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Do 26 lutego w ramach or-
ganizowanej przez Wielko-

polski Urząd Wojewódzki ak-
cji humanitarnej „Wielkopolska 
– dzieciom afgańskim” trwała 
zbiórka pluszowych zabawek. 

Dary dla dzieci poszkodowa-
nych w czasie działań wojen-
nych w Afganistanie zostaną 
przekazane przez polskich żoł-
nierzy podopiecznym w siero-
cińcach i najbiedniejszych szko-
łach Prowincji Ghazni w Islam-
skim Państwie Afganistanu, w 
rejonie działania Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego, wcho-
dzącego w skład Międzynaro-
dowych Sił Wsparcia Bezpie-
czeństwa w Islamskiej Republi-
ce Afganistanu.

Do koordynowanej przez Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego akcji po-
mocy rówieśnikom zostali za-
proszeni uczniowie z wielkopol-
skich szkół. Zabawki z pozdro-
wieniami od polskich uczniów 

Podczas tradycyjnego już 
Spotkania Noworocznego 

Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Wojewody 
Wielkopolskiego, które odbyło 
się w tym roku 5 stycznia w po-
znańskiej Auli UAM, marszałek 
Marek Woźniak wręczył Wiel-
kopolską Nagrodę imienia Ry-
szarda Kapuścińskiego za rok 
2012. Jej laureatem został Pro-
fesor Jacek Łuczak.

Marszałek Marek Woźniak 
powiedział, że przyznaje tę na-
grodę „za czynienie dobra po-
przez pionierskie działania 
związane z leczeniem bólu oraz 
medycyną paliatywną i hospi-
cyjną, które znalazły wyraz w 
utworzeniu w Poznaniu pierw-
szego w Polsce Oddziału Opie-
ki Paliatywnej i powołaniu Kli-
niki Opieki Paliatywnej”. Mar-
szałek podkreślił liczne inicja-
tywy Profesora, wspomagające 
rozwój opieki paliatywnej w Po-
znaniu jak i w Polsce, m.in. po-
wstanie Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej, utworzenie 
Hospicjum Palium oraz powo-
łanie Krajowej Rady Opieki Pa-
liatywnej i Hospicyjnej. Wśród 
zasług Profesora Jacka Łuczaka 
znajduje się również współtwo-

zostaną w marcu przetranspor-
towane mostem powietrznym 
do oddalonej od Poznania blisko 
5 i pół tysiąca kilometrów bazy 
w Ghazni. 

Do akcji zaproszone zosta-
ły też wielkopolskie fi rmy i in-
stytucje, które chciałyby włączyć 
się do akcji humanitarnej lub na-
wiązać współpracę gospodarczą 
ze stroną afgańską. Zakres po-
trzebnych środków jest szeroki i 
obejmuje m.in. artykuły szkolne 
dla dzieci, sprzęt sportowy, środ-
ki higieniczne, słodycze itp. 

Współorganizatorem akcji 
jest Stowarzyszenie Kombatan-
tów Misji Pokojowych Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych – 
Koło Nr 20 w Poznaniu, którego 
członkowie współpracują z Wiel-
kopolskim Urzędem Wojewódz-
kim. Stowarzyszenie Kombatan-
tów Misji Pokojowych Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych pro-
wadzi zbiórkę darów oraz środ-
ków fi nansowych, za które za-

kupione zostanie wyposażenie 
szkolne, sprzęt sportowy oraz 
odzież dla dzieci afgańskich. 

Akcja pomocy humanitarnej 
wspierana jest przez Minister-
stwo Obrony Narodowej, Do-
wództwo Operacyjne, Polski 
Kontyngent Wojskowy Afgani-
stan, Centralną Grupę Działań 
Psychologicznych z Bydgosz-
czy, Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu oraz 33. 
Bazę Lotnictwa Transportowe-
go z Powidza i Jednostkę Woj-
skową nr 4430 ze Śremu. Zbiór-
ka stanowi kontynuację prowa-
dzonych działań przez Wielko-
polski Urząd Wojewódzki: m.in. 
przeprowadzonej w 2004 roku 
akcji „Dzieci polskie – dzieciom 
irackim”, akcji „Ocalić wzrok”, 
w ramach której sprowadzono 
do Poznania na operację okuli-
styczną dwie dziewczynki z Pro-
wincji Babilon czy „Wielkopol-
ska – dzieciom irackim”, dzię-
ki której zebrano ponad 35 ty-

sięcy zabawek i zakupiono 400 
tornistrów szkolnych z wyposa-
żeniem. Dary te zostały w 2007 
roku przetransportowane przez 
pracowników Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego do Iraku i 
przekazane naszym żołnierzom 
służącym w Prowincji Wasit i Al 
Quadisija. Rok później dzięki ak-
cji „Przywrócić nadzieję” spro-
wadzono z Iraku do Poznania 
na konsultację ortopedyczną i 
operację syna generała Othma-
na Alego Farhooda – dowódcy 8. 
Irackiej Dywizji. 

Akcje prowadzone są w ra-
mach współpracy cywilno-woj-
skowej. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu lub pod adresem mailo-
wym: kkolcz@poznan.uw.gov.pl

TOMASZ STUBE

rzenie współczesnej koncep-
cji opieki hospicyjnej w Polsce i 
autorski program szkolenia stu-
dentów w zakresie medycyny 
paliatywnej. Imponuje jego wy-
bitny dorobek publikacyjny oraz 
postawa wierna ideom pracy or-
ganicznej.

Kapituła Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego w uza-
sadnieniu jej przyznania napi-

sała, że „tak, jak w twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego naj-
ważniejszy jest człowiek, któ-
rego należy wysłuchać i zrozu-
mieć, tak w działalności Pro-
fesora Jacka Łuczaka najważ-
niejszy jest pacjent. W swojej 
pracy zajmuje się on nie tylko 
farmakologicznym uśmierza-
niem bólu, ale również przy-
gotowaniem pacjenta i jego ro-

dziny do życia w obliczu umie-
rania i śmierci. Profesor Jacek 
Łuczak wraz ze swym zespo-
łem wspiera umierających nie-
zależnie od ich statusu eko-
nomicznego i społecznego, w 
myśl wyznawanej przez siebie 
zasady, że „człowiek ma prawo 
godnie się rodzić, godnie żyć i 
godnie umierać.” 

W skład powołanej przez 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Kapituły Nagrody 
wchodzą: Wojciech Nentwig, 
Anna Plenzler oraz Profesoro-
wie: Anna Wolff -Powęska, An-
drzej Kwilecki, Waldemar Ła-
zuga i Marek Ziółkowski. Celem 
powołania Nagrody jest uhono-
rowanie wybitnych postaci lub 
instytucji życia publicznego z 
kraju i z zagranicy za wycho-
dzące poza codzienność dzia-
łania na rzecz społeczeństwa, 
promowanie ponadczaso-
wych, nieprzemijających war-
tości. Dotychczas Laureatami 
nagrody zostali: Doktor Wanda 
Błeńska, Profesor Anna Wolff -
-Powęska, Stefan Bratkowski, 
Solange i Krzysztof Olszewscy, 
Profesor Andrzej Kwilecki oraz 
Profesor Maciej Kurpisz.

Profesor Jacek Łuczak (z lewej) odbiera nagrodę 
imienia Ryszarda Kapuścińskiego 

z rąk marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka 
i Alicji Kapuścińskiej – żony pisarza. 

Robert
Stępiński
RR
SS Profesor Jacek Łuczak 

nagrodzony
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Wielkopolska – dzieciom afgańskim
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– Od marca 2013 roku Po-
wiat Poznański realizuje pro-
jekt Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Sprawna fi rma 
– promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia w powie-
cie poznańskim”. Do kogo ten 
projekt jest adresowany, jakie 
są jego założenia i planowane 
działania?

– Projekt jest realizowany 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – Prio-
rytet VI „Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich”, Działanie 6.2 
„Wsparcie oraz promocja przed-
siębiorczości i samozatrudnie-
nia”. Zakłada organizację szko-
leń, mających na celu przygo-
towanie do prowadzenia wła-
snej fi rmy. Szkolenia są kiero-
wane do 15 osób (7 mężczyzn 
i 8 kobiet) z powiatu poznań-
skiego w wieku od 15 do 64 lat, 
o niskich kwalifi kacjach zawo-
dowych, posiadających status 
osoby bezrobotnej zarejestro-
wanej w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Poznaniu i legitymują-
cych się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Rekrutację 
uczestników do projektu będzie 
prowadził Powiatowy Urząd 
Pracy w okresie od kwietnia do 
maja 2013 roku. Projekt obejmu-
je dwa etapy. Na pierwszy etap 
składa się szkolenie indywidu-
alne, w ramach którego wykwa-
lifi kowany doradca zawodowy 
przeprowadzi testy predyspozy-
cji zawodowych i osobowościo-
wych uczestników, opracowując 
dla każdego z nich tzw. Indywi-
dualny Plan Edukacyjno-Dorad-
czy. W trakcie tej części szko-
lenia zostaną omówione dzia-
łania zmierzające do podjęcia 
i prowadzenia działalności go-
spodarczej zgodnie z przepisa-
mi prawa krajowego i adekwat-
nie do profi lu predyspozycji za-
wodowych uczestników szko-
lenia. Trenerzy przedstawią za-
sady opracowania biznespla-
nu oraz zapewnią indywidual-
ną pomoc przy jego konstru-
owaniu, który będzie podstawą 
przyznania uczestnikowi pro-
jektu dotacji na prowadzenie 
własnej fi rmy. W drugim etapie 
po zakończeniu szkolenia indy-
widualnego uczestnicy będą zo-
bowiązani przygotować i przed-

Wspieramy w powrocie 
na rynek pracy 
Z JANEM GRABKOWSKIM – starostą poznańskim rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

łożyć do oceny komisji oceniają-
cej biznesplan. 10 osób, których 
pomysły na własną fi rmę zosta-
ną najwyżej ocenione, otrzyma 
40 tysięcy złotych dotacji na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej. Po zarejestrowaniu wła-
snej fi rmy osoby te zostaną ob-
jęte szkoleniem grupowym w 
formie warsztatów, którego ce-
lem będzie podniesienie pozio-
mu wiedzy na temat zasad pro-
wadzenia własnej fi rmy. Po za-
kończeniu szkolenia grupowe-
go uczestnicy projektu, którym 
przyznano dotację, otrzymają 
fi nansowe wsparcie pomosto-
we, ukierunkowane na stabili-
zację pozycji rynkowej fi rmy w 
pierwszym okresie działalno-
ści. Wsparcie w wysokości 1500 
złotych będzie udzielane przez 
okres sześciu miesięcy począw-
szy od stycznia 2014 roku. Za-
kończenie projektu nastąpi w 
lutym 2015 roku. 

– Czy na chwilę obecną 
przedsięwzięcie spotyka się z 
dużym zainteresowaniem ze 
strony osób bezrobotnych z 
niepełnosprawnością z terenu 
powiatu poznańskiego? 

– Pracownicy instytucji reali-
zujących projekt – Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu i Powia-
towego Urzędu Pracy odbiera-
ją liczne telefony w tej sprawie. 
Ze względu na atrakcyjne formy 
wsparcia projekt cieszy się du-
żym zainteresowaniem. 

– Powstały dwie nowe Spół-
dzielnie Socjalne –„Kostrzy-
nianka” i „Wykon”. Z czyjej ini-
cjatywy zrodziła się inicjatywa 
ich utworzenia? 

– Nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach socjalnych umożli-
wia zakładanie spółdzielni so-
cjalnych nie tylko przez osoby fi -
zyczne, ale również przez osoby 
prawne. Z tej możliwości skorzy-
stał samorząd powiatu poznań-
skiego zakładając wspólnie z 
gminą Kostrzyn Spółdzielnię So-
cjalną „Kostrzynianka”, a z gmi-
ną Pobiedziska Spółdzielnię So-
cjalną „Wykon”. 

– Co jest najważniejszym ce-
lem powstałych Spółdzielni i 
jakie usługi będą świadczyły?

– Tworzenie spółdzielni so-
cjalnych jest jednym z elemen-
tów prowadzonej przez Po-
wiat Poznański polityki społecz-
nej, mającej na celu ogranicze-
nie marginalizacji i wyklucze-
nia społecznego, a jednocze-
śnie osiągnięcie jak największe-
go poziomu spójności i integracji 
społecznej mieszkańców powia-
tu. Profi l działania powstałych 
spółdzielni jest dostosowany do 
aktualnych potrzeb rynkowych 
oraz zainteresowań ich człon-
ków. Według informacji uzyska-
nych od Zarządów Spółdziel-
ni w najbliższym okresie plano-
wane jest nawiązanie współpra-
cy z władzami lokalnymi i pozy-
skiwanie od nich zleceń na pro-
wadzenie usług opiekuńczych 
na terenie gmin, utrzymywanie 
terenów zielonych, sprzątanie i 
pielęgnację miejsc pamięci i in-
nych. 

– Czy osoby posiadające 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, 
długotrwale bezrobotne, mogą 
liczyć, że znajdą w nich zatrud-
nienie? 

– Jednym z celów powsta-
nia spółdzielni było tworzenie 
miejsc pracy dla osób zagro-
żonych wykluczeniem zawo-
dowym i społecznym – bezro-
botnych i niepełnosprawnych. 
W chwili obecnej zatrudnie-
nie znajdzie w nich minimum 
10 osób. Liczymy, że z czasem 
ta liczba będzie się zwiększać. 
Spółdzielnie dopiero rozpoczy-
nają swoją działalność. Jest to 
działalność prowadzona na za-
sadzie rachunku ekonomicz-

nego, podlegająca tym samym 
przepisom, co przedsiębiorstwa 
(prawu pracy, prawu podatkowe-
mu oraz ustawie o rachunkowo-
ści). W obydwu spółdzielniach 
dokonano już wyboru zarządu, 
który będzie decydował między 
innymi o zatrudnieniu pracow-
ników. 

– Jakie jeszcze działania 
związane z aktywizacją zawo-
dową, integracją i przeciwdzia-
łaniem wykluczeniu społecz-
nemu planuje Powiat Poznań-
ski w 2013 roku? 

– W zakresie aktywizacji za-
wodowej, integracji i przeciw-
działania wykluczeniu społecz-
nemu Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu w 2013 roku pla-
nuje w ramach środków z Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych objąć osoby z niepełno-
sprawnością szkoleniami za-
wodowymi, kierować na sta-
że oraz przyznawać jednora-
zowo środki na prowadzenie 
własnej działalności gospo-
darczej. Równocześnie osoby 
z niepełnosprawnością mogą 
wziąć udział w projekcie sys-
temowym realizowanym przez 
Powiatowy Urząd Pracy „Lep-
sze jutro”, który zakłada staże, 
dyspozycję środków na działal-
ność gospodarczą oraz szkole-
nia zawodowe. W ramach tego 
projektu tworzy się indywidual-
ną ścieżkę wsparcia dla każdej 
osoby z niepełnosprawnością 
w celu wzmocnienia wsparcia 
w powrocie na rynek pracy. 

– Dziękuję za rozmowę.
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W nocy z 7 na 8 lutego 
przeprowadzono ogól-

nopolskie badanie liczby 
osób bezdomnych. W dzia-
łania koordynowane przez 
Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki włączono pracowni-
ków wszelkich służb, pomo-
cy społecznej, organizacji po-
zarządowych i wolontariuszy. 

Poprzednie badanie przepro-
wadzone było w styczniu 

2010 roku. Decyzją Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej podobne akcje, które po-
mogą określić faktyczną licz-
bę osób bezdomnych i właści-
wie zdiagnozować ich potrze-
by, prowadzone będą zimą co 
dwa lata. Sprawdzono mię-
dzy innymi: ogrzewalnie i noc-

legownie, schroniska, domy 
dla osób bezdomnych, hoste-
le, placówki zdrowia, zakła-
dy karne, areszty śledcze, izby 
wytrzeźwień, pogotowia so-
cjalne, ale też pustostany czy 
altany działkowe.

Przekazane z 226 wielkopol-
skich gmin dane są opracowy-
wane w Wielkopolskim Urzę-

dzie Wojewódzkim i w kwiet-
niu trafi ą do Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej. 

TOMASZ STUBE

Od redakcji:
W najbliższych wydaniach „Fi-

lantropa” poinformujemy o wyni-
kach tegorocznego badania licz-
by osób bezdomnych.

Chwilą ciszy uczczono pa-
mięć o żołnierzach II Ar-

mii Wojska Polskiego, którzy 
w czasie II wojny światowej 
walczyli o Polskę. Moment 
refl eksji wpisał się w uroczy-
stość patriotyczno-wojsko-
wą wmurowania aktu erek-
cyjnego pod budowę nowego 
pomnika na polanie w okoli-
cach Muzeum Uzbrojenia na 
górnym tarasie Cytadeli Po-
znańskiej w poniedziałek 18 
lutego. 

W wydarzeniu uczestniczyła 
przewodnicząca Komitetu Bu-
dowy Pomnika Poseł na Sejm 

NA CYTADELI POZNAŃSKIEJ POWSTANIE NOWY POMNIK

Poległym 
żołnierzom AK

Liczenie bezdomnych

leniu trudno wyobrazić sobie, 
jak wiele bólu doświadczyły 
ofi ary wojny. Żołnierze II Armii 
Wojska Polskiego odchodząc 
na wieczną wartę pozostawili 
nieopisaną pustkę i żal w ser-
cach bliskich. 

Wkrótce pod pomnikiem bę-
dzie można złożyć kwiaty. Jego 
budowa wymaga jeszcze spo-
ro pracy i zaangażowania ludzi. 
Inicjatywę wsparło już kilka-
naście organizacji i osób indy-
widualnych. Lista darczyńców 
jest w dalszym ciągu otwarta, a 
każdy gest serca mile widziany. 

KAROLINA KASPRZAK

RP dr Krystyna Łybacka, prze-
wodniczący Komitetu Wyko-
nawczego pułkownik w stanie 
spoczynku dr Zygmunt Maciej-
ny, Konsul Generalny Federa-
cji Rosyjskiej Wiktor Tkaczow, 
członkowie Poznańskiej Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 
„Warta” i wiele innych osób.

Dr Krystyna Łybacka zwró-
ciła uwagę, jak ważna jest pa-

Na Cytadeli Poznańskiej zamurowano akt erekcyjny
w łuskach nabojów. 

O idei powstania pomnika 
mówiła poseł na Sejm RP dr Krystyna Łybacka.
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mięć o żołnierzach II Armii 
Wojska Polskiego, którzy zgi-
nęli podczas II wojny świato-
wej. Z potrzeby oddania im 
hołdu zrodziła się idea budowy 
pomnika. W trakcie uroczysto-
ści odczytano akt erekcyjny, a 
następnie przystąpiono do za-
murowania aktu erekcyjnego 
w dwóch łuskach nabojów ar-
matnich. 

Własne doświadczenia z 
okresu wojny przedstawił puł-
kownik Tadeusz Paczek. Ma-
jąc niespełna 20 lat został cięż-
ko ranny. Blizny pozostaną do 
końca życia. Młodemu poko-
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– Od stycznia 2013 roku 
zakres działań Powiatowe-
go Zespołu do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności 
obejmuje również mieszkań-
ców Poznania. Jakie sprawy 
mogą w nim załatwiać? 

– Decyzją Wojewody Wiel-
kopolskiego z dnia 30 listo-
pada 2012 roku od 1 stycz-
nia 2013 roku obszar działa-
nia Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności obejmuje także 
mieszkańców Poznania. Ze-
spół wykonuje zadanie rządo-
we wynikające z ustawy o re-
habilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych w 
zakresie orzekania o niepeł-
nosprawności dla dzieci do 
16 roku życia, o stopniu nie-
pełnosprawności dla osób po-
wyżej 16 roku życia, a także o 
wskazaniach do ulg i upraw-
nień dla osób posiadających 
ważne orzeczenie organów 
rentowych ZUS. Ponadto Ze-
spół jako zadanie dodatko-
we prowadzi Powiatowy Re-
jestr Osób Niepełnospraw-
nych oraz zgodnie z decyzją 
Starosty Poznańskiego wyda-
je legitymacje potwierdzające 
niepełnosprawność oraz kar-
ty parkingowe. 

– Czy w badaniu decydu-
jącym o zakwalifi kowaniu 
do danego stopnia niepeł-
nosprawności może wraz 
z osobą niepełnospraw-
ną uczestniczyć jej osobisty 
asystent? 

– Może, pod warunkiem, że 
jest jej opiekunem prawnym. 
Jeżeli nim nie jest, na dzień 
dzisiejszy żadna procedu-
ra nie przewiduje możliwości 
uczestnictwa osoby trzeciej w 
badaniu. 

– A jak wygląda ta sytu-
acja, jeśli chodzi o tłumacza 
języka migowego? W środo-
wisku osób niesłyszących 
znany jest przypadek, kie-
dy tłumacz – będący uchem 
osoby ubiegającej się o wy-
danie orzeczenia – nie mógł 
uczestniczyć w badaniu. 
Dlaczego tak się dzieje?

– Problem zgody na uczest-
nictwo tłumacza języka migo-
wego w badaniu leży po stro-
nie lekarzy, którzy wchodzą 
w skład zespołów orzekają-
cych. W Powiatowym Zespo-
le do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Poznaniu 
taki przypadek zdarzył się je-
den jedyny raz. Lekarz, któ-
ry nie wyraził przyzwolenia 

Szanse 
na samodzielność
Z MARIOLĄ KOKOCIŃSKĄ – przewodniczącą Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu 
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

na udział tłumacza języka mi-
gowego w badaniu, jest nowy 
i został już poinformowany 
o prawach przysługujących 
osobom niesłyszącym. Po-
nadto Zespół zatrudnia oso-
bę, która zna język migowy i 
zawsze jest gotowa pomóc.

– Zwróćmy w takim ra-
zie uwagę na inną kwe-
stię. Upływa termin ważno-
ści wydanego orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawno-
ści. Człowiek, który ma orze-
czoną niepełnosprawność w 
stopniu znacznym, składa 
wniosek do Zespołu, zbiera 
się skład orzekający, prze-
prowadzane jest badanie i 
otrzymuje stopień umiarko-
wany, choć poprawa stanu 
zdrowia nie nastąpiła. 

– Orzeczenie wydawane 
jest w oparciu o przeprowa-
dzone badanie lekarskie, wy-
wiady specjalistów oraz za-
łączoną do wniosku doku-
mentacje medyczną. Decy-
zję o poprawie stanu zdrowia 
podejmuje lekarz w uzgod-
nieniu ze specjalistami. Być 
może poprawa stanu zdrowia 
nie nastąpiła w odczuciu cho-
rego, ale w opinii lekarza tak 
się stało. Najprawdopodobniej 
ten człowiek wyczerpał całą 
defi nicję znacznego stopnia 
niepełnosprawności i kwali-
fi kuje się do stopnia umiar-
kowanego. Zaznaczam – jest 
to sprawa bardzo indywidu-
alna. Naruszenie sprawności 

organizmu powodującej nie-
pełnosprawność nie zawsze 
uniemożliwia bądź ogranicza 
zdolność do zarobkowania. 
Jeżeli ten człowiek posiadał 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, 
które pozwoliło na korzysta-
nie z dodatku pielęgnacyjne-
go, bezpłatnych przejazdów 
środkami transportu oraz 
różnych innych przywilejów i 
po pewnym czasie nastąpiła 
poprawa w funkcjonowaniu 
społecznym i zawodowym, 
skład orzekający daje szansę 
na samodzielność w środo-
wisku. Najwięcej przypadków 
poprawy stanu zdrowia mo-
żemy zaobserwować u dzie-
ci. Dość często zdarza się, że 
dziecko, które przez 16 lat po-
siadało orzeczenie o niepeł-
nosprawności, po ukończeniu 
16 roku życia otrzymuje orze-
czenie o niepełnosprawności 
w stopniu lekkim. 

– Na jakiej podstawie 
orzekane jest wskazanie do 
uczestnictwa w warsztacie 
terapii zajęciowej, którego 
najważniejszym założeniem 
w myśl ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych z dnia 27 sierpnia 
1997 roku ma być przygoto-
wanie do podjęcia zatrudnie-
nia? 

– Aby zakwalifi kować daną 
osobę z niepełnosprawnością 
do uczestnictwa w warszta-
cie terapii zajęciowej, musi 
ona rokować pozytywnie, że 
odzyska bądź nabędzie w 
krótkim czasie (w przecią-
gu dwóch, trzech lat) nowe 
umiejętności, które pozwo-
lą jej na podjęcie pracy. Orze-
kamy, czy dana osoba jest w 
stanie ze względu na swoje 
umiejętności fi zyczne i psy-
chiczne nabyć w tym okresie 
predyspozycje niezbędne do 
podjęcia zatrudnienia. Zdarza 
się, że nie wydajemy wskazań 
do uczestnictwa w warszta-
cie terapii zajęciowej, te oso-

by odwołują się i odwołania 
(rozpatrywane na drodze są-
dowej) zostają kwalifi kowane 
pozytywnie.

– Jak wygląda proces od-
wołania od decyzji? 

– Osoba, która nie zgadza 
się z otrzymanym orzecze-
niem, może w ciągu 14 dniu 
od dnia jego odebrania zło-
żyć odwołanie, w którym wy-
starczy napisać jedno zdanie: 
„Odwołuję się od decyzji”. Ta-
kie odwołanie trafi a ponow-
nie na skład orzekający, któ-
ry może zmienić orzeczenie 
lub przesyłać je dalej do Woje-
wódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności, który przeprowadza ko-
lejne badanie (trwa to około 
dwóch, trzech miesięcy). Jeśli 
ktoś nie zgadza się z orzecze-
niem Wojewódzkiego Zespo-
łu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności, może od-
wołać się do Sądu Rodzinne-
go i Ubezpieczeń Społecznych 
na ulicy Kamiennogórskiej w 
Poznaniu. Wyrok, który zosta-
nie wydany, jest orzeczeniem 
ostatecznym. Przyznam, że 
tą drogą sporo spraw jest za-
łatwianych pozytywnie. Minu-
sem jest to, że postępowanie 
sądowe toczy się dość długo 
– rok lub więcej.

– Wspomniała Pani o Po-
wiatowym Rejestrze Osób 
Niepełnosprawnych. Proszę 
powiedzieć, ile jest osób z 
niepełnosprawnością w po-
wiecie poznańskim? 

– Na dzień 1 stycznia 2013 
roku na terenie powiatu po-
znańskiego osób orzecze-
niem o niepełnosprawności 
na czas określony było 6901, 
zaś z orzeczeniem trwałym 
– 5958. Najwięcej osób z nie-
pełnosprawnością jest w gmi-
nie Swarzędz (1659), gminie 
Mosina (1091) i gminie Luboń 
(1088). 

– Dziękuję za rozmowę. 
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Centrum PISOP wspólnie z 
Ministerstwem Pracy i Po-

lityki Społecznej oraz Poznań-
ską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego zorganizowało w 
czwartek 21 lutego w siedzibie 
Poznańskiego Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządo-
wych i Wolontariatu regionalne 
spotkanie konsultacyjne doty-
czące Programu Operacyjnego 

W ubiegłym roku Sieć Cen-
trów Wolontariatu w Pol-

sce zaprosiła wszystkie pla-
cówki współpracujące z wo-
lontariuszami do udziału w 
konkursie „Barwy Wolonta-
riatu”. Jego celem było nagro-
dzenie najbardziej aktywnych 
wolontariuszy. Pierwsze miej-
sce w etapie regionalnym zaję-
ła Michalina Pietura z Konina. 
Laureatka mówi o sobie, że za-
wsze czuła satysfakcję z rado-
ści innych.

Kandydatów do nagrody zgła-
szały organizacje pozarządowe, 
grupy samopomocowe, instytu-
cje państwowe, samorządowe, 
przedsiębiorstwa, które reali-
zują program wolontariatu pra-
cowniczego, osoby prywatne 
korzystające z pomocy wolon-
tariuszy. Konkurs stał się okazją, 
aby pokazać wielobarwność 
działań społecznych i aktyw-
ność wolontariuszy, którzy po-
magają w pracach biurowych, 
biorą udział w terapiach dzie-
ci niepełnosprawnych, ochotni-
ków pomagających w organi-
zacji wydarzeń okolicznościo-
wych, konferencjach, udziela-
ją porad prawnych, odwiedza-
ją pensjonariuszy hospicjów i 
szpitali. 

Pani Michalina Pietura jest 
uśmiechniętą i pogodną osobą, 
ale przede wszystkim ma wiel-
kie serce. Nikomu nie odmówi 
pomocy i pomimo, że los bar-
dzo ją doświadczył, chce i po-
maga innym. Zawsze znajdu-
je czas dla osób, które czują się 
osamotnione i oczekują dobre-
go słowa. Gdy ją zapytałam, co 
jej daje wolontariat, odpowie-
działa, że wielką siłę i energię. 
Uwielbia spędzać czas z dzieć-
mi i młodzieżą, bo zaraża się 
od nich młodzieńczym duchem. 
Kiedy przychodzi do domu, ła-
twiej jest zmierzyć się z wszyst-
kimi kłopotami. Wiadomość o 
tym, że została laureatką etapu 

Radość pomagania 

Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2014–2020. 

Spotkanie było okazją do wy-
miany doświadczeń i dyskusji w 
sprawie perspektyw Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Omó-

wiono założenia Programu Ope-
racyjnego FIO, kierunki wspar-
cia, fi nansowanie FIO (wielkość 
i charakter wkładu własnego, 
podział środków na priorytety) i 
inne kwestie. Uczestnicy spotka-

nia otrzymali skrypt z założenia-
mi Programu Operacyjnego Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014–2020. 

KAROLINA KASPRZAK

FIO na lata 2014-2020 

30 lat. Mając dwóch niepełno-
sprawnych synów, cierpiących 
na zanik mięśni, miała kontakt 
z moim tatą, nieżyjącym dok-
torem Piotrem Janaszkiem. Pa-
miętam, jak jej syn Olek chętnie 
przyjeżdżał na obozy rehabilita-
cyjne do Mielnicy nad Gopło, jak 
był pozytywnie nastawionym i 
szczęśliwym dzieckiem. Dzię-
ki zaangażowaniu Pani Michali-
ny w rehabilitację Olka i Tomka 
i w ich rozwój, chłopaki są teraz 
już dorosłymi, mądrymi ludź-
mi. Olek ożenił się i zamieszkał 
wspólnie z żoną poza domem, 
a młodszym Tomkiem opieku-
je się Pani Michalina. Kiedy ktoś 
ją pyta, jak znajduje wolny czas 
w sytuacji, kiedy Tomek z bar-
dzo zaawansowanym zanikiem 
mięśni potrzebuje stałej opieki, 
odpowiada, że Tomek nie chce 
jeść jej potraw, więc mąż gotu-
je w domu, a ona ma wtedy czas 
wolny. Pani Michalina jest praw-
dziwym aniołem i jestem szczę-
śliwa, że zechciała się zwią-
zać z naszą Fundacją i naszy-
mi podopiecznymi. Jest praw-
dziwym wzorem i przykładem 
dla młodych wolontariuszy. Po-
trafi  robić to, za co kochały dok-
tora Janaszka dzieci – zaraża ich 
uśmiechem”. 

– Na Michalinę Pieturę za-
wsze można liczyć, jest chęt-
na do pomocy nie tylko podczas 
pracy z dziećmi i młodzieżą nie-
pełnosprawną, ale także pod-
czas zajęć aktywnej rehabilita-
cji na sali gimnastycznej z doro-

słymi, świetnie dogaduje się ze 
wszystkimi podopiecznymi oraz 
innymi wolontariuszami – mówi 
Anita Skowrońska, była koordy-
natorka Centrum Wolontaria-
tu. – Jest spokojna i opanowa-
na, gdy trzeba coś zrobić, robi to 
konkretnie i dokładnie, bez za-
stanawiania, czy będzie to trud-
na praca, czy jej podoła. Zawsze 
uważa, że da radę. Daje przy-
kład, że bez względu na wiek, 
sprawność, sytuację życiową 
można dawać dużo od siebie, 
poświęcając swój wolny czas 
wolontariatowi. 

Słów uznania nie szczędzi 
Joanna Janikowska, pedagog 
przedszkolny: 

– Michalina jak powie, że 
przyjdzie w czymś pomóc, to 
na sto procent będzie, chyba, że 
spotkałaby ją jakaś klęska ży-
wiołowa. Jej atut to cierpliwość, 
która przy pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi jest niesamo-
wicie ważna. Jeżeli się ją o coś 
prosi, to nigdy nie odmówi.

A jak panią Michalinę ocenia 
syn Olek? 

– Nasza mama Michalina, dla 
nas w skrócie Lila, to skromna 
osoba o wielkim sercu. Mimo 
że życie jej nie oszczędzało, 
bo sama ma dwóch niepełno-
sprawnych synów chorych na 
dystrofi ę i poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, aktual-
nie dorosłych facetów, to znaj-
duje jeszcze siły, by pomagać in-
nym. Mama nigdy się nie pod-
dała, walczyła. Teraz z sercem i 
zaangażowaniem podchodzi do 
wypełniania obowiązków wo-
lontariusza w fundacji, czerpie 
z tego radość i „pozytywnie się 
nakręca” niosąc pomoc innym. 
Uwielbia dzieci, sama jest bab-
cią dużych już wnuków, ale swo-
je serce niesie też innym. Kocha 
przyrodę i zwierzęta, potrafi  za-
chwycać się dosłownie wszyst-
kim. Zawsze czuła satysfakcję z 
radości innych.

Michalina Pietura 
z podopiecznym.

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
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Michalina Pietura.

regionalnego, bardzo ją ucieszy-
ła i zarazem zaskoczyła. Nie li-
czy na zaszczyty i nagrody, bo to 
co robi, wynika z potrzeby i chę-
ci, więc żaden to dla niej wysiłek. 

– Od pięciu lat działam jako 
wolontariuszka w Fundacji PO-
DAJ DALEJ – mówi Michalina 
Pietura. – Jestem matką dwóch 
synów poruszających się na 
wózkach. Postanowiłam wy-
korzystać moje prywatne do-
świadczenia w opiece nad nie-
pełnosprawnymi, oddać komuś 
mój wolny czas, którego nie 
chciałam spędzać sama. Fun-
dacja otworzyła mi drzwi i te-
raz realizuję się współpracując z 
dziećmi i ich rodzicami w Klubie 
Ucznia oraz na półkoloniach. 

Panią Michalinę do konkursu 
zgłosiła Fundacja imienia Dok-
tora Piotra Janaszka PODAJ DA-
LEJ. W jej ramach prężnie działa 
Centrum Wolontariatu, wpisane 
do sieci Ogólnopolskiej Centrów 
Wolontariatu. Osoby zajmujące 
się wolontariatem podkreślają, 
że wśród wolontariuszy są za-
równo osoby młode jak i senio-
rzy, sprawni i niepełnospraw-
ni. Uczestniczą w szkoleniach i 
przygotowaniu do pracy z oso-
bami potrzebującymi pomocy. 

Zuzanna Janaszek-Macia-
szek, prezes Fundacji imienia 
Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ tak napisała o kan-
dydatce: „Panią Michalinę pa-
miętam doskonale sprzed blisko 
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Życiowe refl eksje opowie-
dzieli w piosenkach lite-

rackich Maja i Andrzej Siko-
rowscy podczas koncertu cha-
rytatywnego w Auli Uniwersy-
tetu imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu w sobotę 26 
stycznia. Było to wydarzenie 
dedykowane wsparciu dzia-
łań Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia. 

Organizacja działa w pod-
poznańskim Baranówku nie-
daleko Mosiny od 2007 roku, a 
jej misją jest niesienie pomo-
cy osobom z niepełnospraw-
nościami głównie poprzez hi-
poterapię. Koncert poprowa-
dził Mariusz Kwaśniewski z Ra-
dia „Merkury”. Na widowni za-
siadł wiceprezydent Poznania 
Jerzy Stępień, Członek Zarzą-
du Powiatu Poznańskiego Zyg-
munt Jeżewski, przedstawicie-
le instytucji, organizacji poza-
rządowych, przyjaciele Funda-
cji, osoby z niepełnosprawno-
ścią i całe środowisko wokół 
nich skupione.

Na scenę zaproszono redak-
tora naczelnego „Głosu Wielko-
polskiego” Adama Pawłowskie-
go, który wręczył nagrody spe-
cjalne laureatom I etapu plebi-
scytu „Człowiek Roku 2012”. 

Nagrodę główną i tytuł Czło-
wieka Roku przyznano profe-
sorowi Jackowi Łuczakowi, za-
łożycielowi i szefowi Hospicjum 

KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ FUNDACJI STWORZENIA PANA SMOLENIA 

Broszka od Donalda Tuska 
i nagrody za dobro

Palium w Poznaniu, który nie 
mógł uczestniczyć w tym nie-
zwykłym wydarzeniu (nagro-
dę Profesor odebrał w auli UAM 
podczas koncertu dla przyja-
ciół Hospicjum Palium 9 lute-
go, o czym piszemy na stronie 
9). Ponadto nagrody plebiscytu 
wręczono prezes Fundacji im. 
Anny Wierskiej „Dar Szpiku” 
Dorocie Raczkiewicz, kierow-
nikowi Kliniki Kardiochirurgii 
Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego profe-
sorowi Markowi Jemielity i pre-
zesowi międzynarodowej fi r-
my usług logistycznych „Raben” 
Ewaldowi Raben. Zaszczyt-
ne wyróżnienia za organizację 
wspaniałej uroczystości i dzia-
łalność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych otrzymali gospo-
darze wieczoru Joanna Kubisa i 
Bohdan Smoleń, twórca Funda-
cji Stworzenia Pana Smolenia. 

Po wręczeniu nagród wy-
stąpili Maja i Andrzej Sikorow-
scy. Artysta na początek za-
śpiewał solo najstarszy, a zara-
zem pierwszy utwór grupy „Pod 
Budą” – „Bardzo smutną pio-
senkę retro”. Była też „Czacza 
dla Anny Dymnej” i „Nie prze-
noście nam stolicy do Krako-
wa”. W wykonaniu Mai można 
było usłyszeć przepiękne grec-
kie przeboje oraz piosenki z 
płyty „Sprawa rodzinna” takie 
jak „Warto wierzyć”, „Nie jestem 
trendy” i inne. Wykonawców 

nagrodzono gorącymi oklaska-
mi i prośbami o bisy. W piosen-
kach literackich przedstawili 
bowiem prawdy bliskie każde-
mu, kto poznał, jak kruche jest 
życie i jak ważna każda chwila. 

W trakcie wieczoru zostały 
zlicytowane cenne przedmio-
ty: wzory pożywienia kosmo-
nautów przekazane przez ge-
nerała Mirosława Hermaszew-
skiego (sprzedano za 450 zło-
tych), bursztynowa broszka o 
wadze 15 gramów przekazana 
przez premiera Donalda Tuska 
(sprzedano za 1.100 złotych) i 
rysunek „Dama z kotem” autor-
stwa Marii Pawlikowskiej-Ja-

snorzewskiej (sprzedano za 
2.500 złotych). 

Całkowity dochód z koncer-
tu (zlicytowanych przedmio-
tów i sprzedaży biletów) prze-
kazano na cele statutowe Fun-
dacji Stworzenia Pana Smole-
nia. Zorganizowanie koncertu 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
zaangażowanie pracowników i 
wolontariuszy Fundacji, wspar-
cie darczyńców, patronów me-
dialnych, pracowników Uni-
wersytetu im. Adama Mickie-
wicza i wszystkich ludzi, którzy 
postanowili pomóc w realizacji 
przedsięwzięcia.

KAROLINA KASPRZAK

Adam Pawłowski i Mariusz Kwaśniewski wręczają nagrodę
Joannie Kubisa i Bohdanowi Smoleniowi. 
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Koncertują Maja i Andrzej Sikorowscy. 

Specjalne podziękowania i nagrodę I etapu plebiscytu 
„Głosu Wielkopolskiego” „Człowiek Roku 2012” 

odbiera prezes „Drużyny Szpiku” Dorota Raczkiewicz. 
Z lewej redaktor naczelny „Głosu” Adam Pawłowski. 
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KAROLINA KASPRZAK

za to że jesteś

nie mówisz
nie chodzisz
nie piszesz wierszy

mrugasz na powitanie
spoglądasz w oczy
uczysz cierpliwości

jesteś
za to cię kocham 

Wojewoda
u Zofi i Porwich

W środę 13 lutego wojewo-
da wielkopolski Piotr Flo-

rek odwiedził DPS w Łopien-
nie, gdzie spotkał się między 
innymi z Zofi ą Porwich, zdo-
bywczynią srebrnego i brązo-
wego medalu w biegu na rakie-
tach śnieżnych na 100 metrów i 
w sztafecie podczas X Świato-
wych Zimowych Igrzysk Olim-
piad Specjalnych w Pyeong-
Chang w Korei.

Sportowa kariera Zofi i Po-
rwich rozpoczęła się w Zakopa-
nem w 2011 roku, gdzie Olim-
piady Specjalne organizowa-
ły zimowy obóz sportowy dla 
osób powyżej 50 roku życia. Już 
rok później Zofi a Porwich zdo-
była złoto w biegu na rakietach 
śnieżnych podczas Zimowych 
Ogólnopolskich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych w Wiśle, po 
których została wylosowana do 
reprezentacji Polski na igrzyska 
w Korei. Poznań reprezentowa-
ła wraz z Marią Ogińską, któ-
ra w PyeongChang wywalczy-
ła złoto w slalomie gigancie, sre-
bro w supergigancie oraz brąz w 
slalomie.

Podczas igrzysk 41 polskich 
zawodników zdobyło łącznie 
46 medali, w tym 19 złotych, 17 
srebrnych i 10 brązowych. Pola-
cy stanowili jedną z najliczniej-
szych reprezentacji i startowa-
li w 5 z 7 konkurencji: narciar-
stwie biegowym i zjazdowym, 
łyżwiarstwie szybkim, biegu na 
rakietach śnieżnych i hokeju ha-
lowym. Sportowcy na co dzień 
trenują w regionalnych klubach 
sportowych Olimpiad Specjal-
nych na terenie całego kraju. 

Miasto Pyeongchang, gospo-
darz jubileuszowych Świato-
wych Zimowych Igrzysk Olim-
piad Specjalnych, to również 
organizator zimowych igrzysk 
olimpijskich w 2018 roku. 

TOMASZ STUBE

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kleszczewie w part-

nerstwie ze Stowarzysze-
niem „Pomagam” w Kleszcze-
wie oraz Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Poznaniu uczest-
niczą w projekcie Wspólnoty 

W sobotę 2 lutego 24 dzie-
ci z rodzicami z gminy 

Kleszczewo spędziły czas na 
placu zabaw dla dzieci Aktiv 

w Poznaniu. Maluchy przez 
dwie godziny korzystały z 
dmuchanych zamków, ba-
senów z piłkami, zjeżdżal-

Dla bezrobotnych 
w gminie Kleszczewo

Dzieciom z gminy 
Kleszczewo

ni, trampoliny, samochodów i 
innych atrakcji. Rodzice przy 
kawie i herbacie mogli poroz-
mawiać i wypocząć lub też 
włączyć się do wspólnej za-
bawy z dziećmi, dla których 
wycieczka była okazją do 
rozwoju aktywności rucho-
wej i intelektualnej oraz za-
wierania znajomości z nowy-
mi kolegami i koleżankami. 

Mali uczestnicy wracali do 
domów zadowoleni i pełni no-
wych wrażeń. Wyjazd zinte-
grował rodziny, pokazał, jak 
przyjemnie, dzięki Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej, można 
spędzać czas w oderwaniu od 
codziennych trosk i kłopotów. 
Rodzice maja nadzieję na ko-
lejne wspólne wyjazdy w inne 
ciekawe miejsca. 

KATARZYNA MĄDEREK
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Roboczej Związków Organi-
zacji Socjalnych WRZOS pod 
nazwą „Modelowy system na 
rzecz integracji społecznej”, 
realizowanym ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Projekt przewiduje wypraco-
wanie trwałego modelu współ-
pracy pomiędzy trzema in-
stytucjami na rzecz wspólne-
go klienta bezrobotnego. W ra-
mach 6 miesięcy 10 osób bezro-
botnych z terenu gminy Klesz-
czewo (7 kobiet i 3 mężczyzn) 
zostanie objętych pomocą, ma-
jącą na celu ich powrót na ry-
nek pracy. 

Projekt zakłada pomoc fi -
nansową, socjalną, doradczą, 
szkoleniową i psychologicz-
ną poprzez comiesięczne spo-
tkania grupy wsparcia dla osób 

będących wspólnym klientem 
Powiatowego Urzędu Pracy i 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Partnerzy pojmują współ-
pracę na rzecz klienta celem 
uaktywnienia go i dokonania 
przez niego zmian w życiu spo-
łeczno-zawodowym. Wdraża-
my standardy pracy socjalnej 
z osobami pozostającymi bez 
pracy projektu 1.18 „Tworzenie 
i rozwijanie usług pomocy i in-
tegracji społecznej” celem roz-
szerzenia usług i zastosowania 
dodatkowych narzędzi pracy 
świadczonych przez pracowni-
ka socjalnego Ośrodka. W pro-
jekcie zakładamy integrację 
grupy celem wzmocnienia psy-
chicznego jej uczestników i ra-
dzenia sobie w życiu społecz-
no-zawodowym. 

ANNA GOŁKOWSKA
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Jak co roku, profesor Jacek 
Łuczak, twórca poznań-

skiego Hospicjum Palium 
na Osiedlu Rusa, podzięko-
wał dobrodziejom i przyja-
ciołom Hospicjum podczas 
koncertu w sobotę 9 lutego 
w Auli UAM. 

Był to koncert niezwy-
kły. Profesor odebrał tytuł 
Człowieka Roku 2012, przy-
znawany przez czytelni-
ków „Głosu Wielkopolskie-
go”. Marcin Fuszpaniak, wi-
ceprezes wydawnictwa Pol-
skapresse, wręczając nagro-
dę powiedział, że to nagro-
da wyjątkowa – dla wyjątko-
wego człowieka. Wyjątkowa, 
bo przyznali ją Poznaniacy, 
i wyjątkowa, ponieważ całe 
życie Profesora jest służe-
niem innym ludziom. 

Po raz pierwszy uhonoro-
wano też pięciu wspaniałych 
ludzi Złotymi Motylami Pol-
skiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej, Oddział w Po-
znaniu. W pierwszej czę-
ści koncertu Michał Zator 
zaśpiewał skomponowane 
przez siebie i z własnym tek-
stem trzy utwory oraz orkie-
stra La Vita Quartet prezen-
tująca muzykę Astora Piaz-
zolli. 

Po przerwie brawuro-
wo wystąpiła Orkiestra Vi-
vat z Sierakowa, a kon-
cert zakończył występ mło-
dych, niezwykle utalentowa-
nych śpiewaków Agnieszki 
Adamczak (sopran), Mikoła-
ja Adamczaka (tenor) i Mar-
cina Hutek (baryton), któ-
rym akompaniował Mieszko 
Marcinkowski.

Przed koncertem, podczas 
przerwy i po koncercie moż-
na było kupić przepiękne 
prace wykonane przez pod-
opiecznych i wolontariuszy 
Hospicjum Palium. 

Profesor Jacek Łuczak 
otrzymał wyjątkowego Zło-
tego Motyla nr 1 w podzię-
kowaniu za całego dobro, 
które czyni, za to wszystko, 
co robi dla Hospicjum. Profe-
sorowi Motyla wręczyli mło-
dzi wolontariusze „Motyle-
go Wolontariatu”. A Profesor 
jak zwykle przypomniał, że 
to wszystko mógł osiągnąć 
dzięki pomocy zespołu le-
karzy, pielęgniarek oraz wo-
lontariuszy, no i oczywiście 
dzięki swoim najbliższym. 

Złotego Motyla z rąk Pro-
fesora otrzymał senator dr 
Włodzimierz Łęcki – woje-
woda wielkopolski w latach 
1990-1997 za osobisty wkład 

Złote Motyle
od Hospicjum

w powstanie Hospicjum Pa-
lium. To podpis ówczesnego 
wojewody umożliwił przeka-
zanie Akademii Medycznej 
w Poznaniu budynku wraz z 
gruntem na os. Rusa, dzięki 
czemu rozpoczęto budowę 
Hospicjum. Przemysław Pa-
cia – wicewojewoda wielko-
polski otrzymał Złotego Mo-
tyla m.in. za osobiste zaan-
gażowanie w propagowa-
nie idei opieki paliatywnej 
i wspieranie bieżącej dzia-
łalności Hospicjum oraz za 
udział we wszystkich waż-
nych dla Hospicjum wyda-
rzeniach. Maciej Janicki – za 
wieloletnie odpowiadanie 
na potrzeby chorych oraz 
aktywne, osobiste wspiera-
nie Hospicjum, a także za 
pomoc fi nansową niesio-
ną chorym bez rozgłosu. Ar-
tur Balicki – dyrektor zarzą-
dzający Drukarni Abedik, za 
osobiste zaangażowanie i 
pomoc w drukowaniu mate-
riałów informacyjnych, goto-
wość niesienia pomocy oraz 
poświęcony osobisty czas. 

Złote Motyle zostały za-
projektowane i wykonane 
przez fi rmę „Orska”, ze złota, 
które przekazali wolontariu-
sze Hospicjum. JN

Profesor Jacek Łuczak odbiera dyplom „Człowiek Roku 2012” 
w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” z rąk 

Marcina Fuszpaniaka, wiceprezesa wydawnictwa Polskapresse. 
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Kiedy na naszej drodze sta-
je ktoś, kto jest nam bliski 

w trudnościach, to wówczas o 
wiele łatwiej je znosić. Wiedzą 
o tym członkowie grupy wo-
lontariackiej „Lubimy być ra-
zem”, działającej w Gimnazjum 
imienia Jana Kochanowskiego 
w Dopiewie, która w sobotę 9 
lutego obchodziła dziesięciole-
cie istnienia. 

Pomysł nawiązania kontaktu 
z osobami z niepełnosprawno-
ścią z terenu Dopiewa zrodził się 
w 2003 roku, a jego autorem był 
obecny radny Powiatu Poznań-
skiego Leszek Nowaczyk. Po-
stanowił zachęcić młodzież do 
działania. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 28 lutego 2003 roku. 
Od tego momentu grupa spoty-
ka się raz w miesiącu. Organizu-
je warsztaty plastyczne, muzycz-
ne, wyjazdy i wycieczki, kon-
certy, przedstawienia teatralne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Opiekunem jest mgr Maria Tom-
czak. 

Jedna z uczennic w rozmo-
wie przyznaje, że nie ma pięk-
niejszej rzeczy niż poczucie by-
cia potrzebnym i radość czło-
wieka, któremu można pomóc. 
Mówiła o tym zaprezentowana 
w holu szkoły inscenizacja „Ma-
łego Księcia”, wystawa prac pla-
stycznych oraz część artystycz-
na przygotowana przez absol-
wentów. Występy podziwiali ro-

Napięcie i oczekiwanie nie-
pełnosprawnych arty-

stów, przecięcie wstęgi, po-
dziękowania oraz wręczenie 
statuetek ludziom wielkiego 
serca – to wszystko wpisa-
ło się w wyjątkowy dla osób 
z niepełnosprawnością dzień. 
W czwartek 14 lutego o 12.00 
w Otuszu w gminie Buk uro-
czyście otwarto fi lię Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Pro-
myk”, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Komornikach. 

Statuetki symbolizujące 
uściśnięte dłonie w podzięko-
waniu za czynne wspieranie 
działań na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością otrzyma-
li przedstawiciele władz: wi-
cestarosta poznański Tomasz 
Łubiński, członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego Zygmunt 
Jeżewski, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu Elżbieta Bijaczew-
ska, dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Polityki Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu 
Teresa Gromadzińska, radny 
powiatu poznańskiego Leszek 
Nowaczyk, burmistrz Stęsze-
wa Włodzimierz Pińczak, bur-
mistrz Buku Stanisław Filipiak 
i przewodniczący rady gminy 
Buk Andrzej Jankowski. 

Uczestnicy działającej od 
stycznia 2013 roku fi lii Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Pro-
myk” w Otuszu odśpiewali na 
scenie hymn osób niepełno-
sprawnych. Były podziękowa-
nia, dźwięki gitary, ale przede 
wszystkim nieopisana radość 
artystów, która najpełniej od-
dawała sens kolejnej inicjaty-
wy Stowarzyszenia „Promyk” i 
dowiodła, że warto podejmo-
wać kroki w kierunku umoż-
liwiania aktywnego udziału 
w rehabilitacji oraz życiu spo-
łecznym. 

Nad całością czuwał gospo-
darz spotkania – prezes „Pro-
myka” Bogdan Maćkowiak. 
Stowarzyszenie wspiera 102 
osoby ze złożoną niepełno-
sprawnością z terenu powiatu 
poznańskiego. WTZ „Promyk” 
ma swoją siedzibę już nie tyl-
ko w Dopiewcu, ale i w Otu-
szu. Działalność organizacji 
ciągle się rozrasta. Z dnia na 
dzień poszerza się też grono 
ludzi gotowych nieść pomoc. 
Pracownicy, przyjaciele i wo-
lontariusze ochoczo służą tym, 
którzy potrzebują serca i zro-
zumienia drugiego człowieka. 

Filia w Otuszu to inicjatywa 
władz samorządowych, człon-
ków Stowarzyszenia i rodzi-
ców osób z niepełnosprawno-
ścią. Mieści się w odnowionym 

10-LECIE WOLONTARIUSZY „LUBIMY BYĆ RAZEM” W DOPIEWIE

„Dobrze widzi 
się tylko sercem”

nosprawnością mogą aktywnie 
spędzać czas wolny, a przede 
wszystkim nawiązywać przy-
jaźnie. 

Młodzież wspierają: dyrektor 
szkoły Ludmiła Kucharska, Mał-
gorzata Szwarc, Mirosława Kuź-
nik, Joanna Czaplicka, Małgo-
rzata Jankowiak oraz wielu in-
nych pedagogów o otwartych 
umysłach i wielkiej wrażliwo-
ści. Mottem grupy „Lubimy być 
razem” stał się cytat z „Małego 
Księcia” – „Dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze jest nie-
widoczne dla oczu”. 

KAROLINA KASPRZAKPrezes „Promyka” 
Bogdan Maćkowiak 

dziękuje grupie wolontariuszy 
„Lubimy być razem”. 

Z lewej Maria Tomczak. 

dzice, osoby z niepełnospraw-
nością i przedstawiciele władz: 
wicemarszałek Wojciech Janko-
wiak, wicestarosta Tomasz Łu-
biński, członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Zygmunt Jeżewski 
i wójt gminy Dopiewo Zofi a Do-
browolska. 

Podziękowanie za wsparcie 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Promyk” w Dopiew-
cu złożył na ręce Marii Tomczak 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk” Bogdan Maćkowiak. To 
dzięki młodym, zaangażowa-
nym ludziom osoby z niepeł-

Absolwenci Gimnazjum w prezentacji artystycznej.

Zdjęcie na pamiątkę oprawione w piękną ramkę 
– podziękowanie od uczniów składane 

osobom z niepełnosprawnością za obecność. 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” MA FILIĘ W OTUSZU 

Radość 
niepełnosprawnych 

i wyremontowanym budynku 
po dawnej szkole podstawowej 
i przedszkolu. Posiada wypo-
sażone pracownie, salę do re-
habilitacji oraz pomieszczenia 
socjalne. Z rehabilitacji i terapii 
w nowej fi lii korzysta 25 osób 
z różnymi niesprawnościami 
z terenu gminy Buk i Stęszew. 
Placówka będzie dofi nanso-
wywana ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i Po-
wiatu Poznańskiego. 

KAROLINA KASPRZAK

Poświęcenie nowego pojazdu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych. 
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Prosimy o wpłaty 
dla „Promyka”

Goście spotkania (od prawej): wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt 
Jeżewski, burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak, 
zastępca burmistrza Aleksandra Wawrzyniak i wójt Gminy 

Dopiewo Zofi a Dobrowolska.

Radość uczestników nowego warsztatu. 



STRONA12 MARZEC 2013

Wojewódzkie Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowe-

go w Poznaniu działa już rok. 
Z tej okazji na konferencji pra-
sowej z udziałem Wojewody 
Wielkopolskiego Piotra Florka 
w poniedziałek 11 lutego w sie-
dzibie Centrum przy Wiśniowej 
13 A podsumowano dotychcza-
sowe działania. 

W spotkaniu uczestniczył dy-
rektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Dariusz Dymek oraz 
jego zastępca Waldemar Pater-
noga. O zadaniach Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego mówiła kierownik 
Centrum Ilona Skwierzyńska. 

Wojewoda zwrócił uwagę na 
wysoką liczbę fałszywych i nie-
zasadnych zgłoszeń: na 112 – aż 
74,6% w okresie od 9 lutego do 
31grudnia 2012 roku stanowi-
ły zgłoszenia od osób niezorien-
towanych. Niezwykle ważna jest 
rola mediów w informowaniu 
społeczeństwa o tym, czym zaj-
muje się Wojewódzkie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
oraz jaką pomoc mogą uzyskać 
dzwoniąc pod 112. 

Od 9 lutego Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Poznaniu odbiera po-

wiat nowotomyski, grodziski, 
kościański, obornicki, szamotul-
ski, średzki, śremski i wrzesiń-
ski, zaś od 30 stycznia 2013 tak-
że o powiat chodzieski, wągro-
wiecki, słupecki, gnieźnieński, 
jarociński, gostyński, pleszew-

łączenia kierowane na nume-
ry alarmowe 112 i 999 z obszaru 
miasta Poznania i powiatu po-
znańskiego. W roku 2012 wdro-
żono moduł wraz z mapą i lo-
kalizacją osoby dzwoniącej, po-
szerzono obszar działania o po-

ski, międzychodzki i wolsztyń-
ski. 

Wszyscy operatorzy tele-
foniczni zatrudnieni w Woje-
wódzkim Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego są po specja-
listycznych szkoleniach zakoń-
czonych egzaminem, znają co 
najmniej jeden język obcy. Kie-
dy otrzymują zgłoszenie, pytają, 
co się dzieje, a następnie łączą z 
pogotowiem ratunkowym, poli-
cją bądź strażą pożarną. Średni 
czas odbioru zgłoszenia wyno-
si około 10–15 sekund, wliczając 
około 7 sekund na zapowiedź 
na centrali telefonicznej: „Woje-
wódzkie Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego Poznań, pro-
szę czekać”. 

Do końca kwartału 2013 roku 
planowane jest zwiększenie i 
przeszkolenie obsady stanowisk 
operatorskich do 70 osób, aby 
objąć zasięgiem całe wojewódz-
two wielkopolskie. 

KAROLINA KASPRZAK

Pytają, co się dzieje, 
wiedzą, skąd dzwonisz

Dzwoniąc do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w sytuacji zagrożenia ratujemy zdrowie i życie. 

Na widowisko słowno-mu-
zyczne z okazji 150 roczni-

cy powstania styczniowego za-
prosili Poznaniaków seniorzy 
z Zespołu Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej – Filia nr 1 
– Klub „Centrum”. W czwartek 
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Seniorzy 
– powstańcom styczniowym

21 lutego w salce parafi alnej 
przy kościele świętego Michała 
Archanioła na ulicy Stolarskiej 
7 rozległy się głosy wspomnień 
i rozbrzmiała muzyka.

Nad prezentacjami czuwa-
ła Elżbieta Porada. W spotka-
niu uczestniczyła Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Pozna-
nia do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych Dorota Potejko, kie-
rownicy poznańskich fi lii Zespo-
łów Dziennych Domów Pomo-
cy Społecznej i przyjaciele arty-
stów. Seniorzy przedstawili in-
scenizację teatralną na podsta-
wie dwóch dzieł Stefana Żerom-
skiego: „Wiernej rzeki” i „Ech le-
śnych”. 

Szczególnie poruszający był 
fragment noweli „Echa leśne”, 
w którym grupa mężczyzn, a 
wśród nich generał rosyjski, 
wspominają czasy powstania. 
Generał nawiązuje do swoje-
go siostrzeńca, powstańca Roz-
łuckiego, który zdezerterował z 
armii rosyjskiej i wstąpił do „le-

śnej bandy”. Schwytany trafi ł 
przed sąd wojenny. Skazano go 
na karę śmierci. Ostatnim życze-
niem Rozłuckiego było, aby syn 
Piotr został wychowany na Pola-
ka. Prośba nie została spełniona.

Po pierwszej części widowi-
ska artyści śpiewali utwory pa-

triotyczne z XIX wieku. W pre-
zentacji wzięło udział 11 senio-
rów, którzy z zaangażowaniem 
i sercem uczcili pamięć o po-
wstaniu styczniowym, a przede 
wszystkim o ludziach, którzy w 
tym czasie zginęli.

 KAROLINA KASPRZAK
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Inscenizacja teatralna 
na podstawie „Wiernej rzeki” 

Stefana Żeromskiego.

Pieśni patriotyczne. 
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Pod koniec stycznia pracow-
nicy Zakładów Aktywno-

ści Zawodowej z Piły i Słup-
cy wzięli udział w trzydnio-
wym programie Stowarzysze-
nia Kultury Fizycznej Puszczyk 
„Rehabilitacja przez badmin-
ton”. Zainaugurowany z po-
czątkiem 2013 roku program 
jest pierwszą tego rodzaju kon-
sultacją w Polsce. 

Pilotażowy zjazd w woje-
wództwie wielkopolskim obej-
mował trzydniowe szkolenie z 
podstaw badmintona, wiedzy 
ogólnej oraz przygotowania re-
habilitantów do późniejsze-
go prowadzenia zajęć w swo-
ich ZAZ-ach. Zjazd rozpoczął 

Pod koniec listopada w Ko-
ninie powstała spółdzielnia 

socjalna osób prawnych, którą 
założyło Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem. Grupa nie-
pełnosprawnych uczestniczyła 
przez kilka miesięcy w szkole-
niach Centrum Ekonomii Spo-
łecznej Osób Niepełnospraw-
nych współfi nansowanych 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

PRZYWRÓCIĆ BLASK RE-
STAURACJI „GRODZKIEJ” NA 
RYNKU W STARYM KONINIE

„Cel od początku był dość ja-
sno sprecyzowany – tworzy-
my spółdzielnię osób prawnych, 
która zajmie się usługami ca-
teringowymi dla szkół i insty-
tucji” – mówi Prezes Anna Bed-
narz-Śliwowska. Na szkoleniach 
organizowanych przez spe-
cjalistów z Fundacji im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi poruszo-
no aspekty związane z prawem 
oraz księgowością w podmio-
tach ekonomii społecznej. 

Grupa samodzielnie zbiera-
ła dane o lokalnym rynku usług 
gastronomicznych i ofertach ce-

Do zdrowia przez badminton

nowych konkurencji. Istotny był 
wybór lokalizacji, w której za-
mierzano otworzyć działal-
ność. Uczestnicy byli zaangażo-
wani i doskonale wywiązali się 
z ze swoich zadań. Na podsta-
wie świetnie przygotowanych 
materiałów wspólnie z dorad-
cami analizowali zebrane dane. 
Szanse powstania przedsiębior-
stwa są w dużym stopniu uza-
leżnione od wysiłku włożonego 
w tworzenie biznesplanu przed-
sięwzięcia i w tym wypadku nie 
było wątpliwości, że stopień za-
angażowania był wysoki. 

Sporo czasu poświęcono spe-
cyfi cznym zagadnieniom do-
tyczącym gastronomii. Bardzo 
dokładnie analizowano koszty, 
z jakimi można się spotkać 
w tego rodzaju działalności. 
Przygotowany został wstępny 
projekt inwestycji. Istotną część 
szkoleń stanowiły zagadnienia 
prawne – stworzono projekt sta-
tutu spółdzielni. Ze szczególnym 
skupieniem omawiano elementy 
takie jak PKD i współzależność 
pomiędzy organami spółdziel-
ni (zarząd, walne zgromadze-
nie, rada nadzorcza) oraz po-

stępowanie wewnątrz spółdziel-
ni. Ustalono dokładny harmono-
gram wspólnej pracy. 

ZAZ W POSADZIE WŁĄCZA 
SIĘ DO WSPÓŁPRACY

Do pracy nad powstaniem 
działalności przystąpiły oso-
by już zaangażowane w pracy 
przy gastronomii w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Po-
sadzie, więc poziom wiedzy do-
tyczący tej branży był na wyso-
ki. Dużym ułatwieniem było pi-
sanie biznesplanu działalności 
z uwzględnieniem uwarunko-
wań infrastruktury konkretnego 
lokalu. Planowanie przychodów 
i kosztów działalności można 
było wykonać z dużą precyzją. 
Doświadczenia z prowadzonej 
działalności cateringowej w ZAZ 
zaowocowały długimi dysku-
sjami nad urozmaiceniem ofer-
ty nowego miejsca. Plan mar-
ketingowy dla spółdzielni, jeże-
li będzie zrealizowany, z pew-
nością przyniesie duże korzyści 
w przyszłości oraz satysfakcję 
ludziom pracującym nad po-
wstaniem spółdzielni.

26 listopada powołano spół-
dzielnię. Prezesem Spółdziel-
ni Socjalnej „Grodzka” została 
Anna Bednarz-Śliwowska, a wi-
ceprezesem – Mariusz Milżyński.

WERONIKA JANASZEK

Spółdzielnia socjalna 
„Grodzka” w Koninie

się wspólnym obiadem w ZAZ 
w Słupcy, po którym uczestnicy 
udali się na swój pierwszy tre-
ning do Sali POSiR. Wieczorem 
uczestnicy szkolenia zostali za-
kwaterowani w urokliwym Pa-
łacu w Ciążeniu. Cały program 
szkolenia nie pozwalał na nudę. 
Oprócz zajęć sportowych od-
była się też impreza integracyj-
na z karaoke, na której wszy-
scy uczestnicy i szkoleniowcy 
doskonale się bawili. W turnie-
ju badmintona zwyciężyła Kasia 
Kryska z Piły. Swoje umiejętno-

ści mieli okazję sprawdzić rów-
nież opiekunowie grup. Pojedy-
nek Łukasza i Rafała dostarczył 
wszystkim wielu emocji. Osta-
tecznie wynikiem 2:1 wygrał Ra-
fał. 

Trzydniowe szkolenie zakoń-
czyło się rozdaniem pamiątko-
wych certyfi katów ukończenia 
kursu. Trzech trenerów prowa-
dzących zajęcia nie kryło zado-
wolenia z postępów podopiecz-
nych. Planowane są kolejne 
zgrupowania.

WERONIKA JANASZEK

Spotkanie osób działających na rzecz ekonomii społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie.

 F
O

T.
 S

T
O

W
. „

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

JA
 P

R
Z

EZ
 B

A
D

M
IN

T
O

N
”

Uczestnicy i trenerzy 
programu rehabilitacyjnego.
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O braku samodzielności, któ-
ra wyklucza osoby niewi-

dome z życia oraz o nowocze-
snych technologiach, zwięk-
szających szansę na zatrud-
nienie i aktywny udział w życiu 
społecznym rozmawiano pod-
czas drugiego z czterech semi-
nariów, realizowanych z inicja-
tywy fi rmy Eureka sp. z.o.o w 
ramach projektu „Telepracow-
nik przyszłości – innowacyj-
ny model aktywizacji zawodo-
wej niepełnosprawnych absol-
wentów” współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (działanie 
6.4 „Projekty innowacyjne” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki).

Relację z pierwszego semina-
rium, które odbyło się we wto-
rek 8 stycznia, prezentowaliśmy 
w lutowym wydaniu „Filantro-
pa” („Filantrop” 02. 2013, s.2). Na 
drugim, 29 stycznia w budynku 
„Delta” przy ulicy Towarowej 35 
w Poznaniu, gościli przedstawi-
ciele Spółdzielni Socjalnej „Ma-
ster Punkt” – Mariusz Koczo-
rowski, Bogusław Błoch i Robert 
Wawrzyniak. 

Opowiedzieli o celu Spółdziel-
ni, którym jest poprawa jakości 
uczestnictwa osób z dysfunk-
cją wzroku w życiu społecznym. 
Pracownicy „Master Punktu” to 
osoby mające na co dzień kon-
takt z niewidomymi i słabowi-
dzącymi. Spółdzielnia współpra-
cuje z Polskim Związkiem Nie-
widomych oraz innymi organi-
zacjami zrzeszającymi tę grupę. 

W obszarze działań miesz-
czą się indywidualne i grupo-
we szkolenia komputerowe, na-
uczanie języka angielskiego, tłu-
maczenie oraz redagowanie tek-
stów w języku angielskim, pozy-
cjonowanie stron internetowych, 
ksero i mała poligrafi a, nauka pi-
sma punktowego brajla na zle-
cenie, tłoczenie brajlem wszel-
kiego rodzaju wydruków (ulotki, 
foldery, informatory) i inne. 

Co ważne, przedstawicie-
le wspomnieli o dofi nansowa-
niu na założenie spółdzielni so-
cjalnej z Powiatowego Urzędu 
Pracy, które daje bezrobotnym 
osobom z niepełnosprawnością 
możliwość rozwoju zawodowe-
go. Aby je otrzymać trzeba do-
pełnić określonych formalności.

Spółdzielnia Socjalna „Master 
Punkt” i wtorkowe spotkanie w 
„Delcie” to dobry przykład i za-

TELEPRACOWNIK PRZYSZŁOŚCI – INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI

Dla niewidomych 
i słabowidzących 

chęta dla bezrobotnych z orze-
czeniem o niepełnosprawności, 
by nie bać się wyzwań i spróbo-
wać sił w nowej pracy. Prezenta-
cja działań dokonana przez Ma-
riusza Koczorowskiego, Bogu-
sława Błocha i Roberta Wawrzy-
niaka pokazała, że osoby z nie-
pełnosprawnością potrafi ą być 
zaangażowane w wykonywa-
nie powierzonych obowiązków 
tak samo, jak osoby pełnospraw-
ne – wystarczy tylko dać im na to 
szansę. 

Równie cennym punktem se-
minarium była prezentacja fi rmy 
„Altix” ściśle związanej z Funda-
cją „Szansa dla Niewidomych”. 
Firma istnieje na rynku od 1989 
roku i została założona z ini-
cjatywy niewidomych informa-
tyków. Jednym z twórców Fun-
dacji „Szansa dla Niewidomych” 
był niewidzący Marek Kalbar-
czyk – autor pierwszego polskie-
go syntezatora mowy. „Altix” kła-
dzie nacisk na technologię i no-
woczesne oprzyrządowanie po-
magające osobom z dysfunk-
cją wzroku funkcjonować w co-
dziennym życiu. W ofercie moż-
na znaleźć druki książek w braj-
lu, wypukłe mapy dla niewido-
mych, nakładki na karty do gło-
sowania, systemy udźwiękowia-
jące otoczenie i inne. 

Urządzenia eksponowane na 
stoliku w sali zajęć omówili: Ma-
ciej Motyka, Sylwia Golik i Kami-

la Wejman. Uczestnicy spotka-
nia dowiedzieli się wielu cieka-
wych informacji na temat dosto-
sowań ułatwiających samodziel-
ne poruszanie się w przestrzeni. 
Jednym z nich był prezentowa-
ny w trakcie seminarium system 
Call-Hear umożliwiający powia-
damianie osób w środku budyn-
ku o tym, że na zewnątrz czeka 
osoba, która potrzebuje pomocy. 
System jest przydatny zarówno 
dla ludzi z niepełnosprawnością 
ruchową jak i matek z dziećmi w 
wózkach. 

Kierownik projektu „Telepra-
cownik przyszłości – innowa-
cyjny model aktywizacji zawo-
dowej niepełnosprawnych ab-
solwentów” Krzysztof Frąsz-
czak omówił (wspomniany już 
w poprzednim artykule) pod-
ręcznik MAZON będący wyni-
kiem współpracy osób z niepeł-
nosprawnością, instytucji rynku 
pracy oraz pracodawców z te-
renu województwa wielkopol-
skiego. 

Publikacja stała się okazją do 
wymiany spostrzeżeń wśród 
uczestników seminarium. Au-
torzy (Krzysztof Frąszczak i 

Eryk Kurkowski) wspomnieli 
w niej o sprzedaży transforma-
cyjnej jako wsparciu w aktywi-
zacji zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością. W podręcz-
niku czytamy, że „…to forma 
sprzedaży, w której sprzedaw-
ca staje się doradcą strategicz-
nym. W tym rozumieniu pro-
jektuje on rozwój i nie przed-
stawia żadnej oferty póki nie 
zapozna się z sytuacją klienta 
i jego potrzebami”. Dalej czy-
tamy, że „zadaniem pracowni-
ków instytucji rynku pracy jest 
„sprzedaż” osoby bezrobotnej 
i jej kompetencji za określoną 
cenę. Aby zakończyła się suk-
cesem, trzeba sprawnie ope-
rować wieloma argumentami”. 

Nie sposób ukryć, że osób bez-
robotnych przybywa i są nimi 
nie tylko ci z orzeczeniami o nie-
pełnosprawności, ale też ludzie 
młodzi oraz osoby po 45 roku 
życia. Bezrobotni często zostają 
zapraszani na rozmowy kwalifi -
kacyjne, ale pracy nie otrzymu-
ją, wskutek czego pozostają bez 
zatrudnienia nawet przez kilka 
lat. Ma na to wpływ szereg czyn-
ników takich jak: zniechęcenie, 
brak motywacji i wiary we wła-
sne możliwości, lęk przed no-
wymi obowiązkami. Projekt re-
alizowany przez fi rmę Eureka 
sp. z.o.o, a ściślej jego poszcze-
gólne etapy, pokazują że osoby 
zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym nie muszą czekać bier-
nie na propozycję od pracodaw-
cy, ale mogą same podejmować 
odważne kroki w kierunku roz-
woju zawodowego i aktywno-
ści na rynku pracy. Jednym z ta-
kich kroków może być założenie 
spółdzielni socjalnej. W kolej-
nym wydaniu „Filantropa” przed-
stawimy podsumowanie projek-
tu oraz szczegółowe działania, 
jakie w jego ramach zostały zre-
alizowane. 

KAROLINA KASPRZAK

Maciej Motyka z fi rmy „Altix” prezentuje nowoczesne technologie 
dla niewidomych.
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Spotkanie 
z CeZikiem

W czwartek 7 lutego w 
Klubokawiarni „Meska-

lina” na poznańskiej Starów-
ce osoby z niepełnosprawno-
ścią spotkały się z popular-
nym artystą Cezarym Nowa-
kiem zwanym „CeZikiem” w 
ramach wydarzenia „Podwie-
czorek z WóTeZetem” zorga-
nizowanego przez redakcję 
magazynu ośrodków terapii 
zajęciowej „WóTeZet”. 

Niepełnosprawni rozmawia-
li z Cezarym Nowakiem o ka-
rierze, trasie koncertowej i dal-
szych planach artystycznych. 
Była też możliwość uzyskania 
autografu oraz zrobienia pa-
miątkowego zdjęcia. „CeZik” 
opowiedział o wielu znanych 
przebojach, do których nale-
ży znana zapewne wszystkim 
przeróbka hitu zespołu „Week-
end” „Ona tańczy dla mnie”. 

Wstęp był bezpłatny, dzię-
ki czemu w wydarzeniu mogły 
wziąć udział osoby z niepełno-
sprawnością, które na co dzień 
nie mają możliwości udziału 
w tego rodzaju spotkaniach. 
Wydarzenie wsparł właściciel 
„Meskaliny” Benek Ejgierd.

KAROLINA KASPRZAK

Zatrudnianie osób z niepeł-
nosprawnością niesie sze-

reg korzyści nie tylko dla pra-
codawcy, ale również pracow-
nika. Jakie prawa i obowiąz-
ki mają obie strony? Dlacze-
go warto tworzyć rozwiązania 
na rzecz budowania zrówno-
ważonego rynku pracy i zapo-
biegać wykluczeniu społeczne-
mu? O tym rozmawiano pod-
czas trzeciego z czterech semi-
nariów fi rmy Eureka sp. z.o.o. 
we wtorek 12 lutego.

Uczestnicy cyklu wykładów 
(przedstawiciele organizacji po-
zarządowych oraz instytucji ryn-
ku pracy) spotkali się tradycyj-
nie w budynku „Delta” przy To-
warowej 35 w Poznaniu, aby po-
rozmawiać o kwestiach związa-
nych z zatrudnianiem i wspie-
raniem osoby z niepełnospraw-
nością na stanowisku pracy. W 
trakcie spotkania pod hasłem 
„Zatrudnienie niepełnospraw-
nego pracownika – przydatne 
informacje dla pracodawców” 
głos zabrał przedstawiciel fi rmy 
„Ingeus” Eryk Kurkowski. Opo-
wiedział o wieloletniej praktyce 
przedsiębiorstwa, które powsta-
ło w 1989 roku w Australii jako 
fi rma zajmująca się rehabilitacją 
osób z niepełnosprawnościa-
mi bez zatrudnienia i pomocą 
w powrocie na rynek pracy. Kur-
kowski podkreślił zakres usług 
oferowanych przez fi rmę – przy-
wracanie osób długotrwale bez-
robotnych do pracy, wsparcie 
zawodowe ludzi z problema-
mi zdrowotnymi, rodziców sa-
motnie wychowujących dzieci, 
młodzież, pracowników w doj-
rzałym wieku oraz imigrantów i 
uchodźców. 

Do najważniejszych przed-
sięwzięć „Ingeusa” niewątpli-
wie zaliczyć można realizowany 
od lipca 2011 roku we współpra-
cy z Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Poznaniu projekt „Aktywi-
zacja zawodowa rodziców sa-
motnie wychowujących dzieci”, 
który obejmuje wsparciem set-
kę samotnych rodziców zareje-

Wstęp 
wolny
dla psa 

W Dzienniku Ustaw z 17 
stycznia 2013 roku opu-

blikowano ustawę z dnia 7 
grudnia 2012 roku o zmia-
nie ustawy o ochronie przyro-
dy oraz ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.

Rozszerzono wykaz miejsc, 
do których swobodny wstęp 
będą miały osoby niepełno-
sprawne korzystające z pomo-
cy psa przewodnika – o par-
ki narodowe, rezerwaty przy-
rody, plaże i kąpieliska. Psów 
asystujących nie będzie moż-
na wprowadzać do parków 
narodowych oraz do rezerwa-
tów przyrody, na których wy-
stępują obszary objęte ochro-
ną ścisłą i czynną, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych w planie 
ochrony. awa

ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABSOLWENTÓW

Praca – szansą 
na samodzielność 

strowanych w PUP. Dzięki temu 
minimum 30% uczestników pro-
jektu ma szansę podjąć zatrud-
nienie, z czego minimum 70% 
ma utrzymać się na rynku pracy 
przez okres co najmniej 4 mie-
sięcy. Projekt potrwa do roku 
2014. Postawił sobie ważny cel, 
bo grupa bezrobotnych samot-
nych rodziców w powiecie po-
znańskim zwiększa się, zaś 
wsparcie (zarówno w sferze bu-
dowania motywacji jak i pomocy 
w poszukaniu zatrudnienia oraz 
odnalezieniu się na rynku pracy) 
jest nieustająco potrzebne.

W przerwie wywiązały się cie-
kawe dyskusje uczestników do-
tyczące wspierania osób z nie-
pełnosprawnością w aktywności 
zawodowej. Sporą grupę bezro-
botnych stanowią osoby pozo-
stające bez pracy dłużej niż rok, 
pozbawione motywacji do doko-
nywania zmian. W Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu za-
rejestrowanych jest około 20 ty-
sięcy bezrobotnych, zaś pośred-
ników pracy zbyt mało, by móc 
z każdą osobą pracować indywi-
dualnie (w kontekście psycholo-
gicznym) i motywować do pod-
jęcia zatrudnienia. Dlatego bar-
dzo istotna jest rola organizacji 
pozarządowych, fi rm i instytucji 
wspierających w zatrudnieniu, 
oferujących projekty i szkole-
nia z zakresu doradztwa zawo-
dowego. Te bowiem dają szansę 
osobom z niepełnosprawnością 
na odzyskanie wiary we własne 
możliwości i podjęciu odważne-
go kroku, jakim jest powrót na 
rynek pracy.

Na spotkaniu głos zabrała 
także dyrektor Wielkopolskie-
go Oddziału Polskiej Organiza-
cji Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych dr Anna Skupień, 
która określiła, kto to jest osoba 
niepełnosprawna, czym jest nie-
pełnosprawność, jakie upraw-
nienia wynikają z ustawy o reha-
bilitacji społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
co należy do obowiązków pra-
codawcy, który zatrudnia osoby 

z niepełnosprawnością i wiele 
innych istotnych punktów doty-
czących zatrudniania.

Zwrócono uwagę na zmia-
ny dotyczące czasu pracy osób 
z niepełnosprawnością. Kilka 
lat temu osoba z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu 
znacznym bądź umiarkowanym 
mogła pracować 7 godzin dzien-
nie i 35 godzin tygodniowo bez 
konieczności przedstawiania 
zaświadczenia lekarskiego, na-
tomiast od 1 stycznia 2012 roku 
weszły w życie przepisy mówią-
ce, że krótszy czas pracy obo-
wiązuje osobę z niepełnospraw-
nością, która przedstawi praco-
dawcy zaświadczenie o celowo-
ści stosowania skróconej normy 
czasu pracy (koszt badania po-
nosi pracodawca). 

Skupień omówiła również 
rodzaje orzeczeń o niepełno-
sprawności, kwestie związane 
z dofi nansowaniem do oprocen-
towania kredytów na cele zwią-
zane z rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną osób z niepeł-
nosprawnością, specyfi kę zakła-
dów pracy chronionej, a nadto 
korzyści wynikające z zatrudnia-
nia. Uczestnicy otrzymali kilku-
stronicową broszurę „Vademe-
cum zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych”, która powstała 
w ramach projektu POPON „Pra-
codawca wrażliwy społecznie”. 
Publikacja opisuje trzy najważ-
niejsze kroki, które pracodaw-
ca musi wykonać, aby zatrudnić 
osoby z niepełnosprawnością. 
Dr Anna Skupień opowiedziała 
ponadto o powstałej z inicjatywy 
POPON Fundacji Aktywizacji Za-
wodowej Osób Niepełnospraw-
nych FAZON i organizowanym 
przez POPON od 2006 roku co-
rocznym konkursie „Lodołama-
cze” dla pracodawców wrażli-
wych społecznie, którego celem 
jest promocja przedsiębiorstw 
wyróżniających się profesjonal-
ną polityką personalną, otwar-
tą na problemy ludzi z niepełno-
sprawnością. 

KAROLINA KASPRZAK
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Jest taki wyjątkowy dzień w 
kalendarzu, który przez za-

kochanych zaznaczony bywa 
serduszkiem. To dzień święte-
go Walentego, który przypada 
14 lutego. Członkowie Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu uczcili świę-
to zakochanych Balem Wa-
lentynkowym w sali Wyższej 
Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Nad głowami tańczących 
unosiły się girlandy serduszek 
i balony w kształcie serc, a na 
ścianach wirowały duże i małe 
serduszka. Uczestnicy balu lo-
sowali ogrzewacze w kształcie 
czerwonych serduszek z afory-
zmami o miłości. Prezes Związ-
ku Mirosława Rynowiecka wrę-
czyła podziękowania i tulipanki 
wyróżniającym się aktywnością 
członkom Związku: Urszuli No-
wak, Aurelii Elminowskiej i Gra-
żynie Kierstan-Weiss. Nie zabra-
kło podziękowań i kwiatów tak-
że dla pani Mirki, której za od-
danie pracy społecznej cała sala 
zaśpiewała „Sto lat”.

W czasie jedzenia pączków 
okazało się, że niektóre z nich 
kryły niespodziankę, uprawnia-
jącą do odbioru nagrody. Spon-
sorem nagród w konkursie o te-
matyce fi lmowej było Multikino. 
Wśród pytań, znalazły się takie, 
jak: kto grał główną rolę fi lmach 
„Przeminęło z wiatrem”, „Casa-
blanka” czy „Titanic” i w wielu in-
nych. Czasem umykało imię lub 
nazwisko. Niestety, pamięć pła-
ta fi gle. Niezawodna okazała się 

Co zrobić, kiedy kieszeń 
pusta, a głowa pełna po-

mysłów? Takie dylematy 
mają organizacje pozarzą-
dowe rok rocznie, planując 
swoje działania. Można szu-
kać na przykład u sponsorów, 
albo wpisać się w strategię 
rozwoju miasta i przekonać, 
że warto wesprzeć oryginal-
ny projekt. 

Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ruchu, któ-
ry w tym roku będzie święto-
wać 30-lecie swojej działalno-
ści, nabywał doświadczenie w 
realizacji zadań publicznych 
poprzez realizację pojedyn-
czych zadań. W poprzednich 
latach dofi nansowane zosta-
ły pomysły na organizację za-
wodów tenisowych, pikniku w 
Owińskach, udało się też wy-
grać projekt współfi nansowa-
ny przez Unię Europejską „Nie-
pełnosprawny na rynku pra-
cy”. W tym roku postanowio-
no przygotować zadanie cało-
roczne, pozwalające na sfi nan-
sowanie organizacji jednej im-
prezy w miesiącu, aby przynaj-
mniej w jednym dniu na twa-
rzach członków WZINR poja-
wił się uśmiech. 

I tak, narodził się projekt 
„Wiosna w sercach przez cały 
rok.” Spotkania osób z niepeł-
nosprawnością ruchową są 
dla nich bardzo ważne, gdyż z 
uwagi na wiele barier architek-
tonicznych, na które napoty-
kają każdego dnia, większość 
czasu spędzają w czterech 
ścianach własnego mieszka-
nia. W nich samych, nieste-
ty, jest także wiele barier na-
tury psychicznej, bo czują się 
gorsi, wykluczeni, poza mar-
ginesem. Na złożony wnio-
sek przyznano tylko, albo aż 
50%, nie uda się więc spełnić 
wszystkich marzeń, ale są to 
środki na realizację wielu po-
trzebnych rzeczy. Można dzia-
łać i pomagać!

Dzięki współfi nansowaniu 
przez miasto Poznań realizacji 
zadania publicznego pod na-
zwą „Wiosna w sercach przez 
cały rok” już 4 stycznia odbył 
się bal karnawałowy na ponad 
50 par w klubie Angello przy 
ul. Roboczej w Poznaniu. Za-
bawa trwała do białego rana. 
Miesiąc później, 16 lutego, 
członkowie związku bawili się 
na balu walentynkowym, tym 

Pod chmurką 
z serduszek

publiczność, dlatego do podpo-
wiadających również trafi ły na-
grody. Po dogrywce wyłoniono 
zwycięską parę, ale za odwa-
gę zaproszenia dostali wszyscy 
uczestnicy konkursu. 

Sponsorem nagród w kon-
kursie ze znajomości swojego 

partnera była fi rma GALOS, któ-
ra ufundowała bezpłatne wej-
ściówki do Groty Solnej przy ul. 
Chwiałkowskiego 34. Oto nie-
które pytania: czy twój partner 
miewa sny erotyczne? Oglą-
da telenowele? Lubi długie wło-
sy? Czerwoną bieliznę? Duży 
biust? Można pogratulować pa-
rom znajomości swoich partne-
rów. Wszystkie otrzymały zapro-
szenia do Groty Solnej. 

Koronowano królową i kró-
la balu, a następnie trzyosobo-
we jury wybrało supertancer-
kę i supertancerza. Oni również 
otrzymali w nagrodę bilety. Tań-
ce trwały do północy. Trudno 
było się rozstać, gdy z głośników 
zabrzmiał przebój Elektrycznych 
Gitar: „To już jest koniec, nie ma 
już nic, jesteśmy wolni, może-
my iść”. Ale wszyscy się cieszy-
li, że to dopiero drugie spotkanie 
w ramach współfi nansowane-
go przez miasto Poznań zadania 
publicznego pod tytułem „Wio-
sna w sercach przez cały rok.” 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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Wiosna w sercach 
przez cały rok

razem w sali Wyższej Szko-
ły Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa w Poznaniu 
przy ul. Kutrzeby 10. Relację z 
tej imprezy możecie przeczy-
tać w tym numerze „Filantro-
pa”, zamieszczonej tuż obok 
na stronie 16. 

W marcu, w sali Jana Paw-
ła II przy Parafi i św. Rocha w 
Poznaniu odbędzie się uro-
czyste śniadanie wielkanoc-
ne. Już trwają przygotowania 
do dwudniowego Rajdu Sa-
mochodowego o Puchar Pre-
zesa WZINR, który odbędzie 
się w kwietniu w Trzemesznie. 
W kolejnym miesiącu zaplano-
wana jest następna atrakcja 
– Majówka połączona z ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek. 
Na czerwiec koordynator pro-
jektu Błażej Friedrich szyku-
je prawdziwą niespodzian-
kę: członkowie związku będą 
mieli okazję poznać zasady i 
zagrać w paintball. 

A po wakacjach, we wrze-
śniu, WZINR zaprosi na święto 
pieczonego ziemniaka. Nie za-
braknie zabaw i konkursów, w 
których poznańskie pyry będą 
główna atrakcją. W paździer-
niku zaplanowane jest prze-
prowadzenie akcji pod tytułem 
„Nadchodzi Zima”, polegającej 
na przekazywaniu sobie w ra-
mach wymiany: kocy, opału i 
ciepłej odzieży, które mogą po-
móc przetrwać tę mroźną porę 
roku. Wzorem ubiegłych lat, w 
listopadzie, tradycyjnie obcho-
dzone będą Andrzejki. W grud-
niu natomiast, podczas sylwe-
strowej zabawy, członkowie 
WZINR będą wspólnie żegnać 
stary, a witać nowy rok. 

Dzięki kolejnym dofi nan-
sowaniom, tym razem z Wy-
działu Sportu Urzędu Miasta 
Poznania oraz ze Starostwa 
Powiatowego, w maju dodat-
kowo będzie zorganizowany 
kolejny dwudniowy Rajd Sa-
mochodowy po Powiecie Po-
znańskim.

Starostwo Powiatowe 
współfi nansować będzie rów-
nież najważniejszy dla Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 

Narządu Ruchu projekt zwią-
zany z organizacją 30-lecia, 
które świętowane będzie w li-
stopadzie 2013 roku. 

W latach ubiegłych Wielko-
polski Związek Inwalidów Na-
rządu Ruchu poza wymienio-
nymi, pojedynczymi dotacja-
mi, fi nansował swoją działal-
ność głównie ze składek człon-
ków. Nie pozyskiwał i nie pozy-
skuje środków w ramach 1 %, a 
mimo wszystko wiele się dzia-
ło. Członkowie sami opłacali so-
bie wspólne wyjścia do kina i te-
atru, wycieczki np. do Palmiarni 
i Zamku w Kórniku. Organizo-
wano także cotygodniowe spo-
tkania szachistów i warsztaty 
dla pań, na których robi się np. 
stroiki, decoupage itp. Ciekawą 
pomysłem jest również wtor-
kowa wymiana książek mię-
dzy członkami, którą koordy-
nuje Pani Grażyna Kierstan-We-
iss. Inną, niezwykle cenną ini-
cjatywą było podpisanie przez 
WZINR umowy z Wielkopol-
skim Bankiem Żywności i roz-
dawanie członkom w ramach 
akcji PEAD 2012 żywności.

Ten rok jest dla Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu rokiem perspek-
tyw. W związku z przyznany-
mi środkami będzie można te-
raz zrobić o wiele więcej. Każ-
da złotówka jest cenna, po-
zwoli zapomnieć o smutkach i 
poczuć smak prawdziwej przy-
jaźni. Aby wesprzeć działal-
ność WZINR można przekazy-
wać wpłaty na konto: 22 1090 
1346 0000 0001 1970 2755.

Koordynator projektów Bła-
żej Friedrich nawiąże współ-
pracę z fi rmami i osobami 
chcącymi wesprzeć fi nansowo 
lub rzeczowo Związek Inwali-
dów Narządu Ruchu oraz od-
powie na każde pytanie zwią-
zane z realizacją poszczegól-
nych akcji blazej.friedrich@
wznir.org.pl
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Wiele cennych inicjatyw WZINR realizował w latach poprzednich, 
co ilustrują powyższe zdjęcia (od góry): z pikniku integracyjnego 

WTZ „Pawełek” w Owińskach, balu karnawałowego 
i rajdu samochodowego (wręczenie nagród).
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– Od dawna trwa upo-
wszechnianie idei audiode-
skrypcji w Polsce. Chodzi 
o zwiększenie świadomo-
ści społecznej, że brak wzro-
ku lub jego ograniczenia nie 
przekreślają korzystania na 
przykład z kina, wystawy pla-
stycznej czy teatru. Na czym 
polega istota audiodeskrypcji? 

– Audiodeskrypcja w Polsce 
rozwija się od około 2006 roku. 
Wówczas odbył się pierwszy po-
kaz fi lmowy z dodatkową ścież-
ką dźwiękową. Był to fi lm „Sta-
tyści”. W skali światowej sprawa 
wygląda bardziej optymistycz-
nie, bowiem już w 1981 roku w 
Stanach Zjednoczonych audio-
deskrypcja została zastosowa-
na do spektaklu teatralnego w 
Arena Stage. W audiodeskryp-
cji chodzi o to, by opowiedzieć 
sztukę: fi lmową, teatralną, pla-
styczną, architektoniczną. Opo-
wiedzieć w taki sposób, by oso-
by pozbawione możliwości wi-
dzenia mogły wyobrażać ją so-
bie i interpretować. Jeśli chodzi 
o fi lm i teatr to audiodeskrypcja 
jest dodatkową narracją wplata-
ną między dialogi, opisującą to, 
co dzieje się na ekranie. W sztu-
kach statycznych jest to po pro-
stu opis tego, co widać. 

– Jest pani szefową Koła 
Audiodeskrybentów Uniwer-
sytetu imienia Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Jaka jest 
jego historia? 

– Pomysł powstał pod ko-
niec ubiegłego roku akademic-
kiego, podczas prac związa-
nych z realizacją grantu. Mia-
ły na to wpływ czynniki osobi-

Dar 
Intermarche

W środę 23 stycznia dele-
gacja naszego Stowa-

rzyszenia pojechała do su-
permarketu „Intermarche” w 
Swarzędzu, by wziąć udział 
w uroczystym wręczeniu cze-
ku na nasze potrzeby. 

Przekazania symbolicznego 
czeku na kwotę 3.500 złotych 
dokonał Krzysztof Waligórski – 
prezes Intermarche. Wsparcie 
to było możliwe dzięki Funda-
cji Muszkieterów i akcji Kon-
wój Muszkieterów. W podzię-
kowaniu darczyńcom, którzy 
okazali się ogromną wrażliwo-
ścią serc, zaśpiewaliśmy „Sto 
lat”, „Dobrze, że jesteś”, kolę-
dę „Wsędy śniega nasuło” oraz 
wiersz „Chcemy znaleźć pięk-
ne słowa”. Otrzymane pienią-
dze przekazane zostaną na re-
habilitację najmłodszych dzie-
ci.

AGATA KIEJDROWSKA

Malować słowem 
Z BEATĄ JERZAKOWSKĄ, przewodniczącą i inicjatorką 
Koła Audiodeskrybentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

ste, także chęć zrobienia cze-
goś, co będzie służyć więk-
szej liczbie osób i potrzeba za-
jęcia się czymś, co jeszcze nie 
jest bardzo rozpowszechnione. 
Zajmuję się szczególnie audio-
deskrypcją sztuki statycznej, 
głównie obrazów. Stąd też pra-
ce nad podręcznikiem. 

– Czym zajmuje się koło? 

– Zwróceniem uwagi na 
przeszkody, na które napotyka-
ją osoby niewidome w obcowa-
niu ze sztuką. Obrazów nie po-
zna się inaczej, niż wzrokiem. 
My chcemy jednak złamać tę 
barierę, rozpocząć dyskusję 
o audiodeskrypcji, dotrzeć do 
potencjalnych odbiorców. Koło 
istnieje niedługo, więc zrealizo-
wało dopiero kilka projektów, o 
których można przeczytać na 
www.naukowe-kolo-audiode-
skryberow.manifo.com. W tym 
roku przewidujemy zorganizo-
wanie kursu audiodeskrybe-
ra, cyklu wykładów i warszta-
tów w Poznaniu i Bydgoszczy. 
Nawiązaliśmy liczne kontakty z 
osobami związanymi z audio-
deskrypcją i środowiskami jej 
odbiorców nie tylko w Polsce. 
Otrzymałam odzew zza grani-
cy, że mogę liczyć na wsparcie. 
To budujące. Przekonuje, że to 
co robimy, jest potrzebne. 

– Kto może należeć do Na-
ukowego Koła Audiodeskry-
bentów? 

– Formalnie studenci Uni-
wersytetu imienia Adama Mic-
kiewicza, jednak współpracuje-
my także z absolwentami, a na-
wet osobami, które nie są zwią-
zane z UAM. Każdy jest mile wi-
dziany, jeśli chce z nami praco-
wać. Zapraszam do kontaktu na 
mój prywatny adres mailowy lub 
adres koła. Oba są dostępne na 
wspomnianej wcześniej stronie. 
W semestrze letnim będę pro-
wadziła fakultet poświęcony au-
diodeskrypcji. Słuchacze otrzy-
mają zaświadczenia o zdoby-
tych kwalifi kacjach. 

– Na Wydziale Filologii Pol-
skiej i Klasycznej UAM odbył 
się wykład pod hasłem „Kiosk 
z prasą dla niewidomych – 
dostosowywanie czasopism z
otwartego rynku prasowego 
dla potrzeb osób z dysfunk-
cją wzroku – o czym pisaliśmy 

w lutowym „Filantropie”, str. 
28).” Na czym polega specyfi -
ka takich kiosków? 

– O e-kiosku mówiła Ewa 
Ćwiek z Mazowieckiego Sto-
warzyszenia Pracy dla Niepeł-
nosprawnych „DeFacto”. Jest 
to elektroniczny kiosk, któ-
ry udostępnia kilkanaście ty-
tułów prasowych osobom z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Był to pierwszy wykład 
promujący ideę tłumaczeń au-
diowizualnych. Przewidujemy 
cykl takich wykładów o tłuma-
czeniach meczów, fi lmów na 
żywo, o pracy audiodeskrybera, 
na które zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych. 

– W jaki sposób osoby nie-
widome mogą samodziel-
nie czytać czasopisma w e-
kiosku? 

– Powinni przedłożyć orze-
czenie o niepełnosprawności. 
Następnie są rejestrowani w 
bazie czytelników i regularnie 
otrzymują prasę albo na nośni-
kach, albo rejestrując się przez 
Internet. Więcej informacji o kio-
sku można uzyskać ze strony 
www.ekiosk.defacto.org.pl. Cza-
sopisma oferują udźwiękowio-
ne treści artykułu. Jeśli tekst opa-
trzony jest fotografi ą, to jest ona 
wyposażona w audiodeskrypcję, 
aby czytelnik miał jak najpełniej-
sze wyobrażenie co do materia-
łu zawartego w publikacji. 

– Czy audiodeskrypcja ma 
szansę na rozpowszechnie-
nie? 

– Trwa ono cały czas. Mogło-
by się jednak rozwijać bardziej 
dynamicznie. Chciałabym zre-
alizować wiele pomysłów. Spo-
wodować, by audiodeskrypcja 
była traktowana jak nauka. Są 
osoby, które badają audiode-
skrypcję fi lmową, ja zajmę się 
sztuką plastyczną. Sztuka jest 
ważna w życiu każdego czło-
wieka. Nie można pozbawiać 
niewidomych szansy korzysta-
nia z niej. Podobno jeden ob-
raz wart jest tysiąc słów. Ale 
czy na pewno? Opisujący nie 
dysponuje pędzlem, ale posia-
da słownictwo i intonację. Do-
brze dobrane słowa mogą uka-
zać pociągnięcia pędzla, barwy 
i kontury, a dzięki temu nama-
lować słowem każdy obraz. 

Z INICJATYW
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Dzień 26 stycznia obfi to-
wał aż w trzy niezwykłe 

wydarzenia dla naszego Sto-
warzyszenia. Pierwszym był 
występ Teatru Cieni „Lataren-
ka”, który przygotował dla nas 
45-minutowe przedstawie-
nie „Opowieści o Bożym Na-
rodzeniu”.

3 lutego w kościele Matki Bo-
skiej Miłosierdzia w Swa-

rzędzu odbył się niezwykły 
koncert kolęd. 

Gwiazdą tego popołudnia była 
Halina Benedyk wraz ze swoim 
mężem Aleksandrem Maliszew-
skim. Piękny ciepły głos naszego 
gościa i ciekawe aranżacje zna-
nych i lubianych przez wszyst-
kich kolęd, sprawiły wszystkim 
wiele radości. Usłyszeliśmy mię-
dzy innymi: „O Gwiazdo Betle-
jemska”, „Wśród nocnej ciszy”, 
„Przybieżeli do Betlejem”. Wyda-
wać by się mogło, że śpiewa dla 
nas anioł. 

Pani Halinka od 15 lat jest na 
każdym wydarzeniu, ważnym 
dla naszego Stowarzyszenia. 

STOWARZYSZENIA DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

Kolędowanie z „Aniołem”

Przedstawienie, 
koncert i msza 

lędować. Dziękujemy Ani i Oli 
(aktorkom teatru) za dostar-
czenie nam wielu miłych wra-
żeń i udaną zabawę. Następ-
nie odbył się koncert kolęd w 
wykonaniu Urszuli Jankowiak, 
która rozpoczyna nasz dorocz-
ny przegląd Anielskie Śpiewo-
granie utworem „Ave Maria”. 
Akompaniowała jej Lucyna 
Klockiewicz. Jesteśmy im bar-

dzo wdzięczni za wprowadze-
nie cudownego, świątecznego 
klimatu podczas koncertu. Na 
zakończenie udaliśmy się do 
kościoła pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, gdzie 
ksiądz Przemysław Zgórecki 
odprawił mszę świętą dla nas i 
przyjaciół Stowarzyszenia. 

MICHAŁ OGONIAK

Wspiera nas w trudnych chwi-
lach i dodaje nam odwagi w po-
konywaniu codziennych pro-
blemów. Jest dla nas najwspa-
nialszym na świecie przyjacie-
lem, na którego zawsze może-
my liczyć. Niedawno otrzymała 
od nas odznakę Przyjaciela Sto-
warzyszenia. Podziwiamy ją za 
to, jaka jest i jak wiele dla nas 
robi. 

Serdecznie dziękujemy pani 
Benedyk, ks. D. Salskiemu i 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w koncercie, za okazywane nam 
dobro i za mile spędzony czas 
na wspólnym kolędowaniu, któ-
re przez długi czas pozostanie w 
naszej pamięci.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Koncertuje Halina Benedyk.
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 Przedstawienie odbyło się 
w świetlicy Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Swarzędzu. Mie-
liśmy szansę w nim współ-
uczestniczyć i wspólnie poko-

Teatr cieni.

Kolędy śpiewa Urszula Jankowiak.
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Na styczniowym wybor-
czym spotkaniu Komi-

sji Dialogu Obywatelskie-
go, działającej przy Wydzia-
le Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Pozna-
nia w tajnym głosowaniu 
funkcję przewodniczącej po-
nownie powierzono Justynie 
Ochędzan. Wybrano także 
prezydium, omówiono bie-
żące sprawy i przypomniano 
o możliwości skorzystania z 
darmowego czasu anteno-
wego w TVP Poznań. 

Spotkanie otworzyła Doro-
ta Potejko, zastępca dyrekto-
ra Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania. 

– Moja obecność wynika z 
tego, że kadencja przewodni-
czących Komisji Dialogu Oby-
watelskiego trwała do końca 
ubiegłego roku – powiedziała 
Dorota Potejko. – Dzisiaj jest 
pierwsze spotkanie w 2013 
roku, które wiąże się z wy-
borami nowych władz. Taka 
procedura będzie obowią-
zywać co roku. Jako wydział 
przeprowadzimy wybory.

Większością głosów ustalo-
no, że głosowanie będzie taj-
ne i zgłoszono kandydatów. 
Na tablicy pojawiło tylko się 
nazwisko poprzedniej prze-
wodniczącej Justyny Ochę-
dzan. I to ona została na ko-
lejny rok przewodniczącą Ko-
misji Dialogu Obywatelskie-
go przy Wydziale Zdrowia i 
Spraw Społecznych. Do pre-

Mroźna pogoda nie od-
straszyła chętnych, 

którzy 10 lutego przyszli na 
koncert charytatywny do 
klubu Blue Note w Pozna-
niu, by wesprzeć Społecz-
ną Podstawową Szkołę Spe-
cjalną „Zakątek”, działającą 
w ramach Stowarzyszenia 
Na Tak. Gości było tak dużo, 
że zabrakło miejsc siedzą-
cych, ale to nie przeszkodzi-
ło w dobrej zabawie. 

Duża frekwencja cieszy-
ła, bo każdy zakupiony bi-
let oznaczał konkretną po-
moc dla dzieci. A potrzeb jest 
bardzo dużo i ciągle ich przy-
bywa. Szkoła przeprowadzi-
ła się jesienią ubiegłego roku 
do nowej siedziby, ale braku-
je pieniędzy na wyposażenie. 
Stąd też każda złotówka jest 
bardzo potrzebna. Gości ba-
wili zespół „Cisza Jak Ta” oraz 
kabaret „GZIK”, którzy zgo-
dzili się wystąpić w zamian 
za oklaski publiczności. 

– Pomysł zorganizowa-
nia koncertu zrodził się, gdy 
przeprowadziliśmy się do no-
wej siedziby szkoły. Nowe 
miejsce jest ładne, przestron-
ne, ale po przeprowadzce 
okazało się, że brakuje me-
bli, materacy, przedmiotów 
codziennego użytku, które 
są niezbędne do prowadze-
nia szkoły specjalnej – po-
wiedziała jedna z pań prowa-
dzących imprezę. – Potrze-
by rosną wraz z liczbą po-
jawiających się w „Zakątku” 
dzieci. Cieszymy się z tak du-
żej frekwencji, jest to dla nas 
ogromne wsparcie. 

– Znalazło się wielu dar-
czyńców, którzy wsparli na-
szą placówkę po przepro-
wadzce z ulicy Dożynkowej 
9 na Winogrady 144 – mówi 
Elżbieta Ślusarska, szefo-
wa „Zakątka”. – Nadal bra-
kuje nam siedzisk i typowych 
krzeseł dla dzieci, którymi się 
opiekujemy. Mamy do spła-
cenia dług za remont. Stąd 
różne akcje społeczne, mię-
dzy innymi właśnie ten kon-
cert. Dotacji otrzymywanej 
z Wydziału Oświaty nie mo-
żemy przeznaczać na zobo-
wiązania remontowe. Miasto 
przekazało nam lokal wyma-
gający kapitalnego remon-
tu: od instalacji elektrycz-
nej poprzez posadzki, wy-
mianę okien, do naprawy da-
chu. Całość prac kosztowa-
ła 1.700.000 złotych, z czego 
władze miasta wsparły nas 
kwotą 155.000 złotych. Fun-
dacja Velux przekazała nam 
darowiznę w wysokości mi-
liona złotych, wcześniej zdo-

Zaufali
Justynie 

zydium weszli: Wojciech Sań-
ko, Lidia Węsierska-Chyc i Da-
nuta Resztak. 

– Dziękuję za zaufanie, któ-
rym obdarzyliście mnie po raz 
kolejny – powiedziała Justyna 
Ochędzan. – Jestem wdzięcz-
na tym, którzy przychodzą 
na spotkania i angażują się 
w naszą działalność. Najpro-
ściej jest przyjść raz, zoba-
czyć i skrytykować to, co się 
dzieje. Natomiast najtrudniej 
jest przychodzić konsekwent-
nie i pracować nad skutecz-
nym usprawnieniem naszego 
dialogu. Wyrażam wdzięcz-
ność przedstawicielom samo-
rządu za to, że znajdują dla 
nas czas po godzinach swojej 
pracy. Mam nadzieję, że rok 
2013 będzie dla nas szczęśli-
wy. Chciałabym, aby osoby z 
organizacji pozarządowych w 
sposób bardziej śmiały arty-
kułowały swoje opinie. 

– Jako członkowie Komi-
sji Dialogu Obywatelskiego, 
działającej przy naszym wy-
dziale, są zgłoszone 54 orga-
nizacje – powiedziała Danu-
ta Resztak z Oddziału Koor-
dynacji Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi Wy-
działu Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. – W minionym roku 
odbyło się dziesięć spotkań, w 
których ani razu nie uczestni-
czyło dwadzieścia organiza-
cji. Uważam, że należy zwe-
ryfi kować listę i zapytać tych, 
którzy nie przychodzą na spo-
tkania, jak dalej widzą swoje 
uczestnictwo w Komisji Dia-
logu Obywatelskiego. 

Zainteresowanie wzbudziła 
kwestia „Rodzina duża”, któ-
rą omówiła Alicja Szcześniak, 
kierownik Oddziału Polityki 
Społecznej Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania: 

– Zaprosiliśmy do udziału 
w konsultacji projektu uchwa-
ły Rady Miasta Poznania w 
sprawie powołania Rady Ro-
dziny Dużej. Jej zadaniem bę-
dzie współpraca z władzami 
miasta na rzecz polityki pro-

rodzinnej. Stworzą ją przed-
stawiciele Rady Miasta, repre-
zentanci prezydenta miasta 
oraz osoby reprezentujące or-
ganizacje pozarządowe. 

Rodzina jest wartością, któ-
rą należy chronić. Wprawdzie 
są w Poznaniu organizacje, 
które zajmują się wyłącznie 
rodzinami wielorodzinnymi, 
znają ich problemy, ale każda 
pomoc w tej materii jest bar-
dzo istotna. Należy wzmoc-
nić w świadomości miesz-
kańców Poznania podstawo-
we znaczenie rodziny. Uła-
twienia mają doprowadzić do 
tego, by duże rodziny były ce-
nione. Zwrócono także uwa-
gę na problem rodzin wielo-
dzietnych, które są wykluczo-
ne społecznie. Takich, któ-
re od wielu lat przebywają w 
domach pomocy społecznej, 
co powoduje tak zwaną bez-
domność pokoleniową. Te ro-
dziny często nie mają szans 
zdobycia własnego mieszka-
nia i rozpoczęcia normalne-
go życia. 

Dzieci z takich rodzin, do-
rastające w domach dziecka 
i innych ośrodkach, nie mają 
przed sobą żadnej przyszło-
ści. Brakuje pomysłów, na-
rzędzi i środków, by te dzieci 
wyprowadzić z bezdomności. 
Komisja Dialogu Obywatel-
skiego przy Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania poparła pro-
gram dla rodzin wielodziet-
nych. Uznała, że jest im po-
trzebna pomoc i wzmocnie-
nie. Dziecka nie można odło-
żyć na półkę i poczekać na 
lepsze czasy. Ono potrzebuje 
pomocy od zaraz i przez cały 
czas. 

Justyna Ochędzan poinfor-
mowała o możliwości ubiega-
nia się przez organizacje po-
żytku publicznego o czas an-
tenowy w mediach publicz-
nych. Na wcześniejszym spo-
tkaniu z przedstawicielem 
TVP Poznań poinformowa-
no, że emisja jest darmowa, 
ale przygotowanie spotu re-
klamowego wiąże się z opłatą 
wynoszącą około 2.000 zło-
tych. Przedstawiciele Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecz-
nych zachęcali do skorzysta-
nia tej możliwości. 

Przypomniano także, że na 
wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Poznania czeka 
Centrum Bukowska, w którym 
można zorganizować szkole-
nia, kursy, spotkania. To miej-
sce zaczyna żyć i czeka na 
nowe pomysły i inicjatywy. 

AURELIA PAWLAK
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Zbierali na 
wyposażenie szkoły 

Urodzili się w dwudziestym 
piątym tygodniu ciąży zupełnie 
nie przygotowani do przyjścia 
na świat. Kamil ważył 710 gra-
mów, a Dawid 640. Ich pierw-
szy rok na świecie był walką o 
życie, ale się udało. Kamil bar-
dzo lubi kontakt z rówieśni-
kami, zwłaszcza wtedy, gdy 
może dotykać i przyglądać się 
czyjejś twarzy. Głos i uśmiech 
sprawiają mu ogromną radość. 
Dawid natomiast uwielbia huś-
tanie, bujanie, noszenie na rę-
kach. To wielbiciel muzyki i 
gry na instrumentach. Chłop-
cy mają zdiagnozowane mó-
zgowe porażenie dziecięce, nie 
jedzą i nie poruszają się samo-
dzielnie. Pomimo tego rozwija-
ją się, coraz lepiej komunikują 
z otoczeniem. Rozdają uśmie-
chy i robią postępy. 

Druga bohaterka to Wikto-
ria, ma niecałe czternaście lat 
i niecałe dziesięć kilogramów 
wagi. Pomimo że zdiagnozo-
wano u niej dziecięce pora-
żenie mózgowe i padaczkę, 
to jest „zakątkową” stokrotką. 
Wszystkich czaruje i obdaro-
wuje uśmiechem. Choć do tej 
pory niczego nie powiedzia-
ła i prawdopodobnie nicze-
go nie zobaczyła ani nie usły-
szała, to w „Zakątku” czuje się 
bezpiecznie. Świadczy o tym 
jej delikatny uśmiech. Wikto-
ria lubi być bujana, noszona na 
rękach. To koneserka masa-
żu i relaksu. Ona każdego dnia 
walczy o przetrwanie. Z ko-
lei Ziemek cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce i poraże-
nie czterokończynowe. Uwiel-
bia muzykę graną na żywo, to 
wielbiciel harmonijki i akorde-
onu. Nigdy nie zagra na tych 
instrumentach, bo nie pozwa-
la mu na to jego organizm. Jest 
zwolennikiem tradycyjnego, 
polskiego jedzenia. Uwielbia 
grochówkę i pasztety. 

Potem rozpoczęła się część 
artystyczna, którą rozpoczął 
występ kabaretu GZIK. Arty-
ści zaprezentowali program 
złożony ze scenek i gier im-
prowizacyjnych, tworzonych 
na żywo na scenie. Publicz-
ność bardzo chętnie włącza-
ła się w dobór tematów, po-
staci oraz wpływała na prze-
bieg poszczególnych scen. Z 
kolei w świat piosenki poetyc-
kiej wprowadził zebranych ze-
spół „Cisza Jak Ta”. W czasie 
swojego istnienia zespół za-
grał ponad 140 koncertów na 
scenach piosenki poetyckiej w 
całym kraju i wydał cztery stu-
dyjne oraz jedną płytę koncer-
tową. Oba zespoły dostarczy-
ły gościom niezapomnianych 
wrażeń. 

AURELIA PAWLAK

byliśmy 250.000 złotych z Re-
gionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, pozostałą kwotę 
musieliśmy zebrać sami. 

Podczas koncertu odczyta-
no listy rodziców. Oto niektó-
re z nich. 

– Nasz synuś do czwartego 
roku życia był zdrowym, rezo-
lutnym dzieckiem. W wyniku 
błędu anestezjologa, podczas 
wycinania migdałków, stał się 
w stu procentach kaleką – na-
pisali rodzice Mateusza. – Stra-
cił mowę, władzę nad ciałem, 
a nam zawalił się cały świat. 
W tym nieszczęściu mieliśmy 
jednak dużo szczęścia. Ma-
teusz jest uczniem „Zakątka”, 
który nam rodzicom zapew-
nia trochę normalności. Doce-
nić należy stan opieki, rehabili-
tacji, specjalnych zajęć rehabi-
litacyjnych, jakie szkoła oferu-
je swoim podopiecznym. Dla 
wielu rodziców czas, w którym 
dziecko może przebywać w 
placówce, to jedyna okazja, by 
mogli podjąć pracę lub pozwo-
lić sobie na chwile wytchnie-
nia od całodobowej opieki nad 
dzieckiem. Jako rodzice spara-
liżowanego dziecka zależne-
go w stu procentach od innych 
nie wyobrażamy sobie sytuacji, 
gdyby szkoły zabrakło. 

Oto jak o szkole pisze mama 
Agnieszki: 

– Mojemu dziecku szko-
ła „Zakątek” daje bezgranicz-
ne poczucie szczęścia. Usuwa 
poczucie osamotnienia. Dzię-
ki „Zakątkowi” wiemy, że nigdy 
nie jesteśmy sami, że możemy 
liczyć na wszelką pomoc, wiel-
kie serce i dobre słowo. Dzię-
ki tej szkole i Stowarzyszeniu 
Na Tak zyskałam pełną świa-
domość siebie. Wiem, czego 
mogę oczekiwać od Agnieszki. 
Nie muszę na siłę i za wszelką 
cenę szukać akceptacji. Zrozu-
miałam, że moje dziecko jest 
takie samo jak inne dzieci, ale 
ma trudniej. Aga to naprawdę 
mądra dziewczynka, miła, ra-
dosna. Wciąż jestem pod wra-
żeniem atmosfery tej szkoły. 

Prowadzące koncert przed-
stawiły także sylwetki kilku 
podopiecznych „Zakątka”, dla 
których między innymi w nie-
dzielny wieczór zgromadziło 
się tyle osób. Na początku opo-
wiedziały o Kamilu i Dawidzie. Widownia bawiła się znakomicie. 

Kabaret „Gzik”.

Artyści dostarczyli nam wiele radości.
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Osoby z niepełnospraw-
nością zamieszkujące te-

reny wiejskie, które nie mają 
średniego ani wyższego wy-
kształcenia będą mogły wziąć 
udział w projekcie Business 
School H. Polak, M. Polak 
spółka jawna o nazwie „Kom-
petentny dziś, zatrudniony ju-
tro” współfi nansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Działanie jest adresowane 
do bezrobotnych mieszkań-
ców powiatu gnieźnieńskie-
go, jarocińskiego, konińskie-
go, miasta Konin, pleszewskie-
go, słupeckiego, wrzesińskiego 
i średzkiego, długotrwale bez-
robotnych, w przedziale wie-
kowym 18 – 24 lub 50 – 64 lata.

Dzięki udziałowi w projek-
cie mogą zdobyć umiejętno-
ści w zawodach: fl orysta, gra-

fi k DTP, pracownik ochrony, te-
lemarketer, pracownik obsłu-
gi biurowo-księgowej i kadro-
wo-płacowej. Dodatkową for-
mą wsparcia będzie doradz-
two zawodowe i w aktywnym 
poszukiwaniu zatrudnienia. 

Projekt obejmuje szkolenie 
i trzymiesięczny staż zawo-
dowy, możliwość bezpłatnego 
uzyskania certyfi katu obsługi 
komputerów i programów biu-
rowych ECDL Start lub Core, 
stypendium szkoleniowe i sta-
żowe, zwrot kosztów dojazdu 
na staż, opłacony pakiet skła-
dek ubezpieczeniowych i inne. 
Bliższych informacji udziela 
specjalistka do spraw rekruta-
cji Athina Adamidu oraz spe-
cjalista do spraw obsługi klien-
ta Jakub Lewandowski, tel. (61) 
67 00 351, 728 477 466, zatrud-
nieni@business-school.pl .

KAROLINA KASPRZAK 

Prezentacja działań Wiel-
kopolskiego Związku In-

walidów Narządu Ruchu i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Pawełek” w Owińskach oraz 
dyskusja na temat systemu 
orzecznictwa o niepełno-
sprawności była przedmio-
tem kolejnego już posiedze-
nia Komisji Dialogu Obywa-
telskiego przy Pełnomocniku 
Prezydenta Miasta do spraw 
Osób Niepełnosprawnych w 
czwartek 7 lutego w Sali Bia-
łej Urzędu Miasta Poznania. 

Przedstawiciel Wielko-
polskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu (WZINR) 
w Poznaniu Błażej Friedrich 
przedstawił działalność tej or-
ganizacji, jej założenia i aktu-
alne zadania oraz poinformo-
wał o nowej stronie interneto-
wej www.wzinr.com.pl, któ-
ra jest przystosowana do osób 
z niepełnosprawnością i służy 
ich potrzebom. 

Następnie kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Pa-
wełek” w Owińskach (prowa-
dzonego przez WZINR) Mał-

gorzata Wołosz opowiedziała 
o funkcjonowaniu placówki. 
Uczestniczki „Pawełka” Ewa 
Frankowska i Ania Krzyżanek 
przygotowały słodki poczę-
stunek dla uczestników spo-
tkania.

Przewodnicząca Powiato-
wego Zespołu do spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności 
Mariola Kokocińska omówiła 
zmiany dotyczące orzecznic-
twa na terenie Poznania. To-
warzyszyła jej zastępca dyrek-
tora Wydziału Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego Elżbieta Tonder. 
Była też prezentacja oferty 
Hotelu „Pietrak” w Trzemesz-
nie, który jest Zakładem Pra-
cy Chronionej i zatrudnia 70 
osób z niepełnosprawnością.

 Na zakończenie omówiono 
dostępność serwisów interne-
towych prowadzonych przez 
Miasto Poznań dla osób z róż-
nymi rodzajami niespraw-
ności. Spotkanie zakończyły 
wolne wnioski i głosy. 

KAROLINA KASPRZAK

Zwiedzanie Ośrodka Edu-
kacji Leśnej w Łysym Mły-

nie koło Biedruska, nagro-
dy w konkursie na najładniej 
wykonaną budkę lęgową i 
karmnik, wyłonienie najlicz-
niejszej drużyny oraz wie-
le innych atrakcji czekało na 
uczestników XVI już Wielko-
polskiego Rajdu „Dokarmia-
my zwierzęta”, który w nie-
dzielę 10 lutego zorganizo-
wało Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
(PTTK) Oddział Poznań-No-
we Miasto i Koło PTTK „Ła-
ziki” w Swarzędzu. W raj-
dzie wzięło udział 248 osób, 
w tym 86 osób z niepełno-
sprawnością i 54 rowerzy-
stów. 

Nad przebiegiem rajdu czu-
wał komandor rajdu pre-
zes Oddziału PTTK Poznań 
– Nowe Miasto Eugeniusz Ja-

Dla bezrobotnych 
mieszkańców wsi

KDO 
w Sali Białej 

cek. Uczestnicy mieli do wy-
boru cztery trasy: autokaro-
wo-pieszą (o godzinie 8.05 
wyjechał autokar ze Swarzę-
dza, a o 8.45 sprzed szko-
ły na Żonkilowej, zaś o 10.00 
sprzed kościoła w Owińskach 
przy Placu Przemysława na-
stąpiło wyjście na trasę pie-
szo: Bolechowo – Promnice 
– Łysy Młyn), rowerową (o go-
dzinie 11.00 sprzed Hali Spor-
towej w Czerwonaku wyje-
chali rowerzyści trasą Owiń-
ska – Bolechowo – Łysy Młyn), 
trasę rowerową Poznań – Łysy 
Młyn oraz dowolną trasę, któ-
rą można było pokonać pieszo 
lub samochodem. 

Po 12.00 rowerzyści i pie-
si zaczęli zbierać się na me-
cie przy Ośrodku Edukacji Le-
śnej w Łysym Młynie. Tu cze-
kała prawdziwa niespodzian-
ka: zwiedzanie Ośrodka. We 

Uczestnicy rajdu spotkali się na mecie przy wielkiej rybie. 

W dokarmianiu zwierząt wzięli udział również najmłodsi.
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XVI WIELKOPOLSKI RAJD „DOKARMIAMY ZWIĘRZĘTA” 

W Łysym Młynie, 
pod rybą
wnętrzach uczestnicy po-
znali między innymi wirtual-
ne laboratorium interaktyw-
nego nauczania i niezwykłe 
owady takie jak pachnica dę-
bowa – owad z rodziny żuko-
watych, związany z próchno-
wiskami w dziuplach wieko-
wych drzew. Można było obej-
rzeć olbrzymi i groźny, lecz na 
szczęście sztuczny egzem-
plarz pachnicy, więc każdy 
mógł bez obaw go dotknąć. 

Na zakończenie wyłonio-
no najliczniejszą drużynę i 
rozstrzygnięto konkursy. I 
tak: I miejsce jako najliczniej-
sza drużyna otrzymało Koło 
PTTK przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 102 w Poznaniu, II 
miejsce Koło PTTK przy Szko-
le Podstawowej nr 82 w Po-
znaniu, a trzecie Koło PTTK „W 
zasięgu ręki” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. W konkursie 
na najładniejszą budkę lęgo-
wą zwyciężyli: Dominik Har-
mański (Koło PTTK przy Szko-
le Podstawowej nr 82), Adrian 
Fredrich (Koło PTTK „Viator” w 
Czerwonaku) i Maciej Grzesz-
czak (Koło PTTK przy Zespo-
le Szkół Specjalnych nr 102), 
zaś w konkursie na najładniej-

szy karmnik zwyciężyła trój-
ka uczniów z Koła PTTK przy 
Szkole Podstawowej nr 82: Ja-
kub Dziudzia, Zuzanna Kuba-
la i Adrian Urbański. Uczest-
nicy z Poznania, powiatu po-
znańskiego i Wielkopolski 
przynieśli ze sobą kilkadzie-
siąt kilogramów karmy dla 
zwierząt leśnych i schroniska 
dla zwierząt. XVI Wielkopolski 
Rajd „Dokarmiamy zwierzęta” 
wsparł Urząd Miasta Poznania 
i Nadleśnictwo Łopuchówko. 

KAROLINA KASPRZAK

Wyniki konkursów ogłasza komandor rajdu Eugeniusz Jacek. Młodzież oglądała bakterie i roztocza pod mikroskopem.

Pachnicę dębową – owada 
z rodziny żukowatych można 

było obejrzeć 
w Ośrodku Edukacji Leśnej. 

Puchar i dyplom dla najliczniejszej drużyny odebrali 
przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu. 

Obok nich Karolina Prange i Eugeniusz Jacek.
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Diabły, kibice, anioły, indian-
ka, bokser, kowboje, tan-

cerki, księżniczki, a nawet gi-
gantyczny bobas... Wszystkie 
te osobistości można było spo-
tkać 1 lutego na naszym karna-
wałowym balu przebierańców. 
Przed zabawą udekorowaliśmy 
salę balonami, serpentynami i 
czym tylko się dało! 

Jak zawsze bawiliśmy się 
przednio, a pracownia gospo-
darstwa domowego przygoto-
wała dla nas słodki poczęstunek, 
którym uzupełniliśmy kalorie po 
tanecznych szaleństwach. W 
przerwach między tańcami zor-
ganizowaliśmy konkursy i zaba-
wy z nagrodami. AJ

W piątek 15 lutego grupa 
naszych uczestników 

udała się z wizytą na spotka-
nie walentynkowe do Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Ko-
niczynka” w Poznaniu. Na 
miejscu zastaliśmy przepięk-
nie ustrojoną salę i mnóstwo 
słodkości na stołach. 

Przy fantastycznej muzyce 
serwowanej przez panią Ka-
się „śmiało wyginaliśmy ciało”. 
Konkursy i quizy o miłosnej te-
matyce poprowadzili dla nas 
Ola, Ania i Tomek. Emocji nie 
było końca. Na koniec wszyscy 
wróżyli imię swojego przyszłe-
go wybranka i odczytano wa-
lentynki. Rozstawaliśmy się z 
żalem, gdyż Amor w niejedno 
serce wycelował. mg

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owiń-

skach co roku uczestniczy w 
spotkaniu integracyjnym, or-
ganizowanym przez przed-
szkole Bajkowe Ludki w Ko-
ziegłowach. W tym roku gru-
pa Wróbelka Elemelka zapre-
zentowała przedstawienie o 
Poznaniu i tradycjach nasze-
go regionu. Dzieci wspaniale 
się przygotowały! Zaskoczyły 
nas swoją wiedzą, umiejętno-
ściami i talentami aktorskimi. 
Przygotowały dla nas też za-
gadki, konkursy i zabawę ta-
neczną.

W rewanżu za wspaniałe 
przyjęcie mali gospodarze otrzy-
mali od nas obraz z wizerun-
kiem Wróbelka Elemelka, ta-
lerz bajecznie ozdobionych kru-
chych ciasteczek oraz „cytryno-
wą” świecę. Na koniec spotka-
nia zrobiliśmy sobie pamiątko-
we zdjęcie, wpisaliśmy się do pa-
miątkowej księgi i zaprosiliśmy 
przedszkolaków do nas. Dzięku-
jemy grupie Wróbelka Elemel-
ka, pani dyrektor Jolancie Gabry-
elczyk i paniom Iwonie Mrugas, 

Z INICJATYW WARSZTATU TERPII

Diabły, Indianka, 
księżniczki... 
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W  dniu zakochanych od 
walentynkowych deko-

racji zrobiło się bardzo czer-
wono w naszym WTZ. 

Serca, balony i świece były w 
każdym zakamarku. Pracownia 
gospodarstwa domowego upie-
kła ciasta, których zapach sku-
tecznie odrywał nas od pracy. 
Skrzynka walentynkowa, któ-
ra została wystawiona już parę 
dni wcześniej, pęczniała z każ-
dym dniem coraz bardziej. Przy-
byłe na tę okazję Aniołki-Amorki 
odczytały pocztę walentynko-
wą. Były też prezenty i upomin-
ki nie tylko dla zakochanych, ale 
i serdcznych przyjaciół. Każdy 
uczestnik miał możliwość zro-
bienia sobie zdjęcia z Aniołka-
mi. na

ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK”

Sylwii Cieślak, Joannie Denzała, 
Kamili Stawnej, pod okiem któ-
rych dzieci przygotowały się do 
występu.

Kolejną atrakcją tego dnia 
była wizyta w Bistro GROSIK w 

Koziegłowach, gdzie zjedliśmy 
pyszną pizzę i wypiliśmy herbat-
kę. Jak radzili sobie nasi uczest-
nicy w tym lokalu? Możemy z 
czystym sumieniem stwierdzić, 
że wzorowo. aj

U Bajkowych 
Ludków

Nasze 
walentynki 

Serc uniesienia
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ANITA FIRLEJ

Zostawię
swój ślad

Zostawię 
swój ślad dnia
Kiedy lekkim 
powiewem 
Wiatr daje mi 
o sobie znać 
U mnie
Kolejna lekcja 
chodzenia trwa
Znowu upadam 
na twarz 
I pomimo blizn
wstaję
One są 
tak wspaniałe

– Porady prawne świadczo-
ne przez Centrum Poradnictwa 
Prawno-Obywatelskiego są po-
trzebne w naszym mieście, o 
czym świadczy liczba osób, 
która z nich korzysta. Zapo-
trzebowanie ciągle rośnie. Czy 
jest szansa, że to poradnictwo 
na stałe wpisze się w świado-
mość mieszkańców Poznania? 

Paweł Skalik: – Wielkopol-
skie Centrum Poradnictwa 
Prawno-Obywatelskiego pro-
wadzone jest w ramach projek-
tu współfi nansowanego przez 
Unię Europejską od 1 marca 
2011 roku. Zgodnie z założenia-
mi projektu będziemy udzielać 
porad do końca 2013 roku. Na 
razie nie wiadomo, jakie będą 
dalsze losy tej działalności. Ak-
tualnie trwają starania i roz-
mowy z wieloma instytucjami, 
by dalej udzielać porad, pozy-
skać na to dodatkowe fundusze. 
Ważne jest to, że w ramach re-
alizacji projektu jesteśmy zobli-
gowani do zachowania trwało-
ści, dlatego nasze porady będą 
kontynuowane jeszcze przez 
pięć lat, licząc od zakończenia 
Projektu w 2013 roku, ale już w 
mniejszym wymiarze godzin. 
W konsekwencji skorzysta z tej 
możliwości mniej potrzebują-
cych pomocy. 

Marcin Princ: – Udzielam po-
rad prawnych z zakresu prawa 
administracyjnego. Z moich do-
świadczeń wynika, że zainte-
resowanie jest ogromne. Nasza 
praca obejmuje porady praw-
ne i obywatelskie. A więc nie tyl-
ko tłumaczymy, co dana norma 
oznacza, jakie z niej wynika-
ją obowiązki i prawa, ale także 
często jesteśmy doradcami, któ-
rzy zachęcają do tego, że war-
to o siebie powalczyć. To nas 
odróżnia od porad prawnych 
udzielnych przez adwokatów i 
radców prawnych. My podpo-
wiadamy, jak dbać o własny in-
teres przed samorządem teryto-
rialnym, wójtem, burmistrzem, 
prezydentem. 

– Kto przychodzi po porady? 
P. S. – Przekrój jest bardzo róż-

ny. Zdarzają się osoby, których 
sytuacja materialna jest dobra 
i radzą sobie w życiu, ale zde-
cydowaną większość stanowią 
klienci borykający się z proble-
mami fi nansowymi i na kance-

Przełamać 
lęk
Warsztaty kształtujące 

umiejętności społeczne 
oraz ankiety dotyczące pracy 
badawczej „Jakość życia pol-
skich kobiet z zespołem Tur-
nera” były tematem otwartego 
spotkania zorganizowanego 
przez Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Wsparcia w Zespo-
le Turnera w piątek 22 lutego 
w Osiedlowym Domu Kultury 
„Pod lipami” w Poznaniu.

Ankiety dotyczące pracy ba-
dawczej w imieniu autorów 
prof. dr hab. med. Andrzeja 
Wiśniewskiego i dr Joanny Ra-
doszewskiej przeprowadziły 
studentki: Marta Honysz i Ma-
rzena Tomaszewska-Mikołaj-
czak. W drugiej części spotka-
nia zaprezentowano warsz-
taty dla dorastających i doro-
słych osób z zespołem Turne-
ra, związane z istotną w re-
habilitacji społecznej umiejęt-
nością poznania własnych re-
akcji w kontaktach z drugim 
człowiekiem, przełamania 
lęku i wypowiadania się na 
forum. Zaplanowano tematy-
kę zebrań Stowarzyszenia do 
końca 2013 roku.

KAROLINA KASPRZAK

Potrzebne porady 
Z PAWŁEM SKALIKIEM i MARCINEM PRINCEM z Wielkopolskiego Centrum 
Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego, prowadzonego przez Wielkopolską 
Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, działającego
w „Centrum Bukowska” w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

larię prawną ich nie stać. U nas 
szukają ratunku i wsparcia. 

M. P.: – Często stykamy się z 
osobami, które mają problem z 
odczytaniem znaczenia pisma. 
Język prawniczy stanowi poważ-
ną przeszkodę w zrozumieniem 
kilku zdań przez kogoś, kto w 
tej dziedzinie jest laikiem. Wiele 
sformułowań prawnych wyma-
ga objaśnienia lub wytłumacze-
nia, co naprawdę znaczą. 

– W jakich dniach dyżuru-
ją prawnicy i jak można się do 
nich zapisać? 

P. S.: – Dyżurują we wtor-
ki i środy od 12.00 do 18.00 i w 
czwartki od 15.00 do 18.00 przy 
ulicy Bukowskiej 27/29. Wcze-
śniej należy umówić się telefo-
nicznie na spotkanie pod nume-
rem 61 624 28 92. Zdarza się, że 
przyjdzie ktoś bez zapowiedzi i 
jeżeli jest taka możliwość, to zo-
stanie przyjęty, a na pewno za-
pisany na wolny termin. Trud-
no ocenić, ile czasu zajmie jed-
na osoba. Bywa, że czasami 
spotkanie trwa ponad godzinę i 
dłużej. 

– Kto opłaca prawników? 
M. P.: – Są opłacani z pienię-

dzy z projektu unijnego. WRK 
ZOP zależało na tym, by poziom 
udzielanych porad był na wyso-
kim poziomie. Każdy, kto przyj-
dzie po poradę, nie ponosi żad-
nych kosztów. Można być pew-
nym, że prawnik zrobi wszystko, 
co leży w jego mocy, by jak naj-
lepiej doradzić i pomóc. To spo-
sób, by zyskać zaufanie, wyka-
zać się wiedzą i wyrobić sobie 
dobra markę. 

– Czy oprócz porad praw-
nych można zasięgnąć opinii w 
innych sprawach? 

P. S.: – Bywa, że przychodzą 
do nas osoby, które borykają się 
z problemami księgowymi. Ni-
kogo nie odsyłamy z kwitkiem, 
choć są to zagadnienia wykra-
czające poza wiedzę prawniczą. 
Na Bukowskiej dyżury pełni księ-
gowa, która wyjaśnia wszelkie 
wątpliwości związane z przepi-
sami, podatkami, należnościa-
mi, odliczeniami, rozliczeniami. 

M. P.: – Bardzo rzadko odsyła-
my osoby, które przychodzą do 
nas po poradę. Jednym z powo-
dów jest kategoria spraw, z ja-
kimi się stykamy. Są to kwestie 
dotyczące przykładowo łącze-
nia spółek czy zagadnienia po-
datkowe. 

– Co zrobić, by ta inicjatywa 
była kontynuowana pomimo 
zakończenia programu?

P. S.: – W Polsce dostęp do 
usług prawnych jest nadal bar-
dzo kosztowny. Dla znacznej 
części społeczeństwa stano-
wi barierę nie do przeskocze-
nia. Zdarza się, że ludzie na-
wet w drobnych sprawach nie 
podejmują żadnej aktywności, 
bo najzwyczajniej nie mają na 
to pieniędzy. Nasze centrum 
jest więc tym bardziej cenne, bo 
nie tylko pomagamy bezpłatnie, 
ale w trudniejszych sytuacjach 
wskazujemy drogę, podpowia-
damy, co należy zrobić, by roz-
wiązać problem. To utwierdza 
nas w przekonaniu, że tego ro-
dzaju działalność powinna być 
kontynuowana. Zbieramy pod-
pisy pod petycją, która chce-
my skierować do Urzędu Mia-
sta Poznania, aby lokalne wła-
dze dołożyły się do naszych po-
rad w momencie, gdy projekt 
się skończy.
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Marcin Princ (z lewej) i Paweł Skalik. 
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,,Tylko praca daje okazję odkryć 
nam nas samych,
pokazać to, czym naprawdę

 jesteśmy,
a nie tylko to, na co wyglądamy”

Joseph Conrad.

W okresie od października 
do grudnia 2012 w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. Janusza Kor-
czaka w Mosinie realizowana 
była druga część projektu pro-
wadzonego przez Powiat Po-
znański pod nazwą ,,Wyklu-
czamy wykluczenie – podno-
szenie kwalifi kacji zawodo-
wych i społecznych osób nie-
pełnosprawnych”.

Część pierwszą projektu obej-
mującą zajęcia indywidualne z 
zakresu doradztwa zawodowe-
go oraz treningu umiejętności 
i kompetencji społecznych zre-
alizowano na terenie Ośrodka w 
pierwszej połowie 2012 roku. Na 
podstawie tych zajęć dla każde-
go z uczestników stworzony zo-
stał indywidualny plan działań, 
zawierający wskazania dla opie-
kunów co do dalszych działań 
i zalecanych rodzajów zajęć, z 
konkretnym wskazaniem stano-
wiska, na jakim dana osoba mo-
głaby podjąć w przyszłości pracę 
samodzielnie lub z pomocą asy-
stenta.

Część druga projektu, w ra-
mach której uczestnicy (ucznio-
wie klas przysposabiających 
do pracy oraz gimnazjum) pod 
okiem opiekunów (w większości 
nauczycieli Ośrodka) brali udział 
w warsztatach, obejmowała za-
jęcia grupowe z zakresu agro-
turystyki, stolarstwa, garncar-
stwa i hotelarstwa. Niebawem 
rozpoczną się również zajęcia 
z zakresu tkactwa. Wszystkie te 
działania mają za zadanie wy-
posażyć uczestników w wiedzę 
i umiejętności pożądane przez 
ewentualnych przyszłych pra-
codawców, mają również słu-
żyć lepszemu przygotowaniu do 

odnalezienia się na rynku pra-
cy, z uwzględnieniem możliwo-
ści uczestników, ale także ogra-
niczeń wynikających z ich nie-
pełnosprawności.

Zajęcia z zakresu agrotury-
styki odbywały się na terenie 
stajni Niwka w Puszczykowie 
i miały za zadanie zapoznanie 
uczniów z podstawowymi na-
rzędziami gospodarskimi (gra-
bie, łopaty, miotły, taczka) oraz 
ich zastosowaniem. Uczestni-
cy porządkowali tereny wokół 
stajni. Uczyli się, jak prawidło-
wo, z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa, posługiwać się tym 
sprzętem. Podczas ładnej pogo-
dy grabili liście, zamiatali obej-
ście i plac przed stajnią. Gdy po-
goda nie sprzyjała, porządkowa-
li teren ujeżdżalni. Uczyli się od-
powiedzialności za wykonywa-
ne zadania i współpracy w dzia-
łaniu dla otrzymania zamierzo-
nego efektu.

W ramach warsztatów sto-
larsko-garncarskich uczestni-
cy wyjeżdżali do pobliskiego Ba-
ranówka, gdzie na terenie Aka-
demii Agroturystyki i Rękodziel-
nictwa wdrażali się do prac w 
drewnie i w glinie. 

Podczas zajęć stolarskich po-
znali podstawowy sprzęt i na-
rzędzia warsztatowe. Uczyli się 
właściwego nazewnictwa i prze-
znaczenia, a także bezpiecz-
nej obsługi sprzętu elektrotech-
nicznego. Pod kontrolą opieku-

nów uczyli się bezpiecznej ob-
sługi wiertarki, wkrętarki, szli-
fi erki, wyrzynarki.

Zdobytą wiedzę stosowali w 
praktyce: tnąc drewno, szlifując 
je, wiercąc w nim otwory, skleja-
jąc, skręcając i na koniec malu-
jąc. W ten sposób powstały róż-
ne przedmioty z drewna o cha-
rakterze użytkowym, takie jak 
ozdoby choinkowe, ramki do ob-
razków, karmniki dla ptaków, 
drewniane układanki, pomoce 
do zajęć. 

W ramach zajęć odbywała się 
też naprawa i konserwacja me-
bli. Uczestnicy wykonywali pod-
stawowe czynności pomocnicze, 
wdrażając się tym samym do 
ewentualnej przyszłej pracy na 
stanowisku pomocnika stolarza. 
Uczyli się dbałości o miejsce pra-
cy, planowania czynności, odpo-
wiedzialności za wykonywane 
zadanie.

Podczas zajęć garncarskich 
uczniowie zapoznali się z two-
rzywem ceramicznym, jakim 
jest glina. Przyswoili sobie na-
zewnictwo charakterystyczne 
dla pracy z gliną. Poznali rozma-
ite narzędzia: dłutka, spirale do 
podcinania, gładziki. Uczyli się 
przygotowywania gliny do dal-
szej obróbki (moczenie, ugnia-
tanie). Wylepiali formy gipsowe. 
W ten sposób powstały dzwon-
ki świąteczne, gwiazdki, ozdoby 
choinkowe wycinane za pomo-
cą gotowych, plastikowych fore-
mek. Następnie uzyskane w ten 
sposób wytwory, po wypaleniu, 
malowali.

Ponadto zapoznali się z tech-
niką tworzenia na kole garn-
carskim, elektrycznym i ręcz-
nym. Tworzyli dzbanki, wazoni-
ki. Uczestnicy warsztatów zapo-
znali się też z procedurą wypala-
nia w piecu ceramicznym, osią-
gającym temperaturę 1200 stop-
ni. Gotowe, wypalone wyroby 
malowali.W ramach wyjazdów 
do Baranówka powstały z gliny 
piękne rzeźby aniołów.

Zajęcia z zakresu hotelar-
stwa odbywały się w większo-
ści na terenie pobliskiego hote-
lu LAKE. Tam wszyscy uczestni-
cy projektu wykonywali czynno-

ści porządkowe w części nocle-
gowej, gastronomicznej oraz sa-
nitarno-higienicznej hotelu.

W części noclegowej uczyli 
się, jak przygotować pokoje dla 
nowych gości hotelowych: ście-
lili łóżka, dobierali bieliznę po-
ścielową, układali ręczniki, wy-
cierali kurze, posługiwali się 
sprzętem zmechanizowanym. 
Wykonywali także prace po-
rządkowe w łazienkach. Uzu-
pełniali mydła i szampony oraz 
wymieniali ręczniki. Dokonywa-
li segregacji brudnej bielizny po-
ścielowej, przygotowując ją tym 
samym do pralni. W części ga-
stronomicznej uczniowie po-
magali w przygotowywaniu sal 
na imprezy, a także wykonywali 
czynności porządkowe, znosząc 
produkty i naczynia ze „stołu 
szwedzkiego” do kuchni. Swo-
je umiejętności doskonalili także 
przy pracach wykonywanych na 
basenie hotelowym, mycie pły-
tek, szafek w szatni itp.

W trakcie zajęć na terenie ho-
telu uczestnicy poznali także 
kulturę obsługi gościa hotelowe-
go, zasady bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, zapoznali się z obo-
wiązującym w obiekcie hotelo-
wym regulaminem. Nabyte pod-
czas zajęć umiejętności miały 
za zadanie przygotować ich do 
ewentualnej pracy na stanowi-
sku pomocnika pracownika ob-
sługi hotelowej. 

Zajęcia w ramach projektu 
,,Wykluczamy wykluczenie” pro-
wadzone w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w 
Mosinie są kolejną próbą dzia-
łań podejmowanych przez pla-
cówkę na rzecz wyrównywa-
nia szans i stworzenia osobom 
niepełnosprawnym możliwości 
przygotowania się do podjęcia w 
przyszłości pracy, która jest jed-
nym z najważniejszych czynni-
ków wpływających na prawi-
dłowy rozwój i zdrowe funkcjo-
nowanie społeczne każdego do-
rosłego człowieka. Buduje jego 
właściwą samoocenę i pozwa-
la mu poczuć się pełnoprawnym 
członkiem społeczności, w któ-
rej żyje.

EWA MALINOWSKA 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE

Wykluczamy 
wykluczenie 
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Koncert z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka zaprezento-

wał 24 stycznia w Klubu Se-
niora „Złota Jesień” na os. 
Powstań Narodowych Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osie-
dle Młodych” w Poznaniu 
dziewczęcy zespół M.A.J.A., 
którego kierownikiem arty-
stycznym jest Karol Napieral-
ski. Zespół wchodzi w skład 
grupy artystycznej „Erato” w 
Domu Kultury „Orle Gniaz-
do”.

Prowadząca „Złotą Jesień 
Małgorzata Andrzejewska po-

Filip i Jakub Bilińscy urodzi-
li się 13 września 1995 roku. 

Rodzina długo czekała na ten 
moment. Jednak poród nastą-
pił już w 33 tygodniu ciąży. Za-
raz po tym lekarze zabrali Fili-
pa i Jakuba do Szpitala Specja-
listycznego, aby wspomóc ich 
czynności życiowe. Umiesz-
czono ich w inkubatorach. 

Po dwóch miesiącach okaza-
ło się, że Kuba ma czterokoń-
czynowe spastyczne poraże-
nie mózgowe oraz upośledze-
nie w stopniu znacznym, dlate-
go nie porusza się samodziel-

nie i potrzebuje stałej opieki. Fi-
lip natomiast ma mózgowe po-
rażenie z lewostronnym niedo-
władem kończyn oraz nadpobu-
dliwość psychoruchową. W 2008 
roku rozpoznano u Filipa torbiel 
żuchwy. Torbiel został usunięta, 
ale niestety, nawraca i wymaga 
dalszego leczenia. 

Obaj chłopcy potrzebują sys-
tematycznej i specjalistycznej 
rehabilitacji, która wiąże się z 
ogromnymi kosztami. Rodzice 
mieszkają w małej miejscowo-
ści, dlatego na rehabilitację mu-
szą dojeżdżać 60 kilometrów. 

Każdy zabieg kosztuje około 50 
złotych. Tygodniowo musi ich 
być co najmniej dziesięć. NFZ 
nie refunduje takiego leczenia. 
Sześcioosobowa rodzina led-
wo wiąże koniec z końcem. Każ-
dy, kto chce pomóc, może prze-
słać pieniądze na adres Funda-
cja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym ,,Słoneczko”, Stani-
ca 33, 77-400 Złotów, nr konta: 
89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010, nr KRS: 0000186434, z do-
piskiem na leczenie i rehabilita-
cję Jakuba i Filipa Bilińskich lub 
nr kodu 16/B awa

Nazywam się Alicja Pabich i je-
stem mamą Karolka. Jest on 

dzieckiem z niepełnosprawnością 
sprzężoną. Ma obustronny głębo-
ki niedosłuch nerwowo-czuciowy 
(obecnie po operacji wszczepienia 
implantu ślimakowego), złożoną 
wadę wzroku, defi cyty mięśniowo-
kostne, nadpobudliwość psychoru-
chową ( ADHD ) i łuszczycę. Jest le-
czony farmakologicznie i podda-

Zwracam się z uprzejmą proś-
bą o pomoc fi nansową na re-

mont domu, leki i kosztowną re-
habilitację. O działalności Fundacji 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Filantrop” dowiedziałam się 
z Internetu. Od 2000 roku choruję 
na Polymyositts – zapalenie wielo-
mięśniowe (PM). Jest to schorzenie 
nieuleczalne, które wymaga czę-
stych wyjazdów do szpitala w Po-
znaniu na terapię pulsacyjną. Mu-
szę brać kosztowne leki i uczest-
niczyć w intensywnej rehabilita-
cji, która nie jest tania, a Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie do-
fi nansowuje wyjazd na turnus ze 
środków PFRON tylko co dwa lata, 
a i tak trzeba do niego dopłacać. 

Badanie krwi muszę robić przy-
najmniej raz w miesiącu, gdyż od 
wielu lat przyjmuję chemię i stero-
idy. Mam syna w wieku 13 lat, któ-
ry jest alergikiem. Jest uczulony 
na pyłki traw, niektórych drzew li-
ściastych i grzyby. Mąż również 
ma problemy zdrowotne: pół roku 
temu przeszedł operację.

Zamieszkujemy budynek go-
spodarczy o powierzchni 90 m² z 
czego zaadoptowane mamy zale-

Filip i Jakub 
czekają na pomoc 

witała seniorów i złożyła ży-
czenia z okazji ich dnia. Ze-
spół M.A.J.A. wystąpił w skła-
dzie: Anna Gramsz, Mar-
ta Gramsz i Anna Przybylak. 
Dziewczęta śpiewały piosen-
ki z lat 60-tych oraz 70-tych. 
Występowały też solo. Anna 
Gramsz zagrała utwór Fryde-
ryka Chopina, a jej siostra za-
śpiewała znaną piosenkę „Pa-
mięć” z musicalu „Koty”. Kon-
feransjerem był Karol Napie-
ralski. Wręczono mu ręcznie 
szyty szal z wzorem klawia-
tury, a młodym piosenkarkom 
upominki. 

ROBERT WRZESIŃSKI

M.A.J.A. 
dla babci i dziadka

Od lewej: Anna Gramsz, Marta Gramsz, Anna Przybylak 
i Karol Napieralski.

Babcie i dziadkowie.
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Zwracam się z prośbą o 
wsparcie leczenia i rehabi-

litacji syna Mateusza. Mateusz 
choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce, padaczkę. Ze wzglę-
du na konieczność ciągłej opie-
ki nad synem nie mogę podjąć 
pracy zarobkowej. 

Stałej pomocy potrzebuje 
również córka – astma atopo-
wa oraz zaburzenia schizoty-
powe to dodatkowy wydatek z 
naszego skromnego budżetu 
domowego (leczenie farmako-
logiczne, psycholog, psychia-
tra). Syn jest pod opieką ośrod-
ka „12 Dębów” (www.12debow.
pl) w miejscowości Zadziera, 
gmina Łąck, niedaleko Płocka. 
Tam, pod okiem specjalistów, 
pomocy dydaktycznych oraz 
specjalistycznego sprzętu Ma-
teusz ma możliwość wielopro-
fi lowego rozwoju. Koszt dwu-
tygodniowego pobytu to około 
5000 zł. 

Sami nie jesteśmy w stanie 

dwie jedną czwartą czyli około 30 
m². Wcześniej ten budynek był wy-
korzystywany do trzymania świń 
i kur. W tych 30 m kwadratowych 
jest jeden pokój, kuchnia i łazienka 
oraz mały korytarzyk. Wszystkie te 
pomieszczenia są zagrzybione. W 
pokoju na sufi cie wychodzi pleśń. 
Syn coraz częściej choruje. Moja 

wany intensywnej rehabilitacji: te-
rapii głosu, słuchu i mowy, uspraw-
niania widzenia, orientacji prze-
strzennej, terapii integracji senso-
rycznej (SI), jak i rehabilitacji o cha-
rakterze usprawniania i wyrówny-
wania defi cytów ruchowych.

Karol jest bardzo żywym i rado-
snym dzieckiem. Do jego prawi-
dłowego rozwoju emocjonalnego i 
fi zycznego konieczne jest też kon-
tynuowanie rehabilitacji wzroko-
wej, słuchowej, SI w domu , a co za 
tym idzie, zakup drogiego sprzętu 
rehabilitacyjnego, zakup pomocy 
optycznych, leków i baterii do pro-
cesora mowy oraz wyjazdy na tur-
nusy rehabilitacyjne. 

Nasz syn robi postępy, chętnie 
współpracuje, jest dzieckiem bar-
dzo ciekawym świata. Dopóki się 
da, to chciałabym, by poznawał 
jak najwięcej resztkami zmysłów, 
które jeszcze ma. Niestety, nie je-
steśmy w stanie pokryć wszystkich 
kosztów rehabilitacji synka, ponie-
waż nasza sytuacja materialna jest 
ciężka. Nie stać nas na zakup po-

mocy, które są mu potrzebne i tur-
nusy rehabilitacyjne, które poma-
gają w jego usprawnianiu.

Prosimy Państwa o przeznacze-
nie swojego 1 % na leczenie i re-
habilitację Karola: Fundacja Dzie-
ciom ,,Zdążyć z pomocą” KRS 
0000037904

Cel szczegółowy: Karol Pabich 
1862 

Bardzo proszę o każdą możliwą 
pomoc i wsparcie na konto Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z pomo-
cą ”, ul. Łomiańska 5, 01-685 War-
szawa, Bank PeKaO S.A. Oddział 
I w Warszawie: 41 1240 1037 1111 
0010 1321 9362, z dopiskiem: da-
rowizna na leczenie i rehabilitację 
Karola Pabicha ( darowizny moż-
na odliczyć od podatku ). 

Dzięki zgromadzonym fundu-
szom nasz synek będzie mógł roz-
wijać się prawidłowo, a rehabilita-
cja zapewni mu godne życie. Dzię-
kujemy wszystkim ludziom o do-
brych sercach.

ALICJA I ADAM PABICH
RODZICE

pokryć kosztów kilku turnu-
sów w ciągu roku. Nie pozo-
staje mi nic innego, jak apel 
do ludzi wrażliwych, by nie 
zaprzepaścić już zdobytych 
umiejętności i zdobywania 
nowych. Jako rodzice chce-
my zapewnić synowi względ-
ną samodzielność – by pomoc 
osoby drugiej nie była nie-
zbędną koniecznością.

Prosimy o pomoc na konto
Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa 15

1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem:

Dla Mateusza Madej 397

JUSTYNA MADEJ
WIEŚ INOWŁÓDZ

Śmieją się z mojego dziecka 
że mieszka w chlewie…

By poznał świat 
resztkami zmysłów

Syn i córka potrzebują 
stałej pomocy

sytuacja fi nansowa i mieszkanio-
wa jest tragiczna. W szkole rówie-
śnicy śmieją się z mojego dziec-
ka, że mieszka w chlewie i nie 
ma swojego pokoju. Jest uczniem 
pierwszej klasy gimnazjum. 

Ostatnio zepsuł nam się kom-
puter, a dziecko ma w szkole do 
większości przedmiotów tak zwa-

ne zeszyty elektroniczne i nie ma 
jak z nich korzystać. Musi pro-
sić kolegów albo nauczyciela in-
formatyki, aby udostępnił mu salę 
informatyczną, żeby mógł odro-
bić zadania domowe. Cała ta sy-
tuacja mnie przerasta. Zwróci-
łam się o pomoc do czterech za-
kładów pracy, ale bez efektu. Dla-
tego proszę czytelników „Filantro-
pa” o wsparcie. Nie podaję nazwi-
ska ani adresu, bo syn i tak już ma 

sporo nieprzyjemności w szkole: 
chcę oszczędzić mu kolejnych. 

Darowizny na leczenie, rehabi-
litację oraz remont domu można 
przekazywać na konto Bank Pol-
ski Wolsztyn 77-1020-4144-0000-
6902-0064-9566 z dopiskiem „Dla 
Wioletty”. 

Pozdrawiam wszystkich niosą-
cych pomoc innym

WIOLETTA

Od redakcji: dokumenty poświad-
czające stan zdrowia i sytuację 
mieszkaniową znajdują się w po-
siadaniu redakcji. Tekst ten publiko-
waliśmy już w „Filantropie” z grudnia 
2012 r. na str. 35. Prosimy o wpłaty 
na podany wyżej, zmieniony numer 
konta bankowego.
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Z sercem 
u dzieci
Do naszych drzwi 14 lute-

go zapukał święty Walen-
ty. Czy znaleźliśmy czas dla 
drugiej osoby ? Czy sprawili-
śmy komuś radość małym upo-
minkiem? Tak niewiele potrze-
ba. Nieważne, czy jesteśmy w 
kimś zakochani, bo miłą nie-
spodziankę można zrobić każ-
demu, z kim nas coś łączy. Ten 
mały gest jest bezcenny. 

Nie zważając na zimę, która 
znowu zapanowała za oknem, 
razem z Anią dojechałam samo-
chodem pod same drzwi szpi-
tala im. Marciniaka przy ulicy 
Traugutta we Wrocławiu. Była 
to moja szósta wizyta u dziecia-
ków z oddziału neurologii. 

Pełno tu małych pacjentów. 
Znajomych i nieznajomych. 
Czekając na obiad zasypują nas 
prostymi pytaniami. Lubię je, bo 
widać w nich dziecięcą cieka-
wość świata. Chwilę porozma-
wiałam z Joasią psycholog, a 
pozostały personel pytał o moją 
Mamę. Niestety, trzeba pomy-
śleć o badaniach dla niej. Ja też 
powinnam się zarejestrować do 
kardiologa. 

Rozkładamy z Anią walentyn-
ki na świetlicowym stole. Ładnie 
się reprezentują. Słodycze też 
mam w kształcie serduszek. I tu 
dziękuję z całego serca wszyst-
kim darczyńcom. Dzieci się cie-
szą i chętnie biorą , a rodzice py-
tają, jak ja to zbieram i dlacze-
go?

W odpowiedzi na to pytanie 
oferuję im swoją książkę z de-
dykacją, życząc miłej lektury. Jej 
tytuł „Proszę wejdź”. Jest na stro-
nie www.eleos.religia.net (za-
kładka Felietony Katarzyny). Jest 
to książka o tym, że w każdym z 
nas tkwi dobro, które należy wy-
dobyć. I to jest motto mojego ży-
cia na wózku inwalidzkim. Nie-
sienie pomocy chorym. Wśród 
chorych dzieci znalazłam sens 
swojego życia. 

KASIA OWSIAK

Centrum Bukowska zaczyna 
przecierać szlaki dla orga-

nizacji pozarządowych. W od-
remontowanych pomieszcze-
niach coraz więcej się dzie-
je. Przybywa mebli i innych 
sprzętów. Trzeba jeszcze prze-
konać ludzi, by chcieli tutaj 
przychodzić. Po to organizo-
wane są szkolenia, udzielane 
porady, odbywają się impre-
zy. Oto jak oceniają to miejsce 
nasi rozmówcy. 

Izabela Leśniak, kierownik 
Oddziału Koordynacji Współ-
pracy z Organizacjami Poza-
rządowymi Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania: 

– Konkurs na prowadzenie 
Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych i Wolonta-
riatu wygrały cztery organiza-
cje pozarządowe, które złożyły 
jedną z pierwszych ofert wspól-
nych. Realizacja przedsięwzię-
cia w partnerstwie jest organi-
zacyjnie trudna, ale warta pro-
mowania. Podoba mi się logo 
nawiązujące do drogowska-
zu i nazwa Centrum Bukow-
ska. To dopiero początki dzia-
łalności. Centrum potrzebuje 
czasu na wypracowanie wła-
snego modelu działania. Mam 
nadzieję, że zarówno miesz-
kańcy, organizacje pozarządo-
we jak i wszyscy zainteresowa-
ni będą mogli skorzystać z ofer-
ty Centrum i dzięki temu popra-
wi się jakość dialogu obywatel-
skiego. Myślę, że warto zorga-
nizować jedno wspólne przed-
sięwzięcie zapraszające na Bu-
kowską, może po prostu para-
petówkę…?

Iwona Dolata, wiceprezes 
Spółdzielni Socjalnej Open-
Technologies i działaczka wie-
lu organizacji: 

– Centrum Bukowska jest z 
założenia miejscem wspiera-
nia organizacji pozarządowych 
i integracji środowiska. To do-
bry pomysł, aby w jednym miej-
scu mieściło się kilka organi-
zacji. Można tu od razu zapo-
znać się z kilkoma organizacja-
mi i załatwić kilka spraw. Cen-
trum Bukowska udostępnia tak-
że sale organizacjom do prowa-
dzenia szkoleń czy do spotkań 
z benefi cjentami. Od razu wia-
domo do kogo można się zwró-

cić w sprawie sali i wiadomo, na 
jakich warunkach. Centrum jest 
na dobrej drodze do wspiera-
nia organizacji i aktywizowania 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Mam nadzieje, że również przy-
czyni się do rozwoju współpra-
cy między organizacjami poza-
rządowymi i na stałe stanie się 
przestrzenią dialogu społeczne-
go. Jest to miejsce bardzo przy-
jazne dla organizacji pozarzą-
dowych. 

Marta Najdek Stowarzysze-
nie „mali bracia Ubogich”: 

– Dotychczas Stowarzysze-
nie „mali bracia Ubogich” mia-
ło okazję brać udział w szko-
leniach z prawnikiem, księgo-
wą, jak również w spotkaniach 
dotyczących sprawozdawczo-
ści. Korzystaliśmy z konsultacji 
w sprawach nas nurtujących. 
Centrum jest przede wszyst-
kim otwarte na ludzi, jego pra-
cownicy chętnie dzielą się swo-
ją wiedzą i umiejętnościami. 
Mamy gdzie szukać odpowie-
dzi na pytania, można w każdej 
chwili zatelefonować i się umó-
wić z danym specjalistą. Takie 
miejsce jak Centrum Bukowska 
poprzez organizowanie spo-
tkań i porad, ma realny wpływ 
na rozwój organizacji pozarzą-
dowych, daje też możliwość i 
narzędzia do ich rozwoju. Nasi 
podopieczni – samotni senio-
rzy – korzystają z bezpłatnych 
porad w Centrum Bukowska. 
To dobrze, że mogą zapukać do 
dobrych drzwi na ul. Bukow-
skiej pod numerem 27/29 . 

Justyna Ochędzan, dyrektor 
Wielkopolskiej Rady Koordy-
nacyjnej: 

– Centrum Bukowska jest 
ważnym etapem rozwoju kapi-
tału społecznego Poznania. W 
całej Polsce powstają tego typu 
Centra – zarówno w małych jak 
i dużych miastach. Poznań jed-
nak negatywnie wyróżnia się na 
tej obywatelskiej mapie. Władze 
wolą „inwestować” w rozrost 
administracji czy komercyjny 
stadion niż w obywateli swoje-
go miasta. W trakcie konsultacji 
na temat potrzeb, problemów i 
oczekiwań środowiska poza-
rządowego, które organizowa-
liśmy na Bukowskiej w grudniu 
2012 roku, pojawiły się bardzo 
wyraźne głosy, że organizacje 

nie mają swoich reprezentan-
tów wewnątrz struktur urzędu. 
Organizacji nie należy trakto-
wać gorzej niż podmiotów ko-
mercyjnych. Mam nadzieję, że 
Bukowska stanie się przestrze-
nią swobodnej dyskusji środo-
wiska, jak budować aktywność 
obywatelską naszego miasta i 
regionu. Liczę też na aktywne 
włączanie się organizacji w ini-
cjatywy, które będziemy tu or-
ganizowali.

Wojciech Sańko, Wielkopol-
ska Rada Koordynacyjna: 

– Początki nie są łatwe. Sami 
musimy zdobywać pieniędze 
na utrzymanie placówki. Po-
woli w świadomości organi-
zacji pozarządowych utrwala 
się przekonanie, że na Bukow-
ską można przyjść po poradę 
prawną, wziąć udział w szkole-
niu oraz w różnego rodzaju im-
prezach, choćby takich jak RE-
STAURANT DAY – Karnawał 
Smaków w Centrum Bukow-
ska – ItaliArté, który odbył się w 
niedzielę 17 lutego. Naszym za-
daniem jest także aktywizowa-
nie organizacji pozarządowych 
działających gdzieś w cieniu, 
niewidocznych. Brakuje pro-
mocji tego miejsca. Takiej, by 
informacja o Centrum Bukow-
ska dotarła do jak największej 
liczby mieszkańców Poznania. 
Jednak jestem przekonany, że 
Centrum Bukowska będzie tęt-
nić życiem. 

ZEBRAŁA 

AURELIA PAWLAK

Oceniamy Centrum 
Bukowska 

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M



STRONA 31MARZEC 2013

Wszystko zaczęło się od 
zaproszenia na Dzień 

Babci i Dziadka organizo-
wany w Szkole Specjal-
nej w Jeleniach, wsi poło-
żonej w gminie Kraszewice 
w powiecie ostrzeszow-
skim. Zwyczajna podróż na 
zwyczajną akademię sta-
ła się niecodzienną wypra-
wą w dawno przeze mnie 
opuszczony świat lat szkol-
nych. 

Szkoła w Jeleniach ma 
siedzibę w budynku po zli-
kwidowanej podstawówce. 
W 2007 przekształcono ją 
w Odziały Specjalne Szko-
ły Podstawowej w Kuźnicy 
Grabowskiej. W oddziałach 
uczą się dzieci niepełno-
sprawne z umiarkowanym i 
głębokim stopniem upośle-
dzenia z terenu gminy Kra-
szewice i gmin ościennych. 

Odnowiony budynek szko-
ły pięknie się prezentuje. 
Wnętrze emanuje ciepłem i 
kolorami. Z okazji spotkania 
z seniorami rodzin uczniów 
na korytarzu znalazł się dłu-
gi stół, nakryty białymi ob-
rusami i barwnymi serwet-
kami. Wraz z zaproszony-
mi gośćmi przybywa cia-
sta na talerzach. To rodziny 
uczniów przynoszą słodko-
ści na mającą się za chwilę 
zacząć imprezę. 

Mali artyści przebiegają 
korytarz, wbiegają do szatni, 
witają babcie, dziadków, ro-
dziców, rodzeństwo. Robi się 
serdeczna rodzinna atmos-
fera. Tak jest tu zawsze, w 
każdy dzień nauki. Na ścia-
nach rysunki uczniów, foto-
grafi e dokumentujące szkol-
ne zajęcia, uczniowskie 
osiągnięcia. Pośród nich ba-
jecznie kolorowy portret 
babci i dziadka. 

Krótkie powitanie dyrek-
torki szkoły mgr Marianny 
Powązki i wreszcie nie mo-
gące się doczekać występu 
dzieci zaczynają przedsta-
wienie, na które składa się 
kilka inscenizowanych pio-
senek. Biorą w nich udział 
wszystkie dzieci wraz z 
opiekunkami. 

Występ przygotowało cale 
grono pedagogiczne, a mu-
zycznie opracowała mgr 
Elżbieta Sędzia – logopeda, 
która zajmuje się rewalida-
cją uczniów. Inscenizacjom 
towarzyszą brawa, a do wy-
konania piosenek włączają 
się wszyscy, bo któż ze star-
szego pokolenia nie zna har-
cerskiej piosenki „Czerwo-
na róża, biały kwiat”. Jestem 

Podróż babci 
do szkoły

dumna, przecież w tej scen-
ce Sylwia gra rolę Harcerki, 
a Eryk, kolega z klasy, dziel-
nie jej towarzyszy w roli 
Harcerza. W kolejnej scen-
ce, również wszystkim zna-
nej „Stokrotce”, główne role 
grają także bliskie mi dzieci 
– Daniel i Basia. Poszło zna-
komicie. Brawa i wspólny 
śpiew dodają artystom ani-
muszu. 

Wreszcie najprzyjemniej-
sza część spotkania – do 
babć i dziadków podchodzą 
dzieci z hiacyntami i laurka-
mi. Robi się gwarno i kolo-
rowo. Widać, że dzieci czu-
ją się w tej szkole doskona-
le, a rodziny doceniają odda-
nie nauczycieli i opiekunów. 
Czas wracać do domu. 

Przed budynkiem plac za-
baw i przysposobiony do na-
uki poruszania się po drodze 
teren, a na nim dwa wiklino-
we jelenie: artystyczne na-
wiązanie do nazwy miejsco-
wości.

Powrót do Rodzinnego 
Domu Dziecka w Brzezinach 
okazał się równie atrakcyj-
ny jak pobyt w szkole w Jele-
niach. Kolejna niespodzian-
ka. Po drodze zatrzymujemy 
się przed białym, piętrowym 
dworkiem w Kuźnicy Gra-
bowskiej. Mieści się w nim 
Muzeum Oświaty. W par-
ku pod jaworem wielki na-
pis ALA MA KOTA. Prawda, 
przecież w tym domu prze-
bywał Marian Falski. Kto ze 
starszego pokolenia Pola-
ków nie pamięta Elementa-
rza Falskiego? 

W środowisku tak mocno 
związanym z historią pol-
skiej edukacji nie można za-
pomnieć o najważniejszych 
dokonaniach polskich peda-
gogów. Dobrze, że właśnie 
tam znalazło się miejsce do 
nauki niepełnosprawnych 
dzieci. Że znalazły przyja-
zną szkołę i wspaniałych na-
uczycieli. 

MAGDALENA 
KRYTKOWSKA
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W rodzinnej atmosfe-
rze w Klubie „Cybin-

ka” Spółdzielni Mieszka-
niowej „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu w piątek 25 stycz-
nia odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Życzenia zdrowia zło-
żyły im kierownik „Cybin-
ki” Anna Jarecka i Wiesła-
wa Piosik. 

Przewodnicząca Klubu Se-
niora „Cybinka” Ina Szcze-

paniak zaprosiła do wysłu-
chania koncertu w wykona-
niu chóru „Wesoła Ferajna”. 
Następnie na pianinie gra-
ła 9-letnia Aniela Miszewska 
z Chóru Kurczewskiego. Kie-
dy wykonywała kolędę „Dzi-
siaj w Betlejem”, zebrani za-
śpiewali ją wspólnie. Pio-
senki śpiewała Aleksandra 
Pawlicka, uczennica liceum, 
wnuczka Iny Szczepaniak. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Bal przebierańców Kór-
nickiego Stowarzysze-

nia Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelek-
tualną i Ruchową „Klaudyn-
ka” odbył się w Domu Go-
ścinnym „Hedan” w Trze-
bisławkach w niedzielę, 10 
lutego.

W restauracji „Margo” 30 
stycznia odbyła się inte-

gracyjna zabawa walentynko-
wa, w której udział wzięło po-
nad 130 osób niepełnospraw-
nych z placówek rehabilitacyj-
nych z Kalisza i sąsiednich po-
wiatów. 

Imprezę zorganizowali: Fun-
dacja Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie”  w 
Kaliszu, Fundacja „Aktywni Za-
wodowo” oraz Stowarzyszenie 
„Wszystko dla Kalisza”, a pa-
tronował jej poseł na Sejm RP 
Józef Racki. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół muzyczny 
„Przyjaciele” z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Przygodzi-
cach, a dobrą zabawę z kon-
kursami zorganizowali opie-
kunowie z WTZ w Kaliszu. Na-
grody ufundował Prezes Fun-
dacji „Miłosierdzie” Stanisław 
Bronz. 

Przybyli zaproszenie goście: 
wiceprezydent Kalisza Jacek Ko-
nopka, radna Rady Miejskiej Ka-
lisza Adela Przybył, dyrektor ka-
liskiego MOPS Eugenia Jahu-
ra, Pełnomocnik Prezydenta d.s. 
Osób Niepełnosprawnych Ra-
fał Walczak, przedstawiciele Za-
kładu Karnego i Biblioteki Miej-

W Sejmie RP 27 listopada 
odbyła się konferencja 

„Perspektywy funkcjonowania 
warsztatów terapii zajęciowej 
i zatrudniania osób niepełno-
sprawnych w najbliższym cza-
sie”, poświęcona sprawie tak 
istotnej dla tej grupy społecz-
nej, jaką stanowią niepełno-
sprawni uczestnicy wymienio-
nych placówek.

Organizatorem spotkania, na 
którym dyskutowano m.in. o fi -
nansowaniu WTZ-etów i zatrud-
nianiu ich podopiecznych, była 
kaliska Fundacja Inwalidów i 
Osób Niepełnosprawnych “Miło-
sierdzie” w Kaliszu, która w re-
gionie Wielkopolski Południo-
wej prowadzi kilkanaście warsz-
tatów. Organizatorem był także 

Seniorzy w Cybince

Bal „Klaudynki”
Uczestników imprezy po-

witała prezes „Klaudynki” 
Anetta Szarzyńska, prze-
brana za ogrodniczkę. Spo-
tkanie prowadziła Anita Wa-
chowiak. Podopieczni Sto-
warzyszenia i odważniej-
si rodzice włożyli zabaw-
ne przebrania. Był kucharz, 
trzech kowbojów, Cygan-
ka, woźnica, aniołek, leśnik, 
tancerka, piraci z Kórniko-
landii, muchomorek, Robin 
Hood i inni.

Przebierańcy wzięli udział 
w grach, zabawach i konkur-
sach. Śpiewali i tańczyli przy 
akompaniamencie muzyki. 
Królową balu wybrano panią 
Zosię przebraną za Cygan-
kę, a królem pana Józia, któ-
ry wcielił się w leśnika. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Śpiewa Chór „Wesoła Ferajna”.
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Klub Parlamentarny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

–  Jestem przekonany, że spo-
tkanie, które zainicjował pre-
zes Fundacji Stanisław Bronz, 
podejmując się jego organiza-
cji wspólnie z PSL, przyczyni się 
do usunięcia barier prawnych, 
przed jakimi stają warsztaty te-
rapii zajęciowej – powiedział wi-
cemarszałek Sejmu RP Euge-
niusz Grzeszczak, otwierając 
konferencję. Na spotkanie zje-
chało około 100 przedstawicie-
li warsztatów terapii zajęciowej 
i organizacji prowadzących te 
placówki. Osoby realizujące za-
danie państwa, jakim jest opie-
ka i pomoc najciężej poszko-
dowanym, przyjechały do War-
szawy zaniepokojone przyszło-

skiej oraz członkowie Zarządu 
Fundacji.

Gości i uczestników przywi-
tał Stanisław Bronz, a następnie 
głos zabrał Wiceprezydent Jacek 
Konopka. Mimo zimna i desz-
czowej pogody atmosfera im-
prezy była gorąca i radosna. Or-
ganizacji tego typu imprez przy-
świeca idea szerszej integracji 
osób niepełnosprawnych, spo-
tkania się w większym gronie, 
nawiązanie nowych kontaktów i 
odnowienie już istniejących.

Trwa kryzys, brak środków 
ogranicza podobne działania 
nieodzowne w rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnospraw-
nych, więc organizowanie ta-
kich  imprez jak kaliskie walen-
tynki dla osób niepełnospraw-
nych jest godne słów najwyższe-
go uznania.

MARIUSZ PATYSIAK 

Senator Andżelika Możdżanowska obiecała, że zajmie się 
wnioskami z konferencji. Z prawej prezes Fundacji „Miłosierdzie” 

w Kaliszu Stanisław Bronz.
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INICJATYWA FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE” W KALISZU

Walentynki dla osób 
niepełnosprawnych 

W Sejmie 
o przyszłości WTZ 
ścią swoich placówek. Malejące 
środki na ich działanie, przy ro-
snących kosztach, nie napawają 
optymizmem. 

– Na pewno nie można li-
czyć na to, że wyczerpane fi -
nansowo samorządy gminne i 

powiatowe będą w większym 
stopniu fi nansować to, co dotąd 
było domeną państwa – mówił 
Lech Janicki, starosta ostrze-
szowski, który naświetlił ogra-
niczenia budżetów samorzą-
dowych. O warunkach na lo-
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Uczestnicy spotkania przedstawiali trudności, z jakimi borykają 
się, pracując na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Konferencję otworzył wicemarszałek Sejmu RP 
Eugeniusz Grzeszczak. W tle senator Andżelika Możdżanowska 

i prezes Stanisław Bronz.

kalnym rynku pracy mówiła 
Klaudia Pruchnicka z Powia-
towego Urzędu Pracy w Ostro-
wie.  Uczestników konferen-
cji nie uspokoiło zapewnienie 
urzędniczki z Biura Pełnomoc-
nika Rządu do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, że w najbliż-
szym czasie nie będzie rewolu-

cyjnych zmian, zwłaszcza gdy 
dodała, że na większe środ-
ki też nie można liczyć. Wnio-
ski z dyskusji, opracuje grupa 
przedstawicieli warsztatów, a 
ich wykorzystanie w pracy se-
natu obiecała senator Andżeli-
ka Możdżanowska.

WACŁAW NOWAK
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Pod takim tytułem „Republi-
ka Marzeń” Fundacji Anny 

Dymnej ogłasza ogólnopolski 
Konkurs Poezji Osób Niepeł-
nosprawnych pod nazwą „Sło-
wa, dobrze, że jesteście”. 

Organizatorzy zapewniają, że 
mogą wziąć w nim udział oso-
by niepełnosprawne powyżej 16. 
roku życia, które piszą wiersze 
(osoby piszące rękami, ustami, 
stopami, a nawet powiekami). 

Pierwsza kategoria jest dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a druga dla osób 
z pozostałymi niepełnospraw-
nościami. Laureatom konkur-
su w obydwu kategoriach zo-

Od 21 do 25 lutego trwała 
w muzeum „Art & Mar-

ges” w Brukseli wystawa pol-
skich artystów art brut. Poje-
chała tam Justyna Matysiak, 
podopieczna Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej „Krzemień”, 
prowadzonego przez Sto-
warzyszenie Na Tak. Justyna 
to jedyna Polka, która zdoby-
ła Grand Prix Triennale Sztu-
ki Naiwnej, Outsider Art i Art 
Brut, organizowanego przez 
Galerię Narodową w Braty-
sławie. 

Brukselskie muzeum Art & 
Marges promuje artystów spo-
za głównego nurtu. Są wśród 
nich samouki, którzy pracują 
indywidualnie lub w warszta-
tach terapii zajęciowej. Oprócz 
stałej kolekcji w muzeum or-
ganizowane są wystawy cza-
sowe, do której należy także 
ta polska. Zadaniem muzeum 
jest ochrona artystów nie pa-
sujących do sztuki profesjo-
nalnej. Na wystawie w bruk-
selskim muzeum pokazano po 
raz pierwszy w Europie znako-
mitych polskich artystów art 
brut takich jak Maria Wnęk, 
Stanisław Zagajewski, Edmund 
Monsiel, Henryk Żarski, Kazi-
merz Cycoń, Edward Sutor, Ju-
lian Stręk, Marian Henel, Ksa-
wery Zarębski, Halina Dylew-
ska, Adam Dembińki, Tadeusz 
Głowala, Ryszard Kosek, Mi-
kołaj Ławniczak, Iwona Myse-
ra, Władysław Grygny, Konrad 
Kwasek, Barbara Chęcka. Po-
kazano również twórców już 
uznanych w świecie, których 
prace znajdują się w Collection 
de l’Art Brut w Lozannie (Hen-
ryk Żarski, Maria Wnęk, Sta-
nisław Zagajewski, Edmund 
Monsiel) oraz artystów młodej 
generacji, promowanych przez 
Galerię „tak” czyli Justyny Ma-
tysiak, Mikołaja Ławniczaka, 
Przemysława Kiebzaka. 

Prace na wystawę wybra-

Historia sportu to historia 
sportu na tle kultury fi -

zycznej. Jak wyglądała kul-
tura fi zyczna u zarania dzie-
jów na starożytnym Bliskim 
Wschodzie, jakie znaczenie 
miały igrzyska u Celtów i jak 
wyglądało wychowanie fi -
zyczne w starożytnym Rzy-
mie, dowiemy się z wyda-
nej przez PWN „Historii spor-
tu” autorstwa poznańskiego 
uczonego profesora Wojcie-
cha Lipońskiego. 

Pisze on także m.in. o tym, 
skąd wzięły się ogrody Jorda-
na, gdzie odbywały się pierw-
sze kolonie letnie, dokąd po 
raz pierwszy wyjeżdżano do 
wód i o tym, jak przywróco-
no Igrzyska Olimpijskie. Nie 
zabrakło spojrzenia na reha-
bilitację poprzez sport osób 
niepełnosprawnych i upośle-
dzonych umysłowo.  Dowia-
dujemy się, że w 1924 zorga-
nizowano w Paryżu I Świato-
we Igrzyska Sportowców Głu-
chych. Wtedy też powstał Mię-
dzynarodowy Komitet  Spor-
tu Niesłyszących,  który od 
tej pory co cztery lata organi-
zował igrzyska dla niesłyszą-
cych. Od 1949 roku organizo-
wane są również Igrzyska Zi-
mowe dla Niesłyszących. 

W 1944 roku  w Mandevil-
le w Wielkiej Brytanii powsta-
ło Narodowe Centrum Uszko-
dzeń Kręgosłupa  gdzie za-
częto stosować sportowe for-
my rywalizacji  wśród osób 

pozbawionych kończyn, a po-
ruszających się na wózkach. 
Ich pomysłodawcą był  Ludwig 
Guttman, który  w 1948 roku 
zorganizował pierwsze zawo-
dy dla osób poruszających się 
na wózkach. Wpłynęły one  na 
nie pozytywnie tak pod wzglę-
dem fi zycznym jaki i psychicz-
nym, zmniejszając poczucie 
wykluczenia, a zwiększając 
poczucie pewności siebie. W 
pierwszych zawodach wzięło 
udział 16 zawodników. W ko-
lejnych latach doszły rozgryw-
ki w takich dyscyplinach jak 
łucznictwo, ping-pong, kręgle 
czy szermierka.  W 1952 zawo-
dy te zyskały status międzyna-
rodowy. 

W USA kilka lat później za-
wody na wózkach popula-
ryzował Benjamin H.Lipton. 
W 1958 roku z jego inicjaty-
wy odbyły się I Krajowe Igrzy-
ska Inwalidów na Wózkach. 
W 1960 roku w Rzymie odby-
ły się I Igrzyska Olimpijskie 
Niepełnosprawnych. Uczest-
niczyło w nich 400 zawodni-
ków. z 23 krajów.  Od tej pory 
Igrzyska Olimpijskie Niepeł-
nosprawnych odbywają się co 
4 lata przeważnie w tych sa-
mych miastach lub krajach, w 
których odbywają się Igrzyska 
Olimpijskie,  choć nie zawsze 
było to możliwe. Na przykład 
gdy w 1968 roku Olimpiada 
odbywała się w Meksyku,  Pa-
raolipmiadę zorganizowano w 
Izraelu. W 1980, choć Rosja-
nie byli gotowi, Paraolimpia-

dę zorganizowano w Arnhem 
w Holandii.   

W latach 60 rozgrywano 
też zawody dla osób z upośle-
dzeniem umysłowym. W 1963  
roku Eunice Kennedy Shri-
ver zorganizowała  w Rockvil-
le w stanie Maryland pierwsze 
sportowe półkolonie  dla osób 
z upośledzeniem umysłowym, 
pod koniec których  rozegrano 
zawody sportowe. 

Wkrótce zaczęły rozwi-
jać się też Olimpiady Specjal-
ne, przy czym ważną rolę od-
grywała w nich Integracja ze 
sportowcami pełnosprawny-
mi tak podczas zawodów jak i 
podczas treningów. 

W Polsce pierwszym w do-
strzeganiu sportu osób niepeł-
nosprawnych był Polski Zwią-
zek Niesłyszących, organizu-
jąc zawody i współpracując z 
klubami dla pełnosprawnych. 
W latach 50. i 60. XX wieku 
współpracę taką realizowa-
ła skutecznie sekcja lekkoatle-
tyczna poznańskiej Warty. 

Zaiste niezwykła to książka 
ukazująca także, że sportow-
cy niepełnosprawni  czy upo-
śledzeni umysłowo wcale nie 
są gorsi od pełnosprawnych, 
a rywalizacja i ćwiczenia do-
wartościowują ich.

MAREK ZARADNIAK

WOJCIECH LIPOŃSKI 
– „HISTORIA SPORTU”. 

PWN 2012. CENA 90 ZŁ

Oni też potrafi ą 
walczyć
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Polscy artyści w Brukseli 

Dobrze, że jesteście 
staną przyznane nagrody pie-
niężne. Za pierwsze miej-
sce przewidziano 5.000 zło-
tych, za drugie 3.000 złotych, 
a za trzecie 2.000 złotych.
Nadesłane wiersze oceni jury 
w składzie: Anna Dymna, Jan-
ka Graban, Józef Baran, Leszek 
Aleksander Moczulski i Adam 
Ziemianin. 

Aby zachować anonimo-
wość podczas oceniania prac, 

uczestnikowi w momencie re-
jestracji zostanie przypisa-
ny unikalny kod, którym ozna-
czone będą jego utwory. Każ-
dy uczestnik konkursu jest zo-
bowiązany do przesłania pięciu 
utworów poetyckich. 

Wiersze oraz wymagane do-
kumenty, których wykaz znaj-
duje się na stronie http://re-
publikamarzen.org/portal/
smw/356/2540/Dokumen-

ty_do_pobrania.html należy 
przesłać nie później niż do 25 
marca 2013 roku pocztą elek-
troniczną na adres: biuro@re-
publikamarzen.org z dopiskiem 
„Konkurs poezji” lub pocztą tra-
dycyjną na adres: Spółdzielnia 
Socjalna „Republika Marzeń” 
Fundacji Anny Dymnej, ulica 
prof. Stefana Myczkowskiego 
4, 30-198 Kraków z dopiskiem 
„Konkurs poezji”. 

Ogłoszenie wyników będzie 
17 maja, a wręczenie nagród 8 
czerwca, podczas IX Festiwa-
lu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty w Krakowie. 
Szczegółowe informacje moż-
na zdobyć pod numerem tele-
fonu: 12- 415-10-33, wysyłając 
e-mail: biuro@republikama-
rzen.org lub na stronie www.
republikamarzen.org awa

no z jedenastu różnych kolek-
cji, muzeów, galerii, warszta-
tów w Polsce. W śród nich były: 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Krzemień” z Poznania, Ga-
leria „tak” z Poznania, Kolek-
cja Leszka Macaka z Krakowa, 
Galeria Oto Ja z Płocka, Kolek-
cja Andrzeja Kwasieborskiego 
z Płocka, Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Bra-
niewicach, Dom Pomocy Spo-
łecznej „Nad Jarem” z Nowego 
Miszewa, Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej i Kujawskiej z Wło-
cławka, Fundacja Pod Suk-
niami ze Szczecina, Funda-
cja Lue Lu z Poznania, Kolek-
cja Rodzinna Przemka Kiebza-
ka z Poznania. W czerwcu tego 
roku wystawa zostanie zapre-
zentowana w Galerii „tak” w 
Poznaniu. 

– Justyna Matysiak wraz z 
Dorotą Starostą-Waliszewską, 
opiekunką artystyczną poje-
chały do Brukseli dzięki wspar-
ciu Poznań International La-
dies Club – mówi Adriana Do-
machowska-Mandziak, kie-
rownik „Krzemienia”. – Orga-
nizacja ta została założona w 
1999 roku przez niewielką gru-
pę aktywnych społecznie ko-
biet. PILC jest organizacją non 
profi t, zrzeszającą kobiety róż-
nych narodowości, przebywa-
jące tymczasowo lub na sta-
łe w Poznaniu i okolicach. W 
ramach działania klubu panie 
wspomagają się wzajemnie 
we wszelkich obszarach ży-
cia codziennego w polskich re-
aliach i poznają kraj oraz jego 
kulturę. 

Oprócz tematycznych, regu-

larnych spotkań i różnych ak-
tywności klub zajmuje się rów-
nież działalnością charytatyw-
ną, starając się wnieść swój 
skromny wkład w rozwój re-
gionu. Co roku wybierany jest 
konkretny cel lub organizacja 
pozarządowa, które są wspie-
rane się w miarę możliwo-
ści. Klub na imprezie charyta-
tywnej przeprowadził licytację 
prac uczestników „Krzemie-
nia” i za uzyskane pieniądze 
dofi nansowany został zakup 
pieca ceramicznego oraz opła-
cona podróż Justyny Matysiak i 
Doroty Starosty-Waliszewskiej 
do Brukseli.

Tak o Justynie napisała Anna 
Leonowicz, dyrektor Galerii 
„tak”: 

„Justyna opowiada. O lu-
dziach, zwierzętach, architek-

turze, literaturze, przyjaźniach. 
Używa do tego kreski, koloru, 
formy, czasami słów. W świe-
cie sztuki art brut ma nazwi-
sko i pozycję. Korzysta z tego, 
realizując swoje marzenia. 
„Będę lalką Barbie! Jestem! Ja! 
Justyna M!” – napisała nad na-
rysowaną przez siebie posta-
cią strojnie ubranej kobiety. 
„Jestem kobietą: – manifestuje 
Justyna na co dzień. Starannie 
i długo komponuje strój. Pre-
zentuje własną estetykę, nie 
przejmując się opiniami in-
nych. Uwielbia biżuterię, lakier 
do paznokci, torebki, prezen-
ty. Na własny sposób podkre-
śla siebie. Swoją osobą i swo-
ją sztuką mówi: „Bądź sobą. 
Nie rezygnuj z marzeń”. Justy-
na Matysiak jest uczestnicz-
ką działającego w ramach Sto-
warzyszenia Na Tak Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Krzemień”. 
Artystka związana jest z dzia-
łającą w Stowarzyszeniu Na 
Tak Galerią „tak”. Ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt europej-
skich wystaw zbiorowych i in-
dywidualnych. Jej prace znaj-
dują się w kolekcjach muze-
alnych i prywatnych na całym 
świecie. Justyna dzisiaj jest ar-
tystką o ugruntowanej sławie. 
Jej twórczość ewoluowała od 
wielkoformatowych rysunków 
twardym ołówkiem, gdzie wy-
raźnie już było widać jej indy-
wi dualny styl, poprzez stono-
wane walorowo obrazy zwie-
rząt, postaci, architektury, do 
dzisiejszych, nasyconych in-
tensywnym kolorem rysunków 
kobiet, mężczyzn, par. Teraz 
obrazy wzbogacane są jesz-
cze opisami. „To jest mój mąż”, 
„Rzeka zakochanych”, „Piękno 
w pakiecie”, „Będę lalką Barbie. 
Jestem ja, Justyna M.”. Żeby nie 
było niedomówień. Z każdą 
niemal pracą autorka pokazu-
je coraz więcej siebie. Odkryła 
dobrze słyszalny sposób mó-
wienia o swoich marzeniach i 
z niego korzysta. Ale nie jest to 
chyba łatwa droga. Na pytanie, 
„O czym marzysz teraz?” Od-
powiedziała „Chcę wyjechać i 
mieć święty spokój”.

Wyjazd do Brukseli był dla 
Justyny ogromnym przeży-
ciem. Pełnym ekscytacji i nie-
zwykłych emocji. Był rów-
nież wyrazem uznania dla jej 
sztuki, talentu i pracowitości. 
To zaspokojenie jej ambicji i 
pragnień, bo Justyna lubi być 
gwiazdą i błyszczeć. 

AURELIA PAWLAK 

Justyna Matysiak. Wyjazd do Brukseli był wyrazem uznania 
dla jej sztuki, talentu i pracowitości. 
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Cudowny 
dzień 
Pewnego pięknego dnia, gdy 

jak co dzień byliśmy z Karu-
siem w zagrodzie, naszła nas 
ochota na dziką zabawę. Na 
początek więc berek, a następ-
nie nasza ulubiona przytulanka 
niedźwiadek. 

Siła nasza jest niewspółmier-
na, dlatego po chwili padam ze 
zmęczenia, jednak jestem w nie-
bowzięty. Na szczęście dziś mia-
łem leżak w cieniu drzew. Po za-
bawie skorzystałem z niego. Nie 
wiem, kiedy zasnąłem. Karuś 
pasł się nieopodal. Nagle budzę 
się i odwracam głowę ostroż-
nie, by zerknąć za siebie. I cóż 
widzę? Moje maleństwo stoi za 
mną i przytula chrapki. Gdy za-
pytałem, co tam, kochanie? – po-
łożył mi zamknięte wargi na mo-
ich, mówiąc w ten sposób: cicho, 
cicho posłuchaj śpiewu ptaków.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI 

Najlepsi 
rodzice
Tuż przed świętami Boże-

go Narodzenia przeżyłem 
pewne zdarzenie. Wstrząsnęło 
mną bardzo. Może dzięki temu, 
że o nim opowiem, pokonam 
ból w sercu. 

Moi ukochani wujostwo Bro-
nisław i Janina Mazurowie we 
wsi Świnice Warckie do niedaw-
na mieli parkę przeuroczych ku-
cyków szetlandzkich. Imiona ich 
były zgodne z umaszczeniem: 
Bułanek i Kasztanka. Znałem 
je bardzo dobrze. Ilekroć Kasz-
tanka była w ciąży, Bułanek dla 
niej był obrońcą. Było tak rów-
no cztery razy. Nie wiem, co te-
raz dzieje się z ich dziećmi. Ale 
dwa dni przed wigilią dowie-
działem się o śmierci Bułanka i 
Kasztanki.

Póki nie miałem mojego Ka-
rusia, to tym dwojgu oddałem 
serce bez reszty. Dlatego świę-
ta były dla mnie bardzo smutne. 

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

Opiekowanie się dziec-
kiem jest różnie ro-

zumiane, przy czym wiek 
dziecka odgrywa istotną 
rolę. Jeżeli zapytamy matkę 
niemowlęcia, na czym po-
lega jej opieka nad dziec-
kiem, to zazwyczaj odpo-
wie, że na karmieniu, pie-
lęgnowaniu oraz zapewnie-
niu dziecku „świeżego po-
wietrza”, czyli spacerowa-
niu z nim. I jakkolwiek mat-
ka obdarza dziecko czuło-
ścią, tuli je i całuje, to sto-
sunkowo rzadko zalicza 
czułość do opieki.

Matka dziecka nieco star-
szego zapewne doda do 
powyższego zapewnienie 
dziecku bezpieczeństwa, a 
więc „nie spuszczanie go z 
oka”, a także dostarczanie 
mu zabawek i książeczek.

Wobec dzieci w wieku 
szkolnym pojęcie opiekowa-
nia się obejmuje zazwyczaj 
stworzenie im dobrych wa-
runków do nauki oraz do od-
poczynku, zapewnienie od-
powiedniego wyżywienia, a 
także roztaczanie nad dziec-
kiem kontroli. 

Natomiast współczesna 
psychologia wychowawcza 
zalicza do opiekowania się 
dwa rodzaje interakcji (czy-
li wzajemnego oddziaływa-
nia): interakcje społeczne 
oraz dydaktyczne. Wpraw-
dzie oba rodzaje interakcji 
mają charakter społeczny, 
bowiem przebiegają pomię-
dzy ludźmi – są jednak innej 
natury i dlatego zostały wy-
odrębnione.

Występowanie obu rodza-
jów interakcji wydaje się 
być oczywiste w stosunku 
do dzieci starszych, bowiem 
pojawiają się wtedy kontakty 
rówieśnicze oraz różne for-
my interakcji z nauczycie-
lem. Ale w stosunku do ma-
łych dzieci? Do niemowląt? 

A jednak opiekowanie się 
dzieckiem od chwili jego 
przyjścia na świat zawiera 
różnorodne społeczne inte-
rakcje: to nie tylko rodzice 
oddziaływają na dziecko, ale 
także dziecko na rodziców. 
Ze strony rodziców są to 

różne sposoby fi zycznego i 
słownego kontaktowania się 
z dzieckiem, które występu-
ją przy czynnościach pielę-
gnacyjnych i poza nimi, któ-
rymi rodzice wyrażają swoje 
uczucia i wciągają dziecko 
do współdziałania. Kołyszą 
maluchy, całują je, uśmie-
chają się do nich, utrzymują 
z dzieckiem kontakt twarzą 
w twarz. Dla wielu z nas za-
skakujące mogą być wyniki 
badań naukowych które wy-
kazały, że ciepła, wrażliwa, 
kochająca opieka ze stro-
ny rodziców wpływa na do-
bry rozwój umysłowy dziec-
ka, a nie tylko na harmonij-
ny rozwój uczuć, jak można 
by sądzić.

Co więcej, badacze stwier-
dzili, że uwaga matki skupio-
na na niemowlęciu podczas 
jego karmienia, pozwala na 
przewidywanie osiągnięć ję-
zykowych dziecka kiedy bę-
dzie miało 3 lata, a także na 
przewidywanie rozwoju jego 
inteligencji w wieku lat czte-
rech. Różni badacze są tu 
zgodni: troskliwe, czułe do-
tykanie, kołysanie, tulenie w 
ramionach i uśmiechanie się 
do dzieci – oddziałuje na ich 
rozwój umysłowy. Dotyczy 
to małych dzieci; uwarunko-
wania umysłowego rozwoju 
dzieci starszych są oczywi-
ście bardziej złożone.

Jednakże to nie tylko ro-
dzice są stroną aktywną. Bo-
wiem już najmłodsze dzie-
ci nie są bierne: wpatrują się 
w matkę, uśmiechają się do 
niej, ciągną za włosy (tatu-
siów z reguły za nosy!), ga-
worzą na widok matki, czoł-
gają się w jej kierunku. Swo-
im „uwodzicielskim” zacho-
waniem zachęcają rodziców 
do podejmowania kontak-
tów. Z kolei rodzice ulegając 
takiemu „uwodzeniu”, pobu-
dzają dziecko do dalszych 
tego typu zachowań i tak 
rozwija się interakcja mię-
dzy dorosłymi i dzieckiem. 

Co do interakcji dydak-
tycznych, to samo określe-
nie może budzić zdziwie-
nie, bowiem pojęcie dydak-
tyki, obejmując sposoby na-
uczania, zazwyczaj kojarzy 

się z nauką szkolną. A jed-
nak jest ono stosowane tak-
że wobec niemowląt, gdy ro-
dzice pobudzają zaintereso-
wanie dziecka zewnętrznym 
światem, gdy ukierunkowu-
ją jego uwagę, gdy coś wy-
jaśniają, dostarczają okazji 
do obserwowania i naślado-
wania. I oczywiście przede 
wszystkim wtedy, gdy do 
dziecka mówią. Uczeni na-
zywają takie postępowa-
nie rodziców, gdy pokazują, 
wyjaśniają, pytają, zachęca-
ją - „budowaniem rusztowa-
nia”. Chodzi o „rusztowanie” 
wspierające rozwój intelek-
tualny dziecka. 

Wielu rodziców stosuje 
„praktyki dydaktyczne” bez 
świadomości ich wpływu 
na rozwój dziecka i zapew-
ne będą szczęśliwi gdy się 
dowiedzą, że są pierwszymi 
dydaktykami swojego malu-
cha. I to jak skutecznymi! 

W świetle naukowych ba-
dań, to dorośli inicjują, 
strukturują i regulują ucze-
nie się dzieci, jakkolwiek 
dzieci takie kontakty pro-
wokują. Można to fachowo 
określić – jak to uczyniłam 
na początku - jako interak-
cję społeczną oraz dydak-
tyczną, można też po prostu 
nazwać interakcją miłości. 
Bowiem uczuciowe zaanga-
żowanie rodziców, ich pra-
gnienie wspierania rozwo-
ju dziecka, ich zachwyt nad 
jego umiejętnościami powo-
dują, że dziecko rozkwita 
nie tylko uczuciowo, ale roz-
wijają się też wszystkie jego 
funkcje psychiczne, które 
mają znaczenie dla uczenia 
się. Tak to miłość rodzi nie 
tylko miłość, ale i intelekt.

A skoro już o tym wiemy, 
pomyślmy o dzieciach za-
niedbywanych przez rodzi-
ców. Pomyślmy o matce, któ-
ra karmi niemowlę leżące w 
łóżeczku na odległość, wy-
ciągniętą ręką; która kąpie 
je nie patrząc na nie; która 
krzykiem reaguje na krzyk 
dziecka; która nie mówi do 
niego, a jedynie o nim. A 
przecież bywa jeszcze go-
rzej.

Pomyślmy też o dzieciach 
wychowujących się w insty-
tucjach. Nawet przy najlep-
szej woli nie można im za-
pewnić stałej „interakcji mi-
łości”. Te dzieci też wołają o 
miłość, prowokują, uwodzą. 
Jakże często bezskutecznie. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI

„KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III 

Opiekuj się 
czule
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Klubowe 
ostatki
Członkowie klubu dla nie-

pełnosprawnych „TACY 
SAMI” zorganizowali w swo-
jej siedzibie na osiedlu Cze-
cha w Poznaniu ostatkową 
imprezę. Warunki lokalowe 
nie pozwalają na zbyt wiele, 
ale dla chcącego nic trudne-
go. Zniknęły stoły, przy któ-
rych na co dzień tworzą swo-
je dzieła artystyczne, krzesła 
trafi ły pod ścianę i zrobiło się 
całkiem sporo miejsca na ta-
neczne wygibasy. 

Tańczyły pary, były kółecz-
ka i tańce solowe. Przebojowa 
muzyka podgrzewała atmosfe-
rę i wszyscy świetnie się bawi-
li. Klubowicze własnoręcznie 
przygotowali smaczne jedzon-
ko: Marek Szurkowski – świet-
ne rybki, Dorota Eicke – pyszną 
sałatkę warzywną, a Mirek Juś 
– smakowite ciasto (troszkę w 
robocie pomagała mu mama). 
Pozostali uczestnicy też przy-
nieśli smaczne przekąski.

Tańcom i hulankom nie było 
końca. Już niedługo znowu bę-
dziemy się świetnie bawić.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Z fotografi i na ścianie spoglą-
da młoda kobieta. Ma oczy 

pełne blasku, długie włosy, 
zgrabną sylwetkę, piękne rysy. 
Ale to nie wygląd zewnętrzny 
sprawia, że patrzenie na nią 
daje człowiekowi odwagę do 
zmierzenia się z największy-
mi nawet trudnościami – to coś 
zupełnie innego. Czym zatem 
różni się od innych? 

Aldona, bo o niej mowa, uro-
dziła się bez rąk i nogi. Jest jed-
ną z uczestniczek najnowsze-
go projektu Macieja Osiki „Czło-

WYSTAWA FOTOGRAFII W GALERII MIEJSKIEJ „ARSENAŁ” W POZNANIU

Ludzie – jacy są 
naprawdę

ludzi takich, jakimi są napraw-
dę. Stawia pytanie o to, kto wła-
ściwie chce, by byli inni? Rozma-
wiamy dłuższą chwilę. Opowia-
da o pasji fotografowania i dzie-
łach, które w znacznym stopniu 
odnoszą się do zagadnień toż-
samości i identyfi kacji płciowej. 

Sala się zapełnia. Wernisaż 
otwiera kurator wystawy Sylwia 
Czubała. Błyskają fl esze apa-
ratów. Goście w skupieniu słu-
chają artysty, potem oglądają 
prezentowane fotografi e, wśród 
których znajdują się również 
prace z dwóch innych projek-
tów: „Piękno, które trwa wiecz-
nie” i „Maciej Osika Forever”. 
Młody mężczyzna demaskuje w 
nich swoje wizerunki, pozwala-
jąc sobie i odbiorcy na wydoby-
cie pragnień, także tych wstydli-
wych, kojarzących się negatyw-
nie. 

Nietolerancji i braku zrozu-
mienia obawia się wielu ludzi. 
Wszelkie odmienności wysta-
wiane są przez społeczeństwo 
na próbę, poddawane niespra-
wiedliwej, często krzywdzą-
cej ocenie. Piątkowy wieczór z 
twórczością Osiki pokazał, że 
bariery należy przełamywać, bo 
tolerancji uczymy się nieustan-
nie. Szczegółowe informacje i 
biografi ę artysty można zna-
leźć na jego stronie internetowej 
www.osikam.com

KAROLINA KASPRZAK

wiek – dzieło sztuki”, dofi nanso-
wanego ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Fotografi e wykona-
ne przez artystę zostały przed-
stawione na wernisażu w piątek 
1 lutego o godzinie 18 w Galerii 
Miejskiej „Arsenał” na poznań-
skiej Starówce. 

Na spotkanie zaprosiła mnie 
Sylwia Gajewska – również 
uczestniczka tego projektu, z 
którą wywiad publikowaliśmy 
w lutowym wydaniu „Filantropa” 
(„Filantrop”, 02. 2013, str. 21). W 
trakcie wirtualnej rozmowy po-
wiedziała o fotografi ach wyko-
nanych przez Macieja Osikę i 
udziale w przedsięwzięciu. 

– Nie będę mogła przyjechać 
do Poznania, ale ty zobacz tę 
wystawę. Podzielisz się później 
wrażeniami – napisała w mejlu. 

Idąc na wernisaż nie wiedzia-
łam, kim jest artysta, a jedy-
nie, że człowiek stanowi głów-
ny motyw jego dociekań, zaś 
poprzez swoje dzieła pragnie 
uświadomić ludziom, jak bar-
dzo potrzebna jest tolerancja, 
akceptacja i zrozumienie. 

Na kilkanaście minut przed 
otwarciem wystawy Osika przy-
znaje, że nie chce zbytnio ak-
centować słowa „niepełno-
sprawność”, bo każdy z nas po-
siada jakieś ograniczenia. Za-
znacza, że w pracach pokazuje Inna z prac tego artysty. 

Maciej Osika opowiada o projekcie „Człowiek – dzieło sztuki”. 
Z lewej kurator wystawy Sylwia Czubała.

Praca Macieja Osiki
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Na prawo osób z niepełno-
sprawnością do godne-

go i szczęśliwego życia osobi-
stego zwrócono uwagę pod-
czas otwartego spotkania pod 
hasłem „Różne oblicza miło-
ści”, które zorganizowało Sto-
warzyszenie Na Tak w piątek 
15 lutego w siedzibie Poznań-
skiego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i 
Wolontariatu przy Bukowskiej 
27/29 w Poznaniu. 

Elementem wydarzenia były 
warsztaty dotyczące edukacji 
seksualnej dla młodych osób z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym 
i lekkim w wieku 18 – 35 lat za-
tytułowane „Głowa, ręka i co da-
lej”? Poprowadziła je Agnieszka 
Liberacka. 

W program spotkania wpisała 
się też projekcja fi lmu „Kochan-
kowie” w reżyserii Rafała Skal-
skiego i popołudniowy panel 

dyskusyjny „Miłość bez barier”. O 
radościach i trudach wspólnego 
życia opowiadały osoby z nie-
pełnosprawnością – Karolina, 
Michał i Atena. Rozmówcy przy-
znali, że związek pełnospraw-
nego partnera z niepełnospraw-
nym budzi powszechne zasko-
czenie. Karolina i Michał, którzy 
są rodzicami trójki dzieci, opo-
wiadali o tym, co trudne i rado-
sne. Najtrudniejszy jest brak ak-
ceptacji, zrozumienia oraz po-
szanowania praw do samodziel-
nego i niezależnego życia. Cie-
szy uśmiech dziecka i obecność 
bliskich.

Nietolerancja uzewnętrznia 
się nie tylko w małych miejsco-
wościach, ale i dużych miastach. 
Wciąż dominuje stereotyp, że 
osoba poruszająca się na wóz-
ku jest niezdolna do posiadania 
potomstwa i założenia rodziny. 
Trudną sprawą jest postrzeganie 
niepełnosprawności przez doro-
słych oraz dzieci. Wspomniała o 

tym Karolina. Kiedy córka wraz 
z koleżanką podeszła do niej i 
przedstawiła jako swoją mamę, 
dziewczynka spojrzała ze zdzi-
wieniem zapytała: „To jest two-
ja mama?”. A przecież mama na 
wózku inwalidzkim niczym nie 
różni się od pełnosprawnej ko-
biety – tak samo potrafi  zadbać 
o swoją pociechę, kochać i rozu-
mieć jej potrzeby. 

Celem spotkań prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie 
Na Tak jest przede wszystkim 
oswajanie z niepełnosprawno-
ścią. Brak udziału mediów w 
dyskusji oraz środowisk, które 
na co dzień nie mają styczno-
ści z zagadnieniem seksualno-
ści osób niepełnosprawnych po 
raz kolejny dowiódł, jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia w kwe-
stii zwrócenia uwagi na równo-
uprawnienie osób z ogranicze-
niami sprawności. 

KAROLINA KASPRZAK

W niedzielne popołudnie, 
17 lutego, w Centrum 

Bukowska w Poznaniu było 
gwarno i wesoło. Z jednego 
z pomieszczeń roznosiły się 
niezwykłe zapachy. Włoscy 
kucharze głośno zachwala-
li ugotowane przez siebie da-
nia. Bardziej zapobiegliwi za-
brali smakołyki do sali, w któ-
rej odbywał się przegląd re-
klamy społecznej. Natomiast 
miłośnicy jazzu mogli posłu-
chać ulubionych rytmów. 

Na pomysł zorganizowania 
RESTAURANT DAY – Karnawał 
Smaków w Centrum Bukowska 
– ItaliArté wpadł Wojciech Sań-
ko z Wielkopolskiej Rady Koor-
dynacyjnej. Namówił do współ-
pracy Centrum PISOP oraz WI-
FOON. Zaproszono gości, opra-
cowano scenariusz i przystą-
piono do realizacji planu. 

– Dawno przymierzałem się 
do tego pomysłu, który wywo-
dzi się z Finlandii – mówi Woj-
ciech Sańko. – Uznałem, że 
warto przenieść go do Cen-
trum Bukowska. RESTAURANT 
DAY to wielkie święto ama-
torów kuchni, podczas które-
go każdy na jeden dzień może 
być szefem własnej restauracji. 
O pomoc porosiłem Paco, Wło-
cha z Neapolu, który od wielu 
lat mieszka w naszym mieście 
i uwielbia eksperymentować w 
kuchni. Przyjechał do naszego 
kraju na wymianę studencką i 
tak mu się spodobało, że został. 

Pod takim tytułem Wiel-
kopolski Portal Informa-

cyjny Osób Niepełnospraw-
nych PION.pl organizuje 
konkurs. w którym można 
wygrać atrakcyjną nagrodę. 
Prace literackie, plastyczne 
lub fotografi czne związa-
ne z zimą należy wysłać na 
adres pion@pion.pl do 21 
marca, do godziny 18. 

Celem konkursu jest za-
chęcenie miłośników pisa-
nia i sztuk wizualnych do 
prezentowania własnych 
umiejętności oraz populary-
zacja twórczości użytkowni-
ków PION.pl.

 W konkursowych zmaga-
niach nie mogą brać udziału 
pracownicy i wolontariusze 
portalu PION.pl,  pracownicy 
Stowarzyszenia Na Tak oraz 
członkowie organów statu-
towych stowarzyszenia. 

Każdy uczestnik może zło-
żyć maksymalnie dwie pra-
ce. Ich tematyka powinna 
koncentrować się na wszel-
kich okolicznościach zwią-

„Fenomen” – to tytuł werni-
sażu 32 osób uczęszcza-

jących na zajęcia Uniwersy-
tetu Artystycznego Trzeciego 
Wieku, który zorganizowano 
w czwartek 7 lutego w Galerii 
Sztuki Współczesnej „Starów-
ka” przy Filii Zespołu Dzien-

nych Domów Pomocy Społecz-
nej „Klub Starówka” na Wielkiej 
1 w Poznaniu. 

Tego dnia wnętrza Galerii 
z trudem mieściły wszystkich 
uczestników zajęć artystycz-
nych i gości. Spotkanie otwo-
rzyła kierownik Zespołu Dzien-

nych Domów Pomocy Aneta Ku-
stal-Toporek. Przedstawiła nową 
kierownik, którą została Sylwia 
Lorenz i nowego dyrektora Ma-
rię Paradowską. 

Na ten moment poznańscy 
seniorzy czekali z niecierpli-
wością. Martwe natury, rysun-
ki i ikony prezentowane na ścia-
nach „Starówki” udowodniły, że 
pokolenie „50+”, a nawet „60+” 
potrafi  tworzyć z pasją, zaan-
gażowaniem i sercem. To twór-
czość, która skłania do refl eksji 
nad otaczającym światem. Mó-
wił o niej Rektor Uniwersytetu 
Artystycznego profesor Marcin 
Berdyszak. 

Opiekunowie artystyczni 
Aleksandra Michalska, Jarosław 
Szelest i Magdalena Parnasow-
Kujawa na zakończenie seme-
stru zimowego wręczyli senio-
rom certyfi katy. Nie brakowało 
też podziękowań ze strony słu-
chaczy Uniwersytetu Artystycz-
nego Trzeciego Wieku za trud 
nauczania oraz wsparcie, na ja-
kie zawsze mogli liczyć. 

KAROLINA KASPRZAK

Różne oblicza miłości 

W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „STARÓWKA” W POZNANIU

Twórczość 
czyli „Fenomen” 

Wernisaż wzbudził szerokie zainteresowanie odbiorców. 
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Przyjaźnię się z nim od dawna, 
dlatego z łatwością udało się 
go namówić, by zrobił kulinar-
ny popis. Paco nie jest kucha-
rzem. On po prostu kocha go-
towanie. Tworzy potrawy we-
dług własnych pomysłów. Po-
trafi  tak łączyć produkty, że wy-
czarowuje niespotykane dania. 
W Centrum Bukowska do wy-

boru były: Panini, Fausta Bru-
schetta oraz Cukinianka. Dania 
serwowano również w wer-
sjach wegetariańskich. 

Wszystkie produkty kupi-
li za własne pieniądze Wojtek 
i Paco. Przedstawiciele orga-
nizacji zrzeszonych przy Wiel-
kopolskiej Radzie Koordyna-

zanych z okresem zimowym 
(Boże Narodzenie, karnawał, 
ferie zimowe). Prace nale-
ży zgłaszać jako list elektro-
niczny na adres pion@pion.
pl, zatytułowany „Najpięk-
niejsza zima mojego życia”, 
zawierający imię i nazwisko 
oraz adres korespondencyj-
ny autora.

Komisja konkursowa bę-
dzie zwracać uwagę na ory-
ginalność ujęcia tematu, 
twórczy charakter utworu, 
poprawność stylistyczną i ję-
zykową. 

Konkurs zostanie roz-
strzygnięty do 1 kwiet-

nia 2013 roku. Autorzy na-
grodzonych prac otrzyma-
ją cenne nagrody: za I miej-
sce całodzienną, dwuosobo-
wą wycieczkę do komplek-
su basenowo-rekreacyjne-
go Tropical Island pod Ber-
linem dla dwóch osób wraz 
z dojazdem i powrotem (do 
wykorzystania do końca 
czerwca), za II miejsce ca-
łodzienną wycieczkę nie-
znanymi szlakami Pozna-
nia oraz książkę „W kadrze”, 
za III miejsce płytę DVD z fi l-
mem „Nietykalni” oraz kul-
towy kubek Stowarzyszenia 
Na Tak. awa

cyjnej mieli pięćdziesiąt pro-
cent zniżki na wszystkie potra-
wy. Zaraz po wejściu do środka 
na stoliczku leżały ulotki o or-
ganizacjach społecznych, któ-
rym warto przekazać 1 procent 
swego podatku. Można było 
kupić również kalendarz Sto-
warzyszenia Na Tak. Zacieka-
wienie wzbudził pokaz rekla-
my społecznej, prezentowanej 
wcześniej na III Poznańskim 
Przeglądzie Reklamy Społecz-
nej. W bloku reklam zagranicz-
nych uderzający był obraz na-
wiązujący do Euro 2012 na 
Ukrainie. Piłka kopana przez 
różnych ludzi wydawała odgło-
sy bitego psa. Były też reklamy 
poruszające temat bezpieczne-
go seksu, pornografi i. 

Inną formą reklamy społecz-
nej były informacje na temat 
niebezpieczeństw, jakie są w In-
ternecie, a szczególnie na cza-
tach, gdzie często za pseudoni-
mami dzieci mogą kryć się pe-
dofi le. Nie zabrakło reklam spo-
łecznych, dotyczących przemo-

cy wobec dzieci. Brutalny ojciec 
sadysta, matka alkoholiczka i 
przerażone oczy dziecka kry-
jącego się w zrobionym przez 
siebie kartonie. Reklamy spo-
łeczne informują nas, eduku-
ją, ostrzegają lub zachęcają, ale 
nigdy nie wskazują produktu 
czy usługi. Znaczna grupa re-
klam pokazanych w Centrum 
Bukowska dotyczyła przemocy. 
W pokazanych fi lmach przed-
stawiono bite i maltretowane 
kobiety, które nie chciały przy-
znać się do tego, że stosowana 
jest wobec nich przemoc. Czym 
tłumaczyły rozcięte usta, pod-
bite oko, złamaną rękę? Spa-
dły ze schodów, uderzyły się o 
szafkę, oparzyły się, spadła na 
nie półka… Pokazano również 
sporo reklam dotyczących nie-
pełnosprawności. Osoby nie-
widome udowadniały, że mogą 
żyć tak jak inni ludzie, piętno-
wano ludzi zdrowych parkują-
cych na miejscach do osób nie-
pełnosprawnych, propagowano 
wegetarianizm. Aktorzy Stani-
sław Mikulski, Jerzy Trela i su-
perniania Dorota Zawadzka za-
chęcali, by rozmawiać ze swo-
imi dziećmi i wnukami o tym, 
co robią w Internecie i jakich 
treści tam poszukują. 

Ostatnim punktem impre-
zy w Centrum Bukowska był 
koncert. Można było posłuchać 
aranżacji jazzowych młodych 
poznańskich muzyków.

AURELIA PAWLAK

Najpiękniejsza zima 
mojego życia

Pierwszą nagrodą w konkursie „Najpiękniejsza zima mojego
życia” będzie wycieczka do Tropical Island pod Berlinem. 

Gotowanie 
na Bukowskiej 
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Namawiam 
puszystych 
Należę do osób niepełno-

sprawnych i do tego do 
„puszystych”. Postanowiłam 
wiec coś z tym zrobić. Zapi-
sałam się do siłowni Fabryka 
Formy. Wszyscy tu przyjaź-
ni i uczynni. Pod kontrolą in-
struktorów, lekarzy, psycho-
loga, dietetyka rozpoczęłam 
ćwiczenia z użyciem sprzętu 
sportowego: bieżni, rowerów 
stacjonarnych, wioślarza, 
sztangi, hantli, worka trenin-
gowego. 

Przez pół roku utraciłam na 
wadze 16 kilogramów, i to bez 
szkodliwych środków farma-
kologicznych. Pojawił się jed-
nak problem nadmiaru skóry. 
Ubrano mnie w pneumatyczny 
pas Slim Belly i wpuszczono 
na bieżnie. Po dwunastu ćwi-
czeniach skóra wróciła do nor-
my. Odzyskałam zgrabną syl-
wetkę i radość życia. 

Uczestniczę w różnego ro-
dzaju imprezach okoliczno-
ściowych Fabryki Formy z die-
tetycznymi przekąskami i na-
grodami. Są to maratony spin-
ningowe, walentynki, karna-
wał, święta. Namawiam pu-
szystych, by spróbowali zmie-
nić swoja sylwetkę dla wła-
snej uciechy. Samodyscypliną 
i wysiłkiem sprawią, że efekty 
przyjdą szybko. 

 OLGA TWARDOWSKA

Rozpoczął się nowy se-
zon turystycznych woja-

ży i poznawania świata, czyli 
to, co niepełnosprawni człon-
kowie Stowarzyszenia „Za-
wsze Razem” lubią robić naj-
bardziej.

Na początek było zwiedzanie 
Poznania. Mimo kiepskiej pogo-
dy spotkali się na Placu Bernar-
dyńskim, skąd udali się do Ko-
ścioła Ojców Franciszkanów, by 
zobaczyć ruchomy żłobek, jeden 
z największych w Europie. Ma 
27 metrów głębokości, 16,3 me-
tra wysokości i 14 metrów sze-
rokości. Blisko 200 fi gur w więk-
szości w naturalnych wymiarach 
sprawia, że ogląda się go z za-
partym tchem.

Uczestnicy wyprawy ulicą Za 
Bramką przeszli na Plac Kole-
giacki, pobaraszkowali z po-
znańskimi koziołkami, zajrzeli 
na tajemniczy dziedziniec Szko-
ły Baletowej, przeszli przez Stary 
Rynek i trafi li na Wzgórze Prze-
mysła, gdzie w podziemiach 
Klasztoru o.o. Franciszkanów 
znajdują się dwie makiety daw-
nego Poznania. Pierwszą z nich 
prezentującą Poznań z począt-
ków XI wieku zwiedzili w maju 
ubiegłego roku. Teraz przyszła 
pora na drugą, prezentującą Po-
znań z wieku XVII.

Centralną część makiety zaj-
muje miasto na lewym brzegu 
Warty, w obrębie średniowiecz-
nych murów. Prócz tego moż-
na obejrzeć miniaturę Ostro-
wa Tumskiego oraz podmiej-
skich osad: Chwaliszewa, Gar-
bar, Świętego Marcina i św. Woj-
ciecha. Porównując makietę 
ze współczesnym Poznaniem 
można dostrzec budowle istnie-
jące do dziś (czasem w zmienio-
nej postaci, jak katedra), ale tak-
że kolegiatę Marii Magdaleny 
czy zamek Przemysła, których 
już nie ma.

Miniaturowe miasto żyje: 
uliczkę przy rynku tarasuje wóz 
czekający na rozładowanie, trwa 
budowa nowego domostwa, 
a uchylona okiennica niemal 
chwieje się na wietrze... Czasem 
w mieście wybuchają pożary, 

niemal na porządku dziennym 
w dawnym Poznaniu.

Specjalne tworzywa do złu-
dzenia imitują trawę i obsiane 
pola podmiejskich wsi, plenią-
ce się na murach zamku Prze-
mysła dzikie wino. Wykonane z 
żywicy Warta i Cybina... po pro-
stu płyną! 

Budowa makiety trwała 6 lat. 
Została wykonana w skali 1:150, 

która pozwala na oddanie więk-
szości szczegółów, takich jak 
pojedyncze cegiełki kościel-
nych murów, rzeźbione okien-
ne ramy, polichromie na ratuszu 
czy ozdobne, architektoniczne 
detale. Te drobiazgi sprawiają, 
że miniaturowy, dawny Poznań 
jest jak prawdziwy. 

To była wspaniała lekcja hi-
storii. 

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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Poznańskie wędrówki 
z „Zawsze Razem”
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13.6.11. 
PERSPEKTYWA
GUZIKA

Czas biegnie, a ja razem z nim. 
Wczoraj – niedziela, więc trochę 
odpoczynku. Przyjechali znajo-
mi. Mamy do siebie godzinę dro-
gi i to wystarczy, żeby się widzieć 
tylko raz na rok. Wszystko jest 
dziwne. Kiedyś biesiadowano, 
spotykano się całymi rodzinami, 
a czas był ten sam i wszyscy go 
mieli. Nie było udogodnień tech-
nologii. Kobiety prały na tarkach, 
paliły w piecu, by mogły ugoto-
wać czy szły po kilkanaście kilo-
metrów na targ po zakupy. I mia-
ły czas. A dziś pranie wystarczy 
włożyć do pralki, nacisnąć gu-
ziczek, powiesić na suszarce. A 
jak ktoś posiada tak zwaną in-
teligentną pralkę, to i prasować 
nie musi. Jedzenie jest gotowe. 
Tylko otworzyć i podać na ta-
lerz. Ewentualnie podgrzać na-
ciskając kolejny guziczek. Mamy 
za dużo guziczków. Sami staje-
my się jednym wielkim guzikiem 
i niedługo guzik będzie nas ob-
chodził cały ten guzikowy świat. 

Wczoraj padło zdanie, któ-
re mną wstrząsnęło: „Wiesz, od-
kąd mam dzieci, to widzę wię-
cej. Wcześniej nie zauważyła-
bym tych gołębi na parapecie 
(siedziała śliczna parka i gru-
chotała czule do siebie), wcze-
śniej nie widziałam dużo rzeczy”. 
Ups. Poniektórzy faktycznie gu-
zik widzą, choć mają oczy szero-
ko otwarte. Guzik ich obchodzi, 
że mogą ujrzeć tęczę w kropel-
ce rosy. Śmiem powiedzieć (na-
pisać), że niewidomi czasem wi-
dzą więcej niż ci, co wzrok po-
siadają. Przestańmy tylko wcho-
dzić i wychodzić, jak guzik do 
dziurki. Nie patrzmy tylko z per-
spektywy guzika, którego trzyma 
ciasna nitka krótkowzroczności.

23.6.11
SCYZORYK
W KIESZENI

Ostatnio tak zaczytałam się 
jadąc do pracy, że wysiadłam na 
końcowym przystanku i musia-
łam zawrócić aż trzy. Cała ta sy-
tuacja mnie rozbawiła. Pewnie 
nie byłoby mi do śmiechu, gdyby 
był srogi mróz i ślizgawica. Ale 
mamy lato. Dzień rozpoczynał 
się ciepło i promiennie. Powie-
trze po nocnej ulewie było rześ-
kie i pachnące . Ptaki zdzierały 
sobie krtań, próbując zagłuszyć 
samochody na jezdni.

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

Słoneczny blog
Dziś za oknem znów burza. 

Laserowe przecinanie nieba jak-
by Anioły miały dyskotekę. Tyl-
ko te grzmoty do nich nie pasu-
ją. Świeżość powietrza zakłó-
cił na chwilę papierosowy dym 
z sąsiedniego balkonu. Otwo-
rzył się mi w kieszeni scyzoryk. 
Nie cierpię tego dymu. Ale jesz-
cze większy scyzoryk otworzył 
się mi, gdy przeczytałam artykuł, 
w którym opisano, jak dorośli lu-
dzie chcieli się pobrać, a urzęd-
nik stanu cywilnego odmówił 
tym osobom zawarcia małżeń-
stwa. Powodem było to, że ko-
bieta była na wózku i niewyraź-
nie mówiła. Kobietę skierowano 
na badania psychiatryczne. Tłu-
maczeniem była troska o dobro 
małżeństwa i ewentualnego po-
tomstwa. Normalnie ręce i nogi 
opadają, a mózg się wylewa.

Znam wiele małżeństw, w 
których ludzie poruszają się na 
wózkach, są niewidomi, bez rąk 
czy z innym defi cytami fi zyczny-
mi i doskonale sobie radzą. Ba, 
sztukę małżeństwa grają o wiele 
barwniej i piękniej. 

Tej pani z urzędu wskaza-
ne byłoby zrobić badania psy-
chiatryczne, albo lepiej wysłać 
od razu na leczenie. Ludzie na-
prawdę nie mają wyobraźni.

To samo dotyczy młodych par. 
Dziś się żenią, a jutro rozwodzą. 
Za dużo moich znajomych chce 
się rozejść. Mają zdrady i inne 
wady. Zachowują się jak dzie-
ci. Jak coś komuś nie pasuje, za-
bierają zabawki i zmieniają pia-
skownice (czyt. żonę, męża). 
To tu co niektórych powinno 
się wysłać na badania psycho-
logiczne, a nie osoby niepełno-
sprawne, dające sobie w życiu 
znakomicie radę.

30.6.11
KOLEJNE
DOŚWIADCZENIE

Od pięciu dni jestem nad na-
szym Bałtykiem. Jeszcze w to nie 
mogę uwierzyć. Kurde, ale nu-
mer, jestem nad morzem. Wow. 
Jednak wszystkimi zmysłami 
nie odczuwam jeszcze tego. Być 
może dlatego, że jestem tu w 
pracy. Muszę wyostrzać zmysły 
czujności i empatii i mieć oczy 
wokół głowy. Moi podopiecz-
ni nie sprawiają problemów, są 
w większości samodzielni. Cie-
szę się, że mogę spędzić ten 
czas pracy z nimi nad morzem. 
To kolejne nowe doświadczenie. 
Mogę obserwować podopiecz-

nych w różnych sytuacjach. Oni 
cieszą się każdą chwilą spędzo-
ną tutaj, każdy drobiazgiem. My-
ślę, że większość z nas tego nie 
potrafi . Ludzie wyjeżdżają na 
wakacje i zaczynają „brynczeć”. 
A to pogoda im nie pasuje, a to 
pokoje nie takie, a to za daleko 
na plażę…

Do tej pory mieliśmy szczę-
ście. Słonko grzało jak na Major-
ce. Właśnie teraz się zachmurzy-
ło i zbiera się na deszcz. Ma być 
dla odmiany kila dni chłodno. To 
podopiecznym wcale nie prze-
szkadza. Oni cieszą się, że mogą 
być razem, być z nami terapeu-
tami i choć na chwilę uwolnić się 
od nadopiekuńczych sieci rodzi-
ców. Gdyby co niektórzy rodzi-
ce nie podawali swoim dzieciom 
życia na talerzu i nie chowali ich 
pod kloszem nadopiekuńczo-
ści, tylko dlatego, że są niepełno-
sprawni, to mogliby funkcjono-
wać jeszcze lepiej. 

15.7.11 
WAKACYJNY LEŃ

O kurde! Już zrobiła się poło-
wa lipca. Nawet nie wiem, kiedy 
te dni pospadały w przeszłość. 
Po powrocie znad morza włą-
czył się mi leń, i to gigantyczny. 
W kuchni stoi od wczoraj ster-
ta naczyń, która sama nie chce 
wejść do zmywarki. Krasnolud-
ki chyba wyjechały na wakacje, 
bo jak nie ruszę szczotki, miotły 
i innych akcesoriów sprzątają-
cych, to wszystko stoi. A wszyst-
ko inne się nawarstwia na czele 
z milimetrami kurzu. Dziś zrobi-
łam tylko pranie i racuchy z jabł-
kami. Acha, no i jeszcze byłam 
w pracy. Przeczytałam połowę 
książki, zrobiłam zakupy, poba-
wiłam się z kotami… eee nieźle, 
a jednak coś zrobiłam. 

Za dwa tygodnie znów wyjeż-
dżam nad morze. Tym razem z 
moim kochaniem. Fuks. Dwa 
razy w roku nad morzem – żyć i 
nie umierać – co za rarytas. Jesz-
cze raz będę mogła ścierać so-
bie stopy spacerując po piasku, 
wdychać morską bryzę i odpły-
wać myślami razem z szumem 
fal. Może zachłysnę się znowu 
purpurą słońca chowającego się 
pod kołdrę Bałtyku, a on na mo-
ment poczerwienieje pod wpły-
wem energii tego pocałunku. 
Ten romans mogłabym oglądać 
dzień w dzień, a raczej w wie-
czór. Na wschody prawdopo-
dobnie już nie wstanę, bo wraz 
z wiosną minęła mi ochota na 
poranne wyścigi, kto szybciej się 
obudzi: ja czy słońce. Ojej, fak-
tycznie mam wakacyjnego lenia. 

18.7.11
WEEKEND
ROZLENIWIA

Lato w tym roku nie rozpiesz-
cza upałami, ale jest ciepło. Cza-
sem popada i zagrzmi. Dla tych, 
co nie znoszą plus trzydzieści, to 
jest komfortowo. Dla mnie ciut 
za mało. Dziś też mam lenia. 
Obiad dostałam w spadku od 
Ewki. Dwa dni imprezowaliśmy 
na działce. Zostały ziemniaki z 
grilla i sałatka , dodałam jajka i 
obiad był. Fajnie było spotkać się 
z dziewczynami, z ich połów-
kami i dziećmi. Powspominać 
znów czasy studenckie. Face-
ci paplali o budowach silników 
, komputerów i o fortach, a my 
chyba wszystkie tematy przero-
biłyśmy. 

Te letnie wyjazdowe week-
endy, namiastki urlopu, zamiast 
mnie doładować, to jeszcze bar-
dziej rozleniwiają.
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ALDONA WIŚNIEWSKA

Gołębiu mój!

Wznieś moje uczucia

Ku chmurom

I razem ze mną

Ciesz się z tego,

Co noszę w sercu.

Moje oczy zwrócone 

Ku tobie, a ty lecisz

Ku niebu.

Powiedz mu,

Że kocham. 

ANNA 
KOPROWSKA-GŁOWACKA

CHEŁMNO

1.

Zapadał zmierzch. Ostat-
nie promienie słońca, ni-

czym krwawa poświata zabar-
wiły wodę na wpół zarośnięte-
go jeziora, którego toń wyda-
wała się niewzruszona. Cza-
sami tylko jakiś pojedynczy liść 
oderwał się od gałęzi i wirując 
spadał, tworząc rozchodzące 
się kręgi. Siedząca na brzegu 
dziwna postać o krępym ciele 
porośniętym rudawym włosem 
i dużych piersiach zwisających 
aż na wydatny brzuch, wpatry-
wała się w ów taniec nierucho-
mym wzrokiem. Długie, pro-
ste włosy opadały na twarz, w 
której uwagę zwracały wąskie 
oczy o żółtawych źrenicach. 

Mawia się, że szum opadają-
cych liści jest najcichszym szep-
tem natury i ona najwyraźniej 
słyszała każde wypowiedzia-
ne przezeń słowo, rozumiała ich 
znaczenie. Kołysała się miaro-
wo w tym rytmie, którego echo 
odnaleźć można w biciu ser-
ca i pulsowaniu krwi w żyłach. 
W ten właśnie sposób usypia-
ła trzymane w ramionach nie-
kształtne dziecko o cienkich 
kończynach i dużej głowie, po-
rośniętej gęstą szczeciną. Kwi-
liło żałośnie, lecz coraz ciszej i 
ciszej, pogrążając się w błogim 
śnie. Gdy tylko zasnęło, ułożyła 
je troskliwie pośród miękkiej tra-
wy i wstała. 

Zeszła wprost do jeziora, sta-
jąc po kostki w chłodnej wodzie. 
Przez chwilę spoglądała jesz-
cze na niebo czerwieniejące 
się po tym, jak życiodajne słoń-
ce zniknęło już za horyzontem. 
Cienie powoli zaczynały wypeł-
zać ze wszystkich zakątków 
lasu. Wielkimi krokami zbliża-
ła się ciemna, złowroga noc. W 
oddali ozwał się puchacz – znać, 
że Boruta1 jak każdego wieczo-
ru zmienił swą postać, by z wy-
sokości sprawdzić swoje rozle-
głe władztwo. Po chwili z pobli-
skiego drzewa sfrunął ptak o ja-
snobrązowych piórach z ciem-
nymi plamkami. Na okrągłej gło-
wie zwracały uwagę pęczki piór, 

WCIĄŻ DALEJ…
Urodziłam się 15 maja 1975 roku w Chełmnie. Na Uniwersyte-

cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycz-
nych ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z zakresu historii 
oraz podyplomowe Studia Polityki i Edukacji Regionalnej. Dodat-
kowo skończyłam Studium Psychologiczno-Socjologiczne w To-
runiu, uzyskując zawód specjalisty konsultanta do spraw perso-
nalnych. Pracowałam jako nauczycielka, sekretarka i referent ad-
ministracyjny.  Jestem laureatką kilku konkursów i autorką 
książek: „Legendy i podania Ziemi Chełmińskiej”, „Czarownice z 
Pomorza i Kujaw”, „Duchy, zjawy i ukryte skarby” oraz „Legendy i 
opowieści z czasów wojen polsko-szwedzkich”. Obecnie pracuję 
nad kontynuacją „Duchów…” i nad powieścią, której akcja osadzo-
na jest w dobie konkwisty. Kilkanaście moich wierszy ukaże się w 
tym roku w almanachu poetyckim. Współpracuję także z wydaw-
nictwami jako recenzentka. 

„Racława”, której pierwszy odcinek można przeczytać tu wła-
śnie w „Filantropie”, to opowieść z czasów przełomu końca wie-
rzeń naszych przodków i początków chrześcijaństwa. 

Moje główne zainteresowania to historia, literatura, fotografi a, 
techniki dywinacyjne (przepowiadania przyszłości), podróże, psy-
chologia i muzyka.  

Niezwykle bliska jest mi dewiza cesarza Karola V Habsbur-
ga „plus ultra” (wciąż dalej) i staram się nią kierować w codzien-
nym życiu. To motto wynika z mojego życia, w które są wpisane 
trzy nieuleczalne schorzenia: stwardnienie rozsiane (SM), astma 
oskrzelowa i wada rozwojowa kręgosłupa. 

ANNA KOPROWSKA-GŁOWACKA

Rada 
języka
migowego

Po raz drugi spotkała się 
Polska Rada Języka Migo-

wego. Jednogłośnie funk-
cję przewodniczącego Rady 
powierzono profesorowi Bog-
danowi Szczepankowskiemu. 

Ustalono, że Rada zajmie 
się między innymi funkcjono-
waniem w praktyce zapisów 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
roku o języku migowym i in-
nych środkach komunikowa-
nia się, językiem migowym w 
edukacji dzieci niesłyszących 
oraz przeglądem obowiązują-
cych przepisów dotyczących 
biegłych sądowych, tłumaczy 
przysięgłych, a także przepi-
sami związanymi z edukacją 
osób niesłyszących. Podejmie 
także działania mające na celu 
standaryzację kryteriów, jakie 
powinni spełniać tłumacze ję-
zyka migowego i wykładowcy 
tego języka. 

W planach jest również 
opracowanie i wdrożenie za-
sad weryfi kacji wykładowców 
i lektorów oraz popularyza-
cja problematyki języka migo-
wego.

Zwrócono się z prośbą o 
zgłaszanie propozycji tema-
tów, jakimi powinna zająć się 
Polska Rada Języka Migowe-
go w obecnej kadencji. Propo-
zycje można przesyłać na ad-
res mailowy: katarzyna.dusz-
czyk@mpips.gov.pl awa

zaś wielkie, zaokrąglone skrzy-
dła szybko rozcinały powietrze. 
Ogromne, pomarańczowe źreni-
ce na mgnienie oka zatrzymały 
się na zgarbionej postaci przy je-
ziorze. Przeleciał jednak tuż nad 
jej głową i usiadł gdzieś wśród 
gałęzi wielkiego dębu. Rozległo 
się głośne pohukiwanie. 

Zaszumiały cicho liście poru-
szone nieco gwałtowniejszym 
podmuchem wiatru. Drgnęła 
niespokojnie, czujna niby zwie-
rzę. Przez chwilę zdało się jej, że 
liście zaśpiewały:

- Racła…wa…. Racła…wa….
Zamyśliła się. Jej usta poru-

szyły się bezgłośnie, jakby stara-
jąc się powtórzyć dawno nie sły-
szane, a przecie tak jej niegdyś 
bliskie słowo: 

– Racła… wa… Racła…wa… 
Racława!

Pamięć zdała się w owej chwi-
li ostrzem zimnego sztyletu. Ból, 
który przeszył jej serce, był zbyt 
potężny, by nie wyrwać z ust 
jęku. Wszak słyszała to słowo 
nie jeden raz… Wielokrotnie wo-
łano ją tym mianem, lecz bardzo 
dawno temu… Wiele lat już chy-
ba minęło, odkąd usłyszała je po 
raz ostatni. Wówczas jeszcze w 
jej żyłach płynęła krew, a w piersi 
biło serce. Opuściła wzrok wpa-
trując się w swoje odbicie w wo-
dzie.

Stało się jednak coś dziwnego. 
Srebrzysta mgła otuliła jej postać 
i zamiast ohydnej istoty porosłej 
włosami dojrzała nagle kobie-
tę o rudych włosach, łagodnym 
uśmiechu i jasnej twarzy nazna-
czonej licznymi piegami, które 
śmiertelni nazywają czule po-

całunkami słońca. Jej drobna po-
stać, odziana w szaro-niebieską 
suknię, nie skrywała ciąży. In-
stynktownie, opiekuńczym ge-
stem osłaniała brzuch, w którym 
rozwijało się nowe, jakże umiło-
wane życie.

Wpatrująca się w wodę od-
mienica2 zamarła z wraże-
nia. Dłonie o długich palcach i 
ostrych pazurach przypomina-
jących krogulce, niemal instynk-
townie powtórzyły ów pełen tro-
ski gest. Jej brzuch był jednak 
zupełnie płaski. Nie było w nim 
tego życia, do którego miłość 
czuła tak silnie, jeszcze w owym 
czasie, gdy nie mogła go ujrzeć. 
I przecież nigdy go nie ujrzała… 

Postać w jeziorze zamgliła się 
i rozpłynęła, niknąc wśród drob-
nych fal na wodzie. W wąskich 
oczach dziwnej istoty pojawiły 
się łzy… Łzy zrodzone ze wspo-
mnień i bólu, którego nie zapo-
mniała nawet po tak wielu la-
tach, jakie minęły od czasu, gdy 
przestała być kobietą.

Kobieta… To jedno słowo za-
wierało w sobie tak wiele zna-
czeń. Zapomniane już kształty, 
delikatność ciała i uroda, którą 
podziwiało wówczas tak wielu… 
Wśród nich zaś ten jeden męż-
czyzna, który sprawił, że świat 
cały zaczął się mieścić w biciu 
ich serc; w tęsknocie, gdy byli 
rozdzieleni i w radości wspólnie 
spędzanych chwil.

Kiedy to było? Nie potrafi ła od-
powiedzieć sobie na to pytanie. 
Dni, miesiące, lata… Czas płynął 
nieubłagalnie, zacierając w pa-
mięci owe dni, kiedy była czło-
wiekiem. Nie pamiętała już na-
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wet, jak to się stało, że zmieniła 
się w tę szkaradną istotę. Tylko 
ona jednak wiedziała, jak wiele 
by dała, ażeby stać się na powrót 
śmiertelną; by odzyskać dziecię, 
którego nigdy nie ujrzała i które-
go nie miała możliwości utulić w 
spragnionych ramionach… To, 
które miała teraz, nie było tym 
upragnionym. A gdyby tak…? 

Jej wzrok padł mimowolnie na 
niekształtne dziecko, które spało 
spokojnie wśród gęstej trawy. Ni-
czym błyskawica, która rozcina 
zachmurzone niebo, przemknę-
ła przez jej głowę myśl. A gdy-
by tak zdobyć ludzkie dziecko? 
Może wówczas przekleństwo, 
które uczyniło z niej tę stworę, 
przestałoby działać i wróciłaby 
do dawnej postaci? Wystarczy-
łoby zakraść się do jakiejś cha-
ty i porwać niemowlę. To zaś 
nie było takie trudne… Zwłasz-
cza, gdyby tak połączyć pragnie-
nie dziecięcia z szansą na do-
konanie zemsty… Wszak czło-
wiek, który wyniósł ją niegdyś 
na szczyt szczęścia, by jeszcze 
szybciej strącić w otchłań roz-
paczy, miał żonę i dziecko, któ-
re niedawno przyszło na świat… 

Nie byłaby to zresztą zwy-
kła zemsta za cierpienie, ale do-
konany akt sprawiedliwości. 
A przecież miała ku temu pra-
wo – prawo większe, aniżeli to 
spisane przez ludzi i zamknię-
te w bezdusznych słowach; nie-
pisane prawo pomsty za zada-
ny ból i za cios, który pozbawił ją 
wszystkiego. W owej zaś chwi-
li, zgodnie z wolą Welesa3, po-
tężnego Pana Nawii i Złożonych 
Przysiąg, to ona była prawem.

Wspomnienia wróciły niosąc 
ze sobą nieprzemijający ból. Co 
prawda, niewiele już pamięta-

Spojrzała na niego zaskoczo-
na; zdumienie odbiło się w jej 
niebieskich oczach. Nie takiej re-
akcji oczekiwała. 

– Ależ, Barnim… Urodzę two-
je dziecię, owoc naszej miłości. 

– Żartujesz sobie?! Prawda, że 
żartujesz?! 

– Nie. Myślałam, że i ty się ura-
dujesz… 

– Miałbym się radować tym, 
że chcesz zniszczyć moje ży-
cie?!

Racława otworzyła szerzej 
oczy, nie dowierzając słowom, 
które usłyszała. Jej ukochany nie 
mógł być przecież tak okrutnym 
i nieczułym człowiekiem; nie 
mógł odrzucać ucieleśnienia mi-
łości, którym było ich dziecko i 
tak bez wahania przekreślać ich 
uczucia. Potrząsnęła głową. 

– To przecież nasze życie… 
Mówiłeś, że mnie miłujesz… 

– Ale nie mówiłem, że chcę 
cię poślubić! 

– Jak to? Sam powtarzałeś, że 
chcesz ze mną spędzić całe ży-
cie… 

– Nigdy ci niczego nie obiecy-
wałem! 

– Barnimie… – jej głos zadrżał, 
załamał się. Łzy dwoma stru-
mieniami popłynęły po bladych 
policzkach. 

Stanął nad nią pełen gniewu 
i nieskrywanego żalu. Oskarży-
cielskim gestem wyciągnął w jej 
stronę rękę. 

– Wiedziałaś doskonale, że 
moje życie nigdy nie będzie tak-
że twoim! Ty zaś zrobiłaś to 
umyślnie! Myślisz, że w ten spo-
sób zmusisz mnie do ślubu? My-
ślisz, że możesz zagrać dziec-
kiem? O nie! Nie zniszczę sobie 
życia, nie przekreślę przyszłości 
tylko dlatego, że ty spodziewasz 
się dziecka! 

– Barnimie… – serce jej biło 
coraz głośniej, chwilami zagłu-
szając jej własne słowa. – Nicze-
go nie zrobiłam umyślnie… I mó-

wię o naszym dziecku… Moim i 
twoim… zrodzonym z naszej mi-
łości… 

– To jest twoje dziecko! 
Odejdź! Idź precz! 

– Zatem porzucisz mnie?! Od-
trącisz nas oboje? – zapytała ci-
cho. – Wiesz, że cię kocham… 
Zawsze kochałam… 

– …więc nie powinnaś nisz-
czyć mi życia! 

– Barnimie, nie chcę tego… Ale 
i ty nas nie opuszczaj… Ja tobie 
zawierzyłam całą siebie, a ty…

W bezgranicznej rozpaczy 
uczepiła się jego kolan; utkwiła 
zapłakane oczy w tak umiłowa-
nej twarzy. Największe szczę-
ście rozpadło się w jednej chwili 
na milion kawałków ostrych ni-
czym sztylety, lśniących od wy-
lanych łez. Próbował się od niej 
uwolnić; pozbyć się tego nie-
oczekiwanego ciężaru, jakim 
stała się jej miłość. Nie wzruszy-
ły go ani łzy, ani zaklęcia szep-
tane błagalnym tonem. Miał inne 
plany – plany, w których nie było 
miejsca dla ubogiej Racławy. Nie 
mogła mu ich zniweczyć. Gniew 
przesłonił mu oczy; rozpaczliwa 
desperacja, by ostatecznie za-
kończyć ten nieszczęsny zwią-
zek, skłoniła do działania. Szar-
piąc się z nią, chwycił ciężki ka-
mień i uderzył. Rozległ się tylko 
jeden krzyk i tupot oddalających 
się kroków. Po chwili nad brze-
giem jeziora zaległa cisza… 

Krew powoli płynęła z rozbi-
tej głowy. Wsiąkała w zieleniącą 
się trawę, przydawała barwy bia-
łym kwiatom. Racława nie czuła 
już nic, wpatrzona niewidzącymi 
oczyma w obłoki płynące wolno 
po lazurze nieba. Minął dzień, 
ciemna noc spowiła swym cału-
nem okolicę. I wówczas to z cia-
ła martwej kobiety podniosła się 
dziwna postać o wąskich oczach 
płonących żółtym blaskiem. Zro-
dziła się Mamuna…

cdn.

Racława

1  Boruta - demon, władca lasów zwany także Dziadem Borowym i Leszym. Zrodzo-
ny z ducha pustelnika albo człowieka, który zmarł nagle w lesie. Władał dzikimi 
zwierzętami, strzegł lasów i drzew. Ludziom ukazywał się pod postacią wilka, pu-
chacza, niedźwiedzia, dzika, zająca lub jako wir powietrzny. Zwodził wędrowców 
na manowce, przeganiał grożąc sękatym kijem, wysypywał jagody i grzyby z ko-
szyków; bywało jednak, że chronił zagubione w lesie dzieci przed dzikimi zwierzę-
tami i zbójcami. Składano mu w ofi erze chleb, sól, kaszę i słodycze. 

2  Odmienica - zwana także mamuną, boginką lub dziwożoną była demonem zrodzo-
nym po śmierci z duszy starych panien, kobiet, które zmarły będąc w ciąży oraz z 
dusz zabitych lub porzuconych dzieci z nieprawego łoża. Mieszkała w krzakach i w 
zaroślach wokół zbiorników wodnych. Po zachodzie słońca przesiadywała w wo-
dzie. Wyglądała jak młoda i piękna dziewczyna, lub jak brzydka stara kobieta poro-
śnięta rudym futrem, ze zwisającymi piersiami, które mogła zarzucać przez ramię na 
plecy. Na głowie nosiła czerwoną czapeczkę. Była niebezpieczna dla kobiet w cią-
ży i młodych matek. Zsyłała gorączkę, zmuszała do wymiotów oraz wywoływała 
puchniecie stóp i senne koszmary. Potrafi ła kraść noworodkowi cień albo porywać 
dzieci i podrzucać własne. 

3  Weles - bóg przysiąg, zaświatów i magii, władca Nawii. Wyobrażano go sobie jako 
starca z siwą brodą lub czarnego kudłatego kozła. Mieszkał w krainie zaświatów, 
gdzie zasiadał na złotym tronie i wypadał ludzkie dusze. Do niego zwracali się tak-
że kupcy, poeci i muzycy. Ostatni pęk kłosów, który pozostawał na zżętym polu na-
zywano brodą Welesa.

ła z tego, co wydarzyło się przed 
laty, lecz ostatnie chwile powra-
cały czasami niczym obrazy ze 
snu, z którego wciąż nie mogła 
się obudzić. 

*
Ten sam brzeg jeziora, na któ-

rym teraz się znajdowała, był 
wówczas jedynym milczącym 
świadkiem dramatu. To właśnie 
tutaj Racława spotkała się z uko-
chanym. Przyszedł na umówio-
ne spotkanie, a jakże! Jakiż męż-
czyzna odmówiłby schadzki 
swej kochance? Nie spodziewał 
się jednak tego, co usłyszy. Mło-
da kobieta, drżąca ze zniecierpli-
wienia, miała bowiem dlań nie-
zwykłą wiadomość. Jej serce się 
radowało, a oczy lśniły niezwy-
kłym blaskiem. Gdy ujrzała, jak 
nadchodzi, wyciągnęła rado-
śnie ręce, by paść mu w ramio-
na i zdradzić największą tajem-
nicę – tajemnicę nowego życia. 

– Racławo! – zawołał rado-
śnie, obejmując ją i przyciągając 
do siebie. 

– Kochanie – szepnęła obej-
mując ramionami jego szyję. 
Nie chciała zwlekać; nie chcia-
ła przedłużać tej chwili, która 
miała napełnić serca obojga nie-
wyobrażalną radością i bezkre-
snym szczęściem. – Nasza mi-
łość została pobłogosławiona. 
Pod sercem noszę twoje dzie-
cię…

To, co się wydarzyło po owych 
słowach, przeszło najśmielsze 
wyobrażenia Racławy. Barnim 
nie porwał jej w ramiona, nie 
okazał radości, jakiej oczekiwa-
ła. Niespodziewanie odtrącił ją 
od siebie tak silnie, że upadła na 
trawę. 

– Co takiego?!
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Lech
Konopiński Fraszki

ŚMIERĆ KUPCZYKA
Umarł Polak, umarł!
Już leży na desce!
Zmarła jego duma.
Kraj sprzedał za bezcen.

DUMNY
Wreszcie spokój mam 
błogi!
– wyznał nam z miną 
pawia,
kiedy stanął na nogi,
które innym podstawiał.

WSZYSTKO PŁYNIE
Jest wyznawcą tej idei,
która mówi: „Panta rei”
i najwyżej sobie ceni
to, co płynie do kieszeni. 

PRZEMIJANIE
Nic nie trwa wiecznie
I słońce się wypali.
I znajdzie się taki,
Co Unię obali.

SPRAWY WZNIOSŁE
Najwięcej 
myśli wzniosłych
bezmyślne
znają osły. 

WYSOKA CENA
Za cenę głupoty
szczęście możesz kupić!
Choć każdy wie o tym,
nikt nie chce być głupi

KARIERA
Nie miał własnego
stanowiska
i stanowisko
przez to zyskał.

REFORMATOR
Po to burzyć 

świat zaczyna,
by budować
na ruinach. 

DIABEŁ I JA
Pod wieżą Babel 
spotkał mnie szatan.
Milczał we wszystkich 
językach świata. 

PODWŁADNI
Swoich podwładnych 
trzeba cenić!
Z nich wyrastają 
przełożeni.

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

BEZMYŚLNOŚĆ
Komu brak koncepcji.
Sięga po unijne
Niezawodne środki
Antykoncepcyjne. 

BOŻENA
To fajna laseczka,
Ale tak pobożna,
Że się z nią za bardzo
Dogadać nie można. 

EKSHUMACJA
Żywi liczą,
Że będzie im znana
Tajemnica
Do grobu zabrana. 

GAWĘDZIARA
Gadała, gadała
Aż mu naga dała.

ZDRADA
Zadurzony
Zad u żony. 

POBUDLIWOŚĆ
I ta nie mis
Podnosi zwis.

RÓWNOŚĆ
W noce poślubne
Będą pedały
Dzieciątka sobie
Adoptowały.

MAGISTRALA
Nie ma dojazdu
Autostradą,
Gdzie zamiast asfalt
Lachę kłada. 

WYBUCHOWOŚĆ
Krzyknął niewypał
Raz do sapera:
Było uważać,
Jasna cholera!

20
11 

r.
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Kazimierz
Graczyk
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Aforyzmy
•  Biedak zawsze jest 

sobą, bo na innego go 
nie stać.

•  Kasa państwowa ma 
swoich kasjerów i 
kasiarzy.

•  Jeśli polityk deklaruje, 
że chce szczęśliwej 
Polski, niech wyjaśni: 
dla kogo?

•  Poznasz pana po 
podwładnych.

•  Rządzący się licytują, 
rządzeni płacą odsetki.

•  Prawdziwe reformy to 
te na… cztery litery.

•  Skoro demokracja 
działa jak narkotyk, 
strzeż się jej 
przedawkowania.

•  Młodość – rozbieg 
przed niewiadomą.

•  Ambitny mężczyzna: 
wszystko mu wisi 
oprócz interesu.

•  Kto najpewniej w górę 
pnie się? Familianci i 
kolesie. 

– Towarzyszu kierowniku – 
zagadnął inżyniera Pawlikow-
skiego ni to żartem, ni ofi cjalnie 
pierwszy sekretarz Podstawowej 
Organizacji Partyjnej Józef Józe-
fi ak. – Musimy porozmawiać z 
mistrzem Jurkiem Zółkiewskim, 
zwanym Hetmanem. 

– Wiem… – w głosie Pawli-
kowskiego można było wyczuć 
brak zainteresowania tym, co 
chciał powiedzieć Józefi ak. – A 
po drugie, przestań z tym towa-
rzyszem! Lepiej od razu mów, co 
z tym Hetmanem. 

– Wczoraj w komitecie była 
jego żona, prosiła, żeby z nim 
porozmawiać, jak trzeba, to i 
ukarać. Skarżyła się, że nasz 
Jureczek wraca do domu pod 
wpływem alkoholu, i to dość 
późno. 

– Jurek pod wpływem alkoho-
lu?! To dziwne, bo nawet nie sły-
szałem, aby on pił wódkę! Wła-
ściwie co ja mam do tego, ja 
mam produkcję na głowie. Se-
kretarzu, to twoja broszka i 
związków zawodowych. Ja nie 
będę się pierdołami zajmował! 

– Ależ kierowniku… 
– Żadne ależ. A co ty masz 

do roboty? Bierz Kowalskiego, 
a później Jureczka i załatwiajcie 
tak, aby pani Zółkiewska była 
zadowolona. 

Po tych słowach Pawlikow-
ski szybkim krokiem udał się w 
stronę przędzarek. 

*

– Jurek, chciałbym, żebyś był 
z nami szczery – rozpoczął Jó-
zefi ak niczym milicjant śled-
czy. – Obaj z Wojtkiem (tu wska-
zał na Kowalskiego) nie widzie-
liśmy cię pijanego, a tymczasem 
twoja żona, będąc w komitecie, 
skarżyła się, że kilka razy w ty-
godniu przychodzisz do domu 
późno i pod wpływem alkoholu. 
Co masz do powiedzenia? 

– Oj, zaraz pijany – Hetman 
nie ukrywał zaskoczenia. – Cza-
sem łyknę z kolegami… 

– Ty?! Pierwsze słyszę – prze-
rwał Kowalski. – Byłem pewien, 
że nie pijesz, bo jesteś chory… 

– Jestem chory, ale to nie zna-
czy, że całkowicie nie mogę, 
mam panować nad sobą i tak 
postępuję – Zółkiewski, mimo 
że znany z szelmowskiego hu-
moru, teraz był dziwnie spokoj-
ny. – Ale wy jakieś bajki macie na 
mój temat. 

– To chyba nie bajki, Jurecz-

Aforyzmy
•  Dla wielu koło fortuny 

tkwi nieruchomo.

•  Najbardziej bolesna jest 
krzywda doznana od 
najbliższych.

•  Zapatrzeni w 
przyszłość nie widzą 
rzeczywistości. 

•  Zabijanie bywa 
morderstwem lub 
bohaterstwem.

•  Sztukę niszczenia 
człowiek opanował do 
perfekcji. 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Naprawdę 
dobry pomysł 
ku – udawał powagę Kowalski. 
– Była w komitecie twoja żona i 
skarżyła się, że od pewnego cza-
su wracasz późno do domu i to 
dobrze wstawiony. 

– A o to chodzi – tu Zółkiew-
ski zaczął się tajemniczo uśmie-
chać. – Po prostu zostałem do 
tego zmuszony przez moją ko-
chaną małżonkę… 

– Jak to?! Żona zmusza cię do 
picia? 

– A tak! Nie sypiamy ze sobą 
od roku. To sąsiadka, a nie żona! 
No to poznałem pewną panią, 
spotykamy się kilka razy w ty-
godniu, a żeby żona nic się nie 
domyślała, przed wejściem do 
bloku wypijam ćwiartkę wódki 
i udaję pijanego. Wchodząc do 
mieszkania podśpiewuję. Ona 
wyzywa mnie od alkoholika, a ja 
spokojnie kładę się spać. To tyle 
mojej tajemnicy z piciem. 

– Nie! – Józefi ak nie ukrywał 
zdziwienia. – To tylko ty mogłeś 
coś takiego wymyślić! Ale… 

– Ale – podchwycił Kowal-
ski – nie wiadomo, co gorsze. 
W każdym razie jedno i dru-
gie prowadzi do rozwodu. Mu-
sisz przerwać to postępowanie, 
bo może skończyć się zwolnie-
niem z pracy. Radzę ci, abyś do-
gadał się z żoną i razem udajcie 
się do seksuologa albo psycho-
loga. Przecież szkoda tych prze-
żytych wspólnie lat. A poza tym 
co dzieci na to powiedzą. 

– Wojtek ma rację – poparł go 
Józefi ak. – Nie oczekujemy od 
ciebie, że zaraz się zmienisz. Zo-
stawiamy ci, powiedzmy, dwa 
dni, a ty przemyślisz swoje po-
stępowanie i sam przyjdziesz, 
aby powiadomić nas o swojej 
decyzji. A teraz, proszę, zostaw 
nas, bo mamy jeszcze inne pilne 
sprawy… 

– Wiesz co, Wojtuś? – ode-
zwał się Józefi ak, gdy tylko Het-
man wyszedł. – Ten pomysł Jur-
ka wcale nie jest głupi… 

– Masz zamiar go wykorzy-
stać?! Przecież przekroczyłeś 
pięćdziesiątkę! – nie mógł po-
wstrzymać się Kowalski. – Że też 
ci jeszcze takie rzeczy po głowie 
chodzą… 

– Przestań – jakby zmieszał 
się Józefi ak. – Pogadać nie moż-
na? 

– Pogadać może i można. Tyl-
ko pamiętaj, od pogawędki do 
czynu to już mały krok. 

– Wojtek, przestań! Nie za-
mierzam go naśladować. Ale 
czy to nie wspaniały pomysł? 
Trafi a ci się dziewczyna, idziesz, 
później przed drzwiami wypi-
jasz wódkę i jesteś kryty. 

– Może i masz rację – zgodził 
się Kowalski. – Pomysł niczego 
sobie. Ale nigdy nie myślałem… 

– Czego nie myślałeś? 
– Że ty masz takie myśli. Zda-

wało mi się, że w partii są ludzie 
stateczni, nauczyciele prawości. 
A tu coś takiego… – w głosie Ko-
walskiego można było wyczuć, 
że wykorzysta tę sytuację do ja-
kiejś wesołej historyjki. 

– Oj przestań! – nastroszył się 
Józefi ak. – Przy tobie nie można 
nawet pomyśleć. 

– A myśl sobie. Ja też sobie te-
raz myślę. 

– O czym?! 
– Teraz to my obaj rozma-

wialiśmy z Jurkiem. Ale kogo 
wezmę do rozmowy, gdy two-
ja żona przyjdzie ze skargą? A, 
już wiem! 

– No, ciekawe… – zaintereso-
wał się nie na żarty Józefi ak. 

– Jest tylko jedna osoba. 
– Pawlikowski? 
– Nie. Przewodniczący So-

lidarności – odrzekł tłumiąc 
śmiech Kowalski. 

– Co?! To niemal zdrada! 
– Tak? A ty wobec swojej 

żony? 
– Wojtuś, lepiej już idź, bo ci tu 

czymś przyleję!
– To już trzeci niecny czyn – 

odrzekł tłumiąc śmiech Kowal-
ski i wyszedł z sekretariatu. 

*

Jeszcze tej jesieni podczas 
wycieczki na grzyby Józefi ak już 
podnosił szklaneczkę z wódką 
do ust, gdy Kowalski nagle za-
pytał: 

– Józiu, o której wracasz do 
domu? 

– Żeby cię jasna cholera! – za-
klął Józefi ak. – Chłopaki, ja nie 
mogę pić.

Po czym oddał nietkniętą 
szklankę innemu, co wywołało 
ogólne zdziwienie. 

Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA
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Skojarzył ruiny Warsza-
wy z tymi, które zobaczył 

we Wrocławiu. Tragedię obu 
miast. Pomyślał: gdzie teraz 
jest Beatka? Czy znaleźli ja-
kąś wolna dziuplę w ruinach 
swojego miasta? Koniecz-
nie musi do niej napisać, na 
adres ciotki otwockiej, jakie 
to on sam ma kłopoty. Prze-
cież obiecał, przecież o niej 
nie zapomniał… Nawet kie-
dy znalazł się w nowo odda-
nym kinie „Warszawa”, czuł 
jej obecność przy sobie i sły-
szał jej uroczy szczebiot. 

Niebawem chłopcy na do-
bre zadomowili się we Wrocła-
wiu. Znaleźli pracę w łączności. 
Wprawdzie prymitywną, przy 
układaniu kabli, ale na początek 
dobre i to. To pozwoliło im po-
czynić starania o stałe miejsca 
dla swoich rodzin, które zamie-
rzali tu sprowadzić. Mimo że Hi-
tler rozpętał drugą wojnę świa-
tową, to jednak trochę było im 
żal Niemców, którzy stopniowo 
opuszczali swoje miasto i wyjeż-
dżali do centrum swojego kraju. 
Kto jak kto, ale Kresowiacy, któ-
rzy przeżyli jeszcze większą ge-
hennę, współczuli przesiedleń-
com. Zresztą ta cała wędrów-
ka narodów odbyła się za zgodą 
wielkich mocarstw.

Kiedy Jóźko ze Lwowa, Tadzio 
ze Stanisławowa i Bartek z Wo-
łynia otrzymali już przydziały na 
mieszkania, ruszyli po swoje ro-
dziny do Tarnowa. I stamtąd, 
nie bez oporów, przywieźli je do 
Wrocławia, gdzie czekały już na 
nich przygotowane mieszkania. 
A że wszystkie rodziny znalazły 
się w jednej kamienicy, było im 
znacznie łatwiej przystosować 
się do nowych warunków. Natu-
ralnie, trzeba było to nowe lokum 
jakoś poświęcić, więc zgodnie 
ze zwyczajem wystrzelił zdo-
byczny szampan, a potem czę-
stowali się kresowymi nalewka-
mi. Aby dodać sobie animuszu, 
zaczęli śpiewać kresowe piosen-
ki. Ponieważ pani Górecka mia-
ła nadal piękny głos, prosili, żeby 
im zaśpiewała solo stare pieśni: 
„Puchowy śniegu tren”, „Czajkę” 
i inne. Dołączyli do niej, gdy za-
inicjowała „Flisaka”, w którym „…
każdy gdzieś na brzegu zostawił 
serce swe…”, a potem „…Góralu, 
czy ci nie żal odchodzić od stron 
ojczystych…”. Bo wszyscy prze-
cież wiedzieli, że jednocześnie 
śpiewali o swoich sercach, któ-
re w jakimś sensie zostały tam, 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Na przełomie 
tysiącleci(37)

na wschodzie, w krainach swe-
go dzieciństwa, młodości, a tak-
że przeżytych tragedii.

Kiedy zdawało się, że osią-
gnęli jakąś stabilizację, a nawet 
polubili to miasto z jego piękny-
mi zabytkami, parkami, stadio-
nem olimpijskim, a nawet z tym 
tak różnorodnym Placem Grun-
waldzkim, Jóźko i Tadziu otrzy-
mali wezwanie do Ludowego 
Wojska. W komendanturze za-
proponowali im wyjazd do Pod-
ofi cerskiej Szkoły Łączności w 
Sieradzu. Mówili im, że zdobę-
dą tam konkretny zawód. Chłop-
cy namawiali Bartka, żeby do 
nich dołączył. Tylko… no wła-
śnie, czas był niepewny. W la-
sach ukrywali się byli partyzan-
ci. Trzeba było zdecydować: iść 
do wojska – czy do lasu? Prze-
głosowali, że na razie pójdą do 
„woja”. A potem, jak trzeba bę-
dzie, pójdą do „leśnych”. Ale za-
wsze razem.

WOJSKOWE
MARZENIA

Jak chłopcy postanowili, tak 
się niebawem stało. Razem zna-
leźli się w Podofi cerskiej Szkole 
Łączności, która stacjonowała w 
Sieradzu. Zawsze to lepiej uczyć 
się w szkole, aniżeli czołgać się 
w piechocie po błotach i wbijać 
bagnety w szmaciane kukły, imi-
tujące iluzorycznego wroga. Na 
szczęście znaleźli się w tej sa-
mej kompanii, którą dowodził 
frontowy porucznik Okaba. Po-
dobno uczestniczył w zdobywa-
niu Berlina, o czym zresztą lu-
bił opowiadać. Żołnierze nawet 
go polubili, chociaż przy ćwi-
czeniach sprawnościowych nad 
Wartą wymagał skrupulatnie po-
konywania takich czy innych 
przeszkód. To on także na zaję-
ciach uczył śpiewać marszowe 
piosenki. I to nie tylko te znane 
z przedwojennych i wojennych 
czasów, ale także te inne, bar-
dzo trudne do śpiewania w mar-
szu. Na przykład pieśń o „Marze-
niach”, którą kompania chętnie 
śpiewała, gdy maszerowała w 
niedzielę do kościoła:

Marzenia się snują jak mary
i szaro, i smutno i źle. 
Ja lubię przy dźwiękach gitary

o tobie pomarzyć, mój śnie.
I marzyłbym dzisiaj o innej,
lecz postać twą widzę we mgle… 

Piosenki, a szczególnie ta o 
„Marzeniu”, tak spodobały się 
mieszkańcom miasta, a szcze-
gólnie dziewczętom, że masze-
rowały niejako obok kompanii 
miejskimi chodnikami aż do sa-
mego kościoła. Naturalnie, nie-
dzielny marsz był dobrowolny, 
ale który żołnierz nie chciał sko-
rzystać z okazji wyjścia z ko-
szar. Do tego w samym koście-
le i obok niego było tyle ładnych 
dziewcząt. Jak to Jóźko mawiał z 
lwowskim akcentem: „Ta ja dzie-
siaj muszę sobie jakąś dziewi-
cę namotać”. I często bywało, 
że udało się jakąś dziewczynę 
poznać, umówić się potem na 
randkę, do kina lub potańcówkę. 
Pewnej niedzieli, kiedy właśnie 
śpiewali te swoje „Marzenia”, 
Bartek zauważył, że wśród idą-
cych chodnikiem panienek znaj-
duje się zgrabna blondyneczka:

Pamiętam twe oczy kochane,
gdzieś jeszcze z dzieciństwa 
przez sen.
To takie dalekie rozstanie,
tyś inna, i ja już nie ten. 

Śpiewał jakby także dla niej. 
Wtedy ona, właśnie przy tej 
zwrotce, rzuciła kwiat w jego 
stronę, który udało mu się zła-
pać. Podziękował ukłonem i 
wpiął sobie w klapę munduru. 
Podziękował ukłonem i wpiął 
kwiat w klapę munduru. Potem 
już w kościele usadowił się tak, 
żeby być blisko dziewczyny. Czuł 
zapach jej włosów. Nie wiedząc, 
jak nawiązać rozmowę, popro-
sił dziewczę o pożyczenie ksią-
żeczki do nabożeństwa. A po-
tem się umówił i tak zaczęła się 
ich znajomość.

Widywali się jednak rzad-
ko. Częściej pisywali do siebie. 
W tym czasie o przepustkę nie 
było łatwo. Dyscyplina, zapew-
ne ze względów politycznych, 
jakby się wzmocniła. Dowódcą 
szkół: Ofi cerskiej Szkoły Łącz-
ności, Szkoły Podofi cerskiej i od-
działów gospodarczych był puł-
kownik. Bardziej Rosjanin niź-
li Polak. Zresztą było kilku ta-
kich „przyszywanych” ofi cerów 
w polskich mundurach. Jeden z 

nich był nawet bardzo lubiany. 
Wołodia, bo tak kazał się nazy-
wać, był bardziej kolegą aniżeli 
przełożonym. Do tego sypał ka-
wałami, które często związa-
ne były z jego pobytem na fron-
cie. Chłopcy z jego plutonu dzi-
wili się, że nie bał się opowia-
dać dowcipów w rodzaju: „Sał-
dat za borbu połuczył medal za 
wojnu, a sałdatka za p… czer-
wonu zwiezdu”. Czyli najwyższy 
order radziecki. Wołodia często 
stawał w obronie tych żołnierzy, 
którym inni przłożeni lubili da-
wać w kość, robiąc dodatkowe 
pobudki, demolując łóżka przez 
tak zwanego „lotnika”, względ-
nie karali „żabkami” za błahe 
przewinienia.

Najbardziej wartościowi byli 
ci ofi cerowie, którzy wykłada-
li podstawy elektro- i radiotech-
niki, zapoznawali ze schemata-
mi różnych radiostacji, z telefo-
nią i telegrafi ą. Naturalnie, każ-
dy uczeń musiał nauczyć się do 
perfekcji alfabetu Morse`a, by 
móc nadawać kluczem najczę-
ściej zaszyfrowane informacje. 
Te wszystkie lekcje i ćwiczenia 
były traktowane poważnie, po-
nieważ potem w cywilu mogły 
być potrzebne.

Co innego na tak zwanych 
zajęciach polityczno-wycho-
wawczych. Porucznik Wójcik, 
który je prowadził, zazwyczaj 
szedł na wszelkie ustępstwa i 
lubił, jak zadawano mu pyta-
nia, na które był w stanie odpo-
wiedzieć. Był niemal szczęśli-
wy, gdy któregoś z żołnierzy na-
wrócił na wiarę, czyli wyzwo-
lił z burżuazyjnych poglądów, 
jak mawiał. Kiedy jednak trafi ł 
na zadziornych słuchaczy, któ-
rzy zadawali mu trudne pyta-
nia, często dotyczące utracone-
go Lwowa i Wilna, wtedy wsta-
wał z krzesła i gromkim głosem 
rzucał rozkaz: 

– Siadać! Nie pytać! Nie ga-
dać!

W tym stanie rzeczy spotka-
nia Bartka z Terenią stały się 
czymś nadzwyczajnym. Koledzy 
się z niego nabijali, że tak się z 
nią cacka. Inni chwalili się swo-
imi licznymi „zaliczeniami”. 

cdn.
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Wszyscy mieszkańcy Po-
znania, którzy mają psa, 

powinni do 30 kwietnia tego 
roku uiścić opłatę w wysoko-
ści 55 złotych. W przypadku 
nabycia psa po tym terminie 
opłata musi być uregulowa-
na po 14 dniach od momen-
tu, gdy staliśmy się jego wła-
ścicielem. 

Wśród zwolnionych z opłat 
są osoby mające ustalony 
znaczny stopień niepełno-
sprawności, wynikający z prze-
pisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej. W tym przy-
padku konieczne jest orzecze-
nie o stopniu niepełnospraw-
ności. Płacić nie musi także 
osoba niepełnosprawna ma-
jąca psa asystującego z odpo-
wiednim certyfi katem. Psa bez-
płatnie można mieć również 
wtedy, gdy skończyło się 65 lat i 
prowadzi się samodzielnie go-

spodarstwo domowe (wyma-
gane jest oświadczenie o sa-
modzielnym prowadzeniu go-
spodarstwa domowego). 

Nie płacą za psiaka podat-
nicy podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych, właścicie-
le psa poddanego kastracji lub 
sterylizacji (zaświadczenie od 
weterynarza, książeczka zdro-
wia psa z wpisem o zabiegu) 
oraz właściciele psów wzię-
tych z poznańskiego Schroni-
ska dla Zwierząt przy ulicy Bu-
kowskiej 266 (umowa adopcyj-
na lub zobowiązanie do opie-
ki nad psem wziętym ze schro-
niska podpisane przez właści-
ciela). 

Aby skorzystać ze zwolnie-
nia, należy dostarczyć wyma-
gane dokumenty do Wydzia-
łu Finansowego Urzędu Mia-
sta Poznania przy ulicy Libelta 
16/20. awa 

Kto nie płaci 
za psa 

Bezpiecznie w mieście KRZYSZTOF 
MURKOWSKI

Podróż

Jeszcze 
dojść tam musimy
Gdzie ptaki
śpiewają dla nas
Tę najpiękniejszą
pieśń życia
Tam gdzie każdemu
Będzie najpiękniej 
Wtedy 
razem rozbijemy
Nasze wspaniałe
niebo
I nabierzemy 
znów siły 
By  iść do przodu
Wtedy nawet
Jeśli burza
przyjdzie
Nie złamie nam
już karku

Kazimiera Pikulik z Koła 
nr 54 Polskiego Związ-

ku Emerytów Rencistów i In-
walidów oraz Klubu Senio-
ra „Złota Jesień” na os. Po-
wstań Narodowych Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osie-
dle Młodych” w Poznaniu 13 
lutego miała obchodzić jubi-
leusz stu lat życia. 

Niestety, zmarła wcześniej. 
W piątek 15 lutego w Domu 
Kultury „Jagiellonka” odby-

ło się spotkanie poświęcone 
jej pamięci. Przewodniczący 
koła Zbigniew Jenek powitał 
córkę pani Kazimiery Boże-
nę Zielonacką i przekazał jej 
różę oraz zdjęcie matki. Przy-
pomniał działalność pani Ka-
zimiery w PZERiI. Barbara Ga-
jewska wspominała Kazimie-
rę Pikulik jako sąsiadkę. Pa-
mięć zmarłej uczcił chór „Bel 
Canto”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Każdy, kto jest zaintereso-
wany bezpłatnym otrzymy-

waniem wiadomości w postaci 
sms-ów o sytuacjach kryzyso-
wych w mieście, zagrażających 
życiu i zdrowiu oraz o koniecz-
ności ewakuacji z określonych 
rejonów, powinien zarejestro-
wać się w serwisie informacyj-
nym.

Wiadomości będą wysyłane z 
Centrum Zarządzania Kryzyso-

wego. To bardzo ważne dla tych, 
którzy chcą uchronić się przed 
utratą zdrowia a nawet życia 
oraz swojego dobytku. Aby sko-
rzystać z tego rodzaju możliwo-
ści należy na numer 661 000 112 
wysłać wiadomość SMS (opła-
ta według cennika sieci z której 
korzysta użytkownik telefonu) z 
treścią przypisanego kodu reje-
stracyjnego. Jeżeli chcemy zrezy-
gnować z otrzymywanych wia-

domości wysyłamy sms z odpo-
wiednim kodem z tabeli. 

Bliższe dane oraz zasady 
działania Samorządowego In-
formatora SMS znajdują się na 
stronie:http://www.sims.pl/,  
zaś kody dla poszczególnych 
dzielnic Poznania, niezbędne w 
celu uzyskania bezpłatnych in-
formacji, są dostępne pod adre-
sem: http://www.sisms.pl/pl/
strefa_mieszkanca. awa

Pamięci pani Kazimiery
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Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym Koło w Po-
znaniu 5 lutego zorganizowa-
ło fantastyczny, karnawałowy 
bal przebierańców w kolorowo 
przystrojonej sali H. Cegielskie-
go przy ulicy 28 czerwca 1956 r.

Czarownice, kowboje, 
diabły i anioły

Na zabawie spotkali się 
uczestnicy WTZ „Pomost”, WTZ 
„Przyjaciele”, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Po-
godni” oraz Zastępczego Domu 
Rodzinnego „Nasz Dom”. Do 
wspólnej zabawy organizato-
rzy zaprosili też członków za-

przyjaźnionego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Ra-
zem” z Poznania.

Blisko setka fantastycznie 
przebranych uczestników bawi-
ła się doskonale.

Didżej serwował najwięk-
sze przeboje, przy których nogi 
same rwały się do tańca, nie było 
więc chwili na odpoczynek.

Niespodzianką był konkurs z 
cennymi nagrodami za najcie-
kawsze przebranie.

Jury miało spory problem z 
wyborem tych najlepszych, wie-
lu uczestników zabawy wykaza-
ło się niezwykłą kreatywnością 
i przygotowało niezwykle cie-
kawe przebrania. Na sali pląsa-
ły postacie z bajek, straszne cza-
rownice, dzielni kowboje, diabły 
i anioły, groźni komandosi, ma-
fi jni bonzowie i grzeczni przed-
stawiciele znamienitych rodów 
królewskich.

Pierwsze miejsce za unie-
zwyklą odwagę i pomysłowość 
zdobył Piotr Walczak, prze-
brany za ponętną dziewczynę. 
Drugie miejsce przypadło Łu-
kaszowi Seredyńskiemu prze-
branemu za zabawnego clow-
na. Miejsce trzecie zajął szla-
chetny Papa Smerf – czyli Pa-
weł Schroeder. Czwarta była 
Agnieszka Nowak, która zapre-
zentowała się jako tajemnicza 
gejsza z kraju kwitnącej wiśni. 
Była też cudownej urody księż-
niczka, w którą wcieliła się Ewa 
Kopacz, co zapewniło jej piąte 
miejsce w konkursie. Szósty był 
Krzysztof Rusinek, który stra-
szył wszystkich przebrany za 
pamiętaną postać z kultowego 
horroru „Krzyk”.

Wielkie gratulacje za pomy-
słowe przebrania należą się 
wszystkim uczestnikom.
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