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Poznajmy się… Więcej w artykule pt.
„Zapraszamy do naszej Nibylandii”.
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Dobiega końca rozpoczęta 
w roku ubiegłym budowa 

Przedszkola i Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego (w skrócie OREW) 
w Luboniu – placówki przezna-
czonej dla dzieci z wieloraki-
mi niepełnosprawnościami. Z 
myślą o nich właśnie placówka 
ta została tak zaprojektowana, 
aby była w pełni dostosowana 
do ich potrzeb. 

Będzie mogło rozwijać w niej 
swoje umiejętności i zaintere-
sowania około sto dzieci. Ośro-
dek zapewni bezpłatne wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka 
oraz pobyt w bezpłatnym przed-
szkolu specjalnym. Ponadto 
dzieci z niepełnosprawnościa-
mi będą miały możliwość reali-
zowania obowiązku szkolne-
go w klasach od I do III oraz w 
klasach od IV do VIII. W drugim 
etapie realizacji projektu budow-
lanego planowane jest również 
uruchomienie internatu. 

Zapisy dzieci do nowej pla-
cówki już trwają. OREW z ra-
dością przyjmie dzieci z Lubo-
nia i gmin ościennych: Komor-
nik, Puszczykowa, Mosiny, Stę-
szewa, Dopiewa, Kórnika i in-
nych. Zapraszamy zwłaszcza te 
dzieci, które wymagają stoso-
wania specjalistycznych metod 
i form terapii. Wykwalifi kowa-
na kadra specjalistów z dziedzi-
ny pedagogiki specjalnej, fi zjote-
rapii, neurologopedii oraz terapii 

POWSTAJE PRZEDSZKOLE I OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY 
W LUBONIU

Przyjmiemy dzieci
wymagające pomocy

komunikacji, realizować będzie 
koncepcję holistycznego (kom-
pleksowego) podejścia do roz-
wijającego się małego człowie-
ka. Oferujemy różnorodne, naj-
nowsze metody terapeutycz-
ne, dostosowane do indywidual-
nych potrzeb dzieci.

W nowym OREW fachową 
opiekę znajdą dzieci z niepeł-

Nowo powstający budynek OREW. 

Widok znad wejścia głównego.

nosprawnością intelektualną 
w  stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim wraz 
ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami w postaci wad wzro-
ku, słuchu, autyzmu, wad wro-
dzonych, rozwojowych i gene-
tycznych.

Szeroka oferta działań podej-
mowanych w placówce z pew-

nością zainteresuje rodziców 
dzieci wymagających szcze-
gólnego, wyjątkowego podej-
ścia. Odbywać się będą zajęcia 
grupowe takie jak muzykotera-
pia, zajęcia plastyczne, kulinar-
ne, polisensoryczne, a także za-
jęcia indywidualne z logopedą, 
psychologiem, oligofrenopeda-
gogiem, fi zjoterapeutą, surdope-
dagogiem. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.
orew.emedea.pl

ZESPÓŁ OREW EMEDEA
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W otoczeniu prac fotogra-
fi cznych, ukazujących 

osoby z niepełnosprawnością 
w różnych formach aktywno-
ści artystycznej i społecznej, 
spotkali się uczestnicy kon-
ferencji pod tytułem: „Spół-
dzielnia socjalna jako spo-
sób na przeciwdziałanie bier-
ności zawodowej osób nie-
pełnosprawnych”. Konferen-
cję tę zorganizował 27 lutego 
w Szamotułach Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Pełno-
mocnik Wojewody Wielko-
polskiego do spraw Równego 
Traktowania, Powiat Szamo-
tulski, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Zgro-
madzenie Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi. 

W salce konferencyjnej Zgro-
madzenia Sióstr przy ul. Lipowej 
rozmawiano o roli podmiotów 
ekonomii społecznej w aktywi-
zacji zawodowej osób z różny-
mi niepełnosprawnościami. Wo-
kół prelegentów i słuchaczy pre-
zentowały się wielkoformatowe 
fotografi e autorstwa Andrzeja 
Ohirko, przygotowane w ramach 
wystawy pod tytułem: „Malowa-
nie światłem”. Zdjęcia przedsta-
wiające uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
„Iskra” w Poznaniu zostały wy-
konane w specjalnie przygoto-
wanej na tę okoliczność scene-
rii świetlnej, a pomysłodawcą 
projektu było Stowarzyszenie na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Iskra”.

Według defi nicji spółdzielnie 
socjalne są podmiotami pol-
skiego prawa łączącymi cechy 
przedsiębiorstwa oraz organi-
zacji pozarządowej. Członka-
mi spółdzielni socjalnej muszą 
być w co najmniej 50% osoby 
zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym na przykład z powodu 
wrodzonej niepełnosprawno-
ści, ubóstwa, uzależnienia czy 
choroby psychicznej (za: wiki-
pedia.org). Działalność spół-
dzielni socjalnych przyczy-
nia się do wzrostu aktywności 
zawodowej osób z niepełno-
sprawnością. Te osoby nie mają 
szansy na podjęcie pracy na tak 
zwanym otwartym rynku, naj-
częściej z powodu obawy bądź 
niechęci pracodawców do ich 
zatrudnienia. 

Za przykład dobrych praktyk 
w temacie przedsiębiorczości 
społecznej może posłużyć sza-

Przeciwdziałać
bierności

motulska Spółdzielnia Socjalna 
„Talent” założona w 2016 roku 
przez dwa podmioty – Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi prowadzące Warsz-
tat Terapii Zajęciowej oraz Po-
wiat Szamotulski. Spółdzielnia 
Socjalna „Talent” zajmuje się wy-
twarzaniem rękodzieła, szcze-

gólnie wyrobów ceramicznych. 
Pracuje w niej kilkoro uczestni-
ków WTZ.

W konferencji udział wzię-
li przedstawiciele instytucji pu-
blicznych, organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów eko-
nomii społecznej z terenu wo-
jewództwa wielkopolskiego. Na 

zakończenie spotkania Dorota 
Habich, p.o. prezesa PFRON oraz 
Anna Skupień, dyrektor Od-
działu Wielkopolskiego PFRON 
otrzymały od Stanisława Bron-
za, prezesa Fundacji Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie” w Kaliszu medale „Za 
serce sercem”.

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Dorota Habich, p.o prezesa PFRON, Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego 
i siostra Grażyna Koźlik ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 

oglądają wystawę zdjęć przedstawiających uczestników ŚDS „Iskra” w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji. 
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Nie jest tajemnicą, że oso-
by z uszkodzeniem słuchu 

mają utrudniony dostęp do in-
formacji. Jak podaje serwis wi-
kipedia.org, językiem migo-
wym w Polsce posługuje się 
około 40 – 50 tysięcy osób. Dla 
nich językiem ojczystym jest 
właśnie język migowy. Więk-
szość tych osób ma uszkodzo-
ny słuch w stopniu głębokim. 

Rośnie liczba osób z uszko-
dzonym słuchem w lżejszym 
stopniu. Ma na to wpływ głów-
nie głośne słuchanie muzyki 
przez słuchawki, co według da-
nych dotyczy aż 90% młodych 
osób. Szacuje się, że za pewien 
czas prawie co dziesiąty 30-la-
tek będzie potrzebował aparatu 
słuchowego. 

Kluczową rolę odgrywają 
więc wszelkie inicjatywy upo-
wszechniające urządzenia i for-
my porozumiewania się osób z 
niepełnosprawnością słuchu ze 
słyszącymi. Przedsięwzięciem 
zasługującym na uwagę i uzna-
nie jest projekt badawczy pod 
nazwą „Ikoniczność w grama-
tyce i leksyce polskiego języ-
ka migowego”, w który zaanga-
żował się zespół Pracowni Lin-
gwistyki Migowej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Badacze stwo-
rzyli korpusowy słownik pol-
skiego języka migowego. 

„Podstawowym celem pro-
jektu było zebranie obszerne-
go zestawu nagrań wideo reje-
strujących wywoływane i spon-
taniczne wypowiedzi migowe 
głuchych, którzy mają migają-
cych rodziców lub używają ję-
zyka migowego od wczesnego 
dzieciństwa. W trakcie czterech 
lat realizacji projektu zespół 
pracowni zgromadził ponad 
400 godzin materiału wideo. W 
nagraniach wzięło udział pra-
wie 100 osób migających z ca-
łej Polski. Filmy były następ-
nie anotowane (opisywane) 
za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania” – czytamy 
na stronie internetowej www.
slownikpjm.uw.edu.pl 

W ramach projektu przeba-
dano system lingwistyczny ję-
zyka migowego, szczególnie 
aspekty jak: trójwymiarowość 
przestrzeni migania, brak fl eksji 
fuzyjnej i nielinearność składni. 
Projekt zrealizowano ze środ-
ków Narodowego Centrum Na-
uki w ramach programu granto-
wego „Harmonia”. oprac. kk. 

Projekt
badawczy
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Narodziny dziecka są dla 
rodziców i najbliższych 

ogromną radością, ale także 
wielkim wyzwaniem, zwłasz-
cza jeśli dziecko jest chore i 
niepełnosprawne. Tak było w 
przypadku Zofi i i Henryka Er-
pel z Połajewa, którym w roku 
2006 urodził się syn Bartosz, 
bohater tego artykułu. Ma roz-
poznany autyzm wczesno-
dziecięcy, całościowe zabu-
rzenie rozwoju i astmę. 

Rodzice mają jeszcze dwu-
nastoletnią córkę Maję, a Zofi a 
z poprzedniego związku dwój-
kę dorosłych dzieci Ksenię i Ty-
cjana oraz wnuka Ksawerego, 
którzy mieszkają w Holandii. 

Tuż po urodzeniu nic nie za-
powiadało, że Bartosz będzie 
chory. Otrzymał 9 punktów w 
skali Apgar. Z biegiem czasu 
rodzice jednak zauważyli, że 
dziecko jest wyizolowane, nie 
uśmiecha się, nie interesuje się 
zabawami tak jak rówieśnicy. 
Nie wiedzieli jednak, co jest 
przyczyną. 

– Przeczytałam artykuł o au-
tystycznym dziecku i ten tekst 
dał mi do myślenia – mówi Zo-
fi a. – Zauważyłam podobień-
stwo w zachowaniach mojego 
syna i bohaterki artykułu. 

Na wstępną diagnozę tra-
fi li do Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Czarnko-
wie skąd zostali skierowani do 
Poradni Specjalistycznej Wad 
Mowy i Słuchu w Pile. Bartosz 
był badany także przez neuro-
loga. W międzyczasie rodzi-
ce udali się do specjalistycznej 
poradni „Pro Futuro” w na uli-
cy Szamarzewskiego w Pozna-
niu, gdzie po wykonaniu licz-
nych badań ostatecznie rozpo-
znano autyzm. 

Rodzice liczyli się wpraw-
dzie z taką diagnozą, ale mimo 
wszystko uzyskana pewność 
były dla nich szokiem. Niepeł-
nosprawność Bartka w zna-
czący sposób wpłynęła na ży-
cie rodziny. Zofi a nie może 
podjąć pracy, gdyż Bartosz 
wymaga całkowitej 24 go-
dzinnej kontroli i opieki, dla-
tego ciężar utrzymania rodzi-
ny spadł na Henryka. Rodzice 
poprzez liczne wyjazdy na te-
rapię i zabiegi mają mniej cza-
su, by zająć się starszą córką 
Mają, która także potrzebuje 
troski i wsparcia. 

Starsze rodzeństwo, gdy 
przyjeżdża do Polski, spędza z 
Bartoszem dużo czasu na za-
bawach, obdarowuje prezen-
tami, chcąc wynagrodzić mu 
chorobę i brak swojej obecno-
ści na co dzień. Niestety, wie-
lu znajomych i część rodzi-
ny ograniczyła swoje kontak-
ty z Zofi ą i Henrykiem. Nie po-
trafi ą się odnaleźć w sytuacji i 
zaakceptować Bartosza, mimo 
że po terapiach jest w nieco 
lepszej formie niż na począt-
ku. Bardzo lubi jeździć na ba-
sen, oglądać bajki na kompute-
rze czy tablecie – który obsłu-
guje sam. Uwielbia bawić się w 
przesadzanie roślin, zabawy w 
piasku. 

– Bartosz rozumie krótkie i 
rzeczowe polecenia, których 
wcześniej wyuczył się na tera-
piach – mówi mama. – Ale na 
nowe sytuacje reaguje agresją 
i piskiem. Wymaga wówczas 
stanowczej reakcji, wytłuma-
czenia i przeczekania napadu 
agresji. Kiedyś konieczne było 
stosowanie siły, czyli przytrzy-
mywanie Bartosza. Teraz zda-
rza się to o wiele rzadziej.

Trudne do opanowania były 
sytuacje na przykład w sklepie, 
gdzie chłopak chciał, aby ko-
niecznie kupić mu coś, co so-
bie upatrzył i zabierał to z pó-
łek. Jeżeli tego nie dostał, re-
agował agresją. W sklepach w 
Połajewie panie ekspedientki 
znają sytuację i nie stwarzają 
problemu. Niestety, nieco ina-
czej wygląda sytuacja w miej-
scach, gdzie Bartosza nie zna-
ją. Bywały sytuacje, gdzie obcy 
ludzie w sklepie oskarżali ro-
dziców o złe wychowywanie 
syna i nie rozumieli sytuacji. 
Wynika to z braku podstawo-
wej wiedzy o autyzmie, a nie ze 
złej woli.

Ze względu na długie kolej-
ki terapię w „Pro Futuro” Bar-
tosz rozpoczął dopiero po roku 
od diagnozy. Uczęszcza na nią 
dwa razy w miesiącu od ośmiu 
lat. Ponadto przez dwa lata 
korzystał z terapii w Porad-
ni Wad Mowy i Słuchu w Pile. 

Gdy chodził do przedszkola w 
Połajewie, uczestniczył w pro-
gramie wczesnego wspoma-
gania rozwoju. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu mat-
ki Bartosz otrzymał dofi nanso-
wanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego w ramach specjali-
stycznych usług opiekuńczych. 
Dzięki tym środkom możliwe 
było opłacenie terapii prowa-
dzonej przez psychologa i neu-
rologopedę. 

Aktualnie pracuje z Barto-
szem pedagogiem specjalnym 
z Centrum Wspierania Roz-
woju Dziecka w Poznaniu na 
Osiedlu Stefana Batorego. Po-
nadto rodzice dwa razy w tygo-
dniu zawożą syna do Ośrodka 
Terapii i Promocji Zdrowia Psy-
chicznego w Szamotułach na 
biofeedbac i raz w tygodniu do 
Gabinetu Edukacyjno-Terapeu-
tycznego „Atyz” w Bogdanowie 
koło Obornik. Gdy udało się 
zebrać pieniądze z wpłat 1%, 
możliwe stały się wyjazdy na 
specjalistyczne turnusy rehabi-
litacyjne w Wiśle i w Ochotnicy 
Dolnej koło Zakopanego. 

Do szkoły podstawowej Bar-
tosz uczęszcza w Połajewie, 
gdzie dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli, dyrektor Lucyny 
Stolcman i Elżbiety Ignaszczak 
– pedagoga ze Szkoły Specjal-
nej w Kowanówku ma dostęp 
do wszystkich potrzebnych ma-
teriałów edukacyjnych i inspiru-
jące zajęcia. Jeździ do poznań-
skich teatrów i „Areny”, gdzie 
obejrzał przedstawienie „Królo-
wa lodu”. Bywa na szkolnych ja-
sełkach i innych imprezach. Ro-
dziców wspierają organizacje 
pozarządowe „Pro Futuro” i Sto-
warzyszenie Rodziców Dzie-
ci Niepełnosprawnych w Poła-
jewie, a także znajomi. Zofi a i 
Henryk każdego dnia starają się 
zapewnić Bartoszowi optymal-
ne warunki rozwoju. 

Niestety, wiąże się to z 
ogromnymi kosztami, które 
mimo otrzymanych dofi nan-
sowań i tak znacznie przekra-
czają możliwości fi nansowe 

rodziny. Dwutygodniowy tur-
nus rehabilitacyjny dla dziec-
ka z autyzmem kosztuje mi-
nimum 6.200 złotych. W tym 
roku Bartosz prawdopodobnie 
nie będzie mógł z niego sko-
rzystać ze względu na brak 
pieniędzy. 

Sen z powiek spędza rodzi-
com także lęk o przyszłość 
syna. Niestety, w Polsce nie ma 
systemu wsparcia dla osób z 
autyzmem, szczególnie doro-
słych. Brakuje specjalnych do-
mów pomocy, w których chorzy 
mieliby zagwarantowaną opie-
kę – taką, jakiej potrzebuje oso-
ba z autyzmem; jest ona naj-
częściej traktowana jako czło-
wiek z chorobą psychiczną. 

– Największym moim ma-
rzeniem jest – mówi pani Zo-
fi a – by dzięki staraniom leka-
rzy, terapeutów i naszym moje 
dziecko mogło kiedyś przyjść 
do mnie i samo z siebie powie-
dzieć: mamo, kocham cię.

*
Darowizny na rehabilita-

cję i leczenie Bartosza moż-
na wpłacać na konto Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa: 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994 z dopiskiem: 
12097 Erpel Bartosz. Można 
też ofi arować swój 1% wpisu-
jąc KRS 0000037904 w zezna-
niu podatkowym za rok 2017.

Monika
Janc
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By dziecko 
mogło powiedzieć 
– mamo, kocham cię
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Sandra Riemer i jej mąż 
Marcin do listopada ze-

szłego roku byli szczęśli-
wymi rodzicami trzyletnie-
go obecnie Michała. Wów-
czas ich synek zaczął skar-
żyć się na ból nóg. Rodzi-
ce udali się do lekarza ro-
dzinnego, który stwierdził, 
że przyczyną może być za-
palenie stawów albo zmia-
na obuwia. Pomimo przepi-
sanych leków ból nie ustę-
pował. Michałek coraz bar-
dziej cierpiał. 

Kolejny krok to szpital w 
Kaliszu, gdzie lekarze po-
czątkowo również podejrze-
wali chorobę stawów. Wyko-
nano poszerzone badania. 
Wyniki były na tyle niepoko-
jące, że rodziców skierowa-
no do Poznania. W lutym Mi-
chał trafi ł do Kliniki Onkolo-
gii, Hematologii i Transplan-
tologii Pediatrycznej Szpitala 
Klinicznego im. Karola Jon-
schera w Poznaniu, w któ-
rej stwierdzono ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną. W 
styczniu pani Sandra urodzi-
ła drugiego synka. Rodzice, 
zamiast cieszyć się nowo na-
rodzonym dzieckiem, musie-
li czas podzielić między do-
mem a szpitalem i zmierzyć 
się z ciężką chorobą ich star-
szego dziecka. 

– Dla nas jest to sytuacja 
nieoczekiwana i najgorsza 
z możliwych. Prawie przez 
trzy lata synek był zdro-
wym, radosnym dzieckiem. 
W szpitalu z Michałkiem był 
mąż, a ja w domu z naszym 
miesięcznym synkiem. Nie-
stety, po kilku dniach mąż 

Troska o jak najlepsze wa-
runki do ratowania życia i 

zdrowia oraz leczenia pacjen-
tów jest priorytetem Szpita-
la w Puszczykowie im. prof. 
Stefana Tytusa Dąbrowskie-
go. Rozpoczął się tam drugi 
etap budowy bloku operacyj-
nego, której całkowity koszt 
wynosi 18 milionów złotych. 
Pieniądze na tę inwestycję po-
chodzą z budżetu Powiatu Po-
znańskiego, a także ze środ-
ków własnych szpitala. 

31 stycznia w siedzibie pla-
cówki odbyło się podpisanie 
umowy z wykonawcą prac, w 
którym uczestniczył m.in. sta-
rosta poznański Jan Grabkow-
ski i prezes Zarządu szpitala 

Ewa Wieja. Dzięki inwestycji 
poprawi się jakość świadczo-
nych usług medycznych i ja-
kość pracy personelu. Powsta-
nie pięć nowoczesnych sal ope-
racyjnych oraz centralna stery-
lizatornia usytuowana w piwni-
cy. Wszystkie prace związane 
z budową bloku operacyjnego 
mają się zakończyć w przecią-
gu 15 miesięcy. 

Jak poinformowała rzecznicz-
ka prasowa szpitala Marzena 
Rutkowska-Kalisz, za pośrednic-
twem strony internetowej www.
powiat.poznan.pl, w szpitalu od 
ponad roku działa, zrealizowany 
w ramach pierwszego etapu bu-
dowy, nowy szyb windowy, któ-
ry umożliwi bezpośredni trans-

port chorych z oddziałów na 
blok operacyjny. Będą nowe sto-
ły operacyjne, aparatura do znie-
czulania i oświetlenie. Wyposa-
żenie to koszt kolejnych 3 milio-
nów złotych.

Szpital w Puszczykowie jest 
placówką o bardzo wysokich 
standardach usług, zatrudniają-
cą wysokiej klasy fachowców. W 
szpitalu jest 17 oddziałów, m.in. 
oddział ortopedii i traumatolo-
gii narządu ruchu, gdzie wyko-
nuje się zabiegi z zakresu orto-
pedii i chirurgii urazowej, a tak-
że specjalistyczne operacje z za-
kresu endoprotezoplastyki sta-
wów. Jest również oddział opie-
kuńczo-pielęgnacyjno-rehabi-
litacyjny, na którym przebywa-

ją pacjenci przewlekle chorzy 
wymagający całodobowej opie-
ki oraz oddział opieki paliatyw-
no-hospicyjnej. 

Szpital w Puszczykowie po-
szukuje wolontariuszy do po-
mocy chorym na oddziale opie-
ki paliatywno-hospicyjnej. Wy-
kształcenie ani przygotowa-
nie medyczne nie jest wyma-
gane. Placówka zapewnia bez-
płatne szkolenie. Chodzi o nie-
wielką pomoc personelowi me-
dycznemu, a przede wszystkim 
o dotrzymanie towarzystwa pa-
cjentom tego oddziału. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać pod numerami telefonów: 
519  610  787, (61) 89 84  174 lub 
(61) 89 84 171. oprac. kk. 

dostał infekcji i nie mógł dłu-
żej przebywać z chorym. Mu-
siałam więc przyjechać do 
szpitala i zostawić młodsze 
dziecko pod opieką rodziców 
– mówi pani Sandra.

Michał ma zapewnio-
ną bardzo dobrą opiekę le-
karzy i pielęgniarek. Nieste-
ty na warunki, które panu-
ją na oddziale, personel nie 
ma już wpływu. Rodzice śpią 
na podłodze na karimatach, 
często pod łóżeczkami swo-

ich dzieci. Szefostwo klini-
ki od kilku lat robi wszyst-
ko, co w ich mocy, by władze 
centralne przekazały około 
30 milionów złotych na bu-
dowę nowej, dziecięcej kli-
niki onkologicznej. To wła-
śnie w niej miałyby się znaj-
dować między innymi jed-
no- lub dwuosobowe sale z 
łóżkami dla rodziców, po-
kój do spotkań z psycholo-
giem oraz zaplecze socjalne. 
Działka, projekt oraz wszyst-

kie pozwolenia już są. Bra-
kuje nadal pieniędzy.

Maż pani Sandry, obec-
nie na zwolnieniu lekar-
skim, otrzymuje 80 procent 
najniższego wynagrodzenia. 
W sytuacji, gdzie średnio le-
czenie białaczki trwa około 
dwóch lat, mało realne jest, 
aby powrócił do pracy. Musi 
przecież pomagać i wspie-
rać żonę. Grozi im życie z sa-
mych tylko z zasiłków.

W podobnej sytuacji jak 
państwo Riemer jest w Pol-
sce wiele rodzin. Z roku na 
rok przybywa dzieci chorują-
cych na różne odmiany biała-
czek. Zachęca się kobiety do 
rodzenia dzieci, ale kiedy na 
świat przychodzi chore, nie-
pełnosprawne dziecko, jego 
rodzice boleśnie doświad-
czają niewydolności naszego 
systemu lecznictwa. Nie za-
pewnia on opieki psycholo-
gicznej po opuszczeniu szpi-
tala, rehabilitacji czy godzi-
wych warunków szpitalnych, 
w których muszą przebywać 
często miesiącami rodzice ze 
swoimi dziećmi. Często oni 
sami muszą zbierać pienią-
dze na ratowanie zdrowia i 
życia swoich pociech.

STANISŁAW FURMANIAK

Choroba dziecka
– dramat rodziców

Poprawić jakość leczenia

Dziecko boleśnie dotknięte chorobą onkologiczną 
nie może pozostać w szpitalu samotne, 
bez stałej i serdecznej obecności matki. 
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To miała być zwyczaj-
na noc. Przed północą 

ostatni mejl wysłany z do-
mowego laptopa, buziak na 
dobranoc, ciepła piżama i 
czysta pościel. Potem po-
tężny huk, świst, a w koń-
cu fala ognia na wysokość 
blisko 30 metrów. Miesz-
kańcy ulicy Gnieźnieńskiej 
w Murowanej Goślinie (po-
wiat poznański, wojewódz-
two wielkopolskie), aby się 
ratować, uciekali boso, z 
dziećmi na rękach, w kap-
ciach i nocnych koszulach, 
zostawiając za sobą doro-
bek całego życia. 

W nocy z 25 na 26 stycznia 
tego roku doszło w tej miej-
scowości do wybuchu gazo-
ciągu zbudowanego w la-
tach 70 ubiegłego wieku. Jak 
informują media, najpraw-
dopodobniej stary spaw łą-
czący ze sobą fragmenty 
rur pękł pod naporem zie-
mi. Gaz zmieszał się z po-
wietrzem, a następnie zapa-
lił. Pożar było widać z kilku-
dziesięciu kilometrów, a na 
rozświetlonym niebie – wiel-
ką łunę. Spłonęły trzy domy i 
jedno pomieszczenie gospo-
darcze. W akcji ratowniczej 
brało udział 160 strażaków i 
80 policjantów. 

Niewielkie miasteczko 
przez parę godzin było w 
centrum uwagi reporterów 
telewizyjnych, radiowych i 
prasowych. Także gapiów, 
którzy smartfonami robili 
zdjęcia i nagrywali fi lmy. By-
najmniej nie po to, aby poka-
zać straty. Obok stali miesz-
kańcy bezradnie patrząc na 
ogień. Dzieci w szoku, doro-
śli w szoku. Ich życie w cią-
gu paru minut stało się pie-
kłem. Resztkami sił odpo-
wiadali twierdząco na py-
tanie służb o imię i nazwi-
sko – „Tak, to ja…”. Trzeba 
było sprawdzić, czy wszyscy 
żyją. Dowody osobiste, karty 
do bankomatu, świadectwa 
szkolne i wszelkie inne do-
kumenty zostały w palących 
się domach. Pogorzelcy stra-
cili też najcenniejsze rodzin-
ne pamiątki, sprzęt, ubrania, 
praktycznie wszystko. Nie to 
jest jednak najgorsze.

Piekło tamtej nocy zosta-
nie w ich pamięci na długo. 
Dramatyczne chwile uciecz-
ki, byle jak najdalej, aby nie 
czuć zagrożenia, strachu, 
gorąca. By ocalić życie naj-
bliższych i własne. Wtedy 
tylko to się liczyło.

26 stycznia rano jak co 
dzień śledzę doniesienia 

prasowe w Internecie. W jed-
nym z materiałów znajdu-
ję konkluzję: „Nikt nie ucier-
piał” (nie było ofi ar śmier-
telnych). Patrzę na fotogra-
fi e ogromnej wyrwy w zie-
mi, buchającego ognia, zwę-
glonych do reszty domów, 
w których parę chwil wcze-
śniej toczyło się spokojne ży-
cie. Wiele nie trzeba, aby do-
strzec ogromną skalę cier-
pienia tych ludzi. Ucierpie-
li wszyscy, a najbardziej ci, 
których domy były położone 
nieopodal gazociągu. 

Wzruszająco tamte chwi-
le grozy opisała Monika Pa-
luszkiewicz z Urzędu Mia-
sta i Gminy Murowana Go-
ślina w tekście pod tytułem 
„Niesamowita moc ludzi”, 
opublikowanym 28 stycznia 
w serwisie informacyjnym 
www.powiat.poznan.pl. Nie-
samowita moc, bo płynąca 
prosto z serca, z własnej ini-
cjatywy, po prostu z ludzkiej 
życzliwości. Do miejscowe-
go ośrodka pomocy społecz-
nej dzień po wybuchu ludzie 
przynosili rozmaite dary – 
żywność, środki higieniczne, 
ubrania, buty, koce, wszelkie 
artykuły pierwszej potrzeby. 
Każdy dzielił się tym, co miał 
i co pogorzelcom było naj-
bardziej niezbędne.

W noc pożaru wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann zwołał konferencję 
prasową. Kilka dni później 
z mieszkańcami Murowanej 
Gośliny spotkała się wicewo-
jewoda Marlena Maląg. Po-
moc fi nansową poszkodowa-
ni otrzymali właśnie od wo-
jewody i spółki Gaz-System. 
Spółka pokryła też wszystkie 
koszty związane z naprawą 
szkód. Tydzień później roz-
poczęły się prace związane 
z wyburzaniem domów do-
szczętnie spalonych. Obecny 
na miejscu starosta poznań-
ski Jan Grabkowski poinfor-
mował, że Powiat Poznański 
wkrótce wyposaży komisa-
riat policji w samochód tere-
nowy ułatwiający dojazd na 
akcje ratownicze. 

Wybuch i pożar w Muro-
wanej Goślinie pokazał, że 

nie brak ludzi gotowych w 
każdej chwili pośpieszyć z 
pomocą. Niestety pokazał 
też, że nie brak i takich, co 
w nieopisanej ludzkiej trage-
dii dopatrują się sensacji. In-
ternetowe komentarze na te-
mat poszkodowanych: „Ci to 
dopiero teraz się wzbogacą! 
Tyle kasy dostali!” lub: „Ko-
smetyki dla alergików i lap-
top do nauki to nie są arty-
kuły pierwszej potrzeby” (ko-
mentarz pojawił się pod jed-
nym z tekstów zawierają-
cych informacje, co potrzeb-
ne jest trzem najbardziej po-
szkodowanym rodzinom) 
nie pomagają w powrocie do 
normalności, w odbudowa-
niu równowagi psychicznej. 
Dzień po zdarzeniu ludzie z 
ciekawości przejeżdżali koło 

miejsca wybuchu, aby zrobić 
sobie „selfi e” na miejscu po-
gorzeliska. Czytam informa-
cję na ten temat i nie mogę 
uwierzyć, że czyjąś tragedię 
można wykorzystać, aby po-
chwalić się „niepowtarzal-
nym” zdjęciem na „Facebo-
oku”, zwrócić na siebie uwa-
gę przez zebranie odpo-
wiedniej liczby polubień. To 
najlepszy dowód na to, jak 
zgubny niekiedy wpływ mają 
na człowieka nowe techno-
logie. Najważniejsze – być 
na topie i w centrum zain-
teresowania. Być może tyl-
ko dopóty, dopóki podobna 
trauma nie dotknie jego sa-
mego.

KAROLINA KASPRZAK

Ocalić życie
najbliższych
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Po wybuchu gazociągu w ziemi pozostała ogromna wyrwa.

Jeden z domów, które spłonęły doszczętnie. 



STRONA8 MARZEC 2018

Z okazji przypadającego 4 lu-
tego Światowego Dnia Wal-

ki z Rakiem w różnych mia-
stach Polski, w tym w Pozna-
niu, przeprowadzano akcje, 
happeningi i spotkania mające 
na celu profi laktykę nowotwo-
rową. Wydarzenia te były adre-
sowane do osób chorych i ich 
rodzin, a także dla ludzi, którzy 
chcą poszerzać wiedzę w tym 
temacie.

3 lutego w siedzibie Wielko-
polskiego Centrum Onkologii w 
Poznaniu, w ramach tak zwa-
nych „Drzwi otwartych”, pacjen-
ci i ich najbliżsi mogli skorzy-
stać z bezpłatnych prelekcji, po-
rad specjalistycznych, a także z 
badań. Były m.in. pogadanki na 
temat upowszechniania zaleceń 
Europejskiego Kodeksu Walki z 
Rakiem, pomiary ciśnienia tęt-
niczego i cukru we krwi, anali-
za składu ciała i inne. Informa-
cji oraz porad udzielały orga-
nizacje zajmujące się tematyką 
zdrowia. Wśród nich – Stowa-
rzyszenie Chorych na Czernia-
ka, Poznański Klub „Amazon-

Aby zawsze byli otaczani 
troskliwą opieką przyno-

szącą nadzieję w smutku i cier-
pieniu – życzenia z okazji przy-
padającego 11 lutego Świato-
wego Dnia Chorego składa-
no na uroczystym spotkaniu 
z chorymi i niepełnosprawny-
mi w Centrum Animacji Kultu-
ry w Dusznikach w wojewódz-
twie wielkopolskim. Organiza-
torem tego spotkania było Sto-
warzyszenie na rzecz Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Duszek”. 

W piątkowe przedpołudnie 
9 lutego utalentowane osoby z 
niepełnosprawnością dzieliły się 
pasją artystyczną z gośćmi wy-
darzenia – przy stołach zasiedli 
przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych, osoby starsze, 
chore i ze znacznymi niepeł-
nosprawnościami, ich rodzice i 
opiekunowie. 

Prezes Stowarzyszenia „Du-
szek” Krystyna Rutkowska wraz 
z Marią Woźniak, radną powia-
tową, zaangażowaną w niesie-
nie pomocy chorym i cierpią-
cym, zaprosiły do wysłuchania 
hymnu pod tytułem: „Błogosła-
wieni miłosierni” dedykowanego 
chorym i ich bliskim. Hymn wy-
konali podopieczni Stowarzy-
szenia. 

Był również „Walc z frędzlami” 
w wykonaniu uczestników miej-
scowego Warsztatu Terapii Za-
jęciowej, który powstał w 2012 
roku z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny w Dusznikach oraz Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Goście mogli zobaczyć efek-
ty, jakie daje systematyczna pra-
ca rehabilitacyjno-terapeutycz-
na realizowana w ramach co-
dziennych zajęć warsztato-
wych. Uczestnicy łatwo nawią-
zują kontakty z ludźmi, chętnie 
występują na scenie, a oklaski 
widowni za każdym razem dają 
im radość i poczucie spełnie-
nia. Pięknie potrafi ą improwizo-
wać w tańcu, co pokazał układ 
taneczny do piosenki „Przez twe 
oczy zielone” Zenona Martyniu-
ka, lidera zespołu „Akcent”. W 
nim jedną z głównych ról grał 
Dominik Patan, który z gitarą 
chętnie pozował do zdjęć. 

Z kilkoma utworami muzycz-
nymi wystąpili również uczest-
nicy WTZ w Szamotułach pro-
wadzonego przez Zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi. Przedstawienie te-
atralne pod tytułem: „Jak szyb-
ko mija czas”, czyli pełną humo-
ru opowieść szczęśliwego mał-
żeństwa, przygotowali miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Jasieńcu. Spotkanie umilił po-
nadto konkurs gwary wielkopol-
skiej, zagadki, quiz „Jaka to me-
lodia” i wspólna zabawa. 

tów z chorobami nowotworowy-
mi. Od przeszło dwudziestu lat 
realizujemy inicjatywy ukierun-
kowane na wzrost świadomo-
ści onkologicznej. Nowotworom 
można zapobiegać przez zdro-
wy styl życia. Przed rozwinię-
ciem choroby mogą ustrzec ba-
dania profi laktyczne wykonywa-
ne co pewien czas. Podczas do-
rocznych spotkań z okazji Świa-
towego Dnia Walki z Rakiem w 
naszym szpitalu można poroz-
mawiać z osobami, które wygra-
ły walkę z rakiem – powiedziała 
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-
Sroka, kierownik Zakładu Epide-
miologii i Profi laktyki Nowotwo-
rów Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii. 

W ramach „Drzwi otwartych” 
członkowie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Me-
dycyny IFMSA – Poland przygo-
towali ciekawą akcję pod tytu-
łem: „Zapytaj studenta medycy-
ny”, porady zdrowotne i diete-
tyczne. Kobiety mogły skorzy-
stać z instruktażu malowania 
twarzy. 

STANISŁAW FURMANIAK

Wiedzieć 
więcej o raku

Zdrowe i prawidłowe odżywianie
jest ważne nie tylko podczas choroby.

Można było wykonać m.in. pomiar tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu. 

Wiele osób chciało skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów.

Dla kobiet –
instruktaż malowania twarzy. 

ki”, Stowarzyszenie Pacjentów 
Leczonych Radioterapią i Pol-
skie Towarzystwo Stomijne „Po-
lilko”. Było również stoisko Od-
działu Wielkopolskiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, przy 
którym pracownicy tej instytucji 
udzielali odpowiedzi na pytania 
o świadczenia medyczne i pro-
gramy profi laktyczne fi nansowa-
ne przez NFZ. 

– Wielkopolskie Centrum On-
kologii – to szpital zajmujący się 
diagnostyką i leczeniem pacjen-
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Obchodzony dorocznie Świa-
towy Dzień Chorego jest świę-
tem ustanowionym przez Pa-
pieża Jana Pawła II w dniu 13 
maja 1992 roku. Obchody mają 
na celu zwrócenie uwagi na los 
chorych i cierpiących, ich trud-
ną sytuację wynikającą m.in. z 
niewystarczającego wsparcia 
społecznego w przezwycięża-
niu barier np. w dostępie do le-
czenia i rehabilitacji. Światowy 
Dzień Chorego poszerza wie-
dzę w kwestii codziennego ży-
cia, potrzeb oraz problemów lu-
dzi przewlekle chorych. Na ten 
temat wciąż wiemy zbyt mało. 

Często nie mamy świadomości, 
ile wysiłku muszą znosić chorzy 
i niepełnosprawni, choćby w ob-
liczu utrudnionego dostępu do 
lekarstw, środków opatrunko-
wych i higienicznych, świadczeń 
rehabilitacyjnych czy opieki dłu-
goterminowej. 

Nieocenioną rolę w rehabi-
litacji i terapii osób z niepełno-
sprawnością i przewlekle cho-
rych pełnią organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się właśnie ich 
kompleksowym wspieraniem na 
każdym etapie życia. 

KAROLINA KASPRZAK

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO W DUSZNIKACH 

Jaki jest los cierpiących
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Życzenia dla osób z niepełnosprawnościami, 
starszych i przewlekle chorych.

Improwizacje artystyczne w wykonaniu uczestników WTZ 
w Dusznikach.

Wśród życzliwych ludzi. 

Śpiewają uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Szamotułach.

Dominik Patan chętnie pozował do zdjęć.
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31 stycznia w Kostrzynie 
w sali „Kostrzynianka” 

odbyło się przedstawienie pt. 
„Jasełka z kolędowaniem” za-
prezentowane przez uczest-
ników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Drzązgowie przy 
Stowarzyszeniu Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Ra-
zem”. 

Wydarzenie uświetnił wy-
stępem zespół wokalny dziew-
cząt ze Szkoły Podstawo-
wej w Czerlejnie. Po jaseł-
kach gościnnie wystąpił wraz 
z uczestnikami WTZ Kostrzyń-
ski Chór Seniora „Złota Jesień”. 
Wspólnie odśpiewano kolędy, 
a tekst pieśni „Lulajże Jezuniu” 
nasi podopieczni „zamigali” w 
polskim języku migowym. Na 
zakończenie uczennica II kla-

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Kórniku po 

sześciu latach funkcjonowa-
nia doczekał się swojej na-
zwy. Od 1 marca tego roku na-
zwa placówki brzmi: „Gościn-
ni”. ŚDS ma również znak gra-
fi czny, dzięki któremu jest bar-
dziej rozpoznawany i kojarzo-
ny ze wsparciem osób z nie-
pełnosprawnością, wymagają-
cych długotrwałej opieki oraz 
pomocy w pełnieniu ról spo-
łecznych.

ŚDS w Kórniku rozpoczął 
działalność 1 marca 2012 roku. 
Jest prowadzony przez Gmi-
nę Kórnik w powiecie poznań-
skim. Obejmuje wsparciem do-
rosłe osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i problema-
mi zdrowia psychicznego za-
mieszkujące na terenie gminy 
Kórnik. Zajęcia odbywają się 
w dni powszednie – od ponie-
działku do piątku, każdego dnia 
trwają sześć godzin. Uczestnicy 
ŚDS mają zapewniony dowóz 
na zajęcia oraz powrót po za-
jęciach do miejsca zamieszka-
nia. W większości są nimi pod-
opieczni Kórnickiego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka”, które 
zostało utworzone w 2002 roku.

W województwie wielko-
polskim działa infolinia 

onkologiczna. Osoby z cho-
robą nowotworową i ich naj-
bliżsi pod numerem telefonu 
(61) 878 53 91 mogą uzyskać 
informacje na temat metod 
leczenia, placówek specjali-
stycznych i opieki paliatyw-
no-hospicyjnej, możliwości 
uzyskania sprzętu medycz-
nego i rehabilitacyjnego, sto-
warzyszeń i fundacji wspie-
rających pacjentów. Inicja-
torzy infolinii onkologicznej 
zapewniają pełną anonimo-
wość oraz dyskrecję. 

sy gimnazjum Wiktoria zaśpie-
wała solo utwór „Mario, czy już 
wiesz?”

Obecni byli przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Kostrzy-
nie, radni, sołtysi, szkolne de-
legacje, członkowie lokalnych 
organizacji, darczyńcy i przy-
jaciele stowarzyszenia, miesz-
kańcy gminy i okolic.

Występ nagrodzono owacja-
mi na stojąco. Artyści i opieku-
nowie byli dumni, że docenio-
na została ich praca włożona 
w przygotowanie przedstawie-
nia. „Jasełka z kolędowaniem”, 
w którym wraz z uczestnika-
mi WTZ wystąpiły dzieci, mło-
dzież szkolna i seniorzy, do-
wiodły, że integracja społecz-
na w naszej gminie przynosi 
wspaniałe efekty. ŻS

Jasełka, kolędy

Infolinia onkologiczna
Wielkopolska infolinia on-

kologiczna powstała z inicja-
tywy Stowarzyszenia „Psy-
che Soma Polis” oraz Funda-
cji „Dobrze, że jesteś”. Obie or-
ganizacje pozarządowe zaj-
mują się wspieraniem osób z 
chorobą nowotworową i ich 
najbliższych. Projekt powstał 
dzięki wsparciu Miasta Po-
znań, Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego, Wiel-

kopolskiego Centrum Onkolo-
gii w Poznaniu oraz Koła Na-
ukowego Profi laktyki Nowo-
tworowej i Readaptacji Cho-
rych „rak-OFF” działającego 
na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. 

Przy telefonach dyżuru-
ją wolontariusze dysponują-
cy wiedzą na temat profi lak-
tyki onkologicznej, form i kon-
sekwencji leczenia chemiote-

rapią, a także wiadomościami 
z zakresu psychologii i medy-
cyny. Dzwoniąc na tę infolinię 
można otrzymać m.in. adresy 
i numery telefonów specjali-
stycznych poradni oraz ośrod-
ków zapewniających wspar-
cie osobom z diagnozą no-
wotworu. Infolinia jest czynna 
od poniedziałku do czwartku 
(z wyjątkiem świąt) w godz. 
16.30 – 20.00. oprac. kk

„Gościnni”
zapraszają

Wsparcie jest realizowane w 
ramach zajęć z muzykoterapii, 
choreoterapii, fi zykoterapii, bi-
blioterapii, terapii zajęciowej 
(ukierunkowanej na wzmacnia-
nie samodzielności przez udział 
uczestników w zajęciach pla-
stycznych i pracach technicz-
nych), treningów z zakresu go-
spodarstwa domowego, zajęć 
kulturalnych, socjoterapeutycz-
nych i innych. 

Kórnicki ŚDS jest usytuowa-
ny przy ul. 20 Października 69. 
Budynek nie posiada barier ar-
chitektonicznych. Został w nim 
przeprowadzony gruntowny re-
mont, m.in. dzięki wsparciu fi -
nansowemu instytucji publicz-
nych jak PFRON i Gmina Kór-
nik. Przy budynku znajduje się 
ogród i taras, gdzie uczestnicy 
mogą spędzać czas w okresie 
wiosenno-letnim. Placówka zo-
stała tak przygotowana i wypo-
sażona, aby spełniała wszystkie 
wymagane standardy dostęp-
ności, a przede wszystkim, by 
była miejscem, w którym oso-
by z niepełnosprawnością będą 
czuły się komfortowo i bez-
piecznie. 

Więcej informacji na temat 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Gościnni” w Kórni-
ku można uzyskać pod nr tel. 
515  229  671 lub za pośrednic-
twem strony na portalu spo-
łecznościowym „Facebook”: 
www.facebook.com/SDS.KOR-
NIK. Na tej stronie systematycz-
nie zamieszczane są aktualno-
ści z życia Domu, a także zdję-
cia prezentujące sukcesy i rado-
ści uczestników. „Gościnni” za-
praszają. oprac. kk.  F
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Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomo-

cy „Gościnni” w Kórniku w po-
wiecie poznańskim w ramach 
zajęć rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych w 2017 roku pozna-
wali kulturę i zwyczaje różnych 
państw. 

Celem było poszerzenie wie-
dzy oraz nabycie umiejętności 
przydatnych w codziennym ży-
ciu. Osoby z niepełnosprawno-
ścią chętnie angażowały się w 
zajęcia. Były atrakcyjne, bo tera-
peuci każdego miesiąca przybli-
żali inny kraj. 

W styczniu była to Francja, w 
lutym – Madagaskar, w marcu – 
Włochy, w kwietniu – Hiszpania, 
w maju – Stany Zjednoczone, w 
czerwcu, lipcu i sierpniu – Węgry 
i Chiny, we wrześniu – Rosja, je-
sienią zaś były to kraje jak Niem-
cy i Polska. Każda „lekcja” do-
starczyła uczestnikom niezapo-
mnianych wrażeń. Nabytą wie-
dzą mogli podzielić się w do-
mach z rodzicami i przyjaciółmi.

Ciekawe dla uczestników było 
na przykład poznawanie przy-
praw, zapachów oraz smaków 
kuchni francuskiej, nauka języka 
malgaskiego czy zasad jedzenia 
pałeczkami chińskimi. Z pomo-
cą kadry terapeutycznej przygo-
towali bal afrykański. 

W kuchni ciągle pachniało ja-
kąś nową potrawą – w ramach 
treningu kulinarnego uczestni-
cy przygotowywali m.in. wło-
ską lazanię, popcorn, hambur-
gery, strucle z jabłkami, golon-
kę po bawarsku i inne. Chociaż 
wszystkie kraje były ciekawe, 
uczestnikom najbardziej przy-
padł do gustu miesiąc polski. 

KAROLINA KAPCZYŃSKA

KATARZYNA KUSEK
GRABINY

Może
za jakiś czas

Może za jakiś czas
prawda 
przestanie nosić
przyciemnione okulary,
a Temida po omacku
wymierzać 
sprawiedliwość.
Cierpliwość wyda owoc
tak wyborny w smaku
jak wino
z winnic najlepszych.
A praca 
klejnotem rozbłyśnie
w dłoniach utrudzonych.
Z ziemi
mądrość wyrośnie
jak dąb rozłożysty,
i da wytchnienie 
maluczkim.
Może za jakiś czas…

Pytania
bez odpowiedzi

Gdzie płyną
łez wezbrane potoki
i dokąd zmierza
rzeka losu ludzkiego?
A krzyk niewiniątek
jaki owoc zrodzi?
Po co jak oszalały
czas pędzi do przodu
jak czterech jeźdźców
apokalipsy? I czyim 
sprzymierzeńcem
jest Śmierć
co na głupca czyha?
Może odpowiedź
znajdziesz zmierzchem 
purpurowym, 
gdy pod ręką twoją
będzie tylko nadzieja.
Albo zasypiając
w ciszy poznasz prawdę. 

Dookoła świata 
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Niewidomy matematyk? 
Jak to! Uczył w szkole w 

Owińskach czy w Laskach? 
Gdyby o to chodziło, nie na-
leżałoby się dziwić. Mieliśmy 
przecież w kraju kilku takich 
nauczycieli. 

Jednym z nich był mój na-
uczyciel matematyki w Laskach 
pod Warszawą. To pan Lech, 
całkowicie niewidomy człowiek, 
który na dodatek miał dysfunk-
cję ruchu. Uczył świetnie, toteż 
umieliśmy dużo. Również niewi-
domym nauczycielem matema-
tyki w Laskach był pan Magner, 
tyle że mnie już tam nie było. Za 
moich czasów uczyli tam kolejni 
niewidomi nauczyciele: pan Jó-
zefowicz uczył języka rosyjskie-
go, a pan Gryglas geografi i. Tak 
więc być niewidomym nauczy-
cielem, chociaż niezbyt często, 
zdarza się.

Jednak w tym przypadku nie 
o to chodzi. Pragnę opowie-
dzieć o wybitnym niewidomym 
matematyko-fi zyku, który co 
prawda również uczył innych 
– jako korepetytor, ale przede 
wszystkim był wybitnym na-
ukowcem, profesorem pracują-
cym w Instytucie Matematycz-
nym Polskiej Akademii Nauk.

Ten niebywały przypadek 
zdarzył się, i to u nas – w Pol-
sce! Proszę sobie wyobrazić, 
że wbrew temu, co uważają lu-
dzie niezorientowani, żyjemy w 
kraju wyjątkowym. Stanowimy 
tak bardzo rozwinięty naród, że 
potrafi my wykształcić i zatrud-
nić z sukcesem nie tylko niewi-
domych nauczycieli, ale nawet 
niewidomych naukowców. Jed-
nym z nich był świętej pamię-
ci Witold Kondracki. Dla osób, 
które go nie znały, był profeso-
rem. Dla grona bliskich po pro-
stu Witkiem. Przyjaźniliśmy się 
przez wiele lat. To dla mnie 
wielki zaszczyt, gdy jako osoba 
młodsza od niego o 7 lat, mo-
głem stać się jego przyjacielem. 
Nie jestem naukowcem, nie 

mam tak ogromnej wiedzy, jaką 
dysponował Witek, a mimo to 
udało mi się zdobyć jego zaufa-
nie i przyjaźń. A to w jego przy-
padku znaczyło bardzo wiele. 

Nawet nie wiem, jak przed-
stawić to, co zyskałem dzięki 
tej znajomości. Gdy byłem stu-
dentem, to on wskazał mi dro-
gę przez życie. Zarówno on, 
jak i ja straciliśmy wzrok i sta-
liśmy się osobami ociemnia-
łymi. Ja wcześniej byłem oso-
bą słabowidzącą, a on w pełni 
sprawną. Był ode mnie starszy 
o 7 lat, toteż lepiej wiedział jak 
żyć,  uczyć się, osiągać sukce-
sy i radzić sobie mimo niepeł-
nosprawności. Skorzystałem 
z jego przykładu, by po jakimś 
czasie mu dorównać w różnych 
aspektach. Gdy uznał, że potra-
fi ę wystarczająco dużo, zaprzy-
jaźnił się ze mną, a nasz kon-
takt zmienił się z protekcjonal-
nego na równorzędny, w któ-
rym w niektórych dziedzinach 
również ja mogłem pouczać 
profesora, nikt bowiem nie jest 
w stanie wiedzieć wszystkiego. 

Witek doradzał przyjacio-
łom w tak wielu sprawach, że 
trudno je wymienić. Chodziło 
nie tylko o matematykę i fi zy-
kę, ale także na przykład astro-
nomię, literaturę, podróże, kra-
joznawstwo, kontakty ludzi ze 
zwierzętami, w szczególności 
posiadanie psa przewodnika, 
a także budownictwo, zwłasz-
cza umiejętność efektywnego 
przeprowadzania remontów 
w domu. Korzystałem z jego 
wiedzy i pomocy pełnymi gar-
ściami, by móc wnieść do na-
szej przyjaźni coś od siebie. 
Uczyłem się od Witka tak bar-
dzo naśladowczo, że gdy jako 
matematyko-fi zyk, pokazał mi 
swoje opowiadania, także ja 
zapragnąłem pisać – i piszę, 
chociaż nie ma co ukrywać, on 
pisał po prostu lepiej. Był więc 
nie tylko matematykiem czy fi -
zykiem, ale przede wszystkim 
humanistą, człowiekiem wie-
dzy w jej najobszerniejszym 
ujęciu. Kim więc był ten wybit-
ny człowiek?

Witold Maurycy Kondrac-
ki urodził się 29 września 1950 
roku w Warszawie. Jego ojciec 
(Witold Lucjan) był inżynierem 
elektrociepłownikiem i pocho-
dził z Wileńszczyzny – z Lan-
dwarowa koło Wilna. W rodzi-
nie Kondrackich imię Witold 

było przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, a wobec tej trady-
cji również syn Witka ma takie 
samo imię – Witold Wojciech. 
Z kolei jego syn, a więc jede-
nastoletni wnuk profesora, zo-
stał Witoldem Leonem. Trady-
cja ta nie rozpoczęła się w mo-
mencie, gdy imiona swoich po-
tomków wymyślał Witek, lecz 
była kontynuacją dawnej zasa-
dy. Sam Witek wspominał:

„Pochodzę z żoliborskiej ro-
dziny, której korzenie sięgają 
Wileńszczyzny i może dlatego 
imię Witold przechodzi u nas z 
ojca na syna”. 

Rodzina ta była wierna pol-
sko-litewskim obyczajom. 
Święta Bożego Narodzenia i 
Wielkanocne na Litwie były 
obchodzone według tradycji 
tamtejszych Polaków. W Wi-
gilię obowiązkowo były uszka 
z grzybami smażone na ole-
ju, kutia, śliżyki z mlekiem ma-
kowym, kompot żurawinowy, 
no i oczywiście śledzie, ryby, 
kompot z suszu. Na Wielkanoc 
przygotowywano 6 - 7 rodza-
jów mazurków według starych 
przepisów, na przykład orze-
chowy z dwóch tuzinów żół-
tek z jaj. 

Dziadek Witka (Witold I) był 
maszynistą kolei Warszawsko-
Wileńskiej. Po napaści armii ro-
syjskiej uciekł z rodziną do Or-
nety koło Olsztyna, gdzie jego 
syn, a ojciec Witka (Witold Lu-
cjan), wziął ślub z Ireną Eyczun 
– matką Witka. Pochodziła z 
Kowna, z rodziny ziemiańskiej. 
Jej ojciec (Maurycy Eyczun) był 
od roku 1925 ofi cerem w stop-
niu kapitana. Przez ponad 10 lat 
stacjonował w Częstochowie, a 
następnie przeniósł się do sto-
licy. W latach 1932-34 wybu-
dował na Żoliborzu stojący do 
dzisiaj dom, w którym Witek 
spędził dzieciństwo, młodość i 
większość dorosłego życia, aż 
do niespodziewanej śmierci w 
roku 2015. Witek mieszkał tam 
niemal zawsze, z ośmioletnią 
przerwą, gdy przeprowadził się 
wraz z rodziną na warszawski 
Ursynów. 

Rodzice Witka mieszkali ra-
zem z dziadkami ze strony jego 
matki – Eyczunami. Dom był 
duży, choć jednopiętrowy, po-
jemny. Mógł pomieścić wie-
le osób. W roku 1992 Witek do-
budował doń drugie piętro. Jak 
wspominają członkowie ro-

Polski niewidomy
Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

Witold Kondracki zwiedzał Tajlandię, Kambodżę, Laos, Indie… 
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dziny, podczas wojny pierw-
sze piętro domu było częścio-
wo zburzone, ale wkrótce zo-
stało odbudowane. W czasach, 
gdy władze pozwalały sobie na 
dowolną interpretację prawa, 
także prawa własności, na to 
ledwo co odbudowane pierw-
sze piętro ich domu dokwatero-
wano dwie obce rodziny. Tak-
że w piwnicy mieszkali kwate-
runkowi lokatorzy. Pozostawa-
li tam do lat sześćdziesiątych. 
Dziadkowie Witka oraz rodzi-
ce mieszkali więc z konieczno-
ści jedynie na parterze.

Witek wychowywał się w ro-
dzinie intelektualistów, od któ-
rych się tam aż roiło. Dla przy-
kładu, ojciec Witka (Witold Lu-
cjan) mieszkał w Landwaro-
wie razem z wujkiem, który był 
malarzem. Z kolei mąż jednej 
z trzech sióstr Lucjana – Ireny 
(Ferdynand Ospalec-Ostrowski) 
był zasłużonym ofi cerem pol-
skiego wojska. Jak wielu in-
nych wybitnych Polaków zo-
stał zamordowany w Katy-
niu. Jego córka (Ewa Ostrow-
ska – cioteczna siostra Witka) 
była znaną pisarką. Napisa-
ła kilkanaście powieści dla do-
rosłych i młodzieży, a pod ko-
niec życia także dla dzieci. Jest 
autorką m.in. książek: „Długa 
lekcja”, „Gdzie winą jest dużą”, 
„Owoc żywota twego”, „Nim ja-
błoń zdziczeje”, „Między nami 
niebotyczne góry”.

Witek wspominał:

„Byłem zwyczajnym chło-
pakiem. Lubiłem wspinać się 
na drzewa, nie unikałem bó-
jek z innymi chłopakami. Do-
brze wypadałem w zawodach 
zręcznościowych, trochę gorzej 
grałem w piłkę, więc stawiano 
mnie na bramce. Interesowa-
łem się przyrodą. Całymi go-
dzinami mogłem leżeć bez ru-
chu w trawie obserwując ptaki, 
przyglądać się niestrudzonym 
wysiłkom mrówek i słuchać pa-
sikoników”. 

Joanna, najstarsza córka Wit-
ka, wspomina:

„Za domem był i nadal jest 
duży ogród. W dzieciństwie 
ojca rosły tam owocowe drze-
wa. Pradziadek (Eyczun) upra-
wiał warzywa, dookoła rosły 
piękne kwiaty. Taras, z które-
go schodziło się do ogrodu, był 
otoczony różami. Pod oknem 
rosła wspaniała morelka z 

przepysznymi, słodkimi owo-
cami. Na cześć mojego ojca po-
sadzono orzech włoski, na któ-
ry podobno chętnie właził. Bar-
dzo lubił wspinać się na drze-
wa i we wspinaczkach wygry-
wał konkurencję z kolegami. 
Później także nas, swoje dzie-
ci, uczył wspinania się na to 
drzewo. Orzech rośnie i owo-
cuje do dzisiaj. Interesował się 
przyrodą: wszelkimi robaczka-
mi i różnymi żyjątkami. Chętnie 
oglądał je pod mikroskopem, 
który przynosiła z pracy ciocia 
Zosia. Lubował się w ogląda-
niu albumów i książek. Chętnie 
słuchał przyrodniczych i kra-
joznawczych opowieści przy-
jaciela rodziny, ojca cioci Zosi, 
profesora Karpińskiego, ówcze-
snego dyrektora Puszczy Biało-
wieskiej. Po utracie wzroku na-
dal fascynowała Go przyroda. 
Pamiętał różne szczegóły z ży-
cia roślin i zwierząt, a gdy my-
śmy już byli na świecie, opo-
wiadał nam o nich”.

W latach 1957-1964 Witek 
uczęszczał do szkoły podsta-
wowej na Żoliborzu, a od grud-
nia 1964 roku do Liceum im. 
J. Poniatowskiego. Kondrac-
cy wiedli wtedy dosyć standar-
dowe życie, charakterystyczne 
dla polskiej inteligencji tamtych 

czasów – niespecjalnie zamoż-
ne, ale pełne intelektualnych 
przeżyć. Państwa Kondrac-
kich było stać na pewne wydat-
ki plasujące ich pod względem 
zamożności wśród nieco lepiej 
uposażonej części socjalistycz-
nego społeczeństwa. Co by nie 
rzec, wczasy i inne dobra nie 
były przecież powszechnie do-
stępne, a oni w pewnym, ogra-
niczonym stopniu mogli jednak 
z nich korzystać. 

Pod koniec szkoły podsta-
wowej Witek zainteresował 
się chemią i stworzył własne, 
małe laboratorium chemiczne. 
Znał się na tej dziedzinie bar-
dziej niż można było oczeki-
wać po uczniu 7 klasy. Poma-
gała mu w tych zainteresowa-
niach ciotka Zofi a, która praco-
wała w laboratorium. Dostar-
czała mu niezbędnych współ-
czynników chemicznych, bez 
których nie mógłby realizować 
eksperymentów, także tych nie-
bezpiecznych. Ojciec miał go 
nadzorować, ale niestety nie 
znał się na chemii wystarcza-
jąco dobrze. Pewnie nie zdawał 
sobie sprawy z ewentualne-
go zagrożenia. W dniu wypad-
ku 26 marca 1964 roku (Wiel-
ki Czwartek), Witek robił eter, 
który był zbyt rozcieńczony i 

żeby go zagęścić, substancję 
rozgniatał o ścianki próbów-
ki szklaną pipetką. Wtedy do-
szło do eksplozji i Witek stracił 
wzrok. Przesadził z jednym ze 
składników i spowodował bar-
dzo duży wybuch. 

Skutkiem było całkowite 
uszkodzenie jednego oka. Dru-
gie oko próbowano ratować w 
Warszawie i w Genewie, ale 
mimo wielu operacji nic już nie 
dało się zrobić. 

Joanna Kondracka wspomi-
na:

„Kiedy nastąpiła eksplo-
zja, w naszym domu na Żoli-
borzu ofi cerskim roztrzaskały 
się wszystkie okna. Ojciec zo-
stał natychmiast przewiezio-
ny do szpitala Dzieciątka Je-
zus na Pradze. Został tam ura-
towany, ale wzroku nie przy-
wrócono. Był długo leczony, 
także w Szwajcarii, ale jedy-
ne co zyskał, to możliwość roz-
różniania czy w pomieszcze-
niu pali się światło, czy też pa-
nuje ciemność. Nigdy więc nie 
widział żony ani swoich dzieci. 
Naszych twarzy uczył się doty-
kiem”.

ciąg dalszy na str. 14 i 15 

matematyko-fi zyk

Przejażdżka na słoniu.
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ciąg dalszy ze str. 12 i 13

Rozważano pobyt w La-
skach, ale ostatecznie Witek 
zaczął uczęszczać do zwy-
kłego liceum. Rodzice i dzia-
dek pomagali mu czytając 
książki, odprowadzając do 
szkoły i ucząc samodzielnego 
funkcjonowania. Kiedy oka-
zało się, że jest utalentowa-
ny w przedmiotach ścisłych, 
zaczął uczęszczać na kółko 
matematyczne, by przygoto-
wać się do olimpiady. Poma-
gali mu koledzy, a także stu-
denci fi zyki, którzy rozwiązy-
wali razem z nim zadania. 

Witek opowiadał:

„W roku 1968 skończy-
łem liceum ogólnokształcą-
ce i rozpocząłem studia na 
wydziale fi zyki Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Jednocze-
śnie studiowałem na wydzia-
le matematyki. 5 lat później 
obroniłem pracę magisterską 
na fi zyce. W roku 1973 zosta-
łem zatrudniony w Instytu-
cie Matematycznym PAN, a 
w roku 1976, w wieku 26 lat, 
zdobyłem tytuł doktora nauk 
matematycznych. Następnie 
obroniłem pracę habilitacyj-
ną.”

W 1968 roku Witek został 
laureatem Olimpiady Ma-
tematycznej, dzięki czemu 
mógł swobodnie wybrać kie-
runek studiów i dostać się 
tam bez egzaminu. Wybrał 
właśnie Fizykę UW, gdzie 
miał wsparcie kolegi z kół-
ka matematycznego – Janu-
sza Krynickiego. Razem cho-
dzili na zajęcia i uczyli się do 
egzaminów. Tak dobrze mu 
szło, że po drugim roku za-
czął studiować równolegle 
na Wydziale Matematyki UW. 
Proszę sobie wyobrazić, że w 
tamtych czasach z podręcz-
nikami mieli trudności nie tyl-
ko niewidomi. Studenci byli 
zmuszeni korzystać z pod-
ręczników i książek wyda-
nych w języku rosyjskim. Na 
szczęście ojciec Witka dobrze 
znał ten język i czytał mu lek-
tury. Oczywiście nie było żad-
nych podręczników w brajlu. 
Pewnie także to spowodowa-
ło, że profesor nie był zwolen-
nikiem brajla. Drugim czynni-
kiem, który miał na to wpływ, 
był fakt, że Witek dysponował 
znakomitą pamięcią słucho-
wą, dzięki której wszystko, 

co się słyszy jest zrozumiałe i 
zapamiętane. Należy podkre-
ślić, że ogromna większość 
ludzi dysponuje dobrą pamię-
cią wzrokową, a więc przy-
swaja treści, które widzi i źle 
rozumie treści usłyszane. Dla 
Witka, osoby nowo ociemnia-
łej fakt, iż potrafi ł uczyć się 
słuchowo był wielkim dobro-
dziejstwem. 

Pracę magisterską z analizy 
matematycznej napisał w Ka-
tedrze prof. K. Maurina. Ra-
zem z Janem Regulskim opra-
cowali i przygotowali skrypt 
do wykładów tego naukow-
ca. Z kolei doktorat napisał 
z dziedziny metod matema-
tycznych w fi zyce na temat: 
„Geometryzacja klasycznej 
teorii pola i jej zastosowanie 
w teorii pól Yanga-Mills’a”. 
W Instytucie Matematycz-
nym PAN pracował do śmierci 
w czerwcu 2015 r. Zrobił tam 
habilitację i uzyskał tytuł pro-
fesora. Zajmował się geome-
trią różniczkową i teorią pola. 
W ostatnich latach życia pra-
cował w międzynarodowym 

programie detekcji fal grawi-
tacyjnych. Zajmował się rów-
nież czarnymi dziurami. Jego 
współpracownicy otaczali Go 
wielkim szacunkiem i darzy-
li sympatią. Witek był w ich 
opinii świetnym naukowcem 
oraz znakomitym kompa-
nem.

W 1972 roku Witek ożenił 
się ze studentką polonisty-
ki Ireną Celińską, a zaraz po-
tem urodziło się ich pierw-
sze dziecko – Joanna Elżbie-
ta, której wspomnienia zdą-
żyłem już tutaj zacytować. W 
1974 roku urodził się syn Wi-
told Wojciech, a w 1977 r dru-
ga córka – Małgorzata Ewa.

Do 1981 roku państwo 
Kondraccy mieszkali z te-
ściami w domu na Żolibo-
rzu. Było ciasno, gdy część 
domu podlegała kwaterun-
kowi, a na pierwszym pię-
trze stale mieszkali inni lo-
katorzy. Przez lata 70. i 80. 
było im ciężko. Żona po uro-
dzeniu trzeciego dziecka i po 
przeprowadzce na Ursynów, 
w latach 1981-1989, przestała 

pracować. Przeżyli tam naj-
trudniejszy okres w powo-
jennej historii Polski. Rodzi-
na Witka, na ile było to moż-
liwe, spełniała patriotycz-
ny obowiązek. Witek stał po 
stronie Solidarności i był ak-
tywny adekwatnie do prak-
tycznych możliwości oso-
by niewidomej. W domu na 
Ursynowie zatrzymywali się 
opozycjoniści. Ich mieszka-
nie było punktem przesyłko-
wym. Paczki z kościoła na 
Piwnej na warszawskiej sta-
rówce najpierw trafi ały do 
nich, a potem były transpor-
towane do współpracowni-
ków Zbigniewa Bujaka. Faj-
nym przykładem na ich po-
stawę jest udział w akcji „Ga-
zeta pod but”. Kupowali ga-
zety, kładli je na chodniku na 
Nowym Świecie, by następ-
nie demonstracyjnie je dep-
tać.

Joanna wspomina:

„W stanie wojennym było 
nam ciężko. Ojciec zabierał 
nas do sklepu na ulicy Hawaj-
skiej, gdy jeszcze było ciem-
no – o godzinie piątej rano. 
Mieliśmy razem z nim stać w 
kolejce po słone masło. Tato 
obawiał się, że w kraju może 
wydarzyć się coś najgorszego 
i zbierał suchy chleb na wy-
padek głodu. Stał w kolejkach 
po papierosy, papier toaleto-
wy oraz czekoladę i nigdy nie 
chciał korzystać z prawa do 
pierwszeństwa. Musieliśmy 
swoje odstać. Mimo trud-
nych warunków bytowych, 
starał się załatwiać co tylko 
było możliwe. Jeździł z nami 
do kościoła na Ursynowie 
Północnym po pomarańczo-
wy ser z Ameryki, zagranicz-
ne puszki, jedzenie i ubra-
nia. Co teraz może wydać się 
dziwaczne, mama kupowa-
ła kalmary, które ludzie ku-
powali raczej dla psów. Tata 
nie zważał na to i zajadał się 
nimi. Można powiedzieć, że 
w stanie wojennym w domu 
pełno było owoców morza, 
które Ojciec uwielbiał”. 

Jako dobrej klasy nauko-
wiec Witek jeździł na stypen-
dia między innymi do Stanów, 
Monachium, na Sardynię. 
Uczestniczył w wielu konfe-
rencjach naukowych i współ-
pracował z matematykami z 
wielu krajów. 

Polski niewidomy

W przyjaźni z tygrysem.



STRONA 15MARZEC 2018

Małgosia, młodsza córka 
Witka, wspomina:

„Ojciec nie nauczył się cho-
dzić samodzielnie z laską, to-
też mama często musiała od-
wozić Go do pracy. Z czasem 
pomagali mu Jego koledzy, a 
także my – troje rodzeństwa. 
Często po prostu odprowa-
dzaliśmy Go na przystanek, 
„wsadzaliśmy” do autobusu, 
a gdzieś w mieście ktoś Go 
„odbierał”. Kiedy przeprowa-
dziliśmy się z powrotem na 
Żoliborz, w latach 90. tacie 
przyznano psa przewodnika 
(Kamę) i nastąpiła rewolucyj-
na zmiana. Od tej pory to ona 
jeździła z Ojcem i wykonywa-
ła to bardzo sprawnie”.

Witek zainteresował się po-
dróżami. Najbardziej pocią-
gała Go Azja. To nie były cza-
sy, kiedy łatwo było wyjechać, 
a jednak mu się udawało. 

„Podróżował z kolega-
mi ze studiów lub ich zna-
jomymi mniejszą lub więk-
szą paczką. Czasami jeździ-
li jako himalaiści. Przedziera-
li się przez ZSRR, Iran i Paki-
stan. Potem latali samolota-
mi, ale wtedy nie było ich stać 
na te wyprawy. Musieli wy-
myślić jakiś sposób na zdoby-
cie pieniędzy. Wielu Polaków 
zajmowało się turystyką za-
robkową. Dochodowe były na 
przykład kożuchy z Afgani-
stanu. Brali z kraju wszystko, 
co można było tam opłacal-
nie sprzedać i zawozili do In-
dii, Nepalu, Pakistanu i Afga-
nistanu. W Indii kupowali zło-
to, które przewozili chyba do 
Singapuru. Stamtąd zaś elek-
tronikę, radioodbiorniki, od-
twarzacze i jakieś kości kom-
puterowe do Indii i Nepalu”. 

Witek mówił, że dopiero w 
Indiach prawdziwie żyje, czu-
je zapachy, słyszy inspirują-
ce dźwięki, a Jego ciało oble-
wa miły skwar nie do wytrzy-
mania. 

W tamtej kulturze, zupełnie 
innej niż nasza, był zauważa-
ny – widziany, podczas gdy w 
Europie ludzie potrafi ą omijać 
bliźnich podobnych do niego. 
Nie musiał się tam przemykać 
jako inwalida z laską, tak jak 
na ulicach Warszawy, gdzie 
trzeba bardzo uważać, by nie 
wpaść na nikogo. Twierdził, 
że właśnie tam czuje się „jak 
u siebie w domu”. Dla miesz-

kańca Indii nie ma znaczenia, 
czy ktoś widzi, czy nie. Za-
wsze dochodzi do przyjaznej 
rozmowy i nawiązania bli-
skiego kontaktu. 

Witek opowiadał o swoich 
podróżniczych marzeniach: 

„Bliskim przyjacielem mo-
ich dziadków był profesor 
Karpiński, były dyrektor Bia-
łowieskiego Parku Narodowe-
go. On pierwszy opowiadał mi 
o Indiach, w których spędził 
kilka lat jako stypendysta car-
skiego uniwersytetu w Peters-
burgu. Jego opowieści i zdję-
cia, które pokazywał, były dla 
mnie, chłopaka dwunastolet-
niego, źródłem niezwykłej fa-
scynacji. Od tego czasu stu-
diowałem encyklopedie i atla-
sy marząc, że kiedyś wybiorę 
się do tego pięknego i strasz-
nego kraju. Niedługo później 
straciłem wzrok na skutek 
wypadku, ale marzenia pozo-
stawały wciąż żywe. 

Wyjeżdżałem na ogół co 
roku, zabierając ze sobą róż-
nych znajomych i podejmując 
nowe wyzwania. Latałem do 
Singapuru i Bangkoku, zwie-
dziłem Tajlandię, Kambodżę 
i Laos. Największym wyzwa-
niem była wyprawa do Birmy, 

matematyko-fi zyk
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Witold Kondracki twierdził, że w Indiach czuje się „jak u siebie w domu”. 
Dla mieszkańca tego kraju nie ma znaczenia, czy ktoś widzi, czy nie. 

dzisiaj zwanej Myanmarem. 
Jest to duży, niezwykle piękny 
i egzotyczny kraj. Ludzie żyją 
tam w niesłychanej nędzy, a 
mimo to zachowują pogodę 
ducha i otwartość. Warunki 
podróżowania są tam trud-
ne, ale uważam tę wyprawę 
za jedną z najpiękniejszych, 
w jakiej uczestniczyłem. 

Oprócz prywatnych podró-
ży wyjeżdżałem z wykładami 
między innymi do Indii i Ko-
rei Północnej, uczestnicząc 
w matematycznych konfe-
rencjach naukowych. Gdy pa-
trzę dziś z perspektywy mo-
ich dwudziestu kilku poby-
tów w Azji, myślę, jak wie-
le mi one dały! Dostarczyły 
mi dużo optymizmu, wiedzy i 
udowodniły, że – aby spełnić 
marzenia – trzeba chcieć.” 

Witek często słuchał ra-
dia – słuchowisk i progra-
mów popularno-naukowych. 
Lubił teatr i chętnie tam cho-
dził. Był znakomitym mów-
cą. Mówił bardzo starannie 
i dbał o sposób wypowia-
dania się. Opowiadał cieka-
wie, a miał o czym – trudno 
się dziwić, gdy dysponował 
tak dużą wiedzą. Interesował 
się muzyką. Słuchał Bacha a 

także Jacka Kaczmarskiego. 
Matematyka też Go odpręża-
ła. Podobnie szachy. Męczy-
ły Go inne sprawy – codzien-
ność, a więc konieczność ro-
bienia zakupów, reperowania 
czegoś w domu, załatwianie 
spraw związanych z wycho-
waniem dzieci – szkoła, zdro-
wie, biurokracja itp. 

Witek zginął tragicznie – 
niemal trzy lata temu wypadł 
przez okno swojego pokoju. 
Nie wiadomo, jak to się stało. 
Miał 64 lata, wyraźnie źle sły-
szał i zaczynał mieć kłopoty z 
orientacją w przestrzeni. Za-
pewne nie było to samobój-
stwo, gdyż właśnie szykował 
się do kolejnej podróży na 
Wschód, o której marzył.

Dorobek profesora jest 
ogromny. Prace naukowe, 
udział w licznych konferen-
cjach, pomoc polskim opozy-
cjonistom, świetne opowia-
dania, współkierowanie Fun-
dacją „Szansa dla Niewido-
mych”, dziesiątki młodych lu-
dzi, których nauczył matema-
tyki, ogromny wpływ na wie-
lu ludzi niepełnosprawnych, 
których przekonał, że są KIMŚ 
i mają prawo do marzeń.
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Już od pewnego czasu na na-
szych warsztatach w Owiń-

skach zainteresowanie wzbu-
dzała tajemnicza skrzynka, 
która wypełniła się po brzegi. 
Jej zagadka została rozwiąza-
na 14 lutego w Święto Zako-
chanych. 

W pudełku znajdowa-
ły się kartki i listy walentynko-
we. Święty Walenty pamiętał o 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Niepeł-

nosprawnością Intelektual-
ną (PSONI) Koło w Poznaniu z 
okazji 55 rocznicy działalności 
oraz 20-lecia funkcjonowania 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Pomost” przygotowało wy-
stawę prac plastycznych swo-
ich podopiecznych. Ekspozycję 
można było oglądać od 20 lute-
go do 16 marca w Filii Biblioteki 
Raczyńskich przy ul. Osinowej 
na poznańskim Dębcu. 

Wystawa składała się z kilku-
nastu prac wykonanych w róż-
nych formach przez 23 dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiar-
kowanym i znacznym. Była 
to m.in. biżuteria i galanteria 
ozdobna z fi lcu, obrazy namalo-
wane różnymi technikami zdob-
niczymi, anioły z papieru, zdo-
bione jaja wielkanocne i butelki, 
zegary oraz wiele innych przed-
miotów służących do dekora-
cji wnętrza mieszkania. Pięknie 
prezentujące się dzieła to efekt 
codziennych zajęć terapeu-
tycznych w WTZ „Pomost”, któ-
re mają na celu kształtowanie 
sprawności manualnej oraz po-
prawę samopoczucia psychicz-
nego uczestników. 

Inauguracja wystawy odby-
ła się 20 lutego w fi lii biblioteki. 
O początkach działalności PSO-
NI mówiła przewodnicząca po-
znańskiego Koła Zdzisława Go-
rynia i członek Zarządu poznań-
skiego Koła Cezary Paciorek. To-
warzysząca im kierownik WTZ 
„Pomost” Magdalena Józefczak 
zwróciła uwagę na potrzebę an-
gażowania uczestników w pra-
ce zręcznościowe, co wpływa 
korzystnie na wzmacnianie wia-
ry we własne możliwości. Celem 
WTZ „Pomost” jest przygotowa-
nie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną do podjęcia pra-
cy. Zajęcia terapeutyczne uczą 
obowiązkowości i systematycz-
ności, co okazuje się przydatne 
przy poszukiwaniu oraz utrzy-
maniu zatrudnienia. 

Drugą część jubileuszowej 
ekspozycji stanowiła prezenta-
cja zbioru fotografi i autorstwa 
Wiktora Tylewicza, podopiecz-
nego poznańskiego Koła PSO-
NI. Można ją oglądać od 19 mar-
ca do 20 kwietnia. Wiktor uwiel-
bia podróże i właśnie wyprawy 
w różne ciekawe miejsca posta-
nowił uwiecznić na zdjęciach. 

PSONI jest jedną z najwięk-
szych organizacji pozarządo-
wych w Polsce działających na 
rzecz wyrównywania szans ży-
ciowych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Komplek-
sowo wspiera dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe, a także rodziców 

Święty Walenty 
pamiętał…
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wszystkich. Romantyczną at-
mosferę tworzyły piękne, czer-
wone serca, którymi udekorowa-
liśmy salę. Oprócz poczty wa-
lentynkowej atrakcją dnia były 
również gry i zabawy, między in-
nymi „Randka w ciemno” oraz 

tańce przy przebojach o miłości. 
Był też drożdżowy placek z tru-
skawkami, przygotowany przez 
uczestników pracowni gospo-
darstwa domowego.

GRAŻYNA MIGDAŁEK 
UCZESTNICZKA WTZ 
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WYSTAWA PRAC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Aby uwierzyli, 
że potrafi ą

z niepełnosprawnością intelek-
tualną i stwarzaniu im warun-
ków do pełnoprawnego udziału 
w życiu społecznym nie mówiło 
się w ogóle. Koło zostało utwo-
rzone z inicjatywy rodziców, któ-
rzy początkowo spotykali się w 
domach, aby rozmawiać o moż-
liwościach rehabilitacji i przy-
szłości swoich pociech. Jedną z 
inicjatorek utworzenia poznań-
skiego Koła PSONI była ś.p Ho-
norata Wójcicka, matka niepeł-
nosprawnej Wisławy, przez wie-
le lat pełniąca funkcję przewod-
niczącej Koła. 

Dzięki determinacji rodzi-
ców działalność Koła stopnio-
wo się rozrastała – utworzono 
dwa warsztaty terapii zajęcio-
wej – WTZ „Pomost” usytuowany 
początkowo przy ul. św. Trójcy 
(obecnie przy ul. Pamiątkowej) 
i WTZ „Przyjaciele” na os. Le-
cha, środowiskowy dom samo-
pomocy, hostel, czyli zastępczy 
dom rodzinny dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną za-
pewniający całodobową opie-
kę, ośrodek wczesnej interwen-
cji oraz centrum doradztwa za-
wodowego. 

W 2018 roku obchodzony jest 
rok wczesnej interwencji. Pierw-
szy ośrodek wczesnej interwen-
cji powstał w styczniu 1978 roku 
w Warszawie. PSONI w ramach 
działalności kół terenowych pro-
wadzi kilkanaście takich ośrod-
ków. Celem jest wielospecjali-
styczna pomoc najmłodszym 
dzieciom z niepełnosprawno-
ścią, często nawet tym kilkumie-
sięcznym. 

O wydarzeniach związanych 
z 55 rocznicą działalności po-
znańskiego Koła PSONI, 20-le-
ciem istnienia WTZ „Pomost” 
oraz rokiem wczesnej interwen-
cji będziemy informować na bie-
żąco. 

KAROLINA KASPRZAK

i opiekunów osób z niepełno-
sprawnością. Działalność PSONI 
jest ukierunkowana na podno-
szenie jakości życia osób z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną przez tworzenie możliwości 
uczestnictwa w zajęciach reha-

bilitacyjnych i terapeutycznych, 
a także zapewnienie niezbęd-
nej pomocy w zakresie czynno-
ści samoobsługowych i opiekuń-
czych nad osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną (w sy-
tuacji, gdy rodzice lub opiekuno-

wie prawni nie są w stanie spra-
wować opieki). 

W całym kraju działa ponad 
120 kół terenowych tej organiza-
cji. Poznańskie Koło PSONI roz-
poczynało działalność w cza-
sach, kiedy o potrzebach osób 
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pomost” z przewodniczącą poznańskiego Koła PSONI 
Zdzisławą Gorynią (druga z lewej) prezentują swoje prace w fi lii Biblioteki Raczyńskich.

Koleżanki i koledzy uczestników WTZ „Pomost” podziwiają dzieła. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie.
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„Był sobie Piotruś Pan, mały 
chłopiec, który nigdy nie stał się 
dorosły. Wraz ze swoją towa-
rzyszką, dobrą wróżką Dzwo-
neczkiem, często odwiedzali 
dzieci. Zapraszali je do krainy 
Nibylandii, by przeżyły wraz z 
nimi ciekawą przygodę…”*

*
Ciekawą i pełną wrażeń 

przygodę przeżywają każde-
go dnia dzieci i kadra z Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego im. „Pio-
trusia Pana” w Lesznie. Ośro-
dek jest niepubliczną placów-
ką oświatową, która realizuje 
obowiązek szkolny. 

Poza oddziałami przed-
szkolnymi, edukacyjnymi i re-
walidacyjnymi codziennie pro-
wadzona jest kompleksowa re-
habilitacja w postaci zajęć fi -
zjoterapeutycznych, logope-
dycznych, neurologopedycz-
nych, pedagogicznych, muzy-
koterapeutycznych, kynotera-
peutycznych, a także w zakre-
sie terapii zajęciowej, hydrote-
rapii czy stymulacji polisenso-
rycznej. Oferujemy także za-
jęcia w zakresie: alpakotera-
pii, hipoterapii, stymulację ba-
zalną, terapię taktylną, a także 
terapię kuchenną, gdzie dzieci 
uczą się przygotowywania po-
siłków. 

Wszelkie działania na rzecz 
dzieci mają na celu poprawę 
ich funkcjonowania w wielu 
sferach tak, aby mogły jak naj-
pełniej korzystać ze swojego 
potencjału rozwojowego, a tym 
samym aktywnie uczestniczyć 
w życiu społecznym. Każde 
dziecko posiada przygotowany 
specjalnie dla niego, indywi-
dualny program wielospecjali-
stycznej rehabilitacji, który po-
zwala na jak najlepsze wyko-
rzystanie jego potencjału roz-
wojowego. Kompleksowa re-
habilitacja nie byłaby możliwa 
gdyby nie odpowiednie warun-
ki, w których terapeuci mogą 
stosować różne oddziaływania 
terapeutyczne. 

Ośrodek posiada wielospe-
cjalistyczny sprzęt najwyższej 
jakości, przystosowany do pra-
cy z osobami niepełnospraw-
nymi, np.: sprzęt komputerowy 
z odpowiednim oprogramowa-
niem, dobrze wyposażoną salę 
doświadczania świata m.in. 

ZapraszamyJoanna
Szostek
LESZNO
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do naszej Nibylandii
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ze światłoterapią, sale rehabi-
litacyjne, salę terapii zajęcio-
wej, warsztat Da Vinci, salę in-
tegracji sensorycznej, warsz-
tat papieru czerpanego itp. Nad 
prawidłową realizacją założeń 
ośrodka i oddziaływań opie-
kuńczo-terapeutycznych czu-
wa zespół wykwalifi kowanych 
specjalistów, m.in.: oligofreno-
pedagodzy, fi zjoterapeuci, lo-
gopedzi, terapeuci zajęciowi, 
kynoterapeuta, muzykotera-
peuta, psycholog, nauczyciel 
wychowania fi zycznego, a tak-
że asystenci nauczycieli i pie-
lęgniarka. 

Wszelkie działania na rzecz 
dzieci odbywają się przy ści-
słej współpracy pracowni-
ków z rodzicami i opiekuna-
mi dzieci. Rodzice są pełno-
prawnymi partnerami insty-
tucji i biorą aktywny udział w 
imprezach, piknikach, różnych 
ośrodkowych uroczystościach 
oraz szkoleniach. Każdy ro-
dzic może też liczyć na wspar-
cie emocjonalne i opiekuńczo-
wychowawcze ze strony pra-
cowników. Nie bez znaczenia 
jest również bezpłatny trans-
port dziecka, dzięki któremu z 
naszej oferty mogą skorzystać 
dzieci nie tylko z Leszna, ale 
również z całego regionu.

Jeśli Twoje dziecko ma od 2 
do 25 lat oraz stwierdzoną nie-
pełnosprawność intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim ze sprzę-
żonymi niepełnosprawnościa-
mi, to nasza Nibylandia jest dla 
niego idealna.

Jeśli chcesz, aby Two-
je dziecko dołączyło do nas i 
znalazło w objęciach Nibylan-
dii nie tylko kompleksową re-
habilitację, ale także dużo ra-
dości i serdeczności, to zapra-
szamy. Aktualnie prowadzi-
my nabór do grup przedszkol-
nych, edukacyjnych i rewalida-
cyjnych.

W razie pytań zapraszamy 
do kontaktu: 

tel.: 65 529 64 74 

Więcej informacji na:
www.psoni-leszno.pl

*Postać Piotrusia Pana i kra-
inę Nibylandię stworzył szkoc-
ki pisarz James Matthe Bar-
rie w znanej powieści „Piotruś 
Pan”. 



STRONA20 MARZEC 2018

Kilkanaście wielkoformato-
wych zdjęć ilustrujących 

zmagania polskiej reprezenta-
cji Olimpiad Specjalnych pod-
czas XI Światowych Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Austrii można było oglądać 
przez cały miesiąc luty w holu 
Centrum Edukacyjnego Usług 
Elektronicznych Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Pozna-
niu. Uroczystość otwarcia wy-
stawy fotografi i pod tytułem: 
„Pragnę zwyciężać” zorgani-
zowana przez Oddział Wiel-
kopolski Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych odbyła się 6 
lutego. 

Zdjęcia wykonał Adam Nur-
kiewicz, fotograf-artysta uzna-
ny przez Międzynarodową Fe-
derację Sztuki Fotografi cznej, 
który zawody Olimpiad Spe-
cjalnych fotografuje od 15 lat. 
Towarzyszył sportowcom z 
niepełnosprawnością podczas 
igrzysk światowych w: Irlandii, 
Japonii, Chinach, Grecji, Korei 
Południowej, Stanach Zjedno-
czonych i Austrii. 

Olimpiady Specjalne – to 
międzynarodowa organiza-
cja powołana w celu wspoma-
gania rozwoju osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
przez zapewnienie im udzia-
łu w treningach i współzawod-
nictwie sportowym, a także w 
celu zwiększania świadomo-
ści społecznej na temat moż-
liwości osób z niepełnospraw-
nością intelektualną (za: wiki-
pedia.org). 

Tytuł wystawy zdjęć wywo-
dzi się od słów przysięgi olim-
pijskiej wypowiadanej przez 
zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych: „Pragnę zwyciężyć, 
lecz jeśli nie będę mógł zwy-
ciężyć, niech będę dzielny w 
swym wysiłku”. Uczestników 
spotkania przywitał prof. dr 
hab. Maciej Żukowski, rektor 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go i dr Anna Skupień, dyrek-
tor Oddziału Wielkopolskiego 
PFRON. Na język migowy tłu-
maczyła Eunika Lech. 

„W Polsce żyje około 1,2 mi-
liona osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Jedną z mi-
sji Olimpiad Specjalnych jest 
pokazanie ich umiejętności i 
talentów, aby ludzie mogli do-
strzec, że włączenie tej gru-
py osób do codziennego funk-
cjonowania społeczeństwa 
przynosi ogromne korzyści 
obu stronom. (…). Przez 7 dni 
igrzysk 46 zawodników rywali-
zowało w 5 dyscyplinach spor-
towych i z uśmiechami, łza-
mi radości, a czasem smutku, 

przywiozło tak wiele medali” 
– tak o zmaganiach polskiej re-
prezentacji na XI Światowych 
Zimowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w Austrii na-
pisała Anna Lewandowska, 
prezes Olimpiad Specjalnych 
Polska w materiale omawiają-
cym wystawę zdjęć. 

Igrzyska odbyły się w dniach 
18 – 24 marca 2017 roku. Za-
wodnicy startowali w: narciar-
stwie alpejskim, biegowym, 
łyżwiarstwie szybkim, biegu 
na rakietach śnieżnych i ho-
keju halowym. 62-osobowa 
reprezentacja Polaków przy-
wiozła z igrzysk aż 39 meda-
li – 10 złotych, 15 srebrnych i 
14 brązowych. Olimpiady Spe-
cjalne Polska są objęte hono-
rowym patronatem Małżon-
ki Prezydenta RP Agaty Korn-
hauser-Dudy. Dzięki udziałowi 
w zawodach osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną do-
skonalą swoje umiejętności, a 
osiągane sukcesy przyczyniają 
się do wzrostu samooceny. 

Po obejrzeniu zdjęć uczest-
ników spotkania zaproszo-

WYSTAWA FOTOGRAFII PREZENTUJĄCYCH SPORTOWE PASJE 

Zwyciężać 

Oglądanie zdjęć prezentujących zmagania sportowe 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Medaliści i uczestnicy spotkania z Anną Skupień, dyrektorem Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Panel dyskusyjny.
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OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

mimo słabości
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Słuchacze panelu dyskusyjnego.

Zdjęcia autorstwa Adama Nurkiewicza pokazują chwile radości ze zwycięstwa.

no na panel dyskusyjny doty-
czący sportu osób z niepeł-
nosprawnościami. Zaprosze-
ni do dyskusji goście odpowia-
dali na pytania. Byli to: prof. dr 
hab. Stanisław Kowalik, kie-
rownik Katedry Adaptowa-
nej Aktywności Fizycznej Aka-
demii Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu, mgr Sławomir 
Szymanowski, kierownik Stu-
dium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu Uniwersytetu Eko-
nomicznego, Halina Andrze-
jak, zawodniczka Olimpiad 
Specjalnych trenująca kaja-
karstwo i pływanie, Beata Sta-
chura, trener narciarstwa zjaz-
dowego, nauczyciel Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 103 w Po-
znaniu, Krzysztof Jędras, brą-
zowy medalista Światowych 
Zimowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, na których repre-
zentował Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne Wielko-
polskie – Poznań w dyscypli-
nie narciarstwo zjazdowe i Na-
talia Brzykcy, brązowa meda-
listka Igrzysk Olimpijskich Nie-
słyszących w judo. Pytania za-
dawał panelistom dr hab. Jacek 
Trębecki, prof. nadzw. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego. 

Podczas panelu dyskusyjne-
go osoby z niepełnosprawno-
ścią dzieliły się wrażeniami z 
udziału w XI Światowych Zimo-
wych Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych w Austrii. Jednogło-
śnie stwierdziły, że dobrze jest 
udzielać się w sporcie – moż-
na nie tylko nauczyć się czegoś 
nowego, ale też zdobyć meda-
le i zwiedzić „kawał świata”. Z 
kolei prof. Kowalik wspomniał 
o korzystnym wpływie sportu 
na kształtowanie umiejętności 
zawodowych osób z niepełno-
sprawnością. Wspomniał zmar-
łego przed dziesięcioma laty 
Edwarda Niemczyka, współ-
twórcę Polskiego Ruchu Sporto-
wego Osób Niepełnosprawnych, 
wieloletniego prezesa Poznań-
skiego Sportowego Stowarzy-
szenia Inwalidów „Start”, który 
nie szczędził starań w kierunku 
umożliwiania osobom z niepeł-
nosprawnościami aktywnego 
uczestnictwa w sporcie, m.in. w 
turnusach rehabilitacyjno-inte-
gracyjnych. 

KAROLINA KASPRZAK
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Byłam z Filipem w kinie 
na fi lmie „Cudowny Chło-

pak”. W fi lmie tym występo-
wała Julia Roberts. Film był 
bardzo fajny, o chłopaku któ-
ry był chory i z tego powodu 
dzieci w szkole mu dokucza-
ły i śmiały się z niego. Ale był 
też smutny, ponieważ zacho-
rował mu pies i musieli go za-
wieźć do weterynarza. 

Niestety, psa nie udało się ura-
tować. Chłopiec mieszkał ze 
starszą siostrą, mamą i tatą. W 
tym fi lmie mieli choinkę, ponie-
waż było Boże Narodzenie. Było 
też dużo ludzi. Lubię chodzić ze 
swoim chłopakiem do kina.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

UCZESTNICZKA ŚDS„ISKRA” 
W POZNANIU

W pierwszym dniu lutego 
szkolne koło Towarzy-

stwa Przyjaciół Dzieci, dzia-
łające w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 101 w Poznaniu, 
zaprosiło grupę uczniów do 
Kina „Helios”. Wycieczka 
była nagrodą dla tych, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w 
organizacji działań chary-
tatywnych TPD pod kierun-
kiem opiekunów Marii Gaw-
ron i Justyny Kwaśniewskiej. 
TPD ufundowało dla każde-
go uczestnika bilet oraz „ze-
staw kinomana” (popcorn i 
pepsi).

Najważniejszy był fi lm, któ-
ry mieliśmy szczęście oglą-
dać. „Cudowny chłopak” to 
obraz, który polecam każ-
demu, bez względu na wiek, 
płeć, światopogląd. Szcze-
gólnie zaś rodzinom i przyja-
ciołom osób niepełnospraw-
nych, by przekonać ich, że 
walka, którą toczą na co 
dzień, nie jest tylko ich udzia-
łem i że może przynieść suk-
ces.

Głównego bohatera i jego 
najbliższych poznajemy w 
przełomowym momencie 
rozpoczęcia przez niego na-
uki w szkole, w piątej klasie. 
Dotychczas uczył się w domu. 

Chłopiec urodził się z cięż-
ką i rzadką chorobą gene-
tyczną. Dzięki determina-
cji rodziców i wysiłkom leka-
rzy, po blisko 30 operacjach 
mógł normalnie oddychać, 
widzieć, słyszeć, jeść. Nieste-
ty, wygląd jego twarzy spra-
wiał, że poza domem nosił 
hełm kosmonauty. Dawał mu 
on poczucie bezpieczeństwa, 
a dla otoczenia był łatwiejszy 
do zaakceptowania niż jego 
prawdziwa twarz. Idąc do 
szkoły musiał zdjąć ten hełm 
i zderzyć się z okrutną rze-
czywistością: odrzuceniem, 
poniżeniem, ubliżaniem. Bez 
znaczenia dla wielu rówie-
śników był fakt, że chłopiec 
jest nadzwyczaj inteligent-
ny, ma dużą wiedzę i niewia-
rygodną pogodę ducha. Jest 
„inny” i dlatego należy go uni-
kać. 

Ten ciepły i wzruszają-
cy fi lm opowiada o tym, co 
w życiu najważniejsze: o sa-
motności, potrzebie akcepta-
cji, poszukiwaniu prawdziwej 
przyjaźni. Twórcy pokazują 
widzowi, że samotność nie-
jedną ma twarz. Czasem jest 
to twarz bezradnej nastolat-
ki, która próbuje poradzić so-
bie z rozwodem rodziców. In-
nym razem jest to nastolat-
ka, którą właśnie bez słowa 
odtrąciła wieloletnia przyja-

Cudowny chłopak
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Autorka tekstu z Filipem.

ciółka, a rodzice zdają się bez 
reszty pochłonięci problema-
mi młodszego brata. Poznaje-
my też dojmującą samotność 
małego chłopca, którego ró-
wieśnicy oceniają przez pry-
zmat wyglądu.

Widz ze łzą w oku obser-
wuje walkę głównego boha-
tera o akceptację i przyjaźń.

Wszystko to pokazano bez 
zbędnego sentymentalizmu, 
w sposób bardzo wyważony 
i inteligentny. Po seansie mło-
dzi ludzie jeszcze długo dys-
kutowali o tym, co widzieli na 
ekranie.

Problemy poruszone w fi l-
mie są często udziałem nas i 
naszych najbliższych.

Ile czasu spędzaliśmy w 
poczekalniach różnych szpi-
tali, przychodni? Ile razy cze-
kaliśmy na kolejną diagno-
zę? Ile razy czekaliśmy na 
wynik kolejnej operacji? Ile 
było w nas wiary, a ile zwąt-
pienia? Ile siły i determina-
cji, a ile bezradności? Ale 
równie ważne jak problemy 
zdrowotne, są aspekty rela-
cji z otoczeniem. Nasze dzie-
ci też często chodzą w przy-
słowiowej „czapce niewidce”, 
czapce, którą wcale nie nało-
żyły sobie same i dobrowol-
nie. Czapkę tę często nakła-
dają naszym dzieciom ich ró-
wieśnicy z ulicy, bloku, domu 
obok. 

Bo jak inaczej nazwać fakt 
uporczywego udawania, że 
za płotem, piętro wyżej i w 
sąsiedniej klatce nie mieszka 
dziecko na wózku inwalidz-
kim lub takie z defi cytem in-
telektualnym? Jak inaczej na-
zwać udawanie, że nie widzi-
my osoby spoglądającej na 
nas z balkonu, okna, zza pło-
tu? Przecież osoba na wóz-
ku inwalidzkim wprawdzie 
nie zagra z nami w kometkę, 
ale może być świetnym part-
nerem do gry w planszówki 
albo wspólnego oglądania fi l-
mu. Dziecko z defi cytem inte-
lektualnym może nie wyjaśni 
zawiłości teorii względności, 
ale może być świetnym kom-
panem do gry w piłkę lub jaz-
dy na rowerze. 

Otwórzmy swoje oczy, 
otwórzmy swoje serca, daj-
my tym dzieciom szansę na 
normalne, szczęśliwe dzie-
ciństwo. Niepełnosprawność 
to nie choroba zakaźna. Nie 
można się nią zarazić. Nie 
trzeba więc jej unikać i uda-
wać, że nie istnieje. Każdy ma 
w sobie drzemiący potencjał, 
trzeba go tylko umieć odkryć. 
Bo jak powiedział „cudowny  F

O
T.

 JE
R

Z
Y

 D
O

LA
TA



STRONA 23MARZEC 2018

chłopak” – „...każdy przynaj-
mniej raz w życiu zasługuje 
na owacje na stojąco.”

Jeszcze kilka słów podzię-
kowań dla pracowników po-
znańskiego Kina „Helios”: to 
również dzięki ich życzliwo-
ści nasza wyprawa była tak 
udana. Wsród nas jest uczen-
nica poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim. Dla niej se-
ans był bezpłatny, a sala kino-
wa posiada specjalne miejsca 
dla takich osób. Z miłym za-
skoczeniem przyjęliśmy też 
informację o bezpłatnym wej-
ściu dla opiekunów grupy, do 
którego Kino dodawało jesz-
cze „małą czarną”.

Na koniec w ramach akcji 
„Kino na temat” nauczyciele 
otrzymali torby niespodzian-
ki z pomocami dydaktyczny-
mi. Ta życzliwość sprawia, że 
chętnie powrócimy do Kina 
„Helios”. 

DARIA KRZYSZKOWIAK

O tym, co w życiu ważne
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„Aktywni bez barier – in-
tegracje wokół sportu” – 

pod takim tytułem odbyło się 
w niedzielę 11 lutego wyda-
rzenie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
i Aktywności Lokalnej „Dla 
Ciebie” w Pobiedziskach. Ini-
cjatywa została zrealizowana 
w ramach zadania publiczne-
go fi nansowanego ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego 
oraz środków własnych Sto-
warzyszenia „Dla Ciebie”. 

W hali widowiskowo-sporto-
wej przy Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Odnowiciela 
w Pobiedziskach na uczestni-
ków spotkania czekały rozma-
ite atrakcje sportowe i rekre-
acyjne – wywiady z gwiazdami 
sportu: Szymonem Ziółkow-
skim, mistrzem olimpijskim, 
Pawłem Wojtalą, piłkarzem, 
Piotrem Reissem i Bartoszem 
Ślusarskim, napastnikami Le-
cha Poznań oraz Pawłem Bo-
cianem, reprezentantem kadry 
narodowej, pokaz siłowy Prze-
mysława Górnickiego i Grze-
gorza Węglarza, pokazowy 
mecz rugby na wózkach, opo-
wieści związane z jogą, pokaz 
taneczny w wykonaniu Kata-
rzyny Błoch i Marka Zaborow-
skiego, pokaz fi tness na sie-
dząco przygotowany przez Se-
bastiana Mankiewicza, pierw-
szego w Polsce licencjonowa-
nego trenera na wózku, po-
kaz zumby, pokazy tenisistów 
z dysfunkcją wzroku i ruchu, 
prezentacje klubów sporto-
wych i wiele innych. Uczestni-
cy wydarzenia mogli również 
poćwiczyć kondycję na rowe-
rze stacjonarnym, bieżni i er-
gometrze wioślarskim. 

Trwało podsumowanie 
zbiórki publicznej na zakup 
busa do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami – uczest-
ników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Pobiedziskach i 
podopiecznych Stowarzysze-
nia „Dla Ciebie”. Małgorzata 
Halber, prezes Stowarzysze-
nia poinformowała, że uda-
ło się zebrać prawie całą kwo-
tę potrzebną na sfi nansowanie 
przedsięwzięcia i bus niedługo 
zostanie zakupiony.

Patronat honorowy nad wy-
darzeniem sprawował staro-
sta poznański Jan Grabkowski 
i burmistrz Pobiedzisk Doro-
ta Nowacka. Powiat Poznański 
reprezentowała Elżbieta Bija-
czewska, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu. 

KAROLINA KASPRZAK

POD PATRONATEM 

Niedziela

Podnieść ciężar o wadze 200 czy 300 kilogramów to nie lada wyzwanie.

Rugby na wózkach.
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STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z siłaczami
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Pokaz zajęć z jogi.

Mecz hokeja w wykonaniu UKS Pobiedziska-Letnisko.
Tenis dźwiękowy – sport najbardziej popularny 

wśród osób niewidomych.

Ćwiczenia na bieżni.

Pokaz ćwiczeń na ergometrze wioślarskim.

Fitness na siedząco. 
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Każdy z nas posiada 5 
zmysłów, które potrzeb-

ne są do poznawania świa-
ta. Jest to także zmysł słu-

20 stycznia w XX Liceum 
Ogólnokształcącym im. 

K. I. Gałczyńskiego w Pozna-
niu odbył się IV Koncert Cha-
rytatywny im. Bartka Hadyń-
skiego, którego organizatorem 
była Drużyna Szpiku. Celem 
koncertu było wsparcie dzie-
ci z oddziału onkologiczne-
go Szpitala Klinicznego im. K. 
Jonschera w Poznaniu.

– Pierwszy konc ert dla Bart-
ka zrealizowaliśmy, aby pomóc 
w zbieraniu pieniędzy na jego 
dalsze leczenie. Niestety, jede-
nastoletni wówczas chłopiec, 
chory nowotwór złośliwy mó-
zgu, w międzyczasie zmarł. Był 
to grudzień 2015 roku. Za zgo-
dą jego rodziców postanowiłem 
wówczas kontynuować organi-
zowanie co roku koncertu jego 
imieniem, aby wspierać i rato-
wać życie innych chorych dzie-
ci – powiedział Krzysztof Sie-
rant, pomysłodawca przedsię-
wzięcia, wolontariusz Drużyny 
Szpiku.

Na czwartym koncercie poja-
wiło się około dwieście osób. W 
jego przeprowadzenie zaanga-
żowało się wielu ludzi. Niektó-
rzy piekli ciasto, inni zdobywa-
li przedmioty od znanych osób, 
aby je przeznaczyć na licyta-
cję. Można było nabyć cegieł-
ki i w ten sposób wesprzeć pod-
opiecznych Drużyny Szpiku. 

W organizowanie koncertów 
imienia Bartka Hadyńskiego an-
gażuje się także Lechosław Ryb-
ka, dyrektor XX LO. 

– Pierwszy koncert został zor-
ganizowany w sąsiedniej szko-
le, kolejne trzy już w naszej – 
mówi. – Bardzo chętnie poma-
gam Krzyśkowi, absolwento-
wi naszego liceum. Wspieram 
go, na ile mogę, tym bardziej, 
że my także straciliśmy dwoje 
uczniów. Podziwiam rodziców 
śp. Bartka, od którego wszyst-
ko się zaczęło. Jego tata potra-
fi  się przełamać, wyjść na scenę 
i opowiedzieć o swoim dziecku, 
jego walce z chorobą do końca. 
Nasza społeczność potrafi  się 
zjednoczyć, by wesprzeć dzieci, 
które walczą z chorobą.

Wystąpili soliści i zespoły, 
między innymi Poznański Chór 
dziewczęcy „Skowroneczki”, Po-
znańska Szkoła Chóralna im. Je-
rzego Kurczewskiego, „Wicherki 
Boże”, „Chrystusowe Promyki”, 
Ewa Nawrot, Agnieszka Czyż, 
zespół BAPU z Gniezna.

Podczas koncertu zebrano 
około 7 tysięcy złotych. Dzię-
ki tym pieniądzom można było 
spełnić małe marzenia dzieci 
chorych onkologicznie.

STANISŁAW FURMANIAK

chu. Rodzimy się z krzy-
kiem. Jest to nasz pierwszy 
kontakt z otoczeniem, w 
którym przychodzi nam żyć. 
Od samego początku ota-
czają nas dźwięki, są one 
zawsze z nami i tworzą nie-
zapomnianą muzykę. 

Braliśmy udział w projek-
cie noszącym tytuł „5 Zmy-
słów”. 5 stycznia rozpoczęły 
się zajęcia muzyczne, dzię-
ki którym poznawaliśmy 
rzadko używane instrumen-
ty perkusyjne. Ich brzmienie 
było dla nas zaskoczeniem. 
Nie dało się ich zapomnieć 
ani pomylić z innymi instru-
mentami. Dzwoneczki, jan-
czary, rura deszczowa, ma-
rimba dawały nam wiele ra-
dości. Mogliśmy też usłyszeć 
sample i skrecze używane w 
muzyce elektronicznej, rapie 
i Hip-hopie. 

Nasi goście z Filharmo-
nii Poznańskiej opowiedzie-
li nam, czym jest i jak po-
wstaje muzyka, której mo-
gliśmy posłuchać. Próbowa-
liśmy też ją tworzyć. Wyda-
wać by się mogło, że z nieła-
du dźwięków nic nie wyjdzie, 
a tymczasem okazało się, że 

jest to możliwe. Próby muzy-
kowania dawały nam wie-
le radości. Zafascynował nas 
metalowy, niewielki, bardzo 
dziwnie brzmiący „Zenek”, 
pasterskie dzwonki o zróżni-
cowanych dźwiękach i gita-
ra akustyczna. Każdy dzień 
przynosił nam wiele doznań 
zaklętych w instrumentach, 
które odkrywaliśmy dzięki 
zajęciom. 

Opowieści naszych gości 
były dla nas kopalnią wiedzy 
muzycznej. Dzięki nim wkro-
czyliśmy w świat muzyki po-
ważnej. Zaciekawiły nas kon-
trabas i skrzypce, znane też 
w muzyce ludowej. Cieszymy 
się, że mamy okazję rozwijać 
się muzycznie i wyostrzyć 
zmysł słuchu na piękno mu-
zyki. Dziękujemy za spędzo-
ny wspólnie czas poznawa-
nia muzyki płynącej prosto z 
serc. Dziękujemy panom pro-
wadzącym warsztat muzycz-
ny: Patrykowi Piłasiewiczo-
wi, Andrzejowi Konieczne-
mu i Ostapowi Manko.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ 

W SWARZĘDZU

Warsztat Muzyczny 
„5 Zmysłów”
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Koncert pamięci
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Podczas koncertu można było posłuchać zespołów dziecięcych, wśród nich „Skowroneczków.”

Wolontariusze Drużyny Szpiku co roku pomagają przy koncercie.

Lechosław Rybka, dyrektor XX LO w Poznaniu również dodaje 
swoją cegiełkę przy organizacji koncertu.

Na drużynowym stoisku każdy mógł coś dla siebie wybrać 
i wesprzeć koncert charytatywny.

Dla gości zagrał m.in. zespół BAPU.



STRONA28 MARZEC 2018

8 stycznia byliśmy w Biblio-
tece Publicznej w Swa-

rzędzu, gdzie poznawaliśmy 
zwyczaje świąteczno-no-
woroczne różnych regionów 
świata. W Polsce święta Bo-
żego Narodzenia, to czas po-
przedzony adwentem, czyli 
radosnym oczekiwaniem na 
narodziny Chrystusa. 

W każdym domu powin-
na być pięknie przystrojo-
na choinka, ubrana w koloro-
we bombki, świąteczne łań-
cuchy, wiszące aniołki i inne 
ozdoby. Wigilijny stół powinien 
być nakryty białym obrusem, a 
pod nim sianko przypomina-
jące o nadchodzących świę-
tach Bożego Narodzenia. We-
dług tradycji na każdym wigi-
lijnym stole powinno być dwa-
naście potraw. Tradycyjną po-
trawą, którą jemy podczas wi-
gilijnej wieczerzy jest karp, po-
nieważ jest to potrawa post-
na. Wigilia jest czasem wspól-
nej wieczerzy, podczas której 
dzielimy się opłatkiem, śpie-
wamy kolędy, wręczamy pre-
zenty. Natomiast w Sylwestra 
wszyscy się bawią, a o półno-
cy pije się kieliszek szampa-
na i ogląda sztuczne ognie. Ta-

W Klubie Rodzica w Ze-
spole Szkół Specjal-

nych nr 101 w Poznaniu 
spotykają się nauczyciele, 
rodzice, dzieci, przyjacie-
le klubu, by pobyć ze sobą, 
porozmawiać, wymienić 
doświadczenia. To wszyst-
ko przy okazji warsztatów 
albo spotkań z ciekawymi 
ludźmi.

28 lutego naszym gościem 
takiego spotkania był Mi-
chał Grudziński – aktor Te-
atru Nowego w Poznaniu, z 
urodzenia warszawiak, z po-
chodzenia i wyboru Wielko-
polanin. Człowiek zawsze 
miły, serdeczny i niezwykle 
skromny, który dla naszego 
klubu znalazł czas już po raz 
drugi. 

Pan Michał bawił nas żar-
tobliwymi powiedzeniami w 
gwarach śląskiej i poznań-
skiej oraz w niektórych języ-
kach europejskich, a nawet 
w chińskim… Czytał „Baj-
ki” Ignacego Krasickiego w 
przekładzie Lecha Konopiń-
skiego. Nie wszyscy zebra-
ni potrafi li zrozumieć powo-
li ginący język naszej gwa-
ry, ale wszyscy śmiali się 
serdecznie z dialogu dwóch 
kejtrów czy też myszy spuc-
niętej przez kociambra.

Powodów do serdecznego 
śmiechu było znacznie wię-
cej: choćby mistrzowsko wy-
konany przez pana Micha-
ła szmonces „Brydż”, tak-
że historia spotkania dwóch 
staruszków autorstwa Sła-
womira Mrożka, satyryczne 
spojrzenie na korporacyjną 
rzeczywistość w zabawnej 
opowieści zasłyszanej przy 
barze, nawet wspomnienia z 
rejsu do Szwecji. 

Ten wspaniały literacki ka-
baret jednego znakomitego 
aktora przeplatany był za-
bawnymi anegdotami z ży-
cia teatralnego.

Druga część spotkania była 
miłą, towarzyską rozmową 
o pracy aktorskiej gościa, o 
jego planach i wspomnie-
niach. Oczywiście, salw śmie-
chu nadal nie brakowało. Ba-
wili się dorośli, także dzieci, 
uczniowie „Stojedynki”. 

Nikt nie spostrzegł, że mi-
nęły dwie godziny i nadszedł 
czas pożegnania. A że spo-
tkanie było wyjątkowe i cie-
szyło wszystkich, przytoczę 
wypowiedź mojej córki Ga-
brysi, uczennicy, która była, 
widziała, słyszała i tak sko-
mentowała spotkanie z ak-
torem: 

Pod koniec stycznia w sie-
dzibie naszego warsztatu 

w Swarzędzu za sprawą ko-
leżanek i kolegów z Kobyl-
nickiej fi lii WTZ zrobiło się u 
nas jeszcze gwarniej i weselej 
niż zwykle. W wiosennej au-
rze styczniowego dnia wspól-
nie z kadrą powędrowaliśmy 
do przedszkola “Miś Uszatek”, 
zaproszeni na jasełka przygo-
towane przez maluchy z gru-
py “Piesków”.

Przedszkolaki wraz ze swo-
imi wychowawczyniami za-
prezentowały interesujące 
przedstawienie złożone z tań-
ca, tekstów o Bożym Narodze-
niu, najpopularniejszych pol-

skich kolęd oraz pięknych pio-
senek świątecznych. Po po-
pisach aktorskich zostaliśmy 
obdarowani słodkim poczę-
stunkiem i reniferkami wy-
konanymi z patyczków do lo-
dów przez maluchy wspólnie 
ze swoimi opiekunkami. Od-
wdzięczyliśmy się ofi arując 
kotki zrobione przez nas pod 
kierunkiem instruktorów w 
pracowniach krawieckiej i sto-
larskiej. Na zakończenie Agata 
Kiejdrowska przeczytała kilka 
wierszy Jana Brzechwy. Dzię-
kujemy dyrekcji i opiekunkom 
za miłe spotkanie.

AGATA RYBICKA

W gościnie 
u „Misia Uszatka”

Obyczaje
czasu nadziei i radości

kie zwyczaje są zachowane w 
moim domu. 

Są kraje, które różnią się 
zwyczajami. Prawosław-
ni obchodzą święta Narodze-
nia Pańskiego 6 stycznia, gdy 
u nas obchodzi się tego dnia 
święto Objawienia Pańskiego, 
czyli „Trzech Króli”. W niektó-
rych krajach, prezenty rozdaje 
się również 6 stycznia. W Hisz-
panii obchodzi się święta Bo-
żego Narodzenia tak samo jak 
u nas. Prezenty kładzie się do 
garnka z dziurą i po wieczerzy 
się go tłucze, by wyciągnąć za-
kupione upominki. Nowy Rok 
wita się jedząc dwanaście wi-

nogron i stojąc na lewej nodze. 
W Stanach Zjednoczonych 

nie obchodzi się świąt Bożego 
Narodzenia z takim namasz-
czeniem, refl eksją, powagą, jak 
u nas w kraju. Natomiast z Nie-
miec przyszedł zwyczaj ubie-
rania choinek oraz kolędowa-
nia. Boże Narodzenie i Nowy 
Rok zwyczajowo obchodzone 
są z radością i nadzieją na lep-
sze jutro. Serdecznie dziękuje-
my za zaproszenie dyrekcji Bi-
blioteki Publicznej i pani Gra-
żynie Sobańskiej.

AGATA KIEJDROWSKA
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SPOTKANIE Z MICHAŁEM GRUDZIŃSKIM W KLUBIE RODZICA

Dwie godziny śmiechu
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Naszym gościem był aktor Michał Grudziński.

Uczennica Szkoły 101: „…pan Michał jest bardzo śmieszny, 
szczególnie w tym meloniku…”.

„Czytał nam po poznańsku
o kociambrze i kejtrach…”.

Były dwie godziny śmiechu.

Michał Grudziński (drugi od lewej w pierwszym rzędzie) 
z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 101. 

– Pan Michał jest bardzo 
śmieszny, szczególnie w 
tym meloniku, tak śmiesz-
nie wtedy mówi. A jak czy-
tał po poznańsku o kociam-
brze i kejtrach, to nie mo-
głam przestać się śmiać. 

Bardzo bym chciała, żeby 
jeszcze kiedyś zagrał dziad-
ka w „Rodzince”. No i oczy-
wiście mógłby przyjść jesz-
cze do naszej szkoły. W koń-
cu nie każdemu życzenia 
urodzinowe składa tak zna-
na osoba. Było naprawdę 
fajnie, ale za krótko.

DARIA KRZYSZKOWIAK 
Z CÓRKĄ GABI
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Nazywam się Łukasz Śmietana. 
Jestem podopiecznym Funda-

cji „SŁONECZKO”. Mam 25 lat. Od 
urodzenia choruję na spastyczne, 
czterokończynowe mózgowe po-
rażenie dziecięce. Moim najwięk-
szym marzeniem jest  móc samo-
dzielnie chodzić i funkcjonować w 
codziennym życiu. Niestety bez re-
gularnej i intensywnej rehabilitacji 
nie będzie to możliwe.

Utrzymuje mnie babcia ze swo-
jej skromnej emerytury, która musi 
też wystarczyć na opłacenie pod-
stawowych rachunków domo-
wych. 

6 grudnia wróciłem z miesięcz-
nego turnusu rehabilitacyjnego, na 
którym poczyniłem znaczne po-
stępy w dążeniu do większej sa-
modzielności. Udało mi się osią-
gnąć między innymi klęk na jed-
nym kolanie, prawidłową posta-
wę siedzącą, poprawiłem rucho-
mość bioder, której przez turnu-
sem w ogóle nie było, oraz dosze-
dłem do samodzielnego klęku pro-
stego bez jakiegokolwiek podpo-
ru na stabilnym i ruchomym pod-
łożu. Do tego znacznie ograniczy-

25 stycznia w Szkole nr 
1 im. Mikołaja Koper-

nika w Zalasewie, zaprosze-
ni przez dyrektora i nauczy-
cieli, spotkaliśmy się na za-
bawie karnawałowej z naszy-
mi młodszymi kolegami i ko-
leżankami, uczniami tej szko-
ły, by wspólnie przeżywać ra-
dość i tańce przy dźwiękach 
różnorodnej muzyki. 

Uczniowie szkoły w Zalase-
wie, są naszymi wolontariu-
szami i pomagają nam w or-
ganizacji wielu imprez. W tym 
dniu mogliśmy razem z nimi 
oderwać się na chwilę od rze-
czywistości i cieszyć się z go-
ściny u naszych serdecznych 
przyjaciół. 

Basia Kucharska, prze-
wodnicząca naszego Stowa-
rzyszenia, powitała wszyst-
kich uczestników zabawy i 
podziękowała gospodarzom 
za zaproszenie nas do wzię-
cia udziału w karnawałowym 

Moje marzenie – 
samodzielnie chodzić

łem odruch Moro, który powodo-
wał niekontrolowane zwiększenie 
napięcia spastycznego, co prowa-
dziło do zwiększenia przykurczów 
ścięgien.

W połowie wspomnianego tur-
nusu, podszedł do mnie jeden z te-
rapeutów i po rozmowie ze mną 
stwierdził, że jeśli w takim tem-
pie będziemy osiągać wyznaczo-
ne sobie cele, to jest możliwe, że 
w ciągu kliku lat wstanę z wóz-
ka i zacznę samodzielnie chodzić 
o kulach. Powiedział mi również, 
że aby tego dokonać, optymalnym 
rozwiązaniem byłoby systema-
tycznie uczęszczanie na tego typu 
turnusy co 6 tygodni. Koszt jedne-
go turnusu (dwa tygodnie) wynosi 
obecnie 5500 zł. 

Kto chciałby mi pomóc, może 
wpłacić darowiznę na konto Fun-
dacji Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „SŁONECZKO”, 77-400 
Złotów, ul. Stawnica 33A, nr 89 
8944 0003 0000 2088 2000 0010, 
z dopiskiem „darowizna dla Łuka-
sza Śmietany 21/S”.

ŁUKASZ ŚMIETANA

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepeł-

nosprawności, innych doku-
mentów lekarskich i zgody au-
tora na publikację listu znajdu-
ją się w naszym posiadaniu. 
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Bal 
z przyjaciółmi
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balu. Ja recytowałam wiersz 
„Żyć z innymi”, dedykowany 
uczniom, naszym wolontariu-
szom. 

Dziękujemy dyrekcji szko-
ły, Elizie Krauze, Monice Ol-
szewskiej, uczniom i wszyst-
kim, którym leży na sercu do-
bro osób niepełnosprawnych. 
Jest to dla nas bardzo ważne. 

AGATA KIEJDROWSKA
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Pamiętam mój pierwszy 
dzień w naszym Warszta-

cie Terapii Zajęciowej, jak by 
to było wczoraj. 1 paździer-
nika 2007 roku od rana by-
łem pełen nerwów i wątpli-
wości, jak sprawdzę się w 
zupełnie nowej sytuacji.

Choć przyjaciele okazali 
mi dużo zrozumienia, pomo-
gli poznać pracownie, to i tak 

Był „Ojcem” naszej ministran-
tury przez okres sześciu lat. 
Obecnie jest nim ks. Dariusz 
Salski. Piszę „naszej”, ponie-
waż pełnię ją z przyjaciółmi, 
lecz to zadanie odczytuje jako 
powołanie od Boga. 

Gdy po raz pierwszy usły-
szałem dźwięk gitary i forte-
pianu, powiedziałem sobie, 
że nie zagram, bo nigdy tego 
nie robiłem. Ale może spróbu-
je zaśpiewać. Kiedyś włączo-
no stary przebój, a ja zaczą-
łem go nucić. Tak rozpoczę-
ła się moja przygoda z mu-
zyką, która trwa już od 9 lat. 
Uczestniczyłem w wielu prze-
glądach muzycznych, wy-
stępuję bez większych obaw. 
Dziękuję za otwarcie mojego 
serca na świat muzyki, który 
jest wyjątkowo piękny. Czas 
spędzony z przyjaciółmi z 
różnych stron świata, gośćmi 
naszego Warsztatu, pozwo-
lił mi poznać różne kraje, ję-
zyki, narodową muzykę. Mia-
łem też okazję spróbować ty-
powych dla danego kraju po-
traw, których nie ma w Polsce. 

Dziękuję wam wszystkim, 
koleżanki, koledzy, instruk-
torzy, za to, co było mi dane 
przeżyć razem z wami. To 
wy, przyjaciele, dodajecie mi 
odwagi i siły w pokonywa-
niu ograniczeń, jakie niesie 
mi życie. Dzięki wam wiem, 
że wózek nie jest dużą prze-
szkodą. 

Przez 10 lat przebywania w 
Warsztacie spotkałem wiele 
osób, które mogę nazwać mo-
imi aniołami. 

MICHAŁ OGONIAK

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

Moje 10 lat 
wśród przyjaciół
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nie wiedziałem, gdzie odnaj-
dę swoje hobby. W każdej pra-
cowni dam z siebie wszyst-
ko – tak wówczas pomyśla-
łem. W ciągu kolejnych dni już 
spokojnie odkrywałem same-
go siebie. Okazało się, że pra-
ca nad gobelinami w pracow-
ni krawieckiej mnie uspokaja, 
a praca w glinie w pracowni 
ceramicznej poprawia spraw-
ność moich rąk. Pracownia 
plastyczna była szansą na po-
znawanie nowych technik, ta-
kich jak decupage. 

W pracowni komputerowej 
otrzymałem pierwsze, waż-

ne dla mnie zadanie, o któ-
rym pomyślałem: nie, nie dam 
rady tego zrobić. Ale może 
warto spróbować. Chodziło 
o napisanie artykułu o półko-
loniach w Gruszczynie. Wte-
dy właśnie zaczęła się moja 
współpraca z czasopismem 
„Filantrop”, która trwa do dzi-
siaj. Dziękuję redakcji za nie-
spodziewane dla mnie wyróż-
nienie: podczas uroczysto-
ści jubileuszowej otrzymałem 
medal „Sercem za serce”.  
Po trzech miesiącach pobytu 
w Warsztacie, 8 stycznia 2008 
roku, na prośbę pani Basi, na-
szej kierownik, zrealizowa-
łem pierwszą audycję telewi-
zyjną przy współpracy z lo-
kalnymi mediami. Audycja 
ta wzbogaciła wiedzę ludzi o 
osobach z niepełnosprawno-
ściami. Przez ponad 8 lat co-
miesięcznej pracy opubliko-
wano 60 takich programów. 
Przyznam się, że brakuje mi 
tej aktywności. Z chęcią po-
wróciłbym do pracy przy mi-
krofonie. 

Ks. Eugeniusz Guździoł 
zaproponował nam czynny 
udział we mszach świętych 
poprzez służbę przy ołtarzu. 
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Członkowie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-

rządu Ruchu koło Środa Wiel-
kopolska przybyli w niedzielę 
7 stycznia na spotkanie nowo-
roczne, które odbyło się w re-
stauracji Turystyczna ,,U Moni-
ki”. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie z małżonkami. 

Prezes średzkiego koła Jerzy 
Skrobiszewski powitał zapro-
szonych gości: starostę średz-
kiego Marcina Bednarza, burmi-
strza Środy Wojciecha Ziętkow-
skiego, prezesa Zarządu Głów-
nego WZINR w Poznaniu Miro-
sławę Rynowiecką i prezesa koła 
WZINR w Śremie Marię Pękalę. 
J. Skrobiszewski omówił działal-

ność koła w minionym roku. Jego 
członkowie uczestniczyli m.in. 
w obchodach 100-lecia szpita-
la im. Serca Jezusowego w Śro-
dzie. Koło otrzymało medal pa-
miątkowy. Minutą ciszy uczczo-
no tych członków koła, którzy w 
ubiegłym odeszli na zawsze. 

W tym roku na 12 maja zapla-
nowano obchody 30-lecia koła. 
W czerwcu odbędzie się wy-
jazd do Dziwnówka, w sierp-
niu – tradycyjny piknik w Luty-
ni, we wrześniu – wyjazd do Cie-
chocinka. 

Był toast i życzenia noworocz-
ne, piękne polskie kolędy i dłu-
gie, serdeczne rozmowy przy 
stołach. JS

„Nie żałuję” – to tytuł 
XIX Koncertu Charyta-

tywnego, zorganizowanego 
przez społeczność uczniow-
ską wraz z Samorządem II 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej i 
Heleny Modrzejewskiej w Po-
znaniu.

Ja też nie żałuję, że byłem 
gościem tego koncertu. Nie tyl-
ko nie żałuję, ale cieszę się bar-
dzo, że na ten wieczór mogłem 
się przenieść w świat poezji i 
piosenek Agnieszki Osieckiej. 
To właśnie jej twórczość była 
motywem przewodnim tego-
rocznego koncertu.

Jeśli ktoś chce przeżyć pięk-
ny czas, dobrze się bawić, a 
jednocześnie wyjść w ciem-
ność poznańskiego wieczoru 
w nastroju lirycznym, to z czy-
stym sumieniem mogę mu po-
lecić to właśnie miejsce.

Magię tworzą ludzie. W tym 
przypadku to wdzięk, z jakim 
prezentuje się wspaniała bez 
wyjątku młodzież, wspierana 
dyskretnie i po przyjacielsku 

przez pedagogów i kierownic-
two tej placówki. To również 
młodość i radość ze śpiewu, 
muzyki i tańca. 

W tym roku zauroczyły mnie 
dwa wykonania piosenek. Bar-
dzo różne a jednak równie 
świetne. 

Piosenka „Sing, sing” w bra-
wurowym wykonaniu blond 
dziewczyny, stylizowanej na 
modną w latach siedemdzie-
siątych „chłopczycę” ubraną w 
cylinder, rodzaj czarnego smo-
kingu i czerwone szpilki. W tę 
rolę wcieliła się Julia Sekulska. 
Jej ciekawy głos i energia były 
tym, czego w tej piosence po-
trzeba! 

Jakże różna na jej tle była 
nieśmiała i poetycka Aleksan-
dra Klincewicz, która wyśpie-
wała nam wiersz Agniesz-
ki Osieckiej „Nowa miłość”, 
akompaniując sobie na forte-
pianie skomponowaną przez 
siebie delikatną muzyką spe-
cjalnie do tego wiersza. Dla 
obydwu artystek wielkie bra-
wa!

Prezentacja przedmiotów przeznaczonych na licytację.

Para konferansjerów Julia Paradowska i Mateusz Drewniak 
zachwycała elegancją i dobrym prowadzeniem.
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Noworocznie 
„U Moniki”

Do końca marca osoby po-
wyżej 65 roku życia mogą 

składać wnioski o dofi nanso-
wanie na adaptację mieszka-
nia do swoich potrzeb. Taką 
możliwość daje pilotażowy 
program „Minigranty dla se-
niorów”, realizowany przez 
Zarząd Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych w Pozna-
niu. O wsparcie fi nansowe 
mogą ubiegać się m.in. osoby 
samotne, które na dzień zło-
żenia wniosku ukończyły 65 
rok życia oraz małżeństwa, 
w którym jedno z małżonków 
przekroczyło ten wiek. 

Dofi nansowanie może być 
przyznane maksymalnie w 
kwocie do 10 tysięcy złotych. 
Pieniądze można otrzymać 
m.in. na: wymianę (w uzasad-
nionych przypadkach) stolar-
ki okiennej i drzwiowej, mon-
taż sprzętu pomocniczego uła-

twiającego poruszanie się oraz 
korzystanie z łazienki i toale-
ty, zabezpieczenie podłogi po-
włoką antypoślizgową, insta-
lację poręczy w celu samo-
dzielnego poruszania się po 
mieszkaniu, adaptację łazien-
ki przez wymianę wanny na 
kabinę prysznicową dla oso-
by starszej ze sprzętem przy-
stosowanym do potrzeb osób 
w podeszłym wieku, instalację 
nocnego oświetlenia włącza-
nego przez czujnik ruchu itp. 

Szczegółowe informacje na 
temat zasad ubiegania się o 
wsparcie można uzyskać oso-
biście w siedzibie Zarządu Ko-
munalnych Zasobów Lokalo-
wych, ul. Matejki 57, pod nr tel. 
(61) 869 48 00 albo za pośred-
nictwem Biura Kontakt Urzędu 
Miasta Poznania, tel. (61) 646 
33 44. oprac. kk. 

Minigranty
dla seniorów
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Nie żałuję…
Tegorocznym benefi cjentem 

był Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez siostry Se-
rafi tki.

Pięknie patrzyło się na tań-
czące pary, na dynamiczne, ba-
jecznie kolorowe „tabory” wi-
rujące w rytm piosenki „Dziś 
prawdziwych cyganów już nie 
ma”. Z zadumą i z miłą łezką w 
oku słuchało się melodii prze-
wodniej z fi lmu „Janek Serce”. 
Jedni się wzruszali, inni rado-
wali, byli i tacy, którzy reago-
wali na przemian śmiechem 
i zadumą. Nie widziałem jed-
nak na tym koncercie niko-
go obojętnego i za to szcze-
rze dziękuję i gratuluję wszyst-
kim wykonawcom oraz całe-
mu zespołowi, który zreali-
zował to trudne, ale jakże po-
trzebne edukacyjnie i społecz-
nie przedsięwzięcie. 

ANDRZEJ ROSSA
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Zestaw medali sportowych 
do wylicytowania.

W takt piosenki „Mój pierwszy bal”.

Feria barw w ekspresyjnym tańcu z piosenką 
„Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”.

Cygański tabor, a w tle Agnieszka Osiecka i skrzypce. 

Cały program artystyczny w 
reżyserii i oprawie muzycznej 
prof. Kingi Krassowskiej był 
znów na najlepszym poziomie. 
Piszę znów, bo co roku myślę, 
że lepszego koncertu charyta-
tywnego już nie da się zrobić. 
A jednak... II L. O. pokazuje, że 
można! Lubię się dziwić. 

Bez słynnej Aukcji nie mogło 
się obyć i tym razem. Szlachet-
ny cel zobowiązuje. Aukcję, 
podobnie jak i cały spektakl, 
prowadziła Anna Przewoźniak 
– przyjaciel II L. O. To prawdzi-
wa „człowiek orkiestra” – jeśli 
wolno użyć takiego określenia. 
Tylko ona potrafi  rozgrzać li-
cytację do czerwoności, roz-
bawić salę, wprowadzić od-
powiedni nastrój, wyciągnąć 
„ostatni grosz”, zaokrąglić o 
kolejną stówkę i usłyszeć „ty-
siąc!” – kiedy tego wymaga 
szlachetny cel. 

Licytowano albumy, zesta-
wy biletów na rozmaite impre-
zy, stare i nowe fotografi e, pił-
ki i koszulki sportowe z auto-
grafami, płyty, książki oraz cał-
kiem oryginalne propozycje, 
jak choćby ukrywające się pod 
pozycją nr 14 spotkanie z pro-
fesorem Robertem Śniegockim 
z obietnicą „Podróży w czasie” 
z historią przy kawie. Do wyli-

cytowania był też… zestaw no-
życzek chirurgicznych wraz z 
zaproszeniem na jednodnio-
wą wizytę na oddziale kardio-
chirurgii – dar profesora Jacka 
Thiem. Wylicytowano go gru-
bo ponad tysiąc złotych po za-
pewnieniu, że ta wizyta ogra-
niczy się jedynie do... zwiedza-
nia. 

Patronatu honorowego 
udzielili: Wojewoda Wielko-
polski, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Prezy-
dent Miasta Poznania oraz 
Wielkopolski Kurator Oświaty.
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Marzeniem Magdy z zespo-
łem Downa było spotka-

nie z Rafałem Mroczkiem, ak-
torem znanym głównie z se-
rialu „M jak Miłość”. Zasiadła 
obok niego 10 lutego na balu 
charytatywnym „Gwiazdy Do-
broczynności” podsumowują-
cym plebiscyt pod taką wła-
śnie nazwą. Organizatorem 
plebiscytu była Akademia Roz-
woju Filantropii w Polsce, a 
głównym partnerem – „SHOW” 
– magazyn w dobrym stylu. 

Bal zorganizowano w Hotelu 
„Sofi tel Warsaw Victoria” w War-

Dobroczynność
nagrodzona

– Pragnę podziękować oso-
bom, które oddały na mnie 
głos. Bardzo się cieszę, że jest 
ze mną Renata Galik, osoba z 
mózgowym porażeniem dzie-
cięcym współpracująca na co 
dzień z moją Fundacją. Re-
nata mogła ubrać się w pięk-
ną suknię, przejść po czerwo-
nym dywanie i spotkać z Kata-
rzyną Zielińską. Było to dla niej 
wyjątkowe przeżycie. Nagroda 
pieniężna, którą otrzymałam, 
zostanie przeznaczona na kon-
kretny cel – dla jednego z na-
szych podopiecznych. Nie chcę 
na razie więcej mówić, bo ma 
być dla niego niespodzianka – 
mówiła podczas uroczystości 
laureatka. 

W kategorii zdrowie uhono-
rowano Bartka Jędrzejaka, pre-
zentera pogody w programie 
„Dzień dobry TVN”, a w katego-
rii pomoc charytatywna – Re-
prezentację Artystów Polskich. 
Honorową Gwiazdę Dobro-
czynności otrzymał Filip Chaj-
zer. Gwiazdę Dobroczynności 
Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu otrzymała Aga Zaryan, 
wokalistka jazzowa. Przyznano 
również nagrody specjalne ma-
gazynu „SHOW” i „FOB”. 

STANISŁAW FURMANIAK
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Pamiątkowe zdjęcie laureatów tegorocznej edycji plebiscytu.

Joanna Brodzik i Renata Galik (z lewej) na czerwonym dywanie.

Bartek Jędrzejak z Dorotą Raczkiewicz 
z „Drużyny Szpiku” i Michałem Filimonem.

Magda z zespołem Downa w towarzystwie Rafała Mroczka. 

szawie. Konferansjerkami pod-
czas balu były prezenterki tele-
wizyjne – Katarzyna Olubińska z 
TVN, Agnieszka Hyży z „Polsatu” 
oraz Aleksandra Kostka z TVP 2. 

„Gwiazdy Dobroczynności” 
to duży plebiscyt medialny, re-
alizowany w celu uhonorowa-
nia osób publicznych (artystów, 
aktorów itp.), które angażują się 
w pomoc potrzebującym. Laure-
atów wybierali internauci w gło-
sowaniu internetowym. Każdy 
laureat otrzymał czek na kwo-
tę 5 tysięcy złotych, który mógł 
przekazać wybranej przez sie-
bie organizacji pozarządowej. 

W tegorocznej, dziewiątej 
już, edycji plebiscytu w katego-

rii społeczeństwo uhonorowa-
no Joannę Brodzik, założycielkę 
Fundacji „Opiekun Serca”, któ-
ra od lat wspiera festiwal Lubu-
skie Prezentacje Wokalne Dzie-
ci i Młodzieży Specjalnej Troski. 
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20 stycznia nad Jezio-
rem Maltańskim w 

Poznaniu na starcie stanę-
ło około czterysta osób, aby 
wziąć udział w XII Charyta-
tywnym Biegu z Maltańskim 
Światełkiem. Głównym jego 
celem jest wspieranie dzie-
ci chorych onkologicznie, 
podopiecznych Drużyny 
Szpiku. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem biegu jest ma-
ratończyk Przemysław Wa-
lewski, szef rady Fundacji 
Anny Wierskiej „Dar Szpi-
ku”, przy współudziale Dru-
żyny Szpiku. 

– Pomagać można w różny 
sposób. My to robimy biega-
jąc. Wiele lat temu wpadłem 
na pomysł, aby organizować 
biegi, a część z wpisowego 
przeznaczać na rzecz pod-
opiecznych Drużyny Szpiku. 
I tak jest co roku – powie-
dział Przemysław Walewski.

Drużyna Szpiku zajmuje 
się dziećmi chorymi onkolo-
gicznie, które przebywają w 
Szpitalu Klinicznym im. Ka-
rola Jonschera w Poznaniu. 
Wolontariusze nie tylko od-
wiedzają je na oddziale, ale 
również pomagają przy bie-
gach i w nich uczestniczą, a 
zebrane pieniądze przezna-
czane są na cele statutowe 
Fundacji.

– Magiczny to bieg, w któ-
rym celem jest czyjeś życie. 
Tym razem wspieraliśmy 

XII CHARYTATYWNY BIEG Z MALTAŃSKIM ŚWIATEŁKIEM

Dla dzieci
chorych onkologicznie 

piętnastolatka z pobliskie-
go Antoninka, Eryka Piasec-
kiego, który czwarty już raz 
musiał stanąć do walki z bia-
łaczką. 8 lat walki z choro-
bą i cena życia – to około 650 
tysięcy złotych na lek ostat-
niej szansy. 

Drugą małą bohaterką bie-
gu była czteroletnia Oleń-
ka Kaczmarek. Rok temu też 
biegliśmy dla niej. Ola wów-
czas czekała na przeszczep 
nerki. Bardzo się baliśmy, 
czy znajdzie się dawca, bo 
dziewczynka tę nerkę musia-
ła dostać od innego dziecka... 
a transplantologia w Polsce 
jest nadal tematem tabu. Na 
szczęście udało się. Znalazła 
się wspaniała matka, która 
ofi arowała dziewczynce ner-
kę zmarłej córeczki. 

Dziś Ola kwitnie, dogania 
rówieśników. Teraz walczy-
my o słuch, który odebra-
ła jej choroba. Dziewczyn-
ka musi mieć aparat słu-
chowy, na który zbieraliśmy 
pieniądze. W walce o po-
wrót do zdrowia wspierają 
Olę dwaj panowie z „drugim 
sercem” – Karol Prętnicki i 
Krzysztof Machajek. Promu-
ją transplantację, oświad-
czenia woli na dawstwo na-
rządów po śmierci. Są dowo-
dem, że przeszczep nie tylko 
ratuje życie, ale również po-
zwala realizować własne pa-
sje – powiedziała Maria Ho-
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Wolontariusze Drużyny Szpiku w towarzystwie dzielnej Oleńki.

Uczestnicy przygotowują się do biegu.

Rozgrzewka przed biegiem.

W biegu ze światełkiem mógł wziąć udział każdy. 

man, koordynatorka w Dru-
żynie Szpiku.

W pomoc Erykowi zaanga-
żowało się wiele osób z ca-
łej Polski. Na platformie sie-
pomaga.pl zebrano już pra-
wie całą kwotę wymaganą 
na lek. 

Niestety wycieńczony kil-

koma wznowami organizm 
chłopca nie wytrzymał. 30 
stycznia Eryk odszedł...

Pieniądze zebrane dla Ery-
ka, zgodnie z życzeniem 
jego matki, przekazano na 
leczenie chorego chłopca 
imien iem Tymek. 

STANISŁAW FURMANIAK
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BYŁA NA WÓZKU,
TAŃCZYŁAM Z NIĄ

9 lutego my z „Iskry” by-
liśmy w gościnie w Szkole 
Specjalnej 101 w Poznaniu 
na balu karnawałowym i wa-
lentynkowym. Tańczyliśmy i 
były różne konkursy z nagro-
dami. Były puszczane różne 
fajne i znane piosenki, bawi-
liśmy się dobrze. Były robio-
ne zdjęcia, było wesoło i gło-
śno, było dużo uczniów szko-
ły i nauczycieli. Poczęstowa-
li nas grochówką z chlebem 
i batonikami . W trakcie zaba-
wy rozdawali cukierki, moż-
na było zabrać różne rzeczy 
za darmo. Ja Ania zabrałam 
pamiętnik i dwie ramki oraz 
torbę. Poznałam dwie fajne 
dziewczyny – Natalkę i Darię, 
pomogłam tej dziewczynie, 
bo była na wózku, tańczyłam 
z nią. Pani Ewa Grajek zapro-
siła nas do swojej klasy i mo-
gliśmy się tam rozgościć.

ANNA KONOPACKA 

BAWIŁEM SIĘ
NA CAŁEGO

Byliśmy na zabawie kar-
nawałowej w 101, jest tam 
ten sam dyrektor Ryszard 
Koterba, którego pamiętam 
od dawna. A zabawa była 
fajna, krótko trwała, lecz ba-
wiłem się na całego, bo inni 
uczniowie tak samo tańczy-
li – bawili się, no to czemu 
ja nie mam się bawić. Potem 
poszliśmy na stołówkę, lecz 
co było dalej, to ja tego nie 
pamiętam, bo pamięć mam 
słabą.

ŁUKASZ GRABUS

TAŃCZYŁAM 
Z MOIM 
PARTNEREM

13 lutego mieliśmy impre-
zę karnawałową – walentyn-
kową. Marcin Książak przy-
gotował jedną kolumnę. Te-
rapeuci powiesili na drzwi 
same serca i wszyscy uczest-
nicy i pracownicy bawili się 
razem. Serdecznie powitali-
śmy gości z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Pomost”. 

W małym kółku przyjaźni 
tańczyliśmy razem. Marcin 
Kaczyński zrobił nam dużo 
zdjęć podczas całej imprezy. 
Ja tańczyłam razem z moim 
partnerem Pawełkiem Krze-
winą. Była przerwa na po-
częstunek – owoce, słodycze 
i napoje. W pudełku walen-
tynkowym było dużo walen-
tynek, przez nas zrobionych, 
dla tych, których najbardziej 
lubimy. 

Wszyscy terapeuci czytali 
nasze imiona i rozdali nam 
walentynki. Serdecznie dzię-
kujemy za imprezę.

MAGDALENA SZYMAŃSKA 

KAŻDY 
POWINIEN
BYĆ SZCZĘŚLIWY

Tańczyłem z Sandrą 
Szłapką i bard zo mi się za-
bawa podobała. Bardzo do-
brze wspominam zaba-
wę karnawałową, ponieważ 

Z INICJATYW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

„Iskra” w Szkole 101
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„ISKRA” W POZNANIU

było bardzo fajnie i mam na-
dzieję, że na przyszły rok bę-
dzie następna zabawa. 

W „Iskrze” zabawy są re-
welacyjne. Wspominam też 
walentynki, ponieważ to 
święto jest bardzo szcze-
gólne. Jest to dzień zakocha-
nych i każdy na walentyn-
ki powinien być szczęśliwy. 
A poza tym jestem zadowo-
lony, bo tańczyłem z Sandrą. 
Ona bardzo ładnie tańczy i 
jest bardzo dobrą koleżanką. 

RYSZARD OUDINET 

FILIP 
MÓJ CHŁOPAK

Przyszli do nas goście z 
WTZ „Pomost”. Był słodki po-
częstunek oraz napoje i su-
per zdjęcia z Filipem, moim 
chłopakiem. Były też tańce. 
Dostałam dużo kartek wa-
lentynkowych. Tańczyłam z 
Filipem i koleżankami oraz 
z panią Dominiką. Muzyka 
była super. Wszyscy ładnie 
wyglądali i super się bawi-
li. Były też ciasteczka walen-
tynkowe od „Pomostu”. Tań-
czyłam też z Rysiem i mia-
łam zdjęcie z Izą. Bardzo lu-
bię tańczyć, podobało mi się, 
super zabawa.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

Karnawałowe tańce, 
walentynkowe serca
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9 lutego odwiedziliśmy 
zaprzyjaźnione przed-

szkole „Bajkowe Ludki” w 
Koziegłowach. Po przywi-
taniu przez panią dyrektor 
zasiedliśmy przy pięknie 
nakrytym stole, pełnym do-
mowych wypieków. 

Dzieci pod kierunkiem 
swoich wychowawców przy-
gotowały dla nas wspaniały 
występ, który podziwialiśmy 
z zapartym tchem. 

Wzięliśmy też udział we 
wspólnych zabawach. In-
tegracja z przedszkolaka-
mi jest już naszą tradycją. 
Mimo dzielących nas różnic 
świetnie się bawiliśmy, gdyż 
wspólne zajęcia przełamują 
bariery. 

Miło rozpoczęty dzień za-
kończyliśmy w pizzerii. Każ-
dy uczestnik samodziel-
nie wybierał coś dla siebie z 
menu. Dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas i czeka-
my na odwiedziny naszych 
przyjaciół u nas.

GRZEGORZ MACIOŁEK 
UCZESTNIK WTZ

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

„Bajkowe ludki” i my
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Od 12 lutego do 2 marca 
w Centrum Kultury i Re-

kreacji w Koziegłowach trwa-
ła wystawa obrazów naszych 
uczestników, przygotowana 
pod kierunkiem terapeutki Be-
aty Kraus z pracowni tkacko-
krawieckiej w naszym Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej w 
Owińskach. Można było podzi-
wiać pejzaże, martwe natury, 
abstrakcje. 

Niektóre prace były nagrodzo-
ne lub wyróżnione w konkur-
sach plastycznych. Część ob-
razów przedstawiała architek-
turę Poznania, m.in. Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza, Cen-
trum Kultury Zamek, kamienice 
Starego Rynku. Niektóre prace 
malowano farbami akrylowymi 
na płótnie, eksponowano tak-
że grafi ki. Dla naszych uczest-
ników tworzenie obrazów było 
wspaniałą przygodą, która spra-
wiła im wiele satysfakcji. Dla 
niektórych było to pierwsze tego 
typu doświadczenie. Wiele osób 
odkryło w sobie talent plastycz-
ny, który będą mogli rozwijać w 
WTZ-ecie. 

Wyjątkową okazję poznania 
sztuki osób niepełnosprawnych 
mieli obecni na wystawie od-
biorcy. Dzięki ich akceptacji nasi 
uczestnicy pokonali swoje oba-
wy, stali się bardziej pewni sie-
bie i uwierzyli we własne możli-
wości twórcze. Dziękujemy kie-
rownictwu Centrum Kultury i 
Rekreacji za gościnne i przyja-
zne przyjęcie naszej wystawy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
podziwiali nasze prace. EŚ

W OWIŃSKACH

Odkrywanie talentów
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27 stycznia w Centrum 
Rehabilitacyjno-Kul-

turalnym w Konarzewie od-
był się bal karnawałowy zor-
ganizowany przez Stowarzy-
szenie na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych ,,Promyk” w 
Komornikach. Już pierwsze 
dźwięki muzyki spowodowa-
ły, że parkiet zapełnił się tań-
czącymi uczestnikami. 

Zainteresowaniem cieszy-
ły się zabawy i konkursy przy-
gotowane przez terapeutki z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Otuszu. Były takie konku-
rencje jak zabawa z krzesłami 
i taniec z balonami. Za udział 
w konkursach wszyscy zostali 
nagrodzeni. Uczestnicy WTZ-
etów w Konarzewie i Otuszu 
przeobrazili się tego wieczora 
w różne karnawałowe posta-
cie: krowę, clowna, pszczół-
kę Maję, kowboja i inne. Dzię-
kujemy wszystkim za wspólną 
zabawę i mile spędzony czas.

AGNIESZKA LEWEK
JOANNA KEMPA

Tańce z balonami
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ROZDZIAŁ 
DWUDZIESTY 
DZIEWIĄTY

Jesień dojrzewała jak win-
ne jabłko. Poranki i wieczo-
ry stawały się coraz chłodniej-
sze, bywało nawet, że malowa-
ły się na gzymsach i okapach 
srebrzystym nalotem, lecz po-
łudniowe godziny jeszcze cie-
szyły resztką ciepła i wspo-
mnieniem wciąż oddalające-
go się lata. Słońce mozoląc się 
sięgnęło punktu Wagi. 

Czas spowolniał kontemplu-
jąc przemijanie i przycupnął 
na chwilę jak spasiony kocur, 
któremu nie chce się już wy-
stawiać nosa za drzwi. Słodkie 
dotąd powietrze z wolna wa-
rzyło się na pochmurny kolor 
i matowiało. A poza tym dzia-
ły się wokół sprawy codzienne.

Rzęsisty deszcz, który lał 
przez całą noc, zostawił po 
sobie rozległe kałuże na lipo-
wej alei. Nadjeżdżając, kurier-
ski mikrobus rozchlapywał je 
niczym baraszkujący łoszak. 
Miejscami bryzgał na boki gli-
niastym błotem. Beztrosko, wy-
chylając się i kolebiąc, pruł w 
stronę domu Studzińskich.

– Mamo! Paczki przyjecha-
ły! – zawołała Janeczka wyglą-
dając przez okno na półpiętrze.

Alina przerwała czytanie. 
Włożyła emaliowaną zakładkę 
w książkę i śpiesznym krokiem 
podeszła do drzwi.

– Pewnie przywieźli rotor dla 
Artura! – domyśliła się. Sięgnę-
ła do zamka i drgnęła wystra-
szona dźwiękiem dzwonka. – 
Już, już! Otwieram! – krzyknęła 
naciskając klamkę i niemal na-
tychmiast niesamowicie zdzi-
wionym głosem spytała: 

– To ty, Elżbietko?
Zaskoczona nagłym otwar-

ciem drzwi dziewczyna nie 
zdążyła zdjąć palca z przycisku 
i zadzwoniła jeszcze raz.

– Przepraszam! – zmitygo-
wała się. – Właśnie paczkowóz 
nadjechał…

– Dzień dobry, kochanie, 
wejdź – przywitała ją Alina. – 
To chyba siostra… 

Przerwała w pół zdania, bo 
już przy furtce stanął kurier. 

Wpuściła dziewczynę do środ-
ka, a sama została na podeście, 
by zaczekać na przesyłkę. 

– Tu jestem! – zawołał Artur 
wyjeżdżając z salonu. – Czeka-
łem na Ciebie.

– No, cześć!… – odpowie-
działa dziewczyna. – Chyba 
dostaliście paczkę. Jeżdżą na-
wet w niedzielę?

– Czekam na rotory1, ciotka 
miała kupić.

– Świetnie – uradowała się 
– będziemy mogli wprowadzić 
nowe ćwiczenia.

Artur wjechał do holu i usta-
wił się obok szafy.

– Rozbierz się – poprosił się-
gając po wieszak.

– Nie, może nie… – Elżbieta 
jedynie rozpięła kurtkę.

– Dlaczego? – spytał zawie-
dziony. – Śpieszysz się gdzieś?

– Może?
– Jesteś dzisiaj bardzo tajem-

nicza – zauważył zniecierpli-
wiony.

– A ty, czyżby bez humoru? – 
odgryzła się.

Dał za wygraną.
– Myślałem, że posiedzimy 

razem – rzekł już innym tonem.
– Posiedzimy razem.
– Tak? – już zupełnie nie wie-

dział, co myśleć.
– Posiedzimy. Ale nie w two-

im pokoju, jeśli się zgodzisz.
– Nie nadążam za tobą.
Elżbieta uśmiechnęła się. 

Nieźle się bawiła, ale nie chcia-
ła przeciągać struny.

– Już ci wyjaśniam – rzekła 
widząc jak zaciska palce na 
obręczach kół. – Tu, niedaleko 
was – pokazała za siebie – wi-
działam pizzerię. W tym mie-
ście co rusz otwiera się coś no-
wego. Ma taką zabawną na-
zwę. Coś z dawnych kreskó-
wek dla dzieci.

– I?
– I mam nadzieję, że dasz się 

dzisiaj do niej zaprosić – wy-
rzekła niemal jednym tchem.

Nie planował wyjścia na 
dziś. Nawet nie wiedział, czy 
chciałby gdzieś wychodzić. 
„Jednak – pomyślał – ile jeszcze 
będzie tego ciepła? Niebawem 
nadejdzie zima i może wca-
le nie będzie szans, by ruszyć 
się gdzieś”. To był argument nie 
do odparcia. A do tego, jak miał 
odmówić Eli, i sobie, wspólne-
go z nią popołudnia? Było jed-
nak pewne ale…

– Zgoda, tylko pod jednym 
warunkiem – zastrzegł.

– Jakim? – spojrzała uważniej 
sądząc, że jest jakaś trudność.

– Nie ty mnie… – zaczął po-
ważnym tonem – a ja ciebie na 
tę pizzę zapraszam. Zgoda?

– Zgoda – zaśmiała się i po-
całowała go.

Z wiatrołapu wyszła Alina. 
– Czemu nie rozbierasz się? 

– spytała. – Jak dbasz o gościa? 
– zaraz ofuknęła Artura.

– Chcieliśmy wyjść – odparła 
dziewczyna. – Niedaleko otwo-
rzyli nową pizzerię i Artur wła-
śnie zaprasza mnie do niej.

– Och, pewnie! – powiedzia-
ła Alina. – Wychodźcie, póki 
jeszcze jest trochę tego słońca. 
Tylko ty – zwróciła się do Artu-
ra – włóż coś na siebie, żebyś 
Eli wstydu nie przyniósł. Po-
patrz jak ona jest ubrana.

W duchu przyznał ra-
cję. Ręcznie robiony sweter z 
wrzosowej wełny, z szerokimi 
warkoczami na przedzie, który 
Elżbieta miała pod jasnozielo-
ną kurtką, może nie był aż tak 
wytworny, ale odpowiedni na 
jesienne wyjście i znakomicie 
pasował do ciemnych, sztruk-
sowych spodni oraz różowo–
niebieskich, zamszowych bot-
ków. 

– Co mam ubrać? – spytał. 
– Włóż ten popielaty kardi-

gan – poradziła Alina i zamiast 
iść do kuchni zboczyła w stro-
nę jego pokoju.

– I jeszcze buty – dodała 
Elżbieta. – Gdzie masz? Tu? 
– wskazała na szafkę z obu-
wiem. – Te sznurowane? – 
upewniła się wybierając parę 
piaskowych półbutów. – Wróci-
my nim się ochłodzi, więc nie 
powinieneś zmarznąć…

– Proszę – Alina niosła wspo-
mniany kardigan. – I chociaż 
cienką kurtkę – poddała myśl. 
– Bo jeśli jednak się ochłodzi…

– Chyba nie będzie koniecz-
na – próbował zaprotestować, 
lecz ona nie ustąpiła.

– Pamiętaj, synku, że ty sie-
dzisz na wózku, to nie to samo, 
co iść i cały czas być w ruchu.

Podeszła i położyła sweter 
na jego kolanach. Elżbieta tym-
czasem pomagała mu zmienić 
buty.

– Nie będę ci mocno sznu-
rować – powiedziała wiążąc 
sznurowadło. – Uważaj, kiedy 
będziesz odpychać się nogami, 
żebyś ich nie pogubił.

– One same trzymają się sto-
py – Artur lubił te buty.

Założenie swetra poszło mu 
sprawnie. Podobnie, niemal sa-
modzielnie, poradził sobie z 
kurtką.

– No, tak jest dobrze – Ali-
na była zadowolona z końco-
wego efektu. – Teraz możecie 
już iść…

Elżbieta jeszcze z tyłu popra-
wiła mu kołnierz i pchnęła wó-
zek w stronę drzwi.

– Przyjemnie dziś – zauwa-
żył, kiedy znaleźli się na ze-
wnątrz.

Napis: „Pizzeria Bartollini” 
widoczny był już z daleka. Po-
dobnie jak schody. Kiedy podje-
chali bliżej, Artur policzył je.

– Standardowo – rzekł z dez-
aprobatą. – Sześć stopni i ani 
cienia podjazdu.

– Poprosimy kogoś.
– Kogo? – spytał rozglądając 

się. Chodnik był pusty, nie li-
cząc zbliżającego się dziwaka.

Starał się odgadnąć, czy to 
dziewczyna, czy chłopak. Z tej 
odległości jednak nie potra-
fi ł stwierdzić ponad wszelką 
wątpliwość, kim jest przecho-
dzień. Ubrany w obupłciowe, 
rurkowate spodnie z czarnego 
dżinsu i z różowym nadrukiem, 
przedstawiającym chyba pacy-
fę, obcisły t–shirt pod roboczą 
kurtką, która przypominała te 
widziane na stacjach benzyno-
wych, mógł być jednym i dru-
gim. Wokół oczu miał mocny, 
czarny makijaż. Podobnie po-
czernione były usta. Cała jego 
twarz, z prawej strony przesło-
nięta długimi, wystrzępionymi 
włosami, demonicznym uma-
lowaniem budziła niepokój. 
Zniszczone tenisówki, plecio-
ne bransoletki oraz paski na-
bijane ćwiekami nie wyjaśnia-
ły niczego. 

Ku zdumieniu Artura Elż-
bieta śmiało podeszła do prze-
chodnia i zagadała. Ten na-
tychmiast pojął w czym rzecz 
i tym samym, kocim krokiem 
podszedł do Artura.

– Siema. Będziemy się wspi-
nać?… – powiedział na przy-
witanie męskim głosem (więc 
jednak był chłopakiem). – Tyl-
ko powiedzcie mi, co i jak mam 
robić, bo jestem kompletnie 
zielony…

Mimo woli Artur spojrzał na 
zielone pasemka w jego czar-
nych włosach. 

– Musisz złapać z tyłu – Elż-
bieta przejęła inicjatywę. – A ja 
będę ubezpieczać przód – wy-
jaśniła.

cdn.

Opowieść osobliwie inna(38)

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

1 przyrząd do ćwiczeń
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19 lutego w Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej „Pro-

myk” w Konarzewie odby-
ło się spotkanie z funkcjona-
riuszkami Komisariatu Policji 
w Dopiewie. 

Policjantki sprawdzały wie-
dzę naszych uczestników na 
temat numerów alarmowych 
podstawowych służb oraz 
omówiły zasady prowadze-

nia rozmów telefonicznych. 
Ostrzegały przed oszustami, 
którzy na różne sposoby, mię-
dzy innymi „na wnuczka”, po-
pełniają przestępstwa wyłu-
dzeń fi nansowych. Po części 
edukacyjnej uczestnicy mieli 
okazję zobaczyć policyjne ak-
cesoria oraz wnętrze radiowo-
zu.

ANNA LISEK-MERMER

SEN
O SZCZĘŚLWOŚCI

Kiedy rano zadzwonił bu-
dzik, oczy nie chciały mi się 
otworzyć, policzek nie mógł 
oderwać się od poduszki, a 
kołdra otulała tak miło. Śniła 
mi się szczęśliwość.

Szczęśliwość wypełniała 
nasz dom. Pokoje tonęły w sło-
necznym jej blasku. Wszyst-
ko było nam znane, zwykłe, ale 
promieniało, a kontury mięk-
kich mebli, ścian i okien roz-
mywały się i wzajemnie prze-
nikały. Przyjemne ciepło otula-
ło nas ze wszystkich stron. Na-
sze ruchy były płynne, a czas 
jakby się zatrzymał. Wszech-
obecna cisza sprawiała, że sły-
szeliśmy nasze myśli i dosko-
nale wiedzieliśmy, co chcemy 
powiedzieć, nie mówiąc nic. 
„Szczęśliwość” była także w 
nas. Była w naszych oczach, 
w odprężonych twarzach, w 
uśmiechach, w sercach. 

Jednak z poczucia obowiąz-
ku otworzyłam oczy. Poranek. 
6.00. Jeszcze ciemno. Siedem 
kroków i byłam w pokoju Pa-
wełka. Cykler klekotał i mru-
czał. Ostatni drenaż. Zbliżał się 
koniec dializy. Czasami trze-
ba jej trochę pomóc. Posadzić, 
a nawet postawić Pawełka. 
Tak było i tym razem. Jednak 
wszystko poszło dobrze. Pawe-
łek został odłączony, maszyna 
też. Potem sprzątanie, bilans. 
Codzienne poranne procedury 
zostały zakończone. Proza ży-
cia. 

…A jednak w sercu wciąż 
śnił mi się sen o szczęśliwości. 

Gdy opowiedziałam swój 
sen Pawełkowi, powiedział: 
naprawdę? Stwierdził, że śni-
ło mu się dokładnie to samo. 
To samo, tylko trochę inaczej. 
Obiecałam jednak, że nie opi-
szę jego snu, bo nie zgadza się, 
by „poszło to do ludzi”. Chyba 
mój synek wydoroślał. 

A czym była ta moja wyśnio-
na „szczęśliwość”? Czy było to 
szczęście? Chyba tak. To było 
nasze szczęście. Takie chwile, 
które się zdarzają. Słoneczny, 
leniwy, sobotni poranek bywa 
chwilą „szczęśliwości”. 

Czasami zadaję sobie py-
tanie, czy mamy prawo być 
szczęśliwi? Przecież pewne 
rzeczy nigdy się nie zmienią. 

Problemy nie znikną. Ograni-
czeń może być coraz więcej. 
Może być coraz trudniej. Przy-
szłość pozostanie niepewna. A 
jednak…

Gdy ktoś nas pyta, jak to 
możliwe, że jesteśmy pogodni, 
że jakoś sobie radzimy, odpo-
wiadamy że jesteśmy „szczę-
śliwi inaczej”. I na tym chy-
ba polega nasze bycie szczę-
śliwym, że przeżywamy chwi-
le, gdy jest w nas i wokół nas 
szczęśliwość, taka jak ze snu. 
Piękna, ciepła, pełna łagodno-
ści i miłości. 

A gdy Pawełek budzi się za-
spany i przeciągając się z przy-
mkniętymi oczami mówi: 
mamo, jestem taki szczęśliwy, 
to wtedy szczęśliwość rozlewa 
się na cały nasz świat. 

Wtedy nabieram pewności 
że mamy prawo być szczęśli-
wi. Pomimo wszystko…

I żaden rodzic chorego 
dziecka nie powinien sobie za-
dawać tego pytania. Wszyscy 
mamy prawo do szczęścia. Na-
sze dzieci są szczęśliwe. Oczy-
wiście, bywają też pogrążo-
ne w smutku, strachu i bólu, 
ale mają tę wspaniałą cechę, 
że gdy wszystko wraca do sta-
nu względnej stabilizacji, po-
trafi ą znów przeżywać swo-
ją szczęśliwość i dzielić się nią 
ze światem.

„ALE NIE O TO 
CHODZI, JAK CO 
KOMU WYCHODZI…”

Chyba każdy z nas zna sło-
wa piosenki Jerzego Stuhra, że 
„śpiewać każdy może, jeden le-
piej drugi gorzej, ale nie o to 
chodzi jak co komu wycho-
dzi”. Na marginesie dodam, że 
podobno artysta wstydził się 
swojego kabaretowego wyko-
nania i nie godził się na po-
nowne jej zaśpiewanie. 

Jednak ta piosenka, zaśpie-
wana w tak niezwykły, pozor-
nie nieporadny sposób, po-
krzepia, dodaje skrzydeł i 
usprawiedliwia wszelkie próby 
bycia artystą. Wszak najważ-
niejsza jest satysfakcja, proces, 
stawanie się artystą. Bo znów, 
cytując Stuhra, „artystą się nie 
jest, artystą się bywa”. 

Obserwuję Pawła. General-
nie nie lubi rysować, malować. 
Twierdzi, że to dla dzieci, a on 
już dzieckiem nie jest. W wie-
ku 11 lat można już tak mówić. 
Jednak gdy rozkładam szta-
lugę, wyjmuję pędzle, różno-
kolorowe tubki z farbami, pa-
letę i zachęcam, by Paweł na-
malował obraz, to zapala się  F

O
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O bezpieczeństwie 
– z policją

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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jakaś iskra w jego oku. Ocho-
czo miesza farby. Maluje. Po-
grąża się w tym cały. Staje się 
artystą. Jest nieobecny. O czym 
wtedy myśli? 

Gdy ugniatam glinę i staje 
się ona przyjemnie plastyczna, 
to Paweł też się dosiada. Za-
chęcam, by może kubek albo 
dzbanuszek ulepił… Ale on 
znów staje się artystą w swo-
im świecie. Powstają pełne fan-
tazji kształty. Powstają światy 
znane tylko Pawłowi. 

Nawet zwykła plastelina 
może być swego rodzaju tram-
poliną, dzięki której można 
wyskoczyć wysoko, do innego 
świata. Do świata, w którym 
jest się artystą. A piasek, tzw. 
Moon Sand...potrafi  zawład-
nąć Pawłem na godziny. Paweł 
ugniata i odpływa. Tworzy ar-
mie, stacza wojny, na Ziemi, w 
Kosmosie, pod wodą. Obecny, 
nieobecny…

Myślę, że większość z nas, a 
może wszyscy (tylko nie wszy-
scy sobie na to pozwalamy) 
mamy takie chwile gdy staje-
my się artystami. Chodzi coś 
takiego za człowiekiem. Wierci 
dziurę w głowie. Myśli się kłę-
bią. Stają się w końcu tak gę-
ste, że trzeba coś zrobić. Trze-
ba malować, trzeba pisać, trze-

ba lepić. Czy to jest natchnie-
nie? Chyba to nie to samo. To 
jakaś wewnętrzna potrzeba 
wyrażenia siebie. To potrzeba 
porządkowania świata. To po-
trzeba skupienia, wyciszenia.

Ogromnie ważna potrze-
ba, szczególnie dla dzieci, któ-
re mają swoje problemy, zbyt 
wielkie jak na ich wiek. Sta-
ram się więc stwarzać oka-
zje. Stwarzać miejsca i chwile, 
w których Paweł będzie mógł 
tworzyć. 

Mam przed oczami wspo-
mnienie, które wywołuje łzę w 
oku. Paweł wziął sztalugę do 
naszej sypialni. Usiadł na zie-
mi w kąciku, przy grzejniku, 
obok lampy. Rozłożył pędzle i 
zaczął malować. Schował się 
przed światem. 

I…i muszę kończyć. Dializa. 
Czas zaczynać. A mój czas jak-
by stanął w miejscu. Litery go 
pochłonęły. 

NIE MA SŁOŃCA – 
CZY BĘDĄ
WAKACJE?

Lato minionego roku nie roz-
pieściło nas upałami, jesień nie 
była złota, a zima, która chce 
być chyba wiosną, też ską-
pi nam słońca. Brakuje świa-

tła. Brakuje ciepła. Szaro-bu-
re dni nie nastrajają pozytyw-
nie, a gdy pojawi się za oknem 
promyk słońca, to zanim czło-
wiek ubierze buty i kurtkę, zni-
ka bezpowrotnie (słońce zni-
ka, nie człowiek). 

Gdzie jest słońce? 

Kiedyś brat mieszkający w 
Norwegii opowiadał, że u nich 
wszyscy jeżdżą na wakacje do 
słonecznych krajów. Deszczo-
we dni przez większość roku 
tak mocno dają się we zna-
ki, że podróż w poszukiwaniu 
słońca staje się koniecznością. 
Trochę mnie to dziwiło i raczej 
uważałam, że to pretekst, by 
usprawiedliwić drogi wyjazd. 
Ale teraz myślę, że chyba i my 
będziemy musieli przyjąć taki 
model regeneracji. Coraz bar-
dziej tęsknimy za słońcem.

Zaczynamy myśleć o waka-
cjach. Wyjątkowo trudny temat 
w tym roku. Nasze ukochane 
morze raczej wypada z konku-
rencji już w przedbiegach. Jak 
biegać po plaży z cewnikiem, 
z opatrunkiem? Nie można 
się kąpać w morzu, nie moż-
na szaleć w piasku. Tylko spa-
cerować brzegiem morza? To 
nie dla Pawła. Chyba by było 
więcej płaczu i żalu niż rado-
ści z bycia nad morzem. Poza 
tym miejsce, w które jeździli-
śmy od przeszło 10 lat, prze-
stało istnieć. Gospodarze się 
rozeszli i wszystko umarło, z 
dnia na dzień. Byliśmy tam la-
tem. Powitały nas psy… i ci-
sza. Aż się łza w oku zakrę-
ciła. Nie ma naszej Magnolii. 
Nie ma naszej Pani, wolności, 
pysznych obiadów, spacerów. 
Nie ma tego wszystkiego, co w 
chwilach smutków szpitalnych 
pozwalało przetrwać, bo cze-
kało na nas. 

Góry? Mamy niedaleko Kar-
konoszy miejsce, które ocza-
rowało nas swoją atmosferą. 
Osada domków letniskowych. 
Wieś z daleka od tłumów, z da-
leka od zgiełku. Mały wiejski 
kościół nieopodal. Sklep z eko-
logiczną żywnością i codzien-
nie świeżymi daniami obiado-
wymi. Jest też kryty basen i kil-
ka mniejszych pod gołym nie-
bem, które były dla Pawełka 
największą atrakcją. Czy Osa-
da Śnieżka to dobry pomysł? 
Pokoje były czyste. Raczej bez-
pieczne do dializ. Ale… ale ba-

sen już nie dla Pawła. Wyciecz-
ki w góry też nie dla nas. Gdy 
zadzwonią, że jest nerka, to 
czasu jest mało, a powrót ze 
szlaku górskiego trwa.. nawet 
kilka godzin. Poza tym z zasię-
giem bywa różnie. Czyli góry 
też nie dla nas?

Jeziora? Też odpadają. Ką-
pać się nie można. Wypłynąć 
gdzieś żaglówką też nie. 

Lasy… co robić w lesie, 
oprócz uciekania przed klesz-
czami?

Gdzie mamy jechać na wa-
kacje? O czym marzyć, by nie 
zwariować? Na jaką czekać 
nagrodę, gdy pracy jest tak 
dużo, że ledwo się daje radę? 

Jakie będą nasze wakacje? 
Czy jedyną atrakcją będzie ty-
dzień w Warszawie? Bo tam 
mieszkanie czyste, bo blisko 
do szpitala? Bardzo lubię War-
szawę, jest w niej wiele cieka-
wych i pięknych miejsc, ale po-
trzebujemy też czegoś innego. 
Potrzebujemy znaleźć się bli-
żej natury. Potrzebujemy zie-
lonych łąk, lasów, rozległych 
widoków, pól po horyzont, po-
wietrza pachnącego ziemią i 
kwiatami. Potrzebujemy coś 
odkryć, zobaczyć coś nowego, 
spotkać innych ludzi.

O jakich wakacjach marzyć? 
Co planować? Na co odkładać 
zaskórniaki? Czym się cieszyć? 
Na co czekać?

Pawełek coraz częściej pyta, 
gdzie pojedziemy na waka-
cje. Nie wiem, co mu odpowie-
dzieć. Widząc moje wahanie, 
zaczyna wtedy jednym tchem 
wymieniać, gdzie pojedziemy 
po przeszczepie. 

Chyba lepiej radzi sobie z 
całą tą sytuacją. Potrafi  wybie-
gać dalej w przyszłość. Ja się 
boję planować tego, co będzie 
po przeszczepie. Chcę wierzyć, 
że ta chwila nadejdzie szybko, 
że wszystko się dobrze ułoży. 
Bardzo chcę, ale nie mam w 
sobie tyle odwagi, by siebie i 
Pawła o tym zapewniać. Sześć 
lat temu byłam pewna… i nie 
wyszło…

Teraz będzie dobrze. Teraz 
będzie dobrze. Teraz będzie 
dobrze!

Znalazłam w Internecie ofer-
tę sanatorium dla osób dializo-
wanych. Napisałam e-maila z 
zapytaniem, czy rodzinne po-
byty są też możliwe. Ciekawa 
jestem odpowiedzi. Może to 
będą nasze wakacje? 

W ofercie nie przewidziano 
dzieci. Szukam dalej. 

cdn.

Dwa życia(42)
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BAJECZKA
Raz kotek miał pchełki,
Leżał na kanapie.
I przyszedł pan doktor.
Teraz on się drapie.

POCZWÓRNY
By zapomnieć o tym,
Że się z nią pokłócił.
Poszedł na jednego,
A na czterech wrócił.

PLURALIZM
Ten będzie panem
I zapanuje,
Kto przeciwnika
Lepiej opluje.

BEZDOMNY
Słabo przyświeca 
Mu szczęścia gwiazda.
Wolny jak ptak jest
Bez piór i gniazda. 

ROZŁAM
Podzielono naród,
Bo się wytworzyła
Zbyt niebezpieczna
W jedności siła.

FRASZKA
W wyobraźni
Powstał znów
Pełny obraz
Z kilku słów. 

NIEDOPATRZENIA
Wysed baca z chałupy,
Ku górom spoziera.
I g… obaczył,
Bo mgła jak cholera.

POPLECZNICY
Tak go po plecach
Klepali,
Aż mu kręgosłup
Złamali.

BIUROKRATA
Rozum w komputerze
Trzyma biurokrata, 
A petent po piętrach
Z papierami lata.

WYPADY
Na wszelki wypadek
Zapnij sobie pasy.
Nie wypadniesz z auta,
Gdy wypadniesz z trasy. 

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

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

POSTĘPOWCY
Na nowej drodze,
W pierwszym szeregu
Jadą do przodu
Na wstecznym biegu. 

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

PŁYWAK
Wszystkimi umie
Pływać stylami,
Kiedy poczuje
Grunt po nogami. 
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Do Mości towarzysza

chorągwi husarskiej

autoramentu

narodowego

3 miesiąca,

jako to w martiusie,

roku Pańskiego 2018

pisane...

Panie Bracie,

Towarzyszu

i Przyjacielu

mój serdeczny,

Gabryjelu!

Jakaż to na mnie, druhu 
mój, kryska przyszła. W 
ciężkie terminy ze zdrowiem 
mojem popadłem, że jeno 
w ciężkich febrach zębiska-
mi trzaskam i zimnym po-
tem się zalewam, jak oneg-
daj, gdy zarażoną strzałą 
trafi ony, tfu! zdradzieckie-
go ordyńca ręką, w obozie 
z rany się wylizywałem. Po-
mnisz to Waść zapewne, bo 
sameś mnie wtedy kurował 
mało przytomnemu miody 
sycone przez samych kame-
dułów, w imię Ojca i Syna… 
w gardło lejąc. Nie powiem, 
przyjemna była ta Waści 
kuracyja, mimo że od zara-
zy na ordyńskim grocie trzy 
niedziele, jak teraz, zębiska-
mi trzaskałem. 

Tak sobie myślę, mój Ga-
bryjelu, że zdałbyś mi się z 
tymi miodami teraz i Two-
im staraniem przyjacielskim 
o me zdrowie. Ale miar-
kuję, żeś tej kolasy, co Ci 
się w ostatniej pielgrzym-
ce zmarnowała, o czym w 
swym ostatnim liście Waść 
mi donosiłeś, nie wyrepe-
rował żeś jeszcze. A i gna-
ty Twoje, jako i moje są 
stare, wapnem podeszłe i 
na mitręgę takiego podró-
żowania za kruche. Czy my 
obaczym się jeszcze kiedy? 
Czasem myślę, że to już 
niedługo z żywotem przyj-

Co koń wyskoczy
AUTOREM HUMORESKI JEST ZBIGNIEW NOWAK Z KOŁOBRZEGU
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dzie się żegnać i żałość taka 
ściska za gardło, że już na 
koń nie wsiędę, na najbliż-
szej elekcyji nie pogardłu-
ję… Żałość jeno i zgryzota. 

Raz nawet umyślnego 
pchnąłem do naszego miło-
ściwego dobrodzieja, księ-
dza kanonika, żeby mnie 
namaścił świętymi olejami i 
z tej nędzy podźwignął. Jeno 
opój jeden, pachołek, nie ka-
nonik, do karczmy skręcił i 
na mój koszt u Żyda gorza-
łę dudlił. Obić kazałem psu-
brata do krwi. A i z sąsiada-
mi procesować się nie pójdę. 
Chyba że jeszcze Niebio-
sa dopomogą i Bóg pozwoli. 
Oby też tak się stało, w imię 
Ojca i Syna… 

I będzie jak dawniej, kie-
dy człek zdrowiem try-

skał jako ta rzepa w ogro-
dzie, a i w czub mógł dać 
sobie wina przedniego kilka 
dzbanów, albo nawet i star-
ki, i wszelkim infl uencyjom 
odpór dawał, jako te na-
sze pancerne kirysy, co tak 
udatnie piersi nam chroniły 
od kul tych psów heretyc-
kich, tfu! szwedzkich musz-
kieterów. A mało to człek 
na koniu przemókł w deszcz 
ulewny, jako ta gąbka z cie-
płych mórz dla połowicy na-
bywana u kupców ormiań-
skich, aże pałasz rdzą za-
szedł, albo po szyje w ba-
gnie ucieczką z opresyji naj-
cięższych z życiem się sal-
wował? I nic, nawet z kluka 
nie pociurkało. 

A teraz, psiakręc?! Jakaś 
zaraza, tfu! na kark wlazła 
i w piernaty, jak wymocz-

ka jakiego, a nie sławetnego 
rycerza, zagoniła. I już na-
wet nalewka z ziół w pusz-
czy zebranych na najlepszej 
kominówce robionej, co-
żem ją na przednówku do-
stał cały antał od sióstr do-
minikanek, które to biało-
głowy, jako by nie patrzeć, 
a pędzić kominówkę potra-
fi ą niczym sami kamedul-
scy braciaszkowie. Medycy, 
tfu! też bezradnie ręce roz-
kładają. Tedy do ziemi przy-
deptany dziś śluby złożę, a 
jak mnie Najjaśniejsza Pa-
nienka na nogi postawi, to w 
pielgrzymkę ruszę do samej 
Częstochowy podzięko-
wać i ani jednego majowego 
Nabożeństwa już nigdy nie 
opuszczę. Może pomogą 
dawne zasługi, kiedym to do 
społu z księdzem Kordec-
kim i wszystkiemi paulinami 
klasztoru przed szwedzkim 
potopem bronił. 

Tako w betach kwęka-
jąc bohaterskie dziś kroki 
przedsiębrnę. Może Opatrz-
ność ze św. Markiem, patro-
nem moim niestrudzonym, 
w imię Ojca i Syna… grzechy 
odpuści i do zdrowia przy-
wróci. Tego rad bym i Waści 
życzył, mój druhu pancerny, 
bo jako i ja piernik jużeś jest 
i na zdrowiu takoż słabu-
jesz. Byś mógł Asan jeszcze 
z wiosną wyjść na zagon i sa-
radeli tudzież gryki posiać, i 
dla wszelkiego pożytku na-
szej Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej jeszcze się nada-
wał. W imię Ojca i Syna…

Waści kompanijon

w rycerskiej służbie

Ojczyźnie

u prześwietnych 

husarzów chorągwiji – 

Zbych Markus

Paliwoda-

Cokońwyskoczy,

rotmistrz koronny
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W niedzielę 4 lutego w 
poznańskim Domu 

Kultury „Jubilat” zorgani-
zowano czwartą Ratajską 
Galę Piosenki Biesiadnej 
pod tytułem: „Biesiada Ślą-
ska”. Osobom starszym do 
tańca przygrywał zespół 
muzyczny „Jorgusie” ze Ślą-
ska, który został założo-
ny w 1983 roku. Były śpie-
wy przy akompaniamencie 
akordeonu i konkurs „Na 
zacnego biesiadnika”.

Wydarzenie odbyło się z 
inicjatywy trzech domów 
kultury – DK „Na pięter-

ku”, DK „Jubilat” i DK „Polan 
Sto”. Wyżej wymieniony ze-
spół tworzy śląskie piosen-
ki opowiadające w zabawny 
sposób o życiu, obyczajach 
i zmianach zachodzących 
wokół nas. Zespół sam re-
alizuje nagrania i tworzy do 
nich teledyski. W skład ze-
społu „Jorgusie” wchodzą: li-
der – Jerzy Moskała – twórca 
muzyki, autor tekstów, aran-
żer, Grażyna Górecka, Mar-
cin Moskała. Zespół zdobył 
szereg nagród. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Biesiada seniorów
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Seniorka w tańcu. Zespół „Jorgusie” ze Śląska.

Wspólna zabawa.

Tańczą panie i panowie.
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze 

– Oddział Rataje przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej Osiedle 
Młodych w Poznaniu, Wydział 
Sportu Urzędu Miasta Pozna-
nia, Klub Turystów Górskich 
„Bacówka” oraz dyrekcja Wiel-
kopolskiego Parku Narodowe-
go – byli organizatorami kolej-
nego rajdu turystycznego pod 
hasłem: „Dokarmiamy zwie-
rzęta”.

Rajd odbył się 3 lutego. Ce-
lem rajdu był wypoczynek na 
łonie przyrody, poznanie pięk-
na Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego oraz popularyzacja tu-

rystyki. Rajd składał się z pięciu 
tras. Uczestniczyły w nim dzieci 
i osoby starsze zrzeszone w po-
znańskich klubach seniora. 

Komandor rajdu Mieczysław 
Silny poinformował, że najlicz-
niejsze grupy stanowili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 51 w 
Poznaniu oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 90. Meta rajdu była zloka-
lizowana koło stacji turystycznej 
w Jarosławcu. Na zakończenie 
turystycznego spotkania rozda-
no nagrody za najładniej wyko-
nane karmniki. Powrót uczestni-
ków rajdu nastąpił ze stacji Szre-
niawa trakcją parową. 

ROBERT WRZESIŃSKI

8 lutego w naszym Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej 

w Czeszewie obchodziliśmy 
tłusty czwartek. Z tej oka-
zji była to dyskoteka, uczest-
nicy i terapeuci świetnie się 
bawili. Było też kilka atrak-
cyjnych i zabawnych kon-
kursów. 

Jeden z nich to taniec na ga-
zecie. Do tej konkurencji wy-
brano kilka par, z których każ-
da tańczyła najpierw na całej 
gazecie, następnie na poło-
wie gazety, a potem na ćwier-
ci. Jeśli któraś para nie utrzy-
mała się, to odpadała z gry – i 
tak do końca, aż została jed-
na para. 

Zabawny był konkurs na 
najśmieszniejsze miny, który-
mi ozdabialiśmy balony. Było 
też głosowanie na najlepsze 
przebrania. Najwięcej głosów 
otrzymała Kasia Jóskowiak 
(na zdjęciu) przebrana za dia-
bła, a drugie ja – też w stroju 
diabła. Wszyscy byli pomysło-
wo przebrani. 

Tego dnia nasz uczestnik 
Grzegorz miał urodziny. Z tej 
okazji jego mama przygoto-
wała wspaniały tort. Zaśpie-
waliśmy Grzesiowi „Sto lat”. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Dokarmiali zwierzęta
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Uczestnicy rajdu na trasie. 

Tłusty czwartek 
w Czeszewie 
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ul. Fabianowska 40
62-064 Plewiska
 
tel. 61-863-00-68 lub 506-444-900 
(w godz. 1000 do 1600 od pon. do pt.)
 

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 
www.hertmanowska.pl

Byłeś ugryziony przez kleszcza?

Masz niespecyfi czne objawy:

�� bóle mięśni, stawów

�� zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci

�� zaburzenia widzenia

�� zawroty głowy, zaburzenia równowagi

Zapraszamy na konsultacje neurologiczne 

z kompleksową diagnostyką i leczeniem 

BORELIOZY

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

im. dr n.  med. Hanki Hertmanowskiej




