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Uczestnicy XIII Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Honoro-

wych Dawców Krwi do Mat-
ki Bożej Licheńskiej spotkali 
się 12 września w tamtejszej 
bazylice na poświeconej im 
mszy świętej. Koncelebrujący 
mszę ksiądz płk. Zenon Sur-
ma, Krajowy Duszpasterz Ho-
norowych Dawców Krwi, w 
swojej homilii mówił m.in. o 
patronie krwiodawców, świę-
tym Maksymilianie Marii Kol-
be, który oddał swoje życie za 
życie drugiego człowieka. 

Ratowanie życia innych lu-

dzi poprzez bezinteresow-
ne dzielenie się z nimi swo-
ją krwią jest kultywowaniem 
tego wielkiego czynu. 

Wśród pielgrzymów w li-
cheńskiej świątyni był także 
Eugeniusz Jacek ze Swarzę-
dza. To jemu właśnie, jako je-
dynemu z kilku tysięcy krwio-
dawców obecnych na mszy, 
wręczono Order Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego 
wraz z aktem jego nadania z 
wpisem: „Zasłużony honoro-
wy dawca krwi i niestrudzo-
ny krzewiciel idei honorowe-

go krwiodawstwa w Polsce”. W 
całym kraju wspomniany or-
der posiada zaledwie około 20 
osób. 

Z ogromną satysfakcją infor-
mujemy o wyjątkowym wyróż-
nieniu Pana Eugeniusza. Sa-
tysfakcją tym większą, że jest 
jednym z naszych autorów 
oraz że wielokrotnie pisaliśmy 
o organizowanych przez niego 
akcjach krwiodawczych i raj-
dach turystycznych z udziałem 
osób niepełnosprawnych. 

Panie Eugeniuszu, z całego 
serca gratulujemy. mb

Mieszkańcy północnej 
części Wielkopolski 

mają do zrealizowania waż-
ny cel. W Pile powinno po-
wstać regionalne stacjonar-
ne hospicjum, bo potrzeby 
w kwestii zapewnienia cho-
rym całodobowej opieki są 
ogromne. Sprawie umożli-
wienia fi nansowania budo-
wy hospicjum ze środków 
unijnych ma pomóc petycja, 
którą 8 września na ręce 
wojewody wielkopolskiego 
Piotra Florka złożył senator 
RP Mieczysław Augustyn i 
prezydent Miasta Piły Piotr 
Głowski. 

Wręczenie petycji wraz 
z wymaganymi 6 tysiąca-
mi podpisów odbyło się w 
Sali Witrażowej Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu. Dwa dni 
wcześniej, 6 września, we-
szła w życie ustawa o pety-
cjach autorstwa senatora RP 
M. Augustyna, która zakła-
da, że każdy obywatel może 
wystąpić z petycją w inte-

resie społeczeństwa. Doku-
ment może być kierowany 
do wszystkich instytucji za-
rządzających publicznymi 
pieniędzmi. 

Petycja wręczona wojewo-
dzie trafi ła też do marszałka 
województwa, a ponadto zo-
stała umieszczona na stro-

nach internetowych wszyst-
kich samorządów. Reakcja 
mieszkańców Wielkopolski i 
podpisy pod petycją pozwo-
lą dostrzec władzom wo-
jewództwa, że tego rodza-
ju inwestycje są niezbędne. 
Chodzi o to, aby utworzenie 
pilskiego hospicjum umie-

ścić na tzw. mapie potrzeb 
zdrowotnych województwa. 
Koszt przedsięwzięcia sza-
cowany jest na ponad 7 mi-
lionów złotych. 

O planach budowy regio-
nalnego stacjonarnego ho-
spicjum w Pile pisaliśmy w 
wydaniu styczniowym „Fi-
lantropa Naszych Czasów” z 
2014 roku na str. 2 i 3. Przy-
pomnijmy, że pomysłodawcą 
tej inicjatywy jest prezes To-
warzystwa Pomocy Chorym 
imienia Sługi Bożej Stanisła-
wy Leszczyńskiej, dr n.med. 
Paweł Wiszniewski. Towa-
rzystwo dysponuje wkła-
dem własnym – na cel budo-
wy hospicjum zbierany jest 
od kilku lat 1% podatku, ale 
nadal potrzebne są dodatko-
we fundusze. Dotacja unij-
na znacznie przyśpieszyła-
by budowę. Niebawem ma 
zostać wydane pozwolenie 
na nią.

Na razie wolontariusze To-
warzystwa odwiedzają ter-
minalnie chorych w domach. 
Nie są jednak w stanie za-
pewnić im całodobowej opie-
ki. Tę możliwość daje hospi-
cjum. W całej Polsce takich 
placówek wsparcia jest sta-
nowczo za mało. Starzenie 
się społeczeństwa i wciąż ro-
snąca liczba zachorowań na 
nowotwory (coraz częściej 
wśród ludzi młodych) poka-
zują, że bezwzględnie trzeba 
postawić na ten cel. 

 KAROLINA KASPRZAK

Eugeniusz Jacek 
uhonorowany Orderem 
św. Maksymiliana Kolbe

Eugeniusz Jacek, 
udekorowany 

Orderem Świętego 
Maksymiliana Kolbego, 
z aktem jego nadania.
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Petycja 
dla hospicjum

Senator RP Mieczysław Augustyn (z prawej) przekazuje 
wojewodzie wielkopolskiemu petycję. 
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Można stracić pracę z po-
wodu obecności psa asy-

stującego. Można nie mieć pra-
wa udziału w wyborach ze 
względu na ograniczenia. Dys-
kryminacja przybiera różne for-
my. Niewidoma kobieta zwie-
rza się, że kiedy poszła w swo-
jej sprawie do instytucji, urzęd-
nik nie mówił do niej, ale do 
osoby jej towarzyszącej. Miesz-
kanka Dolnego Śląska, chora 
na schizofrenię paranoidalną, 
doświadcza przemocy fi zycz-
nej ze strony najbliższych.

16 września na Uniwersyte-
cie Humanistyczno-Społecz-
nym Szkoły Wyższej Psycho-
logii Społecznej w Warszawie 
spotkało się blisko 400 uczestni-
ków pierwszego w Polsce Kon-
gresu Osób z Niepełnosprawno-
ściami. Tematem była ratyfi ko-
wana przez Polskę 3 lata temu 
konwencja ONZ o prawach osób 
z niepełnosprawnościami. Kon-
wencja jest dokumentem umoż-
liwiającym respektowanie praw 
należnych osobom niepełno-
sprawnym. 

Kongres Osób z Niepełno-
sprawnościami zorganizowała 
Fundacja Instytut Rozwoju Re-
gionalnego w partnerstwie z 19 
innymi organizacjami pozarzą-
dowymi z całego kraju. Hono-
rowym gościem spotkania był 
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich:

– Przez wiele lat zajmowałem 
się problematyką praw człowie-
ka w Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Cieszę się, że ratyfi -
kacja konwencji nie tylko prze-
kłada się na treść ustawodaw-
stwa, ale przyczynia się do tego, 
aby weryfi kować jak wygląda 
podejście władz do osób z nie-
pełnosprawnościami. Wspiera-
nie osób z niepełnosprawno-
ściami i organizacji pozarządo-
wych w walce z dyskryminacją 
jest dla mnie priorytetem. 

Aby lepiej poznać problemy 
i potrzeby środowiska dr Bod-
nar zapowiedział konsultacje z 
organizacjami pozarządowy-
mi – serię 16 spotkań w całym 
kraju. Przytoczył przykład łama-
nia praw – m.in. brak dostoso-
wań bankomatów i pozbawianie 
osób ubezwłasnowolnionych 
częściowo możliwości udziału w 
wyborach. Wręczył tytuł „Amba-
sadora konwencji ONZ” 11 oso-
bom i 4 instytucjom „za bezpre-
cedensowe zaangażowanie we 
wdrażanie zapisów konwencji 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

ONZ o prawach osób z niepeł-
nosprawnościami”.

Tytuł ten otrzymali: Grzegorz 
Aresz, Agnieszka Dudzińska, Ja-
rosław Gniatkowski, Monika Ja-
nik, Anna Machalica, Krystyna 
Mrugalska, Wojciech Szczurek, 
Joanna Wrona, Anna Błaszczak, 
prof. Irena Lipowicz, Kinga Śnie-
gocka, Bank Zachodni WBK, De-
partament Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju, 
Muzeum Pałacu w Wilanowie i 
Onet Pro Bono.

„Czy konwencja działa?” – na 
to m.in. pytanie odpowiada-
li uczestnicy dyskusji. Jacek Za-
drożny z Fundacji „Vis Maior” 
mówił o barierach w lokalach 
wyborczych, o sytuacji, kiedy 
brajlowskie nakładki do głoso-
wania nie pasują do kart wybor-
czych oraz o dostępności infor-
macji cyfrowej. 

Pytania do ekspertów kiero-
wały osoby z epilepsją, schizo-
frenią, z zaburzeniami genetycz-
nymi, z dysfunkcją wzroku, na-
rządu ruchu i innymi niepełno-
sprawnościami. Ich wypowie-
dzi pozwoliły dostrzec, że choć 
od ratyfi kacji konwencji minęły 3 
lata, różne obszary wciąż wyma-
gają dopracowania. 

Jednym z nich jest system 
orzecznictwa. W sprawozdaniu 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
(2012–2014) dotyczącym reali-
zacji przez Polskę zobowiązań 
wynikających z konwencji o pra-
wach osób z niepełnosprawno-

ściami została zwrócona uwaga 
m.in. na brak jednolitego syste-
mu orzeczniczego oraz na nad-
mierną koncentrację systemu 
na dysfunkcjach osób z niepeł-
nosprawnościami, co powodu-
je wykluczanie możliwości peł-
nienia przez nie ról społecznych. 

– Konwencja jest dokumen-
tem, który obejmuje wszystkie 
ważne dla człowieka wartości. 
Widzę, że po ratyfi kacji zosta-
ło do dopracowania dużo drob-
nych spraw. To właśnie te drob-
ne sprawy dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz ich ro-
dzin często stanowią najwięk-
szą przeszkodę, narażają na 
dyskryminację i społeczne wy-
kluczenie. Apeluję, abyśmy na 
te małe sprawy zwracali uwa-
gę, bo to one są dla człowieka 
najważniejsze – mówiła Krysty-
na Mrugalska, prezes honorowy 
Polskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.

Osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz z pro-
blemami zdrowia psychiczne-
go są grupą, która ma najwięk-
szą trudność z dostępnością do 
wymiaru sprawiedliwości. Lu-
dzie z ograniczeniami intelek-
tualnymi są postrzegani jako 
niepoczytalni i niezdolni do by-
cia świadkiem w procesie sądo-
wym. Polskie prawo jest pełne 
nieścisłości. Uczestnicy kongre-
su mieli wiele uwag do kwestii 
ubezwłasnowolnienia (zwłasz-
cza nagminnego wykorzysty-

wania tej formy przez domy po-
mocy społecznej). Jeden z prele-
gentów przytoczył sytuację, kie-
dy prokurator bez wiedzy rodzi-
ców osoby z niepełnosprawno-
ścią wystąpił z wnioskiem do 
sądu o jej ubezwłasnowolnienie. 
Dopiero przekonanie sędziów, 
czym jest konwencja sprawiło, 
że wycofał wniosek. Zwiększa-
nie społecznej świadomości na 
temat tego dokumentu jest nie-
zbędne, bo wielu ludzi wciąż nie 
wie, że konwencja istnieje i chro-
ni osoby z niepełnosprawnością 
przed różnego rodzaju naduży-
ciami. Istotne wnioski w spra-
wie wdrażania zapisów kon-
wencji zawiera raport z realiza-
cji konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami. Artykuł 
5 pkt 19 raportu zawiera zapis: 
„W Polsce wciąż niska jest świa-
domość prawna u osób z nie-
pełnosprawnościami, ich rodzin 
i osób wspierających, szczegól-
nie na temat przepisów antydy-
skryminacyjnych. Brakuje infor-
macji prawnych dostępnych dla 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz ustawy o bezpłatnym po-
radnictwie prawnym”. Z treścią 
raportu można zapoznać się na 
stronie www.konwencja.org/ca-
la-tresc-raportu

Kolejna sfera wymagająca do-
pracowania to rynek zatrudnie-
nia. Trzeba uświadamiać pra-
cowników na temat ich praw, 
ale i pracodawców. Bulwersują-
ca jest np. sprawa Kingi Śniegoc-
kiej, która straciła zatrudnienie, 
kiedy zaczęła korzystać w pra-
cy ze wsparcia psa asystującego. 

Kongres Osób z Niepełno-
sprawnościami oceniam wyso-
ko. Odbył się w budynku przy-
stosowanym do potrzeb osób 
z ograniczeniami sprawności, 
niesłyszącym zapewniono tłu-
macza języka migowego. Każ-
dy mógł liczyć na profesjonalne 
wsparcie. Doświadczenia osób z 
niepełnosprawnościami i zgło-
szone postulaty pomogły uświa-
domić wiele ważnych spraw. Or-
ganizatorzy zachęcają do włą-
czania się w realizację przyszło-
rocznego Kongresu. Zgłoszenia 
stowarzyszeń i fundacji oraz py-
tania przyjmowane są majlowo: 
kongres@fi rr.org.pl

KONGRES OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARSZAWIE

Przeciw 
dyskryminacji 

Krystyna Mrugalska, prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (z prawej) 

otrzymała tytuł „Ambasadora konwencji ONZ”. 
Z lewej dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
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Często określa się je mia-
nem „słaba płeć”. Kobie-

ty, które mimo przeciwności 
losu znalazły w sobie siłę, 
aby prowadzić aktywne ży-
cie uhonorowała tegorocz-
na edycja konkursu „Lady D.” 
im. Krystyny Bochenek. Ini-
cjatywa ma zasięg ogólno-
polski. Organizatorem jest 
Parlamentarna Grupa Kobiet 
we współpracy z Państwo-
wym Funduszem Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych.

Skrót „Lady D.”, jak informu-
je PFRON, pochodzi od angiel-
skiego wyrażenia Lady Disa-
bled (Dama Niepełnospraw-
na). Skrót kojarzony jest rów-
nież z nieżyjącą księżną Wa-
lii Dianą, podejmującą różno-
rodne działania charytatywne, 
m.in. na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Konkurs „Lady D.” 
jest organizowany od 2002 
roku. Celem przedsięwzięcia 
jest uhonorowanie niepełno-
sprawnych kobiet, które swo-
im zaangażowaniem wnoszą 
wkład w różne dziedziny życia 
zawodowego i społecznego.

W tym roku, w różnych 
województwach, odbywa-
ły się etapy regionalne, z któ-
rych zostały wyłonione laure-
atki na szczeblu ogólnopol-
skim. W województwie wiel-
kopolskim konkurs organizo-
wało Biuro Poselskie Posła na 
Sejm RP Bożeny Szydłowskiej 
we współpracy z Wielkopol-
skim Oddziałem PFRON. Ho-
norowy patronat nad konkur-
sem na tym etapie sprawowa-
ła Agnieszka Kozłowska-Ra-
jewicz, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego i Marek Woź-
niak, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

14 września w Sali Bia-
łej Urzędu Miasta Poznania 
przybliżono sylwetki 15 fi na-
listek wielkopolskiej edycji. 
Były to: Łucja Werblińska, Ka-
tarzyna Wojtczak, Weroni-
ka Łukaszczuk, Grażyna Pa-
chowicz, Anna Sinica, Teresa 
Gorczyńska, Maria Kornelia 
Wojciechowska-Witaszak, Ja-
nina Karpińska, Krystyna We-
chmann, Krystyna Dąbrow-
ska, Maria Stefaniak, Hono-
rata Pilarczyk, Katarzyna Bar-
toszewicz, Ewelina Węglew-
ska i Justyna Matysiak. Spo-
śród nich kapituła wybrała 3 
zwyciężczynie. I tak: w kate-
gorii „Życie społeczne” wyło-
niono Katarzynę Wojtczak, 
prezesa Stowarzyszenia Po-
mocy „SOS” w Środzie Wiel-
kopolskiej i wieloletniego pra-
cownika prowadzonego przez 
tę organizację Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej, w kategorii 

1 października, jak co roku, 
obchodzony był Międzyna-

rodowy Dzień Osób Starszych. 
Seniorzy w powiecie poznań-
skim stanowią znaczną gru-
pę. Zaproszenie Jana Grab-
kowskiego, starosty poznań-
skiego na piknik integracyj-
ny z tej okazji przyjęło około 
170 seniorów (mieszkańców 
17 gmin) wytypowanych przez 
gminne ośrodki pomocy spo-
łecznej. 

Wydarzenie 25 września na 
terenie Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach realizowa-
ło „Radio Zet Gold”, a fi nanso-
wał Powiat Poznański. W imie-
niu starosty życzenia osobom 
starszym składał Zygmunt Je-
żewski, członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego. W spotka-
niu uczestniczyła Elżbieta Bija-
czewska, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, Elżbieta Tonder, Peł-
nomocnik Starosty Poznańskie-
go do spraw Osób Niepełno-
sprawnych i Teresa Gromadziń-
ska, dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

O przemocy, której ofi arami 
często są właśnie osoby starsze, 
mówił Tomasz Posłuszny z Po-
znańskiego Centrum Profi lakty-
ki Społecznej. Seniorzy dowie-
dzieli się, co robić w przypadku 
przemocy i gdzie zgłaszać się 
po pomoc. 

Miłośnicy twórczej aktywno-
ści mogli wziąć udział w warsz-
tatach artystycznych. Pod okiem 
instruktorów wykonywali bi-
żuterię, prace techniką zdobni-
czą i origami. Przygotowano też 
m.in. warsztaty kulinarne, ćwi-
czenia pamięci i koncentracji, 
pokaz udzielania pierwszej po-
mocy, pokaz tresury psów, nor-
dic walking i gimnastykę dla se-
niorów, występy muzyczno-ta-
neczne. Rozmawiano również 
o profi laktyce raka skóry (senio-
rzy korzystali z bezpłatnego ba-
dania wideodermatoskopem).

Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych za nami. O seniorach 
należy pamiętać zawsze, nie 
tylko przy okazji ich święta. To 
jedna z grup społecznych wciąż 
silnie narażonych na przemoc 
fi zyczną i psychiczną, na wyko-
rzystywanie do celu żebractwa, 
dyskryminację czy zaniedbania 
w kwestii opieki. 

 KAROLINA KASPRZAK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 
W POWIECIE POZNAŃSKIM

W trosce o seniorów

Warsztaty artystyczne.

Trening koncentracji.

Występuje kapela „Junki z Buku”.
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„Życie zawodowe” Katarzynę 
Bartoszewicz, sekretarza re-
dakcji Wielkopolskiego Porta-
lu Informacyjnego Osób Nie-
pełnosprawnych „Pion” i spe-
cjalistę ds. informacji w Cen-
trum Organizacji Pozarzą-
dowych i Wolontariatu „Cen-
trum Bukowska”, a w kategorii 
„Kultura i sztuka” Justynę Ma-
tysiak, uczestniczkę Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Krze-
mień” poznańskiego Stowa-
rzyszenia „Na Tak”, światową 
artystkę sztuki „art brut”. Wy-
różnienie honorowe od Mar-
szałka Sejmu RP Małgorza-
ty Kidawy-Błońskiej otrzyma-
ła Krystyna Wechmann, pre-
zes Federacji Stowarzyszeń 

„Amazonki”, wiceprezes Pol-
skiej Koalicji Pacjentów Onko-
logicznych. 

Statuetki wręczała Teresa 
Hernik, prezes Zarządu Głów-
nego PFRON oraz Bożena Szy-
dłowska, Poseł na Sejm RP, 
przewodnicząca Parlamentar-
nej Grupy Kobiet. Gratulacje 
zwyciężczyniom składał Fer-
dynand Łukanowski, dyrek-
tor Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON.

– Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli dostrzec kobie-
ty nie poddające się, silne, ak-
tywne, zaangażowane. Osoby 
niepełnosprawne są w głów-
nym nurcie naszego życia i ni-

kogo nie powinno to dziwić. 
Starajmy się patrzeć sercem. 
Słabości są niczym, jeśli jeste-
śmy gotowi nieść pomoc in-
nym. Żadne słowa nie odda-
dzą szacunku i honoru, który 
się kobietom niepełnospraw-
nym należy – mówiła Hernik. 

Ile pań, tyle historii. Krysty-
na Wechmann pokonała cho-
robę nowotworową. Teraz 
niesie pomoc innym kobietom 
z rakiem. Katarzyna Wojtczak 
ma skrzywienie kręgosłupa. 
Każdy dzień jest dla niej naj-
cenniejszym darem. Stowa-
rzyszenie „SOS”, które pro-
wadzi, prężnie działa. WTZ w 
Środzie Wielkopolskiej skupia 
aż 48 osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami, w szcze-
gólności z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Podejmuje 
szereg działań na rzecz reha-
bilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych. 
Dla Wojtczak nagroda w kon-
kursie „Lady D.” jest wielkim 
wyróżnieniem i bodźcem do 
dalszych działań. 

Niepełnosprawne damy 
zwyciężają codziennie. One 
wiedzą najlepiej, jak wiele 
trzeba wysiłku i wytrwałości 
w działaniu. 

Uroczystość w Sali Białej 
uświetnił koncert Julii Mężyń-
skiej, uczennicy V klasy Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Swarzędzu, któ-

rą do występów przygotowuje 
pedagog specjalny Jerzy Kot. 
Piękny i dojrzały głos dziew-
czyny ujął publiczność tak, że 
otrzymała zaproszenie do wy-
stępu podczas gali fi nałowej 
konkursu 23 września w War-
szawie, gdzie patronat hono-
rowy pełnili Marszałek Sejmu 
RP Małgorzata Kidawa Błoń-
ska i Pełnomocnik Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych Ja-
rosław Duda. 

Organizatorzy wielkopol-
skiej edycji konkursu „Lady 
D.” składają serdeczne po-
dziękowania darczyńcom za 
ufundowanie upominków, za 
życzliwość i wolę współpra-
cy, patronom medialnym, or-
ganizacjom, instytucjom oraz 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do wsparcia realizacji 
tej inicjatywy. Do kobiet z nie-
pełnosprawnością kierują za-
proszenie do udziału w kolej-
nej edycji konkursu. Warto się 
zgłosić i pokazać społeczeń-
stwu, jak wiele mogą osią-
gnąć osoby niepełnosprawne.

*
W etapie ogólnopolskim 

„Lady D.” w Warszawie w ka-
tegorii „Kultura i sztuka” zwy-
ciężyła Justyna Matysiak jako 
jedyna laureatka z Wielkopol-
ski. Mieszka w Przeźmierowie 
koło Poznania. 

 KAROLINA KASPRZAK

DAMY NIEPEŁNOSPRAWNE NAGRODZONE

Zwyciężają codziennie

Teresa Hernik (z prawej) i Bożena Szydłowska składają 
gratulacje Justynie Matysiak, zwyciężczyni w kategorii 

„Kultura i sztuka”. 

W imieniu zwyciężczyń głos zabiera Katarzyna Wojtczak. 
Z prawej Katarzyna Bartoszewicz i Justyna Matysiak.

Finalistki wielkopolskiej edycji konkursu „Lady D.” 
z członkami kapituły.
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Jak co roku w drugą sobo-
tę września odbył się XI Pik-

nik Integracyjny w Owińskach. 
Tym razem pod nazwą „Czaro-
dziejska brama”. Była to zresz-
tą nie tylko nazwa, gdyż rze-
czywiście czarodziejska brama 
prowadziła uczestników w ta-
jemniczy świat cyrku, a warsz-
tat tego dnia zamienił się w ko-
lorowy namiot cyrkowy. 

Swoimi umiejętnościami po-
pisywały się konie cyrkowe, 
klaun i słoń oraz spacerują-
ca wysoko nad ziemią tancer-
ka na linie. Można było spotkać 
tygrysa i wcielić się w klauna 
oraz zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Wprawdzie wszystko to 
było iluzją, pięknymi dekoracja-
mi wykonanymi przez uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach – ale od cze-
go mamy wyobraźnię? 

W pikniku uczestniczył m.in. 
Zygmunt Jeżewski – członek Za-
rządu Powiatu, Jacek Somer-
feld – wójt gminy Czerwonak i 
Grzegorz Karolczak – zastęp-
ca dyrektora PCPR w Poznaniu. 
Byli uczestnicy warsztatów tera-
pii zajęciowej z powiatu poznań-
skiego, mieszkańcy gminy Czer-
wonak, członkowie kół Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu. Podziwiano 
prace wykonane przez uczest-
ników warsztatu w Owińskach: 

Błażej
Friedrich
POZNAŃ

świece, poduszeczki, fartuszki, 
ceramikę i inne rękodzieło. Były 
występy uczestników zaproszo-
nych WTZ: taniec, śpiew, pan-
tomima i występ didżeja połą-
czony ze wspaniałą choreogra-
fi ą tancerek. Każdy pokaz nagra-
dzany był burzą oklasków. 

Kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Owińskach Małgo-
rzata Wołosz złożyła serdeczne 
podziękowanie na ręce Małgo-
rzaty Dałek, prokurenta Firmy El-
Cab, za wsparcie kwotą 20.000 
złotych, za które to pieniądze 
zakupiono niezbędne wyposa-
żenie wspierające uczestników 
zajęć w Owińskach. Prezes Koła 
WZINR w Owińskach Urszula 
Zaworska odebrała z kolei czek 
na sumę również 20.000 przeka-
zaną przez Firmę YORK na orga-
nizację wyjazdu rehabilitacyjne-
go. Wsparcie YORK to nie tylko 
okazjonalna darowizna, ale re-
gularne zaopatrywanie WTZ w 
sprzęt ułatwiający utrzymanie 
czystości. 

Po tych miłych chwilach wy-
stąpił utworzony w 2012 roku 

zespół wokalistek „Supermen-
ki” z pracowni muzycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Sokół” 
w Czerwonaku. Zespół koncer-
tuje w całej Wielkopolsce, po-
przedzając występy takich ar-
tystów jak Małgorzata Ostrow-
ska, Wanda Kwietniewska, Ka-
sia Wilk, Ewelina Lisowska czy 
zespół „Leszcze”. „Supermenki” 
wprowadziły atmosferę radosnej 
zabawy. W tym czasie w parku 
trwały konkursy: łowienie „złotej 
rybki”, rzut kapeluszem, slalom 
z lektyką, „ognisty strzał” z mar-
kera paintballowego, cyrkowa 
gąsienica. Nad przebiegiem kon-
kursów czuwali wolontariusze 
z Gimnazjum w Koziegłowach. 
Na koniec zwycięzcom wręczo-
no nagrody, a podziękowania i 
upominki przybyłym warszta-
tom i kołom WZINR.

XI PIKNIK INTEGRACYJNY W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
W OWIŃSKACH

Czarodziejska 
brama

XI piknik zorganizowa-
ny przez Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ruchu 
i Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Owińskach był przeprowadzony 
perfekcyjnie. Goście mogli zwie-
dzić Warsztat, zapoznać się z 
pracami uczestników, porozma-
wiać z nimi i wspólnie się bawić. 
Uczestnicy warsztatu mają się 
czym pochwalić: wspomniane 
już wytwory ich pracowni wzbu-
dzały podziw zwiedzających. W 
konkursach i zabawach często 
okazywało się, że osoba z nie-
pełnosprawnością może wy-
grać. Prawdziwa integracja była 
największą wartością tego spo-
tkania. 

Organizację pikniku współ-
fi nansował Powiat Poznański i 
Gmina Czerwonak.
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Sprzęt oraz urządzenia do 
ćwiczeń, sprzęt diagno-

styczno-pomiarowy, przed-
mioty ułatwiające pokonywa-
nie barier architektonicznych 
– platformy, podjazdy, rampy, 
dźwigi platformowe, rucho-
me uchwyty, dźwigi do wóz-
ków inwalidzkich i inne ak-
cesoria prezentowano od 17 
do 19 września w hali „Expo” 
Międzynarodowych Targów 
Łódzkich podczas 23 Między-
narodowych Targów Sprzę-
tu Rehabilitacyjnego. Wyda-
rzeniem towarzyszącym była 
m.in. Ogólnopolska Konfe-
rencja Sejmików Osób Nie-
pełnosprawnych.

Targi zorganizowało Biuro 
Targów „Interservis”. Honoro-
wy patronat sprawował Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, Minister 
Pracy i Polityki Społecznej, Jaro-
sław Duda, Sekretarz Stanu, Peł-
nomocnik Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Jolanta 
Chełmińska, wojewoda łódzki, 
Witold Stępień, marszałek woje-
wództwa łódzkiego, Hanna Zda-
nowska, prezydent Łodzi, Tere-
sa Hernik, prezes Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, prof. dr 
hab. n. med. Jolanta Kujawa, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Re-
habilitacji, Marek Kiljański, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Fi-
zjoterapii, Michał Czachor, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Or-
totyki i Protetyki Narządu Ruchu 

TARGI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W ŁODZI

Nowe technologie
w rehabilitacji

oraz Paweł Babij, prezes „Inter-
servis” sp. z.o.o. 

Targi rehabilitacyjne dla śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych okazały się ważnym przed-
sięwzięciem. Z bogatą ofer-
tą sprzętu zapoznawali się nie-
pełnosprawni, ich opiekunowie, 
przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji pozarządowych z ca-
łej Polski. Z Poznania przyjecha-
li założyciele portalu dla osób na 
wózkach inwalidzkich wózko-
wicze.pl – Agnieszka Kubicka i 
Sebastian Mankiewicz. 

Można było podejść do sto-
isk wystawienniczych, zoba-
czyć, wypróbować oraz dopa-
sować sprzęt do własnych po-
trzeb. Testowano elektryczne 
wózki inwalidzkie, łóżka reha-
bilitacyjne, podnośniki, prote-
zy kończyn, mechaniczną ręka-
wicę do rehabilitacji ręki, obu-
wie do ortez z otwieraną piętą 
i urządzenia poprawiające pra-
cę mięśni. Specjaliści – lekarze, 
fi zjoterapeuci, rehabilitanci słu-
żyli fachową poradą. Asorty-
ment był bardzo szeroki. Nieste-
ty, niedostępny, z uwagi na wy-
sokie ceny, dla większości osób 
niepełnosprawnych. Dla przy-
kładu: wanna z hydromasażem 
w cenie targowej kosztowała 46 
tysięcy złotych (cena normalna 
wynosiła 65 tysięcy). Nawet je-
śli uda się pozyskać dofi nanso-
wanie na zakup takiego sprzętu, 
określoną sumę trzeba dopłacić, 
a to znaczący problem dla czło-

wieka, który utrzymuje się z ren-
ty socjalnej czy inwalidzkiej. 

Na stoisku Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych udzielano infor-
macji dotyczących np. dostoso-
wania mieszkania, przeprowa-
dzenia większych inwestycji czy 
dofi nansowań w ramach progra-
mu „Aktywny samorząd”. Formy 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej prezentował Warsztat 
Terapii Zajęciowej przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 3 w Łodzi i Zakład 
Aktywności Zawodowej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej. Na tych 
stoiskach oferowano wykonane 
przez osoby niepełnosprawne 
zegary ścienne, torby damskie z 
fi lcu, świece itp.

Odbywały się porady, konsul-
tacje i badania. Targi sprawdzi-
ły się jako miejsce wymiany do-
świadczeń. Dla zainteresowa-
nych problematyką niepełno-
sprawności przygotowano kon-
ferencje oraz sympozja. Pro-
gram wystąpień był zróżnicowa-
ny, poruszano wiele ciekawych 
zagadnień. Jednym z nich był te-
mat „Włączanie uczniów niepeł-
nosprawnych w pełne funkcjo-
nowanie szkoły”. 

Na Ogólnopolską Konferen-
cję Sejmików Osób Niepełno-
sprawnych pod hasłem: „Orga-

nizacje pozarządowe i ich rola 
w funkcjonowaniu społecznym 
i zawodowym osób z niepełno-
sprawnościami” z udziałem Ali-
ny Wojtowicz-Pomiernej, za-
stępcy dyrektora Biura Pełno-
mocnika Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych i Teresy 
Hernik, prezesa PFRON zapro-
szono 17 września. Mówiono o 
roli sejmików w poprawie jako-
ści życia osób niepełnospraw-
nych. Głos, prócz wyżej wymie-
nionych, zabrał również m.in. 
Stanisław Schubert, prezes Kar-
konoskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych z wystąpie-
niem pn. „Turystyka osób niepeł-
nosprawnych i zatrudnienie nie-
pełnosprawnych w usługach go-
ścinnych”. Opowiedział o projek-
cie „Gościnni sprawni-niepełno-
sprawni: aktywizacja niepełno-
sprawnych w branży usług go-
ścinnych”, w którym biorą udział 
osoby niepełnosprawne z 3 wo-
jewództw – dolnośląskiego, ślą-
skiego i warmińsko-mazurskie-
go. 

 KAROLINA KASPRZAK

Testowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego.
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Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych. 
Przedstawiciele sejmików wojewódzkich 

z Aliną Wojtowicz-Pomierną i Teresą Hernik.

Urządzenie poprawiające pracę mięśni dla pacjentów 
z niepełnosprawnościami neurologicznymi, którzy mają 

zachowaną świadomość i mogą odpowiadać 
na kierowane do nich komunikaty.
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W książce Witolda Bońkowskie-
go „Niewyobrażalne. Potęga i Pa-
radoksy Naszych Umysłów”, któ-
rej fragmenty przedrukowujemy, 
znajdują się przypisy i źródła po-
danych informacji. Red.

*

SIEDEM SPOSOBÓW
NA ZACHOWANIE
SPOKOJU DUCHA,
KTÓRY PRZYNIESIE
CI SZCZĘŚCIE

Musimy uświadomić sobie, 
że o tym, czym jesteśmy, decy-
dują nasze myśli. W zależno-
ści od tego, co myślimy, postę-
pujemy w określony sposób, w 
zależności od tego również w 
określony sposób postrzegają 
nas inni. Jeżeli pewien rodzaj 
myśli nami owładnie, prędzej 
czy później inni zaczną przy-
pisywać nam cechy, jakie się 
wskutek tego uzewnętrznią.

Cesarz rzymski Marek Aure-
liusz kiedyś powiedział wprost: 
Nasze życie jest tym, co zeń 
uczynią nasze myśli. Nasze 
myśli maja ogromną władzę, 
mogą nas podnieść, uaktyw-
nić, ale mogą i zniszczyć, jeśli 
bezwolnie im ulegniemy. 

Pesymizm, zniechęcenie, 
rozgoryczenie, nieustanny za-
wód otaczającym światem, 
ciągłe przeczuwanie kłopo-
tów i nieszczęść będą nami 
sterowały, narzucały nam spo-
sób zachowania i postępowa-
nia. Jest w tym coś ze słynne-
go „prawa Murphy`ego”: jeże-
li uparcie myślimy, że stanie 
się coś złego – to na pewno 
tak będzie. Dodajmy, że ciągłe 
rozczulanie się nad sobą, roz-
wodzenie nad prawdziwymi 
lub domniemanymi nieszczę-
ściami, jakie nas spotykają 
lub spotkać mogą – odsuwa-
ją nas od innych ludzi. Chętnie 
za to przebywamy w otocze-
niu tych, którzy walczą z my-
ślami o swych zmartwieniach, 
nie szukają wszędzie winnych 
swych krzywd i domniema-
nych tragedii, są do życia na-
stawieni optymistycznie i żyją 
nadzieją. Wiecznie skrzywio-
na, skwaszona twarz, demon-
strowanie na każdym kroku 
niezadowolenia, niechęci, nie-
ustanne narzekanie i szukanie 
winnych – odstraszają. W re-

Witold
Bońkowski Jak uwolnić się 

od cierpienia?(6)

zultacie ludzie będą nas uni-
kać, zamiast udzielić wspar-
cia, porady, konkretnej pomocy 
wówczas, gdy będą nam one 
najbardziej potrzebne. Albo też 
dojdą do wniosku, że napraw-
dę jesteśmy „do niczego” – jak 
śpiewał przed laty Wojciech 
Młynarski o nieszczęśliwcu, 
który wciąż narzekał, lamen-
tował i błagał o dobicie, aż w 
końcu ktoś, litując się nad nim, 
naprawdę to uczynił.

Nie chodzi tu o urzędowy, 
ostentacyjny optymizm, de-
monstrowany zawsze i wszę-
dzie, taki, jaki praktyku-
je się w Stanach Zjednoczo-
nych. Większość tych wiecznie 
uśmiechniętych, „optymistycz-
nych” ludzi korzysta z pomocy 
terapeuty i tylko przed nim są 
w stanie się uzewnętrznić, pła-
cąc za wysłuchanie. Taka po-
stawa jest skrajnie sztuczna, 
nieprawdziwa. Unikając pro-
blemów, zagłuszając je osten-
tacyjnym optymizmem, zacho-
wujemy się fałszywie. Nakła-
damy maskę zasłaniającą psy-
chiczną ruinę, aby innym było 
z nami lepiej i aby, na przykład, 
szef w pracy nie zaczął na nas 
patrzeć nieprzychylnie. Taka 
postawa też jest niekorzystna. 

Nie chodzi więc o udawanie, 
że nie mamy żadnych kłopo-
tów. Rzecz w tym, by racjonali-
zować nas stosunek do proble-
mów, z jakimi się spotykamy. 
Nie wyolbrzymiajmy ich, ale i 
nie patrzmy na nie lekceważą-
co. Wystarczy ocena z dystan-

su. Czym innym jest poważne 
traktowanie problemu, a czym 
innym bezproduktywne, wręcz 
nonsensowne zamartwianie.

Słynny stoik grecki Epik-
tet podkreślał, że powinniśmy 
przykładać do usuwania złych 
myśli z umysłu większą wagę, 
niż do usuwania guzów i rop-
ni z ciała. Nieustanne napięcia 
i stres mają ogromne znacze-
nie w powstawaniu schorzeń 
somatycznych. Sami je sobie 
fundujemy, nie umiejąc opano-
wać własnego umysłu. Z chwi-
lą zachowania kontroli nad na-
szymi myślami staniemy rów-
nież panami naszego ciała. 

Początkowo nie będzie ła-
two. Możliwe, że zajdzie po-
trzeba przełamywania swoje-
go zwykłego nastawienia, sie-
bie samego, udawania rado-
snego przy najczarniejszych 
myślach. Stopniowo, w miarę 
upływu czasu nasze myśli za-
czną zaprzątać sprawy inne 
niż zamartwianie, odwróci-
my uwagę od problemów, na 
które nie mamy najmniejsze-
go wpływu albo które w dużej 
mierze są zmyślone, urojone.

Najlepiej, jeśli wybierzesz 
sobie konkretny dzień, w któ-
rym postanowisz inaczej pa-
trzeć na otaczający świat. W 
tym jednym dniu zrealizować 
poniższe 10 punktów: 

�  Będę szczęśliwy, stłumię 
ponure myśli.

�  Przyjmę świat takim, jaki 
akurat jest, nie będę pró-

bował go naginać do mych 
pragnień, życzeń i nadziei.

�  Zadbam o swoje ciało.
�  Zadbam o swój umysł 

przez zajęcie go czymś po-
żytecznym, np. nauczę się 
czegoś nowego.

�  Bezinteresownie uczynię 
coś dobrego z myślą i in-
nych.

�  Będę dziś miły, pohamu-
ję swoje humory i złe na-
stroje.

�  Będę rozwiązywał pro-
blemy związane tylko 
z tym jednym, konkret-
nym dniem, nie rozprasza-
jąc się.

�  Dziś będę działał planowo, 
bez niepotrzebnego miota-
nia się od sprawy do spra-
wy. 

�  Nie będę pracował do upa-
dłego, pół godziny prze-
znaczę na relaks, wypo-
czynek.

�  Będę cieszył się tym, co 
mam i tymi, co mnie ota-
czają.

cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść tej książki opiera się 

na wiedzy ogólnodostępnej, 
czerpanej zarówno z osobi-
stych doświadczeń autora, jak 
i z przytoczonych przez niego 
publikacji. Nie należy jej trak-
tować jako diagnozy medycz-
nej ani jako porady lekarskiej.

Książka została wydana wy-
łącznie w celach edukacyj-
nych; ma na celu popularyza-
cję wiedzy o wpływie ludzkie-
go umysłu na organizm czło-
wieka, nie stanowi więc alter-
natywy dla profesjonalnego le-
czenia medycznego. Zamia-
rem autora jest jedynie zwró-
cenie uwagi na potęgę umysłu 
i jego wpływ na organizm czło-
wieka oraz uświadomienie ol-
brzymiego potencjału drze-
miącego w każdym z nas.

Autor nie ponosi odpowie-
dzialności za zachowanie czy-
telnika sprzeczne z niniejszym 
ostrzeżeniem. 
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Pracownik socjalny to za-
wód potrzebny, ale też 

niebezpieczny. Praca z ludź-
mi w kryzysie – uzależniony-
mi, bezdomnymi, odrzucony-
mi przez społeczeństwo to bez 
wątpienia jedna z najtrudniej-
szych profesji. W środowisku 
przedstawicieli instytucji po-
mocy społecznej często mówi 
się o agresji i przemocy, nara-
żaniu pracownika socjalnego 
na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia, a nawet życia. Chro-
nić przed tym ma noweliza-
cja ustawy z 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej 
(Dz.U.04.64.953 z późniejszy-
mi zmianami), którą Prezydent 
RP podpisał 25 sierpnia.

Praca socjalna, według defi ni-
cji w art. 6 pkt. 12 wyżej wymie-
nionej ustawy, jest „działalno-
ścią zawodową mającą na celu 
pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskaniu 
zdolności do funkcjonowania w 
społeczeństwie poprzez pełnie-
nie odpowiednich ról społecz-
nych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi”. Z 
kolei defi nicja pracy socjalnej 
przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne Międzynarodowej Fede-
racji Pracowników Socjalnych 
w Kanadzie w 2000 roku zwra-
ca uwagę na rozwiązywanie 
problemów ludzi, respektowa-
nie zasad praw człowieka oraz 
sprawiedliwości społecznej. 

Praca socjalna dla reprezen-
tanta tej dziedziny w prakty-
ce oznacza wiele wyzwań. Za-
kres obowiązków pracownika 
socjalnego jest szeroki: udzie-
la informacji i pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytu-
acji materialno-bytowej, wspie-
ra rodziny wielodzietne, niewy-
dolne wychowawczo, osoby za-
grożone przestępczością i prze-
stępców, osoby poszkodowane 
w wyniku wypadków losowych, 
bezrobotne, bezdomne, chore 
oraz niepełnosprawne, współ-
pracuje ze szkołami, z instytu-
cjami opiekuńczymi i służba-
mi interwencyjnymi, podejmu-
je działania zmierzające do po-
prawy warunków życia. Przed-
stawiciel tego zawodu pracuje 
też na rzecz społeczności lokal-
nej wdrażając działania o cha-
rakterze integracyjnym i moty-
wującym ludzi do dokonywania 
zmian w swoim środowisku. 
Kryzysowe sytuacje są przyczy-
ną narastającego napięcia we-
wnętrznego i agresywnych za-
chowań ze strony osób, którym 
pracownik socjalny niesie po-
moc. 

Senackie poprawki do usta-
wy o zmianie ustawy o pomo-
cy społecznej rozpatrywała na 
wspólnym posiedzeniu 5 sierp-

Praca socjalna
po nowelizacji
nia sejmowa Komisja Polityki 
Społecznej i Rodziny oraz Ko-
misja Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej. Stano-
wisko w tej sprawie przedsta-
wiła Elżbieta Seredyn, podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Biuro Legislacyjne Sejmu. Po 
rozpatrzeniu poprawek osta-
tecznie przyjęto treść noweliza-
cji i przekazano do podpisu Pre-
zydentowi RP.

Nowelizacja ustawy zakłada 
możliwość zapewnienia pra-
cownikowi socjalnemu asysty 
policji podczas przeprowadza-
nia wywiadu środowiskowego1. 
Oznacza to, że w szczególnie 
trudnych sytuacjach kierow-
nik ośrodka pomocy społecznej 
będzie mógł wystąpić z wnio-
skiem do komendanta policji 
w sprawie przydzielenia asy-
sty. Założenie jest odpowiedzią 
na wzrastającą liczbę przypad-
ków gróźb i czynów zagrażają-
cych bezpieczeństwu pracow-
nika socjalnego. W dalszym 
ciągu pozostaje nierozwiąza-
na sprawa zapewnienia ochro-
ny w każdym budynku ośrodka 
pomocy społecznej. Brak profe-
sjonalnego nadzoru jednostek 
pomocy społecznej najbardziej 
widoczny jest w niewielkich 
gminach i powiatach. Skromny 
budżet nie pozwala zazwyczaj 
na zatrudnienie fi rmy ochro-
niarskiej czy chociażby insta-
lację monitoringu. Czytelnicy 
„Filantropa Naszych Czasów” 
pamiętają na pewno tragicz-
ną historię, która wydarzyła się 
w Makowie w powiecie skier-
niewickim – atak 62-letniego 
mężczyzny na Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, w sku-
tek którego dwie osoby ponio-
sły śmierć. Pracownik socjalny 
będzie więc bezpieczny pod-
czas przeprowadzania wywia-
du środowiskowego w miejscu 
zamieszkania trudnego klien-
ta, ale nie w budynku ośrod-
ka pomocy społecznej. Mówiąc 
o bezpieczeństwie pracowni-
ka socjalnego podczas wyko-
nywania obowiązków zawo-
dowych nie da się nie zauwa-
żyć luki, która w dalszym cią-
gu w tym obszarze występu-
je. Jeśli asysta policji ogranicza 

się wyłącznie do przeprowa-
dzania wywiadu środowisko-
wego i to w szczególnie trud-
nych przypadkach, trzeba pa-
miętać o wysokim ryzyku na-
rażenia na niebezpieczeństwu 
utraty zdrowia lub życia w wie-
lu innych sytuacjach.

W zawodowych działaniach 
pracownik socjalny zmierza się 
z różnego rodzaju dylematami 
etycznymi. Występuje z jednej 
strony w roli pomagającego, z 
drugiej – w roli człowieka, który 
monitoruje, czy wszystkie spra-
wy, do których zobowiązała się 
osoba ubiegająca się o wspar-
cie, zostały załatwione. W lite-
raturze pracy socjalnej spotyka-
my się z pojęciem tzw. konfl ik-
tu sprzecznych interesów odno-
szącym się do relacji pracowni-
ka socjalnego z klientem, z gru-
pą ludzi potrzebujących a resztą 
społeczeństwa, z instytucjami, 
z pracodawcą i z różnymi gru-
pami profesjonalistów2.

Nowelizacja ustawy o pomo-
cy społecznej koncentruje się 
ponadto na kwestii superwi-
zji3 – określa programy szko-
leń dla superwizorów, kształce-
nia oraz doskonalenia zawodo-
wego, a także zasady otrzymy-
wania certyfi katów, zmniejsza 
opłaty za szkolenie superwizo-
rów pracy socjalnej do wysoko-
ści 20% przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodo-
wej, wydłuża czas na dostoso-
wanie ogrzewalni, noclegowni 
i schronisk dla bezdomnych do 
wyznaczonych standardów z 18 
miesięcy do 3 lat. Ustawodaw-
ca wprowadza projekt socjalny, 
który stanowi nowe narzędzie 
pracy i jednocześnie nowe za-
danie własne gminy. Teraz rolą 
gmin będzie opracowywanie 
oraz realizacja projektów so-
cjalnych.

Nowe przepisy nie ograni-
czają się wyłącznie do regula-
cji spraw dotyczących kształ-
cenia, zakresu zadań pracow-
nika socjalnego i samej pracy 
socjalnej. Nowelizacja podkre-
śla kwestię związaną z poby-
tem osób dorosłych w domach 
pomocy społecznej, a ściślej, 
z fi nansowaniem odpłatności 
za pobyt w DPS. Dzieci, któ-
rych rodzice zostali pozbawieni 

władzy rodzicielskiej nie będą 
już obciążane kosztami ich po-
bytu w DPS. 

Nowelizacja jest dobrą wia-
domością również dla osób z 
problemami zdrowia psychicz-
nego i ich bliskich. Umożliwia 
gminom prowadzenie klubów 
samopomocy dla ludzi z zabu-
rzeniami psychicznymi. Przed 
nowelizacją mogły je prowa-
dzić wyłącznie powiaty. Zakła-
da się, że kluby samopomocy 
będą uzupełnieniem oferty śro-
dowiskowych domów samopo-
mocy. Dzięki temu ze wspar-
cia terapeutycznego skorzysta-
ją osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi, które do tej pory nie 
miały takiej możliwości, bo pla-
cówka była oddalona od miej-
sca zamieszkania. 

Pomoc społeczna i praca so-
cjalna to obszary wymagają-
ce nieustannych zmian w kie-
runku zapewnienia potrzebują-
cym profesjonalnego wsparcia. 
Wiele zagadnień z tego zakresu 
wciąż wymaga szczegółowego 
dopracowania. Istotnym proble-
mem jest np. dziedziczenie bie-
dy czy niewłaściwe wykorzy-
stywanie środków przeznacza-
nych na pomoc społeczną.

  KAROLINA KASPRZAK

1  Wywiad środowiskowy jest przepro-
wadzany w miejscu zamieszkania oso-
by ubiegającej się o wsparcie instytucji 
pomocy społecznej w celu zdiagnozo-
wania sytuacji zdrowotnej, osobistej, 
rodzinnej, dochodowej. Na podstawie 
zebranych danych pracownik socjalny 
planuje pomoc. 

2  „Dylematy etyczne pracowników so-
cjalnych” – publikacja pod red. Mar-
ty Sokołowskiej, Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, 
„Źródła i rodzaje dylematów etycz-
nych w pracy socjalnej oraz możliwo-
ści ich rozwiązywania”, s.16.

3  Superwizja w pracy socjalnej oznacza 
wzajemną wymianę doświadczeń, po-
szukiwanie przyczyn trudności w roz-
wiązywaniu problemów, a także wy-
rażenie opinii specjalistów o wykony-
wanej pracy pracownika socjalnego. 
Udział w superwizji stwarza możli-
wość szerszej perspektywy postrzega-
nia danego problemu. (Źródło: „Super-
wizja pracy socjalnej. Zastosowania i 
dylematy” – publikacja pod red. Jerze-
go Szmagalskiego, Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych, Warszawa 2011).
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Bilet 
seniora 
tańszy
Od 1 listopada przejazdy 

opłacane z tPortmonetki 
na karcie PEKA będą tańsze, 
mniej za bilety zapłacą też se-
niorzy. Z myślą o osobach w 
wieku 65+ zostanie wprowa-
dzony bilet okresowy na 366 
dni w atrakcyjnej cenie 50 zł 
(na strefę A). Tak postanowi-
li poznańscy radni, przychyla-
jąc się do propozycji  Zarządu 
Transportu Miejskiego w Po-
znaniu. Po ukończeniu 70. 
roku życia seniorzy mogą ko-
rzystać z transportu publicz-
nego ZTM za darmo. 

Zmiany mają zachęcić po-
dróżnych do korzystania z ko-
munikacji zbiorowej. Jest to 
rozszerzenie atrakcyjnej tary-
fy obejmującej takie produk-
ty, jak bilet metropolitalny czy 
bilet semestralny. Bilet senio-
ra jest skierowany do osób za-
mieszkałych w Poznaniu oraz 
w gminach objętych porozu-
mieniami międzygminnymi. 
Obecnie są to gminy: Czerwo-
nak, Dopiewo, Komorniki, Kór-
nik, Luboń, Mosina, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Puszczy-
kowo, Rokietnica, Suchy Las, 
Swarzędz, Szamotuły. 

– Nośnikiem biletu seniora 
jest imienna karta PEKA, więc 
apelujemy do osób, które ta-
kiej karty jeszcze nie posiada-
ją, o złożenie wniosku – mówi 
Bartosz Trzebiatowski, rzecz-
nik prasowy ZTM. – Można to 
zrobić, składając wypełnio-
ny wniosek w formie papiero-
wej w jednym z Punktów Ob-
sługi Klienta ZTM Poznań lub 
elektronicznie poprzez por-
tal www.peka.poznan.pl. Wy-
danie karty jest bezpłatne. 
Wszystkie niezbędne informa-
cje dotyczące składania wnio-
sku oraz kupowania biletów 
znajdują się na portalu www.
peka.poznan.pl 

Od 1 listopada jeszcze ta-
niej będzie można korzystać z 
opłacania przejazdów z tPort-
monetki na karcie PEKA. Na-
stąpi obniżenie kosztów po-
dróży na trasach dłuższych 
niż 5 przystanków oraz dodat-
kowo powyżej 21 przystanku. 
Obniżka stawek od 21 przy-
stanku ma duże znaczenie 
zwłaszcza dla osób korzysta-
jących z linii z długimi trasami, 
przykładowo przebiegających 
przez strefy A+B+C.

AURELIA PAWLAK 

Bezdomnym
cieplej 

Od 1 listopada bieżące-
go roku bezdomni będą 

mogli korzystać z ogrzewal-
ni, zlokalizowanej przy ulicy 
Krańcowej. Znajduje się ona 
w budynku dawnego Domu 
Charytatywnego „Przystań”. 

Batalia o ogrzewalnię 
trwała od 2013 roku, kiedy 
projekt ten, zgłoszony przez 
Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej, zajął pierwsze miej-
sce w Poznańskim Budżecie 
Obywatelskim. Początkowo 
rozważano lokalizację blisko 
dworca PKP przy ulicy Śnia-
deckich, ale opór mieszkań-
ców sprawił, że należało po-
szukać innego miejsca. 

Nowa lokalizacja dotyczy-
ła ulicy Krańcowej, ale także 
w tym przypadku mieszkań-
cy nie wykazali się toleran-
cją i empatią. Problemy udało 
się jednak pokonać i ogrze-
walnia czeka na pierwszych 
potrzebujących. Pomieści 
ona 30 osób, które otrzyma-
ją m.in. ciepły posiłek i dach 
nad głową. awa

Zdrowie – 
wartością
Do organizacji pozarządo-

wych zajmujących się te-
matyką zdrowia, wolontariu-
szy oraz wszystkich miesz-
kańców Poznania Wielko-
polska Rada Koordynacyjna 
– Związek Organizacji Poza-
rządowych skierowała bez-
płatne seminarium pod ha-
słem „Zdrowie jako wartość 
społeczna”. 

Spotkanie odbyło się 8 wrze-
śnia w Poznańskim Centrum 
Wspierania Organizacji Poza-
rządowych i Wolontariatu – 
„Centrum Bukowska”. Wykład 
wprowadzający wygłosił prof. 
dr hab. Kazimierz Dobrzański 
z Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych, który specjalizu-
je się w zagadnieniach zwią-
zanych m.in. z polityką spo-
łeczną i problematyką zdro-
wotną. Przez dwie godziny 
rozmawiano o respektowaniu 
praw pacjenta, potrzebach or-
ganizacji pozarządowych oraz 
ich roli w podnoszeniu jakości 
życia. 

 KAROLINA KASPRZAK

To, o czym my marzymy, 
dla was zdrowych i w peł-

ni sprawnych jest po prostu 
waszą codziennością. Oczywi-
ście, każdy z nas marzy o tym, 
by być całkiem zdrowym, co 
w wielu przypadkach, nieste-
ty, nie jest możliwe i trzeba się 
z tym pogodzić. Wiele naszych 
marzeń się nigdy nie spełni…

Moimi największymi marze-
niami są: być zawsze w szczę-
śliwym związku (może w przy-
szłości ślub), usamodzielnić się 
na tyle, na ile się da, mieć za-
wsze kontakt ze swoim przyja-
ciółkami. Mam nadzieję, że bę-
dzie mi to dane. Chciałabym też 
spędzić jakieś miłe wakacje z 
ukochanym na przykład nad na-
szym polskim morzem.

Znam bardzo dużo osób w 

 Mieszkam w małej miejsco-
wości i to właśnie tutaj lu-

dzie nauczyli mnie, że osoby 
niepełnosprawne są różnie od-
bierane.

Gdy byłam mała, dostałam 
swój pierwszy wózek inwa-
lidzki. Moje pierwsze wyjścia z 
mamą do miasta na spacer nie 
należały do miłych. Ludzie róż-
nie mnie odbierali. Jedni uśmie-
chali się do mnie, a inni, nieste-
ty, zaczynali współczuć, czego ja 
nienawidzę. Uważam, że współ-
czucie nie jest nam potrzebne, 
wręcz bardzo nas denerwuje.

A najsympatyczniejsza na 
mnie reakcja, jaką pamiętam z 
dzieciństwa? Było to zachowa-
nie małych dzieci. Podchodzi-
ły do mnie pytały, co mi jest, a 
później sprawdzały, jak działa 
wózek. Teraz posiadam wózek 
elektryczny i takie maluchy chcą 
się nim przejechać.

MY TEŻ MOŻEMY

mojej sytuacji. Jeśli zapytacie, o 
czym marzą, odpowiedzą, że 
o normalności: to znaczy pra-
ca, ślub, dom z ogrodem, dzie-
ci. Dla was to zwyczajne życie, 
a dla nas tylko marzenie. Oczy-
wiście, są też inne rzeczy, o któ-
rych marzymy, bardziej material-
nie, ale i mniej ważne. Owszem, 
są osoby niepełnosprawne, któ-
rym się udało, mają własną ro-
dzinę i są bardzo szczęśliwe. Po-
dziwiam takie osoby i mam na-
dzieję, że kiedyś będę do nich 
należeć. Niestety, nadal związ-
ki między chorą a zdrową oso-
bą należą do rzadkości właśnie 
przez was, zdrowych. Dlacze-
go? Ponieważ nie akceptujecie 
takich związków, wytykacie pal-
cami, odradzacie... Czy my mo-
żemy być szczęśliwi? Pomyślcie 
o tym. 

Wasza normalność to dla nas 
często sen, coś, o czym marzy-
my całe swoje życie.

Rada ode mnie dla osób w ta-
kiej sytuacji jak moja:  warto szu-
kać szczęścia i miłości, nawet je-
śli inni twierdzą inaczej…

Najgorsza reakcja, jaką pa-
miętam? Były to słowa star-
szej pani (mogła być po sześć-
dziesiątce). Słyszę jakby jeszcze 
dziś, co powiedziała: córce się 
chodzić nie chce? A gdy mama 
próbowała jej wyjaśnić, co mi 
jest, to stwierdziła: eee… pew-
nie udaje. Ja wtedy miałam oko-
ło sześć lat, ale bardzo dobrze 
pamiętam takie sytuacje. Wbija-
ją się w pamięć na całe życie… 
Właśnie w takich momentach 
trzeba umieć się bronić i nieważ-
ne, że to osoba starsza. Nie moż-
na się dać. Zasługujemy na sza-
cunek jak wszyscy ludzie.

I tu rada dla zdrowych: pomy-
ślcie zanim coś powiecie, życie 
jest przewrotne, w każdej chwili 
możecie znaleźć się na naszym 
miejscu… A do was, kochani: nie 
dajcie się, walczcie o szacunek.

SYLWIA KOŚMIDER 

Sylwia
Kośmider
MIŁOSŁAW
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K
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Nasze marzenia 

Szacunek
dla wszystkich 
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Ludzie pracujący z osobami 
niepełnosprawnymi mu-

szą mieć bardzo dużo cier-
pliwości i empatii. Terapeu-
ci pełnią dużo różnych funk-
cji: oprócz tego, że pracują z 
nami, są także dla nas psy-
chologami, często pielęgniar-
kami, pomagają nam w róż-
nych sytuacjach. Za to wła-
śnie ich lubimy i szanujemy.

Przedstawię krótko moich 
terapeutów z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Czesze-
wie.

Pracownia ogrodnicza. 
Opiekuje się nią pani Gosia, 
bardzo miła i ciepła osoba. 
Pani Gosi zazdroszczę jed-
nego: bardzo młodo wygląda. 

Pracownia stolarska. Tu 
rządzi pan Mariusz, pseudo 
„Wujek”. Wujek jest zwario-
wany, zawsze uśmiechnięty 
i lubi się wygłupiać. Często 
nas rozśmiesza. 

Pracownia komputerowa. 
To królestwo pani Marty. Jest 
osobą spokojną, miłą, uczyn-
ną i zawsze pomoże, jeśli to 
tylko możliwe. Uważam, że 

Czy jest nadzieja, że wy-
zdrowieję? Lekarze mó-

wią, że nie. Ale dużo rzeczy 
mi mówili, które jednak się 
nie spełniły. Księża twier-
dzą, że zawsze trzeba mieć 
nadzieję.

Ja natomiast pogodziłam 
się z tym, jak jest, bo musia-
łam. Nie było łatwo, pamię-
tam chwile, w których pyta-
łam: dlaczego ja… Odpowie-
dzi były różne, rodzice mnie 
nigdy nie okłamali, od po-
czątku znam historię i prze-
bieg mojej choroby, znam 
możliwe scenariusze dalsze-
go życia. Jak byłam mała, za-
pytałam o to samo zakonni-
cę. Teraz zdaje sobie spra-
wę, że nie wiedziała, co ma 
mi powiedzieć. Odpowie-
działa, że to jest próba od 
Boga, że kiedyś będzie le-
piej… W tamtym momencie 
uśmiechnęłam się i podzię-
kowałam. Wiem, że dzisiaj 

Nasze życie
osobiste 

Tak, mamy życie osobiste! 
Wiem, że niektórym trud-

no w to uwierzyć. Czy zdrowi 
ludzie naprawdę uważają, że 
nie mamy prawa do normal-
nego życia? Szans na normal-
ny związek z drugim człowie-
kiem. Jestem w takim związku 
od czterech lat. Bardzo mnie 
denerwuje sposób, w jaki nas 
odbierają „zdrowe” osoby. 

Mój chłopak jest właśnie zdro-
wy i tak naprawdę to on wybrał 
mnie. Do niczego go nie zmu-
szałam ani nie zmuszam. Osoby 
„zdrowe” (przynajmniej fi zycz-
nie) powinny się zastanowić za-
nim coś na ten temat powiedzą 
lub napiszą. Najbardziej bolesne 
teksty: że „ktoś jest z kimś z li-
tości”, że „biedny, bo wziął so-
bie chorą dziewczynę na głowę”. 
A przecież to może być miłość! 
Znamy się kilka lat. Wiedziała-
bym, gdyby to była litość. Takie 
rzeczy się po prostu czuje.

Poznaliśmy się przez Inter-
net. Za pomocą portalu(ma-
ło ważne, jakiego). Niektórzy 
uważają, że to niebezpieczne 
i mają sporo racji. Trzeba być 
ostrożnym i uważnym. W koń-
cu dzięki takiemu portalowi je-
stem już w czteroletnim związ-
ku. Czy zawsze jest idealnie? 
Oczywiście że nie! Tak jak w 
każdym związku, są miedzy 
nami nieporozumienia, kłótnie, 
ale się kochamy, czy to się komuś 
podoba, czy nie. Z czym musi się 
zmagać osoba zdrowa w takim 
związku? Z życiem po prostu, z 
codziennością. Musi być gotowa 
na pomoc w każdej sytuacji, na 
przykład pomocy w łazience, co 
nie jest łatwe dla obu stron. Po-
winna być też oparciem w chwi-
lach załamania. Akurat ja mam 
silną psychikę, nawet niektórzy 
twierdzą, że bardzo, ale czasami 
też potrzebuję wsparcia.

Znam dużo osób w mojej sy-
tuacji, które potrzebują wspar-
cia, bo naprawdę nie jest łatwo 
żyć w świecie zdrowych. Mi-
łość to ułatwia. Na końcu apel do 
tych niby „zdrowych”: najpierw 
myślcie, a później oceniajcie i 
pamiętajcie, w każdej chwili mo-
żecie znaleźć się w naszej sytu-
acji, czego wam nie życzę.  

SYLWIA KOŚMIDER

SZUKAĆ SZCZĘŚCIA I MIŁOŚCI

moja reakcja byłaby zupeł-
nie inna. Żeby była jasność, 
wierzę w Boga. Ale moja 
choroba to po prostu błąd le-
karski.

Uważam, że jeżeli osoba 
chora jest w stanie zrozu-
mieć swoją sytuację, to po-
winna znać całą prawdę o 
swoim stanie. Wiem z do-
świadczenia, że jeżeli mamy 
szansę się z tym pogodzić, 
to jest po prostu łatwiej żyć. 
Oczywiście, trzeba o siebie 
walczyć, żeby być w jak naj-
lepszym stanie fi zycznym. 
Ale właśnie wówczas, gdy 
poznamy całą prawdę o so-

bie, każdy najmniejszy suk-
ces nas ucieszy.

Taka mała rada dla opieku-
nów i rodziców: to właśnie 
wy powinniście być z nami 
szczerzy. Mamy prawo znać 
każdą prawdę. Oczywiście, 
czasami nie obejdzie się bez 
psychologa. Pamiętajcie, że 
kiedyś was zabraknie, a my 
musimy sami dać sobie radę.

Teraz do was, kochani nie-
pełnosprawni: żadna cho-
roba nie jest wyrokiem! Nie 
poddawajcie się, życie może 
być piękne, tylko trzeba w to 
uwierzyć. 

SYLWIA KOŚMIDER 

byłaby bardzo dobrym psy-
chologiem. Umie słuchać i 
poradzić, nieraz już mi po-
mogła. Lubi też się z nami 
wygłupiać, żartować, co 
sprawia, że wszyscy uczest-
nicy czują się w jej towarzy-
stwie dobrze.

Pracownia artystyczna. Tu-
taj panuje pani Karolina. Na 
początku trochę się jej ba-
łam, ale po bliższym pozna-
niu zmieniłam zdanie. Cha-
rakterem jest podobna do 
pani Marty, no i bardzo zy-
skuje po bliższym poznaniu. 

Pracownia sztuki użytko-
wej. W tej pracowni opieku-
nem jest pani Agata. To taka 
nasza śmieszka, chodzi za-
wsze uśmiechnięta i śpiewa 
sobie pod nosem. Mam wra-
żenie, że ma duszę artystki.

Pracownia gospodarstwa 
domowego. Tutaj szefem jest 
pan Tomek. Jest osobą tro-
chę zamkniętą w sobie, cichą 
i bardzo spokojną, ale rów-
nież pomocną. Dba, żebyśmy 
nie byli głodni, bardzo dobrze 
gotuje i piecze.

Oprócz tych pracow-
ni mamy też rehabilitację. 
Naszą salą ćwiczeń rządzi 
Asia. Znam ją najdłużej, po-
znałyśmy się, zanim zaczę-
łam uczęszczać na warszta-
ty. Moje pierwsze wrażenie 
nie było zbyt dobre, ale lu-
dzi trzeba najpierw poznać, 
a później oceniać. Aśka jest 
osobą zwariowaną, czasa-
mi marudną, ale to chyba jak 
każdy z nas. Dzięki niej za-
częłam sumiennie ćwiczyć.

Do tej naszej kadry nale-
żą jeszcze: pani Lidka księ-
gowa, którą z radością od-
wiedzam raz w miesiącu, 
gdy odbieramy kieszonko-
we, pani Ula, nasza szefowa 
i nasz kierowca pan Darek, 
który jest bardzo sympatycz-
ny i pomocny. 

Praca terapeuty nie jest ła-
twa, bo każdy z nas jest inny, 
potrzebuje innego podejścia. 
Moim skromnym zdaniem 
nasi terapeuci świetnie so-
bie radzą i mają bardzo do-
bre podejście do nas.  

SYLWIA KOŚMIDER

Jest nadzieja,
że wyzdrowieję?

Moi terapeuci 
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Przyjmujemy
wózki, kule 

Stowarzyszenie Aktyw-
na Szkoła AS w Pozna-

niu-Kiekrzu prowadzi zbiór-
kę sprzętu rehabilitacyjne-
go (nowego i używanego) dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Przyjmujemy wózki, kule, 
balkoniki, łóżka oraz drob-
ne oprzyrządowanie rehabi-
litacyjne. Odbiór sprzętu do 
uzgodnienia telefonicznego 
pod numerami: 501-623-316, 
501-796-331. na 

Wzajemna 
aktywizacja

Fundacja Rozwoju Miasta 
Poznania realizuje projekt 

pod hasłem „Poznań aktywi-
zuje seniorów – seniorzy ak-
tywizują Poznań”. Przedsię-
wzięcie to jest fi nansowane 
z dotacji Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. 

Pomysłodawcy projektu wy-
szli z założenia, że warto zbu-
dować serwis www.seniorzy.
org.pl, ułatwiający zaintereso-
wanym poszukanie potrzeb-
nych informacji. Aby ułatwić 
poszukiwania, postanowiono 
wszystkie wydarzenia ułożyć 
w formie kalendarza. Atrakcją 
serwisu są propozycje pracy 
dla seniorów oraz możliwość 
nawiązywania nowych znajo-
mości. W listopadzie planuje 
się pięć spotkań, podczas któ-
rych seniorzy będą się uczyć 
obsługi komputera oraz Inter-
netu. 

– Głównym założeniem pro-
jektu jest zbliżenie seniorów i 
młodzieży, a także dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem 
– mówi Paweł Adamów, redak-
tor naczelny serwisu. – Senio-
rzy mają ogromne doświad-
czenie i wiedzę, której braku-
je młodzieży, zaś młodzi ludzie 
mogą odwzajemnić się swoimi 
umiejętnościami dotyczącymi 
telefonów komórkowych, In-
ternetu i innych. 

Zaplanowano badanie an-
kietowe, na podstawie które-
go przygotowany będzie ra-
port na temat potrzeb senio-
rów. Szczegółowych informa-
cji udziela Paweł Adamów pod 
adresem p.adamow@seniorzy.
org.pl awa

ZSS nr 105
po wakacjach

Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 imienia Juliana Tuwi-

ma w Poznaniu we wrześniu 
tego roku przyjął uczniów w 
nowym budynku przy ul. Nie-
szawskiej 21. Dzięki otwar-
tości władz Poznania na po-
trzeby dzieci z niepełno-
sprawnością do użytku od-
dano sale lekcyjne, rewalida-
cyjne, świetlicę, toalety po re-
moncie, a także salę integra-
cji sensorycznej.

Pomieszczenia w pełni przy-
stosowane do możliwości 
uczniów niepełnosprawnych 
były szkole bardzo potrzebne. 
Zajęcia edukacyjne odbywają 
się też w starym gmachu przy 
ul. Bydgoskiej 4, gdzie kształ-
cą się klasy od IV do VI szkoły 
podstawowej, uczniowie gim-
nazjum i szkoły przysposabia-
jącej do pracy. W nowym bu-
dynku naukę rozpoczęły oso-
by z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu umiar-
kowanym i znacznym, klasa 
łączona I-II-III szkoły podsta-
wowej dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim i oddział rewa-
lidacyjno-wychowawczy. 

W uroczystym rozpoczę-
ciu roku szkolnego w budyn-
ku przy ul. Nieszawskiej 21 
uczestniczył Mariusz Wiśniew-
ski, wiceprezydent Poznania, 
Przemysław Foligowski, dyrek-
tor Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Poznania, Renata Jocz, 
kierownik Oddziału Planowa-
nia i Analiz Wynagrodzeń Wy-
działu Oświaty Urzędu Miasta, 
Michał Grześ, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta i Przemy-
sław Alexandrowicz, przewod-
niczący Komisji Oświaty i Wy-
chowania. Było symboliczne 
przecięcie wstęgi, a po zakoń-
czeniu części ofi cjalnej – zwie-
dzanie pomieszczeń. 

 KAROLINA KASPRZAK 

SPROSTOWANIE

Autorem zdjęcia na str. 35 
we wrześniowym wydaniu „Fi-
lantropa” przy artykule „Czło-
wiek taki sam jak inni” jest 
Piotr Stanisławski. Przeprasza-
my za błąd zawiniony przez in-
formatora spoza naszej redak-
cji. (mb)

Uwarunkowań występo-
wania głuchoślepoty 

jest wiele, a wraz z powsta-
waniem nowych mutacji 
w obrębie poszczególnych 
znanych chorób i zespołów 
genetycznych pojawiają się 
wciąż nowe czynniki. Cza-
sem trudno jest jednoznacz-
nie określić przyczynę cho-
roby i osoby takie nie do-
wiadują się przez wiele lat o 
tym, co ją spowodowało. 

Sytuacja osób, które utra-
ciły sprawność jednego zmy-
słu np. słuchu przy wcześniej 
występującym już uszkodze-
niu jednego z narządów np. 
wzroku w wyniku wypadku, 
jest o tyle lepsza, że wiado-
mo, co spowodowało tę dys-
funkcję – choć i tu bywa wie-
le niedomówień. Zdarza się, 
że na chorobę genetyczną, 
dającą objawy już w jakimś 
zakresie wcześniej, nakła-
dają się skutki wypadku ko-
munikacyjnego, w którym 
doszło do pogorszenia lub 
uszkodzenia wzroku i (lub) 
słuchu, co bardzo utrudnia, 
a nawet uniemożliwia okre-
ślenie właściwej przyczyny 
uszkodzenia czy zmniejsze-
nia sprawności tych narzą-
dów. 

WRODZONA
LUB NABYTA

Przyczyny głuchoślepoty 
mogą być wrodzone albo na-
byte. Do wrodzonych zalicza-
my choroby genetyczne, za-
równo te dziedziczne, jak i 
nie dziedziczne. Mowa tu np. 
o nowych i nieznanych mu-
tacjach w chorobach np. mi-
tochondrialnych, które po-
wodują dodatkowo inne dys-
funkcje organizmu, CHARGE 
i Alstroma oraz zespół Do-
wna. Bardzo istotną rolę w 
powstawaniu głuchoślepoty 
odgrywają czynniki związa-
ne z samym porodem np. po-
ród przedwczesny jak i wy-
stępujące tuż po porodzie 
– niedotlenienie, niska waga 
itp. Ważny jest też stan zdro-
wia matki oraz inne zdarze-
nia zachodzące w trakcie cią-
ży – chodzi tu o zachorowal-
ność matki na toksoplazmo-
zę, różyczkę, czy zażywanie 
narkotyków i alkoholu. 

Z kolei w przypadku dziec-
ka ryzyko wystąpienie głu-

choślepoty zwiększają prze-
byte choroby ogólne – np. za-
palenie opon mózgowych, 
guzy mózgu i inne. Obserwu-
jemy wyraźnie na przestrzeni 
lat, że przybywa osób z jed-
noczesną dysfunkcją wzro-
ku i słuchu. Dzieje się tak 
min. dlatego że więcej cho-
rych dzieci po urodzeniu 
jest utrzymywana przy życiu 
dzięki nowoczesnej aparatu-
rze i wysokospecjalistycznym 
metodom leczenia – co wcze-
śniej było znacznie ograni-
czone. Więcej osób przeży-
wa, ale jednocześnie widzi-
my u nich inne, poważne dys-
funkcje organizmu.

PRZYCZYNY
GENETYCZNE,
CHOROBY, URAZY 

Nabyta głuchoślepota z ko-
lei może być spowodowana 
czynnikami niezależnymi od 
siebie i pojawić się, nie zwa-
żając na istniejącą już dys-
funkcję wzroku lub słuchu. 
Sytuacja taka ma miejsce u 
osób z wrodzonym uszko-
dzeniem słuchu lub wzroku, 
gdzie do uszkodzenia dru-
giego narządu zmysłu do-
szło w późniejszym czasie. 
W tej grupie znajdują się tak-
że ludzie, u których dysfunk-
cja wzroku i słuchu nastąpiła 
niezależnie od siebie i w póź-
niejszym okresie po urodze-
niu. Wśród czynników powo-
dujących dysfunkcję wzro-
ku należy wymienić czynni-
ki genetyczne, do których na-
leży zaćma dziedziczna, ja-
skra dziedziczna, barwniko-
we zwyrodnienie siatkówki 
oraz dziedziczny zanik ner-
wów wzrokowych. Innymi 
czynnikami mającymi wpływ 
na dziecko w czasie ciąży są 
choroby matki – kiła, cyto-
megalia i inne. Ważne są też 
wszelkie zdarzenia okołopo-
rodowe – niska waga, wcze-
śniactwo i niedotlenienie. 

Ogromną rolę odgrywają 
również czynniki występują-
ce w późniejszym czasie, ta-
kie jak zaćma, zwyrodnienie 
siatkówki – także to zwią-
zane z wiekiem zwyrodnie-
nie plamki żółtej, AMD, cho-
roby ogólnoustrojowe, któ-
re doprowadzają do dysfunk-
cji wzroku – cukrzyca, nowo-
twory wzroku, urazy gałek 
ocznych, zapalenie mózgu 
i opon mózgowych, SM. Po-
wodem dysfunkcji słuchu są 
podobne czynniki jak w przy-
padku wzroku i są to czyn-
niki genetyczne – dziedzicz-
na głuchota, oraz takie które 
wpływają na dziecko w okre-

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P
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sie prenatalnym – choroby 
matki i toksyny. Jako około-
porodowe można podać kon-
fl ikt serologiczny, niedotle-
nienie i żółtaczkę. 

Do czynników działają-
cych w późniejszym cza-
sie zaliczamy choroby uszu, 
urazy głowy, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, cho-
roby neurologiczne, nowo-
twory mózgu, urazy aku-
styczne. Głuchoślepota naby-
ta spowodowana tymi samy-
mi czynnikami uszkodzenia 
wzroku i słuchu może poja-
wić się w tym samym lub in-
nym czasie. Mogą ją powo-
dować znaczne urazy głowy i 
choroby np. rozmiękanie mó-
zgu czy nowotwory mózgu. 

ZMIANY ZWIĄZANE
Z WIEKIEM

Bardzo ważne są także 
czynniki fi zjologiczne – czy-
li tzw. starcze zmiany dege-
neracyjne. Wraz z upływem 
czasu każdy organizm pod-
lega nieodwracalnym zmia-
nom prowadzącym do ogra-
niczenia jego możliwości 
adaptacyjnych, dzieje się tak 
dlatego, ponieważ starzeją 
się jego komórki osiągając li-
mit swoich podziałów. 

Dotyczy to także wzroku. 
Starczowzroczność wynika 
ze zmniejszenia lub utraty 
zdolności akomodacji oka. W 
początkowej fazie jej zmniej-
szanie się można zaobser-
wować po tym, że człowiek, 
aby przeczytać standardo-
wej wielkości druk, musi 
go odsunąć daleko od sie-
bie. Wymaga to konsultacji 
okulistycznej i dobrania od-
powiednich szkieł okularo-
wych. Podczas wizyty war-
to zbadać także przedni od-
cinek i dno oczu – zwłaszcza 
po 40 roku życia – gdyż wła-
śnie wtedy znacznie wzra-
sta możliwość wystąpienia 
jaskry, zaćmy, czy zwyrod-
nienia plamki żółtej i innych 
uszkodzeń w przebiegu cho-
rób ogólnoustrojowych. Wie-
le z nich to bardzo poważne 

choroby, które mogą dopro-
wadzić do znacznego upo-
śledzenia, a nawet utraty 
wzroku – poza zaćmą nieod-
wracalnego. 

Proces fi zjologicznego sta-
rzenia się słuchu z kolei roz-
poczyna się już w 3 deka-
dzie życia i powoli postępu-
je powodując, że w wieku 65 
lat dochodzi do tzw. głucho-
ty socjalnej – czyli niesłysze-
nia mowy – początkowo w 
niewielkim stopniu, ale póź-
niej już w szybszym tempie. 
Konieczne jest wtedy zapro-
tezowanie – czyli dobranie 
optymalnego dla danej oso-
by aparatu słuchowego, któ-
ry pozwoli na przywróce-
nie funkcji słyszenia i rozu-
mienia mowy. Głuchota star-
cza spowodowana jest zmia-
nami w uchu wewnętrznym 
w zwoju i nerwie słucho-
wym, a także w ośrodkach i 
drogach słuchowych ośrod-
kowego układu nerwowego. 
Dysfunkcja starcza następu-
je także w części przewodze-
niowej narządu słuchu, nie 
wpływa jednak na ostrość 
słuchu. W głuchocie starczej 
często można zaobserwo-
wać również uciążliwe szu-
my uszne i nadwrażliwość na 
bodźce akustyczne. Zastoso-
wanie profi laktyki w starze-
niu się słuchu jest niemożli-
we ze względu na nieznajo-
mość istoty i mechanizmów 
tego procesu. 

ZESPÓŁ USCHERA
Inną jednostką chorobową, 

która ponosi odpowiedzial-
ność za dysfunkcję zarów-
no wzroku jak i słuchu, gdzie 
czynnikiem powodującym ją 
jest ten sam genetyczny ele-
ment, jest zespól Uschera. To 
rzadka choroba genetyczna, 
charakteryzująca się uszko-
dzeniem słuchu oraz po-
stępującą dysfunkcją wzro-
ku. Szacuje się, że choroba 
ta odpowiada za 3 - 6 pro-
cent wszystkich przypadków 
głuchoty dziecięcej i wystę-
puje u ok.50 procent głucho-
niewidomych dorosłych. Ze-
spół jest dziedziczony w spo-
sób autosomalny recesywny 
– czyli niezależnie od płci – a 
nosicielami wadliwego genu 
są kobiety i mężczyźni. 

Utrata zdolności widze-
nia spowodowana jest przez 
barwnikowe zwyrodnienie 
siatkówki oka, które prowa-
dzi do zaburzeń widzenia po 
zmroku ( tzw. kurzą ślepotę) 
i utraty widzenia obwodowe-
go. Wraz z postępem choroby 
dochodzi do zawężania się 
pola widzenia, co w efekcie 
daje widzenie centralne, ale 
zdarza się także, że widze-
nie centralne jest ograniczo-
ne przez zmętnienie soczew-
ki – czyli przez zaćmę. Do-
datkowym problemem wie-
lu osób z zespołem Usche-
ra jest znaczne zaburzenie 
równowagi, utrudniające po-

ruszanie się i orientację w te-
renie. Zespół Uchera dzielimy 
na 3 podtypy, które różnią się 
między sobą stopniem nasile-
nia objawów jak i wiekiem w 
którym te objawy się ukazują. 

Zespół Uschera typu I cha-
rakteryzuje się głębokim, 
obustronnym niedosłuchem 
występującym od urodzenia. 
Natomiast pojawiające się w 
pierwszej dekadzie życia za-
burzenia widzenia rozpoczy-
nają się od problemów wi-
dzenia po zmroku, a do cał-
kowitej utraty wzroku do-
chodzi we wczesnym wieku 
średnim. W tym typie choro-
by obecne są także zaburze-
nia równowagi i może wystą-
pić opóźnienie rozwoju mo-
torycznego.

W typie II tego zespołu ob-
serwuje się niedosłuch wro-
dzony lub postępujący (od 
stopnia umiarkowanego do 
głębokiego) i dzieci często 
mogą korzystać z aparatów 
słuchowych i komunikować 
się ustnie. Następuje stopnio-
wa, ale wolniejsza niż w ty-
pie I utrata wzroku, która za-
zwyczaj rozpoczyna się w 
drugiej dekadzie życia i po-
czątkowo wiąże się z zabu-
rzeniami widzenia po zmro-
ku. Nie zauważono w tym ty-
pie problemów z równowa-
gą, co daje lepsze rokowania 
w procesie rehabilitacji i ada-
ptacji do istniejących warun-
ków życia.

Zakwalifi kowane do III typu 
zespołu Uschera dzieci rodzą 
się słyszące. Utrata słuchu na-
stępuje w sposób stopniowy 
i rozpoczyna się w późnym 
dzieciństwie lub w okresie 
dojrzewania – już po rozwo-
ju mowy. Do całkowitej utraty 
słuchu dochodzi u tych osób 
w wieku średnim. Z kolei w 
przypadku narządu wzroku 
dysfunkcja rozpoczyna się w 
drugiej dekadzie życia i obja-
wia się ślepotą zmierzchową. 
Osobą niewidomą zazwyczaj 
osoba chora staje się w dru-
giej lub trzeciej dekadzie ży-
cia, a problemy z równowagą 
występują tylko u niektórych 
chorych. 

Materiały źródłowe: 

http://tpg.org.pl
http://okulistyka.mp.pl/

w a d y w z r o k u / s h ow. h t m -
l?id=74695

http://chorobyrzadkie.blog-
spot.com/2012/08/zespo-
ushera-dramat-zmysow-suchu
-i.html

http://pedagogikaspecjal-
na.tripod.com/notes/deafpe-
dagogy.html

Przyczyny 
głuchoślepoty
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„Polaków zdrowia portret 
własny” – pod takim ha-

słem odbyły się 11 września 
w województwie wielkopol-
skim dwie debaty z udziałem 
Ministra Zdrowia Mariana 
Zembali. Pierwsza odbyła się 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
druga w Poznaniu. Na konfe-
rencji prasowej w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
Minister zapowiedział, że do 
końca roku będą przekazane 
dodatkowe fundusze na en-
doprotezoplastykę i zabiegi 
okulistyczne.

Rozmawiano o problemie 
dostępności usług medycz-
nych. Jednym z kluczowych 
zagadnień dyskusji była or-
topedia i Wielkopolski Pro-
gram Onkologiczny. Debatę 
w Gorzowie Wielkopolskim 
zorganizowało Ministerstwo 
Zdrowia, Lubuski Urząd Wo-
jewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubu-
skiego i Wielospecjalistyczny 
Szpital Wojewódzki, w Po-
znaniu – Ministerstwo Zdro-
wia, Wielkopolski Urząd Wo-
jewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Uniwersy-
tet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego. 

Spotkanie w Poznaniu ad-
resowane do przedstawicie-
li służb medycznych wyłoni-
ło kilka ważnych problemów: 
m.in. endoprotezoplastyki 
w Polsce, kolejek pacjentów 
oczekujących na zabieg en-

Takie były tematy spotkania 
Komisji Dialogu Obywatel-

skiego 14 września przy Wy-
dziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia. Justyna Ochędzan, prze-
wodnicząca KDO poinformo-
wała o spotkaniach i szkole-
niach, które odbywać się będą 
w Centrum Bukowska. 

O założeniach Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016 
mówiła Dagmara Woźniak z ga-
binetu Prezydenta. Nowe zasa-
dy opracował specjalny zespół. 
Projekty zgłaszano od 5 maja 
do 17 czerwca. Pula środków fi -
nansowych wynosi 15 milionów 
złotych. Została podzielona na 
projekty ogólnomiejskie (126) i 
dzielnicowe (146). Łącznie wpły-
nęły zatem 272 wnioski. O osta-

tecznym wyborze najciekawszej 
propozycji zdecydują mieszkań-
cy Poznania. Justyna Glapa, kie-
rownik Oddziału Planowania 
Urzędu Miasta Poznania, omó-
wiła zasady konstruowania bu-
dżetu oraz proces jego zatwier-
dzania. 

Waldemar Rembas, koordy-
nator wolontariatu Urzędu Mia-
sta Poznania, przedstawił do-
tychczasowe doświadczenia i 
plany na przyszłość. Organiza-
cje mogą się zgłaszać do fi rm z 
prośbą o wolontariat pracowni-
czy. Polega on na tym, że grupa 
pracowników pomaga w remon-
tach, przygotowaniu festynu lub 
zabawy. Informacje można zna-
leźć na portalu www.centrum-
bukowska.pl (zakładka „wolon-
tariat”). awa

Rodziny z województwa 
wielkopolskiego, których 

członkiem jest osoba z nie-
pełnosprawnością, mogą 
wziąć udział w V edycji kon-
kursu fotografi cznego pod 
nazwą „Wielkopolska rodzina 
w obiektywie”. 

Organizatorem konkursu 
jest Fundacja „Akme” i Słupec-
ka Spółdzielnia Socjalna. Pro-
jekt współfi nansuje Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go. Prace można nadsyłać do 
18 października na adres: kon-
kurs@fundacja-akme.pl

Celem przedsięwzięcia jest 
ukazanie pozytywnych rela-
cji w rodzinach z osobą z nie-
pełnosprawnością. W konkur-
sie mogą brać udział amato-

rzy fotografi i zamieszkujący 
teren województwa wielkopol-
skiego, którzy ukończyli 18 lat. 
Każdy uczestnik może zgłosić 
3 prace konkursowe wykona-
ne dowolną techniką fotogra-
fi czną. Nie jest dozwolone łą-
czenie kilku fotografi i w kolaże 
i fotomontaże. Regulamin do-
puszcza konwersję zdjęć kolo-
rowych do czarno-białych lub 
sepii, korektę polepszającą ja-
kość fotografi i (np. rozjaśnienie 
czy wyostrzenie) oraz korek-
tę kadru. Regulamin konkursu 
oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie Funda-
cji „Akme”: www.fundacja-ak-
me.pl/projekt/

 KAROLINA KASPRZAK

Budżet, 
wolontariat

Obiektyw
– na rodzinę

Minister Zdrowia
w Wielkopolsce
doprotezy stawu biodrowego i 
kolanowego w województwie 
śląskim oraz współczesnej al-
loplastyki stawów z epide-
miologicznego punktu widze-
nia na przykładzie Szpitala 
Klinicznego im. Wiktora Degi 
Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu. 

 W konferencji prasowej, 
obok ministra Zembali, udział 
wziął Tadeusz Jędrzejczyk, 
prezes Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, Dorota Kinal, 
wicewojewoda wielkopol-
ski, prof. dr hab. n.med. Jacek 
Wysocki, rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego oraz specjaliści 
polskiej ortopedii: prof. dr hab. 
n.med. Paweł Małdyk, konsul-
tant krajowy w dziedzinie or-
topedii i traumatologii narzą-
du ruchu, prof. dr hab. n.med. 
Jacek Kaczmarczyk, kierow-
nik Katedry i Kliniki Ortope-
dii i Traumatologii Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu 
i dr hab. n.med. Bogdan Ko-
czy, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Chirurgii Urazowej 

im. dr Janusza Daaba w Pie-
karach Śląskich. 

Ostatni z wymienionych 
przybliżył wyniki analizy do-
tyczącej oczekiwania na za-
bieg endoprotezy biodra i sta-
wu kolanowego – w woje-
wództwie śląskim czeka naj-
większa liczba pacjentów z 
całej Polski – aż 20 tysięcy 
osób. Analiza wskazała, że 
22% pacjentów ze względu na 
bardzo silne dolegliwości bó-
lowe chce być operowana do 
roku czasu, drugie 22% osób 
stwierdziło, że jest w stanie 
czekać na zabieg maksymal-
nie 2 lata, a 44% pacjentów 
uznało, że nie wymaga jesz-
cze operacji. 

Poinformowano, że aktu-
alnie nie ma instrumentów 
prawnych, aby rozdzielić li-
stę oczekujących na tych, któ-
rzy wymagają przeprowa-
dzenia zabiegu jak najszyb-
ciej i tych, którzy nie muszą 
go mieć od razu, co sprawia, 
że czas oczekiwania istotnie 
się wydłuża. Prof. Małdyk wy-
jaśnił, że chodzi o to, aby pa-

cjenci z silnymi dolegliwo-
ściami bólowymi otrzyma-
li pomoc w możliwie jak naj-
krótszym czasie. 

Minister zaznaczył, że 35% 
środków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia jest przeznacza-
nych na leczenie osób powy-
żej 65 roku życia, a starzeją-
ce się społeczeństwo wyma-
ga wielokierunkowych dzia-
łań. Poinformował, że jesz-
cze w tym roku do oddziałów 
NFZ trafi ą dodatkowe środ-
ki na endoprotezy. Ponad-
to resort zamierza przezna-
czyć pieniądze na dodatkowe 
10 tysięcy operacji oczu w ca-
łym kraju. Zembala obiecują-
co mówił o budowach szpita-
li, m.in. z funduszy unijnych, 
o psychiatrii i onkologii dzie-
cięcej jako obszarach wyma-
gających wsparcia. Mają rów-
nież być podwyżki dla pielę-
gniarek – w tym roku, jak po-
informowała Polska Agencja 
Prasowa, na podwyżki prze-
znaczono 228 milionów zło-
tych, w przyszłym będzie to 
800 milionów. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Od stycznia 2016 szkoły 
ogólnodostępne, w których 

kształcą się dzieci z autyzmem, 
zespołem Aspergera i niepeł-
nosprawnością sprzężoną, 
będą zatrudniały tzw. asysten-
tów wspomagających pracę 
nauczyciela. Na placówki edu-
kacyjne ten obowiązek nałoży-
ło Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej1. Szkoda, że tego rodza-
ju wsparcia nadal będą pozba-
wieni uczniowie z zaburzenia-
mi psychicznymi, z całościowy-
mi zaburzeniami rozwoju oraz 
ze schorzeniami neurologicz-
nymi.

Nowe rozporządzenie w spra-
wie organizacji kształcenia dzie-
ci niepełnosprawnych i niedo-
stosowanych społecznie jest re-
akcją na głosy pedagogów, ro-
dziców, reprezentantów insty-
tucji odpowiedzialnych za nad-
zór pedagogiczny oraz środo-
wiska organizacji pozarządo-
wych. Dokument wskazuje, że 
asystent wspomagający pracę 
nauczyciela musi wykazać się 
kwalifi kacjami w zakresie pe-
dagogiki specjalnej. Na chwi-
lę obecną szkoły ogólnodostęp-
ne mogą zatrudniać pomoc na-
uczyciela tylko wtedy, gdy wy-
razi na to zgodę organ prowa-
dzący placówkę (czyli samorząd 
terytorialny). Nowe rozporzą-
dzenie takiej zgody nie wyma-
ga. Wystarczy zapis w orzecze-
niu o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, informujący o tym, że 
dziecko może uczyć się w szkole 
ogólnodostępnej z pomocą asy-
stenta. Obowiązek zatrudnienia 
asystenta wspomagającego do-
tyczy szkół, przedszkoli oraz in-
nych form wychowania przed-
szkolnego.

Rozporządzenie bierze po-
nadto pod uwagę zmniejsze-
nie liczby dzieci w oddziale in-
tegracyjnym przedszkola oraz 
liczby uczniów w klasie integra-
cyjnej. Obecnie oddział lub kla-
sa może liczyć maksymalnie 20 
dzieci, w tym od 3 do 5 z nie-
pełnosprawnością (art. 60 ust. 
2 ustawy o systemie oświaty). 
W dokumencie została też za-
akcentowana sprawa zajęć re-
walidacyjnych zawartych w in-
dywidualnych programach edu-
kacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów z dysfunkcjami wzro-
ku, słuchu, z afazją, autyzmem i 
z zespołem Aspergera.

Rozporządzenie, z wyjątkiem 
zapisu dotyczącego obowiązko-
wego zatrudniania asystentów 
wspomagających pracę nauczy-
ciela, weszło w życie 1 wrze-
śnia 2015. Zastępuje dwa wcze-
śniej obowiązujące rozporzą-
dzenia: rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 li-
stopada 2010 w sprawie warun-
ków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz niedostosowanej społecz-
nie w przedszkolach specjal-
nych, szkołach i oddziałach oraz 
w ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 
392) i rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 li-
stopada 2010 w sprawie warun-
ków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz niedostosowanej społecz-
nie w przedszkolach, szkołach 
i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych (Dz.U z 2014 r. 
poz. 414). 

W treści nowego rozporzą-
dzenia znajduje się również za-
pis odnoszący się do zastępo-
wania określenia „upośledzenie 
umysłowe” pojęciem „niepełno-
sprawność intelektualna” (§ 1 pkt 
1, § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia). 
Jest także mowa m.in. o stwa-
rzaniu dzieciom objętym kształ-
ceniem specjalnym możliwości 
kontaktu z pełnosprawnymi ró-
wieśnikami (§ 5 ust. 1 pkt 5 roz-
porządzenia).

Analizując zapisy nowego 
rozporządzenia dostrzegamy 
ważny krok MEN poczyniony 
w stronę wyrównywania szans 
edukacyjnych osób z niepełno-
sprawnościami. Rażące luki w 
systemie szkolnictwa zauważa-
ją rodzice i pedagodzy. Pierw-
si szczególne zastrzeżenia mają 
do sytuacji społecznej dzieci nie-
pełnosprawnych w szkołach 
ogólnodostępnych. Uczniowie 
z różnego rodzaju dysfunkcja-
mi często są narażani na drwiny 
ze strony sprawnych rówieśni-
ków, wyśmiewanie ograniczeń 
wynikających z niepełnospraw-
ności, co wpływa negatywnie 
na ich kondycję psychiczną. Tak 

dzieje się na ogół w przypadku 
uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lek-
kim, chociaż uczniowie z inne-
go rodzaju niesprawnościami w 
szkołach ogólnodostępnych tak-
że narażeni są na dyskrymina-
cję. Tu niezwykle ważnym za-
daniem rodziców oraz nauczy-
cieli jest przygotowanie zdro-
wych dzieci na pierwszy kontakt 
z osobą niepełnosprawną. Je-
śli uczniowie dowiedzą się wię-
cej o niepełnosprawności, istnie-
je duże prawdopodobieństwo, że 
zachowania stygmatyzujące nie 
będą miały miejsca. Zmiana na-
zewnictwa nie wpłynie istotnie 
na zmianę postaw społecznych 
wobec osób z niepełnosprawno-
ścią, ale otwartość, nauka em-
patii i wrażliwości od najmłod-
szych lat mogą zdziałać napraw-
dę wiele.

Inną sprawą są szczególne 
potrzeby edukacyjne uczniów 
z niepełnosprawnościami. Od 
dłuższego czasu akcentuje się 
problem niewystarczającej licz-
by nauczycieli wspomagających 
edukację uczniów z niepełno-
sprawnością w szkołach ogól-
nodostępnych. Samorządy tery-
torialne nie kwapią się do wy-
dawania zgody dyrekcjom szkół 
na zatrudnianie asystenta wspo-
magającego pracę nauczycie-
la. Wiąże się to z kosztami. Na 
ile i w jakim stopniu nowe roz-
porządzenie zmieni obecny stan 
rzeczy, przekonamy się w przy-
szłym roku. Na razie zauważa 
się jeden minus – zawężenie krę-
gu uczniów z niepełnosprawno-
ścią uprawionych do korzystania 
ze wsparcia asystenta wspoma-
gającego. Nowe rozporządzenie, 
jak zaznaczyłam we wstępie, nie 
przewiduje tego rodzaju pomo-
cy dla uczniów z zaburzenia-
mi psychicznymi, z całościowy-
mi zaburzeniami rozwoju czy ze 
schorzeniami neurologicznymi. 
Dzieci z tego typu dysfunkcjami 
zostaną bez wsparcia. W tej sy-
tuacji edukacja uczniów w szko-
le ogólnodostępnej będzie mia-
ła o wiele gorszą jakość aniże-
li nauka w szkole integracyjnej. 
Nie jest wykluczone, że dziec-
ko z taką dysfunkcją wsparcia 
nie otrzyma na podstawie od-
powiedniej adnotacji w orzecze-

niu, ale będzie to zależało wy-
łącznie od dobrej woli dyrekcji 
szkoły i organu prowadzącego. 
Nie wpłynie na ten fakt odgórna 
decyzja MEN. 

Na zakończenie przyjrzyj-
my się jeszcze kwestii zajęć re-
walidacyjnych i zapewnianiu 
uczniom objętym kształceniem 
specjalnym kontaktu z dziećmi 
pełnosprawnymi. W pierwszym 
przypadku, jak czytamy w uza-
sadnieniu decyzji MEN, chodzi 
o naukę orientacji przestrzennej 
i poruszania się, systemu braj-
la bądź innych alternatywnych 
metod komunikacji, naukę języ-
ka migowego, prowadzenie za-
jęć kształtujących umiejętności 
społeczne. Ma to zapobiec bra-
kowi uwzględniania zajęć re-
walidacyjnych w programach 
edukacyjno-terapeutycznych, 
co niejednokrotnie się zdarza-
ło. Celem wprowadzonej zmiany 
jest poprawa efektywności pracy 
z dzieckiem niepełnosprawnym. 
W drugim przypadku chodzi o 
realizację idei włączania spo-
łecznego wynikającej z postano-
wień konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, w któ-
rej jest mowa m.in. o równości 
oraz o przeciwdziałaniu dyskry-
minacji.

Sprawa edukacji osób niepeł-
nosprawnych w szkołach ogól-
nodostępnych akcentowana jest 
w coraz większym stopniu. Co-
raz częściej mówi się o toleran-
cji i równości właśnie. Mam wra-
żenie, że w tym wszystkim po-
minięta zostaje rola szkół spe-
cjalnych, które w niczym nie są 
gorsze. Co więcej – zapewnia-
ją uczniom z niepełnosprawno-
ściami takie warunki kształce-
nia, których nie jest w stanie za-
pewnić najlepsza nawet szkoła 
masowa. Nie każda osoba z nie-
pełnosprawnością może kształ-
cić się w szkole ogólnodostęp-
nej czy integracyjnej. Moim zda-
niem brakuje silnego głosu spo-
łecznego, który szkoły specjalne 
wziąłby w obronę.

 KAROLINA KASPRZAK

Edukacja osób
niepełnosprawnych

1  Źródło: https://men.gov.pl/minister-
stwo/informacje/ksztalcenie-dzieci-
niepelnosprawnych-rozporzadzenie-
podpisane.html
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Osoby całkowicie oraz 
częściowo ubezwła-

snowolnione potrzebują 
opiekunów prawnych i ku-
ratorów. Pełnienie tego ro-
dzaju funkcji jest odpłat-
ne. Można zgłaszać się do 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu 
osobiście, telefonicznie lub 
mejlowo. 

Do zadań opiekuna praw-
nego i kuratora należy: za-
rządzanie majątkiem pod-
opiecznego, sprawowanie 
opieki (zapewnienie pomo-
cy lekarskiej, dbanie o regu-
lację opłat), reprezentowa-
nie interesów podopieczne-
go w instytucjach, sporzą-
dzanie sprawozdań dla sądu 
nie rzadziej niż raz w roku. 

Od kandydatów oczeku-
je się: znajomości przepisów 
kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, problematyki nie-
pełnosprawności, zwłaszcza 
chorób psychicznych, do-

świadczenia w pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi, 
znajomości instytucji wspie-
rających osoby z zaburze-
niami psychicznymi na tere-
nie Poznania, wysokiego za-
angażowania w realizację 
powierzonych zadań, samo-
dzielności i dyspozycyjności. 

Trwa rekrutacja ciągła. 
MOPR najpierw przeprowa-
dza rozmowy z kandydata-
mi, a później przedstawia 
sądowi rekomendacje. Zain-
teresowani pełnieniem funk-
cji opiekuna prawnego oso-
by całkowicie ubezwłasno-
wolnionej bądź kuratora 
osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo proszeni są o zło-
żenie dokumentów aplika-
cyjnych. Szczegółowe infor-
macje: MOPR ul. Cześnikow-
ska 18, pokój nr 2, (61) 860 
99 05, edyta_rosenkiewicz@
mopr.poznan.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Klub Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwo-

nego Krzyża przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu 
zorganizował 5 września ak-
cję zbiórki krwi dla Kuby Stani-
szewskiego. 

Eugeniusz Jacek, prezes Klu-
bu HDK, zaprosił mieszkańców 
Swarzędza i nie tylko do po-
mocy dla chorego na białacz-
kę 13-letniego Kubusia. Kuba 
cały czas potrzebuje krwi BRh-, 

a przeszczep szpiku zaplanowa-
ny jest na przełomie września i 
października w Pediatrycznym 
Szpitalu Klinicznym w Poznaniu 
na ul. Szpitalnej.

Do Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Swarzędzu, gdzie od-
bywała się zbiórka krwi, zgłosi-
ły się 92 osoby, a 5 osób oddało 
próbki krwi na szpik kostny. Ze-
brano 31,835 litrów krwi.

MARCIN WOJCIESZAK

3 września po przerwie wa-
kacyjnej zebrała się Komi-

sja Dialogu Obywatelskiego 
przy Pełnomocniku Prezyden-
ta Miasta Poznania ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Było to 
już XXXII posiedzenie od mo-
mentu powołania KDO.

Tym razem posiedzenie było 
poświęcone prezentacji osią-
gnięć NGO i podmiotów eko-
nomii społecznej. Zanim to 
jednak nastąpiło, przedsta-
wicielka Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Oddział 
Koordynacji Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi 
Agnieszka Kępa przedstawi-
ła przygotowania do Poznań-
skiego Dnia Organizacji Poza-
rządowych, który odbył się 12 
września na Placu Wolności w 
Poznaniu. Wywołało to dysku-
sję, jaki jest cel organizacji ta-
kiego dnia, skoro nie zawsze 
udział mieszkańców jest zado-
walający. Czy chodzi o integra-
cję miedzy organizacjami, któ-
ra z pewnością na tego typu 
imprezach się zacieśnia? Czy 
może o pokazanie organizacji 
celem pozyskania wolontariu-
szy, którzy będą chcieli nawią-
zać dłuższą współpracę? Trud-

no też było określić, na jaki 
termin wydarzenie przesunąć. 
Majówka to gorący okres dla 
studentów, lato to czas, kie-
dy wyjeżdżają z niego miesz-
kańcy. Ostatecznie do tematu 
postanowiono wrócić w przy-
szłym roku. 

Paulina Kuntze koordynator-
ka Centrum Wspierania Orga-
nizacji Pozarządowych i Wo-
lontariatu „Centrum Bukow-
ska” przybliżyła zasady działal-
ności „Centrum”. Podkreśliła, że 
skorzystać z jego usług mogą 
nie tylko organizacje pozarzą-
dowe ale również mieszkań-
cy Poznania. „Centrum Bukow-
ska” użycza bezpłatnie 4 sale 
na różnego rodzaju spotkania. 
Można również uzyskać pora-
dę prawną, czy osoby z niepeł-
nosprawnością mogą skorzy-
stać ze wsparcia zawodowego. 
Tu też mieści się Centrum Za-
rządzania NGO i Wolontariatu. 

Następnie przedstawiła się 
i zaprosiła do skorzystania ze 
swoich usług „Dobra Kawiar-
nia” prowadzona przez Do-
brą Spółdzielnię Socjalną. 
Agnieszka Frankowska przed-
stawiła ideę – pomoc i zatrud-
nienie osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Potwier-
dzała otwartość na życzenia 
klientów, a także opowiedzia-
ła o możliwości skorzystania 
z cateringu – myślę, że to po-
winniśmy wziąć pod uwagę 
wszyscy, którzy organizujemy 
pikniki, eventy, spotkania – je-
śli musimy już wydać pienią-
dze, niech idą one we właściwe 
ręce. Na zakończenie wypo-
wiedziała się pracująca w „Do-
brej Kawiarni” Magda. Wzru-
szające były jej słowa, że ma 
pracę i oby ta praca była jesz-
cze 5, a najlepiej 10 lat. Otrzy-
mała gromkie brawa. 

Gdy omawiano standardy 

przygotowania miasta do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych, okazało się, że dla osób 
niedowidzących najwięk-
szym problemem są remonty, 
a także przewidywania włą-
czeń sygnalizacji, które utrud-
niają tym osobom porusza-
nie się po mieście. Uczestni-
cy mogli też poznać nową re-
daktor naczelną portalu pion.
pl Ewelinę Węglewską, która 
zapowiedziała duże zmiany w 
działaniu portalu. Ma być cie-
kawiej i dynamiczniej, a poru-
szane problemy mają być in-
teresujące nie tylko dla osób 
z niepełnosprawnościami, ale 
również dla innych czytelni-
ków. Na koniec przedstawio-
no historię, cele i zamierzenia 
ogólnopolskiego pisma osób 
z niepełnosprawnością, czyli 
naszego „Filantropa”. 

BŁAŻEJ FRIEDRICH

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO 

Prezentacje NGO

Opiekunowie
poszukiwani

Zofi a Zellner i Jarosław Prażmo.
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Krew dla Kuby 
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Piąte warsztaty dla dzieci 
niepełnosprawnych z rodzi-

cami odbyły się w Kleszczewie 
3 września. Tematem była Gre-
cja. Pojawiły się akcesoria ta-
kie jak mapa, fl aga, kamienie, 
piasek, koloryt morza i nieba, 
wazy do ułożenia. 

Najpierw przypomnieliśmy 
sobie menueta z wcześniej-
szych spotkań, a pani Agniesz-
ka uatrakcyjniła go grą na gita-
rze. Podzieleni na dwie grupy 
uczestnicy uzupełnili następną 
stronę książek, na których od-
zwierciedlane są poprzednie za-
jęcia. Tym razem znalazły się na 
tej stronie wrażenia z wycieczki 
do Gołuchowa-Śmiełowa i Mło-
dzikowa. 

Do Grecji udaliśmy się auto-
stopem tańcząc w rytm piosen-
ki Karin Stanek „Autostop”. Był 
układ taneczny Zorby, smako-
wanie sera i oliwek. Po podwie-
czorku był quiz z wiedzy o Hipo-
kratesie, sławnym lekarzu staro-
żytnej Grecji. Jednym z rekwizy-

Kwiat w tęczy

Kolejne warsztaty dla osób 
dorosłych z niepełno-

sprawnością, które odbyły się 
10 września, rozpoczęły się 
rozmową na temat wspomnień 
i wrażeń z sobotniej wycieczki 
do Inowrocławia i Kruszwicy. 

Uczestnicy warsztatów tym 
razem jako element do koloro-
wej tęczy wykonali kwiat z bibu-
ły w kolorze pomarańczowym. 
Pod kierunkiem pani Pauliny 
tworzyli również ruloniki z ga-
zet, z których upletli koszyki.

Podczas spotkania każdy z 
uczestników wymieniał sytu-
acje od nich zależne oraz nieza-
leżne. Zadanie miało na celu po-
zytywne spojrzenie na życie. Nie 
zabrakło również ćwiczeń odde-
chowych przy muzyce relaksa-
cyjnej.  

NATALIA WIŚNIEWSKA

Ostatnie
w tym roku

Ostatnie w tym roku warsz-
taty dla dzieci z niepełno-

sprawnością wraz z rodzicami 
odbyły się 24 września. Mówio-
no też o oczekiwaniach co do 
zajęć w przyszłym roku. 

Uczestnicy tańczyli, śpiewa-
li, wykonywali prace manualne, 
wspominali miły czas spędzony 
razem. Wszystkim uczestnikom 
przy fanfarach wręczono me-
dale i podziękowania. Autorka 
tego artykułu też je otrzymała. 
Letnie zajęcia rozwijały twórczo 
i pozwalały na społeczne współ-
działanie. Dziękuję Bogdano-
wi Kemnitzowi – wójtowi gmi-
ny Kleszczewo, za dotację na to 
przedsięwzięcie, Kasi i Agniesz-
ce za zaangażowanie, prowa-
dzenie i ciekawe pomysły, a dzie-
ciom i rodzicom za aktywność.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Nad Gopłem

Osoby z niepełnosprawno-
ścią wraz z opiekunem 

zwiedziły 5 września w Krusz-
wicy romańską, dwunasto-
wieczną kolegiatę i udały się 
na Mysią Wieżę, a mniej spraw-
ni pozostali na podzamczu. 
Atrakcją był rejs statkiem „Ru-
sałka” po jeziorze Gopło, przez 
które przepływa Noteć. 

Potem autokarem udaliśmy 
się do Inowrocławia, by zwie-
dzić kościół zwany „Ruiną”, jed-
nakże pięknie odremontowany 
w 1900 roku, a pochodzący z XII 
wieku. Ołtarz zdobi XIV-wieczna 
madonna z dzieciątkiem. W par-
ku zdrojowym wdychaliśmy so-
lankę przy tężniach. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA 

Pierwsza 
pomoc

 Dzieci ze Świetlicy Środowi-
skowej w Kleszczewie i w 

Tulcach chętnie uczą się róż-
nych umiejętności potrzebnych 
do funkcjonowania w dzisiej-
szych czasach.

2 września poznawały tajni-
ki udzielania pierwszej pomocy. 
Przybliżył im je ratownik drogo-
wy, który chętnie dzielił się wła-
sną wiedzą. Poinstruował dzie-
ci o sposobie wykonywania opa-
trunków przy uszkodzeniach 
różnych części ciała, po czym 
same mogły wcielić się w takich 
ratowników, co obrazują zdjęcia. 
Chodzi o to, aby dzieci w razie 
potrzeby mogły samodzielnie 
udzielać pomocy do czasu przy-
jazdu służb medycznych.

EWA RYBICKA

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA „POMAGAM” W KLESZCZEWIE

Dwa razy do Grecji 
tów medycznych był aparat do 
mierzenia ciśnienia ze słuchaw-
kami. 

Zajęcia związane z Grecją 
kontynuowane były na szóstych 
warsztatach dla dzieci niepeł-
nosprawnych. Zorganizowali-
śmy igrzyska olimpijskie, uczest-
nicy przygotowali fl agę olimpiad 
sportowych, a zawody poprze-
dzono tańcem Zorby. Zawodni-
cy rzucali do celu balonami na-
pełnionymi wodą, przenosi-
li uczestników w lektyce (kocu), 
konkurowali w biegu z piłką 
pingpongową na łyżce, wykony-
wali wieńce laurowe. 

Wszystkie warsztaty prowa-
dzono przez 3 miesiące dzięki 
dotacji Wójta Gminy Kleszcze-
wo. 
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Śpiewające 
„Szarotki”

Zespół „Szarotki” z siedzi-
bą w Ośrodku Kultury w 

Luboniu nie narzeka na brak 
występów. Dzięki kierowni-
kowi muzycznemu Krzyszto-
fowi Brychowi śpiewają coraz 
lepiej i koncertują także poza 
Luboniem. 

Zespół istnieje 13 lat. Skupia 
13 seniorek, które swój wolny 
czas poświęciły właśnie śpie-
wowi. W ten sposób realizują 
swoje zamiłowania i służą in-
nym swoją sztuką. Uczestni-
czyły w wielu występach. Śpie-
wały pieśni patriotyczne w Łę-
czycy podczas koncertu z chó-
rem „Bard” z Lubonia i chórem 
parafi alnym Francesco z Wir. 
W Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej na Winogradach w 
Poznaniu wystąpiły na Prze-
glądzie Kolęd i Jasełek.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wirach zaprasza je co roku 
na symboliczne darcie pierza. 
Uczestniczyły w imprezie „Go-
dejcie po naszymu” w Plewi-
skach. Były w Komornikach na 
Spartakiadzie Seniorów.

Wystąpiły w Ośrodku Kul-
tury w Luboniu na tzw. śpie-
wankach, w których brały też 
udział zespoły z Dębca, Tulec, 
Wir, Komornik, Swarzędza. 
Uczestniczyły w przeglądzie 
„Niezapominajka” w Ośrodku 
Kultury w Luboniu. Tradycyj-
nie występują na imprezach 
pod nazwą „Biba w Lasku”. 

Koncertowały nawet w Choj-
nie koło Wronek w Przeglądzie 
Zespołów Śpiewaczych „Śpie-
waj razem z nami”.

„Szarotki” uwielbiają wy-
cieczki krajoznawcze. Były m. 
in. w Kotlinie Kłodzkiej, mie-
ście Broumov w Czechach, 
odwiedziły Kopalnię Złota w 
Złotym Stoku, Bardo, Świdni-
cę, Szczeliniec, Błędne Ska-
ły, Sanktuarium Matki Bożej 
Wambierzyckiej.

ROBERT WRZESIŃSKI

Pięciu kolejnych śmiał-
ków, poruszających się 

na co dzień na wózkach in-
walidzkich, przesiada się 
do szybowca i spełnia ma-
rzenie o lataniu… Na lotni-
sku Aeroklubu Stalowowol-
skiego w Turbii trwa pierw-
szy projekt w Polsce, który 
umożliwia osobom z nie-
pełnosprawnością ruchową 
naukę latania na szybow-
cach i paralotniach. Pro-
jekt Rozwiń Skrzydła reali-
zowany jest przez Fundację 
im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ z Konina.

Od 29 sierpnia w Stalowej 
Woli trwały kolejne zajęcia 
szybowcowe (o pierwszych, 
rozpoczętych 15 czerwca, 
informowaliśmy w sierpnio-
wym wydaniu „Filantropa”). 
W tych drugich uczestniczy-
ła nowa grupa osób niepeł-
nosprawnych, która odby-
ła trzytygodniowe szkolenie 
podstawowe za wyciągar-
ką, a bardziej zaawansowa-
ni hol za samolotem. Przyje-
chali ze Śląska, Mazowsza, 
Warmii i Mazur oraz Wiel-
kopolski. Na początek – spo-
tkanie organizacyjne i in-
struktażowe, dzięki któremu 
uczestnicy projektu pozna-
li zasady panujące na lotni-
sku, a także zapoznali się z 
dokumentacją lotnika. Po-
tem wstępne zajęcia prak-
tyczne, czyli poznanie budo-
wy i funkcji szybowca oraz 
wypracowanie najlepszej 
techniki wsiadania i wysia-
dania z maszyny. A co czu-
li w powietrzu? Dla Walde-

Osoby niepełnosprawne z 
terenu powiatu poznań-

skiego mają silną potrzebę 
tworzenia. Włożyły całe ser-
ce w przygotowanie prac na 
tegoroczną edycję „Zlotu ta-
lentów”, czyli Powiatowe-
go Przeglądu Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepełno-
sprawnych. 18 września w 
Lubońskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji oklaskiwano i na-
gradzano ich zdolności. 

„Zlot talentów” sfi nanso-
wał Powiat Poznański. Reali-
zatorem zadania była Funda-
cja Polskich Kawalerów Mal-
tańskich „Pomoc Maltańska” 
– Dom Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. Udział w wy-
darzeniu wzięło 200 uczest-
ników. Byli to przedstawicie-
le: Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Baranowie Stowarzy-
szenia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „Roktar”, 
WTZ „Promyk” w Konarzewie 
i fi lii WTZ w Otuszu Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk”, Fun-
dacji na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Auty-
stycznych „Fiona”, Gimna-
zjum nr 1 z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Lubo-
niu, WTZ Goślińskiego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych, Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy Kórnickiego Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka”, Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Mosinie i Owińskach, WTZ w 
Owińskach Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narzą-
du Ruchu, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Wsparcia w Swa-
rzędzu, WTZ Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu, WTZ Fun-
dacji „Pomoc Maltańska” oraz 
Domu Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. 

– Dwa lata temu, dostrzega-
jąc wasze talenty, postanowili-
śmy stworzyć wam możliwość 
prezentacji twórczych osią-
gnięć. Dwie poprzednie edy-
cje pokazały, że cel był słusz-
ny. W pierwszej edycji zwy-
ciężyła Sandra Paetz z WTZ w 
Swarzędzu, w drugiej – gru-
pa aktorów ze Stowarzysze-
nia „Roktar”. W imieniu staro-
sty poznańskiego Jana Grab-
kowskiego dziękuję Funda-
cji za coraz sprawniejsze or-
ganizowanie tego typu spo-
tkań – mówił Zygmunt Jeżew-

mara Woźniaka najważniej-
sza była wolność i swoboda 
oraz próba panowania nad 
całym mechanizmem szy-
bowca. Mateusz Witkowski 
odpowiedział w dwóch sło-
wach: adrenalina i frajda!

Zajęcia prowadzone były 
wspólnie przez szefa wy-
szkolenia Aeroklubu Stalo-
wowolskiego Dariusza Łu-
kawskiego i Adama Czeladz-
kiego – niepełnosprawne-
go zawodnika szybowcowe-
go, srebrnego medalisty Mi-
strzostw Europy. 

Dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową, potrzebują-
cych w codziennym funkcjo-
nowaniu więcej przestrze-
ni, poruszanie się w „ma-
łym” szybowcu nie jest wca-
le takie łatwe, ale z pomocą 
asystentów i wolontariuszy 
dali radę. Tomasz Tasiem-
ski, uczestnik szkolenia, na 
pytanie, co skłoniło go do 
udziału w projekcie, odpo-
wiedział: 

– Chciałem powrócić do 
pasji z młodych lat, kiedy to 
w liceum   zrobiłem licencję 
z lotnictwa szybowcowego, 
jeszcze przed wypadkiem.

Zajęcia szybowcowe re-
alizowane są w ramach pro-
jektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” 
współfi nansowanego ze 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz 1% 
podatku.
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ski, członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego. 

Na widowni zasiadła m.in. 
Maria Grabkowska, przewod-
nicząca Komisji Kultury Sej-
miku Województwa Wielko-
polskiego oraz Andrzej Baehr, 
dyrektor Zarządu Fundacji Pol-
skich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska”. 

3 edycję „Zlotu talentów” 
prowadził Marcin Żyski, dzien-
nikarz radia „Zet Gold”. Rozpo-
częła się prezentacjami teledy-
sków nagranych przez osoby 
niepełnosprawne. Gdyby zo-
stały umieszczone w serwisie 
internetowym „You Tube”, na 
pewno zyskałyby wysoką oglą-
dalność. W wydarzenie wpisa-
ły się też intrygujące spekta-
kle teatralne, ekspozycja prac 
plastycznych oraz prezentacje 
wokalne. Zmagania oceniało 
jury w składzie: Elżbieta Bija-
czewska, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu, Elżbieta Tonder, 
Pełnomocnik Starosty Poznań-
skiego do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych, prof. Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu 
Jacek Strzelecki, Dorota Strze-
lecka z Galerii Miejskiej w Mo-
sinie, Katarzyna Heydel, przed-
stawiciel Związku Polskich Ka-
walerów Maltańskich, Kata-

rzyna Czarnecka, wokalistka 
zespołu „Strefa Zero” i Jarosław 
Buczkowski, wykładowca Aka-
demii Muzycznej w Szczecinie. 

W konkursie plastycznym 
„Dom moich marzeń” I miej-
sce zajął Michał Szymanowicz, 
w konkursie „Niecodzienne 
przedmioty” Mateusz Rosiń-
ski, w konkursie „Mój najbar-
dziej niesamowity sen” pierw-
sza była Magdalena Zgoła, a w 
konkursie „Magiczne drzewo” 
– Dariusz Karpiński. W kon-
kursie literackim „Mój ulubio-
ny bohater fi lmowy” I nagrodę 
otrzymała Kazimiera Brzeziń-
ska, w konkursie „Mój ulubio-
ny fi lm” – Paweł Kerber. W pre-
zentacjach wokalnych najlep-
szy okazał się Krzysztof Sa-
dek. W kategorii „Mała forma 
teatralna” I miejsce zdobył ŚDS 
w Kórniku, a w kategorii „Te-
ledysk” Dom Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie. 

Tytuł „Talent Roku 2015” 
oraz nagrodę specjalną staro-
sty poznańskiego – sfi nanso-
wanie udziału w profesjonal-
nych warsztatach plastycz-
nych, otrzymał Dariusz Kar-
piński. Nagrodę w imieniu lau-
reata odebrał Bogdan Maćko-
wiak, prezes Stowarzyszenia 
„Promyk”. 

 KAROLINA KASPRZAK

III POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ZLOT TALENTÓW”

Teledyski, spektakle, 
śpiew…
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Nagrodę specjalną starosty poznańskiego 
dla Dariusza Karpińskiego, uczestnika WTZ w Konarzewie 

odebrał Bogdan Maćkowiak. 

Uczestnicy WTZ w Baranowie rozpoczynają spektakl 
pt. „Sąsiedzi”.

Krzysztof Sadek wyśpiewał sobie I miejsce utworem „Pytasz 
mnie” z repertuaru Andrzeja Rosińskiego. Z prawej Marcin Żyski.

Zygmunt Jeżewski wręczył nagrodę w konkursie literackim 
Kazimierze Brzezińskiej, mieszkance Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Z prawej Jerzy Pelowski, kierownik Domu Pomocy 

Maltańskiej w Puszczykowie.
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W dniach od 23 do 25 wrze-
śnia w budynku Sejmu RP 

można było obejrzeć wyjątko-
wą wystawę fotografi i, poświę-
cona polskim sportowcom, 
uczestnikom XIV Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych w Los Angeles. Tamte 
emocje i sukcesy zostały zare-
jestrowane w dniach od 24 lip-
ca do 2 sierpnia przez fotografa 
Adama Nurkiewicza. 

Podczas uroczystego otwar-
cia wystawy 23 września w Sej-
mie RP w Holu Głównym (parter) 
przy ul. Wiejskiej 4/6/8 C I spe-
cjalnymi gośćmi byli nasi meda-
liści z Los Angeles. 

Wystawa przygotowana przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych 
miała na celu promocję spor-
tu osób z niepełnosprawnością 
oraz uhonorowanie polskich 
zawodników, którzy podczas 
Igrzysk zdobyli aż 66 medali, w 
tym 29 złotych, 18 srebrnych i 19 
brązowych. 

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęli: Małgorzata Ki-
dawa-Błońska – Marszałek Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Adam Korol – Minister Sportu 
i Turystyki oraz Jarosław Duda 
– Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

KRZYSZTOF CZECHOWSKI
RZECZNIK PRASOWY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
RZECZNIK@PFRON.ORG.PL

 PFRON TEL. 022-50-55-281

W sobotni wieczór 22 
sierpnia koncertem na 

Placu Niezłomnych w Swa-
rzędzu rozpoczął się XVII Fe-
stiwal Orkiestr Dętych imie-
nia Rajmunda Gronowskiego. 

Pierwszego dnia wystąpi-
ły dwie orkiestry: nasza swa-
rzędzka pod batutą Łukasza 
Gowarzewskiego i gości z Go-
stynia pod batutą Piotra Ka-
czora. Obydwa zespoły zapre-
zentowały to, co mają najlep-

Morska 
przygoda 

Darłówko przywitało nas 
pięknym słońcem, błękit-

ną wodą i głośnym wołaniem 
mew. Przywitaliśmy się z mo-
rzem, poczuliśmy jego zapach 
i smak. Ciepły piasek ogrzewał 
stopy, a gwar na plaży dodawał 
tym chwilom uroku. 

Byliśmy przy latarni mor-
skiej. Mieliśmy możliwość z 
pokładu statku bliżej przyjrzeć 
się morzu, którego toń w bla-
sku słońca zmieniała kolory. 
Nazwa statku pochodzi od za-
łożyciela Darłowa – króla Ery-
ka I. Miasto poznawaliśmy z 
przewodnikiem, płynąc tram-
wajem wodnym, który dla nas 
był wielką atrakcją. Ciekawost-
ką miasteczka jest rozsuwa-
ny most przyciągający tłumy. 
Można było posłuchać muzy-
ki i poczuć zapachy lokalnej 
kuchni. Mieszkaliśmy w pięk-
nym ośrodku z basenem. W 
maleńkich sklepikach można 
było nabyć ciekawe pamiąt-
ki związane z morzem. Długie 
spacery i wylegiwanie się na 
plaży, słuchanie szumu morza, 
sprzyjało wypoczynkowi. 

Ten krótki, a tak dla nas 
ważny tydzień (od 8 do 15 
sierpnia) sprawił wszystkim 
wiele radości i był dla nas oka-
zją do zawarcia bliższych przy-
jaźni. Wspólny wieczorek ta-
neczny przy muzyce na żywo 
i grill dopełniły całości. Przeży-
liśmy wiele niezapomnianych 
przygód. Ze smutkiem spoglą-
daliśmy na morze, stojąc przy 
pięknym pomniku tych, co nie 
powrócili. Dziękujemy za to, co 
dane nam było doświadczyć 
w to piękne upalne lato: wła-
dzom Gminy Swarzędz i Po-
wiatu Poznańskiego, nasze-
mu Stowarzyszeniu i naszym 
mamom. Z bagażem pięknych 
wspomnień powróciliśmy do 
domów. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

W lipcowy 
dzień

W piękny lipcowy dzień 
uczestnicy i pracownicy 

WTZ w Swarzędzu i Kobylnicy 
spotkali się na integracyjnym 
grillu. Dla wielu osób ze Swa-
rzędza była to pierwsza wizy-
ta w nowym warsztacie. Mogły 
więc zobaczyć, jak u nas wy-
gląda, porozmawiać z kolega-
mi i koleżankami oraz prze-
żyć razem ostatnie dni przed 
urlopem.

Takie momenty są dla nas 
bardzo ważne. Mogliśmy miło 
spędzić czas i posmakować 
pysznych potraw. Po grillu była 
zabawa taneczna. Chcielibyśmy 
więcej takich spotkań. 

ANIA ĆWIKLIŃSKA 
MICHAŁ OGONIAK

Pola 
Lednickie

Na wycieczkę na Pola Led-
nickie pojechaliśmy 10 lip-

ca. Nad jeziorem brat Rafał 
Stańko odnowił nam przyrze-
czenia chrztu świętego. 

Przed Bramą III Tysiącle-
cia zawierzyliśmy się Panu Je-
zusowi. Następnie przeszliśmy 
przez Bramę Rybę pod Pomnik 
Jana Pawła II. Po odpoczynku 
i zjedzeniu posiłku zwiedzali-
śmy muzeum Jana Pawła II. Na 
koniec naszego pobytu spotka-
liśmy się z Ojcem Janem Górą, 
który udzielił nam błogosławień-
stwa. 

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA

WSPOMNIENIA LATA   Fotografi e
w Sejmie RP

szego w swoich repertuarach, 
a muzykę upiększały zespoły 
choreografi czne. 

Natomiast dzień później or-
kiestry z Lwówka Wielkopol-
skiego i Ponieca koncertowały 
na osiedlach naszego miasta i 
na scenie plenerowej. Gdybym 
miał taka możliwość, pierwsze 
miejsce przyznałbym orkie-
strze z Lwówka za mistrzow-
skie wykonanie utworów wraz 
z występami marżoretek, buła-
wistek i duetu dziewcząt, wy-
konawczyń czeskich piosenek.

Drugie miejsce dałbym mło-
dej orkiestrze z Ponieca, a trze-
cie – orkiestrom ze Swarzędza 
i Gostynia za piękne występy w 
sobotę i niedzielę.

Na zakończenie każda or-
kiestra otrzymała pamiątkowy 
upominek, a publiczność wy-
stępy każdej nagrodziła burzli-
wymi oklaskami.

Siła orkiestr 
dętych

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ
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Poznań 23 sierpnia zmienił 
się w spektakl dobroci, pe-

łen panien młodych w białych 
sukniach. Zapoczątkowany 8 
lat temu pomysł, by ubrane po-
nownie w swoje suknie ślubne 
panny młode pomagały cho-
rym dzieciom, spotkał się po 
raz 6 z zainteresowaniem. Po-
nad 120 urodziwych kobiet w 
ślubnych kreacjach zamieni-
ło Poznań w wielki plener fo-
tografi czny i charytatywne, nie-
zwykłe miejsce.

Celem tegorocznej edycji pa-
nien młodych było była pomoc 
dla chorego na mózgowe po-
rażenie dziecięce Leona. Jest to 
uśmiechnięty pierwszoklasista, 
którego rehabilitacja i leczenie 
wymagają dużych nakładów fi -
nansowych. Nowością jest tera-
pia tlenowa, którą rodzice chcie-
liby przeprowadzić u Leonka. 
Odbywa się w cyklach po 10 se-
sji. Jeden taki cykl to koszt około 
1,5 tys zł. A na początek przyda-
łyby się co najmniej 3 takie cykle. 
Leon chciałby uczestniczyć w co 
najmniej dwóch turnusach reha-
bilitacyjnych rocznie. Na razie to 
tylko marzenia, bo jeden dwuty-
godniowy turnus to koszt około 
7 tys. złotych.

Agnieszka Kuźma-Zywert, 
prezes Fundacji „Mają Przy-
szłość”, pomysłodawczyni wy-
darzenia i koordynator, nie ukry-
wa, że organizowanie tej inicja-
tywy to ciężka, ale uskrzydlająca 
praca. Akcja odbywa się też już 

Tolerancja
i integracja 

W Borówcu 13 września, 
w amfi teatrze przy ko-

ściele p.w. Matki Boskiej Kró-
lowej Rodzin odbył się XI Fe-
styn „Przez tolerancję do inte-
gracji”. 

W poprzednich latach miej-
scem festynu był Zaniemyśl. 
Tym razem honory gospoda-
rza czynił ksiądz Mirosław No-
wak wraz z członkami para-
fi alnego zespołu Caritas. Po-
goda dopisała, zadbano też o 
wszystkie szczegóły. Impreza 
miała charakter integracyjny. 
Zarówno osoby pełnosprawne 
i z niepełnosprawnością bawi-
ły się znakomicie. W programie 
artystycznym znalazły się mię-
dzy innymi występy zespołu 
„Fenix” ze Śremu, kapeli „Śre-
dzioki” ze Środy oraz zespo-
łu „Dzieci Papy” z Ośrodka dla 
Niewidomych w Owińskach.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz resuscytacji z 
użyciem fantomów oraz prze-
jażdżki konne. Najweselej ba-
wili się najmłodsi uczestnicy 
festynu. Biegali z pomalowa-
nymi twarzami wśród ogrom-
nych baniek mydlanych, wraz 
z rodzicami montowali tektu-
rowe samoloty i rysowali kolo-
rową kredą. Atrakcję stanowiły 
pokazy strażaków z Kórnika. 

po raz drugi we Wrocławiu i Byd-
goszczy. 

Panny młode od samego rana 
uczestniczyły w przygotowa-
niach i plenerach fotografi cz-
nych. Zasada pomocy jest pro-
sta. Sponsorzy wpłacają pienią-
dze, a w zamian mają akcję pro-
mocyjną i zdjęcia z ponad 120 
pannami młodymi. Do tego do 
puszki wrzucano co najmniej 
grosik, by mieć zdjęcie w otocze-
niu panien młodych. Chętnych 
przez cały dzień i we wszystkich 
miejscach, w których były, nie 
brakowało. Puszki stawały sie 
coraz cięższe. Sesje zdjęciowe 
to: Lotnisko Ławica, King Cross, 
teren Urzędu Miasta z prezyden-
tem Maciejem Wudarskim, Stary 
Rynek i Centrum Sportu i Rekre-
acji w Swarzędzu. Stary Rynek w 
Poznaniu zahuczał tego dnia od 
dźwięku 80 motorów, na których 
wjechały panny młode. 

W ślubnych sukniach przyłą-
czyły się do akcji radne Miasta 
Poznania: Lidia Dudziak, Domi-

nika Król i Halina Owsianna. Bo-
hater całego wydarzenia Leon 
również był wśród panien mło-
dych na Starym Rynku. Spełnił 
tam też jedno ze swoich marzeń 
– siedział na prawdziwym moto-
rze. Wśród bieli ślubnych sukien 
spotykam dwie radosne niegdy-
siejsze panny - Katarzynę To-
maszewską i Annę Kowalę- Po-
wchowicz. Podbiegają z pusz-
ką dla Leona i proszą o wspar-
cie w zamian za zdjęcie. Takich 
scen jest wiele i za każdym ra-
zem kończą się fotografi czną 
pamiątką.

Zakończeniem dnia pełne-
go wrażeń było „mokre” spotka-
nie w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Swarzędzu na zaproszenie 
burmistrza Mariana Szkudlar-
ka. Panny młode miały tu sesje 
zdjęciowe na murawie Stadionu 
Miejskiego i kąpiel na pływalni 
„Wodny Raj”. 

– Dzisiaj udało nam się zebrać 
środki od sponsorów na jeden 
turnus rehabilitacyjny dla Leona 
– mówi Agnieszka Kuźma-Zy-
wert. – Nie policzono jeszcze 
wpłat od partnerów i pieniędzy z 
puszek. Na konto siepomaga.pl, 
na które można wspierać Leon-
ka cały czas, zebraliśmy 10 tys. 
złotych. 

– Jestem bardzo szczęśliwa. 
Cokolwiek bym powiedziała, 
to i tak będzie mało. Dlatego 
powiem tylko – dziękuję! Wie-
rzę, że niedługo Leonek będzie 
chodzić samodzielnie. Państwo 
macie w tym swój udział. 
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Aleksandra
Lewandowska
KOMORNIKI

Panny młode 
dla Leonka 

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Leonek w otoczeniu Panien Młodych na Starym Rynku. 
Pierwsza z prawej stoi mama Leona.
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KNa pływalni „Wodny Raj” 
w Swarzędzu.
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Konieczny
podjazd

Mój synek Dawid urodził się 22 
września 2006 roku w Pozna-

niu z rozszczepem kręgosłupa, 
wodogłowiem i pęcherzem neu-
rogennym, dlatego musi być cew-
nikowany dwa razy na dobę. Ma 
wszczepioną zastawkę wewnątrz-
komorową i niedowład wiotki koń-
czyn dolnych, dlatego jeździ na 
wózku.

Od wielu lat prosiłam o podjaz-
dy dla niego w placówkach oświa-
towych, lecz nigdy nie było pienię-
dzy. Obecnie wykonano podjazd 
do szkoły, lecz są w niej miejsca, 
do których nie można się dostać 
na wózku, m.in. biblioteka szkol-
na, świetlica, miejsce na zabawy 
dziecięce, gdzie znajdują się róż-
norodne gry, oraz mini aula, w któ-
rej odbywają się występy uczniów 
i różne spotkania. Do tej pory na-
uczyciele o dobrym sercu poma-
gali mojemu synowi schodzić na 
dół po schodach – znoszą wózek 
z Dawidkiem. 

Niestety, mój synek rośnie i jest 
coraz cięższy, a naszej gminy nie 
stać na podjazdy dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Jednak dzię-
ki pomocy Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej we Władysławo-
wie, zwłaszcza p. Joanny Wągiel, 
postanowiono pozyskać na ten cel 
sponsorów. 

Ponieważ koszt zakupu podjaz-
du wynosi od 20.000 do 30.000 ty-
sięcy złotych, proszę ludzi dobrego 
serca o pomoc fi nansową dla mo-
jego syna Dawida, dzięki której bę-
dziemy mogli zakupić windę i zbu-
dować podjazd dla dzieci na wóz-
kach, aby czuły się bezpiecznie. 
Darowizny prosimy kierować na 
konto Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej we Władysławowie, 
RBS w Malanowie: 

06 8557 0009 0700 2825 2007 
0001 z dopiskiem POMOC DLA 
DAWIDA.

BEATA MAKSYMOWICZ
MAMA DAWIDKA

Od papierosa
do raka płuc

Palenie papierosów to 
najczęstsza przyczyna 

raka płuc. Kto chce się po-
zbyć nałogu, może skorzy-
stać z bezpłatnej pomocy 
Szpitala Klinicznego Prze-
mienienia Pańskiego w Po-
znaniu w ramach programu 
„Wielkopolska Onkologia. 
Poprawa oraz dostosowa-
nie diagnostyki i terapii no-
wotworów do trendów de-
mograficzno-epidemiolo-
gicznych regionu z zapew-
nieniem optymalizacji po-
stępowania i profi laktyki”. 

Raka płuc wykrywa się w 
zaawansowanym stadium, 
stąd powód licznych zgo-
nów. Palacze papierosów 
nie czują żadnych objawów, 
więc palą bez obaw. Zgła-
szają się do lekarza dopiero, 
gdy zaczyna męczyć kaszel, 
nie mogą złapać tchu, czują 
się zmęczeni. Często okazu-
je się, że na wyleczenie jest 
już za późno. 

– Projekt adresowany jest 
do tych, którzy walczą z na-
łog iem palenia oraz do osób 
zmagających się z choro-
bą nowotworową, wywoła-
ną paleniem tytoniu – mówi 
Izabela Cienkus, specjalista 
do spraw promocji projektu. 
– W ramach programu uru-
chomiono bezpłatne grupy 
wsparcia dla pacjentów cier-
piących na nowotwór układu 
oddechowego. Warto rów-
nież skorzystać z indywidu-
alnej, bezpłatnej porady psy-
chologicznej. Osoby, któ-
re jeszcze nie zachorowały 
na nowotwór i chcą zerwać 
z nałogiem, również mają 
możliwość skorzystania z 
konsultacji psychologicznej, 
obejmującej indywidualne 
poradnictwo antynikotyno-
we. Spotkanie z psycholo-
giem daje palaczowi szansę 
na wybór terapii antynikoty-
nowej najbardziej dla niego 
skutecznej. 

Szczegółowych informacji 
dotyczących grup wsparcia, 
porad oraz godzin spotkań 
udziela psycholog Katarzy-
na Stachnik pod telefonami 
61-873-83-21 i 61-854-93-
76 lub mailowo poradnic-
two@skpp.edu.pl Z bezpłat-
nych porad można korzystać 
do końca marca 2016 roku 
(lub do wyczerpania limitu 
miejsc). 

AURELIA PAWLAK 

Centrum Wspierania Orga-
nizacji Pozarządowych „In-

tegracja i Rehabilitacja” w Sza-
motułach przygotowało dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu miasta i 
gminy specjalne turnusy waka-
cyjne. Każdego dnia, w lipcu i 
sierpniu, podopieczni Centrum 
uczestniczyli w ciekawych za-
jęciach, mieli okazję spraw-
dzać się w działaniach pla-
stycznych i muzycznych, uczyć 
przydatnych w normalnym ży-
ciu umiejętności: przygotowa-

Stowarzyszenie Na Tak zor-
ganizowało 4 września, na 

terenie Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 w Poznaniu, pik-
nik „Na Tak” dla swoich pod-
opiecznych, ich rodzin, pra-
cowników i przyjaciół.
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nia posiłków, rozpalania grilla, 
zmywania, robienia zakupów. 

– Oczywiście, pod fachowym 
okiem opiekunów i terapeutów 
Centrum. To taka wakacyjna 
szkoła życia w pigułce – mówi 
Dyrektor OPS Szamotuły Iwona 
Lembicz-Kwatera – Nasi pod-
opieczni mieli także grupowe i 
indywidualne zajęcia z fi zjote-
rapeutą, zwiedzali najciekawsze 
obiekty w najbliższej okolicy. 

Uczestników letnich turnusów 
w Centrum można było spotkać 
w miejskich parkach, na trasie 
nowej ścieżki edukacyjno-spor-

– Piknik rodzinny jest bar-
dzo ważny dla całej społecz-
ności naszego stowarzyszenia. 
Tworzą go zarówno podopiecz-
ni, jak i członkowie – rodzice, a 
także pracownicy. Jest nas dużo 
i takie spotkanie jest okazją do 
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towej na szamotulskich „Piosz-
czychach”, na lodach z ulubionej 
cukierni. To nie wszystkie atrak-
cje lata w Centrum. W lipcu gru-
pa z Szamotuł wybrała się do 
wrocławskiego Afrykarium, a w 
drugiej połowie sierpnia do ską-
panego w słońcu Kołobrzegu. 
Wakacje w Centrum „Integracja i 
Rehabilitacja” fi nansował za po-

średnictwem OPS Urząd Miasta 
i Gminy. Nie po raz pierwszy. Od 
chwili powstania w 2013 roku 
placówka organizuje turnusy 
wakacyjne latem i zimą.

Włodzimierz Kaczmarek, bur-
mistrz Szamotuł: 

– Takie mieliśmy założenie. 
Podopieczni Centrum muszą 
mieć zapewnioną opiekę nie-

„Impuls”, „Galimatias”, „Promyk” 
i „Słoneczniki”. Dla wszystkich 
Stowarzyszenie „Na Tak” przy-
gotowało wiele atrakcji. Fir-
my „Fun Faktoria” i „Kinimo-
do” przygotowały m.in. wiel-
kie dmuchane zamki, pikniko-
we przedszkole z zabawami 
dla dzieci, konkurs karaoke, gry 
i zabawy z nagrodami, turnieje 
piłki siatkowej i unihokeja. Były 
również przejażdżki konne i po-
kazy policyjne, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Do-
datkowo każdy uczestnik pikni-
ku mógł zrobić sobie zabawne 
zdjęcie w przenośnym fotogra-
fi cznym studiu. 

Poranek był pochmurny, ale 
po południu słońce ogrzało 
wszystkich, którzy przybyli na 
piknik oraz tych, którzy zaan-
gażowali się w jego przygoto-
wania. To dzięki m.in. pięćdzie-
sięciu wolontariuszom z Glaxo-
SmithKline, „Fun Faktoria”, „Ki-
nimodo”, Kompanii Piwowar-
skiej, PSS „Społem”, Spółdziel-
ni Piekarsko-Ciastkarskiej „Fa-
wor”, cukierni „Kandulski” i „Eli-
te”, Jacko-land, fi rm „Watoland” i 
„Staropolanka” – piknik „Na Tak” 
mógł się odbyć. 

STANISŁAW FURMANIAK

Wakacje w Centrum

Piknik Na Tak

zależnie od tego, czy trwa rok 
szkolny, czy są wakacje. To nie 
tylko całoroczna forma rehabili-
tacji dla osób z niepełnospraw-
nościami, to także wsparcie dla 
ich opiekunów. Mogą pracować 
zawodowo, mieć chwilę dla sie-
bie. Czasami po prostu – odpo-
cząć!

Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych „Integracja 
i Rehabilitacja” powstało z inicja-
tywy i za pieniądze szamotul-

skiego samorządu i PFRON. Od 
chwili powstania Centrum funk-
cjonuje w strukturach Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Dla osób 
z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów ważna jest także for-
muła działania Centrum – funk-
cjonuje przez cały rok w godzi-
nach od 7.30 do 15.30, a pobyt 
podopiecznych w Centrum fi -
nansuje w całości samorząd 
Szamotuł.

TOMASZ GRABOWSKI

przyjemnego i wspólnie spędzo-
nego czasu. Miło, że wystąpiły 
zespoły taneczne i wszyscy mo-
gli zobaczyć, jak osoby niepeł-
nosprawne potrafi ą się bawić. 
Mieliśmy okazję razem z nimi 
potańczyć. To dowód na praw-
dziwość naszej Akademii Ludzi 
Pozytywnych i jej przesłania, że 
tak wiele możemy nauczyć się 
od naszych podopiecznych w 
szczerym i naturalnym przeży-
waniu emocji. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie i 
prowadzenie imprezy. Będziemy 
kontynuowali piknik „Na Tak” – 
mówi Halina Grzymisławska-
Słowińska, prezes Stowarzysze-
nia „Na Tak”.

Piknik „Na Tak” został zorga-
nizowany po raz drugi, a jego 
głównym celem była integracja 
podopiecznych, ich rodzin, wo-
lontariuszy i pracowników Sto-
warzyszenia, jak również stwo-
rzenie przestrzeni do wspólnej 
zabawy. Tak było i tym razem, 
bo piknik trwał do wieczora.

Zaprezentowały się zespoły: 
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W 2000 roku organizacje 
pozarządowe były jesz-

cze mało znane. Wtedy wła-
śnie osoby niesłyszące zdecy-
dowały, że chcą mieć swoją or-
ganizację. Z ich inicjatywy po-
wstało Towarzystwo Osób Nie-
słyszących „TON” w Poznaniu. 
Działalność „TON” szybko się 
rozwinęła. Zaczęła przynosić 
dużo dobrego środowisku osób 
z dysfunkcjami słuchu. Trudno 
uwierzyć, że w tym roku, do-
kładnie 26 września, minęło 15 
lat od momentu, gdy Towarzy-
stwo Osób Niesłyszących „TON” 
zostało wpisane do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Inicjatywy w zakresie ochro-
ny zdrowia, rehabilitacji, akty-
wizacji zawodowej i spraw spo-
łecznych, bezpłatny dostęp do 
tłumaczy języka migowego, za-
jęcia turystyczne oraz integra-
cyjne, pomoc doraźna dla głu-
chych i ich rodzin, kursy języ-
ka migowego dla przedstawicie-
li instytucji publicznych, wspar-
cie niesłyszących seniorów, ak-
cje społeczne, aktywizacja przez 
sztukę oraz sport – długo moż-
na by opowiadać, co wydarzyło 
się w „TON” przez ten czas. Or-
ganizacja w początkowej fazie 
działania czerpała z doświad-
czeń Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu i Sto-
warzyszenia Na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Poraże-
niem Dziecięcym „Żurawinka” w 
Poznaniu. „TON” może pochwa-
lić się świetnymi rezultatami w 
kwestii włączania osób niesły-
szących na rynek pracy. W ciągu 
kilku ostatnich lat dzięki wspar-
ciu kadry specjalistów „TON” za-
trudnienie podjęło ponad 300 
osób głuchych.

Towarzystwu Osób Niesłyszą-
cych „TON” pomagają instytucje 
jak Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
Urząd Miasta Poznania, Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie i Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu. „TON” 
współpracuje z licznymi organi-
zacjami, m.in. Terenowym Ko-
mitetem Ochrony Praw Dziecka, 
Polską Organizacją Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych 
oraz z Wielkopolskim Bankiem 
Żywności.

26 września do restauracji 
„Gospoda Familijna” z gratula-
cjami przybył m.in. Jan Filip Li-
bicki, Senator RP, Marek Niedba-
ła, Poseł na Sejm RP, dr Ewa Bąk, 
dyrektor Wydziału Sportu Urzę-
du Miasta Poznania, Dorota Po-
tejko, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Poznania do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Włodzi-

Szósta edycja festynu 
prozdrowotnego „Zdro-

wa sobota” odbyła się na 
chodzieskim rynku 22 sierp-
nia. Pomysłodawcą i głów-

„Zdrowa sobota”
po raz szósty

Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka” z Chodzieży.

Wolontariusze Agnieszka Kowalska, Martyna Foethke, 
Ada Zygmunt, Łukasz May i Natalia Sienkiewicz. 

Od lewej: Burmistrz Jacek Gursz, wicestarosta Mirosław Juraszek, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandra 

Kowalska i senator Mieczysław Augustyn.

Współorganizatorzy Patryk 
Strzępka i Małgorzata 
Urszulak z Fundacji 
„Ukryte Marzenia”.

nym organizatorem było 
Stowarzyszenie „Bioder-
ko”, a współorganizatorem 
 – Fundacja „Ukryte Marze-
nia”. Ta młoda organiza-
cja ma na swoim koncie kil-
ka imprez charytatywnych, 
podczas których prowadzo-
ne były zbiórki publiczne na 
leczenie i rehabilitację nie-
pełnosprawnych dzieci. 

Podczas Zdrowej Sobo-
ty można było przeprowa-
dzić szereg badań profi lak-
tycznych, między innymi 
RTG klatki piersiowej, mam-
mografi cznych, słuchu, oste-
oporozy, zawartości cukru 
we krwi, ciśnienia tętniczego. 
Pracownicy Szpitala Powia-
towego w Chodzieży udziela-
li porad medycznych (lekarz 
ortopeda), fi zjoterapeutycz-
nych, można również było 
oddać krew oraz wpisać się 
do bazy dawców szpiku. 

Impreza ta była również 
okazją do promocji nowe-
go projektu Stowarzyszenia 
„Bioderko” „Rozruszaj sta-
wy”, który współfi nansowany 
jest ze środków PFRON, bę-
dących w dyspozycji Samo-
rządu Województwa Wielko-
polskiego. Gościem imprezy 
byli: poseł Małgorzata Jany-
ska, senator Mieczysław Au-
gustyn i dyrektor Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu Aleksandra 
Kowalska. 

HONORATA PILARCZYK 
PREZES STOWARZYSZENIA 

„BIODERKO”
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mierz Kałek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Woj-
ciech Zarzycki, zastępca dyrek-
tora Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, Maciej Kamiń-
ski, członek Zarządu Polskie-
go Stowarzyszenia Protetyków 
Słuchu, Mirosława Rynowiecka, 
prezes WZINR i Marcin Bajero-
wicz, przewodniczący Zarządu 
Fundacji Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Filantrop”. Gra-
tulacje przyjmował Marek Pater, 
prezes „TON” i Eunika Lech, pre-
zes Fundacji Pomocy Osobom 
Niesłyszącym „TON”. Fundacja 
„TON” powstała w celu rozsze-
rzenia działalności na rzecz lu-
dzi z niepełnosprawnością na-
rządu słuchu na skalę ogólno-
polską.

Członkowie „TON” z okazji ju-
bileuszu zaaranżowali znakomi-
ty pokaz pantomimiczny. Rów-

nie imponująca była prezentacja 
muzyczna przygotowana przez 
drużynę harcerską „TON”, w 
skład której wchodzą dzieci nie-
słyszące, słabosłyszące i dzie-
ci zdrowe mające niesłyszących 
rodziców. Drużyna o nazwie 
„Sprytne gąsienice” jest przykła-
dem prawdziwej integracji. Język 
migowy jest darem, który powi-
nien być dostępny dla każdego. 

Na 15-letni dorobek „TON” 
składają się liczne przedsięwzię-
cia zmierzające ku wyrównywa-
niu szans. Dzięki nim osoby z 
ubytkami słuchu mogą włączać 
się w główny nurt życia społecz-
nego. Dla tych ludzi organizacja 
jest „drugim domem”. W „TON” 
codziennie spotyka się bar-
dzo liczna grupa niesłyszących. 
Tworzą jedną wielką rodzinę.

 KAROLINA KASPRZAK

15 LAT TOWARZYSTWA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON” W POZNANIU

Tworzą jedną rodzinę
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15 lat „TON”.

Przedstawienie teatralne – pantomima.

Przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji 
z kadrą „TON”.

Wyrazy uznania od środowiska osób niesłyszących.

Zabawa rozpoczęta.
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Przy każdej okazji warto po-
pularyzować ideę honoro-

wego oddawania krwi i daw-
stwa szpiku. Tego daru po-
trzebuje wielu chorych ludzi. 
We wrześniowym wydaniu „Fi-
lantropa Naszych Czasów” na 
stronie 27 publikowaliśmy re-
lację ze zbiórki krwi w Wielko-
polskim Urzędzie Wojewódz-
kim na rzecz 8-miesięcznego 
Filipka, który urodził się z cięż-
ką wadą serca. 

16 września na rynku w Ko-
ścianie z inicjatywy Doroty Ki-
nal, wicewojewody wielkopol-
skiego, Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Poznaniu oraz Drużyny 
Szpiku zorganizowano kolejną 
zbiórkę krwi dla Filipka. 

Przypomnijmy, że chłopiec 
przyszedł na świat 30 grudnia 
2014 roku z wadą serca HLHS, 
która polega na niedorozwoju 
lewej komory. Mieszka razem z 
rodzicami w Skokach, a więk-
szość swojego krótkiego życia 
spędził w szpitalu. Do udziału w 
akcji zapraszano osoby w wieku 
od 18 do 65 lat. W trakcie zbiór-
ki, podobnie jak wcześniej, moż-
na było zarejestrować się w ba-
zie dawców szpiku. 

 KAROLINA KASPRZAK

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Wielkopolski w Po-

znaniu, realizując projekt „Po-
wiat w zasięgu ręki” – współ-
fi nansowany przez Powiat Po-
znański – zorganizował wyjazd 
integracyjny do Kórnika i Pusz-
czykowa w dniach 3 i 4 wrze-
śnia.

Dla osób niewidomych i nie-
dowidzących to rodzaj reha-
bilitacji, nauka orientacji prze-
strzennej i wyostrzenia zmy-
słów. Tym razem uczestnicy 
zwiedzali neogotycki zamek w 
Kórniku oraz arboretum z pięk-
nymi drzewami i krzewami. 
Przewodnik opowiadał o historii 
i cennych zbiorach muzealnych 
znajdujących się w zamku. Rejs 
stateczkiem „Biała Dama” po Je-
ziorze Kórnickim zakończył po-
byt w malowniczym miejscu. 

Kierowca autokaru przewiózł 
grupę uczestników projektu do 
Puszczykowa. W Leśnym Ośrod-
ku Szkoleniowym czekała na 

uczestników kolacja, ognisko i 
nocleg. Rankiem grupa z opie-
kunami PZN wyruszyła przez las 
do Muzeum Arkadego Fiedle-
ra w Puszczykowie. Na miejscu 
przewodnik opowiadał o wy-
prawach w dorzecza Amazon-
ki, zwyczajach i obrzędach oraz 
eksponatach i pamiątkach, któ-
re trafi ły do muzeum. Za zgodą 
przewodnika osoby niewidome 
i niedowidzące mogły dotykać 
eksponatów.

Powrotna droga do Ośrodka 
wiodła krętą leśną dróżką, pod 
stopami wyczuwało się kuleczki 
szyszek i gałązki chrustu. Czas 
do przyjazdu autokaru wypełniła 
zabawa i konkursy z nagrodami.

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Wielkopolski oraz osoby 
niewidome i niedowidzące bar-
dzo dziękują za wsparcie projek-
tu Powiatowi Poznańskiemu.

BARBARA TYSZKIEWICZ

Opi ekunowie osób niepeł-
nosprawnych, terapeu-

ci i wolontariusze z całej Pol-
ski spędzili pracowity week-
end 11-13 września w Koni-
nie. Poznali w teorii i prak-
tyce najważniejsze elementy 
choreoterapii. To już czwarte 
warsztaty realizowane w tym 
roku w ramach projektu „Ar-
teterapia drogą do twórczej 
integracji” przez Fundację im. 
Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ.

Kreatywne metody pracy z 
ciałem i ruchem oraz tajem-
nice improwizacji artetera-
peutycznych przekazywała 16 
uczestnikom trenerka i chore-
ografka Małgorzata Gajdem-
ska. 

– Warsztaty pozytywnie 
mnie zaskoczyły. Myślałam, 
że będziemy tylko tańczyć, a 
tymczasem bardzo dużo uwa-
gi poświęciliśmy ćwiczeniom 
relaksacyjnym i wyciszającym 
(m.in. elementom kinezyte-
rapii, eutonii, metodom Fel-
denkraisa). W pracy z osoba-
mi z niepełnosprawnością bar-
dzo się taka wiedza przyda-
je – mówi jedna z uczestniczek 
Katarzyna Malesza.

Uczestnicy poznali nie tyl-
ko założenia teoretyczne, me-
todologię i etykę pracy, ale tak-
że zdobyli umiejętności plano-
wania własnych zajęć dla grup, 
z którymi na co dzień pracu-
ją. Doświadczenie wspólne-
go tańca oraz ćwiczeń relak-
sacyjnych od początku bardzo 
zintegrowało grupę. Uczestni-
cy mieli szansę zdobywać do-

Filipkowi
na ratunek

Niewidomi
u Białej Damy
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świadczenie również poprzez 
zajęcia plenerowe w miej-
skim parku w Koninie. Wyje-
chali pełni natchnienia do dal-
szej pracy. Trenerka Małgorza-
ta Gajdemska skomentowała: 

– Był to inspirujący i inten-
sywny weekend z grupą wy-
jątkowych ludzi, którzy są peł-
ni pasji, w pracy nie boją się 
wyzwań, szukają nowych do-
świadczeń i metod, by wzbo-
gacać nie tylko warsztat zawo-
dowy, ale także rozwijać siebie.

W ramach ogólnopolskiego 
projektu „Arteterapia drogą do 
twórczej integracji” odbyły się 
już warsztaty dramy stosowa-
nej i plastykoterapii. Łącznie 
w projekcie weźmie udział 108 
osób. Projekt jest współfi nan-
sowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
1% podatku.

JOANNA SZYMCZAK

Terapia 
tańcem

 F
O

T.
 (

2
X

) 
JO

A
N

N
A

 S
Z

Y
M

C
Z

A
K



STRONA 27PAŹDZIERNIK 2015

Modernizują stanowiska 
pracy, zapewniają opiekę 

medyczną, tworzą życzliwą at-
mosferę w miejscu zatrudnie-
nia. Przedsiębiorców i instytu-
cje wrażliwe na potrzeby osób 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami wyłoniła X już edycja 
ogólnopolskiego konkursu dla 
pracodawców wrażliwych spo-
łecznie „Lodołamacze 2015”. 
23 września w Pałacu Działyń-
skich w Poznaniu wręczano 
statuetki „Lodołamacza 2015” 
na szczeblu regionalnym. 

Organizatorem konkursu do-
fi nansowanego ze środków 
PFRON jest Fundacja Aktywi-
zacji Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych założona przez 
Polską Organizację Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych. 
Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się dużo fi rm – zakładów ak-
tywności zawodowej, zakła-
dów pracy chronionej, spółdziel-
ni socjalnych i przedsiębiorstw z 
tzw. otwartego rynku pracy, któ-
re swoim doświadczeniem prze-
konują innych, że warto zatrud-
niać osoby z niepełnosprawno-
ściami.

Podczas gali odczytano li-
sty gratulacyjne, m.in. od Pio-
tra Florka, wojewody wielko-
polskiego. Marzena Wodzińska, 

„Spinko” spółka z.o.o. w Lesznie, 
II – Spółdzielnia Socjalna „Open 
Technologies” w Poznaniu, III – 
Spółdzielnia Socjalna „Dobry ad-
res” w Słupcy. W kategorii „Insty-
tucja” I miejsce przyznano Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Ro-
dzinie w Koninie, II – Stowarzy-
szeniu Na Rzecz Aktywności Za-
wodowej i Społecznej Osób Nie-
pełnosprawnych Ziemi Lesz-
czyńskiej „Pro-Activ” w Rydzy-
nie, a III – Powiatowemu Urzę-
dowi Pracy w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych przyznano rów-
nież 2 dodatkowe wyróżnienia: 
„Super Lodołamacza” otrzymał 
Gorzowski Związek Sportu Nie-
pełnosprawnych „Start”, a „Lo-
dołamacza Specjalnego” Barba-
ra Kucharska, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu.

Statuetka „Lodołamacza” jest 
nie tylko marką promującą ideę 
zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami, ale również na-
rzędziem pozwalającym zauwa-
żyć skromnych ludzi, z pasją i 
oddaniem działających na rzecz 
tego środowiska. Taką właśnie 
osobą jest Barbara Kucharska, 
która osobami z niepełnospraw-
nościami zajmuje się od 1978 
roku. Dzięki jej determinacji i za-
angażowaniu dzieci, osoby cho-
re oraz ich rodziny zyskują kom-
pleksowe wsparcie w rehabilita-
cji zawodowej i społecznej. Sto-
warzyszenie realizuje wiele cie-
kawych inicjatyw pozwalają-
cych osobom z ograniczenia-
mi sprawności na integrację ze 
społeczeństwem, a społeczeń-
stwu na poznanie ich codzien-
nego życia. 

 KAROLINA KASPRZAK

WIELKOPOLSKO-LUBUSKI ETAP KONKURSU „LODOŁAMACZE 2015” 

Zauważyć 
wrażliwych ludzi

Barbara Kucharska w swojej wypowiedzi powołała się na cytat 
z „Małego Księcia” Antoina De Saint Exuperiego: „Stajesz się 

odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.

Statuetkę „Lodołamacza 2015” za I miejsce w kategorii 
„Otwarty rynek” fi rmie „Spinko” spółka z.o.o. wręczał 
Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania (z lewej), 

Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON 
i Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

„Super Lodołamacza” odbiera przedstawiciel Gorzowskiego 
Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego zwróciła uwa-
gę, że wyrównywanie szans 
osób z niepełnosprawnościa-
mi przez umożliwianie im za-
trudnienia jest sprawą niezwy-
kle istotną. 

W kategorii „Zatrudnienie 
chronione” I miejsce otrzymało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe „Postęp” S.A. w Świe-
bodzinie, II – Spółdzielnia Inwa-
lidów im. Powstańców Wielko-
polskich Zakład Pracy Chronio-
nej w Ostrowie Wielkopolskim i 
III – Zakład Aktywności Zawodo-
wej im. Anny Bednarz-Śliwow-
skiej. W kategorii „Otwarty ry-
nek” I miejsce otrzymała fi rma 
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Dla 
przyszłości

Fundacja „Społeczeństwo 
Przyszłości” od 2014 roku 

aktywnie działa na rzecz roz-
woju społecznego w woje-
wództwie wielkopolskim. Jed-
nym z naszych statutowych 
założeń są działania podej-
mowane na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością oraz śro-
dowiska wspierającego osoby 
niepełnosprawne.

Na swoim koncie mamy już 
spore sukcesy. W ramach do-
fi nansowania z Urzędu Mia-
sta Poznania realizujemy ak-
tualnie dwa projekty: „Pasje i 
umiejętności kluczem do przy-
szłości” oraz „Poznańska Aka-
demia Młodych Sportowców”. 
Projekty te dotyczą przeciw-
działaniu wykluczeniu spo-
łecznemu zagrożonych grup 
dzieci i młodzieży w Poznaniu. 

Obecnie rusza realizacja na-
szego nowego projektu „Wypa-
leni – Obudzeni”, na realiza-
cję którego pozyskaliśmy środ-
ki PFRON będące w dyspozy-
cji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

Projekt zakłada wsparcie 
kadry i wolontariuszy z Wiel-
kopolski, bezpośrednio zaan-
gażowanych w proces reha-
bilitacji społecznej i zawodo-
wej osób z niepełnosprawno-
ścią   poprzez uświadomienie 
im procesu, jakim jest wypale-
nie zawodowe oraz podniesie-
nie umiejętności radzenia so-
bie z tym problemem.

Oferujemy spotkania ze spe-
cjalistami, między innymi do-
radcą zawodowym, socjolo-
giem, psychologiem oraz in-
dywidualne wsparcie mentora. 

Podczas 6 dni warsztatów 
uczestnicy będą mogli zgłę-
bić zjawisko wypalenia zawo-
dowego oraz poznać metody 
skutecznego radzenia sobie z 
tym problemem. Zapraszamy 
wszystkie osoby, które chcą 
wziąć udział w projekcie.

Szkolenia ruszyły we wrze-
śniu i trwać będą do listopada 
tego roku. Udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny. Pro-
simy o kontakt drogą telefo-
niczną lub mailową bądź bez-
pośrednio w biurze projektu.

AGNIESZKA LIBERACKA
 TEL. 505-259-041

OLGA OLSZEWSKA 
TEL. 508-787-606

SPOLECZENSTWO.PRZYSZLOSCI@
GMAIL.CON

BIURO: UL. RATAJCZAKA 35/7 
61-816 POZNAŃ

6 września po raz trzeci w 
Poznaniu odbył się Poznań 

Business Run 2015. Na starcie 
stanęło ponad 3 tysiące bie-
gaczy. Bieg był charytatywny 
– dla Adama i Kacpra, którzy 
potrzebują kosztownych pro-
tez nóg.

Jest to charytatywny bieg 
sztafetowy. Biorąc w nim 
udział, wspiera się działanie 
Fundacji Jaśka Meli „Poza Ho-
ryzonty”, która na co dzień po-
maga osobom po amputacjach. 
Bieg odbywa się jednocześnie 
w kilku miastach Polski. Jest to 
bieg skierowany głównie do re-
prezentantów lokalnych fi rm, 
ale udział może wziąć każdy 
zainteresowany, o ile pospie-
szy się z zapisami. Z roku na 
rok limit miejsc wyczerpywany 
jest coraz szybciej. W tej edycji 
w ciągu kilku dni zakończono 
zapisy, a każda kolejna drużyna 
trafi ała na listę rezerwową. Jed-
na drużyna składa się z pięciu 
uczestników i każdy z nich ma 
do pokonania dystans 3,8 km. 
Jest to odległość, którą może 
pokonać każdy, limit czasu jest 
osiągalny nawet dla osób, które 
chciałyby trasę przejść. Można 
zaobserwować jednak znacz-
ną poprawę wyników w po-
równaniu do pierwszej edy-

– Krzysztofi e, co spowodo-
wało, że zainteresowałeś się 
dawstwem szpiku i zarejestro-
wałeś w bazie potencjalnych 
dawców szpiku? 

– W 2001 roku moja żona 
przebywała z naszą miesięcz-
ną córeczką Marysią w szpitalu 
na Nowowiejskiego w Poznaniu, 
z powodu obustronnego zapale-
nia płuc. Podczas jednej z moich 
wizyt poznałem Magdę, która 
przebywała w szpitalu ze swo-
ją sześciomiesięczną córecz-
ką Darią. Kiedy ponownie przy-
jechałem odwiedzić moją có-
reczkę, żona opowiedziała mi, 
że u Darii zdiagnozowano czy 
też stwierdzono brak odporno-
ści. Organizm Darii był tylko w 
10 procentach wstanie obronić 
się przed przeziębieniem czy też 
innym wirusem. I również w tylu 
samych procentach poradzić so-
bie z tym wszystkim, co może 
mieć negatywny wpływ na zdro-
wie tak małego dziecka. Po kilku 
miesiącach pobytu Darii w szpi-
talu, wizytach w Centrum Zdro-

cji. Widać sportowego ducha i 
wolę walki. 

– Głównym celem jest po-
moc benefi cjentom Fundacji 
Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, 
gdyż opłaty startowe są prze-
kazywane na cele charytatyw-
ne (koszt organizacji biegu po-
kryty jest z pieniędzy sponso-
rów). Uczestnicy mogą doło-
żyć kolejną cegiełkę przy akcji 
„Pomagam bardziej”, czyli do-
datkowym wsparciu dowolnej 
drużyny. Te pieniądze również 
są przekazywane na cel chary-
tatywny – mówi Malwina Dą-
browska z Franklin Templeton 
Investments Poland. – To był 
trzeci Business Run w Pozna-
niu. Rok dłuższy staż ma kra-
kowska edycja, natomiast w 
przypadku innych miast staty-
styki są następujące: Katowi-
ce – 3, Warszawa – 2, Łódź – 2, 
Wrocław – 1. W całej Polsce 
w biegu wzięło udziało13.640 
uczestników, natomiast w Po-
znaniu zgłosiło się 3.050 osób. 
W tym roku bieg odbywał się 

jednocześnie w 6 miastach. 
Podczas Poznań Business Run 
zbieraliśmy pieniądze dla Kac-
pra Hały oraz Adama Bisigir-
skisa. 

– Miasto Poznań angażuje 
się w Business Run od pierw-
szej edycji, która odbyła się w 
Poznaniu w 2013 roku. Poznań 
Business Run integruje lokalne 
środowisko gospodarcze, sku-
piając je wokół szczytnego celu 
– pomocy osobom po amputa-
cjach. Jest to okazja, aby wyko-
rzystać energię i zaangażowa-
nie osób, które chciałyby zro-
bić coś więcej dla lokalnej spo-
łeczności. W Poznaniu ponad 
3 tysiące uczestników zgłosiło 
się w ciągu kilku dni od otwar-
cia rejestracji, powstała długa 
lista rezerwowa – powiedział 
Mariusz Wiśniewski, zastęp-
ca prezydenta Poznania. – Po-
znań Business Run pokazuje, 
że działające tu fi rmy, również 
zagraniczne, identyfi kują się z 
Poznaniem i chcą wnieść coś 
więcej dla lokalnej społeczno-

wia Matki Polki w Warszawie le-
karze stwierdzili, że potrzebny 
jest przeszczep szpiku. W całej 
Europie nie było dawcy. Po dzie-
sięciu miesiącach poszukiwań 
znalazł się dawca w Meksyku, 
a przez cały okres oczekiwania 

Daria była na antybiotykach. Już 
po dziewięciu dniach od przyję-
cia komórek macierzystych or-
ganizm Darii zaczął się regene-
rować. Niestety, wątroba i nerki 
były tak zniszczone wielomie-
sięcznym przyjmowaniem an-

Pobiegli

Szpik 
Z KRZYSZTOFEM FLISIAKIEM, dwukrotnym dawcą szpiku 
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Krzysztof Flisiak 
w trakcie drugiego przeszczepu szpiku.
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ści. Bieg buduje wizerunek Po-
znania jako miejsca, gdzie do-
brze funkcjonuje współpra-
ca środowiska gospodarczego, 
naukowego i samorządu. Po-
kazuje, że Poznań jest nie tyl-
ko miastem ludzi przedsiębior-

czych, ale także otwartym na 
niesienie pomocy innym. Naj-
większą pracę wykonał zespół 
wolontariuszy składający się 
z przedstawicieli działających 
w Poznaniu fi rm i uczelni. W 
pracach tego zespołu uczest-

niczą od pierwszej edycji rów-
nież pracownicy Biura Obsłu-
gi Inwestorów Urzędu Miasta 
Poznania. Ich rolą jest przede 
wszystkim wsparcie organiza-
torów w kontaktach z jednost-
kami takimi jak ZDM, ZTM, Po-
licja, Straż Miejska. Miasto nie 
partycypuje w kosztach organi-
zacji imprezy i pomaga w po-
szukiwaniu sponsorów. W Po-
znaniu wygrała drużyna EMITT 
Nieruchomości z czasem 57 
minut 14 sekund. Tylko jedna 
drużyna wyprzedziła poznań-
skich zwycięzców i była to eki-
pa „JZP Kancelaria Adwokac-
ka”, która z czasem 54 minuty 
56 sekund wygrała bieg w Ka-
towicach.

W tym roku w Poznaniu z 
opłat startowych i w ramach 
akcji „Pomagam bardziej” udało 
się zebrać ponad 200 tys. zł. We 
wszystkich miastach zebrano 
łącznie ponad 1 milion złotych.

Organizatorami byli: Cen-
turyLink, Franklin Templeton 
Investments, Miasto Poznań, 

MAN Accounting Center, Volks-
wagen Group Polska, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Pozna-
niu.

Więcej o benefi cjentach na 
www.poznanbusinessrun.pl/
pl/benefi cjenci-2015.

STANISŁAW FURMANIAK

tybiotyków, że w 2002 roku Da-
ria zmarła. Nigdy nikomu nie ży-
czę żegnać na zawsze własne 
dziecko, które jeszcze nie stanę-
ło dobrze na ziemi, a już musiało 
się pożegnać z tym światem. Do 
dzisiaj mam przed oczami bia-
łą trumienkę z półtorarocznym 
aniołkiem. Po tym zdarzeniu po-
stanowiłem coś zrobić, aby kie-
dyś pomóc komuś, kto znajdzie 
się w podobnej sytuacji. Dlatego 
się zarejestrowałem. 

– Kiedy po raz pierwszy zo-
stałeś dawcą szpiku? 

– W 2014 roku. Komórki odda-
wałem 11 i 12 grudnia. 

– Jaka była Twoja reakcja, 
kiedy zadzwonił telefon i usły-
szałeś, że jest biorca i masz się 
zgłosić do oddania szpiku? 

– Pamiętam, że był to wrze-
sień 2014 roku. Było niedowie-
rzanie, że to właśnie mnie wy-
typowano jako potencjalne-
go dawcę, były łzy, radość, pod-
niecenie i telefon do żony. Dzie-
siątki myśli: co dalej, kiedy, jak, 

komu? Po tym telefonie chcia-
łem udać się na spotkanie w 
ten sam dzień, ale usłyszałem, 
że mam przyjechać za trzy dni. 
Od tego czasu do momentu od-
dania szpiku głowę miałem za-
jętą setkami myśli. Pamiętam, że 
gdy opowiedziałem o tym mojej 
mamie, to zaczęła płakać. Ja na-
tomiast cały czas miałem w gło-
wie myśli, że dzięki mnie ktoś 
ma szansę na to, aby dalej żyć. 
Co czuje osoba, która jest wyty-
powana jako dawca, a potem już 
faktycznie oddaje cząstkę sie-
bie komuś zupełnie obcemu (tak 
było w moim przypadku), zro-
zumieć może chyba tylko inny 
dawca. 

– Niedawno zostałeś ponow-
nie dawcą. Opowiedz o tym. 

– Pamiętam, że byłem wtedy 
w pracy. Nie słyszałem telefonu, 
ale ktoś nagrał mi się na pocz-
tę. Odsłuchałem wiadomość: 
„Dzień dobry panie Krzysztofi e, 
tu Ośrodek Dawców Szpiku w 
Regionalnym Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu, proszę o kontakt.” Od-
dzwoniłem od razu i słyszę: „Pa-
nie Krzysztofi e badania, które 
wykonaliśmy osobie, której od-
dał pan wcześniej szpik, nie do 
końca nas zadowalają. Czy zgo-
dziłby się pan oddać limfocy-
ty dla tej pani?” (Wtedy już wie-
działem, że jest to kobieta z Pol-
ski, w moim wieku). Odpowie-
działem, że to pytanie jest zbęd-
ne, zapytałem tylko, gdzie i kiedy 
mam być? Może to dziwne, ale 
uważałem to za swój obowią-
zek. Limfocyty oddałem 17 sierp-
nia 2015 roku. 

– Ile czasu minęło pomiędzy 
pierwszym a drugim oddaniem 
szpiku?

– Osiem miesięcy. 
– Czy to, że zostałeś dwu-

krotnie dawcą spowodowało, 
iż chcesz się tym dzielić z inny-
mi osobami swoją wiedzą, na 
przykład jeździć po szkołach, 
zakładach pracy, uczestniczyć 
w różnych wydarzeniach i edu-
kować ludzi? 

– Kilka dni temu zadzwoni-
ła do mnie Maria Homan z Dru-
żyny Szpiku i zapytała czy nie 
przyjechałbym na piknik zdro-
wotny do szkoły w Jerzykowie. 
Oczywiście, zgodziłem się. Ser-
decznie pani Marii za to zapro-

szenie dziękuję. Chciałbym swo-
im doświadczeniem (mam tu 
na myśli cały etap, od pierwsze-
go telefonu do pobrania szpiku) 
wesprzeć młodzież, ludzi, którzy 
jeszcze się wahają. Jestem goto-
wy być tam, gdzie będę mógł po-
móc i jeżeli tylko czas na to po-
zwoli, nigdy nie odmówię. 

– Co powiedziałbyś tym oso-
bom, które mogą zarejestro-
wać się w bazie potencjalnych 
dawców szpiku, ale nadal się 
wahają? 

– Popatrzcie na mnie – dwu-
krotnie podarowałem komuś 
cząstkę siebie. Jestem spraw-
ny, zdrowy i nic mnie nie boli. 
Jestem dumny z siebie, że ktoś 
gdzieś dzięki mnie cieszy się ży-
ciem. Zapytałbym się też tych lu-
dzi, czego chcieliby od innych, 
jeżeli ktoś z ich najbliższych 
znalazłby się w sytuacji zagraża-
jącej życiu. Pewnie pomyśleliby: 
Boże, na świecie jest kilka miliar-
dów ludzi, a nie ma jednej osoby, 
która mogłaby uratować życie 
mojej mamie, mojemu tacie, sio-
strze, bratu, mężowi, żonie, mo-
jemu dziecku. Dlatego rejestruj-
cie się! Pamiętajcie o tym – to nic 
nie boli, a możecie uratować ko-
muś życie.

STANISŁAW FURMANIAK

dla Adama i Kacpra

– dar życia
rozmawia STANISŁAW FURMANIAK. 

Adam i Kacper – to dla nich 
zbierano pieniądze 

na protezy nóg.

Wystartowały pierwsze drużyny.
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– Przemęczenie, życie w 
ciągłym biegu, narastające 
stresy prowadzą do zatrace-
nia granicy między obowiąz-
kami, a życiem prywatnym. 
Zapominamy o odpoczynku, 
pasjach, spędzaniu czasu w 
sposób przynoszący radość. 
Jak rozpoznać, że dzieje się 
coś niepokojącego? 

– Aby to u siebie zauwa-
żyć, potrzeba czasu i refl ek-
sji. Może zamiast włączać te-
lewizor, warto pójść na spa-
cer? I odpowiedzieć sobie na 
pytanie: jak wygląda moje ży-
cie, jaki sens mu nadaję? Jak 
funkcjonuję na poziomie spo-
łecznym, psychicznym, soma-
tycznym i duchowym? Czy za-
spokajam swoje istotne po-
trzeby? Osoby borykające się 
z takimi problemami trafi a-
ją do grup, w których prowa-
dzimy trening koncentracji na 
tym, co jest nam potrzebne 
do przeżywania w pełni swo-
jego człowieczeństwa. Twór-
cą tej metody jest amerykań-
ski psychoterapeuta Jon Kabat 
Zinn. W polskim tłumaczeniu 
określa się ją mianem „prakty-
ki uważności”. Służy tym, któ-
rzy doświadczają przepraco-
wania, natłoku różnego ro-
dzaju spraw, pośpiechu, uczu-
cia napięcia. Autor podjął wy-
zwanie: pomóc osobom, któ-
re cierpią. Borykają się z chro-
nicznym bólem głowy, są po 
zawałach, zmagają się z cho-
robą wieńcową i nowotwo-
rami, a po przebytych choro-
bach nie potrafi ły się odnaleźć 
w środowiskach pracy, w któ-
rych wcześniej funkcjonowały. 
W tej grupie znaleźli się mię-
dzy innymi właściciele fi rm, u 
których w rezultacie przepra-
cowania, złego odżywiania, 

Co roku, po przerwie wa-
kacyjnej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Kamyk” 
organizuje dla uczestników 
ośrodka, ich rodzin oraz 
pracowników grilla. Takie 
spotkania integrują wszyst-
kich i są również okazją do 
porozmawiania o codzien-
nym funkcjonowaniu ośrod-
ka.

W przygotowania angażu-
ją się wszyscy. Pracownicy 
robią kanapki, rodzice pieką 
ciasta. Podsumowano obóz, 
który w tym roku podopiecz-
ni „Kamyka” spędzili w „Boja-
nowym gnieździe” w Zanie-
myślu, prowadzonym przez 
Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej. Omawiano problemy, z 
jakimi na co dzień zmaga się 
placówka. Do końca roku 
„Kamyk” ma zagwarantowa-
ne fi nansowanie, ale co bę-
dzie w 2016 roku – nie wia-
domo.

– „Kamyk” jest dzienną pla-
cówką terapeutyczną dla 
osób z głęboką, wieloraką 
niepełnosprawnością. Mimo 
że zajmujemy się wsparciem 
osób najbardziej potrzebują-
cych pomocy, dofi nansowa-
nie naszych działań jest na 
takim samym poziomie, jak 
innych placówek. Dotacja 
nie jest zróżnicowana z uwa-
gi na stopień niepełnospraw-
ności. Brak rozwiązań syste-
mowych powoduje, że „Ka-

14 września wolontariusze 
Drużyny Szpiku odwie-

dzili dzieci i młodzież w Szpi-
talu Klinicznym im. Karola Jon-
schera w Poznaniu. Tym ra-
zem na oddział zawitali wraz 
z… foto-budką.

Wrzesień to czas, kiedy 
uczniowie wracają do szkoły, 
ale dzieci leżące w szpitalu nie 
mają żadnej przerwy. Często 
przebywają na oddziale tygo-
dniami, miesiącami, bez wzglę-
du na porę roku, bo choroba 
nie odpuszcza. Dlatego waż-
ne jest, aby dzieci wiedziały, że 
mają obok siebie kogoś bliskie-
go, kto pamięta, odwiedzi, po-
rozmawia. Takimi osobami są 
wolontariusze z Drużyny Szpi-
ku, którzy cyklicznie odwiedza-
ją dzieci przebywające w Klinice 
Onkologii, Hematologii i Trans-
plantologii Pediatrycznej Szpita-
la Klinicznego im. K. Jonschera 
w Poznaniu. Przebywają z nimi 
przez dwie godziny. To dwie go-
dziny wspólnego  uśmiechu i do-
brej zabawy. 

– Nie da się zabrać choro-
by, ale da się na chwilę wy-

braku odpoczynku, pojawiła 
się choroba. 

– Co zrobić w sytuacji, gdy 
jesteśmy tak mocno przy-
wiązani do swojej pracy, że 
mimo ogromnych kosztów 
psychicznych i perspektywy 
zachorowania nie potrafi my z 
niej zrezygnować? 

– Często tak silnie identy-
fi kujemy się ze swoim zawo-
dem, miejscem pracy, czy gru-
pą zawodową, że nie zda-
jemy sobie sprawy, jakie to 
może przynieść konsekwen-
cje. Usprawiedliwiamy się, 
że „tacy jesteśmy”, „tak musi 
być”, „taka jest nasza grupa 
zawodowa”. Jednak to wcale 
nie oznacza, że trzeba tkwić 
w sztywnym gorsecie takich 
przeświadczeń. Możemy szu-
kać wyjścia z groźnej dla nas 
sytuacji. 

– Ulegamy presji, że mu-
simy być ciągle w ruchu, bo 
ruch, działanie jest w cenie. 
Natomiast czas poświęco-
ny refl eksji kojarzy się z leni-
stwem. 

– Nic bardziej mylnego. Co-
dzienne obciążenie mnó-
stwem obowiązków niesie nas 
z nurtem życia. Pozostajemy 
pod presją pojęć „muszę”, „po-
winnam”, „trzeba”. Stawiamy 
sobie coraz wyższe wymaga-
nia. Wprawdzie organizm sy-
gnalizuje nam zagrożenia, ale 
żyjąc w pędzie i stresie, czę-
sto ich nie zauważamy. Ratuje-
my się reklamowanymi w me-
diach lekami. Usprawiedliwia-
my swój stan zdrowia brakiem 
zdrowych posiłków. Tracimy 
przekonanie, że sami potrafi my 
sobie poradzić. Dopasowując 
się do współczesnego świata 
dajemy się zwieść przekona-
niu, że nie można inaczej, że 
ważniejsze są inne sprawy, a 
nie my sami. To błędne myśle-
nie. Aby się od niego uwolnić, 
zadbajmy o siebie i poznajmy 
swoje potrzeby. W przeciw-
nym razie nie będziemy świa-
domi tego, kim jesteśmy i do-
kąd zmierzamy. 

– Co zrobić, gdy dzieje się z 
nami coś złego? 

– Przede wszystkim uświa-
domić to sobie i wyhamo-
wać. Jeśli pozostajemy w tok-
sycznym środowisku, przy-
wiązując się do czegoś, co 
nam szkodzi – zastanówmy 
się, dokąd to nas zaprowa-
dzi. Tkwiąc w takim stanie po-
garszamy swoją sytuację, któ-
ra będzie się pogłębiać. Szan-
są jest zmiana mogąca zmie-
nić jakość naszego życia. Jeżeli 
nie przerwiemy tego łańcucha, 
może się pojawić choroba. Za-
blokuje nas do tego stopnia, że 
zupełnie przestaniemy prawi-
dłowo funkcjonować. Nie je-
steśmy przecież niezniszczal-
ni, nasz organizm ma określo-
ną wytrzymałość. 

– Prowadzi Pani w stowa-
rzyszeniu grupy terapeutycz-
ne dla osób, które przeszły 
przez chorobę nowotworową 
oraz dla ich bliskich. Na czym 
polegają zajęcia? 

– Na tym, by uczestnicy mo-
gli się nauczyć czegoś nowe-
go, dowiedzieć się, jak prze-
kształcić swój dotychczasowy 
system myślenia i działania 
oraz jak odreagować napię-
cia związane z kryzysem psy-
chicznym, spowodowanym 
chorobą. Jak poczuć się bez-
piecznie i wyznaczyć sobie 
nowe cele, które przywrócą 
życiu sens. Wiele osób zma-
gających się z nowotworem 
potrzebuje wsparcia, by lepiej 
poradzić sobie z lękiem, a tak-
że z poczuciem bezradności. 
Przekonujemy uczestników 
zajęć, że warto niektóre spra-
wy zostawić na później, po-
zbyć się w ten sposób zamar-
twiania się, cieszyć się chwi-
lą i dostrzegać to wszystko, co 
dobre wokół nas. Rozmawia-
my także o przemijaniu, wpi-
sanym w nasze życie. U nas 
nie ma tematów tabu. Mówi-
my o wszystkim, co nas doty-
ka, czego się boimy i co chcie-
libyśmy zmienić, by nasze ży-
cie było warte życia.

By życie warte 
było życia
Z JOANNĄ ZAPAŁĄ, psychologiem, psychoterapeutą ze Stowarzyszenia 
PSYCHE SOMA POLIS rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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myk” boryka się z problema-
mi fi nansowymi – mówi kie-
rownik Monika Karwacka. 
– Jednak co roku organizu-
jemy tygodniowy wyjazd dla 
naszych podopiecznych. Wy-
jazdy mają charakter rekre-
acyjno-rehabilitacyjny. Tera-

pię wspomagającą komuni-
kację, samodzielność i roz-
wój ruchowy łączymy z wy-
poczynkiem. Spotkania przy 
ognisku, kąpiel w jezio-
rze, plażowanie to miły ak-
cent, który powoduje, że do-
rosłe osoby z wieloraką nie-

pełnosprawnością doświad-
czają, choć w części, tego, 
co większość ich rówieśni-
ków. Letnie wyjazdy organi-
zujemy też z myślą o rodzi-
nach podopiecznych „Kamy-
ka”. Rodzice osób z niepełno-
sprawnością doświadczają 

zmęczenia fi zycznego i psy-
chicznego. Od momentu na-
rodzin swoich dzieci karmią 
je, przewijają, myją, ubierają, 
noszą... Wszystkie te czyn-
ności wykonują do dziś, choć 
ich dzieci dawno już doro-
sły... Dziś spotykamy się w 
dużej „kamykowej” rodzinie 
– podopieczni z rodzicami, 
wolontariusze i pracownicy, 
by wspominać udane waka-
cje. Dzięki życzliwości wie-
lu fi rm i osób prywatnych ze-
braliśmy środki wystarczają-
ce na tygodniowy pobyt nad 
jeziorem w Zaniemyślu. 

W Poznaniu jest dużo osób 
z głęboką wieloraką niepeł-
nosprawnością, ale takich 
placówek jak „Kamyk”, jest 
bardzo mało. Pozostają cało-
dobowe domy pomocy spo-
łecznej, jednak rodzice swo-
ich dorosłych dzieci chcą, by 
były na co dzień z nimi. Aby 
normalnie żyć i pracować 
muszą na część dnia znaleźć 
miejsce dla swoich dzieci. Ta-
kim miejscem jest „Kamyk”, 
kameralna placówka prowa-
dzona z pasją i zaangażowa-
niem przez ludzi z wysoki-
mi kwalifi kcjami. Dzięki nim 
podopieczni nie są tylko re-
habilitowani w swoich pra-
cowniach, ale uczestniczą w 
codziennym życiu społecz-
nym, dzięki czemu nie są za-
mknięci w swoich domach.

STANISŁAW FURMANIAK

rwać dzieci z nowotworowego 
świata. Po to chodzimy do kli-
niki, aby zanieść trochę rado-
ści i zapomnienia o bólu i stra-
chu. Fotobudkowe zdjęcia przy-
niosły małym pacjentom i ich ro-
dzicom dużo radości. To wielkie 
szczęście móc zmieniać świat 
dzieci walczących o normal-
ność – mówi Dorota Raczkie-
wicz, szefowa Drużyny Szpiku.

Dzieci i ich rodzice czeka-
ją na te spotkania, bo wów-
czas na oddziale robi się czer-
wono i wesoło od drużynowych 
koszulek. Tym razem na III od-
dziale, na którym przebywają 
najmłodsze dzieci, pojawiła się 
foto-budka (www.foto-budka.
com.pl), a to dzięki Krystiano-
wi Matysiak i Izabeli Pyta-Maty-
siak. To właśnie oni, specjalnie 
z Grodziska Wielkopolskiego, 
przyjechali do Poznania, by dać 
małym pacjentom, ale nie tylko 

im, trochę uśmiechu. Wszystkie 
dzieci, które mogły, były przygo-
towywane do sesji zdjęciowej, 
podczas której było dużo fan-
tastycznej zabawy: malowania 
twarzy, wybierania peruki, cza-
pek, okularów. Dzieci mogły za-
pomnieć na moment o chorobie 
i bólu.

Podczas pobytu wolontariuszy 
kilku podopiecznych leżało na 
izolatce, m.in. Piotrek i Konrad. 
Są to dzielni bohaterowie, którzy 
mimo przeciwności walczą i nie 
poddają się chorobie.

– Wizyty wolontariuszy Dru-
żyny Szpiku podnoszą nas na 
duchu, są chwila zapomnie-

Kamykowy grill

Dwie godziny radości
nia dla dzieci i dla nas. Wolon-
tariusze niosą nam wiele pozy-
tywnych uczuć. Cenię Drużynę 
za to, co robi dla innych. Myśl, 
że ktoś o nas pamięta i jest z 
nami w tej trudnej walce, dodaje 
nam siły. Akcje Drużyny, poma-
gającej najsłabszym, są bezcen-
ne – mówi Magdalena Cierniak, 
mama 8-letniego Konrada.

Każda taka wizyta wolonta-
riuszy pozostaje w dzieciach i 
ich rodzicach na długo, do ko-
lejnej niespodzianki, z którą po-
jawiają się na oddziale. To do-
wodzi, że każdy przeznaczając 
chociaż dwie godziny w miesią-
cu swojego czasu, wnosi wie-
le w życie drugiego człowieka. 
Warto się nad tym zastanowić 
i pomyśleć, bo może ktoś obok 
potrzebuje takiego wsparcia, 
dobrego słowa, wysłuchania czy 
wspólnego pomilczenia.

STANISŁAW FURMANIAK
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Uczestnicy Kamyka, ich rodzice i pracownicy podcza s rozmów przy grillu.
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Niosą pomoc osobom z róż-
nymi rodzajami niepełno-

sprawności – głuchoniewido-
mym, niewidomym, niesłyszą-
cym, z ograniczeniami w poru-
szaniu się, z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, z zaburze-
niami genetycznymi. Wspie-
rają w aktywizacji zawodowej 
oraz w życiu codziennym. Cie-
kawymi inicjatywami zwracają 
uwagę na specyfi czne potrze-
by różnych grup społecznych. 
Stowarzyszenia i fundacje, bo 
o nich mowa, po raz kolejny 
spotkały się na Placu Wolności 
w Poznaniu podczas Poznań-
skiego Dnia Organizacji Poza-
rządowych. 

W tym roku wydarzenie, zor-
ganizowane przez Miasto Po-
znań, przypadło na 12 wrze-
śnia, a jego hasło brzmiało: 
„Dziel czas. Łącz pasje. Nakrę-
caj do działania!”. Z tego wła-
śnie powodu o 13.00 dzieci i do-
rośli trzymali w dłoniach dzwo-
niące budziki z logotypem „Po-
zarządowy Poznań”. Ich dźwięk 
stanowił zachętę do angażowa-
nia się we współpracę z orga-
nizacjami. Jak zwykle w drew-
nianych domkach dyżurowa-
li przedstawiciele organiza-
cji, którzy opowiadali gościom 
o tym, co robią na co dzień. Do 
odwiedzania stoisk stowarzy-
szeń i fundacji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
zachęcała Dorota Potejko, Peł-
nomocnik Prezydenta Miasta 
Poznania do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Portal wózkowicze.pl zaprosił 
do udziału w ćwiczeniu. Był to 
slalom na wózku inwalidzkim 
(manualnym). Jednym zadanie 
nie sprawiało trudności, inni po-
trzebowali więcej czasu, bo ma-
newrowanie kołami wózka tak, 
aby nie przewrócić ustawionych 
butelek nie było proste. 

Interesującą ofertę dla po-
znaniaków przygotowała 

V POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Slalom na wózku,
spacer w goglach

eksponowały dorobek twórczy 
ludzi zagrożonych wyklucze-
niem społecznym oraz dzie-
liły się doświadczeniami i po-
mysłami.

Część warsztatową stanowi-
ły pokazy ratownicze, warsztaty 
taneczne, prezentacje wokalne, 
atrakcje artystyczne dla dzieci 
oraz inne formy spędzania cza-
su. Kulminacyjnym punktem V 
Poznańskiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych był V Poznań-
ski Tydzień Organizacji Poza-
rządowych trwający od 13 do 20 
września, podczas którego sto-
warzyszenia i fundacje przygo-
towywały dla mieszkańców Po-
znania inicjatywy w swoich sie-
dzibach. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Wielkopolska Jednostka Woje-
wódzka Towarzystwa Pomo-
cy Głuchoniewidomym. Uczo-
no alfabetu Lorma polegające-
go na kreśleniu linii i punktów 
na dłoni drugiej osoby, infor-
mowano o codziennym funk-
cjonowaniu osób głuchonie-
widomych, były też symulatory 
wad wzroku pomagające zro-
zumieć trudności, które muszą 
pokonywać ludzie z dysfunk-
cjami tego zmysłu. Na spacer 
w goglach ze sztucznym psem 
i z laską w asyście instrukto-
ra zaprosiła Fundacja na Rzecz 
Osób Niewidomych „Labrador 
Pies Przewodnik”. Organizacje 

Przedstawiciele portalu wózkowicze.pl uwrażliwiali na potrzeby 
osób na wózkach inwalidzkich.

Podczas V Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych 
10 lat działalności obchodziła Ogólnopolska Sieć 

Akademii Walki z Rakiem.

Pokazy ratownicze.

Dźwięk budzików z logotypem „Pozarządowy Poznań” stanowił 
zachętę do angażowania się we współpracę z organizacjami.
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ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
– Tak, chłopaki – podając do 

ust Nataszy kubek z rosołem 
rzekła siostra Basia. – A wy? 
Musicie tak pleśnieć w tych be-
tach?... 

– A ty, umówiłabyś się ze 
mną do parku? – krzywiąc 
zmasakrowaną twarz odparł 
Postrzelony. – Albo nad jezio-
ro?

– Nad jezioro? Czemu nie z 
wami wszystkimi?

– Z Nataszą? – podejrzliwie 
zapytała Ela.

Na oddziale zasadniczo mę-
skim były dwie sale przezna-
czone dla kobiet. Na jednej z 
nich, tej która miała okno na 
hotel pielęgniarski i odległy 
park, leżała Natasza. Od incy-
dentu na sali gimnastycznej, 
w ów upalny dzień, dziewczy-
na podupadła na zdrowiu. Sta-
ła się też bardziej nerwowa i 
niekiedy apatyczna. Zamykała 
się w sobie lub narzekała gło-
śno na swój los. Najchętniej 
nie oglądałaby nikogo, z nikim 
nie rozmawiała. Nie rozumiała 
tego grupa życzliwych pocie-
szycieli, którzy nijak nie umie-
li pojąć tej radykalnej odmiany 
i jakby nigdy nic przesiadywa-
li u niej całymi popołudniami. 
Jej obszerna izolatka z czasem 
stała się centrum towarzyskim 
oddziału.

– Łódki? – zainteresował się 
Artur. – Będziemy puszczać 
łódki? 

– Puszczajcie sobie! Beze 
mnie – między łykami rosołu 
udało się powiedzieć Nataszy. 

– Mówię o rejsie, gamonie! 
No, co się tak ślepicie? – spy-
tała przesadnie zdziwiona Ba-
sia. –Mówię o rejsie po naszym 
jeziorze, Wądzyniu – uściśliła.

– Na wózkach do łodzi? To 
chyba nie dla nas, przynaj-
mniej nie dla mnie… – powąt-
piewała z nutą uwagi Natasza.

– Też o tym pomyślałam. 
Gdzie z wózkami pchać się na 
jezioro?… Ale ci z Yacht Clubu 
nie widzą problemu. Będą ja-
cyś wolontariusze… Więc za-
stanówcie się, radzę, bo to kla-
wa okazja. 

– Jaka to będzie łódź? Chyba 
nie jakaś mała, mieczowa ża-
glówka? – zapytał Artur.

– Zdaje się, że coś mówili o 
brygantynie. Chyba. Oddziało-
wy wie więcej, rano była u nie-
go ta stara lampucera.

– Berenika? 

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Opowieść 
osobliwie inna(15)

– A kto… Ona, we własnej 
osobie.

– Zorganizowała to?
– Ta to wycieczkę na Księżyc 

dla was by wymyśliła…
– I kiedy ma być ten rejs? 
– W następną niedzielę – od-

rzekła pielęgniarka. 
– Co Natasza? – zapytała Ela. 

– Ja się wybiorę. My z Artkiem 
popłyniemy – zadecydowała 
za dwoje.

– Żeglowałaś już?
– Myślałam kiedyś… pla-

nowałam, ale to było dawno. 
Wtedy o wielu rzeczach myśla-
łam i wiele miałam planów…

– I co?
– No co?! Dupa zimna, nie 

widzisz?
– I nie masz czasem ochoty 

na coś zwariowanego? – zapy-
tała siostra Basia odstawiając 
obiadowe naczynia.

– Żagle miałyby być tym wa-
riactwem? 

– To byłoby coś innego. Coś 
zupełnie innego – wtrącił Ar-
tur.

– Zdecydowałbyś się? My-
ślisz, że dałbyś radę?

– Nie wiem, ale jeśli załoga 
jachtu da sobie radę ze mną, 
to sądzę, że i ja dałbym sobie 
radę ze sobą. Warto spróbo-
wać. 

– My płyniemy! – z akcentem 
podkreśliła Elżbieta.

– To ryzykowna eskapada – 
odrzekła Natasza. – Aż tak je-
steście zdeterminowani? 

– Pomyśl… od lat siedzisz w 
tym bezwładnym ciele bez ru-
chu i czucia, w czterech ścia-
nach, jak więzień, co ja mówię 
więzień… gorzej, więzień, jak 
by nie patrzeć, ma ten metraż 
na kilka swobodnych kroków. 
Droga z łóżka na salę ćwiczeń, 
z sali do łóżka i te trzy godziny 
na powietrzu latem, to dla cie-
bie cała atrakcja. 

– Sama mówiłaś – rzekła Ba-
sia – że inne życie znasz z tele-
wizora i snów. 

– One łaskawe, bo żyć nor-
malnie, jakbym nigdy nie cho-
rowała, mogę jedynie w nich. 
O reszcie mogę co najwyżej 
pomarzyć. – I teraz pojawi-
ła się ta niedziela, ten rejs sta-
teczkiem… 

– Choć raz może być ina-
czej. Choć raz! – odezwał się 
Postrzelony. 

– Taki rejs po jeziorze. Może 
chociaż raz w życiu nie mu-
siałby ci starczać sam apetyt, 
sama wyobraźnia… Może, Na-
taszko – napierała Ela – przed 
tobą jest furtka na bodaj kilku-
godzinną odmianę… 

– Ale ja mam uraz. Mam 
uraz do wody.

– To tym bardziej! Weź tego 
byka za rogi! – zawołała Basia.

– Łatwo ci mówić: „weź”.
– I łatwo przekuć to w czyn!
– Czy ja wiem?
– No, Nataszko… – naparł 

Postrzelony. – Może to jedyna 
taka szansa, i dla ciebie… 

– Carpe diem!1 – wtrąciła 
Ela. – Nie nauczyłaś się cze-
goś przez te lata bezczynne-
go leżenia i lęku, że nic się 
nie zmieni? Zmieniło się… na 
szczęście dla ciebie zmieniło 
się. A ty co? 

– Tyle jest w życiu rzeczy, 
których już nie da się ruszyć… 

– Jeśli tak musi być zawsze, 
to niechaj choć raz będzie ina-
czej.

– Taki erzac…
– Ale i tak lepsza landrynka 

w ustach niż lizanie przez szy-
bę trufl i. 

– Jest miejsce, czas i lu-
dzie gotowi do akcji w jednym 
punkcie z nami! – powiedzia-
ła Elżbieta, zaś Artur zaraz do-
dał: 

– Fakt, sam Kairos2 lepiej by 
tego nie wymyślił.

Wszyscy niemo spojrzeli na 
niego. 

– Że co? – zapytał Postrze-
lony. 

– Wypchaj się! – odparła 
zmęczona już Natasza. Mimo 
wszystko jej opór malał.

– Mamy spasować? Zrezy-
gnować bez powodu z przy-
gody, która uśmiechnęła się do 
nas? Kto tak głupio postępuje? 
Ja nie mam zamiaru!

– A później byłoby co wspo-
minać przez resztę żywota – 
zachęcał Postrzelony, chociaż 
nikt nie słyszał jego deklaracji 
na uczestnictwo w rejsie.

– Daj się przekonać. Mnie 
kiedyś stary kumpel przywiózł 
znad morza taką wielką musz-
lę. 

– Nic mi o nim nie mówiłaś! 
– ze zdziwieniem zareagował 
Artur. – Co to za stary kumpel? 

– Po najbliższej niedzie-

li mogę ją oglądać i słyszeć 
krzyk zaprzepaszczonej spo-
sobności, wyrzutu za jeszcze 
jedną przegapioną przygodę, 
jęk gorzkiej refl eksji, że czasu 
nie da się cofnąć… 

– Może mi powiesz, co za 
kumpel? Znam go?

– To ciekawe, ale ja też mam 
taką muszlę… – przypomniała 
sobie Natasza.

– Sama widzisz. W domu 
czeka na ciebie coś, co cię z tej 
niedzieli kiedyś rozliczy.

– A zaniechane zamiary naj-
boleśniej jest żałować…

– Święte słowa, dziewczy-
no! To co, płyniemy?! Czy bę-
dziemy kwękać na los, jak sta-
re baby?

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
– Jestem Wanda. Dla przy-

jaciół Wandzia – oświadczy-
ła dziewczyna. – Siostra Basia 
poleciła mi przyjść tutaj.

Artur uniósł się na łokciu i 
spojrzał w jej stronę mrużąc 
oczy.

– Cześć, Wandzia – przywi-
tał ją.

Dziewczyna stała bezradnie 
nie wiedząc, co ma robić.

Wandzia rozejrzała się po 
pokoju. Na stole stały trzy por-
cje. W każdej parówka i dwa 
kawałki chleba. 

– Ładny dziś dzień mieliśmy 
– powiedziała cokolwiek śmie-
lej i ruszyła w stronę stołu.

– Skąd jesteś? – zapytała Na-
tasza.

– Z Radzikowa, można po-
wiedzieć – rozpromieniła się. 
– Ale mieszkam teraz razem 
z pielęgniarkami w hotelu. To 
ten zielony budynek… tam – 
wskazała po chwili zastano-
wienia w stronę korytarza.

– Pan będzie jadł przy tym 
stole? – spytała Artura. 

– Mam taki przywilej – od-
parł chłopak. – A pani?

– A nie wiesz, jak ma tego 
dokonać?! – rzucił Postrzelony 
ze złością.

– No właśnie, nie wiem za 
bardzo…

cdn.

1  łac. Chwytaj dzień!
2  mit. grecki bożek szczęśliwego 

zbiegu okoliczności
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Sterowane
głosem
Nowoczesne technolo-

gie osobom z ograni-
czeniami sprawności uła-
twiają codzienne życie. Gru-
pa młodych profesjonali-
stów z Hiszpanii, Węgier, 
Grecji, Niemiec i Polski pra-
gnie pomóc ludziom niepeł-
nosprawnym przez umożli-
wienie im sterowania inteli-
gentnymi urządzeniami wy-
łącznie przy użyciu głosu.

Zamierzeniem młodych lu-
dzi jest danie szansy ludziom 
unieruchomionym (np. z po-
wodu urazu, operacji czy 
choroby) na samodzielną ob-
sługę urządzeń jak światło, 
ogrzewanie, telewizor, kon-
trolę pozycji łóżka czy pod-
stawowych funkcji kompute-
ra. W celu rozpoznania po-
trzeb adresatów oraz zapew-
nienia pomocy w jak naj-
lepszej formie realizatorzy 
zwracają się z prośbą o wy-
pełnienie anonimowej ankie-
ty dostępnej w kilku językach 
(także w polskim) na stronie 
internetowej www.speechan-
gel.com 

 KAROLINA KASPRZAK

Film dla 
niewidomych

Polski Związek Niewido-
mych Okręg Wielkopol-

ski 21 września zaprosił na 
projekcję fi lmu z audiode-
skrypcją pt. „Carte Blanche” 
w Kinie Pałacowym w Cen-
trum Kultury Zamek w Po-
znaniu. 

Jest to opowieść o nauczy-
cielu historii, który stopnio-
wo traci wzrok. Kiedy dyrek-
cja szkoły proponuje mu wy-
chowawstwo w klasie ma-
turalnej, aby nie stracić pra-
cy postanawia nie informo-
wać nikogo o swoim proble-
mie. Odlicza kroki od pokoju 
nauczycielskiego do sali hi-
storycznej, demaskuje ścią-
gającego na klasówce ucznia 
dzięki temu, że słyszy szelest 
kartek. Utrata wzroku niesie 
za sobą splot różnych zda-
rzeń. Widz przekonuje się, że 
z nabytą wadą zmysłu moż-
na przystosować się do co-
dziennego życia. 

 KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy WTZ Wiardunki 
udali się 16 czerwca wraz 

z opiekunami na dwudnio-
wą wycieczkę do Warszawy 
autokarem fi rmy „Siwiński” z 
Rogoźna. W hotelu „Aramis” 
mieliśmy zarezerwowane po-
koje. 

Zwiedziliśmy Łazienki Kró-
lewskie, Centrum Nauki Koper-
nik i Muzeum Powstania War-
szawskiego. Miejsca te zrobi-
ły na nas ogromne wrażenie. 
W Centrum Nauki poznaliśmy 
wiele ciekawostek z dziedzi-
ny nauki i techniki. W Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
obejrzeliśmy mundury, broń i 
inne rekwizyty związane z Po-
wstaniem Warszawskim.

Następnego dnia byliśmy w 
gmachu Sejmu. Naszym prze-
wodnikiem był poseł Romuald 
Ajchler. Zwiedziliśmy salę ob-
rad i biura poselskie niektórych 
posłów Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Rozmawialiśmy 
m.in. z posłem Jerzym Wender-
lichem. Na zakończenie wizyty 

Czwarte spotkanie sporto-
we pod hasłem „W zdro-

wym ciele zdrowy duch”, w któ-
rym wzięły udział dzieci ze wsi 
Wiardunki i uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w tej miej-
scowości, odbyło się 16 lipca. 

Konkurowano w rzutach lot-
kami i woreczkiem, na torze 

przeszkód, w rzutach do kosza, 
zbieraniu jajek, strzałach piłką 
na bramkę i w tenisie stołowym. 
Wszyscy z zapałem uczestniczy-
li w sportowych zmaganiach. 
Przed ich rozpoczęciem swoimi 
artystycznymi umiejętnościa-
mi wykazali się uczestnicy WTZ 
jak i grupa zaproszonych dzie-

ci, które zaśpiewały wesołe wa-
kacyjne przeboje. W większości 
konkurencji medalowe miejsca 
zajęli uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Wiardunkach. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali upominki w postaci 
kubków i przyborów szkolnych. 

AGNIESZKA REWERS 

poseł Ajchler zafundował nam 
obiad w restauracji sejmowej. 
Otrzymał od nas upominek w 
postaci wytworów wykona-
nych w naszych pracowniach 
i kilka słoików z regionalnymi 
przetworami z naszego ogród-
ka. Bardzo serdecznie podzię-

kował nam za wizytę i podaro-
wał każdemu z nas piękny dy-
plom oraz długopisy i kredki z 
logotypem Sejmu.

Wycieczka do stolicy na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 

MAGDA WYSOCKA
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Wiardunki w stolicy

W zdrowym ciele... 
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W Ostrowie Wielkopolskim 
na obiekcie sportowym 

stadionu Stali 20 maja odbyła 
się XVI Ogólnopolska Impreza 
Sportowo-Integracyjna Osób 
Niepełnosprawnych ,,Sport 
drzemie w każdym z nas”. Bra-
li w niej udział uczestnicy na-
szego Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Wiardunkach.

Wyjechaliśmy do Ostrowa 
wczesnym rankiem. Zdążyli-
śmy na uroczyste otwarcie spar-
takiady o godzinie 10 przemar-
szem wszystkich drużyn na sta-
dion. Po przemówieniach waż-
nych gości rozpoczęły się zma-
gania sportowe. Zawodnicy star-
towali w 20 konkurencjach na 
dwóch arenach: stadionie lekko-
atletycznym i hali gimnastycz-
nej. Rywalizowano indywidual-
nie i drużynowo. Była też konku-
rencja dla opiekunów.

Nasi uczestnicy Joanna Onik, 
Ewelina Skrzypek, Janusz Rze-
mieniec i Marcin Skwarski star-
towali w sztafecie 4x100 m 
(srebrny medal), Rafał Kubanek 
w rzucie piłką do kosza, Ewe-
lina w pchnięciu kulą, Damian 
Tulka w rzucie lotkami do tar-
czy, Paulina Krysztofi ak w sko-
ku w dal, Ewelina w rzucie pi-
łeczką palantową (złoty medal), 
Sławomir Wysocki w biegu na 
400 m, Beata Leda w rzucie pił-

DOROTA SUDER
KRAKÓW

Nadzieja

Kiedy ją zagubisz

Nie znaczy, 

Że stracisz.

Żyje w cichym 

Szepcie liści,

W koronkowym 

Splocie pajęczym,

W czyimś życzliwym 

Spojrzeniu

I w ukryciu serca.

Jeśli pozwolisz 

Jej zostać – 

Nigdy 

Nie przeminie.

W naszym Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej w Wiar-

dunkach już po raz siód-
my odbyło się 9 czerwca do-
roczne spotkanie integracyj-
no-sportowe pod hasłem „Żyj 
zdrowo na sportowo”. Byli z 
nami m.in. prezes Stowarzy-
szenia „Rehabilitacja” w Wą-
growcu Irena Wojewódz-
ka-Kucz, starosta obornicki 
Andrzej Okpisz, przewodni-
czący Rady Powiatu Gustaw 
Wańkowicz, wójt Gminy Ry-
czywół Renata Gembiak-Bin-
kiewicz i wiceburmistrz Ro-
goźna Renata Tomaszewska.

W sportowych zmaganiach 
udział wzięli uczestnicy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Wągrowcu, warsztatów tera-
pii zajęciowej w Wągrowcu, Gę-
bicach, Wapnie i naszego oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Kowanówku.

Deszczowa pogoda pokrzyżo-
wały nam plany. Impreza musia-
ła odbyć się w budynku naszej 
placówki. W stołówce był tur-
niej ping-ponga. Wygrał Irene-

usz Skotarek z WTZ w Wapnie, 
drugie miejsce wywalczył Ka-
rol Grewling z naszego WTZ, a 
trzecie Tomasz Jeżewski z ZSS 
w Kowanówku. W pracowni fi -
zjoterapii rzucano lotkami. Wy-
grał Sławomir Przyborski z WTZ 
w Wągrowcu, druga była Mary-
sia Górna z tego samego WTZ, a 
trzeci – Łukasz Sowański z WTZ 
w Wapnie. 

W tej samej pracowni odby-
ła się konkurencja „Głosem do 
celu”. Zwyciężyły pary z ŚDS w 
Wągrowiec Radosław Milewski i 
Eugeniusz Łopatyn, drugie miej-
sce zajęli Ewelina Skrzypek i Ra-
fał Kubanek z naszej placów-
ki, a trzecie uczestnicy WTZ w 
Wapnie Grażyna Wleczyk i Do-
rota Brylewska. W pracowni pla-
styczno-ceramicznej odbył się 
rzut ringiem. Pierwsza była Ewa 
Melińska, drugi Marcin Skwar-
ski i trzecia Ewelina Skrzypek 
– wszyscy z naszej placówki. W 
pracowni wikliniarskiej rzuca-
no woreczkami. Wygrała Eweli-
na Skrzypek, drugi był Grzegorz 
Szymański z WTZ w Wapnie i 

trzeci Jakub Banaszak z ZSS w 
Kowanówku. 

Nie odbyły się konkurencje 
biegowe i przeciąganie liny, po-
nieważ cały czas padał deszcz. 
Mimo to pan Mieczysław piekł 
kiełbaski na grillu. Poczęstunek 
był pod namiotami w parku na-
szej placówki. Na zakończenie 
wręczono dyplomy, puchary i 
upominki. W klasyfi kacji ogólnej 
I miejsce zdobyły WTZ Wiardun-
ki, II – WTZ Wapno i III – WTZ 
Wągrowiec.

 MAGDALENA JANUS 

ką do kosza, Marcin w pchnię-
ciu kulą, Ewa Melińska w rzucie 
lotkami do tarczy (srebrny me-
dal). Następnie zaprezentowa-
li się ponownie: Marcin w rzucie 
piłeczka palantową (srebrny me-
dal), Janusz w skoku w dal i bie-
gu na 200 m, Ewa w rzucie ringo 
(srebrny medal), Joanna na torze 
przeszkód (srebrny medal) i Ka-

rol Grewling w tej samej konku-
rencji. Ostatnimi naszymi repre-
zentantami byli: Paulina w biegu 
na 100 m, Damian w rzucie rin-
go (srebrny medal), oraz Marcin 
w biegu na 100 m. W konkuren-
cji dla instruktorów zwyciężyła 
Magda Wysocka.

Wręczono medale, dyplomy 
i kwiatów za sukcesy indywi-

dualne w poszczególnych kon-
kurencjach oraz ogłoszono kla-
syfi kację drużynową i wręczo-
no nagrody, puchary i dyplomy 
za miejsca w pierwszej dziesiąt-
ce. Nasza drużyna wywalczyła 
II miejsce w klasyfi kacji ogólno-
polskiej oraz wojewódzkiej. 

KATARZYNA GARSTECKA 

Zdrowo na sportowo 
 F

O
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 S
IE

R
A

K
O

W
SK

I

Medale złote i srebrne
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Mój syn Kamil pięć miesię-
cy temu padł pod pociąg, 

wskutek czego jego stopa zosta-
ła odcięta i zmiażdżona. Przez 
pierwsze dni na intensywnej te-
rapii w szpitalu w Łodzi żyliśmy 
nadzieją, że stopę uda się urato-
wać. Jednak po trzech dniach le-
karze stwierdzili martwicę i zde-
cydowali o amputacji. 

Kamil i my byliśmy w szoku. 
Decyzję podjęliśmy wspólnie. 
Kamil od czterech miesięcy był 
już pełnoletni. Pierwsze dni po 
amputacji podudzia (kolano zo-
stało) były bardzo trudne. Kamil 
był jakby nieobecny. Przeżywał 
załamanie. Cały czas wspiera-
liśmy go rozmową. Martwił się, 
że nie będzie już mógł jeździć na 
deskorolce. Sport dla niego wiele 
znaczył. Próbował wielu dyscy-
plin: piłki nożnej, karate, kick bo-
kxingu, jednak deskorolka była 
najważniejsza. W szpitalu oglą-
dał fi lmiki przedstawiające ludzi 
po amputacji, którzy jeździli na 
desce. Ma cały czas nadzieję, że 
wróci do tego, co kocha. 

Już po paru dniach znalazł w 
sobie siłę, zaczął intensywnie 
ćwiczyć. Polegało to na tym, że 
kikut był codziennie utwardzany 
masażem, klepaniem na granicy 
bólu. Kamil potrafi ł nim uderzać 
łóżko przez kilka minut. Ćwi-
czenia te bardzo pomogły w za-

Jestem mieszkanką jednej z 
podwrocławskich wsi w gmi-

nie Siechnice koło Wrocławia. Pi-
szę do państwa z prośbą o wspar-
cie fi nansowe. Jestem osobą chorą 
od 2009 roku na stwardnienie roz-
siane. Niestety, choroba w tym cza-
sie postąpiła tak dalece, że obec-
nie mam orzeczony I stopień nie-
pełnosprawności z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji i po-
ruszam się na wózku inwalidzkim. 

Jestem matką dwóch wspa-
niałych synów w wieku sześciu i 
trzech lat. Niestety, życie zmusi-
ło nas wraz z mężem i dziećmi do 
przeprowadzki do domu teścia bez 
łazienki i centralnego ogrzewania. 
Mimo że mam wyższe wykształ-
cenie, ze względu na stan zdrowia 
i grupę inwalidzką nie mogę pod-
jąć pracy, a mąż, z zawodu budow-
laniec, pracuje dorywczo, gdyż jest 
zmuszony częściowo sprawować 
nade mną opiekę. W tej sytuacji, 
chociaż jesteśmy osobami młody-
mi, nie stać nas na wykonanie ła-
zienki i c.o. 

Ale bardzo chcielibyśmy zapew-
nić naszym synom godne życie. W 
naszych warunkach jest to niesa-
mowicie trudne i wymaga ogrom-
nego hartu ducha. Zwracaliśmy 
się z prośbą do instytucji pań-
stwowych (MOPS, GOPS, PCPR), 
ale albo odmówiono nam pomo-
cy albo wymagano od nas zatrud-
nienia przez nas szeregu fachow-
ców, co zwiększa koszty trzykrot-

Proszę o pomoc dla mojego 
syna Tomasza. Siedem lat 

temu u 17-letniego, zdrowego do 
tamtego czasu syna, ujawnił się 
wielkich rozmiarów naczyniak 
tętniczo-żylny, umiejscowiony w 
płacie potylicznym. Konsekwen-
cją tego był dwukrotny wylew 
śródmózgowy, w wyniku które-
go Tomek zapadł w ośmiomie-
sięczną śpiączkę. Jego stan był 
oceniany jako skrajnie krytyczny. 

Walka o życie chłopca trwa-
ła ponad pół roku, przy czym 
nie obyło się bez licznych kom-
plikacji. Jedną z nich była prze-
bita opłucna, a w rezultacie 
odma płuc i ropień. Proponowa-
no operację, ale ze względu na 
stan ogólny zabieg operacyjny 
był obarczony dużym ryzykiem 
zgonu. Jednocześnie syn przez 
blisko 5 miesięcy nie podejmo-
wał samodzielnego oddechu, co 

nie, tym bardziej, że mąż jest sam 
w stanie przeprowadzić remont.

Z tego też powodu zwracam się 
do państwa. Być może suma jest 
dla innych do przyjęcia, ale dla nas 
jest całkowicie nieosiągalna. Pro-
szę o jakąkolwiek pomoc: wspar-
cie fi nansowe albo o przekaza-
nie materiałów koniecznych do 
remontu. Część rzeczy potrzeb-
nych do łazienki zgromadziliśmy 
we własnym zakresie (grzejniki, 
wc, wanna, umywalka, płytki), ale 
to wciąż zbyt mało do stworzenia 
odpowiednich warunków. Obec-
ne są nie do przyjęcia. Wodę trze-
ba do niej nalewać i wylewać mi-
ską do zlewu w kuchni. Nie jestem 
w stanie tego robić, a brak czu-
cia w nogach powoduje, że wło-
żyć mnie może tylko mąż. Każda 
czynność związana z higieną oso-
bistą wymaga pomocy męża, je-
stem od niego zależna. Czas ką-
pieli bardzo się wydłuża. W domu 
jest tylko zlew w kuchni, który słu-
ży do wszystkiego: kąpieli, mycia 
naczyń, gotowania. W tych wa-
runkach nam wszystkim brakuje 
intymności. Powoduje to przykre 
trudności i zmęczenie. Z łazienki, 
przy odpowiednim dostosowaniu, 
mogłabym korzystać sama. Pro-
blemem jest również ubikacja na 
podwórku, zwłaszcza zimą. Wyj-
ście do niej w nocy powoduje prze-
ziębienia.

Będę wdzięczna za każdą po-
moc i kontakt na adres e-mail. Od-
piszę na każdy list. Jeśli zaistnie-
je taka potrzeba, prześlę skany 
orzeczeń, decyzji i diagnozy. Jeże-
li otrzymam pieniądze, prześlę fak-
tury bądź rachunki za zakup po-
trzebnych materiałów. Pragnę tym 
samym zapewnić o swojej i mo-
jej rodziny uczciwości. Zwracałam 
się już o pomoc do fi rm, ale, jak na 
razie, nie otrzymałam odpowiedzi. 

MARTA DUDA-KANAREK
UL. PRUSA 17

ZĘBICE WROCŁAWSKIE
55-011 SIECHNICE

MARTASM.79@WP.PL

Od redakcji: 
Skany orzeczenia o niepeł-

nosprawności Tomka i innych 
dokumentów oraz zgody au-
torki listu na jego publikację 
znajdują się w naszym posia-
daniu.

Życie z SM 
bez łazienki

Autorka listu do redakcji.

hartowaniu amputowanej nogi. 
Nauka chodzenia o kulach też 
przebiegała sprawnie. Po mie-
siącu Kamil opuścił szpital. 

Trafi liśmy do fi rmy „Protetica” 
w Łodzi. Pamiętam pierwsze sło-
wa naszego protetyka Roberta: 
że najważniejsze jest, aby Kami-
la jak najszybciej zaprotegować, 
bo kikut bardzo ładnie się goi, 
a sprawy fi nansowe załatwimy 
później. Sześć tygodni po ampu-
tacji syn dostał swoją pierwszą 
protezę. Dzięki Robertowi sto-
pę pożyczyliśmy od pana, który  
wymieniał ją na nową, a resztę 
elementów też załatwił Robert. 
Przygotowywaliśmy Kamila, że 
na początku będzie chodził z 
protezą i o kulach. Jednak syn 
zaskoczył wszystkich. Po za-
łożeniu protezy przeszedł parę 
kroków z balkonikiem po czym 
stwierdził, że wszystko jest w 
porządku i od razu zaczął cho-
dzić sam. Po niecałym tygodniu 
jeździł na rowerze, a po dwóch 
tygodniach dzięki Robertowi wy-
pożyczyliśmy stopę do biegania, 
na której za miesiąc wystąpił w 
biznes runn, gdzie przebiegł 3,8 
km z czasem 17 minut. Teraz 
codziennie biega na protezie ze 
mną, bo chce wystartować w 
zawodach na 5 kilometrów. We 
mnie ma dużą pomoc, bo sam 
biegam od kilku lat i biorę udział 
w zawodach.

Kamil, zaproszony przez or-
dynatora szpitala, miał ogrom-
ną satysfakcję porozmawiać z 
chłopakiem imieniem Przemek 
świeżo po amputacji i podnieść 

wiązało się z koniecznością re-
spiratoterapii. 

Po długotrwałej i bolesnej re-
habilitacji Tomek poczynił zde-
cydowane postępy. Co ważne, 
koszty prywatnych, codziennych 
zabiegów musieliśmy pokry-
wać z własnych środków, które 
z roku na rok coraz bardziej się 
zmniejszały. Syn od nowa uczy 
się wszystkiego m.in. pisania, 
mówienia, jedzenia. Chociaż 
nie potrafi  jeszcze samodzielnie 
chodzić i siadać, to stara się być 
jak najbardziej niezależny. Lewa 
strona ciała jest nadal bezwład-
na, co w połączeniu z przykur-
czami rąk i spastyką czterokoń-
czynową bardzo utrudnia nor-
malne funkcjonowanie. Z kolei 
zmiany powylewowe skutkują 50 
% upośledzeniem słuchu, mowy 
oraz nawracającymi epizodami 
padaczkowymi. Problemem jest 
także brak kości czaszki, będący 
przeszkodą podczas intensyw-
niejszych ćwiczeń. 

Ogromnym, nie rozwiązanym 
nadal problemem jest brak od-
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go na duchu. Pokazaliśmy fi lmi-
ki jak Kamil biega i zdjęcia z re-
habilitacji. Żartował, okazywał 
dystans do siebie, przekonał, że 
można szybko przystosować się 
do nowej sytuacji i nie załamy-
wać się. Miał możliwość wzięcia 
udziału, również dzięki Roberto-
wi, w pokazie protez do biega-
nia. Dzięki temu możemy kupić 

stopę do chodzenia i drugą do 
biegania za połowę ceny. Cena 
za dwie stopy bez lejka i poń-
czoch wynosi 18 tysięcy złotych. 

I tu zaczyna się nasz problem. 
Chodzi o pieniądze, których nie 
mamy. Dlatego prosimy o pomoc 
dla naszego syna.

Kamil jest podopiecznym fun-

dacji „Złotowianka”, gdzie ma 
subkonto. W celu gromadzenia 
środków z 1% podatku darczyń-
ca musi podawać: Nr KRS funda-
cji Złotowianka 0000308316. W 
rubryce cel szczegółowy 1% imię 
i nazwisko podopiecznego oraz 
login Kamil Aleksejew A/21.

 W celu gromadzenia środków 
fi nansowych pochodzących z 
darowizn darczyńca musi wpi-
sać nr konta fundacji: Złotowian-
ka – Spółdzielczy Bank Ludowy 
Zakrzewo 25-8944-0003-0002-

7430-2000-0010, w tytule prze-
lewu darowizna na rzecz: Kamil 
Aleksejew A/21. 

JACEK ALEKSEJEW
OJCIEC

UL. POMORSKA 15M.10
90-202 ŁÓDŹ 

Od redakcji:

Skany orzeczenia o niepeł-
nosprawności i innych doku-
mentów oraz zgody na publi-
kację listu znajdują w naszym 
posiadaniu.

powiednio przystosowanej ła-
zienki z dostępem do ciepłej, 
bieżącej wody, w rezultacie cze-
go syn nie może z niej korzystać. 
Barierę stanowią również stro-
me schody, uniemożliwiające 
nam wyjście z domu. W związ-
ku z tym, jeśli chcemy wyjść na 
zewnątrz, konieczna jest po-
moc przynajmniej dwóch sil-
nych osób. Ze względu na to, że 
syn wymaga całodobowej opieki, 
byłam zmuszona zrezygnować z 
pracy. Tomek jest na tyle duży, że 
w opiece nad nim musi pomagać 
mi córka. W przeciwnym razie 
nie poradziłabym sobie. Dlatego 
jedyną osobą utrzymującą rodzi-
nę jest mój mąż, co dodatkowo 
komplikuje sytuację. W związ-
ku z tym każdego roku nie star-
cza nam pieniędzy na opał i inne 
wydatki. 

Tylko dzięki intensywnej reha-

bilitacji możliwy będzie powrót 
Tomka do sprawności. Obecnie 
stać nas jedynie na jedną godzi-
nę rehabilitacji dziennie. A za-
lecane i konieczne są przynaj-
mniej 4 godziny codziennej fi -
zjoterapii, której miesięczny 

koszt wynosi przeszło 6 tysię-
cy złotych, co znacznie przekra-
cza nasze możliwości fi nanso-
we. Ważna jest nieustająca chęć 
Tomka do ćwiczeń i rozwoju. Nie 
możemy tej szansy zmarnować. 
W 2010 roku, gdy tylko było to 
możliwe, syn wrócił do nauki w 
liceum w formie nauczania indy-
widualnego. 

Pomimo tych przeciwności 
losu Tomek pozostał radosnym 
człowiekiem, z nadzieją patrzą-
cym w przyszłość. Będę nie-
zmiernie wdzięczna za udziele-
nie jakiejkolwiek pomocy. 

Darowizny na leczenie i reha-
bilitację Tomka można wpłacać 
na jego konto: Tomasz Kwiatek, 
ul. Krótka 6A, 62-060 Krąplewo, 
Bank Pocztowy 47-1320-1537-
0837-3144-3000-0001.

JOLANTA KWIATEK
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Na treningu.

Tomek po operacji.

Stopa odcięta przez pociąg 

Osiem miesięcy śpiączki

Przed chorobą i operacją.

Od redakcji:

Skany orzeczenia o niepeł-
nosprawności i innych doku-
mentów oraz zgody autorki na 
publikację jej tekstu znajdują 
się w naszym posiadaniu.
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Kamil w szpitalu.
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Obydwaj byli ode mnie 
młodsi. Stachu o dwa, a 

Grzechu o cztery lata. Ta róż-
nica wieku sprawiała, że ich 
rodzice, ciocia Dorota i wuja 
Borys czynili właśnie mnie od-
powiedzialnym za prawie każ-
de ich podarte spodnie, poła-
mane szprychy roweru czy 
poocierane kolana. Po latach 
muszę przyznać, że charakter 
miałem wówczas lekko wred-
ny i niejedna przygoda koń-
czyła się nieszczęściem nie-
koniecznie bez mojej winy…

Z jednego dziś jednak się cie-
szę: nie było mnie w pobliżu 
(mam alibi – byłem w szkole), 
kiedy Stachu zawisł na drucie 
kolczastym za nogę. Udało się 
ją uratować. Było pogotowie, 
szwy i nerwy dziadków. Mnie 
tam nie było! To nie ja. 

 Rozrabialiśmy niesamowi-
cie, odwiedzając się w wakacje 
prawie codziennie.

Kiedy zacząłem chodzić do 
szkoły podstawowej (i rozbiłem 
ojcu Wartburga), oni mieli jesz-
cze „święto lasu”. Po powro-
cie ze szkoły już nie mogłem 
się doczekać, kiedy mama pu-
ści mnie do babci. Przed wyj-
ściem musiałem wysłuchiwać 
pogadanek w stylu: „uważaj na 
wszystkie samochody. Nawet 
na te stojące i bez kierowcy. Ni-
gdy nie wiadomo. Zawsze to to 
może ruszyć. Przecież ma sil-
nik”. Po wielokrotnych zapew-
nieniach, że wszystko wiem i o 
wszystkim pamiętam, mogłem 
wreszcie udać się… dwie ulice 
dalej. 

Do domu dziadków wpa-
dałem około południa. Z radia 
rozlegał się hejnał z Wieży Ma-
riackiej wraz z całą uwielbia-
ną przeze mnie otoczką: „stan 
wody na Wiśle…na Bugu we 
Włodawie”. Odpływałem wte-
dy myślami do tych miejsc, pa-
trzyłem na wysoki stan wody 
na Noteci. 

A oni chrapali! Rany Boskie! 
jaki ja byłem wściekły. Leże-
li sobie w swoich wiklinowych 
łóżkach pod jabłonią, jeden na 
boku, drugi na brzuchu i nic. 
Obchodziłem koło łóżek, Bab-
cia pilnowała, aby im się, jak 
mówiła „sadełko zawiązywa-

ROZDZIAŁ 14
JUŻ NIE W…
A OBOK SZPITALA

Witam po kilkudniowym 
niepisaniu.

Jesteśmy w naszym wyna-
jętym mieszkanku. Wszyst-
ko się zmienia. Teraz sama z 
Pawełkiem. Jacek musiał wró-
cić do Szczecina. Gospoda-
rzymy się. Gotujemy wymy-
ślone przez Pawełka obiady. 
Jeździmy na spacery na leśne 
ścieżki. Puszczamy setki ba-
niek mydlanych zamieniając 
cały świat w bajecznie koloro-
wy. Chodzimy do malutkiego 
warzywniaka na zakupy. Pa-
wełkowi aż się oczy świecą do 
wiśni, malin, kopru, kalarepy. 
Wybiera wszystko i przerabia-
my to na pyszności. Muszę ro-
bić surówkę do obiadu i do ko-
lacji. I zazwyczaj Pawełek zja-
da wszystko, co z warzyw wy-
myśli. 

Powiedzieliśmy, że kupi-
my mu restaurację, skoro tak 
lubi gotować. Pawełek powie-
dział, że raczej nie, bo będzie 
wszystko zjadał zamiast poda-
wać gościom. Przypomniał mi 
się jeszcze jeden tekst Paweł-
ka. W dniu, w którym wyszli-
śmy ze szpitala, wziął miotłę 
i zaczął zamiatać. Powiedział, 
wtedy: „ja taki chory chłopak 
i muszę się brać za sprząta-
nie”. Rozbawił nas tym. Ale 
on po prostu sam już nie wie-
dział, co ma robić. Chciał lepić 
pierogi, sprzątać…, tęsknił za 
wszystkim tym, co robi się w 
domu. 

Wczoraj na spacerze spo-
tkaliśmy starszą panią. Zbie-
rała kurki w lesie. Przylgnę-
ła jakoś do nas i w drodze po-
wrotnej opowiedziała nam 
o wszystkich swoich tro-
skach i kłopotach, o wnuku, o 
tym, jak jej ciężko po śmierci 
męża… Powiedziałam, że bę-
dziemy tu chodzić często, że 
na pewno się jeszcze spotka-
my. Szczerze się ucieszyła.

Ucinamy sobie pogawęd-
ki z naszym gospodarzem. 
Dziś o drodze na plażę. Tak 
jak my, zna ją bardzo dobrze. 
Miło jest porozmawiać o zna-
jomych drzewach. Wytłuma-
czył nam dokładnie, gdzie ma 
swój dom. Wstępnie umówi-
łam się z nim, że po sezonie, 
jak już Pawełek dojdzie do sie-

ło” a ja czekałem na koniec sje-
sty. Dla mnie drzemka w biały 
dzień była nie do pomyślenia. 
W naszym domu, jeśli ktoś by 
się położył w ciągu dnia, to nie 
wzywano nawet pogotowia, 
tylko od razu posyłano po księ-
dza…dzień był po to, aby z nie-
go korzystać a nie spać.

Dla porządku dodam, że raz 
udało się babci mnie uśpić. Tak, 
to słowo jest właściwe, bo chy-
ba mi czegoś dosypała. Duszę 
miałem rogatą i bez walki bym 
się nie poddał. Pamiętam prze-
budzenie. Ranek był jakoś dziw-
nie podobny do popołudnia. 
Słońce było nie w tym miejscu. 
Ludzie zamiast iść do pracy, to 
z niej wracali. Przyszedłem do 
domu i zacząłem pakować tor-
nister. Koniecznie chciałem iść 
do szkoły. Mama wystraszy-
ła się nie na żarty. Nie chcia-
łem uwierzyć, że babcia zabra-
ła mi całe popołudnie. Uwierzy-
łem dopiero, kiedy zrobiło się 
zupełnie ciemno. Następnego 
dnia mama miała dość konkret-
ną rozmowę z babcią. Udało się 
ją przekonać, że takie postępo-
wanie może co prawda dodać 
mi brakującego sadełka, ale 
bardziej zaszkodzić rozwojowi 
emocjonalnemu. Od tego czasu 
już nikt nie śmiał nawet wspo-
minać przy mnie o drzemce w 
południe.

A oni spali. Szturchałem ich 
patykiem, potrząsałem gałę-
zią w nadziei, że spadnie ja-
kieś jabłko…no, nie, niekoniecz-
nie zaraz na głowę, ale tak tro-
chę obok. Szybciej by się obu-
dzili. Niestety. Zazwyczaj mu-
sieli odespać swoje. A tu czas 
uciekał.

W tym wieku, kiedy chłopcy 
mieli trzy i pięć lat a ja siedem, 
cały nasz świat zamykał się w 
ogrodach. W ogrodzie babci i 
dziadka oraz naszym, przy Le-
chickiej. Budowaliśmy szałasy, 
namioty, chodziliśmy po drze-
wach, zwłaszcza po naszych 
wyjątkowo wysokich czere-
śniach. Objadaliśmy się owo-
cami. W zabawach towarzyszył 
nam Bingo. To znaczy czasami 
nam towarzyszył, bo miał jed-
ną wadę. Uciekał z domu za pa-
nienkami, jak mawiał mój tata 
i potrafi ł spędzić poza domem 

po dwa, trzy miesiące. Prawdzi-
wy Lessie, tylko wracać mu się 
nie chciało. Miał też krótkie wy-
pady, na jeden, dwa dni. Wsty-
dził się wracać do domu i wy-
kombinował, że kiedy będzie 
już miał dość, to będzie zatrzy-
mywał się u dziadków. Tak też 
robił.

Bardzo lubił dzieci, instynkt 
opiekuńczy psa pasterskiego 
działał. Zawsze stawał w obro-
nie słabszych. Któregoś dnia, 
zmęczony i ubłocony „jak nie-
boskie stworzenie”, jak mówi-
ła babcia, przyszedł do domu 
dziadków. Była zima. Wcześnie 
rano. W domu była tylko babcia 
i chłopcy. Rodzice poszli już do 
pracy. Babcia wpuściła psa, na-
karmiła. Zabierała się akurat za 
rozpalenie w piecu. Nic nie za-
powiadało kłopotów.

Dzieciaki, jeszcze w piża-
mach, zaczęły rozrabiać. Ska-
kały po łóżkach, biły się po-
duszkami. Tego babci było już 
za wiele. Zareagowała ostro, 
besztając chłopców. Bingo też 
zareagował…Skoczył do babci 
warcząc i wyszczerzając zęby. 
Babcia opadła na najbliższe 
krzesło. Bingo się uspokoił, ale 
nie spuszczał jej z oka. Grze-
chu i Stachu byli zachwyceni! 
Mogli używać ile wlezie. Ilekroć 
babcia próbowała się podnieść, 
podnosił się i Bingo. Znad unie-
sionej lekko wargi wystawiał 
zęby i marszczył nos. 

Rodzice przyszli do domu 
po pracy. Ostatni odcinek po-
konali biegnąc. Zorientowa-
li się, że coś musiało się stać, 
ponieważ dom był kompletnie 
ciemny, zupełnie, jak wymarły. 
To, co zobaczyli, przypomina-
ło trochę bajkę o Czerwonym 
Kapturku. W domu było ciem-
no i zimno. W sypialni siedziała 
babcia owinięta tym, co mogła 
sięgnąć bez wstawania z krze-
sła. Naprzeciwko siedział Bin-
go, pilnując, aby się nie rusza-
ła. Chłopcy dawno już straci-
li ochotę na rozrabianie. Ubra-
li się po swojemu (im Bingo po-
zwolił na wszystko), mimo to 
byli zziębnięci i głodni. Dopie-
ro negocjacje Borysa uwolni-
ły babcię ze swoistego aresztu 
domowego.

ANDRZEJ ROSSA

Bingo 
– obrońca dzieci

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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bie, to może go wynajmiemy. 
Jest w cudownym miejscu, za-
raz na skraju naszego lasu.

Będąc w szpitalu miałam 
jeszcze napisać o dwóch oso-
bach. O „M” i „P”.

„P” to nastolatka po prze-
szczepie. Nerkę dostała od 
dawcy po wypadku. Czy-
li przyjechała z mamą pilnie, 
tak jak stali. Po kilku dniach 
mama pojechała do domu aby 
uzupełnić zapasy, ciuchy, ko-
smetyki. I nie wróciła, roz-
chorowała się chyba na za-
palenie płuc. W ostatnim ty-
godniu spędzała z nami dużo 
czasu. Siedziała w naszej sali 
i dużo rozmawialiśmy. Czuła 
się bardzo samotna w szpita-
lu. Starałam się ją zagadywać, 
dużo opowiadała. Podsuwa-
łam jej książki i gazety. Ale 
ona po prostu lubiła z nami 
siedzieć. Zaczęło się od tego, 
że jej obiad był na tacy z Pa-
wełkowym. Zawsze przynosi-
łam oba i jakoś tak się polubi-
liśmy. Na koniec zaopatrzyłam 
ją w wodę, o którą poprosiła… 
i dopiero wtedy sobie zdałam 
sprawę, jaka byłam ślepa. Ona 
została sama. Nie miał kto jej 
nawet wody kupić, przynieść, 
o całej reszcie nie wspomina-
jąc. Chciałam jej kupić kosme-
tyki, ale mi nie pozwoliła, bo 
nie miała kasy, żeby oddać. 
Potem przyznała się, że mama 
jej miała kilka rzeczy dowieźć, 
ale się rozchorowała… jak ona 
była na bloku. Wcisnęłam jej 
trochę kasy. Aż się dziewczy-
na rozkleiła. Zaczęła mnie 
przepraszać, potem dzięko-
wać. Tak siedzę i myślę, jak 
sobie radzi. Mam nadzieję, że 
jej mama już wróciła do zdro-
wia i do niej. A jeżeli nie, to 
może chociaż zjechała windą 
na dół, do sklepiku i kupiła to, 
co jej potrzebne.

„M” to sześciolatka z „cho-
robą krasnoludkową”, jak wy-
myślił Pawełek. Tłumaczyłam 
mu, że są ludzie, którzy nie ro-
sną, że są karły. Niby wszystko 
rozumiał, ale uparł się na tego 
krasnoludka.

„M” chyba często bywa w 
szpitalach, bo czuła się na 
oddziale bardzo swobodnie. 
Szczególnie wieczorami sta-
wała się gwiazdą. Mama ją 
przebierała w suknie i kape-
lusiki. Przechadzała się jak 
modelka. Wyglądała rzeczy-

Dwa życia(17)

wiście ślicznie. Oprócz swo-
jego bardzo niskiego wzrostu 
– była jak pół Pawełka – mia-
ła jeszcze głos krasnoludka. 
Pewnie stąd Pawełka skoja-
rzenia.

„M” weszła kiedyś do naszej 
sali i powiedziała: ”Jestem su-
per. Po prostu super”. „M” ko-
cha siebie. Uważa, że jest naj-
wspanialsza na świecie. Może 
to i dobrze. „M” jest super mą-
dra. O wiele za mądra na swój 
wiek. A przy tym dziecinna, 
tuląc się rano do mamy i pła-
cząc, że nie chce być sama. 
Zapamiętałam „M” w zielo-
nej sukni do ziemi, połyskują-
cej cekinami, w różowym ka-
pelusiku i z malutką torebecz-
ką. „M” była taką wieczorną 
gwiazdką, która rozświetla-
ła oddział. „M” jest super! Po 
prostu super!

Wracając do naszego życia 
tutaj…

Wieczorem jest tu niezwy-
kle cicho. Żadnych samocho-
dów, żadnego ruchu. Las też 
cichnie. Czasami słychać ka-
retkę. Pamiętam jak siedzie-
liśmy w dzień przeszczepu, 
gdy już wiedzieliśmy, że nerka 
mamy jest pobrana… czekali-
śmy na taki właśnie dźwięk. 
Czekaliśmy na przyjście ner-
ki…

Wydaje mi się, że było to już 
tak bardzo dawno temu… Tyle 
się wydarzyło od tego czasu.

Dziś wieczorem szukając 
bajek, przełączyłam na fi lm 
Harry Potter. Zupełnie przez 
przypadek. I… jest 22.30, a 
Pawełek siedzi wpatrzony i 

nie pozwala wyłączyć TV. Nie 
wiem, czy to dobrze, że oglą-
da ten fi lm…, pewnie nie…, ale 
to takie trochę nasze waka-
cje. A może on już jest na tyle 
duży, że czasami może obej-
rzeć z nami jakiś fi lm? Nawet 
jeżeli jest tak późno? I nawet 
jeżeli to Harry Potter.

Pawełek bardzo się zmienił 
przez ostanie tygodnie. Bar-
dzo… Wiele rzeczy, które ro-
biliśmy razem, chce robić już 
tylko sam. Dobrze. Pozwalam 
mu na to, w granicach rozsąd-
ku. Coraz ładniej rysuje. Wi-
dzę kolosalną różnicę. 

Zaraz mi się skończy ba-
teria, a siedzimy razem otu-
leni, więc nie będę wstawać. 
Jest tak fajnie, że nie chcę tego 
przerywać.

W czwartek mamy badania 
kontrolne i wizytę w porad-
ni. Siedzimy więc w naszym 
miejsko-wiejskim mieszkan-
ku podwarszawskim z wido-
kiem na las i szpital... i cze-
kamy. Pawełek promienieje, 
a swoją energią mógłby zasi-
lić małą elektrownię atomo-
wą. Zjada dwa obiady, półtora 
śniadania, podwieczorek oraz 
dwie kolacje. Ale już nie po 6 
kromek, a po dwie. Sterydów 
ma coraz mniej, więc może 
jakoś się wyreguluje. Bardzo 
się już zaokrąglił. Ładnie mu 
z tym, chociaż nogi wciąż jak 
patyczki.

Dziś widziałam się z Dr. 
Spodziewa się, że kreatynina 
będzie poniżej 1. My też się 
spodziewamy. Pawełek zaczy-
na mówić o powrocie domu. 

Czas już najwyższy. Jakoś się 
przystosowaliśmy do życia tu-
taj, ale to nie dom, pomimo 
pięknych lasów wokół. Pomi-
mo długich spacerów, zbiera-
nia jagód, poziomek i spotkań 
z prawdziwym dzikim dzi-
kiem (zrobiło to na Pawełku 
wrażenie - na mnie też). 
Pawełek ma ładną cerę, nie 
ma podkrążonych oczu, sika 
około 2 litrów, więc myślę, że 
wszystko działa.

Dr mówił mi dziś, że pokłó-
cili się z chirurgami po Paweł-
ka operacji. Dochodziły do nas 
echa tej sprawy. Dziś Dr twier-
dzi, że to ewidentnie wina chi-
rurgów. Za pierwszym razem 
źle ułożyli nerkę, była niedo-
krwiona, stąd martwica itd...

Ale ja już nie chcę do tego 
wracać. Chcę żeby już było 
dobrze. Dziś pada, więc je-
steśmy trochę uwięzieni w 
dwóch maleńkich pokoikach. 
Spoglądam tęsknie przez 
okno. Mnie też nosi. Tyle tygo-
dni na krzesełku obok łóżka 
Pawełka... muszę teraz cho-
dzić... wdychać powietrze... 
odpoczywać. Pawełek budu-
je z klocków. Cały czas coś 
tworzy. Buduje, rysuje, wyci-
na, maluje. Zrobił się niezwy-
kle twórczy. Pani psycholog 
tłumaczyła to jego zachowa-
nie jako twórcze radzenie so-
bie ze stresem. Może i tak... 
Pani psycholog wiele rzeczy 
nam mówiła... teraz, przed 
rokiem, przed czterema lata-
mi. Na szczęście większość 
jej czarnych przepowiedni się 
nie sprawdziła. Babcia od ty-
godnia już w Szczecinie. Musi 
sobie jakoś sama radzić, bo 
dziadek płynie gdzieś w stro-
nę Finlandii. Mąż mi co chwi-
lę ucieka do Szczecina, bo fi r-
ma sama nie chce się krę-
cić. Babcia na szczęście czuje 
się dobrze. Mi wcale nie chce 
się wracać do pracy. Z resztą 
i tak to na razie chyba niere-
alne. Trzeba mierzyć ile Paw-
cio sika, ile pije, liczyć bilanse, 
pilnować godzin leków, goto-
wać zdrowo. Wszystko plano-
wać, dbać o Pawełka. Po pro-
stu z nim być.

To takie fajne być razem. 
Budzić się i myśleć tylko, co 
dziś miłego będziemy robić, 
gdzie pójdziemy na spacer, co 
ugotujemy. Bawić się w mą-
dre i głupie zabawy. Wybie-
rać warzywa w warzywniaku, 
rysować patykiem na leśnych 
ścieżkach... Super sprawa.

Fajnie jest być mamą. Na-
wet jeżeli stresuję się tym, co 
będzie w czwartek, fajnie jest 
być mamą.

Pawełek z tatą. Piknik rodzinny.
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EMILIA 
ANDRUSZKO-RATAJCZAK

CZERWONAK

Motyle

Obsiadły moją głowę
Gotowe do drogi.
Polecą, gdy uniosą się
Powieki,
Choć ciało spętane
I powalone.
Ich nie da się uwięzić:
Motyli,
Kolorowych myśli.

Zielono mi

Mam pragnienie
Być blisko z trawą.
Bosą stopą
Wejść między źdźbła.
Spotykać wszędzie
Zielony spokój,
Trącać go rosą,
Żeby mnie poznał.
Zgubić gdzieś w trawie
Koślawą niemoc.
Odepchnąć smutek,
Porzucić strach.
Zielony spokój
Mnie obejmie.
Trawa przygarnie.
Wtedy zabierze mnie
Zielony sen.

Dobry sen

Ostatnią noc
Spędziłam z Mamą.
Sen umieścił nas 
W naszym domu.
Mama krzątała się
Po kuchni.
Wnosiłam właśnie
Suche pranie.
Jej dobry spokój

Październik jest Międzyna-
rodowym Miesiącem AAC 

(Augmentative and Alternati-
ve Communication – alterna-
tywne i wspomagane sposoby 
porozumiewania się), promu-
jącym potrzeby osób niemó-
wiących. 

Z tej okazji chcemy opowie-
dzieć o projekcie „WIEM CZE-
GO CHCĘ”. Jest on realizowa-
ny w Dziennym Ośrodku Te-
rapeutycznym (DOT) „Żura-
winka” działającym przy Sto-
warzyszeniu na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym (MPD) 
w ramach zadania wspierane-
go przez Miasto Poznań. Ce-
lem projektu jest przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społeczne-
mu osób z niepełnosprawno-
ścią poprzez rozwijanie kom-
petencji komunikacyjnej.

W projekcie uczestniczy 
ośmioosobowa grupa doro-
słych niemówiących osób z 
wieloraką niepełnosprawno-
ścią i mpd. Każdy z uczestni-
ków bierze udział w indywidu-
alnych zajęciach komunikacyj-
nych. Wdrażamy na nich stra-
tegie komunikacyjne, realizo-
wane z udziałem pomocy ko-
munikacyjnych niskiej i wy-
sokiej technologii. Projekt za-
kłada ponadto cykl konsultacji 
oraz specjalistycznych szko-
leń dla zespołu terapeutycz-
nego (5 osób) oraz rodziców i 
opiekunów (20 osób). Przy za-
jęciach komunikacyjnych po-
maga nam trójka wolontariu-
szy: Bogumiła Okupniak, Wik-
toria Krajniak i Piotr Pluciń-
ski, którzy są partnerami ko-
munikacyjnymi dla naszych 
podopiecznych. Przy realiza-
cji projektu współpracujemy z 
fi rmą HARPO (konsultacje me-
rytoryczne dotyczące wyboru 
odpowiednich pomocy komu-
nikacyjnych wysokiej techno-
logii) i Pracownią Alternatyw-
nej Komunikacji Wizualnej ze 
Szczecina (szkolenia dla rodzi-
ców i opiekunów). Projekt trwa 
od 1 marca 2015 do 30 kwiet-
nia 2016 roku. 

Podejmowane przez nas 
działania są odpowiedzią na 
brak dostępności komplekso-
wego systemu wsparcia z za-
kresu AAC, włączającego za-
równo niemówiące osoby do-
rosłe z wieloraką niepełno-
sprawnością, jak ich rodzi-
ny i terapeutów. Liczne sygna-
ły od opiekunów i podopiecz-
nych wskazują na problemy 
związane z barierą komuni-
kacyjną. Umiejętność elemen-
tarnego porozumiewania się 
jest bardzo ważna dla opieku-
nów i otoczenia osób z niepeł-

Uniósł mnie lekko,
Ciepła dłoń
Dała schronienie,
Matczyne oczy
Wysłały uśmiech.
Wtedy zjawiło się
Przebudzenie. 

Podróż 
sentymentalna

Letnie popołudnie.
Córka zabrała mnie
W podróż
Sentymentalną.
Odwiedziłam miejsca
Ujęte w życiorysie.
Starą szkołę,
Która zaskoczyła mnie
Dobrą kondycją.
Znajome budynki
Zbyt obwiesiły się
Reklamami.
Ulice pełne 
Obcych ludzi.
Podróż 
Sentymentalna
Nie wzruszyła mnie 
Wcale.
Dopiero za miastem.
Kiedyś wysoki,
Jasny dom
Mojej przyjaciółki
Teraz poszarzał, 
Zmalał, ukrył się
Między drzewami.
On jeden 
Mnie rozpoznał.
Wyprostował się,
Gdy go mijałam.
Obejrzałam się jeszcze.
Dom znów skarlał.
Podróż sentymentalna
Nie wzruszyła mnie
Wcale.
Wybieram
Podróż w pamięć.

nosprawnością. Obciążenia fi -
zyczne i psychiczne wyda-
ją się mniejsze, jeśli możliwe 
jest wzajemne porozumienie. I 
odwrotnie, jeśli nie jest możli-
we znalezienie sposobu poro-
zumiewania się – sprawowa-
nie opieki odczuwane jest jako 
niezwykle ciężkie, a kondycja 
psychiczna i fi zyczna opieku-
nów wyraźnie się pogarsza. 
Aktywne włączenie opieku-
nów pozwala na niwelowanie 
barier komunikacyjnych w śro-
dowisku domowym osób nie-
pełnosprawnych i gwarantu-
je trwałość rezultatów terapii 
oraz bezpośrednie podniesie-
nie jakości życia osoby niepeł-
nosprawnej i jej rodziny.

Brak umiejętności mówienia 
nie jest równoznaczny z nie-
możnością porozumiewania 
się. Wszystkim osobom nie-
mówiącym można pomóc, sto-
sując strategie i techniki AAC. 
Rodzaj tej pomocy, poziom za-
awansowania i skuteczności 
zależą od predyspozycji nie-
mówiącej osoby, od jej możli-
wości intelektualnych i wyko-
nawczych. Osoby nisko funk-
cjonujące potrzebują komuni-
kacji bazalnej oraz wprowa-
dzania wczesnych strategii ko-
munikacyjnych; osoby wysoko 
funkcjonujące potrzebują po-
mocy komunikacyjnych, opar-
tych na niskiej i wysokiej tech-
nologii (pozwalają one oso-
bom niemówiącym użyć gło-
su, zaistnieć, zwrócić na siebie 
uwagę, uczestniczyć w dys-
kusjach, w codziennych zaję-
ciach). 

Zdarzają się przypadki, w 
których osoby niemówiące ro-
zumieją język, jednak pozba-
wione możliwości wypowiada-
nia się nie mają szansy nikogo 
o tym przekonać. Dotyczy to 
wielu osób z mpd. Ich fi zyczna 
niepełnosprawność, niemoż-
ność wykonywania czytelnych 
gestów, niekontrolowana mi-
mika sprawiają, że są uważa-
ne przez ludzi z dalszego oto-
czenia za niezdolne do poro-
zumiewania się. Opiekuno-
wie niemówiących zazwyczaj 
znajdują sposoby komuniko-
wania się z nimi. Taki sposób 
komunikacji jest jednak bardzo 
ograniczony, osoba niemówią-
ca jest uzależniona od pytań 
zadanych jej przez inne oso-
by. Nie może wyrażać swoich 
myśli, opinii czy życzeń wte-
dy, kiedy sama tego chce. Jej 
komunikaty czytelne dla naj-
bliższych nie są zrozumiałe 
dla osób z dalszego otoczenia. 
Brak możliwości samodzielne-
go zawierania znajomości, na-
wiązywania bliższych relacji, 
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komunikowania się ze znajo-
mymi i podtrzymywania przy-
jaźni sprawiają, że rośnie po-
czucie izolacji i samotności 
dorosłej osoby niemówiącej. 
Często prowadzi to do stanów 
depresyjnych, których sympto-
my – zamknięcie się w sobie, 
apatia, bierność – są opacznie 
interpretowane jako niepełno-
sprawność intelektualna. Roz-
wiązaniem tych problemów 
jest stosowanie pomocy ko-
munikacyjnych, które umożli-
wiają bycie rozumianym przez 
szersze grono ludzi.

W ramach projektu „Wiem 
czego chcę”, dla każdego z 
podopiecznych sporządzono 
diagnozę poziomu komuni-
kacyjnego w oparciu o narzę-
dzie dr Magdaleny Grycman 
„Sprawdź jak się porozumie-
wam”. Nasz grupa jest komu-
nikacyjnie bardzo zróżnicowa-
na. Dla osób niżej funkcjonu-
jących opracowano wczesne 
strategie komunikacyjne (takie 
jak strategia start – stop z ko-
dowaniem, z wykorzystaniem 
symboli przestrzenno-dotyko-
wych, strategia wyboru, plany 
dnia i indywidualne plany za-
jęć, tablice tematyczne), które 
umożliwiają nawiązanie kon-
taktu, doświadczanie pozy-
tywnych emocji w kontakcie z 
człowiekiem i wprowadzenie 
modelu naprzemienny (ja mó-
wię – Ty słuchasz, Ty mówisz 
– ja słucham). Wczesne stra-
tegie komunikacyjne opierają 
się na aktywnościach najbar-
dziej atrakcyjnych i motywu-
jących do działania użytkowni-
ków AAC.

Osoby wyżej funkcjonujące 
posługują się gestami natural-
nymi i Makatonu, pomocami 
komunikacyjnymi niskiej tech-
nologii: książkami komunika-
cyjnymi (zawierającymi sym-
bole grafi czne, takie jak: pik-
togramy szwedzkie, symbo-
le Blissa i Makatonu), oraz po-
mocami komunikacyjnymi wy-
sokiej technologii: przyciska-
mi Switch, Big Button, komu-
nikatorami GoTalk, prezen-

tacjami na laptopie z dotyko-
wym ekranem i oprogramo-
waniem „Język piktogramów”. 
Pomoce komunikacyjne są in-
dywidualnie dopasowane pod 
względem ich funkcjonalno-
ści i możliwości użytkowni-
ka, używane są między inny-
mi podczas zajęć grupowych 

kulinarnych, sportowych jak i 
arteterapeutycznych. Ośrodek 
jest zaetykietowany piktogra-
mami szwedzkimi, co ozna-
cza, że każde pomieszczenie i 
ważny przedmiot jest opisany 
przy pomocy przyklejonego na 
nim piktogramu. Każda osoba 
posiada swój paszport komu-

nikacyjny, czyli zbiór informa-
cji, które jego właściciel chciał-
by przekazać innym, a jest to 
niemożliwe za pomocą mowy 
czynnej. 

Aktualnie projekt jest re-
alizowany od 6 miesięcy. U 
uczestników obserwujemy 
podniesienie kompetencji ko-
munikacyjnej, a w konsekwen-
cji podniesienie jakości ich ży-
cia poprzez nabycie przeko-
nania o swojej mocy spraw-
czej (realny wpływ na swo-
ją sytuację, bycie sprawcą za-
równo poprzez własne działa-
nia jak i kierowanie opiekuna-
mi i terapeutami), rozwijanie 
świadomości bycia rozumia-
nym, możliwość ekspresji wła-
snego „ja”, uczuć, potrzeb, spo-
strzeżeń, myśli. Konsekwen-
cją jest pewność siebie, satys-
fakcja i motywacja do bardziej 
zaawansowanych form poro-
zumiewania się. W przypad-
ku konkretnych osób wzmoc-
niliśmy ich poczucie bezpie-
czeństwa (przewidywalność 
zdarzeń – plan zajęć), zauwa-
żyliśmy przejścia z sygnałów 
niespecyfi cznych (krzyk) na 
specyfi czne (przekierowanie 
wzroku i dłoni na znak prze-
strzenno-dotykowy oznacza-
jący atrakcyjną aktywność), 
poczucie sprawstwa (możli-
wość wpływania na rzeczywi-
stość poprzez dokonywanie 
wyboru, kontynuację, zakoń-
czenie lub zamianę na inną niż 
proponowana przez terapeutę 
aktywność.) 

Podjęte działania otworzy-
ły nowy obszar związany z 
możliwością komunikowania 
się naszych podopiecznych z 
osobami spoza ośrodka. Tym 
sposobem podopieczni zaopa-
trzeni w pomoce komunika-
cyjne wysokiej technologii ro-
bią zakupy na pobliskim targu, 
jednocześnie włączając się w 
społeczność lokalną.

*

W DOT „Żurawinka” planu-
jemy zorganizowanie warsz-
tatów dla osób zainteresowa-
nych AAC. Szczegóły na stro-
nie projektu: www.facebook.
com/projektaac

Projekt „Wiem czego chcę” 
jest realizowany z Fundu-
szy EOG w ramach programu 
„Obywatele dla Demokracji”.

EWA PLUCIŃSKA
PEDAGOG SPECJALNY

KIEROWNICZKA
DOT „ŻURAWINKA”

KOORDYNATORKA PROJEKTU

MICHAŁ BOGUSZ
PSYCHOLOG KLINICZNY

PROWADZI ZAJĘCIA
KOMUNIKACYJNE

W RAMACH PROJEKTU

PROJEKT „WIEM CZEGO CHCĘ” DZIENNEGO OŚRODKA 
TERAPEUTYCZNEGO „ŻURAWINKA” 

Język osób 
niemówiących

Natalia i Michał Bogusz na zajęciach komunikacyjnych.

Agnieszka samodzielnie miksuje ciasto na zajęciach 
kulinarnych.
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Pierwsze warsztaty terapii 
zajęciowej, których byłem 

uczestnikiem po zakończeniu 
nauki w szkole, znajdowały się 
w budynku fi rmy Orpel w Ło-
dzi. Pięć spędzonych tu lat na-
uczyło mnie, że życie jest twar-
de. Więc aby osiągnąć, musia-
łem również stwardnieć i zobo-
jętnieć. 

O tej placówce pisałem w 
2008 roku we wrześniowym 
wydaniu „Filantropa” w artyku-
le „Może pozostalibyśmy sa-
motni”. Z pobytu w tych warsz-
tatach najmilej wspominam wy-
jazd naszej grupy do Krakowa i 
jej występ w teatrze Juliusza Sło-
wackiego. Niestety, całej sztuki 
nie pamiętam, jedynie rolę, któ-
rą sam grałem. Była to rola pa-
zia w stroju wypożyczonym z in-
nego teatru. 

Jakiś czas później zostałem 
usunięty z listy uczestników. 
Tłumaczono to zbyt długim cza-
sem pobytu. Ja jednak dosko-
nale wiem, że byłem persone-
lowi niemiły. Jako jedyny z gru-

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oraz Pol-

ski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Kwilczu 
19 września zaprosił na co-
roczne wydarzenie pod nazwą 
„Dzień sportu dla osób niepeł-
nosprawnych” pod honorowym 
patronatem Senatora RP Jana 
Filipa Libickiego. W sali środo-
wiskowo-sportowej przy kwi-
leckim Zespole Szkół przygo-
towano konkurencje sportowe 
oraz atrakcje artystyczne.

Aktywność fi zyczna w rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych 
odgrywa istotną rolę. Uspraw-
nia pracę mięśni, poprawia sa-

10 tysięcy zdjęć wykonali 
uczestnicy III Międzyna-

rodowych Warsztatów Foto-
grafi cznych dla Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie, 
które odbywały się w dniach 
od 10 do 13 czerwca w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Jutrzen-
ka” w Gołąbkach koło Trze-
meszna. Relację z wydarzenia 
publikowaliśmy w sierpnio-
wym wydaniu „Filantropa Na-
szych Czasów” na stronie 41. 

Efekt warsztatowych dzia-
łań ukazał, zapowiadany czy-
telnikom, wernisaż wysta-
wy 3 września w Domu Kultu-
ry w Trzemesznie. Przypomnij-
my, że organizatorem warszta-
tów była Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna i Centrum Anima-
cji Kultury w Poznaniu, współ-
organizatorem – Dom Kultu-
ry w Trzemesznie i Stowarzy-
szenie Artystyczno-Rehabilita-
cyjno-Terapeutyczne „Promyk” 
w Dębnicy, a partnerem – Sa-
morząd Mniejszości Polskiej 
w Esztergom na Węgrzech. 
Udział wzięło 41 osób z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym i 
lekkim. To podopieczni Dzien-
nego Ośrodka Adaptacyjnego 
nr 1 w Poznaniu, Warsztatu Te-

mopoczucie, stwarza możliwość 
zmierzenia się z różnymi zada-
niami, uczy współpracy z ludź-
mi. Konkurencje były dostoso-
wane do potrzeb uczestników z 
różnymi niepełnosprawnościa-
mi, także sprzężonymi. Pomoc 
przy wykonywaniu ćwiczeń za-
pewniali opiekunowie oraz wo-
lontariusze. Slalom z piłką lekar-
ską, rzut do piramidy, rzut do ko-
sza, rzut woreczkami, rzut na 
paliki, slalom z piłką nożną i uni-
hokej – w tych wyczynach brali 
udział mieszkańcy 4 powiatów: 
poznańskiego, międzychodzkie-
go, szamotulskiego i nowoto-
myskiego. To uczestnicy warsz-

rapii Zajęciowej „Przyjaciele” i 
„Pomost”, WTZ „Radosne serca” 
w Bielicach, WTZ w Gębicach i 
Wieleniu, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dębnie, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Trzemesznie, uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Swarzędzu oraz 
uczniowie szkół specjalnych w 
Sturowie, Esztergom i Třine.

 Fotografi i do wyboru było 
mnóstwo, dlatego organizato-
rzy zadecydowali, że na eks-
pozycję wybiorą po jednym 
najlepszym zdjęciu każde-
go uczestnika. Celem inicjaty-
wy było umożliwienie osobom 
z niepełnosprawnością naby-
cia nowych umiejętności w sfe-
rze poznawczej, intelektualnej i 
społecznej. 

Kadry z codziennego ży-
cia, wnętrza kościołów, przyro-
da, historyczne miejsca i ludzie 
wpisały się w tematykę prac. 
Publikujemy cztery z nich, pod-
pisane nazwiskami autorów. 
Zdjęcia były wykonywane w 
Gołąbkach, Trzemesznie oraz 
okolicach. Uczestnicy odwie-
dzili m.in. miejscowość Wene-
cja koło Żnina, której najwięk-
szą atrakcją jest Muzeum Kolei 
Wąskotorowej. 

py liczącej 25 osób próbowałem 
przeciwdziałać niewłaściwemu 
traktowaniu nas przez kadrę.

Warsztaty, na których czu-
łem się niemal jak we własnym 
domu, mieściły się przy ulicy 
Plantowej 7. Pisałem o nich w 
artykule „Mój przyjaciel Tomek”, 
opublikowanym w styczniu 2011 
roku. Tu wszyscy byli traktowa-
ni jednakowo. Podchodzono do 
nas z sercem i nigdy nie wy-
śmiewano. Dwa lata z rzędu na-
sza niezastąpiona kadra orga-
nizowała nam wyjazdy do nad-
warciańskiego Załęcza. Na nad-
rzecznej plaży często odbywały 
się zajęcia plastyczne. Do two-
rzenia naszych prac wykorzysty-
waliśmy kredki, fl amastry i wę-
giel. Zajęciom tym towarzyszył 
wesoły śmiech, gdyż miast ma-
lować lub rysować robiliśmy je-
den drugiemu kleksy, gdzie kto 
sięgnął. 

Szalone to były lata, czysta 
dziecinada. Organizowano nam 
również zajęcia sportowe. Na 
przykład drybling między pa-
chołkami, sztafetę, przenosze-
nie jajka na łyżce i piłkę noż-
ną. W żadnej z tych konkuren-
cji nie zostali pominięci wózko-
wicze. Brali udział nawet ci, któ-
rych trzeba było podtrzymywać, 
aby stali.

Radek czyli ja(4)

Radosław
Jabłoński
GŁOWNO

R
J
G

Przejażdżka motocyklem.
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Wernisaż zakończył się po-
dziękowaniami i gratulacjami 
dla wszystkich. III Międzynaro-
dowe Warsztaty Fotografi czne 
dla Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie zostały dofi nan-

sowane przez Fundację Ban-
ku Zachodniego WBK Grupa 
Santander w ramach programu 
„Bank Ambitnej Młodzieży”. 

 KAROLINA KASPRZAK

DZIEŃ SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KWILCZU

Dumni ze zwycięstwa

Rzut do piramidy. 

Autorzy przy eksponowanych fotografi ach. 

Uczestnicy warsztatów z dyplomami uczestnictwa. 
Pierwszy z prawej (klęczy) Władysław Nielipiński 

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, pomysłodawca i organizator warsztatów 

fotografi cznych dla osób niepełnosprawnych. 
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Zespół „Na górze”.

WYSTAWA FOTOGRAFII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Wizje codzienności

tatów terapii zajęciowej, środo-
wiskowych domów samopomo-
cy, mieszkańcy domów pomo-
cy społecznej, członkowie sto-
warzyszeń i osoby korzystające 
ze wsparcia ośrodków pomocy 
społecznej.

Emocje na twarzach, długa 

kolejka chętnych do każdej kon-
kurencji, zaangażowanie i ra-
dość z osiągniętego sukcesu 
najlepiej mówiły o potrzebie ta-
kich inicjatyw. Honorowego go-
ścia spotkania Senatora Libic-
kiego i innych przywitała Hali-
na Sierszulska, kierownik GOPS.

Atrakcją był występ zespo-
łu „Na górze”, który został zało-
żony w 1994 roku w Domu Po-
mocy Społecznej w Rzadkowie, 
spotkanie z motocyklistami z 
Poznania i Szamotuł, z funkcjo-
nariuszami policji (pokaz dakty-
loskopijny polegający na przybli-

żeniu badania śladów linii pa-
pilarnych znajdujących się na 
opuszkach palców), prezenta-
cja sprzętu policyjnego, pokaz 
sprzętu gaśniczego i ratownic-
twa drogowego z udziałem stra-
żaków. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Tadeusz
Maryniak
WARSZAWA

T
M
W

OBIECANKI
Baju-baju,
Picu-picu,
Raj stworzymy
Na księżycu.

PO NOWEMU
Oto zasób
Nowych sił:
Krok do przodu
I dwa w tył.

TELE-DYSKUSJA
Miliony Polaków
Oglądało znów
Chamską, polityczną
Przepychankę słów.

�  Sofi sta: „Tylko otwórz 
usta, a udowodnię, że 
kłamiesz”.

�  Niektórym ideom brak 
skrzydeł. Za to mają 
wspaniałe ryje.

�  Westchnienie tyrana: 
„Boże, wybacz mi 
grzechy. Grzeszyłem
w imieniu narodu”.

�  I jakiż sens 
podnoszenia 
poprzeczki, gdy 
zapada się grunt?

�  Vox populi, vox Dei. 
I tak sprowadzają go 
na manowce.

�  Nie homo sapiens, 
a homo militaris.

�  Głupota ludzka 
jest wieczna? Bez 
przesady. Ludzkość 

�  Poznając naturę – 
poznajemy siebie.

�  Człowiekowi łatwiej 
jest zmienić świat, niż 
siebie.

�  Dawnej wiersze czytała 
cenzura, a dzisiaj 
niewielu je czyta. 

�  Najtrudniej jest pokorą 
napełnić człowieka 
próżnego.

�  Należy powołać 
Najwyższą Izbę 
Kontroli Polityków.

�  Najczęściej ludzie, a 
nie wilki, patrzą na 
siebie wilkiem.

�  Ci, którzy maja 
zapewniony byt, 
walczą o dobrobyt.

KOLIZJA
Coś tam w trawie
Piszczy. Rany, ale draka.
To wpadł rozpędzony
Ślimak na ślimaka. 

BIELSZY NIŻ BIEL…
Najpierw ci reklama
Mózg dobrze wypierze
I potem ten proszek
Kupujesz frajerze.

PSUBRATY
Wszyscy, ci mieszańcy
Oraz ci rasowi
Ponoć mieli wiernie
Służyć narodowi.

AROGANCJA
Jest wszędzie tam,
Gdzie rządzi cham

PODBÓJ KOSMOSU
Tyle zła już człowiek
Zrobił na tym świecie,
Że dobroci szuka
Na innej planecie.

PLOTKA
Brzydka pogaducha
Od ucha do ucha.

DYGNITARZ
Wlazło chamisko
Na stanowisko. 

Myśli 
niepokorne 

�  Człowiek walczący 
z naturą skazany 
jest na poniesienie 
sromotnej klęski. 

�  Żeby osłodzić gorycz 
rzeczywistości, 
wierzymy w lepsze 
jutro.

�  Nadużywanie władzy 
jest gorsze od 
nadużywania alkoholu.

�  Osiągnięcia innych 
zazwyczaj tylko wtedy 
nas interesują, jeżeli są 
mniejsze od naszych.

�  Zazwyczaj 
przeklinamy tych, 
którym nie możemy 
zrobić krzywdy.

�  Najwięcej czasu 
marnują ci, którzy nie 
mają czasu.

�  Trudno jest żyć 
Polakom normalnie, 
kiedy nie maja 
wrogów.

Lech
Jakób
KOŁOBRZEG

L
J
K

Aforyzmy
nie będzie trwała 
w nieskończoność.

�  Nadzieja bez pokrycia? 
Nie rozmnaża się.

�  Niezbadane są wyroki 
niebios, ale łatwe do 
przewidzenia.

�  Człowiek jest sobie 
potrzebny. Któż będzie 
go tak dręczył, jak on 
sam?

�  Widzieć siebie bez 
złudzeń. Ale jak? 
Wychodząc z siebie?

�  Dbałość o kulturę 
stosunków 
międzyludzkich? 
Coś jak apelowanie 
o umiar w szczekaniu 
wściekłego psa. 

�  Niektórzy politycy 
mówią „wolność”, 
„równość”, 
„demokracja” 
w taki sposób, jakby 
wypluwali łupiny 
pestek słonecznika. 

Z KSIĄŻKI 
„PORADNIK ZŁYCH MANIER”
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Kazimierz
Graczyk
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Dorotko, 
kogo pobiłaś?

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
 GDAŃSK

Zawiłości
gościnności

W czasach „niewoli”,

Praojców wzorem,

Domy dla gości

Stały otworem.

Dzisiaj jest „wolność”

(Niektórzy twierdzą),

– Przyszliśmy do pana, aby 
jako związkowiec pomógł pan 
Dorocie Jarosz – powiedział 
kierownik działu gospodar-
czego Gęsiarek. – Bo pójdzie 
do więzienia. 

– Dorotko – odezwał się 
przewodniczący zakładowego 
związku zawodowego Woj-
ciech Kowalski. – Co się stało? 
Kogo znów pobiłaś? 

– To już pan wie?! – zdziwił 
się Gęsiarek. 

– Nie wiem, ale znam Do-
rotę, to moja koleżanka z klu-
bu sportowego. Była miotacz-
ką, ja uprawiałem biegi śred-
nie – wyjaśnił Kowalski. – Co 
zmalowałaś? 

– Dorotka pobiła dwóch zo-
mowców! – nie wytrzymał Gę-
siarek. 

– Dlaczego? – zdziwił się 
Kowalski. 

– Wczoraj była manifesta-
cja na Piotrkowskiej – włączy-
ła się Dorota. – Wracając do 
domu chciałam przejść przed 
manifestacją. Wtedy dopadli 
mnie dwaj zomowcy, machali 
pałami, ubliżali mi od dziwki. 
Wciągnęli mnie do bramy i za-
częli się dobierać… 

– No, to już wiem, co było 
dalej – mruknął Kowalski. – 
Dostali łomot? 

– No tak, tylko nie wiem, co 
by było dalej, gdyby nie trzej 
inni, którzy ich obronili. 

– I co z nimi?! – zaniepokoił 
się Gęsiarek. 

Ale niejeden dom

Stał się twierdzą.

Broni go łańcuch,

Zamki na trzy spusty,

Zły pies zaszczeka,

Domofon nie wpuści…

Więc klamkę pocałuj

I „judasza” w drzwiach.

Chcesz wejść?

Koniecznie?

Spróbuj przez dach! 

– Jeden miał kilka siniaków 
na mordzie, a drugiego ze zła-
maną ręką zabrało pogotowie 
– odrzekła spokojnie Dorota. 

– To niemożliwe, żeby taka 
delikatna dziewczyna… – nie 
dowierzał Gęsiarek. 

– Dobrze Dorotko – w głosie 
Kowalskiego wyczuwało się 
jakiś pomysł. – Idź do pracy, a 
ja postaram się pomóc… 

– Co pan zamierza? – zapy-
tał Gęsiarek. – Szkoda dziew-
czyny. Dobrze pracuje. 

– Była wspaniałą koleżan-
ką, ale niebezpieczną dla na-
pastników – powiedział ta-
jemniczo Kowalski. – Było to 
jakieś pół roku temu. Przyszła 
jak zwykle do klubu. Pobie-
gła z juniorkami do rudzkie-
go lasu i tam napadło ich pię-
ciu chuliganów. Próbowała ich 
odwieść od złych zamiarów. 
Nie pomogło, byli coraz bar-
dziej natarczywi. Musiała bro-
nić małolatki. Dwóch zdołało 
uciec, a trzech kolesi zabrało 
pogotowie. Dwóch miało zła-
mane ręce, a trzeci dwa żebra. 

– Niebywałe! Skąd w niej 
tyle siły, przecież to normal-
na dziewczyna? I nie zamknę-
li jej? 

– Nie zamknęli, bo sąd uznał 

jej wyczyn za obronę koniecz-
ną. Ma czarny pas w karate. 

– Trzeba jej jakoś pomóc – 
powiedział Gęsiarek. – To do-
bra pracownica i koleżanka. 
– Kierowniku, niech pan mi to 
zostawi – Kowalski był spo-
kojny. – Powiedzie mi się.

Minął tydzień, gdy na posie-
dzenie rady zakładowej prze-
wodniczący Kowalski zapro-
sił Dorotę Jarosz i kierownika 
Gęsiarka. Po wejściu do sal-
ki obrad zauważyli, że oprócz 
członków rady jest jeszcze 
dwóch milicjantów w wyjścio-
wych mundurach. 

Już po mnie, pomyślała ze 
strachem i żalem Dorota. 

– Cieszę się – rozpoczął Ko-
walski – że są obie zaintere-
sowane strony. Mam nadzieję, 
że spotkanie zakończy się po-
myślnie dla obu.

I zwrócił się do milicjantów: 

– Proszę, panowie, macie 
pierwszeństwo. 

– Pani Doroto, przeprasza-
my za przykrość, jaka panią 
spotkała z naszej strony – 
odezwał się jeden z milicjan-
tów z bukietem kwiatów. – Ale 
te manifestacje… Niech się 
Pani na nas nie gniewa…

Zaskoczona Dorota nie my-
ślała o gniewie. Pogodzili się – 
z wręczeniem kwiatów i uca-
łowaniem ręki.

– Jak pan to zrobił, panie 
przewodniczący? – zapytał z 
podziwem Gęsiarek. 

– To są związkowe tajem-
nice. Powiem tylko, że ich ko-
mendant uznał, że niewłaści-
wie postąpili z kobietą, że było 
to niezgodne z postawą pod-
ofi cera policji. A ponadto ten 
milicjant nie miał złamanej 
ręki, tylko zwichniętą…

Na tym się jednak nie skoń-
czylo. Milicjant zakochał się 
w Dorotce, coraz częściej się 
spotykali. A nawet planowa-
li ślub. I doszedłby zapew-
ne do skutku, gdyby nie mę-
ska duma milicjanta. Chwa-
lił się kolegom swoją dziew-
czyną, która ma zostać jego 
żoną. Namówili go, by zabrał 
ją kiedyś na akcję. Dorotka nie 
chciała o tym słyszeć. Narze-
czony chciał ja zmusić, tłuma-
czył, że jako narzeczona nie 
powinna się sprzeciwiać. Po-
kłócili się. On jako mężczy-
zna usiłował „postąpić po mę-
sku”. Czym to się skończyło? 
Nie trzeba dodawać… A także 
zakończeniem planów mał-
żeńskich. 

 RYS. ANDRZEJ ROSSA 
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Mateusz jest aktywnym 
zawodowo fi zjoterapeu-

tą, pracuje w sklepie medycz-
nym w Koninie. Wiele spraw 
załatwia przez telefon, a jego 
rozmówcy nawet nie wiedzą, 
że rozmawiają z osobą poru-
szającą się na wózku. Życie 
Mateusza zmieniło się wsku-
tek wypadku. Marzenia za-
czął realizować dzięki udzia-
łowi w ogólnopolskim pro-
jekcie Akademia Życia reali-
zowanym przez Fundację im. 
Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ.

Mateusz Traczyk pochodzi 
z małej miejscowości, około 70 
km na południe od Warszawy, a 
od blisko roku samodzielnie wy-
najmuje mieszkanie w Koninie. 
Studiował na Akademii Medycz-
nej w Łodzi, jednak ze wzglę-
du na wypadek na drugim roku 
studiów musiał przerwać naukę. 
Choć wypadek nie był z jego 
winy, odmienił całe jego życie. 

Od początku podjął walkę i 
wierzył, że rehabilitacja przynie-
sie efekty. Codziennie ćwiczył po 
5 godzin.

– Wpadłem w wir rehabilitacji, 
bo wierzyłem, że będę spraw-
ny. Miałem obszerne obrażenia 
– przerwany rdzeń, poruszałem 
tylko barkami. Ale była we mnie 
nadzieja, że po szoku rdzenio-
wym wszystko minie – wspo-
mina.

Po dwóch latach intensywnej 
rehabilitacji i bardzo powolnych 
postępach, Mateusz postanowił 
po raz drugi podjąć walkę o sie-
bie. W 2012 roku rozpoczął stu-
dia na Wyższej Szkole Radom-
skiej, gdzie kontynuował fi zjo-
terapię. Ciągła chęć walki i wy-
trwałość sprawiły, że Mateusz 
jest w stanie samodzielnie sie-
dzieć, jeść, jeździć na wózku i 
wykonywać podstawowe czyn-
ności życia codziennego.

Po roku studiów zaczął poszu-
kiwać pracy, jednak ze względu 
na stopień niepełnosprawności i 
posiadanie stałego świadczenia 
nie mógł dostać stażu. 

– Przypadkiem w PCPR mama 
zobaczyła plakat o Akademii Ży-
cia. Zadzwoniłem do Konina. 
Pamiętam, to był piątek i ostat-
nia tura rekrutacji. Musiałem w 
poniedziałek stawić się na roz-
mowę. Dowiedziałem się, że na 
pół roku trzeba się przeprowa-
dzić do Konina. Przyjechałem. 
Dostałem się – wspomina Ma-
teusz z uśmiechem i przyzna-
je, że najważniejsza była dla nie-
go możliwość odbycia stażu za-
wodowego, na co miał szansę po 
skończeniu Akademii.

AKADEMIA ŻYCIA to szansa 
dla młodych (18-25 lat) osób nie-
pełnosprawnych ruchowo, za-
leżnych od innych ludzi, na sa-

Zwyciężam 
każdego dnia

modzielne życie. Uczestnicy pro-
jektu przyjeżdżają do Konina na 
6 miesięcy. Zakwaterowani są w 
przystosowanych do ich potrzeb 
mieszkaniach treningowych. 
Każdy z uczestników realizu-
je indywidualny plan dostoso-
wany do stopnia jego sprawno-
ści, predyspozycji umiejętności, 
kompetencji i zainteresowań. 
Plany te zawierają: treningi sa-
modzielności (np. w wykonywa-
niu czynności dnia codzienne-
go, poruszania się środkami ko-
munikacji miejskiej, przyrządza-
nia posiłków, sprzątania), udział 
w zajęciach aktywnej rehabilita-
cji (na sali gimnastycznej, na ba-
senie i w plenerze), spotkania z 
własnym coachem, który dobie-
ra i kieruje szkoleniami zawo-
dowymi uczestnika projektu, a 
także, dodatkowo, naukę języ-
ków obcych i pomoc psycholo-
ga. Najbardziej aktywni uczest-
nicy AKADEMII ŻYCIA kierowa-
ni są na półroczne, płatne staże 
zawodowe. Udział osób niepeł-
nosprawnych w projekcie fi nan-

sowany jest przez VELUX Foun-
dations. Po przyjeździe do Koni-
na uczestnicy we własnym za-
kresie organizują sobie jedynie 
wyżywienie. 

– Projekt jest dla tych, którzy 
chcą być sprawniejsi, żyć bar-
dziej komfortowo, podjąć pra-
cę, osiągnąć sukces, poczuć się 
docenionym – mówi Marcin Ko-
chanowski, psycholog. - Moty-
wacji jest tyle, ile osób. 

– Dla osoby, dla której nawet 
podniesienie kubka jest trudne, 
Akademia Życia była prawdzi-
wym wyzwaniem. Mam ponad 
70% porażonego ciała i samo 
utrzymanie równowagi jest 
zwycięstwem. Wiele nauczyłem 
się w Akademii: umiem zakła-
dać buty, szybciej się ubieram, 
samodzielnie korzystam z toale-
ty i wiele więcej... to dzięki tre-
ningom. Najważniejsze jednak 
jest to, że mam stałą pracę, re-
alizuję się zawodowo i wykorzy-
stuję wiedzę zdobytą podczas 
studiów. Mam też możliwość 
uprawiania sportów: basen, ko-

szykówka (choć nie mogę grać, 
to uczestniczę w treningach), 
aktywna rehabilitacja. Jest wie-
le dróg, gdzie mogę jeździć spe-
cjalnie przystosowanym rowe-
rem – podkreśla Mateusz. 

Największym zrealizowanym 
w ostatnim czasie wyczynem 
Mateusza był lot na paralotni. 

– W powietrzu dostaje się... 
kopa władzy nad sobą, nie ma 
żadnych barier ani ograniczeń. 
Sam decyduję, gdzie polecieć i 
na jak długo. Jestem wolny! Na-
wet osoba ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności może 
poczuć swobodę i rozwinąć 
skrzydła. 

Udział w projekcie, realizowa-
nym przez Fundację im. Dokto-
ra Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
„Rozwiń skrzydła” pozwolił Ma-
teuszowi spełnić marzenie o la-
taniu (więcej o tym projekcie w 
tym wydaniu „Filantropa” na 
stronie 18). 

Mateusz przeszedł długą i 
ciężką drogę w swoim życiu. 
Musiał pogodzić się z wydarze-
niami, które niejednego by zała-
mały. On jednak wytrwale pra-
cuje każdego dnia. Akademia 
Życia pomogła mu udoskonalić 
to, co już umie i pomóc rozwijać 
się dalej, a także spełniać kolej-
ne marzenia. 

– Musisz uświadomić sobie, 
że masz dwa wyjścia: albo prze-
grać na starcie, albo zwyciężać 
każdego dnia. Ja wybrałem dro-
gę do szczęścia (czasem trudną 
i bolesną), bo tak naprawdę jest 
ono na wyciągnięcie ręki – pod-
sumowuje Mateusz.

AKADEMIA ŻYCIA przyję-
ła pierwszych uczestników w 
marcu 2014 roku. Do tej pory 
skorzystało z niej 15 osób z całej 
Polski. W całym projekcie weź-
mie udział 50 młodych ludzi nie-
pełnosprawnych ruchowo, któ-
rzy chcą żyć samodzielnie. Re-
krutacja do kolejnej edycji Aka-
demii właśnie trwa. Zaintereso-
wani proszeni są o kontakt z Ka-
rolem Włodarczykiem z Funda-
cji im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ – tel. 63 211 22 19, 
k.wlodarczyk@podajdalej.org.
pl, a więcej szczegółów moż-
na znaleźć na www.akademia-
zycia.org

JOANNA SZYMCZAK
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Jazda
za darmo
Zarząd Transportu Miejskie-

go w Poznaniu z dniem 1 
września wprowadził zmia-
ny w ulgach przysługujących 
uczącym się osobom z niepeł-
nosprawnościami w wieku 16-
26 lat. Teraz mogą one bezpłat-
nie korzystać z przejazdów ko-
munikacją miejską bez wzglę-
du na stopień niepełnospraw-
ności. 

Przy kontroli biletowej trze-
ba okazać imienną kartę PEKA 
z zapisaną informacją o przysłu-
gującym uprawnieniu, aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, ważną legitymację wydaną 
przez szkołę lub placówkę spe-
cjalną albo legitymację osoby 
niepełnosprawnej.

Przed 1 września kształcą-
ca się młodzież niepełnospraw-
na korzystała z 50% ulgi. Z wia-
domości o darmowych przejaz-
dach najbardziej ucieszyli się 
sami zainteresowani oraz ich 
opiekunowie. Wydatki na pod-
ręczniki szkolne i akademickie, 
zeszyty, przybory itp. są kolosal-
ne. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wielu seniorów na emery-
turze wykorzystuje wol-

ny czas na odkrywanie pięk-
na Polski i krajów głównie eu-
ropejskich. Dla części z nich 
jest to jednak zbyt duży wysi-
łek fi nansowy i fi zyczny. Ale 
biura podróży zapewniają, że 
wszystko jest możliwe. 

W tym roku współpracę z se-
niorami rozpoczęło Biuro Podró-
ży „Juwentur”. Jedną z propozycji 
w minionym sezonie letnim były 
„Wczasy dla seniora 2015”. Poza 
zwiedzaniem polegały także na 
dbałości o zdrowie: zajęciach fi -
zycznych pod okiem trenera. 
Były do wyboru: Bułgaria, Chor-
wacja, Czarnogóra, Grecja, Hisz-
pania, Włochy, Albania, Cypr, Ro-
sja, Majorka, Francja, także na-
sze Sarbinowo nad Bałtykiem. 

Akademia Podróży „Woja-
żer” koncentruje się na Europie 
i wyprawach po Polsce. Oferta 
jest uzupełniana i uatrakcyjnia-
na. Dużą popularnością cieszy 
się Rzym. W tym roku odbyły się 
trzy wyprawy do Londynu. 

Stowarzyszenie CREO orga-
nizuje dla seniorów z Po-

znania i powiatu poznańskie-
go konkurs pod nazwą „Naj-
lepsze gry i zabawy z dzie-
ciństwa”. Warunkiem uczest-
nictwa jest opisanie ulubionej 
gry lub zabawy z dzieciństwa. 
Prace zostaną wydane w for-
mie publikacji, która trafi  do 
szkół, by zachęcić najmłod-
szych do zabaw babć i dziad-
ków. 

Na pomysł konkursu wpa-
dli seniorzy z Klubu Starsza-
ka przy CREO. Uznali, że war-
to przypomnieć skakankę, grę 
w klipę, palanta, hula hop, za-
bawę w gumę i kapsle. 

Uczestnicy konkursu muszą 
dokładnie opisać na kartce for-
matu A4, na czym polega gra 
lub zabawa, dołączyć zdjęcie, 
podpisać się imieniem i nazwi-
skiem oraz podać numer te-
lefonu. Prace można przysłać 
do końca października listow-
nie lub przynieść osobiście do 
siedziby CREO, 60-816 Poznań, 

ulica Sienkiewicza 13/3. Za-
łączenie zdjęcia nie jest wa-
runkiem uczestnictwa w kon-
kursie. Każde zostanie właści-
cielowi zwrócone. Można opi-
sać więcej niż jedną grę. Nabór 
uczestników konkursu prowa-
dzi także Centrum Inicjatyw 
Senioralnych.

– Współpracujemy z czter-
dziestoma seniorami, którzy 
pamiętają wiele zabaw – mówi 
Natalia Stroiwąs z CREO. – In-
formacja o konkursie dociera 
do krewnych, przyjaciół i zna-
jomych naszych podopiecz-
nych. 

Dla autorów pięciu najlep-
szych opracowań przewidzia-
no nagrody. Informacja o lau-
reatach zostanie umieszczo-
na na stronie www.centrum-
creo.pl Stowarzyszenie zamie-
rza rozprowadzać publikację 
w szkołach podstawowych i 
gimnazjach. 

AURELIA PAWLAK 

Gry i zabawy 

– Staramy się pokazywać za-
wsze coś nowego – mówi wła-
ściciel „Wojażera” Paweł Janic-
ki. – Nawet jeśli jest to np. War-
szawa, to też wprowadzamy no-
wości.

Sugestie seniorów są brane 
pod uwagę przy tworzeniu pro-
gramów. Wybór jest duży, są wy-
cieczki jednodniowe, dwudnio-
we, tygodniowe, dwutygodnio-
we. Do końca tego roku „Woja-
żer” proponuje w listopadzie wy-
jazd do Gdańska i Mediolanu, a 
w grudniu do Berlina na zwie-
dzanie i przedświąteczne za-
kupy. Seniorów uwzględniło w 
swojej ofercie również Biuro Po-
dróży „Fanklub”. W tegorocznym 
katalogu znalazły się Albania, 
Wielka Brytania, Austria, Belgia, 
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogó-
ra, Czechy, Francja, Grecja, Hisz-
pania, Holandia, Litwa, Macedo-
nia, Maroko, Niemcy, Portugalia, 
Węgry, Serbia, Szwajcaria, Wę-
gry i Włochy. 

Należy sprawdzać, czy biu-
ra podróży są zarejestrowane i 
ubezpieczone, by uniknąć przy-
krych niespodzianek.

Podróże 
dla seniorów

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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Ruiny w stolicy Kos na greckiej 
wyspie Kos (te same nazwy).
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu 30 sierp-

nia zorganizował na pożegna-
nie wakacji słoneczny „Pik-
nik Trzech Pokoleń”. Tradycja 
tego wydarzenia przyciągnęła 
jak zawsze tłumy. Teren przy 
pływalni „Wodny Raj” pełen był 
gości w różnym wieku. Każdy 
mógł tego dnia podczas weso-
łej miło spędzić niedzielne po-
południe. 

Dzieci miały okazję odkryć w 
sobie malarski talent, zmieniając 
przy pomocy farb i pędzla całko-
wicie wizerunek... nowego sa-
mochodu Jeep Renegade. Pojaz-
du tego, udostępnionego przez 
Voyager Club, mali artyści by-
najmniej nie oszczędzali, ujaw-
niając swoją wyobraźnię. Zaba-
wa była przednia, podobnie jak 
angry birds, memo, duże scrab-
ble, budowanie wieży z kloców, 
malowanie buzi lub brokatowy 
tatuaż. 

Dzieci bawiły się wspólnie z 
rodzicami lub dziadkami. Cen-

ne spotkanie, na którym poprzez 
zabawę uczono bezpiecznych 
zasad ruchu drogowego, zorga-
nizował znany z telewizyjnych 
seriali aktor Robert Moskwa. W 
swojej „strefce bezpieczeństwa” 
w tym roku zwracał szczególną 
uwagę na odpowiednie ozna-
czenie odblaskami pieszych i ro-
werzystów na drodze. Motory-
zacyjne emocje zapewniła wizy-
ta kilkudziesięciu modeli kulto-
wej Mazdy z klubu MX-5. 

Artystyczne wrażenia zapew-
nił Bogdan Trojanek z zespo-
łem Terne Roma, który wystą-
pił na scenie. Kilkadziesiąt mi-
nut tanecznych i wokalnych kre-
acji kultury Romów wywoływa-
ło aplauz publiczności. Zakoń-
czeniem „Pikniku Trzech Poko-
leń” było „Kino pod gwiazdami” 
– zorganizowana przez Bank 
BGZ PNB Paribas projekcja fi l-
mów, która zgromadziła wi-
dzów w każdym wieku.

MARCIN WOJCIESZAK

Dla dzieci,
rodziców i dziadków
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