wać nawet po ciemku. Usunę-
ła całą krtań z dużym guzem, 
który się na niej znajdował, 
kawałek nasady języka od we-
wnątrz i część prawego węzła 
chłonnego. 

Kiedy się dowiedziałem o 

raku, myślałem, że już po mnie. 
To jest przecież wredny nowo-
twór, który potrafi  atakować 
wszystko, zarówno kości, na-
rządy jak i tkanki miękkie. Już 
nam się wydaje, że zapędziliśmy 
go do narożnika, już dostaliśmy 
odpowiednie leki, a tu nagle 
dzieje się coś, czego się absolut-
nie nie spodziewaliśmy. Właśnie 
na tym polega perfi dia nowo-
tworu, że wciąż nas zaskakuje… 
Każda choroba to suma przy-
padków, ale tym przypadkom 
trzeba pomagać lub im zapo-
biegać. Mój błąd był ewidentny. 
Jak można było pójść do lekarza 
innego niż laryngolog lub on-
kolog! Przez pół roku leczono 
mnie na zapalenie gardła, przez 
co straciłem mnóstwo czasu.

Cały dzień dostaję środki 
przeciwbólowe, duże śpię; jest to 
jednak rodzaj raczej półsnu, bar-
dzo często się budzę. Wieczo-
rem, jest godzina 18.15, mój stan 
jakby troszeczkę się poprawił. 
Czy jednak będę spał tej nocy? O 
20.00 poprosiłem o środki prze-
ciwbólowe i nasenne. 

O dziwo, usiadłem na łóżku, 
spuszczając nogi na podłogę, 
a następnie wstałem i pocho-
dziłem najpierw koło łóżka, 
a następnie, po odczepieniu 
cewnika, po całym oddziale 
pooperacyjnym. To już coś, bo 
rozruszałem ścierpnięte nogi i 
pośladki. Ale przeraziłem się, 
gdy spojrzałem w lustro: twarz 

bardzo spuchnięta, dosłownie 
dwa razy większa niż normal-
nie. Miałem dostać środki na-
senne i przeciwbólowe, ale nie-
co później, żeby dłużej działały 
i żebym dłużej mógł spać. W 
końcu jednak nie dostałem, bo 
pielęgniarki chyba zapomniały. 
Zasnąłem o 23.30, ale spałem 
bardzo krótko, budziłem się co 
godzinę. Kaszel, ból w płucach, 
pieczenie, drapanie, w ustach 
sucho, rurka tracheostomijna 
uciska, co świadczy, że chyba 
jeszcze bardziej spuchłem. 

23.05.2002
CZWARTEK

Rano opatrunek robią mi pa-
nie profesor i doktor, która mnie 
operowała, wspólnie z główną 
pielęgniarką oddziałową. Co to 
znaczy „posmarować”! Pielę-
gniarka poinformowała mnie, 
że dzwoniła żona i powiedzia-
ła, że jutro przyjedzie. Czuję się 
znacznie lepiej niż wczoraj, tyl-
ko ten męczący kaszel, suchość 
i ból w płucach oraz drażnienie 
i podłączenie do tego nieszczę-
snego cewnika. Chociaż jestem 
od niego w zasadzie odłączony, 
podłączam się tylko wtedy, gdy 
chce mi się sikać albo idę spać. 
Wieczorem dostałem środki 
przeciwbólowe i faktycznie po-
czułem się lepiej, tak że lekko 
się umyłem, ogoliłem i pospa-
cerowałem po korytarzu, popa-
trzyłem przez okno na gołąbki. 

Moja droga
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Kubisztal
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Następnie dostałem zastrzyk 
nasenny. Pomimo tego spałem 
bardzo słabo, chociaż lepiej niż 
wczoraj.

24.05.2002
PIĄTEK

Czuję się chyba nieco lepiej. 
Może to złudzenie i nadzieja – 
bo przyjedzie Stenia. Co chwilę 
patrzę na zegarek: już wycho-
dzi z domu, już jedzie podmiej-
skim autobusem na dworzec, 
już jedzie do Krzyża, już czeka 
w Krzyżu na pociąg do Pozna-
nia. Z samego rana przyszła 
pani profesor, pooglądała i po-
wiedziała, że wszystko jest w 
porządku. Innym kazała iść na 
opatrunek, mnie powiedziała, 
że przyjdzie i zrobi go na sali, 
kazała odłączyć cewnik. Jednak 
pielęgniarka zawiozła mnie na 
salę opatrunkową wózkiem. 
Chciałem iść jak inni pacjenci, 
ale mi nie pozwoliła. Oczywi-
ście, opatrunek robiła mi sama 
pani profesor. Miała jednak 
pretensje, że mnie na opatru-
nek przywieźli, skoro przecież 
zadecydowała, że zrobi mi go 
na sali.

Czuję się głodny, a tu jak na 
złość nie przynoszą śniadania. 
Karmią mnie pięć razy dziennie 
płynem przez nos. Dietetyczka 
powiedziała, że mogę dodat-
kowo pić soki, herbatę i kawę. 
Stenia mogłaby kupić cukier, 
chociaż po co, przecież i tak nie 
czuję smaku. Dzisiaj przenie-
siono mnie z oddziału poopera-
cyjnego na salę numer 2, przy-
najmniej o dzień wcześniej. 
Podobno czuję się całkiem do-
brze, więc mogę przebywać na 
dużej sali, a ponadto potrzebne 
było miejsce dla kolejnego pa-
cjenta po operacji.

Takich operacji jak moja wy-
konuje się tutaj nawet do trzech 
dziennie. Na oddziale, na któ-
rym przebywam, pozostało tyl-
ko czterech pacjentów, których 
widziałem przed zabiegiem, już 
bez drenów służących do kar-
mienia przez nos. Jeden z nich, 
z Poznania, kiedy mu powie-
działem, że przyjeżdża do mnie 
żona, zaoferował, że może 
spać u niego w domu.

Jest godzina 13.00 i niestety, 
Stenia jeszcze się nie pojawiła. 
Na pewno wyjedzie z Drezden-
ka po południu po lekcjach i 
przyjedzie wieczorem; zresztą 
zobaczymy. Przyszła wreszcie 

po południu wraz z Moniką 
(zawsze bardzo ją lubiłem, a w 
przeszłości nawet marzyłem, 
aby została moją synową). Jak 
to fajnie, że Stenia będzie u 
mniej spać. Bo przyjedzie jesz-
cze jutro i pojutrze. Nagada-
liśmy się prawie do syta. Ona 
mówiła i zgadywała, co chcę 
powiedzieć, a ja pisałem. 

Opieka pielęgniarska na od-
dziale pooperacyjnym znacznie 
lepsza i dokładniejsza niż tutaj. 
Tam mają pod opieką sześciu 
pacjentów na dwie pielęgniarki, 
tu przypada 24–26 pacjentów 
na jedną. Wieczorem spaceru-
ję po korytarzu przy otwartych 
drzwiach sal. W pewnym mo-
mencie słyszę, że ktoś nazwał 
mnie głośno hipopotamem, 
chyba ze względu na moją 
wciąż jeszcze dużą opuchliznę. 
Było to niezbyt przyjemne, ale 
nawet tutaj są ludzie i ludziska.

Wieczorem dostałem jakieś 
leki, nie wiem, co to było. Py-
tałem, ale pielęgniarka też nie 
wiedziała. Obiecała że powie, 
kiedy przeczyta w zeszycie dys-
pozycyjnym, jednak już się nie 
upominałem. Spałem od 21.00 
do 23.00 i od 1.30 do 5.00, a 
więc całkiem nie najgorzej.

25.05.2002
SOBOTA

Dzień minął fajnie, tak jakby 
mi było odrobinę lepiej. Czy 
ja kiedykolwiek będę czuł się 
dobrze i będę zdrowy? Ogrom 
lepszego samopoczucia wnio-
sła moja kochana Stenia, która 
jest wspaniałą i kochającą żoną 
i matką, o czym wiedziałem od 
dawna, a ostatnie jej postępo-
wanie i zachowanie tylko mnie 
w tym utwierdziło. Była dzisiaj 
ze mną przez cały dzień. Jutro 
też jeszcze przyjdzie. Nic bidula 
przez weekend nie wypocznie, 
takiego narobiłem zamiesza-
nia. 

Przysłowie mówi, że praw-
dziwych przyjaciół… Mam na 
myśli i Sławkę, i Staszka (razem 
z nimi pracowałem w drezde-
neckiej zawodówce), a szcze-
gólnie ich córkę Monikę. Prze-
cież nie musieli. Dziękuję wam, 
kochani. Czy kiedykolwiek i w 
jakikolwiek sposób będę mógł 
wam się zrewanżować? Bardzo 
bym chciał, czy jednak dożyję 
takiej chwili?

Dzisiaj Stenia rozmawiała z 
panią profesor, która oczywi-

ście zapewniała, że wszystko 
jest na dobrej drodze. Co jed-
nak miała powiedzieć. Takich 
półnieboszczyków widuje 
codziennie i pociesza wielu. 
Niektórzy potrzebują brutal-
nej prawdy prosto w oczy, nie-
którzy współczucia, a jeszcze 
inni szorstkiego traktowania, 
bo tylko ono mobilizuje ich do 
walki. Przecież żaden odpowie-
dzialny lekarz nie powie pa-
cjentowi: „pan na pewno z tego 
wyjdzie”. Nie może, wiedząc, 
że sześćdziesiąt procent ludzi 
w Polsce przegrywa tę walkę 
z nowotworem, bo trafi ają do 
właściwego lekarza w bardzo 
późnym stadium choroby. Bio-
energoterapeuta, zielarz czy 
inny przedstawiciel tak zwanej 
medycyny niekonwencjonalnej 
– be żadnej odpowiedzialności 
mówi: „ja pana uratuję”. A stan 
psychiczny każdego, kto wła-
śnie dowiedział się o chorobie 
nowotworowej, jest taki, że na-
wet, jeżeli mówi: „jestem goto-
wy na najgorszą prawdę”, chce 
usłyszeć: „wyjdzie pan z tego”. 

Chciałem wiedzieć wszystko. 
Wszystko, co dotyczy terapii, a 
więc jak należy znosić napro-
mienianie i inne zabiegi po-
operacyjne. Moje oczy mówiły 
jednak, żeby mi nie mówić, jak 
ciężko będzie przez to wszyst-
ko przebrnąć. Doskonale wiem, 
że z tego się już nie wychodzi, 
wszystkie zabiegi mają na celu 
jedynie przedłużenie życia. Ale 
chyba dobre i to, chociaż trudno 
się z tym pogodzić. Zostaje jed-
nak trochę czasu na uporząd-
kowanie swoich spraw osobi-
stych. Nie, śmierci nie boję się 
wcale. 

Swoją chorobą wprowadzi-
łem też zapewne dużo zamie-
szania w życiu Marcina i Ani, 
mojej synowej. Zamiast po 
przyjeździe odpocząć i cieszyć 
się dziećmi i żoną, syn będzie 
musiał kosztem swej rodziny 
wyrwać kilkanaście godzin, 
aby odwiedzić i spotkać się 
z ojcem. Uważam jednak, że 
głównie dzięki Steni udało nam 
się go wychować na dobrego 
człowieka. Nieraz jego poglądy 
są inne od naszych, ale prze-
cież my to starzy ramole, a on o 
całe pokolenie młodszy i świata 
trochę zobaczył. Chociaż z dru-
giej strony uważam, że w życiu 
nieraz warto posłuchać starych 
wapniaków. 

26.05.2002
NIEDZIELA

Noc była straszna. Myślałem, 
że to już koniec. Nie mogłem 
spać. Potworne, rozpierające 
bóle po lewej stronie klatki pier-

siowej, pociłem się, może mnie 
gdzieś wczoraj zawiało. Reszty 
dopełnił nad ranem koszmarny 
sen. Śniło mi się, że jestem po 
operacji usunięcia krtani. Po 
przebudzeniu pragnę, żeby to 
był tylko sen. Kiedo otwieram 
oczy, z wielkim rozczarowa-
niem stwierdzam, niestety, że 
leżę na szpitalnym łóżku i mam 
usuniętą krtań.

Rano wysłali mnie na prze-
świetlenie klatki piersiowej i 
płuc; nie wiem, co wykazało. W 
czasie dnia mój stan systema-
tycznie się poprawia, zapew-
ne w dużej mierze dzięki Ste-
niuchnie, która przyszła około 
10.00. Sam zacząłem się kar-
mić, a opuchlizna z prawej stro-
ny twarzy wyraźnie ustępuje. W 
dzień trochę pospacerowałem, 
po południu nawet zagrałem 
w karty. Zawsze boję się nocy. 
Jutro napiszę list do mamy do 
Kowalowa. Ona zapewne tez 
się o mnie martwi i przeżywa 
moją chorobę. 

27.05.2002
PONIEDZIAŁEK

Jeszcze raz idę na rentgen 
klatki piersiowej. Robią mi zdję-
cie z ustawienia bokiem, bo 
niedokładnie je wczoraj wyko-
nali, więc chyba coś jest nie w 
porządku z płucami. A przecież 
robili mi prześwietlenie w Go-
rzowie i tutaj na początku mo-
jego pobytu też i było wszyst-
ko dobrze… Zobaczymy, co to 
jest. A tak nawiasem mówiąc, 
w ciągu niecałego miesiąca to 
już czwarty rentgen klatki, a 
zalecają nie częściej niż raz na 
rok. To także musi się przecież 
odbić kiedyś na moim już i tak 
nadwątlonym zdrowiu.

Przebieram się w dres i idę 
na spacer do parku. Musze tyl-
ko uważać, żeby nie wpadł mi 
w tracheostomię jakiś owad. 
Wziąłem tabletki, bo zaczęła 
mnie pobolewać głowa. Opu-
chlizna schodzi, czyli stan 
mojego zdrowia jakby się po-
prawiał. Czy tak mogę sądzić? 
Chyba mając tylko na uwadze 
cięcie i zabliźnianie się rany. 
Lekarz dyżurny, po obejrzeniu 
wieczorem zdjęcia klatki pier-
siowej stwierdził, że w płucach 
nie ma nic niedobrego. Jest 
godzina 20.30, teraz ląduje w 
Gdańsku samolot z Kopenhagi, 
którym przyleciał mój Marcin, 
więc w Gdyni radość, a najważ-
niejsze są walizki i przywie-
zione prezenty. Po skończeniu 
Wyższej Szkoły Morskiej pływa 
na promie u duńskiego arma-
tora.

cdn.

krzyżowa
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Z INICJATYW WARSZTATU

Nauka
zaradności
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nie-

widomych im. Synów Pułku w Owińskach realizuje szereg 
inicjatyw zmierzających do usamodzielnienia wychowanków. 
Taką właśnie inicjatywą jest działająca od półtora roku w 
Ośrodku drużyna harcerska „Dreptacze”, która umożliwia ak-
tywność społeczną osobom z dysfunkcjami wzroku i innymi 
niepełnosprawnościami. 

W dniach 24–25 lutego harcerze z Ośrodka wybrali się na „II 
Chaotyczną cykoriadę” do Koziegłów. Było to nowe doświadcze-
nie dla uczniów, gdyż wcześniej nie mieli okazji uczestniczyć w 
biwaku z udziałem dużej grupy harcerzy. Tematem wydarzenia 
była II wojna światowa. Członkowie drużyny musieli rozwiązać 
różne, niełatwe zadania jak obrona przed Niemcami (paintball), 
podrabianie dokumentów niemieckich, szukanie zaszyfrowane-
go tekstu, poszukiwanie min na wyznaczonym sznurkiem polu, 
malowanie na murze znaku Polski Walczącej, układanie z liter 
hasła propagandowego. 

Udział w biwaku, bez nadzoru rodziców, ale z pomocą druży-
nowych, stał się niezapomnianą lekcją samodzielności i zarad-
ności życiowej.

MAGDALENA PAWŁOWSKA
DRUŻYNOWA

Obraz budzącej się wiosny 
odnaleźliśmy podczas wy-

cieczki 16 marca do rezerwa-
tu Śnieżycowy Jar niedaleko 
Starczanowa pod Murowaną 
Gośliną, gdzie kwitnie kwiat 
o oryginalnej nazwie śnieży-
ca wiosenna, która występuje 
głównie na terenach górskich. 
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W Śnieżycowym Jarze

W drodze do Śnieżycowego Jaru.

Oto Śnieżycowy Jar.
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Jeszcze przeszło kilometr…

Roślina ta objęta jest w 
Polsce ochroną gatunkową, 
o czym dowiedzieliśmy się 
podczas przechadzki. Po 
krótkim spacerze leśnymi 
ścieżkami ukazał się nam 
niepowtarzalny widok: w 
środku lasu rozpościerał się 
wspaniały kobierzec białych 
kwiatów. Poza walorami es-
tetycznymi nasza wycieczka 
miała także wymiar eduka-
cyjny, między innymi rozpo-
znawaliśmy gatunki drzew 

i krzewów leśnych, a także 
odgadywaliśmy głosy ptaków. 
Mieliśmy możliwość obcowa-
nia z cudowną przyrodą, a 
także wykonania wielu pięk-
nych zdjęć.

EWA FRANKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ
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TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

U przedszkolaków
28 lutego byliśmy z wizytą w Gminnym Przedszkolu nr.1 

„Bajkowe Ludki” w Koziegłowach. Dzieci z grupy „Wró-
belka Elemelka” zaprosiły nas na przedstawienie ”Muzyczna 
podróż z Koziołkiem Matołkiem na ludową nutę”. 

Spotkanie rozpoczęło się staropolskim przywitaniem – chle-
bem i solą. Po czym dzieci pokazały nam swój żywiołowy wy-
stęp, w którym dominowały tańce, melodie i przyśpiewki ludowe. 
Piosenki śpiewane przez przedszkolaki były nam znane, dlatego 
wykonaliśmy je razem z dziećmi. Wspaniale się bawiliśmy pod-
czas wspólnych zabaw i tańców. Na zakończenie naszej wizyty 
podziękowaliśmy za przepiękne przedstawienie i słodki poczę-
stunek oraz wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi. Wspaniałe są 
nasze spotkania z dziećmi. Zawsze na nie czekamy.

MAŁGORZATA PIWOWARSKA 
UCZESTNICZKA WTZ

3 i 4 marca pracownicy 
Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej w Owińskach 
uczestniczyli w szkoleniu 
„Pierwsza pomoc – urazy i ra-
townictwo”, zorganizowanym 
przez Centrum Ratownictwa z 
Wrocławia.

Program szkolenia tak skon-
struowano, aby przekazać nie-
zbędną wiedzę teoretyczną, a 
także umiejętności praktyczne, 
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Pierwsza pomoc

sprawdzone w warunkach po-
zorowanych działań ratowni-
czych – w naszym przypadku 
próba samobójcza oraz wypa-
dek samochodowy.

W trakcie szkolenia mieliśmy 
możliwość opanowania zasad 
resuscytacji krążeniowo- odde-
chowej z użyciem automatycz-
nego defi brylatora, jak również 
zapoznania się z wiedzą doty-
czącą przyczyn oraz postępo-
wania w stanach zagrożenia 

życia: zawał, epilepsja, krwo-
tok. Utrwaliliśmy wiadomości 
z zakresu przeprowadzania 
rozmowy ze służbami ratowni-
czymi czy ustalania kolejności 
działań.   Były także ćwiczenia 
poświęcone pierwszej pomocy 
w przypadku takich urazów jak 
złamania, zwichnięcia, zranie-
nia czy poparzenia.

W planach kolejne stopnie 
kursu. MGS
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Niedowład rąk, porażone gałki oczne i po-
stępująca osteoporoza ścian miednicy du-

żej nie przeszkodziły jej w osiągnięciu życio-
wych celów. Ukończyła Wydział Pedagogiczny 
na Uniwersytecie Warszawskim i studia pody-
plomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej. Jest szczęśliwą 
mężatką. Marta Czarnecka ma 28 lat i cztero-
kończynowe mózgowe porażenie dziecięce. 

Urodziła się przedwcześnie, w 29 tygodniu 
ciąży, ważyła 980 gram. Ponad dwa miesiące 
przebywała w inkubatorze na oddziale nowo-
rodków. Kiedy waga wzrosła do 1600 gramów, 
wypisano ją do domu. Niestety, nastąpił krwo-
tok do przestrzeni podpajęczynówkowej, któ-
ra znajduje się między pajęczynówką a oponą 
miękką mózgu. Tak ciężka sytuacja okołoporo-
dowa spowodowała głębokie obciążenia neuro-
logiczne. 

Zaczęły się lata żmudnej i intensywnej reha-
bilitacji. Była stymulowana do ćwiczeń każdego 
dnia. Był to dla niej ogromny wysiłek fi zyczny, 
któremu towarzyszył ból rozciąganych mięśni i 
cichy płacz. Ćwiczyła z rehabilitantami i z mat-
ką. Wiele tygodni spędziła na turnusach rehabi-
litacyjnych w Centrum Zdrowia Dziecka w Mię-
dzylesiu pod Warszawą. Mimo trudności Marta i 
jej rodzice nie poddali się. 

Młoda kobieta walczy o lepsze jutro dla sie-
bie, ale również pomaga innym. Pragnie być 
potrzebna, dlatego wszędzie jej pełno. Wspiera 
innych dobrym słowem, zaraża optymizmem, a 
co najważniejsze, przekonuje że warto walczyć. 

– Chciałabym, aby osoby niepełnosprawne 
nie obnosiły się ze swoją niepełnosprawnością, 
ale traktowały ją jako stan normalny i nauczyły 
się rozumieć, że będąc niepełnosprawnym rów-

Po raz pierwszy my, uczest-
nicy Warsztatu Terapii Za-

jęciowej w Swarzędzu, bra-
liśmy udział w warsztatach 
fotografi cznych w dniach 22, 
23  i 24 lutego. Dowiedzieli-
śmy się między innymi, jak 
wykonać urządzenie zwane 
camera obscura i jak zapla-
nować dobrą fotografi ę. Po-
znaliśmy też różne aparaty 
fotografi czne i przeżyliśmy 
też pierwsze, własne próby 
wykonania zdjęć.

A wszystko to pod okiem fo-
tografi ka Michała Sity. Dzięki 

– Skąd Pana zamiłowanie do 
fotografi i?

– Zawsze chciałem być foto-
grafem. Mój dziadek prowadził 
zajęcia fotografi czne w Szprota-
wie. Gdy miałem kilkanaście lat, 
jeździłem do niego na wakacje. 
Był moim pierwszym nauczy-
cielem. Nauczył mnie poprzez 
fotografowanie poznawać świat 
i nowe sytuacje. 

– Prowadził Pan u nas 
warsztaty fotografi czne z oso-
bami niepełnosprawnymi. Czy 
kiedykolwiek miał pan kontakt 
z nimi? 

– Nie, nie miałem. Dlatego 
było to dla mnie wyzwanie. 
Poproszony przez Fundację „5 
zmysłów” zgodziłem się wziąć 
udział w tym projekcie. Pomy-
ślałem, że to może być twórcze 
doświadczenie – dla was i dla 
mnie.

– Biorąc udział w warsz-
tatach miałem wrażenie, że 
dzielił się Pan już swoją wie-
dzą o fotografowaniu z oso-
bami z niepełnosprawnością. 
Pamięta pan pierwsze swoje 
zdięcie? 

– Pamiętam. Były to fotki wy-
konane jednorazowym apara-
tem, który dostałem od kolegi 
mojego taty. Fotki z wycieczki 
do zoo – słoń, żyrafa. Te zdję-
cia są jeszcze u mnie w domu, 
gdzieś w pudełku, pożółkłe, 
czerwonawe, jak kiedyś stare fi l-
my fotografi czne. 

Gdy nie stać na wózek...
nież można uczynić wiele dobrego dla siebie 
oraz dla innych ludzi. Dlatego jestem wolonta-
riuszką Fundacji „Pomóż innym” w Warszawie i 
Fundacji Anny Wierskiej „Dar szpiku” w Pozna-
niu – mówi Marta. 

Jej marzeniem jest usamodzielnienie się, 
rzecz jasna, na miarę możliwości. Kiedy spotyka 
młodych ludzi na wózkach elektrycznych, tro-
chę im zazdrości, bo sama chciałaby mieć taki 
właśnie pojazd. 

– Wózek manualny, na którym obecnie się 
poruszam, posiadam od przeszło pięciu lat. Jest 
mocno wyeksploatowany. Zmieniłam się przez 
ten czas. Dorośli moi znajomi, dorosłam i ja. 
Dziś nie nadążam za nimi. Z powodu braku od-
powiedniego wózka często zostaję w domu lub 
jestem dowożona samochodem przez rodzinę i 
przyjaciół. Czasem korzystam z busa dla osób z 
niepełnosprawnościami – dodaje Marta. 

Nie stać ją na zakup wózka elektrycznego, a 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w War-
szawie aktualnie nie dofi nansowuje zakupu 
wózków elektrycznych. Cena wózka to około 23 
tysiące złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 
koszt przeróbki joysticka (około 1.500 złotych), 
gdyż musi być dostosowany do stopnia poraże-
nia ręki. 

Każda wpłacona suma przybliży Martę do 
spełnienia marzenia. Można jej w tym pomóc 
przekazując darowiznę na subkonto w Fundacji 
„Avalon”, nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001 z dopiskiem: Czarnecka, 4912 lub wysyła-
jąc sms na numer: 75165 o treści: POMOC 4912, 
koszt esemesa to 5 zł netto (6,15 zł brutto).

STANISŁAW FURMANIAK
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Czy podobizna jest dokładna?
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W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

Radość fotografowania

Zawsze chciałem fotografować
Z MICHAŁEM SITĄ, fotografi kiem i dokumentalistą, rozmawia MICHAŁ OGONIAK,
uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. 

niemu wiemy, jak wygląda za-
wód i praca fotografa. Dzięki 
niemu też przekonaliśmy się, 
że możemy przełamać własne 
ograniczenia i obawy – i mimo 
różnych niepełnosprawności 
zdobyć umiejętność fotogra-
fowania oraz wiedzę, o której 
do tej pory nawet się nam nie 
śniło. 

Praca z fotografi ą sprawi-
ła nam wiele radości i doda-
ła odwagi w pokonywaniu 
tego, co nam każdego dnia 
niesie życie. Nauczyliśmy się 
też większej samodzielności 
w doborze zdjęć do naszych 
artykułów. Te fotografi e, a 
także rysunki, które powstały 
podczas niezapomnianych, 
trzydniowych warsztatów, po-
zwolą utworzyć album, który 

będzie dla nas cenną pamiąt-
ką na całe życie.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZPoznajemy tajemnice fotografowania.

Portret „do góry nogami”
w camera obscura.
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– Co to za sposób czy aparat 
fotografi czny tak zwana came-
ra obscura? 

– Aparaty typu obscura to nic 
innego jak lupa, która działa jak 
soczewka oraz pudełko prosto-
padłościenne i kalka techniczna 
z tyłu, która działa jak matówka. 

– Co może nam dać to urzą-
dzenie? 

– Możemy dzięki niemu 
rzucać obraz, który jest przed 
obiektywem, na płaską ma-
tówkę, a następnie precyzyjnie 
odwzorować ten obraz na pa-

pierze. Dzięki camera obscura 
można też tworzyć obrazy trój-
wymiarowe. 

– Co to jest matówka? 
– To kawałek jakiegoś mate-

riału, na przykład kalka tech-
niczna, na której odbija się ob-
raz, rzucany z przodu kamery. 

– Czego miał nas nauczyć 
dalszy ciąg zajęć? 

– Wszystkie te ćwiczenia, któ-
re robiliśmy, dotyczyły portreto-
wania. Dostaliście kilka portre-
tów siebie samych wykonanych 
różnymi technikami, takimi jak 

rysunek odręczny, rysunek za 
pomocą kamery obscura, zdję-
cie wykonane aparatem jedno-
razowym oraz zdjęcie aparatem 
natychmiastowym, tak zwanym 
polaroidem. Zestawiliśmy kilka 
różnych sposobów portretowa-
nia. Każdy z was wykonywał 
portrety wymienionymi tech-
nikami. Na koniec dostaliście 
portfolio – mały album – który 
zawierał wszystkie te rodzaje 
portretów, nad którymi praco-
waliśmy wcześniej. 

– Czy dla osób, które nie 
znają się na fotografi i, łączenie 
technik może być trudne? 

– Świetnie sobie poradziliście, 
chociaż wcześniej nie mieliście 
do czynienia z fotografi ą. Zada-
nie było na tyle technicznie pro-
ste, aby nie było fi zycznie trudne 
do wykonania. 

– Zauważyłem, że kilka osób 
biorących udział w warszta-
tach, świetnie sobie radziło. 

– Zadanie miało być nieza-
leżne od tego, jak sprawne ktoś 
ma ręce i jak potrafi  rysować. 
Chodziło raczej o to, żeby so-
bie wyobrazić jakiś obrazek i 
później go wykonać za pomo-
cą aparatu fotografi cznego. By 

raczej patrzeć uważnie, niż być 
sprawnym w rysowaniu i przed-
stawianiu rzeczywistości. Ci, 
którzy patrzyli uważniej, lepiej 
poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Czasami wystarczy 
sam opis zdjęcia wyrażony sło-
wami. 

– Wnioskuję więc, że w fo-
tografi i ważny jest wzrok i wy-
obraźnia. 

– Tak, zdecydowanie. Dlatego 
więcej rysowaliśmy niż fotogra-
fowaliśmy, bo fotografowanie 
jest  mechaniczną czynnością, 
którą da się szybko opanować. 
Znacznie trudniej wyrazić w 
portrecie to, co byśmy chcieli: 
charakter, osobowość portreto-
wanej osoby, jej nastrój, radość 
lub smutek. Łatwiej czasami to 
zrobić na rysunku, na którym 
można na przykład poszerzyć 
uśmiech. 

– Tak więc wyobraźnia 
nam zadziałała. I to w stopniu 
znacznym. Nie spodziewali-
śmy się tego po sobie. 

– Chodziło właśnie o to, żeby 
ją uruchomić. A że ktoś trzyma 
nie tak ołówek lub nie spojrzał 
jeszcze przez wizjer aparatu? 
To da się ominąć. 
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Michał Sita (trzeci z prawej) prowadzi warsztaty fotografi czne 
w WTZ w Swarzędzu.
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Niedźwiydzie Fraszki
O POBOŻNYCH
INTENCJACH
Bałamutne
Ślemy prośby,
Pławimy
W czarcich obłudach,
Modląc się,
By każdy podstęp
Wobec bliźnich
Nam się udał.

MÓJ NARÓD
Naród mój
Jak sztandar
Barwą podzielony:
Od góry jest biały,
Od dołu – 
Czerwony.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

– Już my sóm, Hiruś! Po-
trzymej mi kaste (akordeon), 
a jo sie ide pytać, gdzie się 
przebierómy! – godoł mały 
Knajder.

Przed wrotami stało pełno 
bachorów. Kikali bez sztachy-
ty, co to sie wywijało wew sto-
dole. Nó, bo to wiycie, świynta 
wielkanocne – i tradycja musi 
być! „Niedźwiydzie” muszom 
łazić po chatach! 

Wrechlali my sie do sto-
doły, a tam zawijali Wicka 
wew słomę, bo ón rychtyk 
odstawioł niedźwiedzia. Byli 
już kóminiorze, baba i dziod, 
szkioł na siwku i strażok wew 
chełmie z siekierkóm u pasa. 
I my z Knajdrym i Walkiym 
jako grajki. 

Po łobiedzie wyruszli my z 
cołkom wiarom na Żabikowo 
i Kotowo. Najpiyrw strażok 
krzyknół: 

– Baczność!

Potym po strażacku podoł 
kómynde: 

BUDŻET
Cieniuteńko przędzie
Oszczędny fachura.
Sięgnął do skarpety,
A tam tylko dziura.

RYCHŁO W CZAS
Aż tak pilna 
Sprawa była,
Że się nagle
Przedawniła.

URZĘDOWANIE
Już załatwiają
Petenta…
Od drzwi do drzwi
Się pałęta.

NIEDOPATRZENIA
Wysed baca 
Z chałupy,
Ku górom spoziera
I nic nie obacył,
Bo mgła jak cholera.

BABA-JAGA
Strach na dzieci,
Jędza, wiedźma.
A pazury
Jak niedźwiedź ma.

UPRAWNIENIA
Niedojdy to nawet
Gdy światło czerwone,
Będą miały prawo
Dojść na drugą stronę.

PROPAGANDA
Klituś-bajduś,
Tere-fere, baju-baju.
Na zielonej wyspie
Cuda są jak w raju. 

BAJECZKA
Raz kotek 
Miał pchełki,
Leżał na kanapie.
I przyszedł 
Pan doktor.
Teraz on się drapie. 

OTUCHA
Pocieszał bogaty
Biednego człowieka:
Nie jest źle, najgorsze
Dopiero nas czeka.

ZIELONA WYSPA
Przyznano owieczkom
Mizerną odprawkę
I z hal wypędzono
Na zieloną trawkę. 

WESOŁOŚĆ
Nie wszystko 
Się kończy
Oberkiem kolego.
Czasem trzeba zagrać
Marsza żałobnego.

RETAMAN
Jemu to pod nogi
Można rzucać kłody.
On i tak wypłynie
Na szerokie wody.

– Tam, gdzie stoicie zadka-
mi, łobrućcie sie sznupami!

Najgorzy to sie łobru-
ciył niedźwiydź, bo trzymoł 
miyndzy giyrami dosyć dłu-
gom lole.

Wypryśli my z podwyrka 
na szose. Łogary wiały, gdzie 
który móg! 

Baba z dziadym śli pod 
mankiet i się wyćwiyrzali 
łoż coś! Łóna co rusz to po-
stawioła kuszke (koszyk) z 
jajami, podnosiuła dyrdóny i 
podciągała gacie! Dziod jom 
za to loł. Wiara, co nos szpy-
cowała, to kładła sie na ziymi 
łod chichrów! Kóminiorze 
włazili na dachy i zatyka-
li kóminy, łoż piece dymióły 
na całkie chaty. Niedźwiydź 
podrygiwoł do muzyki, a co 
rusz to se luchnył „jednygó”, 
jak go wiara czynstowała, 
wiync balangze (równowagę) 
traciół. A jak się zatrzymoł, to 
gó Knajder popychoł.

Aż znaleźli my sie na kóń-
cu Żabikowa.

A tam, patrzymy, jakiesiś 
inne niedźwiydzie łażom! To 
były szczóny zes Kómornik! 
Chorobne szuszfole w nasz 
rewir sie wknaili! Tegó nie 
mogli my im popuścić. Młóc-
ka się zrobiła, że łoż coś, alek 
my wygrali i tych z Kómornik 
wygnali! 

Nasz gajgorz (skrzypek) 
pozbuł sie gajgów, bo w ty 
młócce deknył nimi obskiygo 
strażoka w glace. Tyn fi knół 
koziołka, ale naszymu gajgi 
rozleciały sie w drobny mak! 

Łejery! Jak lamyncióła po-
tym baba do dzioda, bo jymu 
z kluki jucha lecioła!

A mały Najder napuczył sie 
i godo: 

– Wiycie co, wiara? Żebym 
tak buł przy swoi fi gurze, to jo 
som bym im pokozoł, gdzie 
koza mo miód! 

BENON MATECKI 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

To chyba udar
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

Fraszki
NA POBOŻNE
ŻYCZENIA

Gdyby Bóg chciał
Spełnić wszystkie
Nasze pobożne 
Życzenia,
Powstałby
Piekielny chaos,
Drżałoby 
Niebo i ziemia.

W ZACIETRZEWIENIU

I szarganie świętości
Daje przyjemności.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Paskarka Halinka przecho-
dziła akurat obok kantor-

ka mistrzów przędzalni. Było 
około godziny dziesiątej. Była 
to pora śniadań mistrzów i 
podległych im pracowników.

Nagle drzwi do kantorka ktoś 
otworzył tak energicznie, że Ha-
linka ledwo zdążyła odskoczyć. 
Gdyby nie to, zostałaby dotkli-
wie uderzona. Zdenerwowała 
się, ale za chwilę ujrzała kipiącą 
gniewem Małgorzatę Małecką, 
wychodzącą pospiesznie z kan-
torka. 

– Co za porządki! – krzyknęła 
Małecka. – Przychodzę do nich 
o tej porze każdego dnia, aby 
ostatecznie ustalić moje obo-
wiązki pracy. A oni odpowiada-
ją: jutro! I tak jest od miesiąca, 
każdego dnia! 

– A nie możesz przyjść o innej 
porze? – zapytała Halinka. 

– Nie mogę, bo mamy tyle 
pracy, że nie mogę się od niej 
oderwać… 

– I tak bardzo ci na tym zale-
ży? Może po prostu rób, co swo-
je… – radziła ze znanym sobie 
spokojem Halinka. 

– Ja wolę wiedzieć, co mam 
robić! Dopiero zaczęłam tę pra-
cę i bardzo mi na niej zależy. 
Chcę ja wykonywać najlepiej, 
jak potrafi ę! 

– Tak mówisz… – Halinka 
miała taką minę, jakby coś knu-
ła. Taką też ją znano. 

– Co mówisz?! 
– Nic ważnego – w głosie Ha-

linki można było zauważyć, że 
coś planuje. 

– Ja ich załatwię – dodała ta-
jemniczo. 

– Jak? 
– Zostaw to mnie. A będziesz 

zadowolona.
Po kilku minutach Halinka 

weszła do kantorka. Akurat 
siedzieli tam mistrzowie z ca-
łej przędzalni. Ktoś na pewno 
spytałby: dlaczego? Odpowiedzi 
mógłby nie usłyszeć. Był jakiś 
niepisany powód. 

– O! Halinka! – jako pierwszy 
zauważył na mistrz skręcarni 
Ludwisiak. – Co nasza śliczna 
Halinka sobie życzy? 

– O Boże! – krzyknęła nagle 
Halinka i osunęła się na po-
bliskie krzesło. – Mam wylew, 
wszystko widzę na czerwono…

Wszyscy ruszyli jej na pomoc, 
uznali, że zemdlała. 

– Zostawcie ją! – przerwał 
Żółkiewski. – Zadzwonimy le-
piej do doktora Busa. 

Usłuchali rady i zadzwonili, 
a za dziesięć minut w kantorku 
pojawił się doktor Bus z pielę-

gniarką. Pospiesznie wysłuchał 
relacji mistrzów i przystąpił do 
badania Halinki. 

– Ja tu niczego groźnego nie 
widzę – rzekł ze spokojem. – Ale 
to nawet dziwne. Ciśnienie w 
normie, tętno też. Co właściwie 
pani jest. 

– Nie wiem, co mi jest, ale 
wszystko widzę na czerwono – 
niemal jęknęła Halinka. 

– Co się tu dzieje?! – przerwał 
kierownik Pawlikowski, wcho-
dząc nagle do kantorka. 

– Panie kierowniku – odezwał 
się jeden z mistrzów. – Widać, że 
Halinka doznała udaru. Zasłabła 
i wszystko widzi na czerwono! 

– To natychmiast dzwonić po 
pogotowie! – zdecydował Paw-
likowski. – A co pan na to, panie 
doktorze? 

– Przepraszam, panowie – 
Halinka nagle jakby ożyła. – Ja 
to udawałam, bo ci panowie 
urządzają sobie spotkania, a 
panowie, którzy przychodzą do 
nich z problemami, są odsyłani 
z kwitkiem. 

– Z jakim kwitkiem?! – na-
stroszył się Pawlikowski. 

– Oj panie inżynierze – Halin-
ka wróciła do swojego normal-
nego stanu. – Albo pan udaje, 
albo jest pan nierozgarnięty. Z 
kwitkiem to znaczy, że albo ich 
zbywają, albo mają w d… 

– A co z tą czerwienią? – do-
ciekał doktor Bus. 

– A pan nic nie widzi? – Halin-
ka zaczynała kipieć wesołością. 

– Nie – Bus był zaskoczony 
pytaniem. 

– Panie doktorze – zaczęła 
tajemniczo Halinka. – Niech pan 
na nich popatrzy, przecież to 
członkowie PZPR, a więc czer-
woni. To jaki kolor mogłam wi-
dzieć, wchodząc do naktorka?! 

– A niech mnie kule biją! – 
krzyknął rozbawiony doktor. 

– Halinka – rozpoczął łagod-
nie Pawlikowski. – Mogłem się 
tego po tobie spodziewać. Ale 
po co to było? Nie mogłaś po 
prostu przyjść z tym do mnie? 

– Mogłam, ale wtedy byłabym 
kapusiem. 

– No dobrze, dziękuję ci za tę 
nauczkę. Wiesz co, kwiatuszku 
– Pawlikowski odzyskał dobry 
humor – jak na ciebie patrzę 
każdego dnia, to nie wiem, czy 
złościć się na ciebie, czy się 
śmiać. A co do tych ancymon-
ków, to jeżeli jeszcze kiedyś 
usłyszę coś podobnego, to bę-
dzie z nimi źle!

Pawlikowski dotrzymał sło-
wa, natomiast Halinka cieszyła 
się coraz większą przyjaźnią 
wśród koleżanek i kolegów. 
Była powszechnie lubiana. A 
niektórzy zadawali sobie pyta-
nie, czy nie jest ukrywaną sio-
strą mistrza brygady utrzyma-
nia ruchu Wojtka Kowalskiego, 
którego uznawano za najwięk-
szego zgrywusa w Albie. 
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Bożena Dziurdza, emeryto-
wana nauczycielka języka 

polskiego, obdarzona wie-
loma pasjami i zaintereso-
waniami kulturalnymi, także 
potrzebą społecznego działa-
nia, znalazła ujście dla swo-
jej twórczej energii w Klubie 
Seniora „Feniks” przy Domu 
Kultury „Polan sto” na osiedlu 
Młodych w Poznaniu. 

To z jej inicjatywy powstał 
w „Feniksie” pięć lat temu 
folklorystyczny zespół „Fe-
niksianie”. Zapał pani Bożeny, 
piękno wielkopolskich tań-
ców ludowych, muzyki, stro-
jów – wszystko to udzieliło 
się uczestniczkom klubu. Dzi-
siaj tańczy i śpiewa w zespole 
dwanaście pań w wieku od 60 
do 68 lat. A dla jego założyciel-
ki prowadzenie „Feniksian” jest 
swego rodzaju kontynuacją 
tego, co robiła w ciągu lat swo-
jej nauczycielskiej pracy – gdy 
prowadziła uczniowski zespół 
ludowy. Zdobytymi wówczas 
umiejętnościami i niegasną-
cym zamiłowaniem obdaro-
wuje dzisiaj seniorów. A przy 
tym nadal uczy młodych ludzi 
wielkopolskich tańców, tym 

razem w Domu Kultury „Polan 
sto”. 

Zespół jest znany z licz-
nych występów na festynach, 
dożynkach, przeglądach ze-
społów ludowych, w zaprzy-
jaźnionych klubach seniora, 
domach kultury, domach po-
mocy społecznej. „Feniksianki” 
wcielają się też w inne role: 
występowały jako grupa kolęd-
ników w tradycyjnych strojach 
ludowych, mają też w swoim 
repertuarze przedstawienie 
„Pani Twardowska”. Twórcza 
inwencja zespołu i pani Bo-
żeny owocuje wciąż nowymi 
inicjatywami, choćby utworze-

niem przy „Feniksie” zespołu 
kabaretowego „Feniks2x” czy 
organizowaniem cyklicznej 
imprezy Przegląd Kabaretów 
Seniorskich „Senior Starcie 
przy Warcie”. 

Liderce „Feniksian” jedna 
pasja tańca i sceny nie wy-

starcza. Ma ich więcej, choćby 
tylko te dwie kolejne: poezję i 
malarstwo. Wierszy nie pisze 
„do szufl ady”, przeciwnie, chęt-
nie prezentuje je publicznie. 
Tworzy obrazy olejne: posta-
cie, portrety, pejzaże, kwiaty. 
Eksponowała swoje prace w 
kilku wystawach zbiorowych. 
Również tą swoją umiejętno-
ścią dzieli się z innymi, pro-
wadząc w „Feniksie” podczas 
ferii letnich zajęcia plastyczne 
dla dzieci i młodzieży. 

Sztuka jest dla niej tym 
czynnikiem, dzięki któremu 
człowiek odnawia się ducho-
wo i fi zycznie. Jak mityczny 
ptak Feniks – symbol odro-
dzenia. 

Jak mityczny 
ptak Feniks

Zespół folklorystyczny „Feniksianie”. 

„Feniksianie” na przeglądzie zespołów ludowych w Szreniawie.
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Bożena Dziurdza (pierwsza z lewej) na II Przeglądzie 
Kabaretów Seniorskich „Senior Starcie przy Warcie”. 

Robert
Wrzesiński
POZNAŃ
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Janina Rybarczyk od 15 lat 
śpiewa w Artystycznym 

Zespole Seniorów „Wrzosy”. 
Zaproponował jej to Jerzy 
Golfert, wybitny śpiewak i 
reżyser związany z Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu, ów-
czesny kierownik artystyczny 
„Wrzosów”, gdy podczas jed-
nego z dawnych przeglądów 
piosenki „z myszką” usłyszał, 
jak śpiewa pani Janina.

Zamiłowanie do śpiewu i 
muzyki ma chyba w genach. 
Ojciec Władysław śpiewał i grał 
w orkiestrze w Kórniku. Mama 
też miała piękny głos. Starsza 
siostra Mieczysława śpiewa w 
Klubie Seniora „Bajka”, druga 
siostra Barbara, kierowniczka 
Klubu Seniora „Piastun” jest 
również utalentowana wokal-
nie. Brat śpiewa w chórze ko-
ścielnym w Zaniemyślu.

Pani Janina w młodości 

Wyzwolić dobro
1 marca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pisarzowi-

cach, prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie”, wybrali się na wycieczkę do Teatru 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, aby obejrzeć sztukę „O dziew-
czynce, która podeptała chleb”. Kaliski teatr przygotował bardzo 
mądre, znakomite przedstawienie, które dotyka problemów waż-
nych dla każdego człowieka. Była to stylowo zrealizowana, fi lo-
zofi czna baśń o tkwiącej w nas potrzebie dobra – z optymistycz-
nym przesłaniem, że tak niewiele trzeba, aby to dobro wyzwolić. 
Po spektaklu, pełni wrażeń, pobudzeni widowiskiem, dzieliliśmy 
się przemyśleniami na temat tego, co w życiu najważniejsze.

MAŁGORZATA ADAMSKA
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uwielbiała śpiewać, ale nie 
kształciła się w tej dziedzi-
nie. Nadrobiła zaległości z na-
wiązką we „Wrzosach”, pod 
kierunkiem Jerzego Golferta, a 
później Piotra Wizy. Śpiewała 
wtedy piosenki przedwojenne i 
późniejsze. Swoim kontraltem, 
rzadkim kobiecym głosem, 
chętnie wykonuje dobrane dla 
niej utwory dramatyczne, takie 
jak znana pieśń „Missisipi” o 
niedoli czarnych niewolników, 
a także m.in. piosenki Edith 
Piaf. Chciałaby również śpie-
wać romanse rosyjskie. 

Swoje umiejętności wokalne 
prezentuje podczas koncertów 
Zespołu „Wrzosy” im. Jerzego 
Golferta, niezapomnianego 
artysty i opiekuna wokalnych 
i muzycznych talentów senio-
rów.

ROBERT WRZESIŃSKI 

Kontralt 
pani Janiny
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Janina Rybarczyk. 



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

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


