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„Niewidzialne dziedzic-
two – warsztaty senso-

ryczne dla młodzieży niewi-
domej i słabowidzącej” to pro-
jekt, którego głównym celem 
jest niwelowanie barier w do-
stępie do kultury o znaczeniu 
narodowym osobom z dys-
funkcją wzroku.

We wrześniu młodzież ze  
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych w Owińskach 
wzięła udział w cyklu warszta-
tów specjalnie dostosowanych 
do ich potrzeb w ramach re-
alizacji projektu „Niewidzialne 
dziedzictwo”. Pierwsze spotka-
nie wprowadzające uczniów 
w cele programu odbyło się 
w Owińskach. Koordynator-
ki projektu Elżbieta Krysińska i 
Lucyna Kaczmarkiewicz (Biuro 
Edukacji CTK TRAKT) przybli-
żyły uczniom, czym jest dzie-
dzictwo Ostrowa Tumskiego 
oraz udostępniły tyfl ografi cz-
ne materiały dla osób z dys-
funkcją wzroku: plany Bramy 
Poznania i poznańskiej wy-
spy oraz fasadę katedry. Mate-
riały te opisują otoczenie Bra-
my Poznania, hol główny oraz 
poszczególne sale ekspozycyj-
ne, a przede wszystkim przybli-
żają przestrzeń Ostrowa Tum-
skiego – kluczową dla kształto-
wania się polskiej państwowo-
ści oraz chrześcijaństwa. 

Materiały tyfl ografi czne po-
mogły uczniom w przygotowa-
niu się do wizyty w Bramie Po-
znania i na Ostrowie Tumskim. 
Uczniowie Ośrodka (klasy gim-
nazjum i szkoły ponadgimna-
zjalne) gościli w Bramie Pozna-
nia w dniach 19 i 20 września. 
Uczestniczyli w oprowadza-
niu po ekspozycji oraz zwie-
dzili Ostrów Tumski. Zmierzy-
li się również z niecodziennym 
zadaniem, jakim było  wybranie 
najbardziej atrakcyjnych – ich 
zdaniem – miejsc, które chcieli-
by polecić swoim rówieśnikom. 
Były to miejsca rozpoznawalne 
dla zmysłów dotyku, zapachu i 
słuchu. Uczniowie zaintereso-
wali się śladami po ostrzeniu 
mieczy na kamieniu kościoła 
Najświętszej Marii Panny oraz 
dokładnie zbadali, przy wejściu 
na wyspę, makietę dotykową 
Ostrowa Tumskiego. Ogrom-
ne wrażenie na uczniach zro-
bił most Biskupa Jordana. Był 
to pierwszy krok do wyznacze-
nia sensorycznej ścieżki zwie-
dzania wyspy katedralnej. 

Kolejnym krokiem były 
warsztaty (27 i 28 września) 
prowadzone przez Iwonę Ski-
bińską-Talukder (reżysera 
dźwięku i akustyka), podczas 
których uczniowie poznali bi-

NIEWIDZIALNE DZIEDZICTWO – WARSZTATY SENSORYCZNE 
DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ

Ostrów Tumski 
– dostępny 

nauralną (umożliwiającą loka-
lizację w przestrzeni) techni-
kę nagrywania dźwięków oraz 
samodzielnie nagrywali od-
głosy, jakie można usłyszeć na 
Ostrowie Tumskim i w Bramie 
Poznania. Zwrócili uwagę na 
dudniące dźwięki pociągu czy 
skrzypienie pompy wodnej na 
ul. Lubrańskiego. W ten sposób 
zgromadzili materiał dźwięko-
wy, który posłuży do powstania 
mapy dźwiękowej wyspy poka-
zującej nowy wizerunek tego 
miejsca. 

Uczniowie dzięki warszta-
tom stali się badaczami krajo-
brazu dźwiękowego poznań-
skiej wyspy. Efekty ich pracy 
przyczynią się do przygotowa-
nia materiałów, poprzez któ-
re Brama Poznania i Ostrów 
Tumski staną się przyjazne dla 
osób z dysfunkcją wzroku. Po-
wstanie tyfl ografi czny plan po-
znańskiej wyspy z wyznaczoną 
sensoryczną ścieżką zwiedza-
nia oraz mapa dźwiękowa wy-
spy katedralnej, która będzie 
zamieszczona na stronie inter-
netowej. Chcemy, aby stały się 

one czynnikiem aktywizują-
cym turystykę kulturową osób 
z dysfunkcją wzroku oraz przy-
czyniły się do powstania ko-
lejnych działań edukacyjnych 
w Bramie Poznania na rzecz 
dziedzictwa tego miejsca.

Projekt dofi nansowano ze 
środków Muzeum Historii Pol-
ski w Warszawie w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”.

Realizator projektu: Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT, 
operator Bramy Poznania i 
Traktu Królewsko-Cesarskie-
go.

Partner projektu: Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach.

LUCYNA KACZMARKIEWICZ 
BIURO EDUKACJI CTK TRAKT 
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Oglądanie dotykiem makiety Ostrowa Tumskiego.

Młodzi niewidomi i słabowidzący nagrywają dźwięki nad Cybiną.
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Do refl eksji nad zmiana-
mi w rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej skłoniła 
konferencja zorganizowana 
26 września w Sali Kolumno-
wej Sejmu RP z okazji 25-le-
cia systemu wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami. 
Ćwierć wieku temu została 
uchwalona ustawa o zatrud-
nianiu i rehabilitacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. 
Wtedy też rozpoczął funkcjo-
nowanie Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

Przez ten czas udało się 
ograniczyć bariery architek-
toniczne, wdrożono system 
kształcenia integracyjnego. 
Znaczącym sukcesem jest ra-
tyfi kacja przez Polskę konwen-
cji ONZ o prawach osób z nie-
pełnosprawnościami, która 
gwarantuje im równy dostęp 
do wszelkich dóbr i usług pu-
blicznych. Nad wieloma spra-
wami trzeba solidnie popraco-
wać. Taką właśnie kwestią jest 
zatrudnianie osób z niepełno-
sprawnością. Pracodawcy tak 
zwanego otwartego rynku pra-
cy nieczęsto przyjmują ludzi z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Niepełnosprawni są naj-
chętniej zatrudniani w fi rmach 
ochroniarskich albo sprząta-
jących. Gruntownej przebudo-
wy wymaga również orzecz-
nictwo. 

Tego samego dnia Prezydent 
RP w swojej kancelarii wręczył 
nagrody laureatom konkur-
su „Lider dostępności” za naj-
lepsze rozwiązania związa-
ne z przystosowaniem budyn-
ków i otoczenia dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Nagrodę 
Grand Prix otrzymało Miasto 
Gdynia. Na liście zwycięzców 
znalazł się także obiekt zabyt-
kowy Sukiennice w Krakowie, 
sieć placówek Poczta Polska, 
Centrum Kongresowe ICE Kra-
ków i inni. Wyróżnienie otrzy-
mała między innymi Stacja Pa-
liw PKN Orlen S.A. przy Alei 
Solidarności 100 w Warszawie. 

Po południu w Teatrze „Pal-
ladium” przy ul. Złotej w War-
szawie uhonorowano nagro-
dzonych w konkursie „Lider 
25-lecia”, który zorganizowa-
ło Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej oraz 
Biuro Pełnomocnika Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

25 LAT SYSTEMU WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Liderzy 
nagrodzeni

nych we współpracy z PFRON. 
Nagrody wręczała Elżbieta Ra-
falska, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Krzysz-
tof Michałkiewicz, Pełnomoc-
nik Rządu do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Robert 
Kwiatkowski, prezes PFRON. 

W kategorii „Dostępność” I 
nagrodę otrzymało Forum Do-
stępnej Cyberprzestrzeni, II – 
Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych, a III – Alina 
Wojtowicz-Pomierna. W ka-
tegorii „Pracodawca” statuet-
kę zdobyła Fundacja „Aktywi-
zacja”, II nagrodę – Stanisław 
Kogut, senator RP, III – Stowa-
rzyszenie „Otwarte drzwi”. W 
kategorii „Edukacja” I nagrodę 
otrzymała Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji, II – Stowarzysze-
nie św. Celestyna, a III – Park 
Orientacji Przestrzennej przy 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Puł-
ku w Owińskach. W katego-
rii „Sport” I nagrodę otrzyma-
ły Olimpiady Specjalne Polska, 
II – Marek Winiarczyk (Sto-
warzyszenie Mazurska Szko-
ła Żeglarstwa), III – Romu-
ald Schmidt (Stowarzysze-
nie Sportowo-Rehabilitacyj-
ne „Start” w Poznaniu). W ka-
tegorii „Kultura” I miejsce za-
jęła Koszalińska Biblioteka Pu-

bliczna im. Joachima Lelewe-
la, II – Artur Dziurman (Stowa-
rzyszenie Scena Moliera), a III 
– Fundacja Kultury bez Barier. 

Ponadto w konkursie w gło-
sowaniu internetowym wyło-
niono złotą dziesiątkę „Lide-
rów 25-lecia”. To: Marek Wi-
niarczyk, Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji, Jerzy Fijałkow-
ski i Marek Konarzewski (Ra-
dio Bogoria), Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektu-
alną – Koło w Skarszewach, 
Fundacja im. Brata Alberta, 
Edyta Sieradzka (Ogólnopol-
ska Baza Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych), Dorota 
Kołakowska (Związek Harcer-
stwa Polskiego), Stowarzysze-

nie Pomocy Niepełnospraw-
nym Kierowcom „SPiNKa”, Sta-
nisław Żabiński (Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych 
„Ikar” w Koszalinie) i Wiesław 
Tomaszewski (Polskie Towa-
rzystwo Walki z Kalectwem). 

Podczas uroczystości w Te-
atrze „Palladium” podpisano 
porozumienie zawarte między 
Ministerstwem Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, PFRON 
i Telewizją Polską S.A w spra-
wie wspólnych działań na 
rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. 

– Trzeba na wizji pokazy-
wać i mówić o osobach z nie-
pełnosprawnościami, aby nic 
nie działo się bez ich udziału 
– zaznaczył minister Michał-
kiewicz. 
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Od lewej: Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, Jacek Kurski, 
prezes Telewizji Polskiej S.A, Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej i Krzysztof Michałkiewicz, 
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
podpisują porozumienie w sprawie wspólnych działań 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Laureaci konkursu „Lider 25-lecia”.

Śpiewa Dorota Osińska. 
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15 października to waż-
na data dla osób niewi-

domych i słabowidzących jak 
również dla całego społeczeń-
stwa. Tego właśnie dnia na ca-
łym świecie jest obchodzony 
Międzynarodowy Dzień Bia-
łej Laski zwany także Między-
narodowym Dniem Niewido-
mych. Dzięki białej lasce do-
wiadujemy się, że człowiek, 
który nas mija, nie widzi i może 
potrzebować naszej pomocy. 
Biała laska chroni niewidome-
go przed zderzeniami i upad-
kami, a ponadto umożliwia 
rozpoznanie terenu.

Niewidomi często nazywają 
białą laskę przyjaciółką lub to-
warzyszką. To dlatego, że ten 
przyrząd zabierają niemal wszę-
dzie. Pomysłodawcą białej laski 
był James Biggs, angielski foto-
graf, który stracił wzrok w wy-
niku wypadku. Było to w 1921 
roku. Poruszanie się z białą la-
ską upowszechniło się w An-
glii w latach 30. Do Polski do-
tarło później. Święto białej laski 
zaczęto obchodzić w latach 70. 
Funkcjonalność tego przyrządu 
inaczej postrzegają osoby z dys-
funkcjami wzroku, inaczej oso-
by widzące. Przez tych ostatnich 
biała laska postrzegana jest za-
zwyczaj jako narzędzie identy-
fi kujące człowieka z problema-
mi wzrokowymi. Tymczasem 
dla niewidomego biała laska jest 
przedłużeniem rąk. Pisze o tym 
Marek Kalbarczyk w artykule pt. 
„Im dłuższe ręce tym lepsze” na 
str. 12 i 13. 

Skoro o niewidomych mowa, 
warto się również zastanowić, 
jak odbierają oni swoją niepeł-
nosprawność. Brak wzroku co 
innego będzie oznaczał dla oso-
by niewidzącej od urodzenia, a 
zupełnie co innego dla kogoś, 
kto utracił wzrok w ciągu życia. 
Nie trudno się domyślić jak zna-
czącym problemem jest przysto-
sowanie się do funkcjonowa-

nia w ciemności, kiedy wcze-
śniej wszystko się widziało. Oso-
ba niewidoma od urodzenia nie 
wie jak wygląda kolor błękit-
ny. Może jedynie sobie go wy-
obrazić. Człowiek, który utracił 
wzrok w wieku 30 czy 50 lat zna 
barwy, wyrazy twarzy ludzi, wie 
jak wyglądają poszczególne po-
trawy i jaki kształt mają dane fi -
gury geometryczne. Wiedza nie-
widomego na te tematy sprowa-
dza się wyłącznie do wyobraź-
ni oraz do opowieści widzących. 

Na jednym z for dyskusyjnych 
padło kiedyś pytanie o rodza-
je wsparcia psychologicznego, 
na które może liczyć człowiek 
z dysfunkcją narządu wzroku 
powstałą na przykład wskutek 
wypadku. Niestety, polski sys-
tem rehabilitacji nie ma w tym 
względzie wiele do zaoferowa-
nia. Szpitale nie zatrudniają psy-
chologów. Bliscy niewidome-
go są więc zdani na pomoc oso-
by, która doświadczyła podobnej 
sytuacji, tyle że taka osoba nie 
zawsze jest „pod ręką” i często 
nie wiadomo, gdzie można zna-
leźć kompleksowe wsparcie. 

Gdyby zapytać widzącego, co 
to jest biała laska, zapewne od-
powie, że jest to kilkunastocen-
tymetrowy kijek, którym niewi-
domy idąc wymachuje na prawo 
i lewo. Chodzenie z takim „kij-
kiem” wymaga odpowiedniego 
przeszkolenia. Takie szkolenia 

prowadzą instruktorzy orien-
tacji przestrzennej, czyli osoby, 
które uczą niewidomego rozpo-
znawania terenu. Dzięki temu 
człowiek niewidzący ma szansę 
nie zgubić się w miejscu, które 
wcześniej odwiedził. Nie wszy-
scy niewidomi używają białej la-
ski. Niekiedy zastępuje ją żółta 
opaska na przedramieniu, której 
noszenie niedawno upowszech-
niło się w naszym kraju. Są nie-
widomi, którzy wstydzą się uży-
wać białej laski i nie pomaga-
ją argumenty, że chroni przed 
upadkami, a ponadto identyfi -
kuje na przejściach dla pieszych. 

Jak co roku z okazji święta 
niewidomych instytucje oraz 
organizacje pozarządowe w 
miastach wojewódzkich przygo-
towały ciekawe atrakcje. Niewi-
domi z Poznania i Wielkopolski 
15 października wzięli udział w 
kolejnej edycji wydarzenia pod 
nazwą „Inny festiwal” organizo-
wanego przez Fundację Barak 
Kultury. W ramach „Innego fe-
stiwalu” przygotowano między 
innymi spektakl teatralny pod 
tytułem „Nie widzę przeszkód”, 
który odbył się na deptaku przy ul. 
Wrocławskiej w Poznaniu. Akto-
rami byli uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach, głuchoniewidomi 
z Wielkopolskiej Jednostki Woje-

wódzkiej Towarzystwa Pomocy 
Głuchoniewidomym oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Sokoły”. 

Z kolei 20 października w Pa-
łacu Prezydenckim z udziałem 
Andrzeja Dudy obchodzono 
65-lecie Polskiego Związku Nie-
widomych. Spotkanie było oka-
zją do dyskusji nad systemem 
rehabilitacji osób z dysfunkcjami 
wzroku. Krzysztof Wiśniewski, 
prawnik reprezentujący PZN 
zwrócił uwagę, że pacjenci z 
chorobami neurologicznymi 
czy onkologicznymi po lecze-
niu szpitalnym są kierowani na 
dalszą rehabilitację. Osoby z 
uszkodzeniami wzroku po za-
kończeniu leczenia takiej możli-
wości nie mają. Organizacją re-
alizującą cel rehabilitacyjny jest 
właśnie PZN, jednak nie jest on 
w stanie wypełnić drastycznej 
luki w systemie wsparcia tej gru-
py osób. Rozwiązaniem trudnej 
sytuacji w dostępie do rehabili-
tacji mógłby być, zdaniem Anny 
Woźniak-Szymańskiej, prezesa 
PZN narodowy program rehabi-
litacji, który zapewniałby równy 
dostęp do świadczeń rehabilita-
cyjnych wszystkim osobom nie-
widomym i słabowidzącym, a w 
szczególności tym, którym grozi 
utrata wzroku. 

KAROLINA KASPRZAK

Członkowie i wolontariusze Wielkopolskiej Jednostki 
Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym 

z białymi laskami na ulicach Poznania.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach podczas spektaklu 

teatralnego pod tytułem „Nie widzę przeszkód”. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI 

Święto 
niewidomych
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Liczne warsztaty aktywi-
zujące i uspołeczniają-

ce, projekty ukierunkowa-
ne na zmianę świadomo-
ści społeczeństwa w zakre-
sie głuchoślepoty, regional-
ne spotkania klubowe, za-
pewnienie wsparcia ze stro-
ny tłumaczy-przewodników 
i wolontariuszy oraz pomoc 
dla rodziców dzieci z rów-
noczesną dysfunkcją wzro-
ku i słuchu – składają się na 
wszechstronne działania re-
alizowane od 25 lat przez To-
warzystwo Pomocy Głucho-
niewidomym. 19 październi-
ka w sali widowiskowej Ma-
zowieckiego Centrum Kul-
tury przy ul. Elektoralnej w 
Warszawie wspominano po-
czątki działalności tej orga-
nizacji.

Ćwierć wieku temu o oso-
bach głuchoniewidomych nikt 
nie słyszał. Nie było organiza-
cji społecznej zajmującej się 
ludźmi z tego rodzaju niepeł-
nosprawnością. W 1984 roku 
do Polskiego Związku Niewi-
domych trafi ło pismo od oso-
by głuchoniewidomej, któ-
ra nigdzie nie mogła znaleźć 
pomocy. Wtedy PZN podjął się 
nagłośnienia skrajnie trud-
nej sytuacji ludzi z jednocze-
snym uszkodzeniem wzroku i 
słuchu. Zebrała się grupa ini-
cjatywna na rzecz utworze-
nia TPG.

TPG powstało 19 paździer-
nika 1991 roku. 26 lutego 
1992 roku organizację wpisa-
no do Krajowego Rejestru Są-
dowego. W tym samym roku 
w Warszawie powstał pierw-
szy klub głuchoniewidomych. 
Później tworzono kolejne – w 
Krakowie, Bydgoszczy, Pozna-
niu i Wrocławiu. Działalność 
powoli się rozrastała. W 1996 
roku zorganizowano pierwsze 
szkolenia dla tłumaczy-prze-
wodników osób głuchoniewi-
domych oraz rozpoczęto wy-
dawanie czasopisma „Dłonie i 
Słowo”, na łamach którego po 
dzień dzisiejszy wypowiada 
się środowisko osób głucho-
niewidomych, a także ludzie 
działający na ich rzecz. 

TPG posiada 13 jednostek 
wojewódzkich (oddziałów 
w różnych miastach Polski). 
Znajdują się one na terenie 
województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, lubel-
skiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckie-
go, podlaskiego, pomorskie-
go, śląskiego, warmińsko-ma-
zurskiego, wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego. Or-
ganizacja prowadzi ponadto 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Gdańsku, w którym niewi-
domi z dodatkowymi niepeł-
nosprawnościami rehabilitu-
ją się zawodowo i społecznie. 

Dzięki TPG w starania o 
godne warunki życia osób z 
równoczesnym uszkodze-
niem wzroku i słuchu zaan-
gażowało się kilka tysięcy 
osób. To wolontariusze, opie-
kunowie oraz tłumacze-prze-
wodnicy, czyli osoby wyszko-
lone w zakresie alternatyw-
nych form komunikacji i po-
ruszania się z głuchoniewido-
mymi. Wszechstronna pomoc 

25 LAT TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Jedyna taka 
organizacja

TPG (między innymi projek-
ty dofi nansowywane ze środ-
ków PFRON) daje głuchonie-
widomym szansę na wyjście 
z cienia, a co najważniejsze, 
pozwala włączać je w główne 
nurty życia społecznego. 

Uroczystość jubileuszowa 
była także okazją do wspo-
mnienia zmarłych osób, które 
za życia przyczyniły się do po-
wstania i rozwoju organiza-
cji. Licznie zebrani reprezen-
tanci instytucji, uczelni wyż-
szych, związków, stowarzy-
szeń i fundacji składali gra-

Życzenia i gratulacje odbiera Grzegorz Kozłowski,
przewodniczący TPG.

Głuchoniewidoma poetka Krystyna Łagowska 
recytuje swoje wiersze. 

tulacje przedstawicielom Za-
rządu TPG. Ci zaś dziękowa-
li przyjaciołom za wieloletnie 
wsparcie. 

– Koncentrujemy się na 
tym, co może człowiek głu-
choniewidomy, a nie na tym, 
czego mu brakuje. Skrót TPG 
to nie tylko Towarzystwo Po-
mocy Głuchoniewidomym. 
To także myśl: Tu Przekra-
czamy Granice. Chcemy wy-
dobywać maksymalny poten-
cjał możliwości osób głucho-
niewidomych. Realizujemy to, 
między innymi, przez warsz-
taty rzeźbiarskie, dzięki któ-
rym głuchoniewidomi mogą 
dorównać sprawnym. Zwień-
czeniem tych warsztatów są 
wystawy w różnych prestiżo-
wych miejscach, na przykład 
w Zamku Królewskim – po-
wiedział Grzegorz Kozłowski, 
przewodniczący TPG. 

O licznych sukcesach osób 
głuchoniewidomych mówił 
też Krzysztof Wostal, wice-
przewodniczący. Zaznaczył, 
że realizowane na szeroką 
skalę wsparcie kulturalno-
oświatowe i rekreacyjno-spor-
towe pozwala przekraczać 
owe granice możliwości oraz 
pokazuje, że głuchoniewido-
mi mogą wspiąć się na każdy 
szczyt. 

TPG to jedyna w całym kra-
ju organizacja obejmują-
ca wszechstronnym wspar-
ciem osoby z równocze-
snym uszkodzeniem wzro-
ku i słuchu, która stale podej-
muje starania o przestrzega-
nie praw należnych tej gru-
pie. Członkowie TPG są świa-
domi wyzwań, które czekają. 
To pomoc w codziennym ży-
ciu i w pokonywaniu różnych 
przeszkód, dawanie wiary w 
nieograniczone możliwości. 
A przede wszystkim mnóstwo 
pracy związanej z dążenia-
mi do uznania głuchoślepo-
ty jako odrębnej kategorii nie-
pełnosprawności, bo w pol-
skim systemie orzecznictwa 
głuchoniewidomi wciąż nie 
istnieją. 

KAROLINA KASPRZAK
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Po 5 latach remontu miesz-
kańcy Poznania oraz przy-

jezdni wreszcie mogą korzy-
stać ze zmodernizowanego 
Ronda Kaponiera. Rondo znaj-
duje się na zachód od ścisłego 
centrum miasta i stanowi cen-
tralny punkt w sieci komuni-
kacji miejskiej. Przed remon-
tem było niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. Te-
raz do dyspozycji podróżnych 
z problemami w poruszaniu się 
są windy, jest platforma podno-
śnikowa, trwa wdrażanie udo-
godnień dla niewidomych i sła-
bowidzących. Ale do stupro-
centowej dostępności jeszcze 
daleko.

Na ile Rondo Kaponiera jest 
przystosowane i co trzeba po-
prawić sprawdzali przedstawi-
ciele poznańskich organizacji 
pozarządowych zrzeszających 
osoby z dysfunkcjami narządu 
ruchu i wzroku podczas wizji lo-
kalnej zorganizowanej 11 paź-
dziernika z inicjatywy zastęp-
cy prezydenta Miasta Pozna-
nia Macieja Wudarskiego. Wizję 
przeprowadzono w obecności 
Pawła Śledziejowskiego, preze-
sa Poznańskich Inwestycji Miej-
skich i Doroty Potejko, Pełno-
mocnika Prezydenta Miasta Po-
znania do spraw Osób Niepełno-
sprawnych.

Kilka tygodni wcześniej przy-
stosowanie zmodernizowanej 

CZEKAJĄ NA KOLEJNE UDOGODNIENIA

Niepełnosprawni 
na Kaponierze

Kaponiery dla osób z niepełno-
sprawnościami testował Marek 
Suwezda, stażysta „Gazety Wy-
borczej” poruszający się na wóz-
ku i przy pomocy białej laski. 
Wówczas okazało się, że bez 
wsparcia osoby trzeciej nie jest 
w stanie sobie poradzić. 

Pod rondem pełno biegają-
cych, śpieszących ludzi. Niewie-
lu ma czas, żeby zatrzymać się, 
wysłuchać prośby o pomoc. Aby 
dostać się do niektórych wind, 
trzeba otworzyć szklane drzwi, 
które są wymogiem przepi-
sów przeciwpożarowych. Drzwi 
są ciężkie i stanowią znaczący 
problem dla ludzi na wózkach, 
szczególnie dla osób z osłabio-
ną siłą mięśni rąk. W windach 
brakuje podstawowych komuni-
katów jak: „Uwaga, drzwi się za-
mykają” czy „Proszę odsunąć się 
od drzwi”, w które wyposażona 
jest większość pojazdów komu-
nikacji miejskiej, oraz komuni-
katu, że winda jest przeciążona. 

Nową Kaponierę testowa-
ła również Agnieszka Kubicka i 
Sebastian Mankiewicz z porta-
lu internetowego wózkowicze.
pl oraz Stanisław Domański z 
Sekcji Krajowej Osób Niewido-
mych. Okazało się, że umywal-
ka w toalecie dla osób z niepeł-
nosprawnościami na poziomie 
-2 jest umiejscowiona za wyso-
ko i żaden „wózkowicz” do niej 
nie dosięgnie. Ponadto brakuje 

linii naprowadzających wzdłuż 
peronów oraz wypukłych pasów 
przed schodami, które osobom 
niewidomym ułatwiają orienta-
cję. Zgłoszone przez środowisko 
osób z niepełnosprawnościami 
uwagi spisywali urzędnicy. P. Śle-
dziejowski zapewnił, że są fun-
dusze na wdrożenie uspraw-
nień. 

Do udogodnień, które zostały 
już wprowadzone, zaliczają się 
wyżej wymienione windy i plat-
forma podnośnikowa, żółte maty 
ostrzegawcze oraz komunika-
ty głosowe na przystankach uru-
chamiane przy pomocy przyci-
sku. Po zakończeniu wizji lokal-
nej niepełnosprawni udali się do 
Sali Białej Urzędu Miasta, gdzie 
dyskutowano o wprowadzeniu 
niezbędnych zmian. Poinformo-
wano, że planowane jest wdro-
żenie ścieżek naprowadzających 
i tak zwanych pól uwagi dla nie-
widomych. Będą też oznaczenia 
brajlowskie przed wejściami do 
wind i w windach, tabliczki braj-
lowskie na poręczach, informa-
cje o toaletach dla osób z niepeł-
nosprawnościami w brajlu. Za-
mierzane jest wprowadzenie 7 
planów tyfl ografi cznych wyko-
nanych ze stali. 

Przedstawiciele PIM zazna-
czyli, że standardy dostępno-
ści były poprzedzone badania-
mi, zaś wszystkie udogodnie-
nia są wprowadzone zgodnie z 
normami unijnymi, których na-

leży przestrzegać. Środowisko 
niewidzących postulowało, aby 
usunąć fakturę bezpieczeństwa 
przed wszystkimi drzwiami, a w 
zamian zastosować oznakowa-
nie wielowarstwowe lub frezo-
wanie. Tu zwrócono uwagę na 
konieczność rozmowy z wyko-
nawcą w celu ustalenia, czy wy-
konanie frezów nie spowodu-
je utraty gwarancji, którą obiekt 
jest objęty. Ciężko otwierające 
się drzwi być może niebawem 
będzie można uruchamiać auto-
matycznie, przy pomocy specjal-
nego przycisku. Wszystko to wy-
maga dobrej woli, zaangażowa-
nia i nakładów fi nansowych. Na 
Kaponierę w pełni dostosowaną 
do potrzeb osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami trzeba bę-
dzie poczekać. 

KAROLINA KASPRZAK
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Środowisko osób z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku 
w podziemiach zmodernizowanego Ronda Kaponiera.

Sebastian Mankiewicz testuje 
platformę podnośnikową.

Na przystanku.
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Wielka siedemdziesiątka 
na budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach 
zapowiedziała wyjątkowe 
chwile. 30 września w murach 
Ośrodka odżyły wspomnie-
nia, które absolwentom koja-
rzą się ze stukotem maszyn 
brajlowskich. Były kwiaty, upo-
minki, łzy wzruszenia i koncert 
zespołu muzycznego „Dzieci 
Papy” działającego w Ośrodku. 
Tak świętowano jubileuszową 
uroczystość – z audiodeskryp-
cją dla niewidzących.

Do Owińsk zjechali się wy-
chowankowie, nauczyciele, ro-
dzice. Wprowadzono sztandar 
i odśpiewano hymn państwo-
wy. Gratulacje składała między 
innymi Jadwiga Rotnicka, sena-
tor RP, Bożena Szydłowska, po-
seł na Sejm RP, Jan Grabkowski, 
starosta poznański, Tomasz Łu-
biński, wicestarosta i Marek Kal-
barczyk, prezes Fundacji „Szan-
sa dla niewidomych”, wychowa-
nek Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewido-
mych im. Róży Czackiej w La-
skach koło Warszawy. Wyrazy 
uznania i wdzięczności płynęły 
od rodziców wychowanków, na-
uczycieli Ośrodka oraz przedsta-
wicieli placówek edukacyjnych z 
różnych stron kraju. 

 – Nie sposób być obojętnym 
wobec miejsca, w którym po-
zostawiło się część życia. Dla 
uczniów Ośrodek jest drugim 
domem, do którego chętnie wra-
cają po latach. Troska o eduka-
cję i rozwój wychowanków, aby 
jak najlepiej radzili sobie w doro-
słym życiu jest dla nas kluczową 
sprawą – powiedziała Maria To-
maszewska, dyrektor Ośrodka. 
– Z szacunkiem i podziwem od-
nosimy się do ludzi, dzięki któ-
rym nasz Ośrodek realizuje swój 
cel – wychowanie dzieci i mło-
dzieży w zgodzie z ich najgłęb-
szymi potrzebami intelektualny-
mi, zdrowotnymi, emocjonalny-
mi oraz społecznymi.

Ośrodek jest usytuowany w 
pięknym, zabytkowym budyn-
ku dawnego klasztoru Sióstr Cy-
sterek. Od roku 1946 do dnia dzi-
siejszego zmieniło się wiele. Naj-
ważniejszą zmianą był gruntow-
ny remont budynku i dokonana 
w ciągu 3 lat renowacja kościoła 
przy Ośrodku. 

– Budynek przez wiele lat był 
zaniedbany, kotły służące do 
ogrzewania groziły wybuchem. 
Dzisiaj nie ma już kotłów, a po-
mieszczenia są w pełni przysto-
sowane do potrzeb osób z róż-
nymi niepełnosprawnościa-
mi. Cały czas zastanawiamy się 
jak jeszcze można udoskonalić 
Ośrodek, by jak najlepiej służył 

70 LAT OŚRODKA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

Ich drugi dom…
niewidomym dzieciom – zazna-
czył starosta. 

Poruszające były słowa pani 
Eugenii, matki niepełnospraw-
nego Bronka: 

– Ośrodek się rozwija. Praca 
nauczycieli i wychowawców, ich 
kompetencje, fachowość i profe-
sjonalizm przekładają się na do-
bro naszych dzieci, które z ufno-
ścią im powierzamy. Ta placów-
ka jest wyrazem głębokiego hu-
manizmu. W imieniu swoim oraz 
wszystkich rodziców pragnę po-
dziękować za troskę i serce. 

W Ośrodku kształcą się dzieci, 
które mają problemy z komuni-
kacją, nie mówią. Dzięki wspar-
ciu Lions Club udało się zakupić 
sprzęt do ich rehabilitacji. Ośro-
dek posiada bogate wyposaże-
nie edukacyjno-rehabilitacyjne 
oraz dysponuje kadrą specjali-
stów w dziedzinie tyfl opedago-
giki (pedagogiki osób niewido-
mych i niedowidzących), logo-
pedii, psychologii. Działa labo-
ratorium tyfl oakustyczne, czy-
li tak zwana biblioteka dźwię-
ków, jest Park Orientacji Prze-
strzennej, Muzeum Tyfl ologicz-
ne. Uczniowie mogą korzystać 
z oprogramowania komputero-
wego dla niewidzących, druka-
rek brajlowskich, powiększalni-
ków i tym podobnych pomocy 
edukacyjnych. 

W Ośrodku funkcjonuje ze-
spół wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka, szko-
ła podstawowa, gimnazjum, li-
ceum, zasadnicza szkoła zawo-
dowa, szkoła przysposabiająca 
do pracy. Niewidomi i słabowi-
dzący mogą zdobyć zawód ko-
szykarza-plecionkarza, tapice-
ra, kucharza. Uczniowie w cza-
sie nauki mieszkają w interna-
cie. W tym właśnie miejscu na-
wiązują się przyjaźnie, realizo-
wanych jest sporo zajęć rozwija-
jących jak orientacja przestrzen-
na, zajęcia muzyczne, hipotera-
pia, zajęcia sportowe, teatralne, 
usprawniające. 

Z okazji jubileuszu 1 i 2 paź-
dziernika zorganizowano zjazd 
absolwentów. Nie brakowało 
wspomnień uwiecznionych na 
fotografi ach, był wieczorek ta-
neczny i rozmowy do rana. W 
niedzielę odprawiono uroczystą 
mszę świętą w intencji absol-
wentów i Ośrodka. Zapach obia-
du w korytarzu budynku pozwo-
lił znowu poczuć się jak w domu.

KAROLINA KASPRZAK

Gratulacje składają przedstawiciele placówek oświatowych 
dla dzieci i młodzieży niewidomej z różnych stron kraju.

Utwór „Widzieć muzyką” w wykonaniu zespołu „Dzieci Papy”.

Wielka siedemdziesiątka na odnowionym budynku Ośrodka. 
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Uwrażliwianie na problem 
nieuleczalnej choro-

by i niepełnosprawności jest 
priorytetem Przedszkola Pu-
blicznego „Tęczowa kraina” 
w Luboniu. Dyrekcja oraz 
wychowawcy chcą, aby dzie-
ci od najmłodszych lat uczyły 
się empatii i zdobywały wie-
dzę. W tym celu zorganizo-
wano 30 września spotkanie 
z wolontariuszami „Drużyny 
szpiku”.

– Nasze przedszkole chęt-
nie angażuje się w pomoc 
przy różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych. Rozbudza-
my w dzieciach ciekawość i 
chęć niesienia pomocy. Pod-
czas dzisiejszego rodzinnego 
festynu owocowo-warzywne-

Kolejnym wydarzeniem 
charytatywnym, w któ-

re zaangażowała się Funda-
cja im. Anny Wierskiej „Dar 
szpiku” w Poznaniu była 8 
edycja Klubu Starego Browa-
ru. W dniach 26-29 września 
w Blow Up Hall 5050 Hotel w 
Starym Browarze podziwiano 
najnowsze trendy modowe, 
słuchano na żywo muzyki po-
pularnych wykonawców. Była 
to okazja do wsparcia osób z 
chorobami nowotworowymi, 
którym na co dzień pomaga 
„Drużyna szpiku”.

– Na oddziale onkologicz-
nym leży wiele dzieci, które 
potrzebują przeszczepu szpi-
ku. W niektórych przypadkach 
dawca się wycofywał, co skut-
kowało tym, że odbierał dziec-
ku szansę na życie. Niezwy-
kle ważne jest świadome re-
jestrowanie się w bazie. Tak 

Budzili ciekawość 

49. Do placówki uczęszczają 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Przedszkole prowadzi 4 gru-
py całodziennego pobytu dla 
100 dzieci. Praca dydaktycz-
no-wychowawcza opiera się 
na promowaniu zdrowego try-
bu życia, dobrego samopo-
czucia fi zycznego, psychicz-
nego i społecznego.

– W przedszkolu pracuje 
nasza wolontariuszka. Rada 
pedagogiczna zdecydowa-

ła się zaprosić „Drużynę szpi-
ku” na festyn, aby dzieci mo-
gły dowiedzieć się czegoś, co 
przyda im się w przyszłości. 
Podczas spotkania promowa-
no dawstwo szpiku, była tak-
że możliwość fi nansowego 
wsparcia Fundacji im. Anny 
Wierskiej „Dar szpiku” – mó-
wił Marcin Hadyński, wolon-
tariusz. 

STANISŁAW FURMANIAK

Zabawy podczas festynu.

Wolontariuszki „Drużyny szpiku” prezentują plakat wykonany 
przez dzieci dla małych pacjentów oddziału onkologicznego. 

Aby dawców przybywało
jak te dzieciaki walczą o kolej-
ny dzień życia, tak my staramy 
się, aby potencjalnych daw-
ców szpiku przybywało. Na co 
dzień towarzyszymy chorym 
dzieciom i rodzicom. Dzięku-
ję organizatorom Klubu Sta-
rego Browaru za zaproszenie. 
Mam nadzieję, że będziemy 
stałym gościem podczas ko-
lejnych wydarzeń organizowa-
nych przez Blow Up Hall 5050 
Hotel – powiedziała Dorota 
Raczkiewicz, prezes Fundacji. 

Każdego wieczoru do 
wsparcia podopiecznych „Dru-
żyny szpiku” zapraszano inną 
znaną osobę. Ostatniego dnia 
była nią aktorka Joanna Bro-
dzik:

– Zachęcam do oddawania 
szpiku i włączania się w pro-
pagowanie idei dawstwa. Wo-
lontariusze „Drużyny szpiku” 

chętnie udzielą informacji w 
jaki sposób to zrobić. Nie ma 
cenniejszej rzeczy niż danie 
drugiemu człowiekowi szansy 
na dalsze życie – mówiła. 

Podczas wydarzenia goście 
wsparli „Drużynę szpiku” kwo-
tą 13 tysięcy złotych. 

STANISŁAW FURMANIAK
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Wolontariuszki „Drużyny szpiku” zachęcały 
do przekazania darowizn na leczenie dzieci. 

go ustawiliśmy wielki czerwo-
ny namiot „Drużyny szpiku”. 
Są też ciekawe atrakcje dla 
dzieci. Przedszkolaki wykona-
ły piękną pracę dla małych pa-
cjentów oddziału onkologicz-
nego Szpitala Klinicznego im. 
Karola Jonschera w Poznaniu. 
Dowiedziały się również inte-
resujących rzeczy o działalno-
ści „Drużyny szpiku” – powie-
działa Maria Mainitz, wycho-
wawca. 

Przedszkole „Tęczowa kra-
ina” mieści się przy ul. Okrzei 
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Wdrażanie konwencji o 
prawach osób niepeł-

nosprawnych oraz problemy 
środowiska niesłyszących i 
słabosłyszących były tema-
tem debaty, która odbyła się 
29 września w Hotelu „Ikar” 
przy ul. Kościuszki 118 w Po-
znaniu. Wydarzenie zorga-
nizował Warmińsko-Mazur-
ski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych w ramach pro-
jektu unijnego pod nazwą 
„Wdrażanie konwencji o pra-
wach osób niepełnospraw-
nych – wspólna sprawa”. 

Do udziału w dyskusji za-
proszono osoby niesłyszą-
ce oraz słabosłyszące. Ich 
wypowiedzi ukazały złożo-
ne trudności, które związa-
ne są między innymi z barie-
rami w komunikowaniu się. 
Lidia Best, niesłysząca Polka 
mieszkająca w Wielkiej Bry-
tanii, opowiedziała o sytu-
acji osób z dysfunkcją narzą-
du słuchu w Anglii i innych 
krajach Unii Europejskiej, a 
także o funkcjonowaniu głu-
chych i słabosłyszących w 
przestrzeni publicznej. Poin-
formowała, że w Anglii bli-
sko 100% programów telewi-
zyjnych jest wyposażonych 
w napisy dla osób niesłyszą-
cych, podczas gdy w Polsce 
takie napisy posiada zaled-
wie 10% programów. Podob-
na sytuacja wiąże się z pę-
tlami indukcyjnymi, które w 
Anglii instalowane są niemal 
wszędzie – na lotniskach, w 
bibliotekach, sklepach, urzę-
dach, a nawet w pubach. Są 
to systemy poprawiające 
osobie słabosłyszącej korzy-
stającej z aparatu słuchowe-
go i implantu komfort słysze-
nia oraz jakość dźwięku. 

Inną powszechną meto-
dą komunikacji jest symul-
taniczny przekaz tekstowy 
(w skrócie SPT). Polega on 
na przekazywaniu na bieżą-
co usłyszanej treści wykładu 
lub dyskusji w formie teksto-
wej i przedstawieniu go na 
ekranie. W Anglii jest to ogól-
nodostępna i cały czas upo-
wszechniana metoda ko-
munikacji – także dla zdro-
wych. Wykorzystywana jest 
na przykład w komunikacji 
miejskiej, w bankach, przy-
chodniach lekarskich, na 
lotniskach, uczelniach oraz 

Monika
Janc
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DEBATA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA KONWENCJI

Nie słyszysz?
Przesadzasz!

w wielu innych miejscach, 
gdzie konieczne jest przeka-
zywanie informacji na bieżą-
co. Mimo, że ustawa o języ-
ku migowym i innych środ-
kach komunikowania się w 
naszym kraju obowiązuje od 
2012 roku, sytuacja w komu-
nikowaniu się ludzi słabosły-
szących i niesłyszących jest 
dramatyczna. W miejscach, 
gdzie niezbędna jest pełna 
komunikacja nie ma tłuma-
czy albo przeszkolonych pra-
cowników, którzy posługują 
się językiem migowym. Tylko 
pojedyncze instytucje i fi rmy 
starają uwzględniać potrzeby 
osób z dysfunkcją słuchu. Na 
wsiach w tej kwestii nie po-
dejmuje się żadnych działań.

W 2006 roku w Anglii 
wprowadzono obowiązko-
we badanie słuchu u nowo-

rodków metodą rejestra-
cji otoemisji akustycznych, 
co zaowocowało zwiększe-
niem wykrywalności wro-
dzonych wad słuchu do pra-
wie 100%. Możliwe stało się 
objęcie wczesną pomocą i 
wsparciem nie tylko dziec-
ka, ale i rodziny. Dzięki pro-
gramowi przesiewowych ba-
dań słuchu prowadzonym od 
2002 roku przez Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomo-
cy w naszym kraju przeba-
danych zostało do dziś 5 mi-
lionów noworodków. Dzię-
ki sprzętowi, który zakupi-
ła WOŚP dla szpitali, udaje 
się wykryć we wczesnej fazie 
życia ewentualne dysfunkcje 
słuchu i rozpocząć stosowną 
rehabilitację. W Anglii każde 
dziecko, u którego zdiagno-
zuje się niedosłuch, jest kie-
rowane do poradni audiolo-

gicznej i otrzymuje darmo-
we aparaty słuchowe. Więk-
szość uczniów słabosłyszą-
cych i niesłyszących zdoby-
wa wiedzę w szkołach maso-
wych. Otrzymują oni wspar-
cie asystenta. Część dzieci z 
dysfunkcją słuchu chodzi do 
szkół, w których są specjal-
ne oddziały. W Polsce pomoc 
świadczona osobom z uszko-
dzeniami słuchu pozostawia 
wiele do życzenia. Problemy 
pojawiają się już w momen-
cie narodzin dziecka. Mamy 
bardzo ograniczony dostęp 
do specjalistów. Brakuje sys-
temowego wsparcia dziec-
ka i rodziny na poziomie lo-
kalnym. Osoby słabosłyszące 
i niesłyszące są odizolowane 
od dóbr kultury – w teatrach, 
muzeach brakuje pętli induk-
cyjnych, tłumaczy języka mi-
gowego, a także symultanicz-
nego przekazu tekstowego. 
Tłumacza języka migowego 
zatrudnia między innymi Mu-
zeum Fryderyka Chopina, od-
dział Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa, Zamek Kró-
lewski i Muzeum Narodowe 
w Warszawie. 

Podczas debaty dokonano 
analizy i porównania warun-
ków życia osób z dysfunk-
cją słuchu w Polsce z warun-
kami życia w innych krajach 
UE. Największą barierą, któ-
rą trzeba pokonać jest ste-
reotypowe myślenie o oso-
bach słabosłyszących i nie-
słyszących. Czasem z powo-
du braku wymowy niesły-
szącego uważa się za osobę 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Trudne jest rów-
nież zrozumienie, że apara-
ty słuchowe nie leczą wady 
słuchu, a jedynie umożliwia-
ją lepsze słyszenie. Od wielu 
lat korzystam z aparatów słu-
chowych. Kiedy proszę roz-
mówcę o powtórzenie zda-
nia, często spotykam się ze 
stwierdzeniem: „Nosisz apa-
raty i nie słyszysz? Przesa-
dzasz!”. Nad zmianą myśle-
nia o ludziach z niepełno-
sprawnością słuchową długo 
jeszcze trzeba będzie praco-
wać. 

Od lewej: Lidia Best, prof. Marzena Zaorska 
i tłumacz języka migowego Marta Jaroń.

Uczestnicy debaty. 
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Dostępność,
treningi…

Omówieniem kwestii do-
stępności architektonicz-

nej wydarzeń pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Po-
znania rozpoczęło się kolejne 
czwartkowe posiedzenie Ko-
misji Dialogu Obywatelskie-
go przy Pełnomocniku Pre-
zydenta Miasta Poznania do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych 6 października w Sali 
Białej Urzędu Miasta. 

Wypowiadał się Andrzej Bia-
łas, dyrektor Gabinetu Prezy-
denta, który poinformował, że 
o przyznaniu honorowego pa-
tronatu Prezydenta Miasta de-
cyduje między innymi dostęp-
ność wydarzenia dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
fakt czy inicjatywa ma charak-
ter komercyjny czy ogólnodo-
stępny. Organizacja ubiegają-
ca się o patronat zobowiąza-
na jest do przedstawienia wy-
kazu fi rm sponsorujących wy-
darzenie. Zaznaczył, że o pa-
tronat stara się wiele instytu-
cji i przedsiębiorstw, ale zgo-
dę uzyskuje tylko około 50% z 
nich. 

Malwina Pokrywka ze Sto-
warzyszenia na rzecz Spół-
dzielni Socjalnych zaprezento-
wała projekt pod nazwą „Małe 
wielkie zmiany – sieć rozwoju 
innowacji społecznych”, w ra-
mach którego autorzy najcie-
kawszych pomysłów dotyczą-
cych aktywizacji zawodowej 
mogą otrzymać granty z fun-
duszy europejskich. 

Członkowie KDO zapozna-
li się również z założeniami 
projektu partnerskiego „Usłu-
gi opiekuńcze dla osób zależ-
nych” realizowanego przez 
Miasto Poznań, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu i Poznańskie Cen-
trum Superkomputerowo-Sie-
ciowe. Halina Grzymisławska-
Słowińska, prezes Stowarzy-
szenia „Na Tak” zabrała głos w 
sprawie mieszkalnictwa wspo-
maganego. Poinformowała, że 
Stowarzyszenie będzie prowa-
dziło kilkumiesięczne trenin-
gi samodzielności, które po-
zwolą ocenić, czy osoba z nie-
pełnosprawnością jest na tyle 
niezależna, aby rozpocząć ży-
cie w mieszkaniu wspomaga-
nym. Zaznaczyła, że mieszkal-
nictwo wspomagane to forma 
wsparcia w takiej liczbie go-
dzin, jaka danej osobie jest po-
trzebna. kk

W dniach od 15 do 18 wrze-
śnia niepełnosprawni 

sportowcy, uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej przy 
Fundacji „Miłosierdzie” w Ka-
liszu uczestniczyli w Pływac-
kiej Olimpiadzie Specjalnej – III 
Open Games we Lwowie na 
Ukrainie. 

W tym międzynarodowym 
wydarzeniu sportowym brały 
udział drużyny z Ukrainy, Litwy, 
Łotwy, Rumunii, Azerbejdżanu, 

Seniorzy z Poznania 24 
września wzięli udział w 

wycieczce do Torunia. Wędru-
jąc uliczkami toruńskiego gro-
du podziwiali kamienice, po-
mniki, bulwary, zabytkowe spi-
chlerze, resztki starych mu-
rów. Zwiedzanie rozpoczęto od 
Krzywej Wieży, czyli średnio-
wiecznej baszty obronnej, któ-
ra odchyla się od pionu. 

Z Toruniem kojarzą się pier-
niki rozsławiające to miasto. W 
sklepach można kupić popular-
ne „Katarzynki”, pierniki w cze-
koladzie z nadzieniem malino-
wym, pomarańczowym, żura-
winowym. Jednym z punktów 
zwiedzania były odwiedziny w 
Muzeum Piernika, gdzie senio-
rzy dowiedzieli się jak i z czego 
piecze się pierniki oparte na tra-
dycyjnych recepturach. Podpa-
trywali również technikę zdo-
bienia. 

Zainteresowanie wzbudzi-

PŁYWACKA OLIMPIADA SPECJALNA WE LWOWIE

Sukcesy sportowców
z Kalisza

nia Lwowa. Byliśmy na starów-
ce, Placu Wolności oraz cmen-
tarzach Łyczakowskim i Orląt 
Lwowskich. Widzieliśmy m. in. 
Groby Marii Konopnickiej i Ga-
brieli Zapolskiej.

Imprezie towarzyszyła miła 
atmosfera zdrowego współza-
wodnictwa. Nie było podziałów 
na zwycięzców i zwyciężonych, 
a czas po zawodach wypełniały 
spotkania integracyjne. 

JOANNA FYLYPIV
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Wędrując uliczkami
ła makieta miasta wykonana 
z przetopionych kluczy. Osoby 
starsze oglądały pomnik Miko-
łaja Kopernika na Rynku Staro-
miejskim. Posąg stoi na wyso-
kim granitowym cokole. Zdobi 
go napis: „Mikołaj Kopernik To-
ruńczyk, ruszył Ziemię, zatrzy-
mał słońce i niebo”. W czasie 

wolnym każdy mógł pospacero-
wać po uliczkach miasta. W dro-
dze powrotnej do Poznania se-
niorzy zajrzeli do Ciechocinka. 
Kuracjusze spacerowali główną 
aleją, inni spędzali wolne chwi-
le przy tężniach. Oblegane były 
także ławeczki przy pobliskich 
placykach. paw
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W Muzeum Piernika.

Polski i Szwajcarii. W klasyfi kacji 
indywidualnej nasi podopieczni 
zajęli nastęujące miejsca: Anna 
Chaładyn – I na dystansie 25 m. 
stylem dowolnym i III na dystan-
sie 25 m. stylem klasycznym, 
Wiesław Hajdziony – III na dy-
stansie 25 m. stylem dowolnym 
oraz Krzysztof Suszyński – I na 
dystansie 25 m. stylem dowol-
nym.

Uczestnictwo w olimpia-
dzie dało nam okazję zwiedze-
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O tym, że uczyć można się 
w każdym wieku wiedzą 

wszyscy. Jak zachęcić osoby 
starsze do podejmowania ak-
tywności oraz w jaki sposób 
realizować dla nich zajęcia, 
aby przyniosły jak najwięcej 
korzyści mówiono podczas ko-
lejnego posiedzenia Miejskiej 
Rady Seniorów 3 października 
w Sali Błękitnej Urzędu Miasta 
Poznania. 

Głos w wyżej wymienionej 
sprawie zabrali reprezentanci 
środowisk naukowych. Wśród 
nich prof. dr hab. Stanisław Dy-
lak, kierownik Zakładu Pedeu-
tologii na Wydziale Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, który mó-
wił o potrzebie aktywności in-
telektualnej w każdym etapie 
życia. Zaznaczył, że wiedząc i 
umiejąc więcej łatwiej jest ko-
chać oraz działać na rzecz in-
nych. 

Historię Towarzystwa Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Po-
znaniu przybliżyła Lidia Wro-
cińska-Sławska. UTW działają 
w całym kraju i są kojarzone z 
rozwojem zainteresowań spo-

łeczno-kulturalnych ludzi star-
szych. Poznańskie Towarzystwo 
UTW powstało w 1979 roku. W 
ramach jego działalności senio-
rzy mogą korzystać z różnych 
zajęć, między innymi z historii 
sztuki, terapii tańcem i ruchem, 
uczyć się obsługi komputera, 
doskonalić talenty artystyczne. 
Program cotygodniowych spo-
tkań jest rozbudowany, co spra-
wia, że każdy może znaleźć for-
mę aktywności dopasowaną 
do zainteresowań. Organizacja 
utrzymuje stały kontakt z insty-
tucjami działającymi w obsza-
rze problematyki osób w pode-
szłym wieku.

W stolicy Wielkopolski, jak 
poinformował dr Zdzisław 
Szkutnik, przewodniczący MRS, 
żyje około 128 tysięcy osób po-
wyżej 60 roku życia. Przygląda-
jąc się ofercie edukacyjnej, któ-
ra z myślą o tej grupie zosta-
ła przygotowana, należy wziąć 
pod uwagę postęp w eduka-
cji seniorów jak również złożo-
ne problemy, które tę edukację 
uniemożliwiają. Zalicza się do 
nich brak informacji na temat 
form aktywności, niechęć se-

niorów do nawiązywania kon-
taktów społecznych, kłopoty 
zdrowotne, a w szczególności 
skrajnie trudna sytuacja mate-
rialna, która dotyka większość 
osób w wieku starszym. 

Dawniej panowało przeko-
nanie, że na uczelni wyższej 
kształcić może się człowiek 
młody, który w ten sposób zdo-
bywa zawód. Dzisiaj nie dzi-
wi fakt, że osoba starsza, wy-
kształcona, z wieloletnim do-
świadczeniem zawodowym, 
pragnie nabyć nowe kompeten-
cje. Promowana jest integracja 
osób starszych z młodzieżą, ak-
centowane i społecznie cenione 
są wspólne działania obu tych 
grup. Jednak drzwi szkół wyż-
szych są otwarte tylko dla senio-
rów mających dobrą sytuację fi -
nansową. Zapisując się na stu-
dia trzeba płacić za czesne, za 
podręczniki, skrypty, kserokopie 
notatek z wykładów. Oferowane 
zniżki dla seniorów, o ile na da-
nej uczelni istnieją, nie rozwią-
zują sprawy. 

Najgorzej, kiedy osoba star-
sza na dwa bądź trzy lata przed 
osiągnięciem wieku emerytal-

nego traci pracę. Młody czło-
wiek, jeśli nie znajdzie zatrud-
nienia w zawodzie, może się 
przekwalifi kować. Starszemu 
jest trudniej, bo rynek zatrud-
nienia sprzyja młodym, ener-
gicznym, sprawnym fi zycznie. 
Starzy nie są nigdzie potrzebni. 

Działające w całym kraju 
UTW wykonują ogrom pracy w 
zakresie poszerzania wiedzy 
oraz rozwoju twórczych uzdol-
nień ludzi starszych, jednak 
uważam, że mówiąc o eduka-
cji seniorów nie należy ograni-
czać się wyłącznie do UTW i kół 
zainteresowań. Sprawa wyma-
ga głębszej refl eksji. Człowiek 
zdobywa wiedzę i kompeten-
cje, doskonali talenty po to, by 
wykorzystywać je w aktywno-
ści zawodowej. Ale w naszym 
kraju znaczący procent osób 
starszych (zarówno tych „50+” 
jak i po 60 roku życia) nie tyle 
nie ma szansy na rozwój, ile z 
powodu utraty pracy lub otrzy-
mywania najniższego świad-
czenia rentowego żyje w skraj-
nej nędzy. 

KAROLINA KASPRZAK

14 października pod po-
mnikiem Tadeusza 

Kościuszki odbyła się trady-
cyjna uroczystość 75 rocz-
nicy powstania Batalionów 
Chłopskich. Wzięli w niej 
udział przede wszystkim 
kombatanci BCH, AK oraz 
innych organizacji komba-
tanckich. 

– Żołnierze Batalionów 
Chłopskich uczestniczyli w 
przeszło trzech tysiącach ak-
cji bojowych – powiedzia-
ła Marlena Maląg, wicewo-
jewoda wielkopolski. – Wie-
le z nich, choćby obrona spa-
cyfi kowanej Zamojszczyzny, 
wysadzenie przewożącego 
amunicję pociągu pod Pu-
ławami czy zatopienie nie-
mieckiego statku, miało zna-
czenie zarówno militarne jak 
i moralne dla mieszkańców 
wsi. Przez całe stulecia byli 
oni traktowani jak obywatele 

EDUKACJA OSÓB STARSZYCH W POLSCE

Sprawa wymaga refl eksji

drugiej kategorii. Dlatego nie 
bez powodu spotykamy się w 
rocznicę Batalionów Chłop-
skich pod pomnikiem Tade-
usza Kościuszki, orędowni-
ka równouprawnienia chło-

pów oraz ich wodza w wal-
ce o wolność ojczyzny. 

– Tadeusz Kościuszko w 
chłopach właśnie dostrzegł 
ogromną wolę walki i deter-
minację – stwierdził Euge-

niusz Pacia, prezes Ogólno-
polskiego Związku Żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich 
Okręg Poznań. – To on uczy-
nił z chłopów prawdziwych 
obywateli. By nie zaginęła 
pamięć o Batalionach Chłop-
skich, musimy przekazywać 
wiedzę o nich młodemu po-
koleniu. 

Przedstawiciele władz, po-
słowie, senatorowie, delega-
ci organizacji kombatanc-
kich złożyli pod pomnikiem 
kwiaty. Dalsza część uro-
czystości odbyła się w sie-
dzibie Lasów Państwowych 
przy ulicy Gajowej w Pozna-
niu. Arkadiusz Błochowiak, 
prezes Zarządu Okręgu Po-
znańskiego Towarzystwa 
imienia Stanisława Mikołaj-
czyka, zaprosił kombatan-
tów na wspólną Wigilię Bo-
żego Narodzenia. 

AURELIA PAWLAK 

W hołdzie Kościuszce

Kombatanci Batalionów Chłopskich (od lewej):
dr Zdzisław Nowak,  prezes poznańskiego oddziału BCh 

Eugeniusz Pacia i profesor Adam Nowak.
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Nowocześni
niewidomi
Instytut Rehabilitacji Niewi-

domych Fundacji „Szansa 
dla niewidomych” oraz Studio 
Tyfl ografi ki „Tyfl ograf” zorga-
nizowało 28 i 29 październi-
ka w Serocku pod Warszawą 
konferencję „Nowocześni nie-
widomi i słabowidzący w do-
stosowanym dla nich świecie”. 

Do współpracy zaproszono 
przedstawicieli różnych insty-
tucji zajmujących się edukacją 
i rehabilitacją osób z dysfunk-
cjami narządu wzroku oraz 
kształceniem kadry profesjo-
nalistów w tej dziedzinie – Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
ośrodków szkolno-wychowaw-
czych dla dzieci niewidomych, 
Akademii Pedagogiki Specjal-
nej, Uniwersytetu Warszaw-
skiego i innych.

Konferencję otworzył Ma-
rek Kalbarczyk, prezes Funda-
cji „Szansa dla niewidomych”. 
Uczestnicy zapoznali się z te-
matem tyfl ografi ki i magnigra-
fi ki, udźwiękowienia otoczenia, 
wprowadzania napisów w braj-
lu w budynkach użyteczności 
publicznej, systemów zapisów 
informacji przystosowanych 
dla niewidomych. Rozmawiano 
także o sytuacji osób z dysfunk-
cjami narządu wzroku w kraju i 
na świecie. kk

Lecznicze
dialogi
Ośrodek Psychoterapii i 

Pomocy Psychologicz-
nej „Rozmowa” w Poznaniu 
organizuje cykl bezpłatnych 
wykładów, które odbędą się 
w „Cafe Gazeta” przy ul. 27 
Grudnia. Zgłoszenia uczest-
ników są przyjmowane tele-
fonicznie i mejlowo.

Na 17 listopada zaplanowa-
no spotkanie pod hasłem „Za-
burzenia odżywiania: dlacze-
go jemy za dużo i nie możemy 
przestać?”. Jak sobie z tym po-
radzić opowie Dorota Mrocz-
kowska, psychol og i psychote-
rapeuta. 9 grudnia Jacek Parol, 
także psycholog i psychotera-
peuta, poruszy podobny pro-
blem: „Zaburzenia odżywia-
nia. Co się dzieje w rodzinie, w 
której za chwilę pojawi się pro-
blem zaburzeń jedzenia?”. In-
formacje: 603 408 842, opp@
wp.pl paw 

Mówi się, że do załatwie-
nia różnych spraw po-

trzebne są długie ręce, a z ko-
lei gdy czegoś nie udało się 
załatwić, to zapewne dlatego, 
że miało się za krótkie rączki. 
„Długie ręce mafi i” to coś, co 
mrozi krew w żyłach. Mogę 
sobie wyobrazić, jak zbrojna 
ręka groźnego mafi osa wy-
dłuża się i wydłuża, by wresz-
cie dopaść swoją ofi arę i zro-
bić jej krzywdę. Długie ręce 
może mieć też policja, a wte-
dy sięgają one daleko w celu 
wymierzenia sprawiedliwości 
i osadzenia w więzieniu wi-
nowajców. 

Niewidomi potrzebują in-
nych długich rąk. Jakich? Wi-
dzący wiedzą o otoczeniu 
tyle, ile zobaczą, a inne zmy-
sły mają w ich przypadku zna-
czenie o wiele mniejsze. My 
mamy odwrotnie. Wiemy o 
swoim otoczeniu tyle, ile po-
trafi my odebrać właśnie dzię-
ki innym zmysłom. Widzą-
cy wpatrują się w przestrzeń i 
cieszą widokiem, a my w nią 
się wsłuchujemy. To jednak nie 
wystarczy. Jak bowiem można 
usłyszeć, gdzie jest klamka do 
drzwi albo włącznik światła? 
Co z krawężnikami na ulicach i 
ławeczkami w parkach?

Gdy chodzi o klamki, zbli-
żamy się do drzwi, wyciąga-
my rękę i macamy. Co praw-
da nie lubimy tego, bo niewi-
domy gość z ręką wysuniętą 
do przodu, macającą ścianę, 
futrynę i drzwi, nie wygląda 
ani normalnie, ani elegancko. 
Stoi usztywniony, mina znie-
cierpliwiona, grymas na twa-
rzy: „Gdzie jest ta klamka?”. Już 
późno i trzeba się spieszyć, a 
tu jak na złość jej nie ma. Oka-
zuje się, że jest. Tyle, że z dru-
giej strony drzwi. 

Macamy wszystko, co jest 
w zasięgu rąk – jakie mamy 
wyjście? Słuch jest cudownym 
zmysłem, ale nie zastąpi doty-
ku i nie nadaje się do wyczu-
wania bliskich i bezgłośnych 
przeszkód. A krawężniki, płot-
ki, słupki i ławki? Czy może-
my postępować tak samo, jak z 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

drzwiami i klamkami? Czy wy-
obrażacie sobie Państwo nie-
widomego, który sunie nie-
śmiało, wolniutko i ostrożnie 
po chodniku, skupiony i schy-
lony wyciąga przed siebie ręce 
i wymacuje przeszkody? Uff ! 
Lepiej sobie tego nie wyobra-
żać. Musi być jakiś fajny spo-
sób na odnajdowanie i omija-
nie przeszkód. Jak nie rękami, 
to czym? I znalazło się rozwią-
zanie – wydłużamy rękę i wy-
macujemy wszystko, co trzeba, 
bez pochylania się do przodu i 
wyglądania jak całe nieszczę-
ście. 

Nietrudno się domyślić, że 
naturalna potrzeba sprawdza-
nia, co jest przed nami, wymu-
siła wzięcie do ręki zwykłego 
kijka i wymachiwania nim na 
lewo i prawo. Im dłuższy, so-
lidniejszy i prostszy kijek, tym 
lepiej. Nie do przesady jednak 
– kijek nie może być aż tak dłu-
gi i ciężki, by „wywijanie” nim 
było utrudnione. Musi być do-
pasowany do postury niewi-
domego, a więc jego wysoko-
ści, siły i ogólnej sprawności. 
Starodawny kijek zastąpiono 
następnie nowoczesną laską. 
Prawda, że to naturalne? To la-
ska towarzyszy nam przez całe 
życie i służy do wydłużenia 
ręki, penetrowania otoczenia 
do około dwóch metrów przed 
nami oraz do poinformowania 
innych ludzi, że nie widzimy. 
Obie te funkcje są bardzo waż-
ne. Najpierw jednak kilka zdań 
o historii.

Historia białej laski zaczęła 
się w Wielkiej Brytanii w 1921 
roku. Mimo, że laska była uży-
wana już dużo wcześniej przez 
osoby niewidome do porusza-
nia się i wyczuwania prze-
szkód, dopiero w 1921 roku Ja-
mes Biggs, ociemniały po wy-
padku, wpadł na pomysł, aby 
pomalować ją na biało. Mia-
ło to na celu ostrzeżenie prze-
chodniów i kierowców, że 
mają do czynienia z osobą nie-
widomą. Po kilku latach nagło-
śniono to rozwiązanie w radiu 
BBC, a w 1932 roku, za spra-
wą Królewskiego Narodowe-
go Instytutu dla Niewidomych, 
białe laski stały się w Wiel-
kiej Brytanii ofi cjalnym atry-
butem niewidomych. We Fran-
cji, mniej więcej w tym samym 
okresie, ideę białej laski zaczę-
ła propagować Peguilly d’Her-
bemont, arystokratka działają-

ca na rzecz środowiska niewi-
domych. Również nagłośniła 
swój pomysł w mediach i do-
prowadziła do tego, że w 1931 
roku, na uroczystości z udzia-
łem przedstawicieli władz, ofi -
cjalnie wręczono białe laski 
ociemniałym weteranom i cy-
wilom. 

Duże zasługi w populary-
zacji białej laski jako symbo-
lu niewidomych mają władze 
Stanów Zjednoczonych, które 
w 1964 roku ustanowiły 15 paź-
dziernika Bezpiecznym Dniem 
Białej Laski (White Cane Safe-
ty Day). Następnie Zgromadze-
nie Ogólne Międzynarodowej 
Federacji Niewidomych (obec-
nie Światowej Unii Niewido-
mych) przyjęło ten dzień jako 
Międzynarodowy Dzień Białej 
Laski. Obchodzono go po raz 
pierwszy w 1970 roku. Nadal w 
wielu krajach, w tym i w Pol-
sce, podejmowane są wysiłki, 
aby nagłośnić to święto i zain-
teresować nim władze. Środo-
wisko niewidomych organizu-
je w tym dniu imprezy, stara się 
zaistnieć w mediach i dotrzeć 
do jak największej liczby osób 
widzących.

To prawda, że w ostatnich 
dziesięcioleciach dokonano 
ogromnego postępu w kształ-
towaniu świadomości społecz-
nej w tej dziedzinie, ale na-
dal pozostaje wiele do zro-
bienia. Niewidomi spotykają 
się zbyt często ze stereotypa-
mi na temat niemożności po-
dejmowania przez nich pracy, 
podróżowania, zakładania ro-
dzin itp. Należy doprowadzić 
do takiego stanu świadomo-
ści, że pytanie „Czy niewidomy 
może…?” zostanie zastąpione 
przez „W jaki sposób może…?”. 

Aktualnie sytuacja niewido-
mych jest zdecydowanie lep-
sza niż kiedykolwiek. „Lepsza” 
to jednak niekoniecznie wy-
starczająco dobra. Borykamy 
się z mnóstwem problemów, 
których rozwiązania nie wi-
dać. Opowiem o tym przy na-
stępnej okazji. Skoro biała la-
ska jest dla nas tak łaskawa i 
należy jej istnienie kojarzyć z 
sukcesem, w niniejszym ar-
tykule muszę zwalczyć ocho-
tę do przypominania o proble-
mach. 

 Gdy piszę te słowa, wła-
śnie minął dzień 15 paździer-
nika. W całym kraju trwają ob-

Im dłuższe ręce
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chody tego święta. Niewidomi 
spotykają się zarówno w swo-
im gronie jak i z ich widzący-
mi bliskimi. Organizowane są 
spotkania z władzami central-
nymi oraz samorządowymi. 
Przy tej okazji mówi się o (jak 
to ja nazywam) świecie doty-
ku i dźwięku. Opowiadamy, jak 
to jest nie widzieć, radzić sobie 
bez wzroku, wykonywać roz-
liczne czynności z wykorzy-
staniem innych zmysłów, tra-
fi ać do celu na mieście, przygo-
towywać w kuchni posiłki nie 
patrząc przed siebie... 

Gdy chodzi o białą laskę, 
następcę prymitywnego kij-
ka, oddaje nam ona niebywa-
łe i rozliczne zasługi. Dzię-
ki niej nie tylko dowiaduje-
my się o tym, co przed nami, 
ale możemy to robić spraw-
nie i „elegancko”. Przedłużamy 
rękę i nie musimy się garbić. 
Mamy w ręku dobre narzędzie 
i nie musimy być maksymalnie 
spięci. Po prostu wierzymy w 
skuteczność laski. Dzięki niej 
możemy chodzić prosto i żwa-
wo. Wystarczy, że znajdziemy 
ważne dla nas punkty orienta-
cyjne i linie, by brnąć do przo-
du mniej więcej jak widzący. 
Najlepiej, gdy znajdziemy koń-
cem laski krawężnik. Dotyka-
my go i wiemy jak iść. Często 
nie ma takiej możliwości, ape-
lujemy wtedy o zainstalowanie 
na chodniku tak zwanej ścież-
ki naprowadzającej. Ona za-
stąpi nam krawężnik i będzie-
my mogli iść jak po szynie. 

Co ze słupami i innymi prze-
szkodami? Po prostu je omi-
niemy. Gdy mamy wprawę w 
używaniu laski, wiemy jak 
omijać wszelkie przeszkody. 
Machamy laską jak wycieracz-
ki szyb w samochodzie – od 
lewej do prawej. Nie możemy 
przepuścić żadnego pola, bo 
gdy tak się zdarzy, może aku-
rat tam stać słup. Wtedy obro-
ni nas już tylko Duch Święty, 
albo tak zwany szósty zmysł 
– zmysł przeszkód. Lepiej jed-
nak ich nie sprawdzać. Gdy je-
steśmy zamyśleni, nie usłyszy-
my rady Ducha, a gdy idziemy 
szybko, szósty zmysł nie zdąży 
nas ostrzec. 

Istnieje wiele typów białych 
lasek, zależnie od ich prze-
znaczenia. Jak już wspomnia-
łem, laski służą najczęściej 
do dwóch celów: wyczuwa-
nia przeszkód i ostrzegania in-

nych, że mają do czynienia z 
osobą niewidomą. Osoby star-
sze używają białej laski jako 
podpory. Są one wtedy moc-
niejsze, trwalsze, po prostu 
podpórcze. Laski przeznaczo-
ne do wykrywania przeszkód 
są wykonane z aluminium albo 
tworzywa sztucznego wzmoc-
nionego grafi tem lub włóknem 
szklanym. Istnieje także wie-
le typów końcówek i nakła-
dek. Końcówki umieszcza się 
w dolnym końcu laski. To one 
penetrują przestrzeń, dotykają 
nawierzchnię, po której idzie-
my. Z kolei nakładki znajdują 
się w górnej części laski, peł-
niąc rolę rękojeści. Istnieją też 
laski wykrywające przeszko-
dy na odległość, informujące o 
nich na przykład przy pomocy 
wibracji. 

Niewidomy potrzebuje pro-
fesjonalnej białej laski. Kiep-
ska laska szybko traci farbę 
i się wygina. Laska bez farby 
nie jest biała. Niby nic, tyle że 
ta biel ma ogromne znacze-
nie – informuje o nas. Bez niej 
brakuje tej wiadomości. Z ko-
lei laska prosta umożliwia po-
prawne określenie kierunków 
– gdzie się co znajduje. Jak 
iść, gdy krzywa laska pokazu-
je niewłaściwe kierunki? Tym-
czasem laska kiepskiej jako-
ści przy zetknięciu z przeszko-
dą odkształca się i nie jest pro-
sta. Trzyma się łukowatą laskę 
i idzie się w niewłaściwym kie-
runku. Najłatwiej psują się la-
ski aluminiowe, a najtrwal-
sze są grafi towe lub z włókna 
szklanego. Są masywniejsze, 
cięższe i trudniej je odkształ-
cić. 

Warto mieć kilka końcó-
wek na wymianę. Do porusza-
nia się po szorstkich chodni-
kach warto nasadzić końców-
kę w kształcie walca. Przy każ-
dym ruchu ręki z lewa na pra-
wo i odwrotnie walec obra-
ca się, niwelując tarcie i uła-
twiając penetrację przestrze-
ni. Końcówka w kształcie szpi-
cu ułatwia dźganie podłoża i 
sprawdzanie jego twardości. 
Przydaje się to na przykład na 
zabłoconych ścieżkach, traw-
nikach, czy plażach. Końców-
ka kulista obraca się dooko-
ła i łatwo przemieszcza się w 
każdym kierunku. Laska musi 
mieć porządny uchwyt i gum-
kę, którą zakłada się na dłoń. 
Ma to duże znaczenie, gdyż la-

ska nam nie "ucieknie", gdy w 
innym przypadku wymsknęła-
by się nam z ręki. 

Jestem zwolennikiem lasek 
masywniejszych i cięższych, 
bo są stabilne, twardsze, ale 
powinno się mieć ich kilka. 
Trudno brać ze sobą masyw-
ną laskę na spotkanie towa-
rzyskie, na którym nie trzeba 
przechodzić pomiędzy słupa-
mi, a jedynie ma się ją dla bez-
pieczeństwa. Takie laski nazy-
wamy identyfi kującymi, gdyż 
główna ich rola polega na po-
kazywaniu widzącym, że mają 
do czynienia z niewidomym. 

Kilka lat temu produkowano 
i sprzedawano laski tak zwa-
ne ultradźwiękowe. Zapewne 
był to jakiś dotowany projekt, 
gdyż nagle te laski zniknęły. Na 
szczęście pojawiły się kolej-
ne urządzenia wykorzystują-
ce tę technologię. Na czym to 
polega?

Urządzenie może być za-
montowane w białej lasce, w 
okularach albo w dowolnej 
skrzyneczce, którą może mieć 
przy sobie niewidomy. Urzą-
dzenie wysyła fale ultradź-
więkowe i obserwuje ich po-
wrót. Gdy nie wracają, nie ma 
przeszkody. W przeciwnym ra-
zie odbijają się od niej i wraca-
ją. Jak to robią? Pierwsza ultra-
dźwiękowa laska, jaką pozna-
łem, była wyposażona w dwa 
wibrujące pola. Gdy zbliża-
łem się do przeszkody, od któ-
rej fale się odbijały, pola oży-
wały. Zależnie od tego, jaka to 
była przeszkoda oraz na ja-
kiej była wysokości, drgało 
bardziej pole dolne lub górne. 
Były tak ulokowane, że kładło 

się na nie w naturalny sposób 
opuszki palców. Ta inteligent-
na laska nie wyczuwała kra-
wężników, ale informowała o 
słupach, drzewach i o innych 
wystarczająco wysokich prze-
szkodach. Podobnie działają 
kolejne urządzenia. 

Co jeszcze ułatwia porusza-
nie się po mieście? Osobiste 
zdolności i praktyka. Wyćwi-
czony niewidomy czuje prze-
szkody i nawet nie potrzebu-
je ultradźwiękowej laski. Wy-
czuwa przeszkody dzięki zmy-
słowi przeszkód. Co to jest? 
Chyba jeszcze nie wiadomo. 
Może to tylko jedna z zalet słu-
chu, gdy potrafi my rejestrować 
odbicia dźwięków, pogłosy i 
echa. Odczuwamy to jednak 
jak specyfi czny nacisk na skro-
nie i nie wiadomo, czy to rze-
czywiście tylko słuch? Poma-
ga nam też ogólna sprawność. 
Trudno omijać przeszkody, gdy 
natykamy się na nie w ostat-
niej chwili. Musimy wtedy być 
elastyczni, by się nie wywrócić 
lub rozbić. Dobrze zrehabilito-
wani niewidomi tacy są, a inni 
chodzą sztywno i są narażeni 
na urazy. 

Bez wątpienia – im lepsza 
technika poruszania się z la-
ską, tym łatwiej. Mało kto wy-
ćwiczył korelację ruchów. 
Może być kiepsko, gdy ruchy 
laski nie są skorelowane z kro-
kami, ruchami ramion, bioder, 
pochylaniem się w razie po-
trzeby. Nie ma żadnego powo-
du, by tego nie przećwiczyć i 
stosować. Trudno zaakcepto-
wać fakt, gdy niewidomy wy-
konuje krok lewą nogą, a laska 
błądzi gdzieś po prawej stro-
nie. Widzący nie mogą się na-
dziwić, co też ten niewido-
my robi. Są jednak grzeczni i 
nie mówią mu o tym. Przecież 
nie wypada! Ten brnie w swo-
ich nawykach i nie zdaje sobie 
sprawy, że radzi sobie kiepsko. 

tym lepsze 
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Uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 

Ostrzeszowie Fundacji In-
walidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu byli tym razem na 
pięciodniowej wycieczce do 
Trójmiasta. 

Spacerowaliśmy długim 

Uczono
tolerancji
„Powiążemy pokolenia” – 

to tytuł warsztatów zor-
ganizowanych w paździer-
niku przez poznańską Fun-
dację „Senior Active”. Celem 
przedsięwzięcia była integra-
cja dzieci z osobami starszy-
mi, wykluczonymi z powodu 
długotrwałej choroby lub nie-
pełnosprawności.

Warsztaty były okazją do na-
wiązania przyjaźni i wymiany 
poglądów na różne tematy. Or-
ganizatorzy zadbali o interesu-
jący program. Były zajęcia te-
atralne, artystyczne, relaksa-
cyjne, wspólna nauka i gim-
nastyka rehabilitacyjna. Dzię-
ki warsztatom dzieci nauczy-
ły się tolerancji i szacunku do 
osób starszych. paw

30 sierpnia koło supermar-
ketu Intermarché w Lu-

boniu trwał pobór krwi w au-
tokarze zwanym mobilnym 
punktem Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu. 

Zbiórka krwi odbyła się w ra-
mach IX edycji akcji „Zbiera-
my krew dla Polski”, prowadzo-
nej w oparciu o porozumienie 
Zrzeszenia Grupy Muszkieterów 
i Zarządu Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Organiza-
torem był Wielkopolski Oddział 
Okręgowy PCK w Poznaniu, a 
funkcję koordynatora pełnił Jerzy 
Zieliński, prezes Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego w Lu-
boniu. 15 krwiodawców, w tym 7 
kobiet, oddało 6,75 litra bezcen-
nego leku. Jego dawcy otrzyma-
li upominki i maseczki pierwszej 
pomocy. 

ROBERT WRZESIŃSKI

pobrzeżem wzdłuż Motła-
wy i zwiedzaliśmy zabyt-
ki Gdańska: bramy Wyżyn-
ną i Złotą, Katownicę, uli-
ce Długą i Długi Targ z fon-
tanną Neptuna, Dwór Augu-
sta, Bazylikę Mariacką – je-
den z największych kościo-
łów ceglanych na świecie i 
wiele innych miejsc. Popły-  F
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W Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie

Krew dla Polski
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nęliśmy statkiem na Wester-
platte, gdzie obejrzeliśmy 
koszary, wartownię, cmen-
tarz i pomnik obrońców We-
sterplatte. 

Byliśmy w katedrze oliw-
skiej słynącej z 23 pięk-
nych ołtarzy i słynnych or-
ganów, w Sopocie podziwia-
liśmy secesyjne kamienicz-
ki, deptak przy ulicy Bohate-
rów Monte Cassino, najdłuż-

sze drewniane molo w Euro-
pie. W Gdyni weszliśmy na 
Dar Pomorza – jeden z naj-
piękniejszych, zachowanych 
żaglowców na świece i na 
okręt ORP Błyskawica. 

Wycieczka do Trójmiasta 
była dla uczestników nasze-
go WTZ niezwykłym i nieza-
pomnianym przeżyciem.

LIDIA ZAGÓRSKA
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Powszechnie wiadomo, że 
oddychanie jest niezbęd-

ne do życia i stanowi natu-
ralną czynność fi zjologicz-
ną. Mało kto jednak wie, że 
prawidłowy proces oddycha-
nia jest niezwykle istotny 
również dla właściwego roz-
woju i funkcjonowania apa-
ratu mowy, między innymi 
warg, języka, podniebienia. 
Prawidłowe oddychanie ma 
ogromny wpływ nie tylko na 
kształtowanie i rozwój mowy 
dziecka, ale także na efek-
tywność terapii po urazach 
mózgu czy w stwardnieniu 
rozsianym. 

Wyróżniamy kilka sposo-
bów oddychania, ale najbar-
dziej pożądanym i najlepszym 
jest oddychanie torem żebro-
wo-brzusznym zwanym tak-
że żebrowo-brzuszno-prze-
ponowym, które jest uznawa-
ne za najpełniejsze, najgłęb-
sze i najwłaściwsze dla orga-
nizmu człowieka. Polega ono 
na nabraniu powietrza i wtło-
czeniu go w głąb ciała w kie-
runku brzucha i przepony. W 
czasie tak głębokiego odde-
chu przepona funkcjonuje naj-
lepiej, działając na korzyść nie 
tylko funkcji oddechowych, ale 
też wielu innych, w tym komu-
nikacyjnych. Nieprawidłowym 
zaś sposobem oddychania 
jest oddychanie torem piersio-
wym, które jest zbyt płytkie i 
może powodować problemy z 
płynnością mowy. Oddychanie 
takie nazywa się także szczy-
towym lub obojczykowo-że-
browym, gdyż główną rolę od-
grywają w nim górne obszary 
klatki piersiowej. W takim od-
dychaniu często widoczne jest 
unoszenie ramion i łopatek, 
a mięśnie brzucha tylko nie-
znacznie ulegają rozszerze-
niu, powodując niedostatecz-
ne wypełnienie powietrzem. 

Kolejnym, bardzo nieko-
rzystnym sposobem oddy-
chania jest nawykowe oddy-
chanie ustami. Warto pamię-
tać, że główną zasadą prawi-
dłowego oddychania jest od-
dychanie przez nos zarówno 
w ciągu dnia, jak i w nocy. Je-
śli dzieje się inaczej i powie-
trze nawykowo i znacznie czę-
ściej pobierane jest ustami, to 
przechodzi ono nad językiem, 
utrudniając jego unoszenie się. 
Brak pionizacji języka utrudnia 

Joanna
Szostek
LESZNO

J
S
L

z kolei wymowę głosek wy-
magających jego pionowych 
ruchów, np.: l, r, sz, ż, cz, dż. 
Warto wiedzieć, że nieprawi-
dłowe oddychanie przez usta 
niesie za sobą poważne kon-
sekwencje, które wpływają za-
równo na rozwój mowy dzieci, 
jak i utrudniają proces rehabili-
tacyjny osób dorosłych po ura-
zach mózgu czy innych choro-
bach neurodegeneracyjnych. 

Częstym zjawiskiem błęd-
nego toru oddechowego jest 
osłabienie mięśnia okrężnego 
warg, w wyniku czego usta nie 
spełniają swojej roli zarów-
no w mówieniu, jak i podczas 
przyjmowania pokarmów o 
stałej konsystencji. Poza war-
gami konsekwencje nieprawi-
dłowego toru oddechowego 
widoczne są także w funkcjo-
nowaniu mięśni żwaczy, które 
są odpowiedzialne za odruch 
żucia. W przypadku osób na-
wykowo oddychających usta-
mi, konieczność pracy żuchwą 
spotyka się z niechęcią i szyb-
ką męczliwością. Zaburzony 
tor oddechowy może być przy-
czyną nie tylko zaburzeń arty-
kulacyjnych i pokarmowych, 
ale także często nawracają-
cych infekcji górnych dróg od-
dechowych oraz niedostatecz-
nego dotlenienia, co powodu-
je gorszą koncentrację uwagi. 

Nieprawidłowy sposób od-
dychania często zakłóca też 
koordynację artykulacyjno-fo-
nacyjno-oddechową, któ-
ra skutkować może zacina-
niem się i innymi zaburzenia-
mi płynności mowy. W jąkaniu 
bardzo ważna jest praca nad 
skoordynowaniem oddechu z 
mówieniem. Właściwy oddech 
podczas wypowiedzi to ryt-
miczny wdech wykonany bez 
podnoszenia ramion i powol-
ny, długi wydech, podczas któ-
rego odbywa się wypowiedź. 
Przy zaburzeniach toru odde-
chowego często dzieje się tak, 
że brakuje powietrza do wypo-
wiedzenia całej sekwencji my-
śli, w związku z czym w trak-
cie mówienia następuje zaci-
nanie, omijanie lub urywanie 
dalszych części wypowiedzi. 

Bardzo znaczące jest też 
to, że zaburzony proces od-
dychania wpływa na kształ-
towanie się wad postawy u 
dzieci. Jeśli oddychanie odby-

wa się bez aktywnego udzia-
łu mięśni klatki piersiowej, to 
z czasem może następować 
pozorne zapadnięcie most-
ka z powodu przemieszczenia 
się barków do przodu, pogłę-
bienia dołków nadobojczyko-
wych i typowego dla tej wady 
postawy – odstawania łopatek 
na plecach.

Najważniejszą rolą ćwiczeń 
oddechowych jest nauka wy-
odrębnienia fazy wdechu i wy-
dechu, a także nauka dobrego 
gospodarowania powietrzem 
tak, aby świadomie umieć do-
stosować wdech do długości 
wypowiedzi słownej. Co wię-
cej, ćwiczenia oddechowe po-
zwalają na wyrobienie prawi-
dłowego sposobu oddychania, 
wzmacniają mięśnie biorące 
udział w oddychaniu, a także 
zwiększają pojemność płuc i 
usprawniają pracę przepony. 
Istotne jest to, aby oddech był 
naturalny i nie angażował ca-
łego ciała, gdyż często u osób 
z problemami toru oddecho-
wego można zauważyć niena-
turalne unoszenie ramion, sta-
wanie na palcach, wyciąga-
nie się czy wzmożone napię-
cie mięśniowe. 

W przypadku dzieci ćwicze-
nia oddechowe rozpoczyna-
my od zabaw oddechowych, 
w czasie których dziecko nie-
świadomie „bawi się” odde-
chem. Z czasem zwiększa-
my stopień trudności, łącząc 
ćwiczenia oddechowe z ćwi-
czeniami fonacyjnymi. Warto 
wiedzieć, że ćwiczenia odde-
chowe powinny być wykony-
wane na świeżym powietrzu 
lub w przewietrzonym po-
mieszczeniu, a czas ich trwa-
nia nie powienien przekra-
czać jednorazowo kilku minut. 
W terapii osób dorosłych ćwi-
czenia oddechowe warto roz-
począć od klarownej instrukcji 
ich wykonywania i uświado-
mienia celów tychże ćwiczeń. 
Ćwiczenia oddechowe nie mu-
szą być wyszukane i skompli-
kowane, ponieważ najważ-
niejsze jest prawidłowe ich 
wykonywanie, a nie ich ilość 
czy trudność. Dobrymi przy-
kładami treningu oddechowe-
go zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych mogą być: dmucha-
nie baniek mydlanych, dmu-
chanie na listki, kulki waty czy 
piórka, dmuchanie w gwizdek, 

gwizdanie, chłodzenie gorą-
cej zupy czy napoju, chucha-
nie na zamarzniętą szybę, lu-
stro lub dłonie, a także wącha-
nie kwiatów i dmuchanie na 
płomień świecy tak, aby „tań-
czył”, ale nie zgasł. 

*
Ćwiczenie. Przeczytaj 8 zdań 

umieszczonych poniżej. Przed 
każdym z nich weź spokojny, 
głęboki wdech, wypełniając 
powietrzem brzuch, a następ-
nie na wydechu wypowiedz 
całe zdanie. I tak 8 razy, dobie-
rając za każdym razem odpo-
wiednią ilość powietrza tak, 
aby jeden wdech wystarczył na 
wypowiedzenie całego zdania.

Wdech i na wydechu: 

Sowa.

Wdech i na wydechu:.

Mądra sowa.

Wdech i na wydechu:

Mądra sowa siedzi.

Wdech i na wydechu: 

Mądra sowa siedzi na gałęzi.

Wdech i na wydechu:

Mądra sowa siedzi na gałęzi 
na drzewie.

Wdech i na wydechu:

Mądra sowa siedzi na gałęzi 
na wysokim drzewie.

Wdech i na wydechu:

Mądra sowa siedzi na gałę-
zi na wysokim drzewie w lesie.

Wdech i na wydechu:

Mądra sowa siedzi na gałę-
zi na wysokim drzewie w lesie 
i huczy.

KONTAKT POD TELEFONEM

663-331-959

POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ(9)

Oddech a mowa
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Okazuje się, że niezwykłe 
miejsca pełne ciekawych 

zabytków znajdują się bli-
sko domów, w których miesz-
kamy. Przekonali się o tym 
uczestnicy Klubu Samopomo-
cy w Kleszczewie oraz senio-
rzy z Klubu Seniora , którzy 20 
września wybrali się na wy-
cieczkę zorganizowaną przez 
Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kleszczewie do ziemi 
średzkiej.

Uczestnicy zwiedzili Mu-
zeum Ziemi Średzkiej „Dwór 
w Koszutach”: późnobarokowy 
dwór szlachecki z XVIII wieku, 
pełen niesamowitych mebli, 
malarstwa, tkanin i rzemiosła 
artystycznego. Pobyt w Koszu-
tach zakończył się spacerem 
po pięknym parku krajobrazo-

wym z początku XIX wieku. W 
Środzie Wielkopolskiej uczest-
nicy zwiedzili z przewodni-
kiem Kolegiatę z 1423 roku, 
obejrzeli domki mieszczańskie 
z XVIII wieku i Stary Rynek. Po 
tym wyjeździe Środa z pewno-
ścią dla wielu uczestników nie 
będzie kojarzona wyłącznie z 
zakupami…

NATALIA WIŚNIEWSKA

ALDONA WIŚNIEWSKA

*
W jaskrawej 
feerii blasków
poklask padł 
jak wystrzał.
Widok moich obrazów
zawraca w głowie.
Idę aleją parku
i dumna 
kłaniam się panom.
Serce rozbija sekret, 
duszę gładzi sława.
Piasek rozmów wokół. 
Nie będę już milczeć.
Popłynę 
ku zaszczytom.
Popularność 
zaniesie mnie
w samo sedno. 

*
Już jestem.
Brzegiem kartki
zwabiona bezgłośnie.
Już piszę.
Setkę słów na bieli
bez granic.
Po co to wszystko? 
Po spełnienie 
marzenia.
Po zatracenie
w wichrze.
Po niepamięć 
błogą.
Nie mogę nie pisać,
bo pogoda, bo ty,
bo piękno.
Pęka serce
nad bezgwiezdną
niemotą. 
Dłonie się trzęsą,
by pląsającą
rzeczywistość
odmienić. 

15 września był dniem wie-
czornych warsztatów w 

ramach projektu „Arteterapia 
i rekreacja dla osób z niepeł-
nosprawnością”, dotowanym 
przez Wójta Gminy Kleszcze-
wo, a organizowanym przez 
Stowarzyszenie „Pomagam”. 
Miejscem zajęć był Ośrodek 
Kultury w Kleszczewie. 

Zajęcia były niekonwencjo-
nalne. W otwartym kręgu koń-
czono zdania np.: „najlepsza 
rzecz, która zdarzyła mi się w 
tym tygodniu…”, „gdybym był 
sławną osobą, to byłbym…” i 
wiele innych. Zabawną mimiką 
wyrażano swoje nastroje. Były 
też tańce i poznawanie znaczeń 
różnych kolorów. Wykonano 
serce z gazetowych wydziera-
nek, które pokolorowano na bia-
ło lub czerwono w zależności od 
upodobania. 

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Zabytki blisko domu

Gazetowe szaleństwo
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Od kilku lat Trening Medi-
ca Centrum Psychoneu-

roterapii EEG Biofeedback 
współpracuje z Polskim To-
warzystwem Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Wielko-
polska, prowadząc trenin-
gi dla osób ze stwardnieniem 
rozsianym. Wielu pacjentom 
pozwoliły one wyjść z de-
presji, pozbyć się lęków, a 
nawet zniwelować spasty-
kę, która często występuje u 
chorych na SM. 

Spotkania te odgrywa-
ją w ich życiu rolę tym bar-
dziej ważną, że czas oczeki-
wania na wizytę u lekarza spe-
cjalisty często przekracza pół 
roku. A przecież choroba nie 
czeka. Jeszcze na początku lat 
90-tych XX wieku w Pozna-
niu funkcjonowała przychod-
nia dla chorych na SM. Jednak 
reformy służby zdrowia poło-
żyły kres istnieniu takich pla-
cówek. Wskutek tego chorzy 
z SM po wyjściu ze szpitala 
utracili możliwość profesjonal-
nej pomocy w leczeniu swojej 
choroby. 

Dlatego prezes „Trening Me-
dica” Artur Dobrowolski pod-
chwycił propozycję Wielkopol-
skiego Oddziału PTSR utwo-
rzenia takiej właśnie specjali-
stycznej przychodni dla cho-
rych na SM. Znalazł się odpo-
wiedni lokal, wykonano re-
mont pomieszczeń, wyposa-
żono gabinety i salę rehabilita-
cyjną, dostosowano toalety dla 
osób na wózkach. 

Po pokonaniu wszystkich 
trudności 24 września w Po-
znaniu przy ul. Rynarzew-
skiej 3 lokal 104 została otwar-
ta przychodnia pod nazwą 
„Centrum SM”. W uroczysto-
ści uczestniczyło wielu cho-
rych na SM, głównie człon-
ków PTSR i zaproszonych go-

Nowa Poradnia
– Centrum SM 
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Założyciele Centrum SM (od prawej): Artur Dobrowolski – prezes 
Trening Medica, Monika Borowska-Świerczewska – menadżer 

i Hanna Dobrzyńska – terapeutka. 

Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PTSR w rozmowie z kierownictwem Centrum SM. 

Centrum SM przy ulicy Rynarzewskiej.

ści. Podziękowano wszyst-
kim, którzy pomogli w utwo-
rzeniu Centrum SM, przedsta-
wiono plany funkcjonowania 
przychodni, specjalistów, któ-
rzy będą do dyspozycji pacjen-
tów oraz gabinety lekarskie i 
salę rehabilitacyjną. 

Pacjenci z SM mieli okazję 
porozmawiać z neurolog dr Ju-
styną Młodzikowską, która od-

powiadała na pytania dotyczą-
ce m.in. leczenia i możliwości 
podawania kroplówek ambula-
toryjnie w przychodni, bez ko-
nieczności czekania na przy-
jęcie do szpitala oraz udziela-
nia pierwszej pomocy popra-
wiającej stan chorego w rzucie 
SM. Na pytania chorych odpo-
wiadał też dietetyk, psycholog 
i inne osoby, które będą pra-
cować w przychodni. Rehabi-

litacja grupowa dla członków 
PTSR, prowadzona przez dr 
Elżbietę Surowiec, trwa już od 
września. 

Chorzy na stwardnienie 
rozsiane wiążą z otwarciem 
przychodni duże nadzieje, że 
wreszcie będą mieli własną 
przychodnię, a NFZ podpisze 
kontrakt z Centrum SM.

WOJCIECH ZIELIŃSKI
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Muzyka rozluźnia, rozłado-
wuje napięcie, ułatwia na-

wiązywanie kontaktów z ludź-
mi. Terapia muzyką od wielu 
lat jest wykorzystywana w pra-
cy z osobami z różnego typu 
niepełnosprawnościami – fi -
zycznymi, psychicznymi, inte-
lektualnymi, sensorycznymi. 
Stowarzyszenie na rzecz Dzie-
ci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Żura-
winka” w Poznaniu postanowi-
ło wykorzystać muzykę w celu 
integracji osób z MPD z mło-
dzieżą. 

Tak powstał projekt pod na-
zwą „Pozytywnie nakręceni” 
współfi nansowany ze środków 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego, którego realizato-
rem jest wyżej wymienione Sto-
warzyszenie a partnerem – Fun-
dacja na rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Autystycz-
nych „Fiona”. To drugi projekt w 
temacie promowania pozytyw-
nych postaw społecznych wo-
bec osób z niepełnosprawno-
ściami. Pierwszy był realizowa-
ny w ubiegłym roku i nosił na-
zwę „Dogadani”.

– „Pozytywnie nakręceni” to 
inicjatywa polegająca na orga-
nizowaniu warsztatów muzycz-
nych. Do udziału w warsztatach 
zaprosiliśmy młodzież w wie-
ku od 15 do 19 lat. Projekt roz-
począł się 16 maja, a zakończy 
30 listopada. Wspólne muzyko-
wanie odbywa się z wykorzysta-
niem instrumentów etnicznych 
jak bongosy czy kije deszczowe, 
a także prostych instrumentów – 
kamieni czy patyków – poinfor-
mowała Ewa Plucińska, koordy-
nator projektu.

10 października w Galerii 
Miejskiej „Arsenał” na Starym 
Rynku w ramach projektu od-
był się wernisaż wystawy foto-
grafi cznej (wystawę można było 
oglądać do 16 października). 
Prezentowano zdjęcia z warsz-
tatów autorstwa Przemysława 
Janiaka z Fundacji „Fiona” oraz 
klip multimedialny wykonany 
przez uczestników projektu dla 
podopiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Kór-
niku. W przygotowanie wystawy 
zaangażowano podmioty eko-
nomii społecznej – Dobrą Spół-
dzielnię Socjalną i Spółdziel-
nię Socjalną „Furia”. Dobra Spół-
dzielnia przygotowała poczęstu-
nek na wernisaż, zaś SS „Furia” 

chów, tupania nogami, skrzy-
pienia drzwi czy szelestu kar-
tek. Muzyka jest wszystkim tym, 
co słyszymy wokół nas. Muzyka 
to też coś, co możemy tworzyć 
razem. Każdy nawet najmniej-

szy dźwięk może stać się inspi-
racją do tworzenia utworu mu-
zycznego. Dzięki muzyce może-
my pokazać nasze szczególne 
umiejętności. Muzyka integruje 
– tworzenie i zabawy dźwięka-
mi pozwalają się lepiej poznać, 
nawiązać relacje, zapomnieć o 
uprzedzeniach i kompleksach – 
czytamy w ulotce projektu. 

W przedsięwzięciu wzię-
li udział między innymi ucznio-
wie Zespołu Szkół Gastrono-
micznych w Poznaniu, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karo-
la Marcinkowskiego, XIV LO im. 
Kazimierza Wielkiego, IV LO 
im. Komisji Edukacji Narodo-
wej, Gimnazjum nr 43, Zespołu 
Szkół Mechanicznych, Zespo-
łu Szkół Licealno-Technicznych 
oraz wychowankowie Domu 
Młodzieży im. św. Dominika Sa-
vio i Domu Młodzieży im. bł. 
Laury Vicuni. 

Dzięki warsztatom muzycz-
nym młodzi ludzie mieli moż-
liwość nawiązania kontaktu z 
niemówiącymi dorosłymi oso-
bami z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Radość, swobo-
da i spontaniczność pozwoliły 
przełamać wszelkie stereotypy 
i uprzedzenia w odniesieniu do 
osób z niepełnosprawnościami. 

– Najważniejsze jest poka-
zanie, że za niepełnosprawno-
ścią kryje się człowiek – uważa 
Anna Janiak z Fundacji „Fiona”. 
– Pełnosprawni stawiają prze-
szkody osobom z ogranicze-
niami sprawności, bo nie po-
trafi ą zobaczyć czegoś więcej. 
W kontaktach z ludźmi z nie-
pełnosprawnością często jeste-
śmy zażenowani, a taki kontakt 
przecież wzbogaca. W osobach 
zaangażowanych w projekt jest 
niesamowita energia. Cieszą 
się ze wzajemnego spotkania. 

Karolina, wolontariuszka, o 
wspólnym muzykowaniu z „Żu-
rawinką” mówi tak:

– W te wakacje odwiedzili-
śmy ośrodek dla osób z poraże-
niem mózgowym o nazwie „Żu-
rawinka”. Będąc tam mogliśmy 
zobaczyć jak ci ludzie żyją na co 
dzień. Mieliśmy okazję posłu-
chać muzyki, którą sami tworzą. 
Zobaczyliśmy, że tak naprawdę 
nic ich nie różni od nas. Są na-
wet lepsi, ponieważ potrafi ą cie-
szyć się z rzeczy, które nam wy-
dają się zwyczajne”. 

KAROLINA KASPRZAK

Fotografi e z muzykowania przez tydzień zdobiły Galerię Miejską 
„Arsenał”.

Uczestnicy wydarzenia – w oczekiwaniu na prezentację 
multimedialną.

Wystawa stała się okazją do refl eksji i rozmów. 

PROJEKT STOWARZYSZENIA „ŻURAWINKA” I FUNDACJI „FIONA”

Pozytywnie nakręceni

projekt plakatu, ulotki i przypin-
ki na ubrania z logotypem pro-
jektu. 

– Muzyka to nie tylko dźwięk 
gitary czy pianina. Muzyka to 
także odgłosy naszych odde-

FO
T.

 (
3

X
) 

K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K



STRONA 19LISTOPAD 2016

Kolor zielony symbolizuje 
nadzieję. Jest również zna-

kiem solidarności z 17 miliona-
mi osób z mózgowym poraże-
niem dziecięcym oraz 350 mi-
lionami ich opiekunów i tera-
peutów. Poznaniacy manife-
stowali tę solidarność 5 paź-
dziernika na Starym Rynku z 
zielonymi latarkami, ulotkami 
i transparentami. Happening 
pod nazwą „Zielone światło 
dla osób z MPD!” zorganizo-
wało Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecięcym 
„Żurawinka”. 

Inicjatywa była związana ze 
Światowym Dniem Mózgowe-
go Porażenia Dziecięcego (w 
języku angielskim World Cele-
bral Palsy Day) przypadającym 
7 października. W dniu poprze-
dzającym happening, 4 paź-
dziernika, wolontariusze i pod-
opieczni „Żurawinki” podró-
żowali po Poznaniu zielonym 
tramwajem rozdając pasaże-
rom ulotki informacyjne o MPD. 

– Mózgowe porażenie dzie-
cięce nie jest chorobą zakaźną 
– informowała podczas happe-
ningu Anna Nowak, prezes „Żu-
rawinki”. – Z uwagi na zróżnico-
wany stopień uszkodzenia mó-
zgu nie ma dwóch takich sa-
mych przypadków MPD. War-
to wiedzieć, że niepełnospraw-
ność ruchowa nie oznacza nie-

ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO 

Zielone światło
dla osób z MPD

znacznie mniej. Wiedza rozpo-
wszechniła się dzięki publika-
cjom medycznym, artykułom 
prasowym i Internetowi. Nie 
zmienia to faktu, że zwiększa-
nie społecznej świadomości na-
dal jest potrzebne, szczególnie 
na wsiach i w małych miejsco-
wościach. 

Mózgowe porażenie dziecię-
ce jest wynikiem trwałego nie-
postępującego uszkodzenia 
mózgu w okresie wczesnego 
rozwoju dziecka. Składają się 
na nie zaburzenia ruchu, mowy 
i postawy, nadmierne napięcie 
mięśniowe, a także szereg in-
nych dolegliwości jak ból spo-
wodowany naprężeniem mię-
śni, problem z żuciem i prze-
łykaniem pokarmów. Zaburze-
nia, jak podaje wikipedia.org, 
dzielą się na postacie spastycz-
ne (piramidowe), pozapirami-
dowe (czyli tak zwaną atetozę) 
i móżdżkowe (ataksję). Są za-
leżne od tego, która część mó-
zgu została uszkodzona. Naj-
częściej spotykaną postacią 
MPD jest postać spastyczna ce-
chująca się właśnie wzmożo-
nym napięciem mięśniowym, 
która może prowadzić do zapa-
lenia stawów i ścięgien. W tej 
postaci MPD szczególnie istot-
na jest systematyczna rehabili-
tacja – między innymi ćwicze-
nia mające na celu rozciąganie 
ścięgien. 

Mimo tak znacznych ograni-
czeń większość osób z MPD nie 
stroni od aktywności społecz-
nej, angażuje się edukacyjnie 
i zawodowo, pełni ważne role 
życiowe. Happening na Starym 
Rynku pokazał, że warto za-
przyjaźnić się z ludźmi z MPD 
i starać się przekonywać in-
nych, że najtrudniejszą niepeł-
nosprawnością, jak pisze Scott 
Hamilton, jest złe nastawienie. 

KAROLINA KASPRZAK

pełnosprawności intelektual-
nej. Kiedy spotkacie osobę, któ-
ra nie mówi, niech wam się nie 
wydaje, że nic nie rozumie. Oso-
by niemówiące słyszą i w pełni 
rozumieją kierowane do nich 
wypowiedzi. MPD nie leczy się 
tabletkami, a wieloprofi lową re-
habilitacją. 

W geście solidarności, dzię-
ki fi rmie ENEA, w kolorze zielo-
nym oświetlono poznański Ra-
tusz, a dzięki życzliwości Estra-
dy Poznańskiej – Fontannę Wol-
ności. 6 października w siedzi-
bie „Żurawinki” odbyło się spo-
tkanie z Jerzym Omelczukiem, 
artystą z MPD malującym usta-

Anna Nowak, prezes Stowarzyszenia „Żurawinka” mówi, 
czym jest mózgowe porażenie dziecięce.

Z ludźmi z MPD solidaryzowały 
się także zwierzęta.

Uczestnicy happeningu z zielonymi latarkami. 

mi. Udział w wydarzeniu wzię-
li uczniowie poznańskich szkół. 

Zielone latarki trzymane w 
dłoniach pod Ratuszem uświa-
domiły, że ludzie z MPD żyją 
wśród nas. Potrzebna jest im 
akceptacja, szacunek i zrozu-
mienie. Wielu kończy studia, 
zakłada rodziny, osiąga znaczą-
ce sukcesy. Osobą z MPD jest 
między innymi Maysoon Zay-
id, amerykańska aktorka pale-
styńskiego pochodzenia i Abbey 
Curran, uczestniczka konkur-
su piękności w Stanach Zjedno-
czonych. Utalentowanych osób 
z MPD nie brakuje wśród Po-
laków. Piszą książki i wiersze, 
tworzą autorskie kompozycje 
muzyczne. 

Tak jak kluczową rolę odgry-
wa wiedza społeczeństwa w 
zakresie różnych chorób, tak i 
w przypadku mózgowego po-
rażenia dziecięcego ma donio-
słe znaczenie – pomaga prze-
zwyciężać bariery, stereotypy i 
uprzedzenia. Mieszkańcy Po-
znania w tym temacie wyka-
zali się otwartością – zabiera-
li ulotki, wywiązały się ciekawe 
rozmowy, pytano jak można po-
móc podopiecznym Stowarzy-
szenia. Zielonym tramwajem 
chętnie podróżowali i młodzi, i 
starsi. 

O mózgowym porażeniu 
dziecięcym kiedyś wiedziano 

FO
T.

 (
3

X
) 

K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K



STRONA20 LISTOPAD 2016

Człowiek walczący o lep-
szą przyszłość dla syna 

nagle stał się osobą zdaną na 
innych. Mieszka na 2 piętrze, 
ma kłopoty z poruszaniem 
się. Z powodu przepisów od-
mówiono mu protezy, która 
jest jedyną nadzieją na nor-
malne życie.

Andrzej Śliwiński kilka lat 
temu wskutek nowotworu sta-
wu skokowego musiał mieć 
amputowaną nogę na wyso-
kości podudzia. Proteza, którą 
ma od dwóch lat, popsuła się. 
Naprawa jest nieopłacalna. Za-
kup nowej, która mogłaby słu-
żyć przez długi czas to wyda-
tek rzędu 37 tysięcy złotych. 

Wraz z żoną i niepełno-
sprawnym 20-letnim synem 
Maciejem zamieszkuje w ma-
łej popegeerowskiej wiosce 
Kawle w powiecie sępoleń-
skim (województwo kujawsko-
pomorskie). Mimo kłopotów, 
które napotyka, nie poddaje się 
i stara się robić wszystko, aby 
być samodzielnym, wspierać 
żonę oraz syna. 

– Pan Andrzej jest człowie-
kiem bardzo ciepłym i życz-
liwym, choć życie go nie 
oszczędza. Przeszedł 3 opera-
cje kręgosłupa, choruje na ner-
wicę psychosomatyczną. Kie-
dy był zdrowy, pracował na 
dwóch etatach, aby utrzymać 
rodzinę – mówi Karolina Bą-
kowska, przewodnicząca Sto-
warzyszenia Zastępczego Ro-
dzicielstwa Oddział w Złoto-
wie, które pomaga rodzinie Śli-
wińskich. 

Jak wygląda i na jakich za-
sadach odbywa się procedu-
ra ubiegania się o dofi nanso-
wanie na zakup protezy zapy-
taliśmy Michała Rydzewskie-
go, rzecznika prasowego Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych: 

– Zaopatrzenie w przedmio-
ty ortopedyczne jest realizo-
wane w ramach ubezpiecze-
nia społecznego przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Pomoc 
ze środków PFRON udzielana 
jest osobom z niepełnospraw-
nością na pokrycie kosztów 
zwiększonego udziału wła-

W każdą drugą sobo-
tę września od 12 już 

lat Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ruchu or-
ganizuje Festyn Integracyj-
ny w Owińskach, który od-
bywa się na terenie parku 
przy Warsztacie Terapii Za-
jęciowej prowadzonym przez 
WZINR. Tym razem nosił on 
nazwę „Odyseja kosmiczna”. 
Spotkanie zrealizowano dzię-
ki wsparciu fi nansowemu Po-
wiatu Poznańskiego i Gminy 
Czerwonak. 

We wspólnej zabawie bra-
ły udział wszystkie WTZ-ety z 
terenu powiatu poznańskiego, 
koła WZINR oraz zaprzyjaź-
nione placówki i osoby współ-
pracujące z WTZ w Owiń-
skach. Jego uczestnicy przy-
byli na festyn wraz z rodzi-
nami. Byli z nami m.in.: Zyg-
munt Jeżewski – członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego, 
Jacek Sommerfeld – wójt gmi-
ny Czerwonak, Anna Skupień 
– dyrektor Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON w Poznaniu i 
Mirosława Rynowiecka – pre-
zes WZINR.

Na festynie można było spo-
tkać reprezentantów poza-
ziemskich cywilizacji, bohate-
rów „Gwiezdnych wojen”, zro-
bić sobie zdjęcie na tle startu-
jącej rakiety, podziwiać prace 
wykonane przez uczestników 
WTZ w Owińskach: świece, ce-
ramikę, mydełka, biżuterię i 
wiele innych, a także przygoto-
wane przez wszystkie WTZ-ety 
układy taneczne, występy wo-
kalne, recytacje, nawet czyta-
nie braillem. Festyn uświetniły 
wokalistki z Gminnego Ośrod-
ka Kultury „Sokół” w Czerwo-
naku. Niespodzianką byłą wi-
zyta podopiecznych Funda-
cji „Z fl oretem do gwiazd”, któ-
ra prowadzi sportowe zajęcia 
integracyjne. Dla wielu gości 
było to pierwsze spotkanie z 
szermierką w wykonaniu osób 
niepełnosprawnych. Funda-
cja udostępniła sprzęt do ćwi-
czeń, aby każdy mógł spraw-
dzić swój refl eks i poczuć się 
przez chwilę prawdziwym 
szermierzem. Były kosmiczne 
konkursy: „księżycowy spacer”, 
„kosmiczna otchłań”, „spadają-
ca kometa”, „misja na Marsa”, 
„księżycowe rybki” i wiele in-
nych zabaw. Strzelano z łuku i 
katapulty. Nad przebiegiem za-
baw czuwali nasi nieocenieni 
wolontariusze. 

Był też czas podziękowań: 
fi rmie El-Cab, wyjątkowej oso-
bie, jaką jest Hans Yorg Otto, 
który wspiera działalność na-
szego Warsztatu oraz Zakła-
dowi Karnemu w Koziegło-

snego w zakupie protezy. Re-
alizują ją, na wniosek złożony 
przez osobę zainteresowaną, 
jednostki samorządu powiato-
wego. Najczęściej są to powia-
towe centra pomocy rodzinie 
lub jednostki równorzędne w 
miastach na prawach powia-
tu. O dofi nansowanie na zakup 
protezy można starać się w ra-
mach programu pod nazwą 
„Aktywny samorząd”. W ra-
mach tego programu możliwe 
jest wsparcie w zakupie pro-
tezy kończyny, w której zasto-
sowano najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne. Wa-
runkiem uczestnictwa w tym 
programie jest: ważne orze-
czenie o niepełnosprawności, 
wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie, potwierdzo-
na opinią eksperta PFRON sta-
bilność procesu chorobowego 
oraz potwierdzone opinią eks-
perta PFRON rokowania uzy-
skania zdolności do pracy w 
wyniku wsparcia udzielonego 
w programie. 

Śliwiński o takie dofi nanso-

wanie nie może się starać z 
przyczyn formalnych. Rodzina 
nie jest w stanie pokryć kosz-
tu zakupu protezy. Syn Maciej, 
prócz niepełnosprawności in-
telektualnej, ma chorobę ato-
pową skóry, astmę oskrzelową, 
skoliozę, krótszą o 2 centyme-
try nogę, a prócz tego cierpi na 
chorobę Scheuermanna oraz 
Leśniowskiego-Crohna. Jego 
leczenie miesięcznie kosztuje 
ponad tysiąc złotych. Najbliżsi 
mężczyzny są w dramatycznej 
sytuacji fi nansowej. Dlatego 
zwracają się o pomoc do ludzi 
dobrej woli. Dzięki nim udało 
się zebrać około 24 tysiące zło-
tych, potrzeba jeszcze 13 tysię-
cy. Czytelnicy „Filantropa Na-
szych Czasów”, którzy chcieli-
by wesprzeć Andrzeja Śliwiń-
skiego i jego syna, mogą prze-
kazywać darowizny na konto 
Fundacji „Złotowianka” w Zło-
towie: Maciej i Andrzej Śliwiń-
scy ś/17 SBL Zakrzewo 25 8944 
0003 0002 7430 2000 0010. 

STANISŁAW FURMANIAK

Na wsi – 
bez protezy
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Dla Andrzeja Śliwińskiego nowa proteza 
to szansa na normalne życie. 
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wach i Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury „Sokół” w Czerwo-
naku za pomoc w organizacji 
Festynu. Wręczyliśmy nagrody 
za udział w konkursach i wy-
różnienia dla najmłodszych 
uczestników. Dziękowaliśmy 

wszystkim przybyłym do nas 
grupom. Najważniejsza była 
możliwość wspólnego spotka-
nia, rozmów i zabaw w gronie 
przyjaciół. 

MAŁGORZATA WOŁOSZ 

XII FESTYN INTEGRACYJNY WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 

Z Owińsk w Kosmos
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Od lewej: autorka tekstu, Zygmunt Jeżewski – członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego, Mirosława Rynowiecka – prezes WZINR 

i Jacek Somerfeld – wójt gminy Czerwonak.

Taniec kosmicznych robotów 
w wykonaniu uczestników WTZ w Owińskach.

Pan Jakub z fi rmy „Zajafka”, 
organizator zajęć i zabaw plastyczno-ruchowych.

Zabawa w misję na Marsie. 

Podopieczni Fundacji „Z fl oretem do gwiazd”.

Celny strzał.
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Dzień
zdrowia
Strach, lęk, wstyd, potrze-

ba odizolowania się – ta-
kie właśnie uczucia wiążą się 
z chorobami psychicznymi. 
Problemy zdrowia psychicz-
nego wciąż są społecznym 
tabu, a chorzy zostają wy-
pchnięci poza margines czło-
wieczeństwa. Tymczasem 
liczba zachorowań wzrasta. 
Dane wskazują, że obecnie 
na choroby psychiczne cierpi 
około 8 milionów Polaków, a 
na całym świecie – ponad 50 
milionów osób. 

10 października obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Zdro-
wia Psychicznego. Była to oka-
zja do nagłośnienia trudnej sy-
tuacji chorych. W Szkole Wyż-
szej Psychologii Społecznej 
w Warszawie zorganizowano 
z tej okazji ciekawe wykłady, 
prelekcje i spotkania otwarte. 
Na pytania odpowiadali eks-
perci – psychiatrzy, psycholo-
gowie zdrowia, terapeuci. Roz-
mawiano o tym jak zachęcić 
bliską osobę do skorzystania 
z pomocy profesjonalisty, do 
kogo warto zwrócić się po po-
moc – do psychiatry czy psy-
chologa, jak radzić sobie z dłu-
gotrwałym stresem. Odbywa-
ły się również konsultacje psy-
chologiczne dla osób w trudnej 
sytuacji rodzinnej, zawodowej 
lub osobistej, odczuwających 
zmęczenie z powodu przytło-
czenia codziennymi obowiąz-
kami. Wydarzeniu towarzyszy-
ła wystawa prac plastycznych 
Aleksandry Pilipczuk, student-
ki II roku psychologii. 

Tego typu akcje mają nie-
ocenioną wartość społeczną, 
gdyż pozwalają społeczeństwu 
zbliżyć się do świata chorych. 
Schizofrenia, depresja, choro-
ba afektywna dwubiegunowa 
czy nawet fobia społeczna to 
dla większości ludzi schorze-
nia, za którymi czai się niebez-
pieczeństwo. Nie dla chorych, 
ale dla zdrowych. Człowiek z 
problemem zdrowia psychicz-
nego cały czas postrzegany 
jest stereotypowo – jako zły, 
pełen nienawiści i niepohamo-
wanej agresji. Otoczenie od-
gradza się od niego murem od-
bierając szansę na aktywność 
w różnych dziedzinach życia 
zawodowego i społecznego. 
Chorzy psychicznie są nazbyt 
często piętnowani i wyklucza-
ni. kk

Starsza pani Helena Różań-
ska po śmierci męża czu-

ła się bardzo samotna. Jej ży-
cie odmieniło się z chwilą, 
gdy włączyła się w tworzenie 
i działalność Klubu Seniora 82 
przy ulicy Krakowskiej, któ-
ry właśnie powstawał. Dzię-
ki pracy na rzecz innych ludzi 
jej życie nabrało nowego sen-
su i blasku. Znowu poczuła się 
szczęśliwa. 

22 września uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej Fundacji „Miłosierdzie” 
w Kaliszu przebywali na wy-
cieczce w Toruniu, rodzinnym 
mieście Mikołaja Kopernika i 
stolicy polskich pierników. 

Na toruńskiej starówce o spe-
cyfi cznym, ciepłym klimacie po-
dziwialiśmy kolorowe kamie-
niczki, pomniki, ratusz i kościoły. 
Sporo czasu pochłonęły nam za-
kupy wielu rodzajów pierników. 

– Na początku było jed-
no małe pomieszczenie, któ-
re otrzymaliśmy dzięki życzli-
wości dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej numer 82 w Poznaniu 
– wspomina Helena Różańska. 
– Zebrała się grupa seniorów o 
różnych charakterach, osobo-
wościach, oczekiwaniach i dą-
żeniach. Trzeba było się poro-
zumieć i nauczyć funkcjonowa-
nia w grupie. 

Ciekawa oferta zajęć zachę-
cała, każdy mógł wybrać coś 
dla siebie. Pani Helena zde-
cydowała się na naukę języ-
ka niemieckiego i gimnasty-
kę. Cieszyło ją każde wyjście 
z domu. Zakładała najlepsze 
ubrania, biżuterię, robiła ma-
kijaż i fryzurę. W klubie znala-
zła przyjaciół, z którymi lubi-
ła spędzać czas. Mogła podzie-
lić się troskami, otrzymać po-
moc i wsparcie. Z sentymentem 
wspomina wycieczki do Toru-
nia, Drezna, Warszawy. W pa-
mięci zostały ogniska i wypady 
na grzyby. 

– Namówiłam sąsiadkę, by 
także zapisała się do klubu – 
mówi. – Wzajemnie się sza-
nujemy i mobilizujemy, mo-
żemy na siebie liczyć. Lubimy 
operetkę, operę, dobre kino. 
Starość nie musi być smutna. 
Energię czerpiemy od klubowi-
czów i przekazujemy im swoje 
pozytywne nastawienie do ży-
cia. Klub stał się dla mnie dru-
gim domem. Nie wyobrażam 
sobie życia bez niego. Tutaj 
są bliscy mojemu sercu ludzie. 
Będę tu przychodzić, póki star-
czy mi sił. 

Marzenia pani Heleny są 
skromne, choć bardzo ważne. 
Chciałaby tylko być zdrowa, by 
starczyło jej sił na uczestnictwo 
w klubowych zajęciach. I na to, 
by czasami wyruszyć na swoją 
działkę, którą także bardzo ko-
cha. Pracować na niej już nie 
może, ale lubi posiedzieć na 
świeżym powietrzu wśród zie-
leni. 

AURELIA PAWLAK 

W klubie
wśród bliskich
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W grodzie Kopernika
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Spacerowaliśmy Bulwarem Fi-
ladelfi jskim wzdłuż Wisły, zwie-
dziliśmy średniowieczną basz-
tę miejską zwaną krzywą wie-
żą i uroczy Ogród Zoobotanicz-
ny. Jak na jeden dzień wyciecz-

ki to bardzo dużo atrakcji. Wie-
czorem wróciliśmy do Kalisza, 
gdzie na umówionym miejscu 
czekali na uczestników WTZ ich 
rodzice.

MARIUSZ PATYSIAK 
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Elegancko ubranie panie 
witały gości, którzy przy-

szli 10 października na jubi-
leusz dziesięciolecia dzia-
łalności Klubu 82 w Pozna-
niu. Oprócz seniorów licz-
nie przybyli przedstawiciele 
władz, stowarzyszeń, instytu-
cji pomocowych i fi rm, które 
na co dzień wspierają klubo-
wą działalność. 

Prowadząca Klub Ewa Śmi-
glewska, gdy go 10 lat temu 
tworzyła, chciała po prostu po-
magać osobom starszym, któ-
rzy czują się samotni i opusz-
czeni. Ten zamiar jest wciąż re-
alizowany. Dlatego ciągle przy-
bywa nowych członków, którzy 
chcą zmienić swoje życie. 

Poseł Marek Ruciński, Prze-
mysław Pacia, dyrektor Stadni-
ny Koni w Iwnie, Włodzimierz 
Kałek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, Danuta Werner, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nu-
mer 82 w Poznaniu i inni go-
ście mówili o doniosłym zna-
czeniu klubu dla seniorów, któ-
rzy odnajdują tu radość życia i 
możliwości rozwijania swoich 
talentów. 

W pomieszczeniach klu-
bowych na co dzień słychać 
śmiech i gwar. Seniorzy słu-
chają porad lekarzy, policjan-
tów, prawników, ekonomistów. 
Uczestniczą w spotkaniach, 
wycieczkach krajowych i za-
granicznych. Dbają o spraw-
ność fi zyczną i umysłową. Po-
magają w tym wyjścia na ba-
sen, spacery z kijkami, gimna-
styka, wyjazdy na obozy spor-
towe. Korzystają z komputera, 
uczą się języków obcych. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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Dziesięć lat 
minęło 

zaskoczyły wszystkich pięk-
nymi kapeluszami, podkreśla-
jącymi szyk i elegancję. 

Seniorzy przygotowa-
li też bankiet, podczas które-
go wspominano dawne cza-
sy, dzielono się doświadcze-
niami i snuto plany na przy-
szłość. Pan Kazimierz, klu-
bowy didżej, na własnoręcz-
nie skonstruowanym sprzę-
cie odtwarzał ulubione utwo-
ry seniorów. Przed wyjściem 
każdy otrzymał na drogę 
czerwone jabłuszko. Uczest-
nicy Klubu 82, dopóki są ze 
sobą, nie odczuwają samot-
ności i poczucia straconego 
życia. 

*
Na stronie obok artykuł o 

Helenie Różańskiej, jednej z 
wytrwałych uczestniczek Klu-
bu 82. Pozwala głębiej zrozu-
mieć, jak ważne jest dla nich 
to miejsce.
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Śpiewa chórek dziecięcy.

Klub Seniora 82 tworzyła 
Ewa Śmiglewska.

Kabaret „Celulit” ze Swarzędza.

Przemysław Pacia w rozmowie z Włodzimierzem Kałkiem.Uczestniczki Klubu Seniora 82.

Seniorzy wierni klubowi od 
początku otrzymali w nagrodę 
wraz z życzeniami czerwone 
róże. Służą innym doświad-
czeniem i umiejętnościami. 

Uroczystość umilał chórek 
dziewczęcy. Małe artystki na-
grodzono gromkimi brawami. 
Wystąpił znakomity kabaret 
„Celulit” ze Swarzędza. Panie 
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Rywalizacja i radość to-
warzyszyła uczestnikom 

15 Powiatowego Turnieju 
Bocci, który zorganizowa-
ło w sobotę 15 października 
w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie Sto-

15 POWIATOWY TURNIEJ BOCCI

Cieszy każde
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Najciężej niepełnosprawni wyrzucali piłki 
przy pomocy specjalnych rynien.

Od lewej zawodnicy z WTZ w Swarzędzu. Z prawej uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych 

w Stęszewie.

Mecz z udziałem zawodników z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Zawsze razem” w Poznaniu.

Wniesienie ognia olimpijskiego.

Najpierw koncentracja.
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W DOPIEWIE

zwycięstwo
rę integracji i dobrej zaba-
wy. Mecze rozgrywano w 
trzyosobowych drużynach, 
w obecności sędziów i opie-
kunów. Najciężej niepełno-
sprawni wyrzucali piłki przy 
pomocy specjalnych rynien. 

Dla 31-letniego Marka, za-
wodnika z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, wydarze-
nia sportowe mają olbrzy-
mie znaczenie. Biorąc w nich 
udział może trenować swoje 
umiejętności – pływanie, grę 
w boccię, bowling czy kaja-
karstwo. Na zawodach spo-
tyka kolegów z innych ośrod-
ków terapeutycznych. Cie-
szy go każde zwycięstwo, 
ale najbardziej takie sukcesy, 
które dały mu czołowe miej-
sca w zmaganiach sporto-
wych. 

W tym roku zawodnikom 
towarzyszyło dwoje kugla-
rzy – sztukmistrzów chodzą-
cych na szczudłach. Żonglo-
wali, tańczyli i bawili publicz-
ność niebanalnymi sztucz-
kami. Starostę poznańskiego 
reprezentował Zygmunt Je-
żewski, członek Zarządu Po-
wiatu. Obecny był też mię-
dzy innymi Wojciech Mól, za-
stępca dyrektora Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu, Adrian Na-
pierała, wójt gminy Dopiewo, 
Jan Broda, wójt gminy Ko-
morniki i Marcin Napierała, 
dyrektor GOSiR. Wydarzenie 
było dofi nansowane ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego i 
Gminy Dopiewo. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali puchary i pamiątko-
we dyplomy. Wręczał je To-
masz Łubiński, wicestarosta 
poznański i Bogdan Maćko-
wiak, prezes Stowarzysze-
nia „Promyk”. Po ponad 3 go-
dzinach meczy ostateczne 
rozgrywki wyłoniły zwycięz-
ców. I miejsce zdobyła druży-
na Gimnazjum Zespołu Szkół 
Specjalnych w Stęszewie, II 
– Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Owińskach Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu, III – Dom Po-
mocy Społecznej w Lisów-
kach. 

Wręczenie nagród zakoń-
czyły wspólne zdjęcia z trofe-
ami, które dołączyły do zbio-
ru nagród eksponowanych 
w domach uczestników i w 
WTZ-tach. Sportowe i arty-
styczne sukcesy osób z nie-
pełnosprawnościami dowo-
dzą o ich wielokierunkowych 
uzdolnieniach oraz o ogrom-
nym potencjale możliwości. 

KAROLINA KASPRZAK

Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu (z prawej)
życzy zawodnikom uczciwej rywalizacji i dobrej zabawy.

Trofea dla zwycięzców wręczane przez wicestarostę 
Tomasza Łubińskiego w obecności przedstawicieli mediów.

warzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Pro-
myk”. Coroczne rozgrywki 
sportowe są istotnym ele-
mentem rehabilitacji ludzi 
z niepełnosprawnościami w 
powiecie poznańskim. W te-
gorocznej edycji wydarze-
nia udział wzięło ponad 200 
osób skupionych w 40 dru-
żynach.

Wiedza o bocci, dyscypli-
nie sportu wywodzącej się 
od włoskiej gry w bule, upo-
wszechniana jest coraz bar-
dziej. Wzrasta liczba placó-
wek rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych zainteresowanych 
tego typu formą aktywności. 
Niepełnosprawni czerpią ra-
dość z rozgrywek, a posta-
wione przed nimi wyzwania 
mobilizują do wysiłku. Ma-
rzeniem każdego zawodnika 
jest zwycięstwo, które sym-
bolizuje puchar uniesiony do 
góry. Triumf przekłada się na 
wzmocnienie poczucia wła-
snej wartości i użyteczności 
społecznej. Zawody uczą sa-
modzielności oraz współpra-
cy zespołowej. 

Turniej rozpoczął prze-
marsz drużyn i wniesienie 
ognia olimpijskiego. Dum-
nie prezentowali się człon-
kowie Stowarzyszenia Przy-
jaciół Niewidomych i Sła-
bowidzących „Ognik” w Po-
znaniu, Stowarzyszenia na 
rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Aktywności Lokalnej 
„Dla ciebie” w Pobiedziskach, 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu, 
uczniowie szkół specjalnych, 
mieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej w Lisówkach 
i Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży Zgro-
madzenia Sióstr Serafi tek w 
Poznaniu, a także członko-
wie wielu innych organizacji 
pozarządowych.

Dużą samodzielnością i 
społeczną zaradnością wy-
kazali się uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Ko-
narzewie Stowarzyszenia 
„Promyk” i fi lii WTZ w Otu-
szu, którzy pomogli nowym 
zawodnikom zapoznać się z 
zasadami gry. Spotkanie po-
zwoliło stworzyć atmosfe-

Uczestnicy WTZ „Wspólna droga” 
okazują wdzięczność i dziękują za zdobyty puchar oraz dyplom. 
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Jako Warsztat Terapii Zaję-
ciowej „Wspólna Droga” po 

raz pierwszy uczestniczyli-
śmy w „Zlocie Talentów”, nato-
miast jako Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga” – już po 
raz kolejny. 

W tym roku potwierdził się ta-
lent muzyczny przedstawiciel-
ki Stowarzyszenia Pauliny Prze-
bitkowskiej, która zajęła I miej-
sce w konkursie muzycznym w 
kategorii „Prezentacje wokalne”. 
Natomiast nowym odkryciem 
stał się talent Magdaleny Mazu-
rek, uczestniczki naszego WTZ, 
która zdecydowała się wziąć 
udział w konkursie fi lmowym w 
kategorii „Teledysk”, zajmując III 
miejsce.

O osiągnięciach i dokona-
niach Magdaleny Mazur ek pisa-
liśmy już na łamach „Filantropa”. 
Przygotowania do „Zlotu Talen-
tów” rozpoczęła w czerwcu w 
„pracowni plastycznej i rzemiosł 
różnych” pod kierunkiem tera-
peutki Izabeli. Początkowo, jak 
wspomina Magda, skupiła się 
na wyborze muzyki, do której 
ekranizacji miała wkrótce przy-
stąpić. Zdecydowała się na pio-
senkę Sylwii Grzeszczak „Księż-
niczka”. W następnym etapie 
wraz z opiekunką przystąpi-

Stowarzyszanie Pomo-
cy Dzieciom i Rodzi-

nom „Amici”, Klub „Tacy 
Sami” oraz Stowarzyszenie 
na rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Zawsze 
Razem” prezentowały swo-
ją działalność na ratajskich 
imprezach w Poznaniu.

Organizacje te 3 września 
uczestniczyły w imprezie „O! 
Piknik” na boisku przy Domu 
Kultury „Orle Gniazdo” na os. 
Lecha, sponsorowanej przez 
Radę Osiedla Chartowo i PKO 
BP. Stowarzyszenie „Amici” 
przedstawiło swój dorobek 
w dziedzinie tańca i śpiewu 
oraz zaprezentowało pięk-
ne prace plastyczne, a jego 
działalność przybliżyła pre-
zes Hanna Szeląg. 

Zainteresowanie uczestni-
ków pikniku budziły też wy-
stawy prac dwóch pozosta-
łych organizacji.

Kolejną imprezą z udzia-
łem „Amici”, „Tacy Sami” i 
„Zawsze Razem” był pik-
nik rodzinny „Poznajmy się” 
w niedzielę 11 września na 

ły do wyboru techniki. Najbar-
dziej odpowiedni dla wyrażenia 
emocji poprzez ekranizację mu-
zyki wspomnianej piosenkar-
ki okazał się teledysk. Niezbęd-
ny był też komputer, przy którym 

Magda wykonała obróbkę fi lmo-
wą. Artystka przyznaje, że two-
rzenie teledysku było dla niej 
niezwykle trudne, gdyż musia-
ła operować tym, co dzieje się 
w kadrze, a równocześnie ro-

bić zdjęcia. Podkreśla, że warto 
było stworzyć ten teledysk, „bo 
w końcu to jej ulubiona piosen-
ka o miłości”.

Umiejętności wokalne i zdol-
ności interpretacyjno-wykonaw-
cze Pauliny Przebitkowskiej zna-
ne są uczestnikom różnych kon-
kursów muzycznych. Artystka 
sięga po coraz trudniejsze teksty 
i wykonania, dzięki czemu zdo-
bywa wciąż nowe umiejętności. 
Tym razem zdecydowała się na 
utwór Anny Marii Jopek „Ja wy-
siadam”.

Czekamy na dalsze sukcesy 
obu pań i zachęcamy do obej-
rzenia nagrodzonego teledy-
sku Magdaleny Mazurek oraz 
do wysłuchania wokalistki 
Pauliny Przebitkowskiej na na-
szym profi lu na „Facebooku” i 
kanale „Youtube”.

KAROLINA UMERLE
BEATA DEPCZYŃSKA

Nasze sukcesy
na „Zlocie Talentów”

Swoje nagrody prezentują Magdalena Mazurek z terapeutką Izą 
i Paulina Przebitkowska z mamą.

Ratajskie pikniki
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Taneczny występ „Amici”.

Spółdzielczym Stadionie 
Sportowym „Olimp” na z os. 
Rusa. Organizatorami byli: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych” w Pozna-
niu, placówki kulturalne os. 
Rusa oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 6 i Rada Osiedla Char-
towo. Były prezentacje wo-
kalne i taneczne oraz wysta-
wy rękodzieł.

ROBERT WRZESIŃSKI

Stoisko Klubu „Tacy Sami” 
i Stowarzyszenia „Zawsze Razem”.
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Prawie 600 osób uczest-
niczyło w I Biegu pod 

hasłem: „Pobiegnij dla on-
koludków” na dystansie 6 
kilometrów, którego celem 
było wsparcie zbiórki cha-
rytatywnej na pomoc dzie-
ciom z oddziału onkolo-
gicznego Szpitala Klinicz-
nego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu. Inicjatywę zor-
ganizowała 2 październi-
ka Fundacja im. Anny Wier-
skiej „Dar szpiku” oraz plat-
forma biegowa biegi.wlkp. 

Biegacze spotkali się w la-
sku marcelińskim. Przyszły 
rodziny z dziećmi i zwie-
rzętami. Dla osób, które nie 
biegły przewidziano różne 
atrakcje. 

– Każdy uczestnik wniósł 
opłatę startową w kwocie 
10 złotych. Miłym zaskocze-
niem była skala licytacji nu-
merów startowych. Z licy-
towanych numerów łącz-
nie udało się zebrać ponad 
4 tysiące złotych. Sponso-
rzy ufundowali nagrody dla 
zwycięzców. Bieg jest de-
dykowany dzieciom, któ-
re wygrały walkę z chorobą 
jak również tym, które nadal 
walczą i których nie ma już 
wśród nas – powiedział Piotr 

I BIEG „POBIEGNIJ DLA ONKOLUDKÓW”

Dedykowany 
dzieciom
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Zawodnicy przygotowują się do biegu.

Od lewej: Łukasz Kopczyński, Jakub Ratajczyk i Maciej Sznajder. 

Przybylski, pomysłodawca 
biegu, wolontariusz „Druży-
ny szpiku”. 

W społeczną akcję biego-
wą zaangażowały się tak-
że zdrowe dzieci (biegły na 
krótszym dystansie). Wy-
startował ponadto marsz 
z kijkami nordic walking. I 
miejsce w biegu w kategorii 
mężczyzn zajął Jakub Rataj-
czyk, II – Łukasz Kopczyński, 
III – Maciej Sznajder. Wśród 
kobiet najlepsza okazała się 
Małgorzata Wawrzyniak (I 
miejsce), Joanna Pawlik (II 
miejsce) i Emilia Bogucka (III 
miejsce). 

STANISŁAW FURMANIAK
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4 października obchodzo-
no Światowy Dzień Onko-

logii. Z tej okazji Wielkopol-
ski Oddział Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia we 
współpracy z Wielkopolskim 
Centrum Onkologii zorganizo-
wał w swojej siedzibie stoisko 
profi laktyczne. Uczono kobie-
ty, jak badać piersi, promowa-
no zdrowy styl życia. 

Specjaliści obliczali wskaźnik 
masy ciała BMI oraz badali za-
wartość tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu. Odpowiada-
li również na pytania dotyczą-
ce chorób nowotworowych, ich 
diagnozy i przebiegu leczenia. 
Można było dowiedzieć się, co 
robić, aby zmniejszyć ryzyko za-
chorowania na raka. 

– Zachęcamy panie do nauki 
samobadania piersi oraz do ba-
dań USG i mammografi i. Pierw-
szą mammografi ę powinno się 
wykonać po 40 roku życia, gdyż 
w tym czasie struktura pier-
si zmienia się i zaczyna prze-
ważać tkanka tłuszczowa – po-
wiedziała Agnieszka Jędrzej-
czak z Zakładu Epidemiologii i 
Profi laktyki Nowotworów Wiel-

kopolskiego Centrum Onkolo-
gii. – Skierowania są potrzebne 
na badania rentgenowskie, czy-
li między innymi na mammogra-
fi ę dla pań poniżej 50 roku życia 
i powyżej 69 roku życia. Kobiety 
w wieku 50 – 69 lat nie potrzebu-
ją skierowania, bo jest to grupa, 
w której występuje najwięcej za-
chorowań na raka piersi. Te pa-
nie powinny wykonywać mam-
mografi ę co 2 lata (a obciążone 
wywiadem genetycznym nawet 
co rok). Zarówno młodsze jak i 
starsze panie powinny najpierw 
skorzystać z konsultacji lekar-
skiej. Dopiero po badaniu lekarz 
podejmuje decyzję czy mammo-
grafi a jest konieczna.

Tego typu akcje Wielkopolski 
Oddział NFZ stara się organizo-
wać dwa razy do roku, między 
innymi przy okazji Światowe-
go Dnia Walki z Rakiem 4 lutego 
oraz w październiku, który jest 
miesiącem walki z rakiem pier-
si. Prócz tego Wielkopolski Od-
dział NFZ organizuje inne wyda-
rzenia, na przykład z okazji Dnia 
Matki.

– Jeżeli chodzi o zachorowal-
ność kobiet, najczęściej wystę-

pującym nowotworem jest rak 
piersi, na drugim – rak płuca. W 
Wielkopolsce występuje bardzo 
duża zachorowalność na nowo-
twory piersi (około 10% w skali 
kraju). Dlatego chcielibyśmy, aby 
jak najwięcej pań się badało. Za-
chorowalność wynika z różnych 
przyczyn: mamy wysokotłusz-
czową dietę, nieregularny tryb 
życia, wiele osób pali papiero-
sy. Plusem jest to, że panie mają 
coraz większą świadomość i co-
raz więcej kobiet zgłasza się na 
badania, ale nadal jest to jedynie 
połowa uprawnionych. Należy 
też pamiętać, że dzięki mammo-
grafi i wykrywane są nawet małe 
zmiany, c o daje bardzo duże 
szanse na całkowite wyleczenie 
oraz uratowanie piersi – wyja-
śnia Jędrzejczak.

Profi laktyka nie boli, jest ta-
nia, a co najważniejsze, może 
uratować życie. Informacje o ba-
daniach oraz wydarzeniach or-
ganizowanych przez WOW NFZ 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.nfz-poznan.pl w 
zakładce „Aktualności”. 

STANISŁAW FURMANIAK

Zawitali do Zespo-
łu Szkół Specjalnych 

nr 101 w Poznaniu. Romo-
wie ze wszystkich zakąt-
ków kuli ziemskiej święto-
wali z dziećmi i młodzieżą 
obchodzony 5 październi-
ka Międzynarodowy Dzień 
Muzyki. W ich role wcieli-
li się uczniowie z różnym 

W październikowym wyda-
niu „Filantropa” na stro-

nie 46 opublikowaliśmy tekst 
„Dzielić się radością” na temat 
działalności Klubu Rodzica w 
Zespole Szkół Specjalnych nr 
101 w Poznaniu. Tym razem 
kontynuujemy ten temat, pre-
zentując jedną z cennych ini-
cjatyw Klubu.

*
Pierwsze w tym roku szkol-

nym spotkanie Klubu Rodzica 
miało charakter warsztatowy 
i dotyczyło odnawiania mebli. 
Swoimi umiejętnościami i do-
świadczeniem podzieliły się 
z nami pani Agata i współ-
pracujące panie: Agnieszka, 

Profi laktyka 
nie boli
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Łukasz Szczepański z Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
zachęca do przeprowadzania badań profi laktycznych. 

Artyści z instrumentami
i w barwnych strojach. 
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stopniem niepełnospraw-
ności oraz nauczyciele ZSS 
nr 101. Śpiewano, tańczono 
i radowano się. Spotkanie 
dostarczyło wszystkim do-
brych emocji.

Barwne, żywiołowe wido-
wisko prezentowało różne 
nurty romskiej muzyki. Przez 
setki lat muzyka ta, tak jak i 
sami Romowie, przeszła bar-
dzo długą drogę. Cygańska 
podróż nadała jej oryginalne, 
charakterystyczne brzmienie. 
Odnaleźć w niej można ele-
menty kultury wszystkich na-
rodów, które Romowie na-
potykali na swej drodze. Ce-
lem organizatorów wyda-
rzenia było przybliżenie jej, 
ale przede wszystkim konty-
nuacja wychowawczej pra-
cy placówki nad tolerancją i 
zrozumieniem dla każdego 
człowieka.

Przez 3 godziny podziwia-
liśmy barwny korowód „rom-
skich artystów”, którzy tań-
cząc i śpiewając opowiadali 
o pięknie cygańskiego życia, 
pełnego śmiechu i nie koń-
czących się przygód, o przy-
jaźni, miłości, pokoju oraz 
dobroci. Wiele było wzru-

szeń, wiele wylanych łez, 
westchnień i uścisków. Kon-
cert był wypełniony niezli-
czonymi romansami i czar-
daszami, ale też szybkimi i 
skocznymi, porywającymi do 

tańca utworami. Na biesia-
dę przybyły tancerki z Zespo-
łu Szkół Zakonu Pijarów, któ-
re zaprezentowały taniec fl a-
menco. Zewsząd dało się sły-
szeć szelest falban i stukot 

hiszpańskich obcasów. Moż-
na było odczuć powiew wa-
chlarzy, a krwista czerwień 
sukien cieszyła oczy wszyst-
kich. 

MARIA GAWRON

zawsze było wesoło, humory 
dopisywały wszystkim, nie-
zależnie od wieku i biegłości 
w posługiwaniu się pędzlem. 
Wszystkich chętnych zapra-
szamy na kolejne spotkania 
w Klubie Rodzica. Będzie ich 
jeszcze wiele przed nami. 
Każde inne, każde ciekawe... 
Dołączcie do nas. Pozwólcie 
sobie na chwilę wytchnienia 
od codzienności.

MARIA GAWRON

Prawdziwi Cyganie
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Cyganki i Cyganie na scenie.
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Krzesła jak nowe

Anna i Maria, które omówi-
ły krótko różne style dekora-
cji mebli na przykładzie zdjęć 
i ozdobionych drewnianych 
przedmiotów. Pod okiem in-

struktorek szkolne krzesełka 
stały się znowu ładne i atrak-
cyjne. 

Niezapomniane były wra-
żenia z przyjemności posłu-

giwania się farbami kredo-
wymi. Dzięki temu warsztaty 
okazały się doskonałym spo-
sobem na rozwój kreatyw-
ności i pracowitości naszych 
uczniów, którzy przybyli z 
rodzicami i rodzeństwem. Jak 
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Malownicza, słonecz-
na Wierzenica witała 24 

września liczną grupę uczest-
ników rajdu organizowane-
go od lat na powitanie jesieni 
przez Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze Od-
dział w Poznaniu im. Francisz-
ka Jaśkowiaka. 

Najwcześniej na rajdową tra-
sę wyruszyli piechurzy zwani 
„rannymi ptaszkami” z Owińsk. 
Wędrując przez Puszczę Zielon-
kę dotarli do Dziewiczej Góry. 
Tutaj, oczekując na ponad 150 
osobową grupę uczestników do-
wiezionych autokarami, zwie-
dzili wystawę przyrodniczą 
przygotowaną przez Nadleśnic-
two Łopuchówko. Stąd przez Ki-
cin, a niektórzy także przez wieś 
Janikowo, wędrowali na rajdo-
wą metę Wierzenicy. Najbardziej 
wytrwali pokonali drogę, przy 
której budowane są stacje męki 
pańskiej. Ponadto jedna z pozo-

stałych tras do Wierzenicy wio-
dła z Poznania nadwarciańskim 
szlakiem rowerowym przez Bie-
drusko, Miękowo, Puszczę Zie-
lonkę i Kicin, a druga ze Swarzę-
dza przez historyczne miejsca 
swarzędzkiej gminy. 

W Wierzenicy w zabytkowym, 
drewnianym kościele ksiądz 
proboszcz Przemysław Kompf 
mówił o życiu Augusta Ciesz-
kowskiego i historii wierzenic-
kiej parafi i. Były konkursy spraw-
nościowe dla dzieci i młodzie-
ży, a przede wszystkim konkurs 
wiedzy o Auguście Cieszkow-
skim i okolicy. 

W rajdzie udział wzięło po-
nad 300 osób, w tym prawie 100 
z niepełnosprawnością. Najlicz-
niejsze reprezentacje przybyły 
ze szkół podstawowych nr 74 i 
51 w Poznaniu oraz nr 1 w Swa-
rzędzu. 

 EUGENIUSZ JACEK

W piękny słoneczny dzień, 
29 września, zawitaliśmy 

do grodu w Biskupinie. To wła-
śnie tu mogliśmy zobaczyć ja-
kie skarby kryje nasza Ziemia. 
Oglądaliśmy domy, w których 
mieszkali nasi przodkowie. Zo-
staliśmy podzieleni na grupy, 
a każda z nich miała inne za-
jęcia. 

Jedni łowili ryby, inni strzela-
li z łuku, robili biżuterię, a młod-
sze dzieci budowały z klocków 
mały Biskupin. Płynęliśmy po je-
ziorze statkiem „Diabeł Wenecki” 
podziwiając piękne widoki. Lek-
ki wiaterek i odbijające się w de-

likatnych falach słońce dopełnia-
ły całości. Można było zobaczyć 
jak na kole garncarskim powsta-
ją piękne użytkowe naczynia. 
W rezerwacie archeologicznym 
była możliwość zakupienia mio-
du z ekologicznej pasieki, a tak-
że pamiątek.

Wszystko to dzięki życzliwo-
ści pana Ireneusza Szpota i Sto-
warzyszenia Partnerów Gene-
ral Motors. Dziękujemy naszym 
darczyńcom i opiekunom za to, 
co mogliśmy przeżyć i zobaczyć. 
Będziemy mile wspominać to 
spotkanie.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Jak co roku, dzięki pomocy 
samorządu gminy i powia-

tu, wypoczywaliśmy nad mo-
rzem w Darłówku. Chociaż jest 
już jesień, w naszych sercach 
i pamięci wciąż są słoneczne 
chwile. Nad morzem zastał nas 
sztorm, ale i tak było przyjem-
nie. Dużą atrakcję w Darłówku 
stanowi most zwodzony, który 
jest zamykany w czasie przy-
pływania i odpływania statków. 

Organizatorem wyjazdu było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu, bez które-
go nie wyobrażamy sobie życia. 
Mieszkaliśmy w Ośrodku Wcza-
sowym „Piramida 1”. W czasie 
naszych ośmiodniowych waka-
cji Ośrodek zorganizował wy-
cieczkę do Ustki i Muzeum Śle-
dzia. W Ustce zwiedziliśmy mu-

zeum regionalne. Jest tam wie-
le ciekawych eksponatów, któ-
re jeszcze nie tak dawno można 
było spotkać w domach, a teraz 
są wspaniałymi dziełami sztuki. 

Z kolei Muzeum Śledzia znaj-
duje się w zabytkowych ponie-
mieckich zabudowaniach go-
spodarczych, które z pieczoło-
witością zostały pięknie odre-
staurowane i są chlubą gospoda-
rzy. Można było dotknąć praw-
dziwej drewnianej beczki, w któ-
rej transportowano śledzie na 
ląd. Polecamy wypad do Tarko-
wa, żeby poznać ciężką i nie-
bezpieczną pracę rybaków, która 
niekiedy jest rodzinną pasją na 
całe życie. Dziękujemy kierow-
nictwu Ośrodka, organizatorom 
i darczyńcom naszych wakacji.

AGATA KIEJDROWSKA
MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Pieszo, rowerem
autokarem
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Rowerem do Wierzenicy.

Wypoczynek na rajdowej mecie. 

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA

Jesień w Biskupinie

Sztormowe wakacje
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Na szlaku odkrywców.
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Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka w Swarzędzu 
zaprosiło na 12 Przegląd Pio-
senki Religijnej Osób Niepełno-
sprawnych „Anielskie śpiewo-
granie”. 24 września w Parafi i 
Matki Bożej Miłosierdzia śpie-
wem wyrażaliśmy wdzięczność 
oddaną Janowi Pawłowi II.

Wydarzeniu patronował jak 
co roku Arcybiskup Stanisław 
Gądecki, którego reprezentował 
ksiądz kanonik Tadeusz Peliń-
ski. Do Swarzędza przyjechały 
nasze koleżanki i koledzy z całe-
go powiatu poznańskiego. Prze-
gląd otworzyła ujmującą grą na 
skrzypcach pani Agata Domań-
ska z córką Justyną. W uroczy-
stości wzięło udział 14 zespołów. 

Śpiewane piosenki okazały się 
radosną modlitwą płynącą pro-

sto z serca. Spotkanie prowadzi-
ła Sylwiana Hańczyc we współ-
pracy z Haliną Benedyk i księ-
dzem Robertem Klemensem. 
Mimo tremy wszyscy wyko-
nawcy prezentowali się rewela-
cyjnie. Na zakończenie naszych 
artystycznych zmagań ukazało 
się słońce. Wyszliśmy przed ko-
ściół i wypuściliśmy w górę ko-
lorowe balony. Dziękujemy dar-
czyńcom: Gminie Swarzędz, Po-
wiatowi Poznańskiemu, Cukier-
ni „Magdalenka”, fi rmie „Piórex”, 
Parafi i Matki Bożej Miłosierdzia, 
pani Barbarze Antoniewicz, 
księdzu prałatowi Stanisławo-
wi Wojtaszkowi, Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Brzechwy w 
Swarzędzu.

AGATA KIEJDROWSKA

15 września wyjechaliśmy 
na pielgrzymkę do Go-

stynia na piętnastą Jubileuszo-
wą Pielgrzymkę Osób Chorych 
i Niepełnosprawnych Archidie-
cezji Poznańskiej do bazyliki 
pod wezwaniem Świętej Matki 
Bożej Róży Duchownej. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą pod przewodnic-
twem Biskupa Grzegorza Bal-
cerka wraz z księżmi przybyłymi 
na pielgrzymkę z innych para-
fi i. Podczas homilii ksiądz Grze-
gorz przybliżył postać nowej 
świętej – Matki Teresy z Kalku-
ty. Jej praca z chorymi oraz pobyt 
w slamsach, a także słowa wy-
powiedziane właśnie tam: „BÓG 
cię kocha pamiętaj o tym”, są dla 
nas ważne – zapamiętamy je do 
końca życia. 

Po mszy świętej odbyło się 
nabożeństwo, podczas którego 
powierzyliśmy Jezusowi i Mat-
ce Bożej wszystkie nasze trud-
ne sprawy. Modlitwa przy cu-
downym obrazie umocniła nas i 
choć na chwilę zapomnieliśmy o 

W ciepły  letni dzień wybrali-
śmy się na piknik kończą-

cy kolejny rok wytężonej pracy 
w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Swarzędzu.

 Miejscem naszego biesiado-
wania był tajemniczy ogród pań-
stwa Elżbiety i Zbigniewa Zawa-
dów, do którego zostaliśmy za-
proszeni przez naszych dobro-
czyńców już po raz siódmy. To 
tutaj właśnie znajduje się uro-
cze mini ZOO. Zwierzęta są pa-

sją pana Zbigniewa. Oprócz pu-
chatych króliczków widzieliśmy 
tu koniki polskie, dwa pieski rasy 
labrador, ptaki, także zwierzęta 
egzotyczne, m.in. lamy. Po spa-
cerze i zwiedzeniu terenu go-
spodarz zaprosił nas na kiełba-
sę z grilla i drożdżowy placek z 
kawą. Dziękujemy państwu Za-
wadom za możliwość spędzenia 
czasu w tak ciekawym ogrodzie. 

AGATA RYBICKA 
MICHAŁ OGONIAK

PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

Wyrażaliśmy
wdzięczność
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Podczas występu.
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Tajemniczy zakątek

swoich niepełnosprawnościach i 
chorobach. Po zakończonej Eu-
charystii odbyły się koncerty ze-
społu dziecięcego „Betlejemka”, 
zespołu osób niepełnospraw-
nych i Haliny Benedyk. Dzięku-
jemy Caritas za zorganizowa-
nie modlitewnego i integracyjne-
go spotkania z osobami niepeł-
nosprawnymi z innych miejsco-
wości, a Ojcom Filipinom za go-
ścinę. 

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA
MICHAŁ OGONIAK 
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Uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 

Kościanie 12 października bra-
li udział w zawodach pływac-
kich zorganizowanych przez 
tę placówkę. Dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i 
problemami zdrowia psychicz-
nego była to interesująca forma 
sportowej aktywności.

W zawodach pod hasłem „Ka-
raiby na niby” uczestniczyło 6 
drużyn. Był zjazd sztafetowy ze 
zjeżdżalni, nurkowanie, holowa-
nie na materacu, sztafeta pły-
wacka. I miejsce zajął ŚDS w Ko-
ścianie, II – Zespół Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej, III – Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kościanie. 
Uczestnicy podczas zawodów 
wspierali się wzajemnie, dopin-
gowali przeciwników. Więcej 
zdjęć można znaleźć na naszej 
stronie społecznościowej na „Fa-
cebooku” pod adresem: www.fa-
cebook.com/SDSKoscian. 

RAFAŁ IKS

IWONA WIERZBA

*
Mamusiu

przyroda nie działa

zgubiliśmy kluczyk

do nieba

teraz się chwieje

noc

moknie

a księżyc

stygnie i brzydnie

tatusia diabli wzięli

a po nas

gwiazdy się skradają

boimy się 

powietrza 

Karaiby na niby

Podczas zawodów. 
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Zespół Szkół nr 109 przy 
Ośrodku Rehabilitacyjnym 

dla Dzieci w Poznaniu-Kie-
krzu gościł 12 października 
szermierzy i trenerów z Fun-
dacji Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Z fl oretem do 
gwiazd”. Przyjechali tu, aby 
dać uczniom Ośrodka niezwy-
kle dla nich atrakcyjne lekcje 
i pokazy szermierczych walk, 
prowadzone przez trener Ali-
cję Twardosz. 

Mistrzów fl oretu przywitał 

nauczyciel Ireneusz Lesicki, a 
Grzegorz Twardosz, kierow-
nik sekcji szermierczej, omó-
wił zasady pojedynku na fl ore-
ty. Pierwsze lekcje dla około 30 
osób przeprowadzili zawodni-
cy „Z fl oretem do gwiazd”: Pa-
weł, Przemek, Bartek i najmłod-
szy ośmioletni Michał. Zaimpo-
nowali niepełnosprawnym dzie-
ciom i dali z siebie wszystko, 
aby je zachęcić do uprawiania 
wspaniałego sportu, jakim jest 
szermierka. 

Sport, który z powodzeniem mogą uprawiać osoby 
z niepełnosprawnością.

Pokaz walki. Pierwsza lekcja.
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W OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W KIEKRZU

Pierwsza lekcja szermierki

Celność, szybkość i popraw-
ność trafi enia można było 
sprawdzać na specjalistycznym 
sprzęcie szermierczym, w czym 
z zapałem uczestniczyli mło-
dzi szermierze i ich nauczycie-
le z Zespołu Szkół oraz opieku-
nowie z Ośrodka. Spotkaniu to-
warzyszyła wspaniała atmosfe-
ra, pełna życzliwości i zaanga-
żowania. 

ALICJA TWARDOSZ
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WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ
Tego samego dnia w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych 

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się ko-
lejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych przy Staroście Poznańskim, podczas któ-
rego dokonano wyboru przewodniczącego na kolejny rok 
działalności Rady. 

Wybór przeprowadzono na podstawie punktu 2.1 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działa-
nia wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw 
osób niepełnosprawnych. Przewodniczącą została Anita Wa-
chowiak. 

Członkowie Rady omawiali ponadto sprawy organizacyjne 
związane z przygotowaniami powiatowych obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadają-
cego 3 grudnia oraz nowego informatora dla osób z niepełno-
sprawnościami. kk

Dyskusja o uprawnieniach 
przysługujących ludziom 

z ograniczeniami sprawno-
ści, które wynikają z konwen-
cji ONZ o prawach osób z nie-
pełnosprawnościami wpisa-
ła się w spotkanie członków 
powiatowych społecznych 
rad do spraw osób niepełno-
sprawnych działających na 
terenie województwa wielko-
polskiego. 

Wydarzenie, z udziałem 
przedstawicieli Wojewódz-
kiej Społecznej Rady do spraw 
Osób Niepełnosprawnych, zor-
ganizowano 25 października 
w Urzędzie Marszałkowskim 
przy al. Niepodległości 34 w 
Poznaniu, z inicjatywy Marze-
ny Wodzińskiej, członka Za-
rządu Województwa Wielko-
polskiego. Udział wzięli repre-
zentanci 24 powiatów i miast 
na prawach powiatu. 

Celem spotkania było przy-
bliżenie członkom powiato-
wych społecznych rad kluczo-
wych problemów środowiska 
osób z niepełnosprawnościa-
mi wynikających z nieprze-
strzegania postanowień kon-
wencji. 

Wojewódzkie i powiatowe 
społeczne rady do spraw osób 
niepełnosprawnych działa-
ją na podstawie rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2003 roku w sprawie 
organizacji oraz trybu dzia-
łania wojewódzkich i powia-
towych społecznych rad do 
spraw osób niepełnospraw-
nych (Dz.U 2003 nr 62 poz. 
560). Ich celem jest między in-
nymi opiniowanie projektów i 
programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz 
inicjowanie przedsięwzięć 
zmierzających do zawodowej 
i społecznej integracji osób z 
niepełnosprawnościami. Czę-
stotliwość posiedzeń rad jest 
zróżnicowana – niektóre rady 
spotykają się co 2 lub 3 miesią-
ce, inne zaś znacznie rzadziej. 
Zróżnicowana jest też aktyw-
ność rad w podejmowaniu ini-
cjatyw na rzecz upowszech-
niania pozytywnego wizerun-
ku osób z niepełnosprawno-
ściami w społeczeństwie.

Wiele uwagi poświęcono 
wyżej wymienionej konwencji 
ONZ. O wynikającej z niej od-
powiedzialności mówiła Ma-
rzena Urbańczyk z Regional-
nego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu. Wdroże-
nie konwencji stworzyło moż-
liwość opracowania kierun-
ków działań w zakresie włą-
czania osób z niepełnospraw-

W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIU 

Głos 
społecznych rad
nościami w życie społecz-
ne, jednak nie zagwarantowa-
ło respektowania należnych 
im praw. Konwencja, jak za-
znaczyła prelegentka, podkre-
śla autonomię człowieka, god-
ność, równość, dostępność 
i niedyskryminację. Założe-
nia tego dokumentu w ostat-
nim czasie często stają się te-
matem konferencji oraz debat 
adresowanych do środowiska 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Mówiono o nich między 
innymi na II Kongresie Osób 
z Niepełnosprawnościami w 
Warszawie, z którego relację 
publikowaliśmy w paździer-
nikowym wydaniu „Filantropa 
Naszych Czasów” na str.5. 

Przykładów nierównego 
traktowania osób z różnymi 
niepełnosprawnościami jest 
mnóstwo. Mimo, że Polska ra-
tyfi kowała konwencję 4 lata 
temu nagminnie mamy do czy-
nienia z przejawami stygmaty-
zacji i dyskryminacji. W odnie-
sieniu do osób z ograniczenia-
mi sprawności nadal używa się 
określeń „inwalidzi”, „kalecy” 
albo „sprawni inaczej”. Dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością 
są traktowane jak duże dzieci, 
które trzeba we wszystkim wy-
ręczać. Dyskryminuje nie tylko 
najbliższe otoczenie, ale także 
przedstawiciele instytucji pu-
blicznych, placówek edukacyj-
nych oraz służby zdrowia. Kie-

dy pewien niewidomy i jedno-
cześnie niepełnosprawny ru-
chowo człowiek przyszedł do 
urzędu ze swoim asystentem, 
pracownik zwracał się do asy-
stenta, a nie bezpośrednio do 
zainteresowanego sądząc, że 
skoro nie widzi i nie chodzi to 
i również nie rozumie, co się 
do niego mówi. Inną sprawą 
jest niestosowanie zwrotów 
grzecznościowych w odniesie-
niu do dorosłych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Jest to szczególnie widoczne w 
warsztatach terapii zajęciowej, 
środowiskowych domach sa-
mopomocy i innych tego typu 
placówkach, gdzie terapeuci 
zwracają się do uczestników 
po imieniu, bez formy „pani” 
lub „pan” mimo, że uczestni-
cy w relacjach z nimi tę formę 
stosują. W wielu społeczno-
ściach lokalnych osoba z dys-
funkcją postrzegana jest wy-
łącznie przez pryzmat swo-
jej niepełnosprawności, a nie 
tego, co udało jej się w życiu 
osiągnąć.

Wart uwagi był też przyto-
czony przez Urbańczyk przy-
kład podkreślania czyjejś nie-
pełnosprawności, co także 
jest przejawem dyskryminacji: 
podczas gali wręczania nagród 
brytyjską modelkę Viktorię 
Modestę przedstawiono jako 
„modelkę, która swoją ułom-
ność przekształciła w atut”. 

Do upowszechniania po-
staw równości i tolerancji wo-
bec osób z ograniczeniami 
sprawności zachęca kampania 
społeczna pod nazwą „Dlacze-
go traktujesz nas inaczej” reali-
zowana przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, która pod-
kreśla aktywność tych osób na 
różnych płaszczyznach życia 
zawodowego i społecznego.

Członkowie powiatowych 
społecznych rad byli zgod-
ni co do tego, że przeciwdzia-
łanie wykluczeniu oraz two-
rzenie warunków do pełno-
prawnego uczestnictwa osób 
z niepełnosprawnościami we 
wszystkich sferach życia za-
wodowego i społecznego, jest 
najważniejszym zadaniem 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

Komu i w jaki sposób poma-
ga Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych mówiła Anna Skupień, 
dyrektor Wielkopolskiego Od-
działu PFRON. Zaznaczyła, że 
Fundusz dąży do jak najszer-
szego promowania aktywno-
ści zawodowej i społecznej 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Środki wydaje między in-
nymi na dofi nansowania do 
wynagrodzeń z tytułu zatrud-
niania osób z niepełnospraw-
nościami, wsparcie zadań zle-
canych organizacjom poza-
rządowym, refundacje składek 
na ubezpieczenie społeczne, a 
także na fi nansowanie działal-
ności placówek rehabilitacyj-
no-terapeutycznych. Przed-
stawiła zasady ubiegania się 
o dofi nansowanie do zaku-
pu sprzętu rehabilitacyjne-
go, związane z likwidacją ba-
rier architektonicznych, w ko-
munikowaniu się i technicz-
nych oraz ze zwrotem kosz-
tów adaptacji i przystosowa-
nia stanowiska pracy. Rozma-
wiano również na temat mo-
delowych systemów orzecz-
nictwa o niepełnosprawności, 
które omówiła Aleksandra Ko-
walska, dyrektor ROPS w Po-
znaniu. 

KAROLINA KASPRZAK 
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Krwiodawcy ratują innym 
życie, ale nie lubią się z tym 

afi szować. Żyją skromnie cie-
sząc się, że mogą komuś po-
móc. Podczas dwóch akcji po-
boru krwi zorganizowanych 3 
września w Kostrzynie i Swa-
rzędzu przez Swarzędzki Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
PCK przy tutejszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oddali 60,952 li-
try  tego cennego leku dla osób 
chorych na białaczkę. 

Oprócz oddawania krwi mają 
też inne zainteresowania. Jest 
nim choćby popularne hobby ło-
wienia ryb. Dla nich to właśnie 
dzień później w Swarzędzu nad 
tutejszym jeziorem zorganizo-
wano XIV Ogólnopolskie Za-
wody w Wędkarstwie Spławi-
kowym Klubów HDK PCK i Sto-
warzyszeń HDK. Organizatorem 
był jak zwykle wspomniany Klub 
HDK PCK. Udział wzięły pięcio-
osobowe reprezentacje 13 klu-
bów i wędkarze krwiodawcy in-
dywidualnie. 

Zawodnicy przybyli między 
innymi z Wrześni, Słupcy, Ino-
wrocławia, Kruszwicy, Nekli, 
Czerwonaka, Poznania, Gnie-
zna i Kostrzyna. Pierwsze miej-
sce drużynowo zajął Klub HDK 
PCK przy Spółdzielni Mieszka-

„Rozwiń Skrzydła” to autor-
ski projekt Fundacji im. 

Doktora Piotra Janaszka „Po-
daj Dalej” w Koninie, skierowa-
ny do dorosłych osób z niepeł-
nosprawnością ruchową z te-
renu całej Polski, zaintereso-
wanych sportami lotniczymi. 
Projekt jest współfi nansowany 
ze środków PFRON i wpłat uzy-
skanych przez Fundację z 1% 
podatku. W 2016 roku Funda-
cja realizuje II edycję projektu.

W pierwszej turze szybow-
cowego kursu podstawowego 
realizowanego w ramach tego 
projektu udział wzięło sześć 
osób z niepełnosprawnością. 
Poznajmy tych odważnych lu-
dzi.

*
Grzegorza (32 lata) z Dębicy 

od dzieciństwa „ciągnęło w po-
wietrze”. Lubi patrzeć na ziemię 
z wysokości. Urodził się z wadą 
wrodzoną prawej nogi. Jest krót-
sza od lewej i słabsza. Skory-
gowana chirurgicznie stopa też 
nie zapewnia wsparcia dla cia-
ła ćwiczonego na siłowni i jaz-
dą na rowerze. Z lotami na para-
lotni wiąże się ryzyko upadków. 
Grzegorz wybrał więc szybowce 
jako pewniejsze. 

O kursach szybowcowych 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią „Rozwiń Skrzydła” dowie-
dział się od dyrektora Aeroklubu 
w Stalowej Woli. Zrozumiał tak-
że, jak trudna jest droga do uzy-
skania licencji pilota szybowco-
wego. 

Pierwszy krok to kwalifi ka-
cja przez lekarza Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego. Drugi to za-
liczenie e-learningowego szko-
lenia w systemie „Avioner”. Opa-
nowanie zagadnień prawa lotni-
czego i procedur kontroli lotów, 
łączności, meteorologii, zasad 
lotu, planowania i wykonania 
lotu, nawigacji, procedur i bez-
pieczeństwa lotu, a także budo-
wy technicznej i zasad działania 
– w tym wypadku szybowców. Z 
każdego obszaru tematycznego 
zdaje się egzamin. 

Grzegorz przeszedł kurs w 
czasie jednego miesiąca. Po-
święcił mu swój czas bez reszty. 
Żona i szef agencji reklamowej, 
w której pracuje, okazali wyro-
zumiałość. Po ostatnim egzami-
nie spakował plecak i pojechał 
na szkolenie praktyczne.

*
Podstawowy kurs szybow-

cowy na lotnisku w Turbii nie-
daleko Stalowej Woli zaliczyło 
w dniach od 25 sierpnia do 14 
września sześć osób. Oprócz 
Grzegorza, także Beata, Lilia-

niowej w Swarzędzu, drugie – 
Klub HDK PCK w Nekli i trzecie 
– Klub HDK PCK „Zdrowie” przy 
Starostwie Powiatowym w Słup-
cy. W kategorii indywidualnej 
panów zwyciężył Tomasz Paś-
ka przed Romanem Kwitowskim 
i Tadeuszem Fietzem. W kla-
syfi kacji dla pań najlepiej łowi-
ła Anna Kauczyńska, tuż za nią 
uplasowała się Elżbieta Budziń-
ska, a trzecie miejsce zajęła Ma-
rianna Roszak. Największą rybę 
złowił Jacek Paśka. 

Nie tylko 
oddają krew

Zawody odbyły się dzię-
ki wsparciu Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Po-
wiatu Poznańskiego, Gminy Swa-
rzędz, Gospodarstwa Rybackie-
go „Bogucin” sp. z o.o, PZW Koło 
Swarzędz Miasto, PBD Tadeusz 
KRUG z Rabowic i Utal sp. z o.o 
w Gruszczynie. Puchary, medale i 
nagrody wręczała radna Powiatu 
Poznańskiego Barbara Antonie-
wicz i sędzia główny zawodów 
Franciszek Szcześniak. 

 EUGENIUSZ JACEK 
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Przeszło 60 litrów krwi dla osób chorych na białaczkę.

Wędkarze krwiodawcy nad jeziorem w Swarzędzu.
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na, Sławomir, Jarosław i Bar-
tosz. Dwoje z nich to osoby na 
wózkach, a troje to osoby nie-
pełnosprawne ruchowo, poru-
szające się o własnych siłach. 
W codziennych zajęciach to-
warzyszyło im sześciu wolon-
tariuszy Fundacji „Podaj Dalej”. 
Na lotnisku były dwa szybow-
ce szkoleniowe, przystosowa-
ne do pilotażu przez osoby z 
niepełnosprawnością ruchową. 
Adepci szkolą start, latanie po 
prostej, łuki, zakręty, lądowa-
nie. Cały czas sprawdzana jest 
wiedza teoretyczna kursantów. 

*
Bartosz (41 lat) z Zakopane-

go przez 15 lat uprawiał para-
lotniarstwo. W 2007 roku pod-
czas lotów w Turcji zniosło 
go na skały. Złamał kręgosłup. 
Nie usiedział długo na wóz-
ku. Jeździ na rowerze, pływa 
kajakiem i sam, a na monoski 
(jednej narcie) zdobył wicemi-
strzostwo Polski. Marzy o udo-
stępnieniu Tatr osobom poru-
szającym się na wózkach. Od 
wypadku on, góral z Zakopa-
nego, nie był w swoich uko-
chanych górach, bo wejść na-
wet na ścieżki turystyczne nie 
może. Na razie ma dwa inne 
cele. Najpierw ożenić się. A 
potem zdobyć licencję pilota 
szybowcowego. Ale to później. 
Kiedy? Bartosz jeszcze nie wie. 
Ale dla niego liczy się sama re-
alizacja celu, a nie jej termin. 

*
Projekt „Rozwiń Skrzydła” to 

jedna z wielu inicjatyw Funda-
cji „Podaj Dalej”. Przypomnij-
my, że od ponad 12 lat wspie-
ra ona osoby z niepełnospraw-
nością, które chcą żyć nor-
malnie, realizować marzenia 
i cieszyć się każdym dniem. 
Fundacja kontynuuje idee śp. 
Doktora Piotra Janaszka, któ-
ry walczył o prawa osób nie-
pełnosprawnych do pełne-
go życia. W zajęciach spor-
towych, szkoleniowych i te-
rapeutycznych organizowa-
nych przez Fundację uczest-
niczy blisko 100 osób z Koni-
na i okolic. W ramach ogólno-
polskiego projektu „Akademia 
Życia” do 2018 roku 50. osób z 
niepełnosprawnością ruchową 
nauczy się samodzielności w 
różnych sferach życia i przygo-
tuje do podjęcia pracy. Ważną 
rolę pełnią w Fundacji instruk-
torzy niezależnego życia – nie-
pełnosprawni trenerzy. Uczą 
oni praktycznych umiejętności 
osoby, które siadły na wózek. 
Fundacja jest współorganiza-
torem ogólnopolskich turnie-
jów koszykówki na wózkach. 
Współpracuje ze szkołami i 
uczelniami oraz innymi orga-
nizacjami w całej Polsce. Re-
alizuje ogólnopolskie warszta-
ty „Arteterapia drogą do twór-
czej integracji” dla osób pra-
cujących z niepełnosprawny-
mi. Więcej: FB/FundacjaPodaj-
Dalej. 

*
Osobom zainteresowa-

nym udziałem w kursach szy-
bowcowych „Rozwiń skrzy-
dła” szczegółowych infor-
macji udziela Karol Włodar-
czyk, tel. 63-211-22-19, e-
mail: k.wlodarczyk@podaj-
dalej.org.pl, http://podajda-
lej.org.pl. 

MAGDALENA GAJDA 

„ROZWIŃ SKRZYDŁA” – PROJEKT FUNDACJI „PODAJ DALEJ” W KONINIE 

„Ciągnęło mnie 
w powietrze…” 
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Następnego dnia pojecha-
łam do Szczecina na roz-

mowę z dziekanem. Zosta-
wiłam moich panów samych. 
Jacka oczywiście nie ominę-
ła grypa jelitowa – czyli prze-
szedł wszystkie sensacje jeli-
towo żołądkowe.

ROZDZIAŁ 27
Z MOTYKĄ NA 
SŁOŃCE – UDA SIĘ!

Jutro o godzinie 8.30 podpi-
suję umowę kupna mieszka-
nia w Warszawie-Wesoła, Stara 
Miłosna. Samochodem jakieś 7 
minut od szpitala.

Cieszyłam się dziś tym, ale 
zaraz myśli o Pawciu zdomino-
wały wszystko. 

Zaczynamy niejako od nowa. 
Nowy dom. Nasze mieszkan-
ko. Pierwsze tylko nasze miesz-
kanko. Miłe to uczucie. Wszyst-
ko nowe. 

Co prawda już trochę urzą-
dzone, ale akurat w naszej sy-
tuacji to atut. Tylko wejść i za-
mieszkać.

Tak naprawdę, w pełnej kra-
sie, zobaczę je dopiero ju-
tro. Ostatnio, w lecie były jesz-
cze tylko mury i podłoga przy-
gotowana do wylewki. A teraz 
żyje już swoim życiem. Pamię-
tam jak przez mgłę otoczenie. 
Droga, las, malutka kapliczka 
naprzeciwko. Niedaleko Lidl i 
szkoła. 

Chciałabym spędzić w nim 
ferie zimowe. Razem z Paw-
kiem. Cieszylibyśmy się no-
wym, chodzilibyśmy na space-
ry do lasu. Urządzalibyśmy.

Pawełek rozkładałby swoje 
zabawki, gdzie tylko by chciał. 
Myślę, że i jemu by się to podo-
bało.

Może się uda. Proszęęęę...
Proszę o trochę spokoju dla 

nas.
O kilka dni wolności dla cia-

ła i umysłu.
Proszę o chwilę wytchnienia 

od codziennych kłopotów.
Proszę o radość beztroski dla 

Pawełka.
Proszę o odpoczynek dla nas 

wszystkich.

W SZPITALU…
Pawcio kręci się, ale przysy-

pia. Jacek siedzi na krześle z 
miską w pogotowiu. 

Boże kochany. Jak Jacek da 
radę. Druga noc nieprzespana. 

Wysyłam mu wszystkie moje 
siły. Może dotrą jakoś do niego. 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Dwa życia(27)

Kochane moje chłopaki. 
Sami teraz. Zdani na siebie.

15 (CHYBA)
STYCZNIA 2013 R.

To już tydzień... i jesteśmy w 
punkcie wyjścia. Wiadomo, że 
nic nie wiadomo. Wyniki wciąż 
na tym samym – złym pozio-
mie.

Na jutro planowana jest biop-
sja, ale czy dojdzie do skutku – 
nie wiadomo, bo planowanych 
jest w sumie 5, a jak twierdzi 
nasza doktor, tamte są ważniej-
sze. Może i są...

Pawełek snuje się to tu to 
tam. Bajek już nie chce oglą-
dać, gry go znudziły. Rysowa-
nie i wycinanie porzucił już w 
weekend. 

Klocki są nudne. Zabawy ko-
rytarzowe są nudne. Telewizora 
nie pozwala włączać. Wszystko 
mu się znudziło. 

Jeszcze tylko Star Craft może 
być, gdy gra z Jackiem, ale też 
bez poprzedniej pasji. W zasa-
dzie to trudno się dziwić, mi też 
się już znudził szpitalny zestaw 
zabaw, mniej więcej taki sam 
od 8 miesięcy.

Nawet pyszne obiady stołów-
kowe nie są już tak atrakcyjne, 
jak początkowo. Na smakołyki 
– ciasta robione na miejscu, na-
wet już nie spoglądam. Wszyst-
ko to zaczyna za drogo koszto-
wać. Ciastka mama przysłała z 
domu i to musi wystarczyć. Na 
szczęście bardzo dobre te ciast-
ka.

Hotel pochłania straszne 
sumy. Szczególnie bolesne jest 
to teraz, gdy znów jestem sama 
z Pawciem i płacimy za coś, 
czego w zasadzie nie używa-
my. Ale co zrobić z torbami i za-
pasowymi ciuchami? Co z buta-
mi, kurtkami i innymi gratami? 
W szpitalu nie da się trzymać 
wszystkiego pod łóżkiem... 
więc trzymamy w hotelu.

Wczoraj wieczorem Jacek 
oglądał mieszkanie, którego 
kupno już kiedyś rozważali-
śmy. Zmieniło się... nabrało wy-
glądu. Ma już podłogi, wszyst-
kie instalacje. Jedno jest wypo-
sażone. Drugie jest wyposaża-
ne. Cena troszkę spadła. Co-
raz poważniej o nim myślimy, a 
ono nas w sobie coraz bardziej 
rozkochuje. Piękne jest. Malut-
kie, ale urocze. To kawalerka z 
kuchnią, ale taka ładna. Jak na-
sze mieszkanie na poddaszu.

Wszystko zależy od banku. 

Czy dostaniemy kredyt? Jeżeli 
tak, to może nawet po niedzie-
li przenosimy graty z hotelu do 
naszego mieszkanka. Jeszcze 
rok temu nie pomyślałabym, 
że będziemy rozważać kup-
no mieszkania w stolicy. Jak to 
wszystko się w życiu zmienia.

Wszystko się przewartościo-
wuje, priorytety się zmieniają, 
potrzeby stają się zupełnie inne. 
Zmieniają się plany. Wszystko 
staje na głowie.

Czy wszystko dzieje się po 
coś? Podobno tak jest? Chyba 
w to wierzymy, bo wyjścia nie 
mamy i to jedyny sensowny tok 
rozumowania, chociaż trud-
ny do zaakceptowania. Myślę 
wieczorami o mieszkaniu. My-
ślę o zmianach. Urządzam ten 
pokoik. 

Dziś powiedziałam Pawełko-
wi, że to będzie jego mieszka-
nie. Zapytał, czy wobec tego bę-
dzie mógł w nim rządzić, mó-
wić, gdzie co ma stać. 

Powiedziałam, że wspólnie 
będziemy się zastanawiać, a 
on będzie nam podpowiadał, 
co gdzie ma się znaleźć. Ucie-
szył się.

Powiedział dziś jeszcze coś 
fajnego.

 Zobaczył na kremie Nivea 
logo, na którym przytula się 
dwoje ludzi. 

Zapytał, czy jak jego nie było 
na świecie, to też tak się przytu-
laliśmy z tatą jak teraz. Stwier-
dziłam, że zawsze się kochali-
śmy.

 Zapytał, czy przytulaliśmy 
się tak jak teraz prostu (czyli 
przodem do siebie) czy na ukos. 
Trochę mnie zbił z tropu, bo nie 
za bardzo wiem, ja kto jest na 
ukos. Powiedziałam, że różnie, 
ale raczej prosto. Powiedział, 
że to dobrze, bo jak się przy-
tulamy prosto, to to przypomi-
na serduszko, wiec się kocha-
liśmy tak, jak się teraz kocha-
my. A potem stwierdził, że jak 
na nas wtedy patrzy, to widzi 
serduszka w naszych oczach. 
Niezwykle miło jest coś takie-
go usłyszeć.

 A potem stwierdził, że naj-
bardziej, najbardziej, ale to 
najbardziej na świecie kocha 
mamę i tatę. To też było miłe.

Jacek jedzie pociągiem do 
Szczecina.

 Kupić auto i mieszkanie w 
jednym tygodniu będąc z dziec-
kiem w szpitalu..., ja chyba osi-
wieję do końca.

Stres... Tu z Pawciem nie wia-

domo, co się dzieje, auto nie-
pewne, mieszkanie jeszcze bez 
papierów. Rety... my to mamy 
wszystko pokręcone. Wszystko 
ślizga się po granicach niepew-
ności. Ufamy ludziom... trochę 
bez pewności, że możemy.

Ale czy mamy wyjście? Po-
trzeby są, kasy nie ma. Trze-
ba więc szukać okazji, nietypo-
wych rozwiązań.

Boże spraw, by to wszystko 
się udało.

Mogłabym pisać jeszcze dłu-
go, ale trzeba iść spać. Jutro 
może będzie ciężki dzień.... Je-
żeli będzie biopsja. 

ROZDZIAŁ 28
TRUDNY TYDZIEŃ – 
DZIEŃ BIOPSJI 
I INNE

Czas mnie dziś nie interesu-
je. Jakiś wentyl bezpieczeństwa 
muszę uruchomić. Jedyny to pi-
sanie. Dziś był dzień z kolekcji 
trudnych dni. 

Trudny dla Pawcinka, a tym 
samym i dla mnie. Poranne wy-
niki były złe... bardzo złe. Kre-
atynina 1.8, a mocznik około 
180.

Dlaczego? Dlaczego nie mo-
gło być po prostu lepiej? Dla-
czego jest dużo gorzej? Szpital 
na nas źle działa. W czym upa-
trywać przyczyny?

Jako że wyniki złe, to biopsja 
zdawała się być nieunikniona. I 
była. Taśmowo dziś... Pięcioro 
na ośmioro dzieci miało to ba-
danie.

Łóżka jeździły tam i z powro-
tem. Bo najpierw biopsje, po-
tem USG.

Pawełek jak zwykle bardzo 
się denerwował. Trząsł się cały, 
krzyczał. Nijak nie dało się go 
uspokoić. Usnął w rozpaczy i 
strachu.

Pielęgniarka anestezjolo-
giczna zaczęła mnie pouczać, 
że z dzieckiem trzeba rozma-
wiać. Uspokajać je. Ma rację. 
Ma świętą rację.

 Ale u nas to nie działa. A 
może inaczej: działało do cza-
su. Teraz już nie. I z każdym ko-
lejnym razem wcale nie jest le-
piej.

Potem jeszcze nasza doktor 
nakrzyczała na Pawła, że krzy-
czał. 

Skutek był tak, że Pawe-
łek znów zaczął się trząść. Nie 
mógł połknąć lekarstwa. 

cdn.
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SIEDEMNASTY 

Na dworzec Alina dojecha-
ła z bijącym sercem. Kierow-
ca autobusu twierdził nieza-
chwianie, że tutaj właśnie wy-
siadła dziewczynka w wieku 
Janeczki z dużym, tropikalnym 
motylem we włosach. To była 
ona, na pewno. Dostała tego 
motyla od Eli, na bal w przed-
szkolu i przypinała go sobie na 
co donioślejsze okazje. 

„Tylko czemu sama się od-
daliła – gorączkowo myślała 
Alina. To do niej niepodobne 
A jeśli nie oddaliła się, nie za-
błądziła? Nie, tego przemyśleć 
nie była w stanie. Ale jeśli zo-
stała… porwana? Boże! tylko 
nie to. Nie to… Bodaj żebym ja 
sama została napadnięta. Tak, 
ja sama! A nie Janeczka, nie to 
niewinne dziecko… Boże!…” – 
dyszała.

Okazały budynek, ponad 
miarę rzeczywistych potrzeb, 
był przykładem przedwojennej 
architektury i stanowił rozpo-
znawalną wizytówkę miasta. 
Jego stromy dach pokryty sza-
rą dachówką, trochę nie pasu-
jącą do stylu całej bryły, i wyso-
ka, czworoboczna wieża zega-
rowa, zwieńczona wymyślnym 
krenelażem, widoczne były już 
z daleka. Ogólnie prezentował 
się dość niezwykle. Z upływem 
lat klinkierowa cegła, z której 
był zbudowany, zdążyła przy-
brać szacownego, bordowe-
go koloru, a żelazne elemen-
ty zdobień pokrył czarny nalot. 
Kolorowe szyby w dużych, łu-
kowych oknach, które rozdzie-
lały smukłe wieżyczki, dawa-
ły witrażowy efekt. W słonecz-
ne dni przesączające się przez 
nie światło opromieniało po-
dróżnych robiąc na nich nie-
mal sakralne wrażenie. I tylko 
mieszcząca się wewnątrz cała 
infrastruktura usługowa – skle-
piki, bufet ze sprzedażą becz-
kowego piwa, zadymiona po-
czekalnia, kasa biletowa, a na-
wet punkt pocztowy i megafo-
nowe zapowiedzi, nie pozosta-
wiały cienia wątpliwości, że to 
jednak dworzec.

– Z którego peronu teraz od-
jeżdża pociąg? – Alina rozglą-
dała się bezradnie. – Chyba za-
raz dostanę apopleksji – szep-
tała. 

– Przepraszam – zaczepiła 
idącego wzdłuż lokomotywy 
inspicjenta. – Prze… Czy prze-

Zbigniew K.
Nowak
KOŁOBRZEG

Opowieść 
osobliwie inna
chodziła tędy dziewczynka z 
motylem we włosach. 

– Motylem? – mężczyzna 
zarzucił sobie młotek na ra-
mię, pociągnął nosem i splu-
nął – Szła tu taka mała. 

– Sama była? – drążyła Ali-
na. – Czy był z nią ktoś?

Mężczyzna przełożył młotek 
na drugie ramię i uśmiechnął 
się szczerbatym uśmiechem. 

– A z kim niby? 
– No… 
– Pani! dzisiaj dzieciaki ta-

kie są… 
– W który wagon? – Alina już 

w biegu odgadywała że musia-
ła wsiąść do pociągu. 

– A, o! Tamój! – mężczyzna 
pokazał młotkiem ostatni wa-
gon. – Tylko niech się pani! Bo 
zaraz odjeżdża!…

Ostatnich słów Alina nie do-
słyszała. Pędząc do ostatniego 
wejścia chaotycznie zaglądała 
w mijane okna.

Wewnątrz panował zaduch. 
Każdy czymś zajęty niewiel-
ką okazywał uwagę bliskiej hi-
sterii Alinie. Ta przedzierała 
się od przedziału do przedzia-
łu. Kiedy ujrzała motyla, doszły 
ją słowa Janeczki:

- Czy ktoś może za darmo 
kupić mi Colę? – głos był moc-
ny i, o dziwo, brzmiał radośnie.

Jest już, jest… – szumiało Ali-
nie. 

– Ma?!... – dziewczynka do-
piero na widok matki z mieni-
ła go w niepokojąco napastli-
wy. – No i po co mnie znala-
złaś!? – krzyknęła.

- Chwała Bogu! jesteś cała! 
– ucieszyła się Alina widokiem 
córki. Nie zrozumiała jej zło-
ści i przypadła do niej. – Córuś, 
cór… – szeptała.

Dopiero po chwili zauważy-
ła pozostałych pasażerów. 

– No i proszę! Znalazła się 
matka! – z przekąsem rzekł 
człowiek siedzący przy oknie. 
Plastikowym widelcem jadł 
byczki z otwartej konser-
wy, przygryzał je bułką i popi-
jał piwem prosto z butelki. Wi-
dać było, że ma apetyt i potrafi  
zjeść Bóg wie ile. A jednak był 
tak chudy i kościsty, że koszu-
la wisiała na nim jak na tyczce. 
Nieogolony, wyglądem przypo-
minał wynędzniałego konia. 

– Proszę o krztynę taktu – 

odparła pani w moherowym 
kapelusiku. 

Wszyscy popatrzyli w jej 
stronę. Była już niemłoda, 
ale zadbana. I miała ujmują-
cą aparycję. Nienagannie leżą-
cy cyklamenowy kostium oraz 
wszystkie detale świadczyły, 
że jest to osoba nader pedan-
tyczna. Spoglądała przyjaźnie 
zza grubych okularów uśmie-
chając się przy tym życzliwie. 

– Proszę o minimum przy-
zwoitości – dodała godnie. 

– No i po co?! – w głos roz-
płakała się Janeczka. – Prze-
cież i tak mnie nie kochacie! 

– Słońce, ja bym ci serce na 
dłoni podała – rzekła zdumio-
na Alina. 

– Aha? Już to widzę! – Z tatą 
wciąż się kłócicie. Jak była z 
nami Lalunia, to było inaczej. 
A teraz wy się z tatą nie lubi-
cie i nie kochacie mnie wcale! 
– zapłakała w głos. 

– Ale… – Alina próbowała 
wybrnąć z natłoku myśli. 

– Córka do Japonii się wy-
brała – rzekł koń z pełnymi 
ustami.

„Co za gbur” – pomyślała Ali-
na, lecz w szoku powtórzyła: 

– Japonii?? 
– Tak. Jadę do Masajów. Oni 

będą mnie kochać – odparła Ja-
neczka. 

– Ależ kochanie, Masajowie 
są w Afryce – rzekła Alina re-
fl ektując się natychmiast. – 

Boże, co ja mówię! Mnie 
omal serce nie pękło z rozpa-
czy za tobą. Jak ty mogłaś tak 
myśleć? 

– Właśnie, mogłam! Wy się z 
tatą wciąż kłócicie. A jak nie, to 
zawsze Artur. Artur i Artur. To 
sobie go dalej kochajcie. Beze 
mnie.

Mężczyzna tryumfalnie 
spojrzał na kobietę w mohe-
rowym kapelusiku. Ta zauwa-
żyła. Zaniechała jednak jakich-
kolwiek głośnych uwag uzna-
jąc, że godnym uniesieniem 
głowy wystarczająco poniży 
„kościstego konia”.

Nagłe szarpnięcie wagonu 
mocno wszystkimi zachwiało.

– Boże! Bo my zaraz poje-
dziemy – zlękła się Alina. – 
Chodźmy 

– Chyba przyłączyli lokomo-
tywę – domyślił się koń. 

Spojrzał w okno, jakby przy-
puszczał, że stąd zobaczy, co 
dzieje się na przedzie pociągu. 

– Niech się pani rusza, bo 
obie pojedziecie do ty Japonii 
– wybełkotał z pełnymi ustami. 

– Proszę się nie wtrącać – 
wyrozumiale rzekła pani w ka-
pelusiku. 

– Idź sobie mamo, ja pojadę 
– zapłakała Janeczka i rzuciła 
się na szyję matki. 

– A będziecie mnie kochać? 
– wypłakała jej do ucha. 

– Córuś, przecież ja dla cie-
bie nieba bym uchyliła – głos 
Aliny łamał się i zacinał.

Pociągiem powtórnie szarp-
nęło i rozległy się gwizdki. Ali-
na już nie czekając porwała Ja-
neczkę ze sobą. – Przecież ja 
ciebie nikomu nie oddam! 

– A Artur? 
– Nikomu. Żadnym…,
Pociąg już ruszał gdy, dobie-

gła do drzwi. Niezdarnie wy-
skoczyła na peron i potknę-
ła się. Teraz myślała o dziec-
ku. Instynktownie osłoniła je w 
czasie upadku, tak że tylko jej 
kolana ucierpiały.

„To nic. To nic – przemykało 
jej przez myśl. – Janeczka. Ja-
neczka musi być bezpieczna.” 

– Nie uderzyłaś się? Nie? To 
dobrze. Widzisz? mamusia cię 
kocha. I wszystko by za ciebie 
oddała. Każdy skarb – Alina 
rozpłakała się na dobre. Pła-
kała, nikt nie widział. A nawet 
gdyby. Kto by się nad tym za-
stanawiał. Płakała ze szczę-
ścia. I płakała z rozpaczy. Pła-
kała też za Lilunią. Teraz mo-
gła utracić drugie dziecko. 
– Teraz już wszystko będzie 
jak należy, jak sobie zaplano-
wali.

„A Bartosz?” – pomyślała o 
mężu i jakaś iskra rozpaliła w 
niej nienawiść. „Pewnie łazi 
gdzieś z policjantami. Może w 
końcu przywlecze się tutaj?… 
Zadzwonić. Dać znać?” – wsu-
nęła rękę do kieszeni niedbale 
zarzuconego prochowca i uję-
ła telefon. „Nie!” – zrodziła się 
myśl. „Nie!” – cofnęła dłoń. „W 
końcu, to jego wina. Jego cho-
lerna wina!”

cdn.
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Śmierć bliskiej osoby spra-
wiła, że nie miała ochoty 

spotykać się z ludźmi. Wte-
dy z pomocą przyszły ko-
leżanki, które zachęciły do 
uczestnictwa w zajęciach w 
poznańskim Klubie Senio-
ra „Kopernik”. Tak rozpoczę-
ła się aktywność artystyczna 
Jagody Podleśnej. Jej posta-
wa może być przykładem dla 
innych osób starszych. Orga-
nizuje koncerty, śpiewa i po-
święca wolny czas potrzebu-
jącym. 

Członkiem wyżej wymie-
nionego Klubu jest od 11 lat. 

Od 15 do 18 września człon-
kowie Wielkopolskiego 

Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu koło Środa przebywali 
w Ciechocinku, w uzdrowisku 
utworzonym tu 180 lat temu, 
słynącym z bogatych źródeł so-
lankowych. 

Zasilają one miejscowe tęż-
nie, grzybek, baseny solankowe. 
Produkuje się też dzięki nim sól 
spożywczą i wody mineralne. Co 
więcej, w Ciechocinku panuje 
specyfi czny mikroklimat. Dzięki 
temu powstały tu sanatoria, któ-
re leczą choroby narządu ruchu, 
reumatologiczne, ortopodeycz-
no-urazowe, kobiece, układu od-
dechowego, nerwowego i krąże-
nia. Stosuje się zabiegi solanko-
we, jodowo-bromowe, siarkowe, 
balneo- i fi zykoterapeutyczne. 

Korzystaliśmy z kąpieli sło-

29 września Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Do-

ruchowie obchodził 20-lecie 
działalności. Placówka powsta-
ła z inicjatywy Fundacji Inwali-
dów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kaliszu, 
aby służyć wszechstronną re-
habilitacją osobom niepełno-
sprawnym z powiatu ostrze-
szowskiego.

Obchody rozpoczęła msza 
święta w kościele pw. Chrystu-
sa Króla w Ostrzeszowie. Jubile-
uszowa uroczystość odbyła się 
w Kinoteatrze „Piast” w Ostrze-
szowie. Obejrzeliśmy tu fi lm „20 
lat minęło...”, ukazujący codzien-
ne życie naszej placówki. Boha-
terami są jej uczestnicy, kadra 
WTZ, starosta Lech Janicki, wójt 
Doruchowa Józef Wilkosz, pre-
zes Fundacji „Miłosierdzie” Sta-
nisław Bronz i inne osoby.

W ciągu 20 lat działalności 
warsztatu z rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej skorzysta-
ły ogółem 124 osoby niepełno-
sprawne, głównie mieszkań-
cy powiatu ostrzeszowskiego, 
z gmin Doruchów, Grabów nad 
Prosną, Mikstat i Ostrzeszów 
oraz mieszkańcy powiatu kępiń-
skiego i wieruszowskiego. Tera-
pia zajęciowa, którą prowadzi-
my, budzi w uczestnikach po-
trzebę aktywności zawodowej, a 
ta daje szansę na samodzielność 
i niezależność fi nansową. Dzięki 
naszym działaniom rehabilita-
cyjnym i praktykom realizowa-

Nieco później, 13 paździer-
nika, również Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Odola-
nowie świętował swoje 20-le-
cie. Jubileusz był świętem za-
równo dla tych, którzy 20 lat 
temu tworzyli tę placówkę, dla 
obecnych jej uczestników, ich 
rodzin i bliskich oraz wszyst-
kich osób, organizacji i insty-
tucji, które na co dzień działa-
ją na jej rzecz. 

Odolanowski Warsztat Tera-
pii Zajęciowej powstał z inicja-
tywy Fundacji Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu kierowanej przez 
Stanisława Bronza oraz dzię-
ki wsparciu burmistrza Gminy 
i Miasta Odolanów Mariana Ja-
nickiego, który jako jedyny w po-
łudniowej Wielkopolsce wspo-
mógł fi nansowo adaptację loka-
lu na potrzeby WTZ.

Obecnie Fundacja „Miłosier-
dzie” prowadzi 7 warsztatów te-
rapii zajęciowej na terenie po-
łudniowej Wielkopolski, skupia-
jąc w tych ośrodkach ponad 250 
osób, dla których uczestnictwo 
w zajęciach jest szansą na reha-
bilitację zawodową i społeczną, 

Wyjątkową uwagą i troską 
otacza mieszkańców domów 
pomocy społecznej. Odwie-
dza osoby poruszające się na 
wózkach, leżące w łóżkach, 
opuszczone przez rodziny. 
Zawsze z utęsknieniem cze-
kają na jej występy. 

Pochodzi z muzykalnej ro-
dziny. Uczęszczała do szko-
ły muzycznej, gdzie uczyła się 
gry na skrzypcach. Lubi de-
klamować i układać wiersze. 
Śpiewa utwory Teresy Werner, 
zespołu „Bajm” i innych wy-
konawców. W tym roku mia-
ła 300 koncert. Reprezentu-

je Klub uczestnicząc w wy-
darzeniach adresowanych do 
osób starszych, m.in. w Fe-
stiwalu Twórczości Trze-
ciej Młodości, wyborach Miss 
Trzeciej Młodości, koncer-
tach, przedstawieniach te-
atralnych. W 2010 roku reali-
zowała cykl koncertów pod 
nazwą „Jagienka i jej goście”. 
W ramach tej inicjatywy do 
współpracy zaprosiła 18 ze-
społów muzycznych z klubów 
seniora działających na tere-
nie Poznania i powiatu po-
znańskiego. 

Koncertuje również w Ho-
spicjum „Palium”, gdzie zy-
skała sobie ogromną sympa-
tię chorych, opiekunów i wo-
lontariuszy. O swojej aktyw-
ności opowiadała w progra-
mie „Dzień dobry TVN”. Do-
staje wiele podziękowań i dy-
plomów. Od Romana Kuste-
ra, komendanta policji otrzy-
mała certyfi kat ambasador-
ki Akademii Bezpieczeństwa 
Kobiety. Angażuje się w licz-
ne przedsięwzięcia mające na 
celu przełamywanie stereoty-
pów dotyczących osób w po-
deszłym wieku. Na rzecz in-
nych działa jako wolonta-
riuszka, z potrzeby serca. 
Dzięki temu odzyskała radość 
życia. Jest pełna pasji i energii, 
której bez wątpienia wystar-
czy jej jeszcze na wiele lat.

ROBERT WRZESIŃSKI

necznych, pobytów przy tęż-
niach i w grocie solnej. Zwie-
dzaliśmy Ciechocinek tramwa-
jem konnym. Woźnica opowia-
dał o zdrowotnych zaletach ku-
rortu i o historii jego powsta-

nia. Byliśmy też w starej warzel-
ni soli, podziwialiśmy kwiatowe 
dywany i zegar z kwiatów, pijal-
nie wód mineralnych i targ zdro-
jowy z fontannami. 

JERZY SKROBISZEWSKI

Po zdrowie do Ciechocinka

Odzyskała radość życia

Jagoda Podleśna śpiewa z chórem „Olszyna”.
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nym w lokalnych zakładach pra-
cy 12 osób uzyskało zatrudnie-
nie w Zakładzie Aktywizacji Za-
wodowej w Książnicach, 3 oso-
by – w zakładzie pracy chronio-
nej i 4 osoby – na wolnym ryn-
ku pracy.

Równie istotne jest społeczne 
usamodzielnianie się uczestni-
ków. Siedmioro z nich założyło 
własne rodziny. Przy niewielkim 
wsparciu ze strony otoczenia 
dobrze sobie radzą w wychowa-
niu swojego potomstwa i mogą 
się cieszyć największym w życiu 
każdego człowieka szczęściem, 
jakim jest rodzina i macierzyń-
stwo. A dzieci będą rodzicom 
podporą w podeszłym wieku.

Jubileusz był okazją do uho-
norowania wszystkich, którzy 
przez 20 lat wspierali WTZ Do-
ruchów i okazywali życzliwość 
jego podopiecznym. Dziękowa-
no Stanisławowi Bronzowi, pre-
zesowi Fundacji „Miłosierdzie”, 
za utworzenie i długoletnie pro-

wadzenie warsztatu, a także sa-
morządowi powiatowemu i sa-
morządom gminnym, w szcze-
gólności Lechowi Janickiemu, 
staroście ostrzeszowskiemu i 
Józefowi Wilkoszowi, wójtowi 
gminy Doruchów, którzy z wiel-
ką wrażliwością na losy osób 

niepełnosprawnych wspiera-
ją działania naszej placówki. 
Dziękowano też darczyńcom, 
uczestnikom, rodzicom, opieku-
nom i pracownikom warsztatu. 
Prezenty i upominki ufundowa-
li posłowie na Sejm RP oraz pre-
zes Fundacji „Miłosierdzie”.

Efekty osiągane przez kadrę 
placówki docenili licznie przy-
byli goście: posłowie na Sejm 
RP Jan Mosiński i Tomasz Ław-
niczak, przedstawiciele władz 
samorządowych na czele ze 
starostą ostrzeszowskim Le-
chem Janickim i wójtem gmi-
ny Doruchów Józefem Wilko-
szem, prezes Fundacji „Miło-
sierdzie” Stanisław Bronz, licz-
ni reprezentanci instytucji i 
placówek pomocowych oraz 
wielu innych gości. 

Rocznicową uroczystość 
uświetniły występy artystycz-
ne w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Doruchowie, które od 
lat współpracują z doruchow-
skim WTZ, szerząc wśród mło-
dzieży ideę wolontariatu i słu-
żąc pomocą naszym niepełno-
sprawnym podopiecznym.

JADWIGA SKORUPKA

a tym samym – na lepsze, samo-
dzielne życie.

Również w Odolanowie uro-
czystość jubileuszowa rozpo-
częła się mszą świętą w tutej-
szym kościele pw. św. Marci-
na. Kontynuowano obchody w 
Domu Kultury, gdzie uczestni-
cy WTZ zaprezentowali swo-
je talenty muzyczne, wokal-
ne i taneczne. Były życzenia i 

gratulacje posłów, którzy prze-
kazali upominki uczestnikom 
WTZ. Prezes Fundacji „Miłosier-
dzie” Stanisław Bronz i kierow-
nik WTZ Krzysztof Maczasek 
podziękowali wszystkim, któ-
rzy od lat wspierają odolanow-
ski Warsztat, doceniając wagę 
jego działalności. Dzięki niemu 
osoby niepełnosprawne aktyw-
nie uczestniczą w życiu lokalnej 

społeczności. Fundacja „Miło-
sierdzie” ufundowała dla uczest-
ników i pracowników Warsztatu 
jubileuszowe prezenty.

W uroczystości uczestniczy-
li przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu, Re-
gionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, Oddziału Wielko-
polskiego Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Powiatu Ostrow-

JUBILEUSZE DWUDZIESTOLECIA WTZ W DORUCHOWIE I ODOLANOWIE

Największe szczęście
w życiu człowieka
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Szansa na społeczną aktywność
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skiego, Gminy i Miasta Odola-
nów, Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Ostrowie Wiel-
kopolskim, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu, 
zaprzyjaźnionych placówek zaj-
mujących się rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych, członkowie 
i przyjaciele Fundacji oraz pod-
opieczni WTZ Odolanów, ich ro-
dzice i opiekunowie.

KRZYSZTOF MACZASEK
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Chcę opowiedzieć o takim 
zdarzeniu: dzień był wio-

sennie rozsłoneczniony, w 
parku w Polanicy rozkwitały 
rododendrony. Rozkoszując 
się ich widokiem i zapachem, 
asfaltowymi dróżkami chodzi-
li kuracjusze. Uważnie omija-
li duże, ciemne ślimaki, które 
wypełzały z wilgotnej trawy. 
Widocznie również im lepiej 
spacerowało się po asfalcie.

W takim sielankowym na-
stroju spostrzegłam małą 
dziewczynkę (miała około pię-
ciu lat) rozdeptującą ślimaki. 
Nie dowierzając temu co wi-
dzę, zapytałam: „co ty robisz?” 
Spojrzała na mnie ze słodkim 
wyrazem twarzy. „Dlaczego to 
robisz?” pytałam dalej. „Bo one 
tak chrzęszczą” odpowiedzia-
ła radośnie. „Czy ty wiesz, że 
zabijasz te zwierzątka?” – py-
tałam, łudząc się jej niewie-
dzą. Spokojnie odpowiedzia-
ła „tak”. „I zabijasz, bo ich sko-
rupki chrzęszczą?” – pytałam 
z niedowierzaniem. „No tak” 
– potwierdziła – „i chcę zoba-
czyć”. „Co chcesz zobaczyć?” 
„Czy umiem.” „Czy co umiesz?” 
„Czy umiem je zabić” – odpo-
wiedziała. Oniemiałam. W tej 
samej chwili mama tej dziew-
czynki zawołała ją do siebie i 
ten dialog, którego nie potrafi ę 
zapomnieć, zakończył się.

Czy w tym zdarzeniu mamy 
do czynienia z agresją? Jeże-
li przez zachowanie agresyw-
ne będziemy rozumieli bezpo-
średnie lub pośrednie wyrzą-
dzenie szkody, przy czym szko-
da ta jest świadomym zamia-
rem – to niewątpliwie tak. Jed-
nak mówiąc o agresji mamy na 
ogół na myśli towarzyszące jej 
silne pobudzenie emocjonal-

Sprawdzanie siebie
ne. Ponadto wystąpienie agresji 
łączymy z frustracją, z obroną 
przed atakiem, z sygnałami za-
grożenia. Ale w tym wypadku? 
Czyżbyśmy mieli do czynienia 
z agresją „zimną”, pozbawio-
ną emocji, w tym wypadku kie-
rowaną niemal wyłącznie cie-
kawością? W tym także chę-
cią sprawdzenia siebie? Swojej 
odwagi? Swojej siły? Ale chyba 
nie w konfrontacji ze ślimaka-
mi? I czy dziewczynka w tym 
wieku rozumiała co znaczy 
„zabić”? W jakimś stopniu za-
pewne tak, skoro widziała roz-
deptane, już nie poruszające 
się zwierzątka.

Agresywne zachowania ma-
łych dzieci rzadko cechuje 
chęć szkodzenia, ich działa-
nia są zazwyczaj spontaniczne. 
Im dziecko młodsze, tym agre-
sja jest bardziej bezpośrednia 
i globalna: obejmuje zarówno 
kontakt fi zyczny, słowa, jak i 
pantomimiczną ekspresję gnie-
wu. Na ogół chłopcy są uwa-
żani za bardziej agresywnych, 
a to dlatego, że ich agresja 
jest bezpośrednia i aktywna. 
Dziewczęta stosują raczej po-
średnie formy agresji, działają 
bardziej skrycie i przemyślnie.

Charakterystyczne dla dzie-
ci, jak również dla osób zależ-
nych i psychicznie słabych, jest 
kierowanie agresji na obiekty 
zastępcze, bardziej dostępne i 
bezbronne. Tak więc np. dziec-
ko odczuwając złość na ojca 
może kopać psa, bić młodsze 
dziecko, rzucić kamieniem w 
okno. Czyżby więc i zdarzenie 
z „dziewczynką wśród rodo-
dendronów” (tak ją nazywam 
w myślach) świadczyło jedynie 
o przeniesieniu agresji? Może 
była w domu bita? Może upo-

karzana? Niekochana? Bo takie 
dzieci zachowują się agresyw-
nie w całkiem nieoczekiwa-
nych sytuacjach i w nieoczeki-
wany sposób. 

Nieraz zachowania niszczą-
ce żywą istotę występują u ma-
łych dzieci zupełnie nieinten-
cjonalnie, bezmyślnie. Mówi-
my wtedy o okrucieństwie mi-
mowolnym. „Gotowanie zupki” 
przez rozcieranie między ka-
mieniami biedronek, nawleka-
nie zielonych gąsienic na pa-
tyczek – mogą być pomysłami 
także dzieci, które w innych sy-
tuacjach cechuje dobroć.

Bardziej niepokoi okrucień-
stwo z ciekawości. Nieraz małe 
dzieci kroją żabę, żeby zoba-
czyć „co w niej skacze”; przeci-
nają dżdżownicę, żeby spraw-
dzić „czy każdy kawałek będzie 
się poruszał”; muchom wyry-
wają skrzydełka zaciekawio-
ne, „czy wtedy będą biegać?” Te 
żywe stworzenia nie mają dla 
nich większej różnicy niż miś, 
gdy rozcinają mu brzuszek, 
aby się dowiedzieć, co w nim 
piszczy. Istota życia nie jest im 
jeszcze znana. Jednakże mała 
dziewczynka wśród rododen-
dronów nie tyle była cieka-
wa ślimaków, ile samej siebie. 
Chciała sprawdzić swoje umie-
jętności. Chciała wiedzieć, czy 
umie. Umie zabić. Może nie 
znała powagi tych słów. Gdzieś 
je usłyszała, a teraz tylko me-
chanicznie powtórzyła. Chcę w 
to wierzyć. 

„Sprawdzanie siebie” zazwy-
czaj występuje dopiero w okre-
sie dorastania, a tylko wyjątko-
wo u dzieci i to starszych. Były 
takie dorastające dziewczęta, 
które z ciekawości zamordo-
wały koleżankę. Z ciekawości, 
jak to będzie, czy podobnie jak 
to widzą w telewizji. Były też 
morderstwa nastolatków chcą-
cych „sprawdzić siebie”. Agre-
sja i przemoc obejmują coraz 
większe kręgi młodych ludzi, 
a motywy ich działania bywają 
rozmaite. Agresja wkracza też 
w dzieciństwo. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest wiele, ale o 
tym napiszę kiedy indziej. Dzi-
siaj chciałam opowiedzieć o 
małej dziewczynce wśród ro-
dodendronów. I mam nadzieję, 
że już zapomniała o chrzęsz-
czących skorupkach ślimaków.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III F
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Opieka, wieloprofi lowa 
rehabilitacja i aktywi-

zacja społeczna dorosłych 
osób z mózgowym poraże-
niem dziecięcym – to kluczo-
we cele Dziennego Ośrod-
ka Terapeutycznego „Żura-
winka” przy Stowarzyszeniu 
na rzecz Dzieci i Młodzie-
ży z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym pod taką samą 
nazwą. Ośrodek powstał w 
2001 roku w ramach zada-
nia wspieranego przez Mia-
sto Poznań. 

24 października w siedzibie 
DOT przy ul. Żurawinowej 5/7 
w jesiennym klimacie świę-
towano uroczystość 15-lecia. 
Jesiennym, bo połączonym z 
ekspozycją prac plastycznych 
podopiecznych „Żurawinki”, 
które w ciągu kilku ostatnich 
lat były prezentowane na wy-
stawach w ramach projektu 
pod nazwą „Jesienne wernisa-
że”. Wyrazy uznania składała 
Beata Wojciechowska z Wiel-
kopolskiego Oddziału PFRON, 
Aleksandra Kowalska, dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w Poznaniu, 
Dorota Potejko, Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Pozna-
nia do spraw Osób Niepełno-
sprawnych, przedstawiciele 
szkół i organizacji pozarządo-
wych, opiekunowie, rodzice. 
Chętnych do składania gra-
tulacji nie brakowało, bo spo-
łeczność „Żurawinki” ma wie-
lu przyjaciół. Wśród nich są 
wolontariusze poznańskich 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, którzy syste-
matycznie poświęcają pod-
opiecznym swój czas wolny. 

Gości przywitała przy po-
mocy komunikatora gło-
sowego Natalia Nowicka, 
uczestniczka DOT oraz Anna 
Nowak, prezes Stowarzysze-
nia „Żurawinka”. Ewa Pluciń-
ska, terapeutka, przybliżyła 
historię Ośrodka. 

Najbardziej zasłużeni w 
niesieniu bezinteresownej po-
mocy otrzymali tytuł „Przy-
jaciela Żurawinki”. Statuetkę 
opatrzoną tym właśnie tytu-
łem otrzymał st. bryg. dr inż. 
Grzegorz Stankiewicz, ko-
mendant Szkoły Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, ks. prałat Stani-
sław Wojtaszek, emerytowa-
ny wieloletni proboszcz Para-
fi i pw. Świętej Trójcy w Pozna-
niu, Wiktoria Krajniak, młoda 
dziewczyna, która wolonta-
riat w „Żurawince” rozpoczę-
ła już w wieku 13 lat i poma-
ga do dziś, Barbara Czerwon-
ka, Łucja Ciesielska, Piotr Plu-
ciński, grupa wolontariuszy 
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15 LAT DZIENNEGO OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO „ŻURAWINKA” 

Jesiennie 
na Żurawinowej

z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Poznaniu, ucznio-
wie IV Liceum Ogólnokształ-
cącego w Poznaniu oraz wo-
lontariat pracowniczy Kompa-
nii Piwowarskiej.

W codziennych zajęciach 
DOT „Żurawinka” biorą udział 
osoby ze znaczną sprzężo-
ną niepełnosprawnością, któ-

re nie chodzą, nie mówią i wy-
magają pomocy we wszyst-
kich czynnościach życiowych. 
W Ośrodku mają zapewnioną 
rehabilitację ruchową, rewali-
dację, terapię zajęciową oraz 
pomoc psychologiczną. Kadra 
specjalistów stara się wdrażać 
nowe formy terapii, a w szcze-
gólności aktywizować spo-
łecznie grupę niemówiących 
osób z MPD przez wyjścia na 

zakupy, zajęcia kulinarne z 
udziałem młodzieży, spotka-
nia towarzyskie i twórcze pro-
jekty. Takim właśnie projek-
tem są wyżej wymienione „Je-
sienne wernisaże”, które przy-
bliżają społeczeństwu ukie-
runkowania artystyczne do-
rosłych osób z MPD. Corocz-

ne spotkania ze sztuką (re-
alizowane od 2007 roku) zy-
skują coraz szersze grono od-
biorców. Twórcy, z uwagi na 
sprzężoną niepełnospraw-
ność, prace plastyczne przy-
gotowują przez wiele tygodni 
a nawet miesięcy. 

W Ośrodku działa również 
grupa muzyczna „Żurawina 
Djembe”, która została utwo-
rzona w 2009 roku. Motywem 
do jej założenia była potrzeba 
rozwoju pomysłów muzycz-
nych uczestników DOT, któ-
re narodziły się podczas zajęć 
aktywizujących. Grupę, prócz 
osób niemówiących, tworzą 
terapeuci i wolontariusze. Mu-
zycy odbywają próby i kon-
certy z wykorzystaniem in-
strumentów etnicznych (afry-
kańskich i południowoame-
rykańskich), a także prostych 
instrumentów wykonanych 
z przedmiotów codziennego 
użytku jak „gongotron”, „prze-
szkadzajki” czy „makaj” umoż-

liwiających grę w pozycji sie-
dzącej. 

Uczestnicy DOT porozu-
miewają się z ludźmi metoda-
mi komunikacji pozawerbal-
nej. Komunikacja pozawer-
balna to na przykład pikto-
gramy (symbole obrazkowe), 
język migowy czy symbole 
Blissa, czyli system rysunko-
wy opracowany przez żyjące-
go w latach 1897-1985 Charle-
sa K. Blissa. Goście jubileuszu 
właśnie dzięki symbolom ob-
razkowym mogli poznać pasje 
i marzenia uczestników DOT, 
dowiedzieć się, co sprawia im 
największą radość, a co smu-
ci. 

DOT „Żurawinka” od 1 
kwietnia 2016 do 31 grudnia 
2016 realizuje ponadto projekt 
pod nazwą „Wieloprofi lowa 

rehabilitacja osób z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym” 
współfi nansowany ze środ-
ków PFRON oraz z 1% podat-
ku przekazanego na cele sta-
tutowe Stowarzyszenia. W ra-
mach projektu 4 dzieci i 21 do-
rosłych korzysta z usprawnia-
nia ruchowego, terapii logope-
dycznej, psychologicznej, ko-
munikacji alternatywnej oraz 
terapii zajęciowej. 

Stowarzyszenie „Żurawin-
ka” jest jedną z nielicznych or-
ganizacji pozarządowych w 
Wielkopolsce, które w tak sze-
rokim zakresie stwarza do-
rosłym osobom z MPD moż-
liwość kompleksowej reha-
bilitacji, terapii i aktywne-
go uczestnictwa w życiu spo-
łecznym. „Żurawinka” to także 
ogromne wsparcie dla opieku-
nów osób z MPD, którzy pod-
czas ich pobytu na zajęciach 
terapeutycznych mogą odpo-
cząć. 

KAROLINA KASPRZAK
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Wyrazy uznania składa Beata Wojciechowska z Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON.

Kwiaty i gratulacje od przedstawicieli 
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego.

Natalia Nowicka (z prawej) wita uczestników uroczystości. 
Z lewej Ewa Plucińska, terapeutka i Anna Nowak, 

prezes Stowarzyszenia „Żurawinka”. 
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Ale dałem wczoraj cza-
du. Korzystając z ładnej 

pogody postanowiłem po-
wtórzyć mój mega spacer 
sprzed kilku lat, a przy oka-
zji sprawdzić długość trasy. 
Obiad zjadłem wcześniej, 
wsiadłem do mojego pojaz-
du, wyzerowałem licznik i z 
mojego Żabna 17 września 
ruszyłem w trasę.

Na początku jechało się 
trochę źle, bo słońce świeciło 
mi w oczy i musiałem je cią-
gle mrużyć, ale na szczęście 
widziałem drogę bez proble-
mu. Dojechałem do Grzybna, 
wjechałem w boczną ulicz-
kę prowadzącą do lasu, słoń-
ce nadal mnie oślepiało, ale 
w końcu dojechałem do lasu 
i mogłem kawałek jechać w 
cieniu, za co oczy były mi 
wdzięczne. 

Tuż przed kolejną miej-
scowością (Szołdry) z na-
przeciwka nadjechał auto-
bus szkolny i… pęd powie-
trza zdmuchnął mi kapelusz 
z głowy. Na szczęście miałem 
sznurek pod brodą, więc nie 
uciekł, tylko zwisał mi z tyłu 
wózka. W Szołdrach nie spo-
tkałem nikogo po drodze, kto 
mógłby mi go założyć z po-
wrotem na głowę, więc mu-
siałem jechać z gołą głową.

Skręciłem na główną dro-
gę do Śremu, po jakimś kilo-
metrze trafi łem na poboczu 
na stojącego faceta, którego 
poprosiłem o pomoc. Kape-
lusz mi wcisnął bardzo moc-
no na głowę, z przodu mia-
łem go aż na brwiach. Prze-
jechałem może z kilometr i… 

Tomasz
Przybysz
ŻABNO

Mega spacer 
na pożegnanie lata

kolejny podmuch z przejeż-
dżającego TIRa znów mi ze-
rwał kapelusz. Niestety, od 
Grabianowa aż do Manie-
czek nie było żadnych budyn-
ków przy drodze, więc mu-
siałem jechać bez kapelu-
sza. Ale na szczęście słońce 
miałem już za plecami, więc 
nie grzało tak mocno. W Ma-
nieczkach na przystanku au-
tobusowym były dwie kobie-
ty z dzieckiem, jedna z nich 
założyła mi znów kapelusz, 

tym razem poprosiłem jesz-
cze o podciągnięcie sznurka 
pod brodą.

Ruszyłem dalej, na szczę-
ście po drodze nie trafi łem już 
na TIRy, więc kapelusz został 
już na głowie. A gdy skręciłem 
w boczną uliczkę na Jaszko-
wo, to już całkiem było spo-
kojnie, nawet wiatru nie było.

Dojechałem do Góry, tra-
dycyjna fotka wieży telewi-
zyjnej i jazda dalej. W Jasz-
kowie słońce już opadało co-
raz niżej, robiło się chłodna-
wo, więc zapiąłem kurtkę, za-
łożyłem rękawiczki (bez pal-
ców) i jazda do domu. Znów 
było ciężko jechać, bo droga 
była prosto pod słońce, które 
powoli zachodząc tak mocno 
świeciło mi w oczy, że jecha-
łem prawie na ślepo. Ale po-
tem było lepiej, bo skręciłem 
w bok i oczy mogły odpocząć.

Przejechałem las, dotar-
łem do Esterpola i… wskaź-
nik baterii zaczął pokazywać 
ostatnie dwie rezerwowe kre-
ski (są dwie zielone, dwie po-
marańczowe i na końcu dwie 
czerwone). A do domu było 
jeszcze kilka kilometrów. Z 

duszą na ramieniu ruszyłem 
dalej. Słońce zaczęło zni-
kać, zaczęło się zmierzchać, 
a ja jechałem bez świateł, aby 
oszczędzać akumulatory.

Na Brodniczce stanąłem na 
chwilę, aby pogadać ze zna-
jomym, wózek miałem wy-
łączony, więc prąd się chy-
ba zagęścił, bo jak go włą-
czyłem, to rezerwowe kreski 
już nie mrugały, tylko świeci-
ły stałym światłem. Ale po stu 
metrach znowu zaczęły mru-
gać.

Jechałem prawie w mroku, 
na szczęście nic koło mnie 
nie przejeżdżało. Przed sa-
mym Żabnem włączyłem 
światła, bo zauważyłem z da-
leka samochód. Zostało mi 
jakieś pół kilometra, zosta-
ła ostatnia mrugająca kre-
ska, jechałem i myślałem tyl-
ko o tym, żeby nie stanąć na 
drodze.

Ale udało się – dojechałem 
do domu i nawet jeszcze da-
łem radę wjechać po szynach 
do budynku.

W pokoju licznik pokazał 
równe 35 km i 5 godzin jaz-
dy. Uff …
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Pobiedziska od kilku mie-
sięcy pełne są nadziei na 

powrót do zdrowia Krzysz-
tofa Seidlitza, dla przyjaciół 
i mieszkańców – Harnasia, 
którego życie w czerwcu wy-
wróciło się do góry nogami. 
Pełen energii, 42-letni szczę-
śliwy mąż i ojciec dwóch có-
rek, usłyszał wtedy trudne do 
zrozumienia słowa lekarzy – 
rak mózgu, glejak. 

I choć dla każdego, a dla nie-
go szczególnie druzgocąco to 
brzmiało, to nie poddał się. Nie 
poddała się jego rodzina, przyja-
ciele, znajomi i mieszkańcy gmi-
ny Pobiedziska. Organizowano 
wydarzenia, których fi nansowy 
efekt pomaga pokonać chorobę. 
Już dzisiaj chory i rodzina wie-
dzą, że nie są w tej walce osa-
motnieni. Koszty leków, terapii i 
operacji poza granicami Polski 
są bardzo wysokie. 

Całością publicznej zbiórki 

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Pobiedziska 
dla Harnasia
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wciąż nowi mieszkańcy Pobie-
dzisk, instytucje, organizacje, fi r-
my prywatne. Wszystkich łączy 
potrzeba ratowania zdrowia i ży-
cia chorego człowieka. 

Każdy, kto chciałby mu po-

móc, może wpłacić darowi-
znę na konto Stowarzysze-
nia „Patent”: PGBS Pobiedziska 
37-9044-0001-0010-0000-2929-
0001 z dopiskiem „Dla Harna-
sia”.

pieniędzy zajmuje się Stowarzy-
szenie na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Aktywności Lokal-
nej „Dla ciebie”. Zorganizowało 
wspólnie z Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji II Rodzinny Festyn Re-
kreacyjny „Dla Harnasia”. Wspar-
cia udzieliła rodzina, przyjacie-
le, sąsiedzi Harnasia z Armii Po-
znań, instytucje oraz sponsorzy. 
Stowarzyszenie „Patent” prze-
prowadziło charytatywny spływ 
kajakowy dla Harnasia. W Po-
biedziskim Ośrodku Kultury od-
był się na jego rzecz koncert, w 
którym wystąpiła między innymi 
Marta Grabowska z repertuarem 
Anny German. 

To tylko niektóre z działań lu-
dzi dobrych serc, spieszących z 
pomocą dla Harnasia. Szacu-
nek budzi ich powszechność, 
co ilustrują zdjęcia. Włączają się 

FO
T.

 (
4

X
) 

M
A

R
C

IN
 W

O
JC

IE
SZ

A
K



STRONA44 LISTOPAD 2016

FILANTROP NASZYCH CZASÓW. Miesięcznik.

REDAGUJĄ: Marcin Bajerowicz – redaktor 
naczelny, Karolina Kasprzak – zastępca 
redaktora naczelnego, Błażej Friedrich, 
Stanisław Furmaniak, Andrzej Grzelachowski 
Aga, Monika Janc, Sylwia Kośmider, 
Aleksandra Lewandowska, Maciej Sieradzki, 
Zbigniew Strugała, Robert Wrzesiński.

ADRES REDAKCJI: 60-681 Poznań
os. Bolesława Chrobrego 33 m 65
tel. 822-64-54, kom. 608-311-903
e-mail: mbajerowicz@wp.pl

www.jadwiga.org; kida@post.pl

WYDAWCA: Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Filantrop” 
os. Bolesława Chrobrego 33 m 65
60-681 Poznań, tel. 608-311-903, 
61-8226-454, www.filantrop.org.pl

KONTO: BZ WBK SA VI/O Poznań
28-1090-1362-0000-0001-0665–8259

DRUK: DRUKARNIA „KOM-DRUK”
Grzegorz Komisarek
ul. Karpińskiej 16
60-462 Poznań
tel. 618 172 206
e-mail: komdruk@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów 
i zmian w nadsyłanych materiałach 
oraz nie bierze odpowiedzialności 
za ich autorstwo. 

Za treść reklam i ogłoszeń 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Cyrk 
kwadratowy

Aforyzmy
�  Mali ludzie potrafi ą 

rzucać ogromny cień.
�  Czasem kadzą ci tylko 

dlatego, że chcą cię 
dymem wykurzyć.

�  Najgorzej, kiedy tak 
zwana klasa polityczna 
nie ma klasy.

�  Każdy wiatr jest dobry, 
kiedy dmie w nasz 
żagiel.

�  Wszyscy szukają sensu 
życia. A może tkwi on 
w samym szukaniu?

�  Schodząc na psy 
dbajmy, by były rasowe.

�  Patrząc na wszystko 
z przymrużeniem oka 
oszczędzasz wzrok.

�  Nie ma grzechu, gdzie 
brak przykazań.

�  Każdy dzień niesie 
iskierkę nadziei. 
Tyle, że optymista 
rozdmucha ją do 
wesołego ogniska, 
a pesymista ją 
zdmuchnie.

RYSZARD PODLEWSKI

Wiaruchna kochano! Wi-
tom wos mile i serdecz-

nie! – blubroł Eda. – Zebrali 
my sie tutej u mnie na dzioł-
ce, żeby cosik wymyślić i za-
łożyć jakisiś klub abo stowa-
rzyszynie! Jako pierwszy by-
dzie godoł Biniu, winc odda-
je mu głos! 

– Wiaruchna kochano, 
jako Biniu, tyn tegó, godom 
wom, że naprowde, tyn tegó, 
my jako emeryci, tyn tegó, ni 
momy sie czym zajmnunć i 
przydałby sie, tyn tegó, jakiś 
klub! Choćby „Klub palanta”! 
Bo, tyn tegó, taki klub dzio-
ło w Kóninie i tyn tegó, przyj-
muje nowych członków! Ma-
jóm nawet swoje przyrze-
czynie. Wyglóndo to tak, tyn 
tegó, nowicjusz klynko na 
jedno kolano, przed nim sta-
je prezes klubu z palantym i 
nowicjusz musi powtorzać 
za prezesym: „Jo palant przy-
siyngóm na palanta, że byde 
wierny palantowi”. I tyn tegó 
prezes kładzie mu na ramie 
palanta i tyn tegó godo tak: 
„Jezdeś już palantym i przyj-

ODSIADKA
Ten przestępca, który
Był na samej górze
Niegroźny, bo siedzi…
Na emeryturze.

NIEPOKÓJ
Drży jak osika
Partyjna klika,
Kiedy jej władza
Z rąk się wymyka.

AFERZYŚCI
Siedzą, jedzą, piją,
Głośno rozmawiają,
A w tej restauracji
Ściany uszy mają. 

TURYSTA
Pomyślał sobie:
Raz kozie śmierć.
No i ze szlaku
Zboczył na perć.

PAN DOMU
Ja tu jestem panem! 
– Krzyknąłem.
I walnąłem pięścią…
Pod stołem. 

NOWELIZACJA
To, co jest stare,
Czasem się zmienia
Na nowe błędy
I wypaczenia.

ZALEWAJKA
Choć potok
Słów wartki,
Mało wart,
Gdy z kartki.

WSPÓLNOTA
Łączą nas 
Wspólne drogi…
Rzekła kula
U nogi.

AWANS
Znów mu przyjaciele
Wykręcili kawał.
Przenieśli go w górę…
Bo się nie nadawał.

mujymy cie w grono palan-
tów”! A późni grajom w pa-
lanta na jedny z ulic. I wia-
ruchna kochano, tyn tegó, 
mogliby my założyć w Lubó-
niu taki „Klub palanta”! A te-
roz oddaje głos Knajdrowi.

Knajder wyciungnył z torby 
jakisiś rysunek i zaczón go-
dać tak. 

– Jo bym buł za tym, żeby 
u nos założyć stowarzyszy-
nie „TURFIU”, co znaczy To-
warzystwo Unikania Robót 
Fizycznych i Umysłowych! 
A tu przed sobóm mom pro-
jekt nowego herbu naszygó 
miasta i jako stowarzyszy-
nie wyższy użyteczności mo-
gymy gó zaproponować! Na 
prawy strónie (dla patrzóncy-
gó na lewy) umieści sie żabe, 
któro przedstawio wieś Żabi-
kowo. Po lewyj strónie (dla pa-
trzóncygó po prawyj) widzimy 
pyre, która przedstawio zakła-
dy ziemniaczane, co się od lot 
znajdujom w Lubóniu. A na 
samiuśkim dole momy raka. 
Bo jak wiymy, tuż nad Koci-

mi Dołami, czyli w Dolnym 
Lasku, znajdujom sie zakła-
dy chemiczne, downi zwane 
„Fosfory”. A każdy z wos wiy, 
że chorobe raka leczy sie che-
mióm, abo tyż można łod che-
mii raka dostać!

Na samym kóńcu głos za-
broł Benas: 

– Wiaruchna kochano, nie 
dejcie się zwariować! Po co 
nóm nowy herb? Czy nóm nie 
wystarczy tyn, co buł? Prze-
ciek buł mało używany. Ón 
powstoł, jak już istniało mia-
sto Lubóń. A przedtym buły 
ino wsie i tyn herb powinien 
zostać taki, jaki buł! Takie jest 
moje zdanie. I móm pytanie 
do Knajdra: czymu tyn gmach 
sejmowy wew Warszawie jest 
okróngło budowany? 

– Tegó nie wiym! – odben-
kół Knajder. 

– A czy ty widziołeś kiedy 
cyrk kwadratowy? – odpowie-
dzioł Benas. – U nos to jak w 
tym cyrku. 

BENON MATECKI
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Nastała pora śniadania w 
brygadzie ślusarzy awa-

ryjnych w przędzalni Cen-
trala zakładów „Alba”. Jak co 
dzień panował gwar, koledzy 
dzielili się swoimi przeżycia-
mi. Ogólnie było wesoło. Tyl-
ko jeden był smutny i milczą-
cy. 

– Janek – zagadnął go mistrz 
Kowalski – masz jakieś proble-
my, martwisz się? 

– Oj, majster – odezwał się 
posępnym głosem Janek Olczyk. 
– Odezwał się posępnym gło-
sem Janek Olczyk. – Z moją babą 
mam problem. 

– Rozumiem, że z żoną? – za-
pytał Kowalski. 

– No… z żoną – wyszeptał Ol-
czyk. – Podpadłem przed kilko-
ma dniami. Byłem na meczu 
ŁKS-u z Widzewem, a później z 
kolegami godzić się z kibicami, 
wróciłem na drugi dzień. I za-
częło się… 

– Co się zaczęło?! – pytali ko-
ledzy. 

– Zamilkła, nie odzywa się, 
ciągle milczy – odrzekł posęp-
nie Olczyk. 

– To kup kwiaty i poproś o wy-
baczenie – rzucił któryś z kole-
gów. 

– Zrobiłem tak i nic. 

Aforyzmy
�  Średni może być wielki 

tylko wśród małych.

�  Fatalnie, kiedy tak 
zwana ikona nie ma w 
ogóle twarzy.

�  Niełatwo dożyć 
starości, ale trudniej 
być starym.

�  Rodacy, zamiast 
przeżywać święta, 
raczej je przeżuwają. 

�  Co dla wielu jest 
koniecznością 
mówienia pochlebstw? 
Chęć zarobienia na 
chleb. 

�  Łatwiej zmieniać 
poglądy niż wyrzec się 
przyzwyczajeń.

�  Jeden kamień obrazy 
często wywołuje 
lawinę nienawiści.

�  Pamiętajcie, że zło też 
czasem potrafi  dobrze 
komuś z oczu patrzeć.

�  Częste zmienianie 
swoich portretów na 
Facebook`u zdradza 
objawy choroby, na 
którą cierpiał Narcyz.

�  Cóż z tego, że jego 
koncepcje mają ręce 
i nogi, skoro są bez 
głowy!

RYSZARD PODLEWSKI

ŁAPÓWKA
Pytała się baba w Radomiu doktora, 
Czy jutro przyjmuje, bo jej ręka chora.
Rzekł: tak jest, kochana,
Przyjmuję od rana.
A ile na rękę pani dać jest skora?

PODEJRZANY
Znalazł kupę szmalu mieszkaniec Pruszkowa,
Zaniósł policjantom, a oni bez słowa,
Zamiast podziękować
I uhonorować,
Chcieli najpierw zawieźć go do wariatkowa.

JERZY SZULC 

Limeryki

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Pokonać ciche dni
– To może kup fl aszkę – po-

wiedział żartobliwie inny. 
– Ej, może to nie tak – odezwał 

się milczący dotąd Janek Jałocha. 
– Ja też miałem kiedyś ciche dni 
i tak jak Janek nie mogłem dojść 
do zgody z moją babą. 

– Zadzwoniłem na pogotowie 
– odrzekł tajemniczo Jałocha. 

– W jakim celu? – zapytali ko-
ledzy. 

– Skutek od razu! – zaczął we-
soło Jałocha. – Zaraz przemówi-
ła i od tej pory nie ma u nas ci-
chych dni. 

– Spróbuj i ty! – zachęcali Ol-
czyka koledzy. 

– Spróbuję – zdecydował Ol-
czyk. – Ale nie mamy telefonu. 

– To może ma ktoś z sąsia-
dów, poproś – poradził ktoś. 

– Dobry pomysł – przyznał Ko-
walski.

*
Następnego dnia, tuż przed 

rozpoczęciem zmiany, zacieka-
wieni koledzy czekali na przyj-
ście Olczyka. 

– Cześć chłopaki – wesoło 
przywitał się Olczyk wchodząc 
do warsztatu. 

– O, widać po tobie, że w domu 
miłość i zgoda! – zawołał ktoś. 

– A żebyście wiedzieli – przy-
znał nieco tajemniczo Ol-
czyk. – Pomysł Janka to lekar-
stwo! Wracam do domu po pra-
cy, żona milczy, teściowa też. Ci-
sza jak w kościele przed mszą. 
Dzieci smutne. Pomyślałem, że 
w pobliżu nie ma telefonu, więc 
poleciłem najstarszemu synowi 

Jasiowi, aby pobiegł na komisa-
riat milicji, bo to najbliżej do te-
lefonu, i by poprosił milicjantów 
o zadzwonienie na pogotowie, 
bo z mamusią bardzo źle… Stra-
ciła głos… 

– I co – niecierpliwili się kole-
dzy – poskutkowało?! 

– Obie z teściową Jasia zatrzy-
mały, a mnie niemal pobiły. A gdy 
ochłonęły, uznały, że jestem do-
brym mężem, bo jakiż inny mąż 
tak by się zmartwił stanem żony. 
Rzuciły mi się na szyję. Niemal 
zaraz pojawił się super obiad, a 
żona na smacznego pocałowała 
mnie. Ale…

– Co ale?! – dopytywano. 
– Po kąpieli przed snem chcia-

łem na dobranoc pocałować 
żonę. Nie było jej. Pomyślałem, 
że wyszła, więc postanowiłem 
iść spać. Wchodzę do sypial-
ni, patrzę… i oczom nie wierzę. 
Moja żona, rozebrana jak do ką-
pieli, czeka na mnie w łóżku… 

– To pięknie! – przyznał któryś 
z kolegów. 

– Janusz – Olczyk zwrócił się 
do Jałochy – jesteś profesor, na-
wet lektorzy z Komitetu Woje-
wódzkiego nie potrafi liby tak do-
radzić. 

– Bo ja mam praktykę, ko-
chany. Żebyś wiedział, ile razy 
ty sposobem uratowałem swoje 
małżeństwo. 

– I żona ci w to wierzy? – za-
pytał ktoś. 

– Może i nie wierzy, ale żony, 
czy to partyjne, czy nie, to prze-
cież kobiety. Lubią być w cen-
trum zainteresowania… 
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W M i ę d z y n a r o d o w y m 
Dniu Uśmiechu 7 paź-

dziernika odbył się IV Wiel-
kopolski Rajd Integracyj-
ny Osób Niepełnospraw-
nych „Rowerami i z kijka-
mi po Wielkopolskim Parku 
Narodowym”, organizowa-
ny przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w Mosinie 
przy wsparciu Powiatu Po-
znańskiego, Wielkopolskie-
go Parku Narodowego oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mosinie. Impreza odbyła się 
pod patronatem Starosty Po-
znańskiego Jana Grabkow-
skiego. 

W wydarzeniu udział wzię-
li zawodnicy reprezentujący 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Grodzisku Wielkopolskim, 
Zespół Szkół Specjalnych im. 
M. Konopnickiej w Kościanie, 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. Z. Tylewicza w Pozna-

Golf wciąż pozostaje u nas 
sportem bardzo mało po-

pularnym, uznawanym za 
dyscyplinę nieatrakcyjną bądź 
elitarną. Tymczasem posiada 
ona mnóstwo zalet ważnych 
dla naszego zdrowia. Popra-
wia kondycję, obniża ciśnie-
nie krwi i dobrze wpływa na 
układ oddechowy oraz kost-
ny. 

A dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i ruchową 
to idealny sport, usprawniający 
fi zycznie i gwarantujący zna-
komity relaks. 

niu, Dom Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie, Szko-
łę Podstawową w Pecnej, WTZ 
„Przyjaciele” i „Pomost” w Po-
znaniu, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Śremie i Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. J. Korczaka w 
Mosinie.

 Uczestnicy rajdu wyruszy-
li z parkingu leśnego w Pusz-
czykowie na malowniczą tra-
sę wzdłuż Warty. Grupa nordic 
walking, licząca 58 zawodni-
ków pokonała dystans 10 km, 
natomiast 27 zawodników na 
rowerach przejechało szlak 
długości 16 km. 

Wszyscy spotkali się na 

mecie w Kątnikach, gdzie 
każdy zawodnik otrzymał 
unikatowy medal wykonany 
podczas warsztatów garn-
carskich przez podopiecznych 
SOS-W w Mosinie. Było ogni-
sko, grochówka, loteria fanto-
wa. Na zakończenie dyrektor 
SOS-W w Mosinie Bożena 
Mazur i wicedyrektor Renata 
Pawłowicz wręczyły pamiątko-
we dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez Powiat Poznański.

 Dzięki uprzejmości Kry-
styny Fiedler uczestnicy rajdu 
zwiedzili Muzeum-Pracownię 
Literacką Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie.

 ANNA SKORCZYK

Golf czyli relaks

IV RAJD INTEGRACYJNY PO WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM 

Z kijkami na szlaku

Właśnie z takiego relaksu 
w słoneczny, sierpniowy dzień 
skorzystali podopieczni Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Mu-
rowanej Goślinie, zaprosze-
ni przez Mariana Rzeźnika, 
właściciela Golf Club w Trza-
skowie koło Murowanej Gośli-
ny. Zwiedzali obiekt i uczyli się 
podstaw gry w golfa. Radości 
nie było końca. Przed rozsta-
niem z gościnnym klubem każ-
dy gracz otrzymał od właścicie-
la obiektu na pamiątkę piłecz-
kę do golfa. 

 LECH MROCZKOWSKI
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
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Leki
za
darmo
Od 1 września tego roku 

osoby, które ukończyły 
75 lat, niezależnie od docho-
dów, są uprawnione do bez-
płatnych leków. Receptę na 
bezpłatny lek lub wyrób me-
dyczny może wystawić le-
karz rodzinny lub pielęgniar-
ka podstawowej opieki zdro-
wotnej.

Darmowe leki można otrzy-
mać między innymi na lecze-
nie miażdżycy, cukrzycy, astmy, 
nadciśnienia tętniczego czy 
udaru mózgu. 

W tym celu do rubryki „Kod 
uprawnień dodatkowych” na-
leży wpisać literę „S”. Recepty 
z takim oznaczeniem są wy-
pisywane wyłącznie seniorom 
cierpiącym na powyższe scho-
rzenia. Nie można wystawiać 
ich na członków rodziny lub na 
dolegliwości, które starszych 
ludzi nie dotyczą. paw

40 uczestników Klubu Se-
niora „Złota Jesień” na 

Ratajach w Poznaniu wzięło 
udział 14 października w wy-
cieczce do Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka, zor-
ganizowanego z okazji Dnia 
Seniora przez Dom Kultu-
ry „Jagiellonka” i wymienio-
ny Klub. 

Seniorzy z przewodnikiem 
Przemysławem Kicińskim 

Treningi pamięci, nauka 
języka angielskiego na 

różnych poziomach, warsz-
taty rękodzielnicze oraz inne 
ciekawe spotkania odbywają 
się w ramach akademii zdro-
wego, bezpiecznego i aktyw-
nego starzenia się. 

To inicjatywa Stowarzysze-
nia Medycyna Polska, Stowa-
rzyszenia Pomocy Wzajem-
nej „Flandria” i CenterMed. Za-
jęcia w semestrze zimowym 
rozpoczęły się 10 paździer-

nika, a zakończą 20 lutego 
2017. Trwa nabór chętnych na 
wybrane formy aktywności. 
Wszystkie spotkania są reali-
zowane w salach warsztato-
wych na III piętrze wieżowca 
przy ul. Święty Marcin 58/64 
w Poznaniu. Osoby starsze 
mogą skorzystać ponadto z 
wykładów na temat diety w 
dojrzałym wieku, aktywno-
ści fi zycznej, zaburzeń słuchu 
związanych z wiekiem. Infor-
macje: 664 999 886. paw

Muzeum Archeologicz-
ne w Poznaniu zorga-

nizowało 7 października po-
kaz slajdów dotyczący historii 
wycinanek. Uczestnicy mogli 
nie tylko obejrzeć piękne wy-
cinanki, ale również samo-
dzielnie je wykonać. Udział 
wzięły osoby z niepełno-
sprawnościami i seniorzy.

12 października podziwiano 
rekonstrukcje strojów wcze-
snośredniowiecznych ze Sło-
wiańszczyzny i Skandynawii. 
Prowadzący informował, jak 
wykonywało się fi lc w tam-
tych czasach. Dla zaintereso-
wanych zapowiedziano na-
ukę tworzenia różnego rodza-
ju ozdób. paw

Seniorzy na wieży
zwiedzili leśnictwo Anno-
wo. Weszli na Dziewiczą Górę 
i znajdującą się tam 40-me-
trową wieżę widokową. Po-
dziwiali słoneczną panoramę 
Puszczy Zielonki, Poznania i 
okolic. 

Było ognisko, konkurencje 
sprawnościowe, losowanie ko-
smetyków i suplementów die-
ty jako nagród ufundowanych 
przez Przedsiębiorstwo Farma-

ceutyczno-Chemiczne „Synte-
za” sp. z o.o., a Halina i Jan Mro-
zowie z Kręgu Seniorów Har-
cerskich umilali czas grą na gi-
tarze i mandolinie oraz śpie-
wem, który na zakończenie 
wycieczki seniorzy podjęli we 
wspólnym kręgu. 

ROBERT WRZESIŃSKIW drodze na Dziewiczą Górę. 

Koncertują 
Halina i Jan Mrozowie.
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Akademia starzenia

Filcowanie, ozdoby
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11 i 12 października w 
internacie Specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. J. Kor-
czaka w Mosinie odbyły się 
dwudniowe warsztaty ra-
diowe, które prowadziła 
Wanda Wasilewska, dzien-
nikarz radiowy Radia Mer-
kury w Poznaniu. Warsztaty 
przeprowadzono w ramach 
tegorocznej edycji projek-
tu pod nazwą ,,5 Zmysłów”. 
Ośrodek już po raz trzeci 

WARSZTATY RADIOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z mikrofonem 
– bez tremy 

wziął udział w tej kultural-
no-edukacyjnej inicjatywie 
poświęconej osobom nie-
pełnosprawnym.

Jej organizatorem jest Sto-
warzyszenie Edukacyjne 
MCA z siedzibą w Poznaniu. 
Współorganizacji projektu 
podjęło się Centrum Kultu-
ry Zamek. Tegoroczna edy-
cja odbywa się dzięki wspar-
ciu fi nansowemu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Miasta 
Poznań i Powiatu Poznań-
skiego.

Podczas warsztatów wy-
chowankowie internatu uzy-
skali wiele ciekawych infor-
macji na temat pracy w ra-
diu, mogli też wypowiedzieć 
się na różne tematy i zapre-
zentować swoje poglądy. W 
pierwszym dniu warsztatów 
podczas zajęć obecna była 
dyrektor SOS-W Bożena Ma-
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zur, która pochwaliła uczest-
ników za odwagę. Młodzi lu-
dzie przedstawili swoje wy-
obrażenia na temat przy-
szłości, ekonomii, pracy za-
wodowej, założenia rodzi-
ny. Musieli poradzić sobie z 
tremą, jaka towarzyszy, na-
graniom radiowym, spotka-
niu oko w oko z mikrofo-
nem i świadomością, że ich 
wypowiedzi, które zostały 
utrwalone na taśmie radio-
wej zostaną zaprezentowa-
ne szerszemu gronu odbior-
ców podczas wielkiego fi -
nału projektu ,,5 Zmysłów”, 
który odbędzie się 29 listo-
pada w Urzędzie Miasta Po-
znania. 

Warsztaty były nie lada 
wyzwaniem dla grupy mło-
dych ludzi, z którym mimo 
początkowych wątpliwości 
poradzili sobie znakomicie. 

EWA MALINOWSKA


