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Przeciw 
oporom 
Fundacja Aktywizacji Zawo-

dowej Osób Niepełnospraw-
nych przy współpracy z Peł-
nomocnikiem Prezydenta Po-
znania do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych zorganizowała 
konferencję, dotyczącą wspar-
cia zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych.

Zaproszenia skierowano do 
przedstawicieli różnych środo-
wisk zaangażowanych w reha-
bilitację społeczną i zawodo-
wą. Otrzymali je między inny-
mi posłanki Krystyna Łybacka i 
Bożena Szydłowska, Jerzy Stę-
pień – zastępca prezydenta Mia-
sta Poznania, Zygmunt Jeżew-
ski – Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, Maria Krupecka 
– dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Wojewódzkie-
go, Ferdynand Łukanowski – dy-
rektor Oddziału Wielkopolskiego 
PFRON, Grażyna Sobieraj – pre-
zes Firmy Grapil. Gości powita-
ła i o doświadczeniach związa-
nych z konkursem „Lodołama-
cze” opowiedziała Monika Buga-
jewska-Tykarska, prezes FAZON.

O wsparciu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Pozna-
niu mówił Jerzy Stępień, a o ryn-
ku chronionym jako miejscu re-
habilitacji i aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych – Marcin Maty-
siak, prezes Groclin Service. O 
tym, jak osiągnąć sukces zatrud-
niając osoby niepełnosprawne 
na otwartym rynku pracy infor-
mował Przemysław Gil, właści-
ciel fi rmy Przetwórnia Owocowo 
Warzywna Gil, natomiast Mate-
usz Brząkowski, doradca praw-
ny POPON – o wsparciu zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych 
w kontekście obowiązujących 
przepisów. awa

Samochody 
w remoncie 

Od pierwszego grudnia fi r-
ma transportowa LKW Ser-

wis zajmująca się transportem 
indywidualnym osób niepeł-
nosprawnych przestała świad-
czyć te usługi. 

W grudniu samochody do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych wyremontowano i odno-
wiono. Rozpoczęto procedury 
zmierzające do wyłonienia no-
wej fi rmy przewozowej. awa

W piątek 14 grudnia Po-
wiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie w Pozna-
niu zaprosiło na konferen-
cję podsumowującą piąty już 
etap projektu „Pokonać wy-
kluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym z powiatu poznańskie-
go” współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Konferencję otworzył Sta-
rosta Poznański Jan Grabkow-
ski. Do sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego przybyły osoby 
niepełnosprawne, przedsta-
wiciele organizacji pozarzą-
dowych i instytucji publicz-
nych. Wśród nich był Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskie-
go Zygmunt Jeżewski. O re-
zultatach projektu mówiła dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Elżbieta Bijaczewska. 

Przykłady współdziałania z 
organizacjami pozarządowy-
mi oraz przedsięwzięcia re-
alizowane przez Powiat Po-
znański na rzecz osób zagro-
żonych wykluczeniem spo-
łecznym zaprezentowała dy-
rektor Wydziału Promocji Sta-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W STAROSTWIE POWIATOWYM 
W POZNANIU

Chcą pracy i kontaktów 
z ludźmi 

rostwa Powiatowego Daria 
Kowalska-Tonder. 

Jednym z nich jest otwarcie 
pierwszego w Europie Par-
ku Orientacji Przestrzennej 
na terenie Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, 
marsz osób niewidomych i 
widzących „Idź, aby dojrzeć”, 
warsztaty teatralne dla osób 
z dysfunkcjami wzroku, rajd 
tandemowy „Rowerem w du-
ecie”, Powiatowy Turniej Boc-
ci, Powiatowy Przegląd Pio-
senki Religijnej Osób Niepeł-
nosprawnych „Anielskie śpie-
wogranie”, Nordic Walking 
na szlakach powiatu poznań-
skiego, Samochodowy Rajd 
Seniora i wiele innych. 

Sytuację osób niepełno-
sprawnych na lokalnym ryn-
ku pracy przedstawiła dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Poznaniu Maria Sowiń-
ska. 

O korzyściach wynikają-
cych z uczestnictwa w pro-
jekcie „Pokonać wyklucze-
nie”, potrzebie społecznego 
szacunku i wsparcia środo-
wiska w pokonywaniu trud-
ności mówiły osoby z nie-
pełnosprawnością. Dla nich 
było to niezapomniane do-
świadczenie. Zyskały nie tyl-
ko cenne więzi społeczne, ale 
i kwalifi kacje niezbędne na 
rynku pracy. 

– O projekcie „Pokonać wy-
kluczenie” dowiedziałam się 
w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, gdy załatwia-
łam wniosek o dofi nansowa-
nie do pobytu na turnusie re-
habilitacyjnym. Ponieważ od 
13 lat pracuję jako księgowa, 
brałam udział w kursie za-
wodowym „Płatnik” i „Sym-
fonia”, które dały mi szan-
sę uzupełnienia wiedzy. Po-
byt na pięciodniowym obozie 
aktywnej integracji na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach pozwolił mi po-
znać osoby niepełnosprawne 
i nawiązać ciekawe kontakty 
– mówiła tegoroczna uczest-
niczka projektu Joanna Osik 
z Lubonia. 

Wartości projektu „Poko-
nać wykluczenie” podkreśliła 
też w wypowiedzi prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski imie-
nia Leszka Grajka w Swa-
rzędzu Barbara Kucharska. 
Udział w piknikach integra-
cyjnych realizowanych w ra-
mach projektu był dla uczest-
ników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej szansą integracji, 
prezentacji talentów twór-
czych, doskonalenia umie-
jętności sportowych, kulinar-
nych i artystycznych. Konfe-
rencji towarzyszyła wystawa 
prac uczestników placówek 
terapeutycznych z powiatu 
poznańskiego, pokaz zdjęć i 
dyskusja. 

O pozytywnych walorach projektu mówi prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Barbara Kucharska.

Konferencję otwiera 
Starosta Poznański. Z prawej 

Elżbieta Bijaczewska 
i Zygmunt Jeżewski. 
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– Rok 2012 dobiegł koń-
ca. Był to kolejny etap realiza-
cji projektu Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu „Pokonać wyklucze-
nie. Wszechstronna aktywiza-
cja osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z powiatu 
poznańskiego” współfi nanso-
wanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Proszę przypomnieć, na czym 
on polega? 

– Projekt „Pokonać wyklucze-
nie” to kompleksowe działania, 
których celem jest zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu 
poprzez działania wspierające 
integrację społeczną, a przede 
wszystkim stworzenie szan-
sy na znalezienie zatrudnienia. 
Adresatami przedsięwzięcia są 
osoby bezrobotne, poszukują-
ce pracy, niepracujące, w wieku 
produkcyjnym, niepełnospraw-
ne, korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, zamieszka-
łe na terenie powiatu poznań-
skiego. W ramach projektu prze-
prowadzane są różne szkolenia: 
treningi aktywnego poszukiwa-
nia pracy, umiejętności społecz-
nych, poradnictwo specjalistycz-
ne i zawodowe, warsztaty roz-
wijające kompetencje społecz-
ne oraz kursy zawodowe. Oka-
zją do poszerzania kontaktów 
są obozy aktywnej integracji na 
terenie Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach oraz pikniki in-
tegracyjne. Projekt przewiduje 
również dopłaty do turnusów re-
habilitacyjnych. 

– Ile osób skorzystało w mi-
nionych latach ze wsparcia w 
ramach projektu? 

– Od 2008 do 2011 roku było 
to 139 osób usamodzielnianych 
(opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, mło-
dzieżowe placówki resocjaliza-
cyjne lub rodziny zastępcze) w 
wieku 15-25 lat i 321 osób nie-
pełnosprawnych w wieku 18-56 
lat w tym uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej. Łącznie 
do roku 2011 ze wsparcia sko-
rzystało 460 osób. Na realizację 
projektu do 2011 roku wydatko-
wano kwotę 3 001 786 PLN. W 
2012 roku zaprojektowano dzia-
łania dla 140 osób: 36 usamo-
dzielnianych w wieku 15-25 lat 
i 104 osób niepełnosprawnych w 
wieku 18-63 lat, w tym 18 uczest-
ników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Baranowie. Na realiza-
cję projektu w 2011 roku zabez-
pieczono kwotę 1 343 625 PLN. 

– Jakie kursy cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem 
wśród uczestników projektu? 

Razem pokonujemy 
trudności
Z ELŻBIETĄ BIJACZEWSKĄ – dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 

– Wśród osób usamodziel-
nianych szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się bezpłat-
ne kursy prawa jazdy katego-
rii „B”, obsługi wózka widłowe-
go, masażu klasycznego, obsłu-
gi kasy fi skalnej, wizażu i styliza-
cji. Osoby niepełnosprawne naj-
częściej wybierały kurs obsłu-
gi komputera, prawo jazdy kate-
gorii „B”, kurs fotografi czny oraz 
obsługi programów „Symfonia” i 
„Płatnik”. 

– Uczestnicy projektu mogli 
sami wybrać sobie kurs, który 
ich interesował? 

– Staraliśmy się dostosować 
ofertę kursów do indywidualne-
go zapotrzebowania. Każdy z 
uczestników mógł sam wybrać 
sobie kurs, który go interesuje. 
Chodziło o to, aby mógł określić, 
w czym najpewniej się czuje, bo 
dzięki temu wzrastała szansa na 
zatrudnienie. 

– Co można zaliczyć do re-
zultatów projektu?

– Do rezultatów zaliczyć moż-
na przede wszystkim nabycie 
nowych umiejętności społecz-
nych, umiejętności komunika-
cyjnych, podniesienie poczucia 
odpowiedzialności i umiejętno-
ści społecznych, poprawę umie-
jętności aktywnego poszukiwa-
nia pracy oraz większą świado-
mość praw i obowiązków, moty-
wację i poczucie własnej warto-
ści. Niewiele osób wie, gdzie się 

udać po pomoc, gdzie szukać 
pracy czy złożyć wniosek o do-
fi nansowanie do pobytu na tur-
nusie rehabilitacyjnym. Często 
czują się bezradne i zagubio-
ne. Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu poma-
ga przezwyciężać te trudności. 
Doradzamy, informujemy, za-
chęcamy do współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Każ-
dy, kto się do nas zgłosi uzyska 
kompleksowe wsparcie. Uczest-
nikom projektu, którzy mają 
problem z dojazdem pomagamy 
docierać na zajęcia. W ten spo-
sób udowadniamy, że razem na-
wet największe przeszkody da 
się pokonać.

– Ilu osobom udało się zna-
leźć pracę? 

– Efekty są zaskakujące, gdyż 
jest lub było zatrudnionych aż 
50% benefi cjentów projektu. Pra-
cują oni zarówno w zakładach 
pracy chronionej jak i na otwar-
tym rynku pracy. Niektóre zało-
żyły własną działalność gospo-
darczą, którą prowadzą z powo-
dzeniem. 

– A jaką rolę pełnią pikniki 
integracyjne i obozy aktywnej 
integracji? 

– Celem pikników integra-
cyjnych jest promowanie osób 
niepełnosprawnych jako lu-
dzi pełnowartościowych, zasłu-
gujących na uznanie i szacu-
nek oraz przybliżenie działalno-

ści warsztatów terapii zajęcio-
wej na terenie powiatu poznań-
skiego. Stwarzają one uczestni-
kom szeroki wachlarz możliwo-
ści (rehabilitacja ruchowa, za-
jęcia arteterapeutyczne) i dlate-
go chcemy ich rolę akcentować. 
Z kolei podczas obozów aktyw-
nej integracji uczestnicy obję-
ci są indywidualnymi konsulta-
cjami z psychologiem i doradcą 
zawodowym. Tu rozeznają swo-
ją ścieżkę zawodową, przygo-
towują się do rozmowy kwalifi -
kacyjnej, pierwszego kontaktu z 
pracodawcą. Zajęcia prowadzo-
ne w małych grupach sprzyjają 
wymianie doświadczeń i nawią-
zywaniu przyjaźni. Piękny teren 
wokół Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach to także okazja 
do wypoczynku i rekreacji.

– Zakończenie projektu pla-
nowane jest na rok 2013. Ja-
kie dalsze działania planuje Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu? 

– W ramach pilotażowe-
go programu „Aktywny samo-
rząd” realizowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych możliwa była pomoc m.in. 
w zakupie specjalistycznego 
sprzętu komputerowego, lektor-
skiego, urządzeń brajlowskich, 
wózków inwalidzkich o napę-
dzie elektrycznym oraz ich na-
prawa. Możliwym była także 
pomoc w uzyskaniu prawa jaz-
dy kat. B oraz pomoc w opłacie 
za pobyt dziecka osoby niepeł-
nosprawnej w żłobku lub przed-
szkolu. Mamy nadzieję, że dzia-
łania te będą w 2013 roku kon-
tynuowane a nawet zostaną roz-
szerzone. Nadal będzie prowa-
dzony nasz projekt systemowy. 
Chcemy także zacieśnić współ-
pracę z Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz organizacjami po-
zarządowymi. Będzie się sporo 
działo. Zapraszamy mieszkań-
ców powiatu poznańskiego do 
udziału w projektach realizowa-
nych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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Radosny, pełen euforii czas 
poprzedzający święta Bo-

żego Narodzenia wyzwa-
la w nas potrzebę dzielenia 

1% podatku dochodowe-
go już po raz dziesią-

ty polscy podatnicy będą mo-
gli przekazać na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. 
W zamierzeniu ustawodaw-
cy 1% miał sprzyjać rozwojo-
wi inicjatyw oddolnych, wes-
przeć rozwój społecznej od-
powiedzialności, lokalnych 
wspólnot, sprzyjać działa-
niom trzeciego sektora – or-
ganizacji pozarządowych.

Od 2003 roku, kiedy to około 
80 tysięcy podatników przeka-
zało 10 milionów złotych, sytu-
acja uległa daleko idącej popra-
wie. W 2011 rok ponad 11 milio-
nów podatników zechciało alo-
kować 1 % podatku na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego. 
Na konta organizacji wpłynęło 
ponad 457 milionów złotych. 

Tort urósł – ale od lat dzielo-
ny jest podobnie. Zbyt wiele fun-
duszy trafi a do stołecznych orga-
nizacji. Podatnicy nie zauważa-
ją sąsiedzkiej aktywności osób 
angażujących się w prace lokal-
nych stowarzyszeń i fundacji. 
Problemem moralnym i etycz-
nym jest wprowadzona przez 
Ministerstwo Finansów możli-

wość alokacji 1% na rzecz kon-
kretnych osób. Fundacje, które 
stały się pośrednikami, pozysku-
ją olbrzymie kwoty, które z róż-
nych przyczyn nie są wykorzy-
stywane w 100% przez poten-
cjalnych benefi cjentów. Pienią-
dze stają się majątkiem tych fun-
dacji, które rozrastają się i część 
funduszy zużywają na kosz-
ty administracyjne oraz drogie 
kampanie reklamowe. Z zesta-
wień wynika, że ćwierć kwoty 
(107 mln zł) przekazanych za ze-
szły rok trafi ło do jednej z war-
szawskich Fundacji, następne 
100 mln zostało na Mazowszu.

Faktem pozostaje, że pol-
ski publiczny pieniądz w posta-
ci alokacji 1% nie trafi a na cele, 
na które w większości demo-
kracji europejskich jest wykorzy-
stywany. Najefektywniej fundu-
sze z 1% pożytkują lokalne sto-
warzyszenia, które działają na 
rzecz sąsiadów, mieszkańców. 
Spektrum możliwości wskaza-
nia celu jest olbrzymie.

Ważne jest, aby darczyńca ze-
chciał wskazać organizację, któ-
ra rzeczywiście wspiera cele, 
nie buduje swej infrastruktury 
ponad miarę potrzeb. 1% moż-

na przekazać na przykład na 
rzecz stowarzyszeń pomoco-
wych, które wspierają chorych, 
niepełnosprawnych, wykluczo-
nych społecznie, ale także pobli-
skiej jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, stowarzyszeń i fun-
dacji działających na rzecz spor-
tu, kultury, turystyki. 

Jako prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej w Pobiedziskach 
chcę wskazać, jak ważne jest 
budowanie relacji z darczyńca-
mi, jak istotną kwestią jest za-
angażowanie samych zaintere-
sowanych w pozyskiwanie fun-
duszy. Ogromne zasługi w po-
zyskiwaniu 1% mają zaangażo-
wani rodzice, członkowie oraz 
wolontariusze. Zarząd Stowa-
rzyszenia wynegocjował nie-
zwykłe porozumienia dotyczą-
ce kwot z 1%. 50% pozyskanych 
funduszy trafi a na indywidual-
ne konta dzieci i może być wy-
korzystane na potrzeby dziecka 
związane z rehabilitacją, poza 
naszym stowarzyszeniem. Po-
zostałe 50% jest wykorzystywa-
ne na stałą terapię wszystkich 
podopiecznych – dzięki tej soli-
darności ci, co potrafi ą pozyskać 

fundusze, wspierają tych, którzy 
z różnych przyczyn takich moż-
liwości nie mają. Jest to unikato-
we rozwiązanie i jesteśmy z nie-
go bardzo dumni.

To, co udaje się nam zaofe-
rować lokalnie naszym pod-
opiecznym, ma olbrzymią war-
tość, nasi rodzice podstawo-
wą rehabilitację i terapię mają 
świadczoną bezpłatnie bez po-
trzeby wyjazdu. Zakupiliśmy z 
pozyskiwanych środków sprzęt, 
mamy fundusze na wkład wła-
sny do realizacji zadań publicz-
nych, na podejmowanie nowych 
form wspomagania rozwoju 
dzieci z różnego rodzaju defi cy-
tami zdrowotnymi.

Wszystko to ubogaca nasze 
działania i pozwala patrzeć z 
optymizmem w przyszłość. W 
naszych działaniach staramy 
się podkreślać, że skupiamy się 
na lokalnych potrzebach – bo te 
są najbliżej życia. Najistotniej-
sze jest, aby 1% dzielić lokalnie. 
Niech ten ułamek naszego po-
datku będzie naszym gestem 
dbałości o dobro wspólne na-
szych małych ojczyzn. 

MAŁGORZATA HALBER

1% podatku 
zostaw blisko siebie

Katarzyna
Dobicka
POZNAŃ
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SIDONIA JĘDRZEJEWSKA DOŁĄCZYŁA DO AKCJI „SZLACHETNA PACZKA”

Paczka od posłanki
się tą radością z innymi. Dla-
tego chętnie uczestniczymy w 
zbiórkach żywności, pieniędzy, 
organizujemy prezenty dla po-
trzebujących. I nic dziwnego w 
tym, że także artyści, sportow-
cy czy politycy przyłączają się 
do akcji dobroczynnych.

Do corocznej ogólnopol-
skiej akcji „Szlachetna Paczka” 
1 grudnia dołączyła posłanka do 
Parlamentu Europejskiego Sido-
nia Jędrzejewska. Tego dnia w 
swoim biurze poselskim wraz z 
wolontariuszami pakowała pre-
zenty dla wybranej rodziny. Pod-
czas przygotowywania paczek 
Sidonia Jędrzejewska mówiła: 
„Jest to mój pierwszy kontakt z 
tego typu działalnością. Spodo-

bała mi się ta akcja, ponieważ 
udzielana jest konkretna pomoc 
konkretnym osobom, zaspoka-
jane są konkretne potrzeby”. Po-
słanka wybrała trzypokoleniową 
rodzinę z Poznania i posłała jej 
paczkę z żywnością, artykułami 
domowymi, ubrankami dla naj-
młodszej członkini rodziny oraz 
potrzebnym sprzętem AGD. „W 
tym świątecznym czasie chcia-
łam podjąć wyzwanie związane 
ze „Szlachetną Paczką” – mówi-
ła posłanka. – Pragnęłam przez 
swoje zaangażowanie zachęcić 
także innych, by na miarę swo-
ich możliwości przygotowa-
li taką paczkę dla potrzebującej 
rodziny”.

Po spakowaniu paczki zostały 

przekazane przez posłankę Si-
donię Jędrzejewską wolontariu-
szom opiekującym się rodziną, 
dla której prezenty były przygo-
towane. 8 i 9 grudnia miał miej-
sce fi nał „Szlachetnej Paczki”, 
podczas którego do rodzin po-
trzebujących trafi ła oczekiwana 
pomoc.

Warto dodać, że „Szlachetna 
Paczka” organizowana jest od 
2001 roku przez Stowarzyszenie 
Wiosna. W 2012 roku w samej 
Wielkopolsce paczki trafi ły do 
ponad 660 rodzin, w całej Pol-
sce pomocą objęto ponad 13 000 
rodzin. Z roku na rok liczba dar-
czyńców rośnie, dzięki czemu 
organizować można pomoc dla 
większej liczby potrzebujących.

Powstaje 
szlachetna paczka. W środku 

Sidonia Jędrzejewska. 
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Na ten dzień czekali z nie-
cierpliwością i radością. 

Nie kryli wzruszenia, że ktoś 
o nich pamięta i znalazł czas, 
by się z nimi spotkać. Członko-
wie Batalionów Chłopskich po-
mimo, że wielu dawno ukoń-
czyło osiemdziesiąt lat, pod-
czas spotkania wigilijnego 7 
grudnia w Centrum Wystawo-
wo-Szkoleniowym „Sielinko” 
koło Opalenicy mogli pochwa-
lić się doskonałą kondycją. Były 
życzenia świąteczne i tradycyj-
ny opłatek.

W roli gospodarza wystąpił 
Ryszard Jaworski, dyrektor Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu. Za-
dbał nie tylko o wspaniałą at-
mosferę, ale sprawił, że wszy-
scy poczuli się jak w wielkiej ro-
dzinie.

– Kultywowanie pamięci o hi-
storii Batalionów Chłopskich to 
jeden z powodów utworzenia 
Towarzystwa Przyjaciół Batalio-
nów Chłopskich, którego zada-
niem jest między innymi wspie-
ranie kombatantów – powiedział 
Ryszard Jaworski. – Każde poko-
lenie coś po sobie zostawia. Wa-
sze zaangażowanie w czasie 
okupacji dało nam wolność.

– Każde spotkanie z członka-
mi Batalionów Chłopskich jest 
cenną lekcją historii dla kolej-
nych pokoleń – dodał Arkadiusz 
Błochowiak, dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Pozna-
niu. – Zwłaszcza dla tych, któ-
rych uczono w szkołach zafał-
szowanej historii. Autentycz-
ne przeżycia tych, którzy brali 
udział w walkach, są wartością 
bezcenną.

W planach jest utworzenie 
Izby Historycznej Batalionów 
Chłopskich w Szreniawie. Kom-
batanci przechowują w domach 
wiele pamiątek z okresu wojen-
nego, które warto upublicznić. 
Dzięki temu pokazana zostanie 
i udokumentowana prawda o 
tamtych czasach.

Kombatantom potrzebne 
jest duchowe wsparcie, pomoc 
i uznanie za to, że swoje mło-
de lata poświęcili dla Ojczyzny. 
Że narażali swoje zdrowie i ży-
cie. Szkoda, że dokonania Bata-
lionów Chłopskich szły w zapo-
mnienie. Trzeba więc, by pamięć 
o tej formacji przetrwała i była 
kontynuowana przez pokolenia.

– Współtworzyliśmy polskie 
państwo podziemne z takimi or-

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
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Lekcja historii 
przy opłatku 

niego każda chwila. Lubi aktyw-
ność intelektualną i fi zyczną.

– Udzielałyśmy jako pielę-
gniarki pomocy każdemu, kto 
jej potrzebował – mówi Krysty-
na Michalska-Jenek. – Niemiec 
leżał koło żołnierza Batalionów 
Chłopskich, Armii Krajowej lub 
partyzanta. Pomagałyśmy, bo li-
czył się człowiek. Zastanawiam 
się, skąd brała się w nas taka 
odwaga. Chyba nie zdawały-
śmy sobie sprawy, co może nas 
spotkać. Byliśmy młodzi, pełni 
ideałów i woli walki. Miałam to 
szczęście, że poznałam Stanisła-
wa Mikołajczyka, który gościł w 
moim rodzinnym domu.

Zdzisław Nowak, emeryto-
wany nauczyciel, członek Ba-
talionów Chłopskich, rozbawił 
wszystkich dowcipem. W ten 
sposób udowodnił, że poczucia 
humoru mu nie brakuje. W cza-
sie wojny przed wyjazdem na 
roboty do Niemiec był posądzo-
ny o sabotaż. Niemcy bili go w 
stodole. Czuł tylko pierwsze pięć 
uderzeń, potem jego ciało zdrę-
twiało. Ojciec patrząc jak mor-
dują mu syna poprosił o inter-
wencję austriackiego generała. 
Ten wstrzymał bicie. Ciało pana 
Zdzisława było czarne od ude-
rzeń kija.

Kombatanci Batalionów 
Chłopskich trzymają się razem. 
Została ich garstka. Spotykają 
się, pomagają sobie. Marzą, snu-
ją plany i cieszą się życiem. Za 
rok znowu przyjadą do Sielinka. 

ganizacjami jak Armia Krajowa 
i Narodowe Siły Zbrojne – mówi 
Eugeniusz Pacia, były poseł i 
wojewoda leszczyński z ramie-
nia Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego. – Niestety, Bata-
liony Chłopskie powołane przez 
ruch ludowy pozostają w cieniu. 
Tymczasem około 30 procent 
akcji bojowych w Polsce w cza-
sie okupacji było naszym dzie-
łem. Polskiej wsi, która okazała 
swoją ofi arność, należą się dzi-
siaj podziękowania.

Na spotkanie spod Jarocina 
przyjechał 87-letni Józef Nowak. 
Do Batalionów Chłopskich wstą-
pił jako szesnastolatek, dzięki 
temu zyskał tytuł Syna Pułku. Po 
wojnie został aresztowany i osa-
dzony w więzieniu w podzie-
miach Urzędu Bezpieczeństwa 
we Wrześni. To był zły czas, ale 

zahartował go i uodpornił. Po-
mimo swojego wieku może po-
chwalić się niezwykłą spraw-
nością fi zyczną. Jest studentem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
we Wrześni, uczy się języka an-
gielskiego, wyjeżdża na nauko-
we sympozja do różnych zakąt-
ków kraju. Sprawność intelektu-
alna umożliwia Józefowi Nowa-
kowi prowadzenie biura biegłe-
go rewidenta. Jeździ więc po Pol-
sce i wydaje opinie oraz raporty 
o działalności za cały rok w spół-
kach akcyjnych.

W znakomitej formie jest rów-
nież profesor Adam Górski. Po-
mimo dziewięćdziesiątki na kar-
ku nadal pracuje z doktorantami 
i rozwija się naukowo. Całą woj-
nę przeżył na Sądecczyźnie. Tam 
wstąpił do Batalionów Chłop-
skich. Ceni życie, ważna jest dla 

Przemawia Ryszard Napierała, prezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Z prawej 
Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Lekcja historii przy opłatku.
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Eugeniusz Pacia – były poseł 
i wojewoda leszczyński. 
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Dzielą się 
krwią
Klub HDK PCK „Lubonian-

ka” im. bł. Edmunda Boja-
nowskiego podczas akademii 
w sobotę 1 grudnia 2012 roku 
w sali Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu obchodził Dni 
Honorowego Krwiodawstwa 
PCK przypadające na dni od 22 
do 26 listopada. Na salę wnie-
siono sztandar „Lubonianki”. 
Prezes Jerzy Zieliński powitał 
gości, wśród których byli bur-
mistrz Lubonia Dariusz Szmyt 
i przewodniczący Rady Miasta 
Luboń Marek Samulczyk.

W tym dniu odbyła się rów-
nież wojewódzka akademia w 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, na 
której uhonorowano lubońskich 
krwiodawców: Roman Lewen-
doski otrzymał najwyższe wy-
różnienie PCK – Kryształowe 
Serce, natomiast Romanowi Est-
kowskiemu przyznano Hono-
rową Odznakę IV stopnia. Sze-
reg osób odznaczono też Ho-
norowymi Odznakami PCK, Od-
znakami Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
i Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi oraz medalami za szcze-
gólnie aktywne dawstwo krwi. 
Wręczono upominki wetera-
nom „Lubonianki”: Tadeuszowi 
Nawrotowi, Jerzemu Stoińskie-
mu, Bronisławowi Tomkowiako-
wi, Tadeuszowi Kowalczykowi i 
Stanisławowi Sobkowskiemu.

Burmistrz Dariusz Szmyt 
przypomniał, że Klub „Lubo-
nianka” ma tytuł „Zasłużony dla 
miasta Lubonia”. Podkreślił, że 
krwiodawcy dzielą się krwią z 
dobroci serca. Marek Samul-
czyk powiedział, że bez przeka-
zanej krwi nie byłoby niektórych 
osób między zebranymi na aka-
demii i w społeczeństwie. Prezes 
Jerzy Zieliński podziękował bur-
mistrzowi Dariuszowi Szmytowi 
za wsparcie fi nansowe udziela-
ne „Luboniance”. 

W środę 5 grudnia 2012 
roku w Centrum Kongre-

sowo-Dydaktycznym Uniwer-
sytetu Medycznego imienia 
Karola Marcinkowskiego przy 
ulicy Przybyszewskiego 37 
Urząd Miasta Poznania zorga-
nizował uroczystą doroczną, 
trzynastą galę „Poznański Wo-
lontariusz Roku 2012”. 

– Zwiększająca się licz-
ba osób, które chcą działać w 
ramach wolontariatu dowo-
dzi, że wciąż potrafi my otwie-
rać się na drugiego człowieka 
i bezinteresownie pomagać in-
nym – mówił podczas otwar-
cia gali wiceprezydent Pozna-
nia Jerzy Stępień. 

Na uroczystości prócz nagro-
dzonych w konkursie „Poznań-
ski Wolontariusz Roku 2012” 
wyróżniono również osoby za-
angażowane w niesienie po-
mocy słabszym. Odznaczenia 
nadane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego na 
wniosek Wojewody Wielkopol-
skiego wręczał Wicewojewoda 
Wielkopolski Przemysław Pa-
cia. Złoty Krzyż Zasługi otrzy-
mała koordynator wolontariatu 
w Hospicjum „Palium” Barbara 
Grochal, członek Drużyny Szpi-
ku Maria Homan, Elżbieta Żu-
rek – pierwsza Polka, która po-
nad dekadę temu została daw-

Robert
Wrzesiński
RRR
WWW
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POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2012 

Nagrodzeni 
za otwarte serca

cą szpiku dla osoby z zagrani-
cy i prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Komornikach Bog-
dan Maćkowiak. Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymała szefowa Dru-
żyny Szpiku Dorota Raczkie-
wicz, dyrektor Przedszkola Spe-
cjalnego „Orzeszek” Jacek Kielin, 
major Tomasz Ogrodniczuk, dy-
rektor Stowarzyszenia „Na Tak” 
Renata Pudełko i kierownik Ga-
lerii „Tak” Anna Leonowicz. Brą-
zowy Krzyż Zasługi dostał dzia-
łacz społeczny Janusz Rau, pre-
zes Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych w Pławcach Artur 
Zys i niepełnosprawny miłośnik 
podróży Przemysław Kowalik.

Chwilę po nadaniu odzna-
czeń nastąpił kolejny donio-
sły moment: wręczenie statu-
etek i rozstrzygnięcie konkur-
su „Poznański Wolontariusz 
Roku 2012”. W kategorii mło-
dzieżowej tytuł ten otrzyma-
ła Marta Jeżewska, w katego-
rii 50+ Anna Lemańska, w ka-
tegorii zespołowej Fundacja 
„Głosem dla zwierząt”, w kate-
gorii sportowej Fundacja „Fio-
na”, a w kategorii indywidual-
nej siostra Faustyna Hipnaro-
wicz. Wyróżnienie otrzyma-
ła Sandra Kopeć, Stowarzy-
szenie Grand Prix Poznania i 
„Motyli wolontariat” – wolon-
tariusze akcyjni Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatyw-
nej. Atrakcją wieczoru był 
koncert Mezo Team. 

KAROLINA KASPRZAK
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Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP 
z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego otrzymuje 

Bogdan Maćkowiak. Z lewej Elżbieta Żurek i Maria Homan. 

O roli „Motylego wolontariatu” mówi Barbara Grochal.

Tytuł „Wolontariusz Roku 
2012” w kategorii sportowej 

otrzymali wolontariusze 
Fundacji „Fiona”.
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We wtorek 4 grudnia, po-
mimo śniegu i mrozu, do 

Auli Uniwersytetu imienia Ada-
ma Mickiewicza przy ulicy Wie-
niawskiego w Poznaniu dotar-
ło mnóstwo ludzi. W ten wyjąt-
kowy wieczór Fundacja „Ser-
ce dla Poznania” zaprosiła na 
koncert charytatywny, z które-
go całkowity dochód przezna-
czono na rozbudowę Hospi-
cjum „Palium”. Na ten cel Fun-
dacja przekazała również czek 
o wartości 17 tysięcy złotych.

Wyjątkowy nastrój udzielił 
się publiczności już na począt-
ku spotkania. Kiedy prezes Fun-
dacji wicewojewoda Przemy-
sław Pacia opowiadał o zmaga-
niach młodych ludzi z chorobą 
nowotworową, trudno było kryć 
wzruszenie. 

Władze Fundacji „Serce dla 
Poznania” przyznały nagrodę 
„Inicjatywy 2012” poznańskie-
mu Muzeum Broni Pancernej, 
które działa w Centrum Szko-
lenia Wojsk Lądowych imienia 
Hetmana Polnego Koronnego 

Zrzeszenie Studentów Nie-
pełnosprawnych UAM „Ad 

Astra” Uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu wspólnie z Humanity in Ac-
tion Polska, zorganizowało II 
Ogólnopolską Konferencję Stu-
dentów z Niepełnosprawno-
ściami. Patronat nad tym wyda-
rzeniem objęli Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Parlament Stu-
dentów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i prorektor UAM do spraw 

studenckich profesor Zbigniew 
Pisarczyk.

Konferencja trwała od 30 li-
stopada do 1 grudnia. Jej ha-
sło brzmiało „Konwencja ONZ o 
Prawach Osób Niepełnospraw-
nych i jej wpływ na życie co-
dzienne osób z niepełnospraw-
nościami.” Poruszono m.in. 
kwestie dotyczące zmian i wy-
zwań związanych z ratyfi kowa-
ną przez Polskę Konwencją ONZ 
i jej wpływem na akademickie 

kształcenie osób z niepełno-
sprawnościami. Uczestnicy dys-
kutowali wyzwaniach, jakie nie-
sie ze sobą ratyfi kowanie kon-
wencji w kontekście akademic-
kiego kształcenia osób niepeł-
nosprawnych, co z kolei ma bez-
pośrednie przełożenie na kształ-
towanie ich postaw wobec ży-
cia społecznego, gospodarczego 
oraz politycznego.

Temat ten budzi kontrowersje 
bowiem Polska jako jeden z nie-

wielu krajów w Europie nie ra-
tyfi kowała tego dokumentu. Na 
konferencję zaproszono specja-
listów zajmujących się zagad-
nieniami edukacji osób z dys-
funkcjami, podnoszenia świa-
domości społecznej, wizerun-
ku osób z ograniczoną spraw-
nością, komunikacji z osobami z 
różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami oraz przedstawicie-
li zrzeszeń studentów niepełno-
sprawnych. awa

Kiedy ratyfi kacja Konwencji ONZ?

KONCERT CHARYTATYWNY FUNDACJI „SERCE DLA POZNANIA” 

Pamięć o chorych 
i potrzebujących
Stefana Czarnieckiego. Statuet-
kę przedstawiającą dwa kozioł-
ki (dzieło prezesa Wielkopol-
skiego Związku Artystów Rzeź-
biarzy Anny Słonki-Moskwa) w 
imieniu Muzeum odebrał z rąk 
Przemysława Paci major To-
masz Ogrodniczuk. 

Nagroda została przyznana 
za zaangażowanie w odnawia-
nie zabytkowego sprzętu woj-
skowego, który po gruntow-
nej renowacji trafi a do Muzeum 
Broni Pancernej i za każdym ra-
zem wzbudza szerokie zainte-
resowanie odwiedzających. 
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Ważnym elementem wyda-
rzenia było przekazanie cze-
ku na rozbudowę Hospicjum 
„Palium” przez Wicewojewodę 
na ręce profesora Jacka Łucza-
ka. W podziękowaniu za ofi ar-
ność koordynator wolontariatu 
hospicyjnego Barbara Grochal 
wręczyła Przemysławowi Paci 
ogromne serce. Stanowiło ono 
symbol, że choć czas pędzi co-
raz szybciej, nie zapominamy 
o chorych i potrzebujących. 

Zespół „Lavita Quartet” za-
grał tango, które zatańczyli Ju-
lia Michalak i Paweł Tomko-
wiak. Gwiazdą wieczoru był 
zespół „Audiofeels”. Po koncer-
cie artyści podpisywali płyty. W 
holu można było zakupić pra-

Prezes Fundacji „Serce dla Poznania” Przemysław Pacia wręczył 
statuetkę majorowi Tomaszowi Ogrodniczukowi.

Czek o wartości 17 tysięcy złotych na ręce 
profesora Jacka Łuczaka przekazuje Wicewojewoda Wielkopolski 

Przemysław Pacia. W podziękowaniu za ofi arność 
Barbara Grochal wręcza symboliczne serce. 

Koncertuje zespół „Audiofeels”.

ce wykonane przez podopiecz-
nych Hospicjum „Palium”. 

KAROLINA KASPRZAK
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Około 250 osób niepełno-
sprawnych, kilkadziesiąt 

rodzin, środowisk lokalnych 
i partnerskich grup wspiera-
jących, usługi dla podmiotów 
ekonomii społecznej, powsta-
nie i profesjonalizacja orga-
nizacji pozarządowych, zało-
żenie kilku nowych spółdziel-
ni socjalnych – to wstępny bi-
lans dwóch lat funkcjonowania 
Centrum Ekonomii Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych (CE-
SON). Centrum, realizowane 
w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecz-
nej w Poznaniu, stanowi jedno 
z najważniejszych przedsię-
wzięć Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej Fundacji im. 
Królowej Polski św. Jadwigi.

PRACA Z GRUPAMI 
INICJATYWNYMI

Udział w CESON odbywa się 
w kilku etapach, składających 
się na proces prowadzący do 
założenia podmiotów ekono-
mii społecznej. Pierwszy etap 
to spotkanie z doradcą, pod-
czas którego uczestnicy zapo-
znają się z projektem, zasa-
dami współpracy oraz harmo-
nogramem działań. Następnie 
chętni kierowani są na szko-
lenie podstawowe, którego ce-
lem jest dostarczenie wiedzy 
dotyczącej zakładania i prak-
tyki funkcjonowania podmio-
tów ekonomii społecznej. Za-
jęcia w grupach prowadzone 
są w formie dyskusji i ćwiczeń, 
by łatwiej było zrozumieć i za-
pamiętać zagadnienia z zakre-
su prawa, specyfi ki funkcjono-
wania spółdzielni socjalnych, 
zasad prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Szkolenie 
wypełnia jeszcze jeden bar-
dzo ważny cel, a mianowicie 
uczy pracy w zespole. Uczest-
nicy nabywają nowe kompe-
tencje, takie jak umiejętność 
komunikacji, prezentacja wła-
snych pomysłów i poglądów, 
a także efektywne rozwią-
zywanie konfl iktów. Pierw-

Centrum Ekonomii 
Niepełnosprawnych 

sze szkolenie kończy się bar-
dzo konkretnymi ustaleniami 
– uzgodniony zostaje precyzyj-
ny plan działania, wyznaczo-
ne są zadania dla grupy i po-
szczególnych osób oraz usta-
lane terminy ich realizacji.

Jak pokazało życie, udział osób 
niepełnosprawnych w szko-
leniach organizowanych w ra-
mach CESON przyniosło wy-
mierne korzyści, a przykła-
dy kilku już założonych spół-
dzielni socjalnych to dowód 
na sukces zarówno organiza-
torów, jak i uczestników. Dla 
wielu z nich współtworzenie 
spółdzielni socjalnej to wiel-
ka szansa na normalne i godne 
życie. Pokonali oni jedną z licz-
nych barier na swojej drodze. 
Z pewnością jeszcze wiele pra-
cy przed nimi, ale podjęli wy-
zwanie i są na dobrej drodze, 
by poznać smak satysfakcji za-
wodowej i życiowej niezależ-
ności. W ostatnim okresie dzię-
ki Centrum Ekonomii Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych 
powstały w Wielkopolsce na-
stępujące spółdzielnie socjal-
ne: Spółdzielnia Socjalna PO-

MOST w Kępnie, Spółdzielnia 
Socjalna GRODZKA w Koninie, 
Spółdzielnia Socjalna SILEN-
CE w Kaliszu, Spółdzielnia So-
cjalna POMOCNA DŁOŃ w Bor-
ku Wielkopolskim, Spółdziel-
nia Socjalna ATU w Czempiniu, 
a kilka kolejnych powstanie 
w najbliższym czasie. Przykła-
dowe podmioty ekonomii spo-
łecznej, będące wynikiem dzia-
łalności Centrum, będą przed-
stawiane w kolejnych nume-
rach „Filantropa”.

PARTNERSTWA
LOKALNE

Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Poznaniu jako 
partner projektu CESON realizu-
je działania polegające na two-
rzeniu grup partnerskich, sprzy-
jających i wspierających róż-
ne ciekawe inicjatywy w śro-
dowisku osób niepełnospraw-
nych. Grupy te roboczo zostały 
nazwane grupami wspierający-
mi. Ich uczestnicy spotykali się 

W Słupcy.
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Społecznej Osób
po dwóch latach…
w niemal wszystkich wielkopol-
skich powiatach w celu opraco-
wania planów wsparcia otocze-
nia osób niepełnosprawnych.

Zazwyczaj w skład gru-
py wspierającej wchodzą oso-
by związane ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych. 
Wśród nich dominują przedsta-
wiciele jednostek samorządu 
terytorialnego (PCPR, OPS), or-
ganizacji pozarządowych, cza-
sami osoby duchowne i przed-
siębiorcy. Szczególnie ważny 
jest udział przedstawicieli fi rm 
lokalnych, co bywa w praktyce 
bardzo trudne do zorganizowa-
nia. Łatwiej jest, gdy środowi-
sko współpracuje już od dawna 
lub gdy na danym terenie dzia-
ła lider, który potrafi  przyciągnąć 
do współpracy różne środowi-
ska, także przedsiębiorców. Są 
już takie miejsca w Wielkopol-
sce, w których powstały part-
nerstwa złożone z trzech śro-
dowisk: organizacji pozarządo-

wych, samorządów i przedsię-
biorców. Na spotkaniach lokal-
nych grup wspierających pro-
wadzone były konsultacje z do-
radcami w projekcie. Często to 
grupa określała tematykę kon-
sultacji i pod tym kątem było or-
ganizowane spotkanie. Ta bez-
pośrednia forma debaty z eks-
pertem (swoich specjalistów od-
delegowała Fundacja im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi) prowa-
dzona w miejscu działania zain-
teresowanych osób okazała się 
bardzo dobrą drogą. Wiele osób, 
uzyskując odpowiedzi na swoje 
pytania, umawiało się na dalsze 
konsultacje z doradcą. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szyły się konsultacje prawne po-
łączone z poradami dotyczący-
mi zakładania i prowadzenia 
spółdzielni socjalnej.

Istnieje duże zapotrzebo-
wanie na wiedzę i informacje, 
szczególnie w tych miejscach, 
gdzie nowoczesne działania 

w ekonomii społecznej są jesz-
cze nieznane. Jest to pole do 
zagospodarowania, przede 
wszystkim dla organizacji poza-
rządowych, podmiotów wspie-
rających osoby niepełnospraw-
ne, których zadaniem będzie 
promocja takich działań, któ-
re przyczynią się do pozyskania 
wielu aktorów lokalnej sceny 
polityczno-biznesowej, wspie-
rających rozwój nowoczesnej 
ekonomii społecznej.

WIZYTY STUDYJNE
Elementem promocyjnym 

dobrych praktyk w dziedzi-
nie ekonomii społecznej są 
w Centrum Ekonomii Spo-
łecznej Osób Niepełnospraw-
nych wizyty studyjne. Uczest-
nicy grup wspierających mie-
li okazję przyjrzeć się cieka-
wym przykładom w całej Pol-
sce. Być może uda się im do-
bre przykłady przenieść na 
swój lokalny grunt. Wizyty stu-

dyjne to okazja spojrzenia od 
praktycznej strony na istnie-
jące podmioty ekonomii spo-
łecznej. Rozmowy z ich inicja-
torami i nawiązanie kontak-
tów, mogą się okazać cenne 
w przyszłości.

CESON 
NAGRODZONY

Dzięki realizacji działań 
Centrum Ekonomii Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych 
w Województwie Wielkopol-
skim, Samorząd otrzymał na-
grodę i tytuł „Samorząd rów-
nych szans” w ogólnopolskim 
konkursie organizowanym 
przez Fundację Instytut Roz-
woju Regionalnego za dobre 
rozwiązania w dziedzinie eko-
nomii społecznej osób niepeł-
nosprawnych. O tym szczegól-
nym wyróżnieniu pisaliśmy już 
na łamach „Filantropa”.

WERONIKA JANASZEK
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Nadzieje na poszerzenie 
grona animatorów eko-

nomii społecznej o wyśmieni-
tych znawców dziedziny zosta-
ły spełnione. Wysoko podnie-
siona poprzeczka już podczas 
pierwszego z cyklu spotkań 
motywowała ekspertów Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi do fachowego, satys-
fakcjonującego merytorycznie 
i metodologicznie przygotowy-
wania zajęć. W czasie szko-
lenia padła niezliczona licz-
ba pytań, często bardzo trud-
nych, prowokujących do dys-
kusji, przeprowadzono wiele 
warsztatów, dzięki którym ani-
matorzy poszerzali zakres wie-
dzy i ćwiczyli niezbędne umie-
jętności. Po trzech miesiącach 
wspólnej pracy nadszedł czas 
podsumowania Szkoły Anima-
torów Przedsiębiorczości i Eko-
nomii Społecznej.

Dziesięć dwudniowych spo-
tkań dwóch grup, sześćdziesiąt 
godzin spędzonych na rozmo-
wach, dyskusjach, warsztatach, 
dziewięciu ekspertów prowa-
dzących zajęcia, wizyta studyj-
na, wreszcie – trzydziestu ośmiu 
animatorów ekonomii społecz-
nej, którzy od tej pory mogą le-
gitymować się zaświadczeniem 
o ukończeniu szkolenia. Szko-
ła Animatorów Przedsiębiorczo-
ści i Ekonomii Społecznej, re-
alizowana w ramach projektu 
„Podnoszenie kwalifi kacji kadr 
pomocy i integracji społecznej 
w Wielkopolsce” Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu, współfi nansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, przygotowała 
uczestników do pracy z osoba-
mi wykluczonymi i zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym.

BOGACTWA TREŚCI
O wartości szkolenia świad-

czy wiele elementów. Po pierw-
sze, spotkanie ludzi na co dzień 
pracujących w różnych insty-
tucjach i organizacjach. Wśród 
uczestników znalazły się osoby 
zatrudnione w ośrodkach pomo-
cy społecznej, warsztatach tera-
pii zajęciowej, zakładach aktyw-
ności zawodowej, fundacjach 
i stowarzyszeniach. Dzięki temu 
już samo przebywanie razem 
było okazją do wymiany do-
świadczeń, zdobycia wiedzy na 
temat funkcjonowania poszcze-
gólnych organizacji. Warto za-
znaczyć, że uczestnicy chcą po-
zostać ze sobą w kontakcie, na-
wiązywać współpracę i wspól-
nie podejmować działania w ob-
szarze ekonomii społecznej.

Po drugie, zajęcia obejmowa-
ły różnorodną tematykę, pro-
wadzone były przez specja-

Nowe grono 
ekonomii 

listów, którzy na polu ekono-
mii społecznej działają od lat. 
Uczestnicy szkolenia spotkali 
się m.in. z psychologiem, socjo-
logiem, prawnikiem czy eksper-
tem ds. fi nansowych. Podczas 
wizyty studyjnej (zorganizowa-
nej w ramach projektu Wielko-
polskie Centrum Ekonomii Soli-
darności) animatorzy odwiedzili 
podmioty ekonomii społecznej, 
w których mieli okazję poroz-
mawiać z osobami zarządza-
jącymi tymi jednostkami oraz 
z samymi pracownikami. Do-
wiedzieli się, jakie cele społecz-
ne spełniają przedsiębiorstwa, 
jak radzą sobie z różnymi pro-
blemami. Zdobyta tu wiedza ma 
w przyszłości pomóc uczestni-
kom szkolenia zdecydować, któ-
re z odwiedzonych podmiotów 
potrzebne są w ich gminach.

TRENOWANE 
UMIEJĘTNOŚCI,
ZDOBYWANA
WIEDZA

W ekonomii społecznej nie-
zwykle ważną funkcję pełnią 
nawiązywane partnerstwa. To 
za ich sprawą podejmowane 
działania przynoszą oczekiwa-
ne, satysfakcjonujące rezulta-
ty. Jak zbudować sieć partnerstw 
w gminie, jakie kroki podjąć na 
drodze do utworzenia podmiotu 

Horyzonty ekonomii społecznej – podsumowanie wiedzy.

Jak skutecznie rozmawiać – warsztaty.

Rozmowy z prawnikiem.
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animatorów 
społecznej 

wać go do oczekiwań i potrzeb 
uczestników.

Drugie spotkanie zatytułowa-
ne było „Inicjowanie i zakładanie 
przedsiębiorstwa społecznego: 
praca z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym”. Pra-
ca z przyszłymi twórcami pod-
miotów ekonomii społecznej jest 
procesem długofalowym. Na po-
czątku musi powstać grupa. W tej 
fazie z inicjatorami pracuje psy-
cholog, który pobudza mecha-
nizmy tworzenia się grupy, ob-
jaśnia je uczestnikom. Podczas 
warsztatów psycholog odsłonił 
swój warsztat przed animato-
rami – pokazał, jakie ćwiczenia 
warto przeprowadzić, by człon-
kowie grupy uświadomili sobie 
jej rolę. Z kolei zajęcia prowa-
dzone przez socjologa podkre-
śliły wagę efektywnej komunika-
cji, wolnej od osądzania i uprze-
dzeń. Zaprezentowane też zosta-
ły ćwiczenia, za sprawą których 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym mogą poczuć się 
wartościowymi ludźmi, tworzą-
cymi unikatowe przedmioty, np. 
biżuterię. Taki sposób pobudza-
nia do aktywności (uświadomie-
nie swojej wartości) jest podsta-
wową umiejętnością, jaką powi-
nien posiadać animator.

Podczas trzeciego zjazdu ani-
matorzy przedstawili swoje py-
tania i wątpliwości dotyczące 
ustawy o zatrudnieniu socjal-
nym i ustawy o spółdzielniach 
socjalnych prawnikowi. Dzięki 
wspólnemu pochyleniu się nad 
treścią obu ustaw uczestnicy 
szkolenia zrozumieli znaczenie 
poszczególnych zapisów i do-
wiedzieli się, w jaki sposób moż-
na wykorzystywać te dokumen-
ty podczas tworzenia spółdziel-
ni socjalnych czy centrów inte-
gracji społecznej w swoich gmi-
nach. O zasadach funkcjonowa-
nia CIS, korzyściach dla osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym, płynących z przynależ-
ności do niego animatorzy usły-
szeli od osoby eksperta, prowa-
dzącego taką jednostkę.

W pracy animatora ekonomii 
społecznej dokumenty strate-
giczne na poziomie wojewódz-
kim stanowią jedno z ważniej-
szych narzędzi pracy. O roli stra-

tegii wojewódzkich w podejmo-
waniu działań na polu przed-
siębiorczości społecznej mówił 
ekspert, który obecny był pod-
czas tworzenia dokumentów. 
Przeprowadził także warszta-
ty obrazujące rolę partnerstw 
w ekonomii społecznej, bez któ-
rych trudno jest osiągnąć wy-
mierne rezultaty. Od specjali-
sty do spraw fi nansowych ani-
matorzy dowiedzieli się, w jaki 
sposób pozyskiwać fundusze 
na prowadzenie podmiotów 
ekonomii społecznej. Podzie-
leni na podgrupy uczestniczyli 
w warsztatach z pisania projek-
tów – umiejętności, która uła-
twia zdobywanie pieniędzy na 
działalność przedsiębiorstwa. 
Powyższe tematy stanowiły me-
rytoryczny zakres przedostat-
niego spotkania Szkoły Anima-
torów Przedsiębiorczości i Eko-
nomii Społecznej.

„Perspektywy ekonomii spo-
łecznej” – pod takim tytułem 
przebiegły zajęcia ostatniego, 
piątego dwudniowego zjazdu. 
Uczestnicy najpierw dyskuto-
wali nad Krajowym Programem 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
nad jego znaczeniem i zmiana-
mi, które ze sobą niesie. Klam-
rą zamykającą szkolenie był po-
wrót do pierwszych zajęć i pla-
nowania nawiązywania part-
nerstw w gminach. Animatorzy 
otrzymali praktyczne wskazów-
ki, jak rozmawiać z przedstawi-
cielami władz samorządowych, 
biznesu i osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym, by 
włączyli się do podejmowanych 
działań. Wspólnie wypracowa-
li katalog argumentów przy-
datnych podczas rozmów z re-
prezentantami poszczególnych 
grup. W dalszej części wcielili 
się w role i próbowali wzajem-
nie nakłaniać się do współpra-
cy, wykorzystując przy tym różne 
argumenty i strategie rozmowy.

BĘDZIE WIĘCEJ?
Szkołę Animatorów Przedsię-

biorczości i Ekonomii Społecz-
nej zakończyło rozdanie certy-
fi katów. W drugiej grupie obec-
ny był przy tej okazji przedstawi-
ciel ROPS, który wyraził nadzie-
ję o korzyściach, jakie uczestnicy 
zaczerpnęli z udziału w projek-
cie. Żegnając się z organizatora-
mi – reprezentantami Fundacji 
im. Królowej Polski św. Jadwigi, 
animatorzy mówili: „Chcieliby-
śmy wziąć udział w podobnym 
szkoleniu w przyszłym roku, 
podczas którego dokonalibyśmy 
ewaluacji naszych działań. War-
to by było znów się spotkać i po-
rozmawiać o tym, co udało nam 
się osiągnąć”.

KATARZYNA DOBICKA

ekonomii społecznej, z kim roz-
mawiać o współpracy – tego do-
wiadywali się uczestnicy Szko-
ły Animatorów Przedsiębiorczo-
ści i Ekonomii Społecznej pod-
czas pierwszego zjazdu. Nie 
tylko zdobyli teoretyczną wie-
dzę, lecz także stworzyli mode-
le partnerstw dla swoich środo-
wisk lokalnych, które następ-

nie były wspólnie omawiane 
i dopracowywane. Jak się oka-
zało, możliwości współpracy jest 
bardzo wiele, a to stanowi dobry 
punkt wyjścia do dalszych dzia-
łań. Ten pierwszy zjazd pozwo-
lił też prowadzącym – ekspertom 
Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi – zweryfi kować program 
pozostałych spotkań i dostoso-

Warsztaty z socjologiem.

Warsztat pisania projektów.

Więzi grupowe – zajęcia z psychologiem.
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W niedzielne popołudnie 9 
grudnia 2012 roku w swa-

rzędzkim Gimnazjum nr 3 im. 
Polskich Noblistów odbył się po 
raz dwudziesty drugi „Bal z Mi-
kołajami”. Uroczystego otwar-
cia dokonała Pani Barbara Ku-
charska – prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka w 
Swarzędzu.

Część artystyczną rozpoczę-
li tancerze z Integracyjnego Ze-
społu Folklorystycznego „Cepe-
lia Poznań”. Byliśmy świadkami 
prawdziwej integracji na scenie. 
W każdej z par tańczyła osoba 
poruszająca się na wózku. Mo-
gliśmy podziwiać takie tańce lu-
dowe jak: kujawiak, mazur, obe-
rek czy polonez.

Następnie odbyło się wręcze-
nie odznaczeń „Przyjaciela Sto-
warzyszenia”. Wyróżnienie za 
serce, przyjaźń i ciepło okazywa-
ne podopiecznym i organizowa-
nie pomocy materialnej otrzy-
mała (nie kryjąca wzruszenia) 
Halina Benedyk. Natomiast za 
zrozumienie potrzeb osób nie-

W dniu 7 grudnia 2012 roku 
nasz Warsztat Terapii Za-

jęciowej w Swarzędzu po raz 
jedenasty został zaproszo-
ny przez zaprzyjaźnioną szko-
łę Fundacji EKOS do udziału w 
sportowej zabawie. Całą opra-
wę oraz wszystkie konkuren-
cje przygotowali uczniowie z 
liceum pod opieką swoich na-
uczycieli.

Rozpoczęcia zawodów doko-
nał dyrektor szkoły Witold Gro-
madzki wraz z przewodniczącą 
naszego Stowarzyszenia Przy-

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Mikołajkowa Olimpiada w EKOS-ie

Bal z Mikołajami 

jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka Barbarą Ku-
charską. Przysięgę w imieniu 
wszystkich sportowców złożyły 
Agata Kiejdrowska i Agnieszka 
Soporowska. Następnie wraz z 
wolontariuszami ruszyliśmy na 
stanowiska sportowe „Mikołaj-
kowej Olimpiady”. Każdy z nas 
miał okazję zmierzyć się w 12 
konkurencjach. Były to: slalom z 
krążkiem do hokeja, rzut do ko-
sza, strzał do bramki, rzut ringo 
do celu, stanowisko manualne, 
przejście pod tyczką, skakanka, 
przejście przez szarfę, siatków-
ka.

Na zakończenie każdy ze 
sportowców otrzymał słodkie 
upominki. Wszyscy sportow-
cy, wolontariusze i nauczycie-
le utworzyli krąg i odśpiewali 
nasz stowarzyszeniowy hymn 

pełnosprawnych, przyjaźń i po-
moc fi nansową na działalność 
rehabilitacyjno-terapeutyczną 
– prezes fi rmy UTAL Jacek Woj-
ciechowski.

Po wręczeniu odznaczeń na 
scenie pojawiła się Halina Be-
nedyk. Piosenkarka porwa-
ła wszystkich do tańca, śpie-
wając swoje największe prze-
boje „Mamy po 20 lat” i „Fron-
tiera”. Z kolei do melodii utwo-
ru „Dzwonku dzwoń” tańczyli 
uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Swarzędzu.

Pani Barbara Kucharska uho-
norowała dyplomami i książecz-
kami wolontariuszy, pomagają-
cych bezinteresownie dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej. 
W podziękowaniu na scenie za-
śpiewali dla nich uczestnicy z 
WTZ w Swarzędzu.

Jak co roku odbyła się licyta-
cja „Chatki z piernika”, dochód 
z której przeznaczony jest na 
rzecz najbardziej potrzebują-
cych uczniów Gimnazjum nr 3 w 
Swarzędzu. Licytację wygrał Ja-
cek Wojciechowski – prezes fi r-
my UTAL.

Na zakończenie odbyła się za-
bawa taneczna, którą poprowa-
dził zespół Roberta Olszewskie-
go. W międzyczasie uczestni-
kom imprezy rozdawano świą-
teczne paczki. W rolę Mikołajów 
w tym roku wcielili się pracow-
nicy fi rmy BLUM – za co serdecz-
nie im dziękujemy.

Obecnością na „Balu z Mi-
kołajami” zaszczycili nas m.in.: 
Elżbieta Bijaczewska – dyrek-
tor PCPRu, Anna Tomicka – bur-
mistrz Swarzędza i Marian 

Szkudlarek – przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Dziękujemy za pomoc fi nan-
sową dzięki, której mogliśmy 
zorganizować bal i paczki ze 
słodyczami, Powiatowemu Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu i Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu. Dziękuje-
my za gościnę Dyrekcji Gimna-
zjum nr 3, za słodycze burmistrz 
Annie Tomickiej, Barbarze Anto-
niewicz, Krzysztofowi Wróblo-
wi z fi rmy „Połysk”, Elizie Krau-
ze i wolontariuszom z Gimna-
zjum w Zalasewie, Annie Kry-
siak, wolontariuszom-pracowni-
kom fi rmy Blum, Jadwidze Banaś 
i Zespołowi Tańca Integracyjne-
go „Cepelia” z Poznania.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 
MICHAŁ OGONIAK

„Jaka siła jest w splecionych 
mocno dłoniach”. Dziękuje-
my Fundacji Edukacji Społecz-

nej „EKOS” za długoletnią przy-
jaźń i miłą atmosferę podczas 
igrzysk. 
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Podczas II Wielkopolskiego 
Forum Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 22 listopada 2012 
roku Barbara Kucharska – 
prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka w Swarzę-
dzu, odebrała puchar i nagro-
dę za zajęcie I miejsca w kon-
kursie na najlepszą akcję spo-
łecznie użyteczną.

Konkurs organizowany był w 
ramach Projektu: „Każdy Inny! 
Wszyscy Równi! Promocja po-
zytywnych postaw wobec osób 
z niepełnosprawnością”, przez 
Wielkopolską Radę Koordyna-
cyjną Związek Organizacji Po-
zarządowych w Poznaniu.

Z wielu akcji społecznie uży-
tecznych realizowanych przez 
nasze Stowarzyszenie i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej na po-
trzeby konkursu przedstawili-
śmy naszą współpracę z Kato-
lickim Ośrodkiem Wychowania 
i Terapii Uzależnień w Wierze-
nicy.

Na początku ubiegłego roku 
Barbara Kucharska zwróciła 
się do kierownika ośrodka w 
Wierzenicy – księdza Walde-
mara Twardowskiego z pyta-
niem o współpracę. Polegała-
by ona na możliwości świad-
czenia pomocy przez wycho-
wanków ośrodka osobom nie-
pełnosprawnym z naszego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Ksiądz Waldemar zgodził się i 
od maja 2011 roku do Swarzę-
dza zaczęli przyjeżdżać pierw-
si wolontariusze. Młodzież z 
Wierzenicy odwiedza nas 1, 2 
razy w tygodniu i pomaga w te-
rapii osób niepełnosprawnych. 
Jest to głównie pomoc indywi-
dualna – konkretnej osobie.

Odbywa się w każdej z pra-
cowni. W pracowni stolarskiej 
wolontariusze pomagają m. 
in. w szlifowaniu i malowa-
niu prac wykonywanych przez 
uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. W pracowniach 
krawieckiej i plastycznej asy-
stują mniej sprawnym fi zycz-
nie osobom w twórczości arty-
stycznej. W pracowniach kom-
puterowej i technik różnych 
pomagają niepełnosprawnym 
w rozwiązywaniu różnych ćwi-
czeń i zadań. Raz w tygodniu 
uczestnicy warsztatu wycho-
dzą na salę gimnastyczną. Wo-
lontariusze bardzo chętnie gra-
ją z nimi w piłkę nożną, koszy-
kówkę czy siatkówkę.

– Podopiecznym naszego 
warsztatu jest to bardzo po-
trzebne – mówiła Barbara Ku-
charska. Niepełnosprawnym 
kontakt z drugim człowiekiem 
daje dużo radości. Przychodzą-
cy do nas wolontariusze są od-

PIERWSZA NAGRODA DLA SWARZĘDZA NA II WIELKOPOLSKIM 
FORUM WTZ

Pomagając im 
– pomagam sobie
powiedzialni. Można na nich 
polegać. Początkowo w mło-
dzieży z Wierzenicy można 
było wyczuć lęk przed innością 
i odpowiedzialnością pracy z 
osobami niepełnosprawnymi. 
Wolontariusze jednak bardzo 
szybko się zaadaptowali w na-
szym warsztacie i przywiąza-
li do uczestników. Przyjeżdża-
ją pomagać nawet osoby, które 
zakończyły terapię i przebywa-
ją w hostelu”.

Katolicki Ośrodek Wychowa-
nia i Terapii Uzależnień, poło-
żony w Wierzenicy 17 kilome-
trów od Poznania w kierun-
ku Gniezna, zajmuje się le-
czeniem dzieci i młodzieży (w 
wieku od 14 do 21 lat) uzależ-
nionej od narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych. 
Ośrodek jest koedukacyjny i 
prowadzony w duchu warto-
ści chrześcijańskich. Przyjmuje 
młodzież wierzącą i niewierzą-
cą. Dysponuje 9 pokojami dla 
28 osób.

– Współpracy między Warsz-
tatem Terapii Zajęciowej i 
Ośrodkiem w Wierzenicy to 
dobrodziejstwo dla tej mło-
dzieży – mówi ksiądz Walde-
mar Twardowski. – Na ostat-
nim etapie trwającej osiemna-
ście miesięcy terapii szczegól-
nie potrzebna jest konfronta-
cja ze światem zewnętrznym. 
Zmianie musi ulec ich mental-
ność: stereotyp, że osoby teore-

tycznie słabsze są gorsze. Kon-
takt z niepełnosprawnymi daje 
młodzieży dużo odwagi i siły w 
ich życiu. Zmienia myślenie na 
temat niepełnosprawności. W 
nich samych rozwija empatię, 
asertywność oraz uczy komu-
nikacji z innymi. Niejednokrot-
nie podziwiają zasoby, umie-
jętności czy talenty osób nie-
pełnosprawnych. Ogromną sa-
tysfakcję i wiarę w siebie daje 
wolontariuszom możliwość 
pomocy i bycia potrzebnym. 
Dzięki temu osoby leczące się 
z uzależnienia mogą stać się 
dobrodziejami. W tym wszyst-
kim pomocne jest bardzo cie-
pło i bezpośredniość osób nie-
pełnosprawnych.

Prawie wszyscy podopiecz-
ni bali się pierwszego przy-
jazdu do Swarzędza. Pomoc-
ne okazały się jednak świadec-
twa kolegów i koleżanek, któ-
re miały już możliwość pomocy 
w pracy z niepełnosprawnymi. 
Świadomość, że inni dali radę 
– usuwała lęk przed niezna-
nym. Wolontariat budzi w pod-
opiecznych pozytywne emo-
cje. Pokazuje, że nie są obojęt-
ni na los innych. „Odkleja” od 
myślenia o sobie i swoich pro-
blemach. Widzą, że inni też co-
dziennie zmagają się z prze-
ciwnościami. Często zaszoko-
wani są prostotą radości oka-
zywanej im przez niepełno-
sprawnych.

O sukcesie całej akcji spo-
łecznie użytecznej świadczą 
wypowiedzi wolontariuszy z 
Katolickiego Ośrodka Wycho-
wania i Terapii Uzależnień:

– To, że mogę pomóc oso-
bom niepełnosprawnym, jest 
formą podziękowania za to, 
że kiedyś, gdy ja potrzebowa-
łam pomocy, była mi ona dana 
– mówi Ewa. – Gdy pomagam, 
czuję się potrzebna innym, i 
to chyba w tym jest najpięk-
niejsze: moja radość i uśmiech 
tych osób. Gdy im pomagam, 
również pomagam też sobie”.

– Pomoc osobom w warsz-
tacie to dla mnie po prostu 
spełnienie. Sprawia mi radość, 
gdy mogę dać drugiej oso-
bie coś od siebie – mówi Ka-
jetan. – Ja, osoba, która wcze-
śniej potrafi ła tylko brać, czę-
sto bez podziękowania. Zapła-
tą dla mnie jest uśmiech, ser-
deczność, sympatia – wszyst-
ko to, co otrzymuję od niepeł-
nosprawnych. Jest to dla mnie 
szkoła życia. Uczę sie od osób, 
które tutaj są – doświadczone 
przez los. A mimo to potrafi ą 
cieszyć się z drobnych rzeczy. 

– Początkowo byłem na „nie” 
– mówi Maciej. – Myślałem, że 
będzie ciężko i nie dam rady. 
Bałem się przyjazdu do Swa-
rzędza. Długo się przełamy-
wałem. Teraz traktuję ich jak 
normalnych ludzi. Uczyć Jacha 
(jednego z uczestników warsz-
tatu) to trudna rzecz. Przeła-
muję swoje zachowanie i wi-
dzę, jak ważna jest satysfakcja 
z pomocy. Pomagam i niczego 
nie oczekuję od nich. Zmienia 
się moje podejście do życia.

– W imieniu własnym, za-
rządu stowarzyszenia, ka-
dry warsztatu i naszych pod-
opiecznych – powiedziała Bar-
bara Kucharska – z całego ser-
ca dziękuję księdzu Waldema-
rowi Twardowskiego i wolon-
tariuszom za wzajemne ubo-
gacanie się w służbie drugie-
mu człowiekowi. 

ŁUKASZ CZAJKA 
INSTRUKTOR WTZ W SWARZĘDZU  F
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Wspomnienie 
o Januszu 
Korczaku

W czwartek 6 grudnia 2012 
roku Warsztat Terapii Za-

jęciowej w Swarzędzu został 
zaproszony do Szkoły Podsta-
wowej nr 5 na przestawienie 
poświęcone Januszowi Korcza-
kowi i jego dziełu „Król Maciuś 
Pierwszy”. 

Uczniowie klasy piątej przy-
bliżyli nam historię wybitnego 
pedagoga, który mówił: „nie ma 
dzieci, są ludzie”. Obejrzeliśmy 
sztukę przedstawiającą frag-
ment wspomnianej książki: po-
siedzenie sejmiku dziecięcego, 
którego przewodniczącym był 
sam król Maciuś. Po występie i 
poczęstunku nasza pani Basia i 
nauczyciele szkoły czytali frag-
menty książki „Króla Maciusia”. 

AGATA KIEJDROWSKA

Mali 
przyjaciele 

27 listopada 2012 roku go-
ściliśmy w Warszta-

cie Terapii Zajęciowej naszych 
małych przyjaciół z Przedszko-
la „Miś Uszatek” w Swarzędzu.

Po zwiedzeniu pracowni nasi 
goście zaśpiewali nam swoje 
piosenki. Odwdzięczyliśmy się 
dwoma naszymi utworami. Na 
pamiątkę wizyty w warsztacie 
goście otrzymali nasze wyroby 
ceramiczne, my natomiast otrzy-
maliśmy wykonaną przez dzieci 
podobiznę Misia Uszatka. Nato-
miast 3 grudnia odwiedziła nas 
dzieci z Przedszkola „Jarzębina”. 
Z zaciekawieniem oglądały nasz 
warsztat i to, co w nim robimy. 
Główną atrakcją wizyty było le-
pienie aniołów z gliny. Pozdra-
wiamy naszych małych przyja-
ciół.

MICHAŁ OGONIAK

SPROSTOWANIE 
W Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Swarzędzu jest nowoczesna 
winda, którą niepełnosprawni 
na wózkach inwalidzkich mogą 
wygodnie wjechać na piętro w 
celu załatwienia swoich spraw. 
Za błędną informację na ten te-
mat w ubiegłorocznym, grudnio-
wym wydaniu „Filantropa” („Z 
mojego bloga”, str. 19) najmoc-
niej władze Spółdzielni Miesz-
kaniowej przepraszam. 

MICHAŁ OGONIAK

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych 

został ustanowiony 3 grudnia 
20 lat temu. Od czterech lat o 
tym dniu pamiętają domow-
nicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzycho-
dzie. I tym razem uczczono 
ten dzień.

Domownicy ŚDS oraz człon-
kowie Stowarzyszenia dla 
Ochrony i Promocji Zdrowia 
Psychicznego „Bądźmy Razem” 
spotkali się w restauracji Stara 
Rozlewnia. Na spotkanie przy-
byli także zaproszeni goście: 
Burmistrz Międzychodu Roman 
Musiał, Przewodniczący Rady 
Miasta Zygmunt Mleczak, Kie-
rownik OPS Teresa Wleklik, Kie-
rownik PCPR Grażyna Wyremb-
ska, Sekretarz Starosty Grażyna 
Kiełbasa, Kierownik Klubu Se-
niora „Złoty Wiek” Mariola Ty-
burska, Przedstawiciel KIS Do-

6 grudnia od rana wyczuwa-
ło się na warsztatach tajem-

niczą atmosferę. Nikt nie mógł 
usiedzieć na miejscu. 

O godzinie 9 przy dźwiękach 
dzwonków zawitał do nas nie-
zwykły zaprzęg konny ze stad-
niny pana Szymanowskiego w 
Owińskach ze Śnieżynkami i 
oczekiwanym św. Mikołajem. 
Śmiechu i radości było wiele, ale 
rózga i tak znalazła zastosowa-
nie. Słodkich upominków wy-
starczyło dla wszystkich. Spon-
sorami były Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. 23 Lutego w Kozie-
głowach i fi rma AXOM-INVEST 
z Poznania. Także Kierownictwo 
WTZ przygotowało dla nas słod-
kości. W sympatycznej atmosfe-
rze spędziliśmy ten grudniowy 
dzień. MG 

Świetlisty dom słońca

Mikołajki w „Pawełku”

rota Mamet, Ksiądz Proboszcz 
Roman Grocholski. W spotka-
niu uczestniczyli wychowanko-
wie Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego wraz z opiekunem i 
dyrektorem Krzysztofem Krzy-
żaniakiem.

Gościem honorowym był ak-
tor teatralny i fi lmowy Alek-
sander Machalica. Aktor w tym 
roku objął patronatem projekt 
„Teatr Lalek”, realizowany w ra-
mach otwartego konkursu ofert 
na realizację zdań z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecz-
nej ze środków PFRON, będą-
cych w dyspozycji Samorządu 
Województwa.

Po uroczystym otwarciu 
imprezy i życzeniach gości 
uczestnicy wysłuchali koncer-
tu uczniów Zespołu Szkół Nr 1, 
będących pod opieką pani Elż-
biety Szufl ak. Koncert wykona-
ny w stylu rockowym zachwy-

cił wszystkich, w szczególno-
ści gościom podobał się popiso-
wy występ perkusisty. Następ-
nie przy kawie i cieście zapre-
zentowano pokaz zdjęć z cało-
rocznej pracy uczestników ŚDS. 
Domownicy ŚDS i członko-
wie Stowarzyszenia pochwalili 
się swoimi umiejętnościami te-
atralnymi. Zaprezentowali teatr 
lalek „Fatalne zaręczyny”. Sce-
nariusz teatru opracowała Joan-
na Ceglarska na podstawie le-
gendy międzychodzkiej o Jezio-
rze Kuchennym. Nie tylko rola 
aktorów i animatorów kukiełek 
zachwyciła przybyłych ale tak-
że scenografi a i rekwizyty, któ-
re wykonane zostały przez do-
mowników ŚDS pod okiem Re-
naty Kachel-Pieczonki i Jolanty 
Górniak.

Aleksander Machalica pod-
czas swojej krótkiej prelek-
cji, podkreślając już swoją dru-
gą współpracę ze Stowarzysze-
niem i Środowiskowym Domem 
Samopomocy, powiedział: „Za-
wsze gdy myślę o skrócie ŚDS, 
przychodzi mi do głowy jedno: 
”Świetlisty Dom Słońca””. Ta-
kie porównanie wywołało wiele 
uśmiechu na twarzach pracow-
ników ŚDS oraz ich podopiecz-
nych. Spotkanie zakończyło się 
wystąpieniem Jacka Bykowskie-
go, przedstawiciela Fundacji im. 
Królowej Jadwigi, która koordy-
nuje projekt CESON.

KATARZYNA DZIECHCIARZ
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Co roku w ostatni dzień li-
stopada przychodzi pora 

na wielkie wróżenie. Tego 
dnia od rana dekorowaliśmy 

W „Łysym Młynie”
28 listopada 2012 roku 

uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach odwiedzili Cen-
trum Edukacji Leśnej „Łysy 
Młyn” w Biedrusku. Po dotar-
ciu na miejsce szybko przeko-
naliśmy się, że tutaj będziemy 
mieli możliwość dowiedzieć 
się wielu ciekawych informa-

Andrzejki w „Pawełku”
salę, zaciemniliśmy okna, za-
paliliśmy świece... Zrobiło się 
naprawdę magicznie! Odby-
ło się tradycyjne lanie wo-
sku, a później interpretowali-
śmy swoje odlewy. Kręciliśmy 
tajemniczą butelką, losowa-
liśmy imiona naszych przy-
szłych wybranków. Niektorzy 
z nas wyjadą na egzotyczne 
wakacje, inni pójdą do klasz-
toru, wszystko zgodnie z wy-
rocznią.

Między wróżbami tańczyli-
śmy w rytm naszych ulubio-
nych piosenek. Na zakończe-
nie zabawy każda z pań odda-
ła swój bucik i jeden po drugim 
nasze pantofelki zmierzały do 
drzwi. Próg przekroczył bucik 
Agaty – jednej z uczestniczek. 
Pozostałe panie muszą czekać 
z wróżbą rychłego zamążpój-
ścia do przyszłego roku.

W trakcie zabawy zajadali-
śmy się smakołykami przygo-
towanymi przez pracownię go-
spodarstwa domowego. AJ

cji o otaczającej nas przyro-
dzie. Dzięki Karolinie Pran-
ge, która poprowadziła nasze 
zajęcia w Centrum, mogli-
śmy poznać wspaniały świat 
ryb. Obejrzeliśmy ekspozy-
cję poświęconą roli martwe-
go drewna w przyrodzie, ko-
rzystaliśmy z leśnego labo-
ratorium. Dzięki dostępnemu 
sprzętowi optycznemu i pre-
paratom mogliśmy obserwo-

wać pod mikroskopem świat 
owadów, który, na co dzień 
niedostrzegany, jest pięk-
ny, kolorowy i pełen tajem-
nic. Na pamiątkę wizyty każ-
dy uczestnik wykonał pracę 
plastyczną z wykorzystaniem 
skarbów natury znalezionych 
w lesie. Świat otaczającej 
przyrody bardzo nas zacieka-
wił. „Łysy Młyn” chcielibyśmy 
odwiedzić na wiosnę. JW
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Paczki
od Mikołaja

W kawiarni Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Klesz-

czewie 14 grudnia 2012 roku 
odbyło się świąteczne spotka-
nie rodzin z gminy Kleszczewo, 
współpracujących z asysten-
tem rodziny. 

Uczestnicy obejrzeli występ 
artystyczny fl ażolecistów z Ze-
społu Szkół w Kleszczewie pod 
przewodnictwem Elżbiety Zim-
niak i solistki Aleksandry Koper. 
Następnie pojawił się Święty Mi-
kołaj. Gromadząc dzieci wokół 
siebie zadawał pytania związa-
ne z bajkami, a nagrodą były ga-
dżety otrzymane od Automobil-
klubu Wielkopolskiego.

Mikołaj i asystent rodziny Ka-
sia Mąderek zachęcili rodziny do 
wykonania farbami i kredkami 
olejnymi wizerunków Świętego 
Mikołaja. Wychowawca świetli-
cy Ewa Rybicka wyróżniła dwie 
prace. Jedna rodzina otrzymała 
zegar, a druga apteczkę – rów-
nież ufundowane przez Auto-
mobilklub Wielkopolski. 

Każde dziecko otrzymało od 
Mikołaja, dzięki wójtowi, pacz-
kę słodyczy, a także paczki świą-
teczne przygotowane przez na-
uczycieli i uczniów z Zespołu 
Szkół w Kleszczewie i Zespołu 
Szkół w Tulcach. Spotkanie po-
mogli zorganizować harcerze z 
Zespołu Szkół w Kleszczewie, 
którzy roznosili napoje i ciasto 
oraz bawili się z dziećmi.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W 2002 roku powstało ko-
lejne na terenie powiatu 

poznańskiego miejsce, w któ-
rym osoby z niepełnospraw-
nością mogą korzystać z re-
habilitacji, terapii i integra-
cji społecznej. Goślińskie Sto-
warzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych (GSPON) 
ma na koncie wiele osiągnięć. 
W sobotę 24 listopada w Gim-
nazjum nr 1 imienia Hipolita 
Cegielskiego przy ulicy Mści-
szewskiej w Murowanej Go-
ślinie obchodzono uroczysty 
jubileusz. 

Wydarzenie rozpoczęła 
msza święta w Parafi i pw. Naj-
wyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa na Osiedlu Zielone 
Wzgórza. Po niej w sali wido-
wiskowej Gimnazjum spotka-
li się zaproszeni goście: bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina Tomasz Łęcki, rad-
ny powiatu poznańskiego Ry-
szard Pomin, dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mu-
rowanej Goślinie Monika Szaj, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, osoby niepełno-
sprawne z rodzinami. 

Na scenie wystąpili soliści 
Teatru Muzycznego w Pozna-
niu Anna Bajerska-Witczak i 
Jarosław Patycki. Po przywita-
niu prezes GSPON Ewa Pomin 
przedstawiła cele i inicjatywy 
realizowane przez organizację. 

Były podziękowania dla dar-
czyńców i ludzi wielkiego ser-
ca, piosenka okolicznościo-
wa wykonana przez grupę ro-
dziców i osób niepełnospraw-
nych, występy indywidual-
ne podopiecznych Jarosława 
Trepko i Anity Krzymieniew-
skiej oraz zespołu śpiewacze-
go Koła Gospodyń Wiejskich 
„Goślińskie Chabry”. Po części 
ofi cjalnej przyszedł czas na za-
bawę taneczną. 

Tradycją organizacji jest co-
roczny piknik integracyjny w 
Puszczy Zielonka, na którym 
spotykają się niepełnosprawni 
z całego powiatu poznańskie-
go, spotkania okolicznościo-
we, wydarzenia kulturalne, ko-
lonie w Kozielsku, wycieczki. 

10 LAT GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dla potrzebujących 
wsparcia

Do inicjatyw GSPON zalicza-
ją się również spotkania z cy-
klu „Porozmawiajmy o tym” z 
udziałem specjalistów, sięga-
jące początków działań Stowa-
rzyszenia. 

Realizacja tych inicjatyw 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie dyrektora Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu Elżbiety Bija-
czewskiej, burmistrza Miasta i 
Gminy Murowana Goślina To-
masza Łęckiego, prezesa „Uni-
lever Polska” S.A. Oddział Żyw-
ności Zakład Produkcyjny w 
Poznaniu Piotra Mikołajskie-

go, Piotra Łabuzińskiego, Pio-
tra Wrotyńskiego, wiceprezesa 
Zarządu Spółki „Sokołów” S.A. 
Mieczysława Walkowiaka, pre-
zesa Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Usługowego „Eko-Zec” 
Spółka z.o.o w Poznaniu Zbi-
gniewa Chrzanowskiego, pro-
boszcza Parafi i pw. Najwyższe-
go Arcykapłana Jezusa Chry-
stusa Marka Chmary, Tadeusza 
Kopczyńskiego z fi rmy przewo-
zowej „Elkotur” w Murowanej 
Goślinie i prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zielone Wzgó-
rza” Adama Szwedy. 

KAROLINA KASPRZAK 

Okolicznościowa piosenka.

Podziękowania i list gratulacyjny. Z prawej Ewa Pomin. 
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Kolorowe kostiumy, peł-
na dźwięków i emocji sce-

nografi a, radość wykonaw-
ców i ich opiekunów. W pią-
tek 23 listopada Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” w Komor-
nikach już po raz VIII zorgani-
zowało w siedzibie Warszta-
tu Terapii Zajęciowej „Promyk” 
przy ulicy Szkolnej 13 w Do-
piewcu Powiatowy Przegląd 
Piosenki Osób Niepełnospraw-
nych „Złoty Słowik”. Tego dnia 
obchodzono również IX rocz-
nicę WTZ. 

Zainteresowanie wydarze-
niem w tym roku przeszło naj-
śmielsze oczekiwania, bowiem 
na scenie wystąpiło aż 62 wy-
konawców! Prezentacjom mu-
zyczno- wokalnym przyglądała 
się dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu Elżbieta Bijaczewska, repre-
zentanci organizacji pozarządo-
wych, zaproszeni goście, opie-
kunowie i rodzice. 

Śpiewały zespoły uczestni-
ków Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pro-

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
Wraz z trójką moich przyjaciół i opiekunami pojechaliśmy 

na ósmy Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnospraw-
nych „Złoty Słowik” do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” 
w Dopiewcu. Był to dla nas dzień pełen emocji.

Imprezę rozpoczęła pani Kasia, która powitała sponsorów 
i gości, ja również zachęcałam wszystkich do wspólnego śpie-
wu i pokonania tremy.

Niektórzy z nas gościli w Dopiewcu po raz pierwszy, więc 
trema była tym większa.

Na twarzach uczestników przeglądu i gości widać było 
ogromną radość i wzruszenie. Udowodniliśmy, że „śpiewać 
każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”. Ten wyjątkowy 
i pełen wrażeń dzień pozostawił miłe wspomnienia w naszych 
sercach.

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ SWARZĘDZ

VIII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ZŁOTY SŁOWIK” 

Muzykę mają 
w sercach
myk” w Komornikach, Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Niewido-
mych i Słabowidzących „Ognik” 
w Poznaniu, Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Razem” w Kostrzy-
nie, Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej i Niepublicznego Gim-
nazjum „Zawsze razem” w Po-
znaniu, Wielkopolskiego Związ-
ku Inwalidów Narządu Ruchu 
– Koło w Owińskach, Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Świa-
tło nadziei” w Śmiglu, Stowa-

rzyszenia na Rzecz Młodzieży 
Sprawnej Inaczej „Śmiałek” w 
Poznaniu, Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
imienia Leszka Grajka w Swa-
rzędzu, Domu Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie i Specjal-
nego Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego w Mosinie. Gościnnie 
wystąpiła Marta Łuczka z Kona-
rzewa.

Był „Scenariusz dla moich są-
siadów”, „Chodź, pomaluj mój 
świat”, „Cztery słonie”, „Tole-
rancja” i wiele innych znanych 
przebojów. Wykonawcy i ich 
opiekunowie włożyli spory wy-

siłek w przygotowania do wy-
stępów. Nie jest przecież łatwo 
nauczyć się na pamięć długie-
go tekstu piosenki ani opano-
wać elementów kilkuetapowe-
go układu tanecznego. Zaan-
gażowanie zostało zauważo-
ne i docenione. Dyrektor Elżbie-
ta Bijaczewska i prezes „Promy-
ka” Bogdan Maćkowiak na za-
kończenie wręczyli reprezen-
tantom zespołów statuetki za 
udział. Po artystycznych emo-
cjach na wszystkich czekał tort 
i sympatyczne rozmowy. 

KAROLINA KASPRZAK
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Statuetki i upominki wręczała Elżbieta Bijaczewska
i Bogdan Maćkowiak.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego 
Gimnazjum „Zawsze razem” w Poznaniu w piosence

„Cztery słonie”.

Nie brakowało okazji do zabawy.
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W 1992 roku Zgromadze-
nie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych ustanowiło 3 
grudnia Międzynarodowym 
Dniem Osób Niepełnospraw-
nych. Co roku tego dnia odby-
wają się spotkania i konferen-
cje, podczas których mówi się 
o problemach osób niepełno-
sprawnych i możliwościach 
jak najpełniejszego zintegro-
wania tej grupy z resztą spo-
łeczeństwa. Rozmowy na te-
mat niepełnosprawności od-
były się także w Poznaniu.

Na konferencji zatytułowa-
nej „Niepełnosprawność w Unii 
Europejskiej w myśl standar-
dowych zasad wyrównywania 
szans osób niepełnospraw-
nych według Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych”, odbywa-
jącej się w Wielkopolskim Cen-
trum Pulmonologii i Torako-
chirurgii, gościło szerokie gro-
no osób działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Byli 
zatem obecni m.in. profesoro-
wie, przedstawiciele Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych czy Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi. Ten swoisty wielogłos 
pozwolił na przedstawienie 
różnorodnych działań podej-
mowanych w celu poprawy sy-
tuacji życiowej osób niepełno-
sprawnych.

Konferencję otworzył profe-
sor Aleksander Barinow-Wo-
jewódzki, mówiąc o wielko-
polskich organizacjach wspie-
rających skutecznie osoby 
niepełnosprawne. Prelegen-

ci zwracali szczególną uwa-
gę na działania zmierzające do 
poprawy jakości życia niepeł-
nosprawnych, mieszczące się 
nie tylko w likwidowaniu ba-
rier architektonicznych. Pro-
fesor Stanisław Kowalik mó-
wił o zmianie jakości życia tej 
grupy, która musi dokonywać 
się przede wszystkim w sferze 
ekonomicznej – zmiany men-
talne, związane z psychologią 
są dopiero drugorzędną spra-
wą. Bo, jak to podkreślał profe-
sor, „Byt określa świadomość”.

O formach pomocy reali-
zowanych przez MOPR w Po-
znaniu opowiedziała Izabe-
la Synoradzka. W swojej wy-
powiedzi nawiązała do słów 
profesora Kowalika o pod-
stawowych potrzebach byto-
wych, bez zaspokojenia któ-
rych trudno podjąć pracę z 
osobą niepełnosprawną. Dla-
tego MOPR wspiera także fi -
nansowo, by dopiero następ-
nie móc zaoferować niepeł-
nosprawnej osobie pracę nad 
samym sobą, uczestnictwo w 
warsztatach czy szkoleniach. 
Synoradzka przedstawiła rów-
nież projekt „Pomoc – Aktywi-
zacja – Wsparcie”, realizowany 
w partnerstwie z Fundacją im. 
Królowej Polski św. Jadwigi, w 
ramach którego organizowa-
ne są warsztaty wyjazdowe dla 
osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.

Wśród prelegentów znala-
zła się Paulina Zglińska z Fun-
dacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi, która zaprezentowa-
ła realizowane przez Fundację 
zadania. Opowiedziała zatem 
o klubach integracji społecz-

nej, Centrum Ekonomii Spo-
łecznej Osób Niepełnospraw-
nych, Ośrodku Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, a także o 
projekcie „Można inaczej”, któ-
rego celem jest pobudzanie ak-
tywności zawodowej i społecz-
nej niepełnosprawnych w kie-
runku usamodzielniania na 
rynku pracy i budowania wła-
snych sieci wsparcia. Pauli-
na Zglińska przedstawiła rów-
nież kampanię certyfi kującą 
podmioty ekonomii społecznej 
„Zakup prospołeczny”, wdro-
żoną już w trzech wojewódz-
twach. Znak wyróżnia produk-
ty i usługi wysokiej jakości, po-
maga podmiotom zdobywać 
nowych klientów, konkurować 
na rynku z fi rmami komercyj-
nymi. W swojej wypowiedzi 
nie pominęła również Ogólno-
polskiego Związku Pracodaw-
ców Zakładów Aktywności Za-
wodowej i Innych Przedsię-
biorstw Społecznych, którego 
nadrzędnym zadaniem jest re-
prezentowanie interesów zrze-
szonych członków i wspólna 
walka o lepszy byt ZAZ.

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych jest 
okazją do podejmowania roz-
mów o niepełnosprawności na 
różnych szczeblach. Poznań-
ska konferencja udowodni-
ła, że również w samej Wiel-
kopolsce jest wiele instytu-
cji działających w celu popra-
wy jakości życia osób niepeł-
nosprawnych. Dzięki podej-
mowanym przez te instytucje 
inicjatywom wyrównywane są 
szanse niepełnosprawnych na 
rynku pracy.

KATARZYNA DOBICKA

Prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego Polskiego Komi-

tetu Pomocy Społecznej w Kór-
niku Bogdan Wesołek poinfor-
mował, że w 2012 roku wyda-
no prawie 100 procent żywno-
ści zakupionej z funduszy unij-
nych. W tym roku kórnickie 
władze samorządowe na przy-
wiezienie tej żywności prze-
znaczyły około 3,5 tys. zł.

PKPS w Kórniku zorgani-

zował w strażnicy OSP wigilię 
dla około stu osób samotnych i 
starszych. Na co dzień kórnic-
ki PKPS wspiera m. in. niepeł-
nosprawnych, starając się po-
zyskiwać dla nich specjalistycz-
ny sprzęt. Pomaga fi nansowo lu-
dziom w trudnej sytuacji mate-
rialnej dzięki środkom z budżetu 
gminy, np. na sfi nansowanie za-
płaty za energię elektryczną, wę-
giel, wywóz nieczystości itp.

Niestety, w 2012 roku PKPS z 
braku środków nie organizował 
zajęć rehabilitacyjnych. Bog-
dan Wesołek zauważa, że spo-
łeczeństwo jest coraz uboższe, 
stąd konieczność zwiększenia 
zakresu wsparcia. W roku 2013 
będzie rozdana większa ilość 
żywności zakupionej za pienią-
dze z funduszy unijnych.

ROBERT WRZESIŃSKI

W sali pełnej gości ga-
śnie światło, a na sce-

nie gromadzą się młodzi ak-
torzy i wykonawcy. Czuwają 
nad nimi organizatorzy oraz 
opiekunowie. Dla najmłod-
szych to debiut. To właśnie 
oni, podopieczni Stowarzy-
szenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w 
Pobiedziskach, podczas spo-
tkania wigilijnego w sobotę 
15 grudnia na deskach tutej-
szego Ośrodka Kultury stwo-
rzyli niepowtarzalny klimat. 

Ich prezentacja teatralna 
„Przy stole”, wyreżyserowa-
na przez aktorkę Grażynę Wy-
drowską trafnie opowiedzia-
ła o emocjach, które często to-
warzyszą osobom z niepełno-
sprawnością. Dowiodła też, że 
jeśli są obok nas ludzie pełni 
pasji i miłości, nawet najwięk-
sze bariery można pokonać. 

W trakcie spotkania nie bra-
kowało ciepłych życzeń i wy-
razów uznania dla pracy ca-
łego zespołu. Składał je Czło-
nek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego Zygmunt Jeżewski i ro-
dzice osób niepełnospraw-
nych. Przedstawicielka Banku 
Zachodniego WBK Magdalena 
Machowiak przekazała na ręce 
prezesa Stowarzyszenia Mał-
gorzaty Halber czek o warto-
ści 7.500 złotych w ramach ak-
cji charytatywnej „Ubezpiecze-
nia pomagają dzieciom”. 

– W okresie od kwietnia do 
października 2012 roku, ku-

Obok potrzebujących nie 
umiem przechodzić obo-

jętnie. Wrażliwość na ludzi 
doświadczonych przez los 
wyniosłam z domu rodzinne-
go. W dzieciństwie po śmier-
ci ojca ja oraz siostry zosta-
łyśmy tylko z mamą. Wtedy 
poznałam ludzi obdarzonych 
pasją pomagania. 

Jestem pracownikiem Kom-
panii Piwowarskiej S.A. Kiedy 
w grudniu 2000 roku pojawiła 
się możliwość wsparcia rodzin 
w ramach akcji „Ekipa Święte-
go Mikołaja”, postanowiłam się 
w tę inicjatywę zaangażować. 
Wcieliłam się w rolę Świętego 
Mikołaja, odebrałam przygoto-
wane w fi rmie paczki i dostar-
czyłam do wybranej rodziny. 
Radość była ogromna! 

Z roku na rok akcja cieszy-
ła się coraz większym zainte-
resowaniem. W końcu zaczę-
to się zastanawiać, czy nie 
czas na zmianę. Tak na prze-
łomie 2008 i 2009 roku inicja-
tywa przekształciła się w po-

Dla ludzi w trudnej sytuacji

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych
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Pomaganie daje mi radość

W STOWARZYSZENIU NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POBIEDZISKACH 

Niepowtarzalna wigilia 
z teatrzykiem najmłodszych

moc kierowaną do organiza-
cji pozarządowych. Zadaniem 
pracownika był wybór stowa-
rzyszenia albo fundacji, przy-
gotowanie projektu wsparcia, 
a potem już tylko oczekiwanie 
na decyzję rady programowej. 

Wybrałam Stowarzysze-
nie na Rzecz Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej z Po-
biedzisk, gdzie od niedawna 
mieszkam. Należała do niego 
córka mojej koleżanki. Cho-
ciaż dziewczynka wyprowa-
dziła się i przestała być jego 
podopieczną, postanowiłam 
nawiązać kontakt z organiza-
cją. Udało się pomóc. Zaku-
piono sprzęt rehabilitacyjny. 
Wspólnie z kompanijną ekipą 
wolontariuszek zorganizowa-
łam spotkanie noworoczne. Z 
wielkim zapałem zaangażo-
wała się też społeczność lokal-

na – młodzież ze szkół, kluby 
seniora. Akcja zmieniła nazwę 
na „Ekipa nie tylko od święta” 
i stwarzała możliwość wspie-
rania organizacji pozarządo-
wych aż cztery razy do roku. 
Wiosną 2010 roku udało się 
współfi nansować pobyt dzieci 
z niepełnosprawnością na pół-
koloniach w Imiołkach nad Je-
ziorem Lednickim. 

Obecnie akcja nosi nazwę 
„Kompania Wolontariuszy”. 
Dla każdego pracownika jest 
cennym doświadczeniem, ale i 
wyzwaniem budującym relacje 
między ludźmi. Także przykła-
dem na to, że można zmieniać 
rzeczywistość i dawać siebie 
innym. 

MAGDALENA 
LEWANDOWSKA 

KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.

pując wybrane ubezpieczenia 
w Banku Zachodnim WBK, 
można było wesprzeć jedną 
z ponad 80 instytucji i orga-
nizacji społecznych pracują-

cych z dziećmi z całego kra-
ju. Łącznie udało się zebrać 
ponad 620 tysięcy złotych. 
Możliwość przekazania Sto-
warzyszeniu kwoty 7.500 zło-
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Podopieczni Stowarzyszenia wraz z wolontariuszkami Kompanii 
Piwowarskiej S.A podczas półkolonii letnich w Imiołkach. 

tych jest dla nas wielką rado-
ścią – powiedziała Magdalena 
Machowiak. 

Były również podarunki od 
darczyńców, kolędy i pięk-
na, zielona choinka. Realiza-
cja wszelkich inicjatyw byłaby 
niemożliwa, gdyby nie wspar-

cie darczyńców i wolonta-
riuszy – szczególnie Kompa-
nii Piwowarskiej S.A. i Funda-
cji Orange, których przedstawi-
ciele wspierali działania Sto-
warzyszenia w ramach wolon-
tariatu pracowniczego. 

KAROLINA KASPRZAK 

Małgorzata Halber dziękuje wszystkim za dary serca i obecność. 

Dzieci wraz z wolontariuszami – aniołami wybrały się w podróż.
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Są niezwykli. Czasami irytu-
je ich głośna rozmowa i nie 

bardzo radzą sobie z codzien-
nością. Ale bywa, że znają na 
pamięć kilka książek lub potra-
fi ą opanować biegle jedenaście 
języków. Ludzie z autyzmem 
żyją we własnym świecie, kolo-
rowym, zamkniętym, szczegól-
nym. Czują się w nim dobrze i 
bezpiecznie. Zaakceptujmy ich 
takimi, jakimi są.

– Nasze dzieci są inne, może-
my się wściekać, płakać, tłuma-
czyć ludziom dlaczego zacho-
wują się tak a nie inaczej, ale ni-
czego tym nie zmienimy – mówi 
Agnieszka Haremska, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Autyzmem ProFU-
TURO. – Lepiej więc zaakcepto-
wać sytuację, w której się zna-
leźliśmy.

Takimi słowami zaczęły się 
warsztaty dla rodziców, mają-
ce na celu poszukanie sposo-
bów postępowania z dziećmi 
dotkniętych autyzmem i jak wy-
pełniać swoją rolę wobec nich. 
Uczestnicy zapoznali się rów-
nież z komiksem „Maria i ja”, 
który stworzył Miguel Gallardo, 
ojciec autystycznej dziewczyn-
ki. To wzruszająca, pełna cie-
pła i miłości historia o akcepta-
cji, zrozumieniu i cierpliwości. 
Autor opisuje wakacje z Marią w 
jednym z kurortów na Wyspach 
Kanaryjskich. Wspólnie spędza-
ją czas, rozmawiają, dzielą się 
spostrzeżeniami. Ojciec próbu-
je wejść do świata w którym żyje 
jego córka i zrozumieć panujące 
w nim reguły.

Komunikacja Miguela i Ma-
rii opiera się na rysunkach, co 
stanowi jedną z alternatywnych 
form porozumiewania się z oso-
bami z autyzmem. Taka też jest 
książka, pełna wymownych ob-
razków. To subtelna, pełna ciepła 
i humoru opowieść, która wpro-
wadza nas w świat osoby z auty-
zmem i pomaga ten świat odkry-
wać. Patrzymy na Marię oczami 
ojca, próbujemy zrozumieć jej 
potrzeby, lęki, niepokoje. Zało-
żeniem publikacji jest szerzenie 
wiedzy o autyzmie, a tym samym 
ułatwianie osobom z tym zabu-
rzeniem pełniejszego uczest-
nictwa w życiu społecznym. Na 
podstawie książki powstał fi lm 
pod takim samym tytułem, któ-
ry można obejrzeć na You Tube.

Zespół Szkół Specjalnych nr 
109 przy Szpitalu Rehabili-

tacyjnym dla Dzieci w Pozna-
niu-Kiekrzu we wtorek 11 grud-
nia obchodził 80-lecie swoje-
go istnienia. Chociaż na sali 
nie było nikogo, kto pamięta 
rok 1932, wspomnień nie bra-
kowało.

Historia ZSS nr 109 zosta-
ła zawarta w ukazującej się od 
1991 roku szkolnej gazetce „Ko-
gel Mogel”, którą uczestnicy spo-
tkania otrzymali na pamiątkę. W 
uroczystości wziął udział Wice-
wojewoda Wielkopolski Prze-
mysław Pacia, przedstawicie-
le duchowieństwa, władz pań-
stwowych i samorządowych, 
szkół wyższych, organizacji po-
zarządowych, darczyńcy i przy-
jaciele szkoły. 

– 80-lecie to czas podsumo-
wania i refl eksji. W latach 40 
przebywały tu sieroty wojenne. 
Mury placówki pamiętają okres 
powojennych lat, gdy na obiad 
była tylko zupa z suchym chle-
bem. Nasza placówka nie może 
poszczycić się znakomitymi wy-
nikami w olimpiadach między-
narodowych czy świadectwami 
z czerwonym paskiem. Mamy 
jednak w dorobku coś o wiele 
cenniejszego: uczniowie, którzy 
poruszali się za pomocą wóz-
ka inwalidzkiego lub o kulach, 
często opuszczali to miejsce na 
własnych nogach – mówiła dy-
rektor szkoły Hanna Smoczek. 

Wiek emerytalny to nie tyl-
ko zmagania z dolegli-

wościami fi zycznymi, kłopota-
mi fi nansowymi oraz samot-
nością. To również czas na ak-
tywność, realizację marzeń i 
twórcze spędzanie czasu wol-
nego. Dowiedli tego uczestnicy 
V Dopiewskiej Jesieni Teatral-
nej, którą we wtorek 27 listopa-
da zorganizowała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Dopiewie 
i Dom Pomocy Społecznej w Li-
sówkach. 

W sali widowiskowej DPS już 
na kilkanaście minut przed roz-
poczęciem spotkania trwa-
ły przymiarki kostiumów, próby 
mikrofonów i układów tanecz-
nych. Seniorzy na tę okoliczność 
opanowali nie tylko poszczegól-
ne etapy prezentacji, ale i rozbu-
dowane dialogi. Na scenie domi-
nowały refl eksje dotyczące ży-
cia, relacji damsko-męskich i 
spotkań z ludźmi. Była też kaba-
retowa, rozprawa sądowa o ali-
menty dla nieletniego Józia, baj-
ka „Czerwony Kapturek” w wersji 
nowoczesnej (babcia pokonała 
wilka), piosenki z repertuaru Ka-
liny Jędrusik i wiele innych nie-
spodzianek. 

Zaangażowanie grup ocenia-

Po dobrej 
stronie mocy 

– Nasz synek został właśnie 
zdiagnozowany. Wiemy, że ma 
autyzm – mówi jedna z mam, 
która przyszła na warsztaty. – 
Najpierw był to dla nas szok. Te-
raz powoli oswajamy się z sytu-
acją i szukamy wsparcia między 
innymi w proFUTURO. – Warsz-
taty uczą nas akceptacji choroby.

– Spędziłam cały weekend z 
moim autystycznym dzieckiem 
i był to dla mnie wspaniały czas 
– dodała inna mama. – Ogląda-
liśmy razem fi lm, rozmawiali-
śmy. To „wpuszczanie” mnie do 
jego świata pozwala mi na lep-
sze zrozumienie mojego dziec-
ka. Uczę się od niego dystansu 
i łagodniejszego spojrzenia na 
świat. W naszej codzienności 
chwile, które wystawiają moją 
cierpliwość na próbę. Ale prze-
stałam się buntować i teraz jest 
mi o wiele lżej.

Jedno z ćwiczeń przeprowa-
dzonych na warsztatach pole-
gało na tym, by na kartce wy-
pisać, co nam daje przebywa-
nie z autystycznym dzieckiem 
na co dzień. Czego można się 
od nich nauczyć? Radości, po-
czucia humoru, energii, dociekli-
wości, konsekwencji, chęci dzia-
łania, pogody ducha? Dzieci au-
tystyczne nie są takie same, ale 
każde z nich może wnieść do 
otoczenia najbliższych wiele do-
brych emocji.

W drugiej części warszta-
tów przedstawiono kilka wybit-
nych postaci, które pomimo au-
tyzmu osiągnęły w życiu sukces 
i zdobyły sławę. Do tej grupy na-
leży Temple Grandin, która za-
częła mówić dopiero w wieku 
czterech lat. Nie radziła sobie w 
szkole i w komunikacji z innymi 
ludźmi, ale zawsze mogła liczyć 
na wsparcie matki. Dużo cza-
su spędzała na farmie, gdzie na-

uczyła się miłości i współczucia 
dla zwierząt. Jako dorosła kobie-
ta zaangażowała się w propago-
wanie wiedzy o autyzmie i wła-
ściwym traktowaniu zwierząt 
rzeźnych. Zaprojektowała wiele 
specjalnych urządzeń do ich hu-
manitarnego uboju. Nie potrafi -
ła przytulać się do ludzi, dlatego 
wymyśliła maszynę do przytula-
nia. Dziś Temple jest profesorem 
na Stanowym Uniwersytecie w 
Kolorado.

Do grupy wybitnie inteligent-
nych osób z autyzmem nale-
żał nieżyjący już Kim Peek. Jego 
mózg dokonywał rzeczy niesa-
mowitych. Przeczytał dwanaście 
tysięcy książek i pamiętał każdą 
ich stronę. Pamiętał tak dokład-
nie wiele utworów muzycznych, 
że był w stanie powiedzieć, czy 
jakiś instrument z orkiestry sym-
fonicznej zagrał nie taką nutę, 
jak powinien. Znał historię każ-
dego kraju i każdego władcy 
wraz z dokładną datą jego pa-
nowania, potrafi ł wymienić na-
zwy wszystkich miast, autostrad 
przechodzących przez każde 
amerykańskie miasto, miastecz-
ko i okręg.

Daniel Tammet potrafi  wy-
recytować z pamięci liczbę ϖ z 
dokładnością dwudziestu dwu i 
pół tysiąca miejsc po przecinku, 
albo wykonać skomplikowane 
obliczenia matematyczne w pa-
mięci z precyzją setek liczb po 
przecinku. Zna jedenaście języ-
ków, a teraz pracuje na stworze-
niem własnego, opartego na za-
sadach gramatycznych języków 
estońskiego i fi ńskiego.

Ci niezwykle utalentowani lu-
dzie zupełnie nie radzą sobie w 
społeczeństwie i potrzebują nie-
ustannej opieki. 

AURELIA PAWLAK 
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80 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 W POZNANIU-KIEKRZU 

Szkoła nadziei 
i uśmiechu

V DOPIEWSKA JESIEŃ TEATRALNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Babcia pokonała wilka…
ło trzyosobowe jury w składzie: 
aktor Teatru „Wierzbak” w Po-
znaniu Artur Szych – przewod-
niczący, Alicja Urbańska z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu i redaktor naczelny „Fi-
lantropa” Marcin Bajerowicz.

Jako pierwsi wystąpili miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach Romana Raba 
i Jan Minta w piosence „Upły-
wa szybko życie” i „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”, a tuż po 
nich grupa teatralna „Senioritki” 
z Tarnowa Podgórnego z recita-
lem muzycznym „Herbatka star-
szych pań” i grupa „Aktywny se-
nior” z Lubonia z prezentacją 
„Senior wszystko może”. Stres 
momentami dawał się we znaki, 
ale dzielni wykonawcy odważ-
nie stawiali mu czoła. 

Po przerwie przyszedł czas na 
grupę teatralną „Luneta” z Po-

znania z przedstawieniem „Na-
sza bajka”, „Pogodną jesień” z 
Buku z przedstawieniem czer-
wony Kapturek” oraz grupę te-
atralną „Baj” z Dopiewa z „Kaba-
retem Starszych Panów i Pań”. 
Gościnnie wystąpiła w Lisów-
kach grupa teatralna „Humore-
ska”. 

Wysoki, wyrównany poziom 
poszczególnych prezentacji, do-
bra gra aktorska, poczucie hu-
moru, pomysłowość i oryginal-
ność tekstów sprawiły, że juro-
rzy nie mieli łatwego wyboru. 
Jednogłośnie przyznano nagro-
dę specjalną Wójta Gminy Do-
piewo Zofi i Dobrowolskiej gru-
pie teatralnej „Pogodna jesień” z 
Buku za „Czerwonego Kaptur-
ka”. Wszystkie grupy otrzyma-
ły statuetki, dyplomy i pamiątko-
we zegary. 

KAROLINA KASPRZAKRozprawa o alimenty dla nieletniego Józia. 
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zbawionym wiary we własne 
możliwości i zrezygnowanym, 
ale opuszcza się ją wyłącz-
nie z nadzieją i uśmiechem na 
ustach. 

Autorką scenariusza była 
Hanna Smoczek, a w przygo-
towaniach pomogli nauczy-
ciele i sympatycy szkoły: Ar-
kadiusz Kinal, Dorota Lesic-
ka, Ireneusz Lesicki, Ewa Li-
sowska, Magdalena Stefaniak, 
Krzysztof Binkowski i Marcin 
Koterski. Uwieńczeniem spo-
tkania była wystawa obrazów 
absolwentki szkoły, dyplomo-
wanej artystki Małgorzaty Fa-
bian. 

KAROLINA KASPRZAK 

Rolę szkoły specjalnej w re-
habilitacji dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością moż-
na było też dostrzec w insce-

nizacji teatralnej „Wystarczy 
zamknąć oczy”. Spośród wie-
lu komunikatów w pamięci 
szczególnie utkwiły myśli wy-

powiedziane przez uczennicę 
Katarzynę Milewską. Dziew-
czyna poprzez sztukę opo-
wiedziała, że do szkoły moż-
na przyjść zniechęconym, po-

Podziękowania dla artystów i wykonawców. Od lewej: Hanna 
Smoczek, Ewa Lisowska, Magdalena Stefaniak, Małgorzata 

Fabian, Dorota Lesicka, Ireneusz Lesicki.
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Premiera sztuki teatralnej „Wystarczy zamknąć oczy”.



STRONA22 STYCZEŃ 2013

„Promyk”
ma 20 lat
Wiele wzruszeń przeży-

li uczestnicy uroczyste-
go spotkania zorganizowane-
go w „Galerii na Regale” w Bi-
bliotece Miejskiej w Luboniu 
w poniedziałek, 26 listopada z 
okazji 20-lecia powstania Klu-
bu Ludzi Niewidomych i Słabo-
widzących „Promyk”.

Dyrektor biblioteki Elżbie-
ta Stefaniak powitała uczestni-
ków „Promyka”, burmistrza Da-
riusza Szmyta, przewodniczące-
go Rady Miasta Luboń – Marka 
Hamulczyka i wszystkich gości.

Danuta Stachnik wspomnia-
ła początki powstania Klubu w 
1992 roku, którego chrzestny-
mi rodzicami stali się Krzysz-
tof Moliński, wówczas prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Luboniu, Piotr Ruszkowski, re-
daktor naczelny „Wieści Luboń-
skich” i dyrektor Biblioteki Miej-
skiej. Złożyła im za to podzięko-
wania. Wspomnienia wzruszo-
nej Kazimiery Pietz i Barbary Bu-
dziszewskiej odczytała Elżbie-
ta Stefaniak. Swoimi wspomnie-
niami podzieliła się też Barbara 
Dobrowolska.

Burmistrz Dariusz Szmyt od-
czytał list gratulacyjny z okazji 
jubileuszu prężnie działającego 
Klub „Promyk”, związanego z hi-
storią miasta.

W części artystycznej wystą-
pił zespół wokalny „Na 6” w skła-
dzie: Maciej Niemir, Małgorza-
ta Niemir, Karolina Gębka, Anna 
Rożentalska, Paweł Szajek. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Kolorowe kreacje, taniec, 
muzyka, recytacja poezji, 

dobra zabawa, pokaz mody 
„Modna jesień życia” i nastrój 
oczekiwania – to klimat V już 
edycji cyklicznej imprezy dla 
osób 50+ organizowanej przez 
Fundację SIC! We wtorek 20 li-
stopada na scenie Teatru Pol-
skiego w Poznaniu po raz ko-
lejny wybrano Miss i Mistera 
Trzeciej Młodości. Projekt był 
współfi nansowany ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

Stroje wieczorowe, walc, pre-
zentacja hobby seniorów oraz 
inne atrakcje artystyczne wzbu-
dziły szerokie zainteresowanie 
publiczności. Spotkanie prowa-
dziła wolontariuszka Funda-
cji SIC! Jagoda Podleśna. Pokaz 
mody „Modna jesień życia” zre-
alizowany dzięki wsparciu Sa-
lonu Mody „Telimena” przełamał 
wszelkie stereotypy dotyczące 
starości. W wydarzeniu wzię-
li udział mieszkańcy domów 
pomocy społecznej, uczestnicy 
klubów seniora, dziennych do-
mów pomocy społecznej i orga-
nizacji pozarządowych. Starto-
wało 23 seniorów, w tym sześciu 
panów. Kandydatów do tytułu 
Miss i Mistera Trzeciej Młodo-
ści typowała publiczność. Jury w 

Przed świętami Bożego Na-
rodzenia otwierają się ludz-

kie serca. Na to liczyli organi-
zatorzy VIII Koncertu Chary-
tatywnego z udziałem Kami-
la Bednarka. Pieniądze zebra-
ne z aukcji prac plastycznych 
studentów Wydziału Pedago-
giczno-Artystycznego w Kali-
szu Uniwersytetu imienia Ada-
ma Mickiewicza zostaną prze-
kazane na rehabilitację Lesz-
ka Lorensa, studenta Wydziału 
Matematyki i Informatyki.

Do Auli UAM przy ulicy Wie-
niawskiego w Poznaniu, 16 
grudnia, przyszli studenci, zna-
jomi, przyjaciele oraz osoby, któ-
rym bliski jest los Leszka. Gwiaz-
dą koncertu był Kamil Bednarek, 
polski muzyk i wokalista reg-
gae, laureat trzeciej edycji pro-
gramu „Mam Talent” i zwycięz-
ca show „Bitwa na głosy”. Wy-
stąpił też zespół „Soundwitch”, 
w którego skład wchodzą ab-
solwentki Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego UAM w Kali-
szu Dorota Wróblewska i Mary-
sia Szczap oraz kaliska raper-
ka Natalia Zentel i saksofonista 
Tomasz Wojcieszak. Organiza-
torami tego niezwykłego wyda-
rzenia byli:  Uniwersytet imienia 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Wydział Pedagogiczno-Ar-
tystyczny UAM w Kaliszu, Fun-
dacja na rzecz Studentów i Ab-
solwentów UAM „Universitatis 

Mały Jaś uwielbia wsłuchi-
wać się w dźwięki instru-

mentów perkusyjnych. Pew-
nego dnia wracając z mamą 
ze sklepu usłyszał próbę ka-
peli „Skrzydlaści”. Tak wy-
wiązała się przyjaźń między 
chłopcem i artystami.

Zagrali dla niego podczas 
ósmej już edycji koncertu cha-
rytatywnego „Rock Help Fest”, 
który cyklicznie organizuje Ze-
spół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 imienia ks. prof. Jó-
zefa Tischnera na Osiedlu Cze-
cha 59 w Poznaniu i Funda-
cja „Pomocna mama”. Relacje 
z tych koncertów publikowa-
liśmy kilkakrotnie na łamach 
„Filantropa”.

W pochmurne popołudnie 4 
grudnia do ZSO przybyła gru-
pa młodzieży gotowej włączyć 
się w pomoc. Dotarł też 2,5 let-
ni miłośnik muzyki z rodzica-
mi. Prócz „Skrzydlastych” dla 
malucha koncertowała Cla-
ra Tenebris, Failed Transmis-
sion, The Messier i PJA. Kiedy 
rozmawiałam z matką, Jaś pod 
czujnym okiem taty zwiedzał 
nowe miejsce. Rytmy rocka 
obudziły wiele uśpionych serc. 

W lutym 2010 roku prenatal-

Zespół wokalny „Na 6”.

Uczestnicy spotkania.

składzie: Jagoda Podleśna, Maria 
Nowicka i Kazimierz Rafalik nie 
miało łatwego zadania. 

Kiedy wszystkie głosy zostały 
zliczone, a dyplomy podpisane, 
zapadł werdykt. I tak: tytuł Miss 
Trzeciej Młodości 2012 otrzy-
mała Jagoda Jarzyna z zespołu 
„Zakręcone Babki” przy Domu 
Kultury Tramwajarza, zaś tytuł 
Mistera Trzeciej Młodości 2012 
Michał Kolecki z Klubu Senio-
ra „Druga Młodość”. Z kolei ty-
tułem I Wicemiss uhonorowa-
no Wiesławę Bielak, a tytułem I 
Wicemistera Aleksandra Buch-
holza. II Wicemiss oraz Miss Pa-
sji została Romana Raba, a Mi-
sterem Sceny Jan Minta – obo-
je z Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach. II Wicemiste-
rem wybrano Czesława Najdo-
ra. Wyłoniono również Miss In-
telektu, Miss Wielkich Wyzwań i 
wiele innych. Wtorkowe spotka-
nie w Teatrze Polskim było peł-
ne wrażeń artystycznych, emo-
cji i humoru.

Wymienieni seniorzy z 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach byli najstarszymi 
kandydatami do Korony Miss i 
Pucharu Mistera Trzeciej Mło-
dości 2012 roku. 

KAROLINA KASPRZAK

Korona Miss 
Puchar 
Mistera

Laureaci tegorocznej edycji Wyborów Miss i Mistera 
Trzeciej Młodości. W środku wolontariuszka Fundacji SIC!

Jagoda Podleśna. 
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nie zdiagnozowano u Jasia bar-
dzo poważną wadę serca. Po-
siada ono tylko prawą komorę, 
która musi przejąć obie funk-
cje zdrowego organu. Dodat-
kowo dziecko ma niedomykal-
ność zastawki trójdzielnej, co 
komplikuje sytuację. Jego serce 
nigdy nie będzie pracowało jak 
serce zdrowego człowieka. W 
Polsce jedynie dwa ośrodki: w 
Łodzi i Krakowie specjalizują 

się w operowaniu tego rodza-
ju wad. Jaś przeszedł już dwie 
operacje na otwartym sercu 
(Norwooda i Glenna). Obecnie 
czeka na ostatni etap leczenia 
– operację Fontana. 

Ponieważ jest to najtrud-
niejszy zabieg, rodzice zwró-
cili się o pomoc do wybitnego 
polskiego kardiochirurga ope-
rującego w Clinicum Grossha-
dern w Monachium profesora 
Malca. Niestety, leczenie poza 
granicami kraju jest odpłatne 
i nierefundowane przez NFZ. 
Koszt operacji Fontana wynosi 
27.700 euro. Całkowity dochód 
z koncertu został przekaza-
ny na leczenie chłopca. W or-
ganizacji wydarzenia pomogła 
Wyższa Szkoła Bankowa w Po-
znaniu, Broker Sound, Magiel-
ski Patrol i Zakład Poligrafi cz-
ny „Sprint”. 

Wsparcie materialne na-
dal jest bardzo potrzebne. Da-

rowizny można przekazywać 
na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiań-
ska 5, 01-685 Warszawa, Bank 
BPH S.A 61 1060 0076 0000 

3310 0018 2660 tytułem: „13963 
Dankowski Jan darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia”. 

KAROLINA KASPRZAK

Posnaniensis”, Parlament Samo-
rządu Studentów UAM i Biuro 
Pełnomocnika Rektora do spraw 
Studentów Niepełnosprawnych. 
Natomiast imprezę sponsoro-
wała fi rma Enea S.A. Koncert na 

język migowy tłumaczyła Euni-
ka Lech.

– Chcemy pomóc Leszkowi 
Lorensowi, naszemu koledze 
z uczelni – powiedziała Anna 
Rutz ze Zrzeszenia Studentów 

wa wiedzę. Bez wątpienia za-
sługuje wsparcie i pomoc.

W przerwie koncertu w Auli 
Lubrańskiego odbyła się bra-
wurowo prowadzona aukcja 
prac studentów Wydziału Pe-
dagogiczno-Artystycznego. Na 
pierwszy ogień poszyły trzy pły-
ty Kamila Bednarka z autogra-
fem. Wielkim powodzeniem cie-
szyły się obrazy m.in. Anny Gar-
czarek, Anny Bąk, Natalii Jóź-
wik, Pawła Hejne i Lucyny Sta-
sik. Jej praca przedstawiają-
ca trąbkę była prawdziwą grat-
ką dla melomanów. Na licyta-
cję wystawiono 26 obrazów i 
wszystkie sprzedano: w cenach 
od 300 do kilkudziesięciu zło-
tych. Oprócz obrazów i grafi k do 
kupienia była także rzeźba pasi-
konika, którą autorka przewrot-
nie nazwała kosipanik, oraz 
inne, drobniejsze wyroby pla-
styczne Kupowano też kalenda-
rze na 2013 rok.

Po przerwie na estradzie po-
jawił się Kamil Bednarek. Już 
pierwszy utwór porwał publicz-
ność. Prawie wszyscy tańczy-
li pod sceną. Bawiły się oso-
by sprawne i niepełnosprawne. 
Kamil Bednarek postarał się, 
aby koncert na długo pozostał 
w pamięci. Przede wszystkim 
Leszka dla którego zorganizo-
wano to piękne widowisko. 

AURELIA PAWLAK

Otworzyli serca
dla Leszka 

Niepełnosprawnych UAM „Ad 
Astra”. – Urodził się z cztero-
kończynowym dziecięcym po-
rażeniem mózgowym. Choro-
ba objawia się skurczami mię-
śni, które uniemożliwiają wy-
konanie jakichkolwiek czyn-
ności. W tym roku Leszek 
przeszedł operację wszczepie-
nia neurostymulatora, dzięki 
któremu mimowolne odruchy 
maleją. Należy jeszcze prowa-
dzić rehabilitację, której koszt 
wynosi 15 tysięcy złotych za 
jeden turnus. Zebranie tej kwo-
ty to cel tegorocznego koncer-
tu. Leszek zdecydował się na 
operację, aby spokojnie żyć, 
uczyć się i myśleć. Pomóżmy 
mu spełnić marzenia.

– Dziękuję za pomoc osobie, 
która tak bardzo jej potrzebuje – 
powiedział profesor dr hab. Ma-
rek Nawrocki. – Leszka pozna-
łem przed trzema laty, gdy zda-
wał u mnie egzamin. Widzia-
łem, z jaką determinacją zdoby-
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ROCK HELP FEST PO RAZ ÓSMY 

Poznaje świat i chce żyć

Mały Jaś z rodzicami.

Rockowe brzmienia obudziły wiele uśpionych serc.
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W okresie przedświątecz-
nym do tradycji Domu 

Pomocy Maltańskiej w Pusz-
czykowie należy Wieczór z 
Aniołami. Tym razem odbył 
się 10 grudnia 2012 roku. Salę 
Jana Pawła II przy Parafi i św. 
Józefa wypełnili liczni goście 
i niesamowity zapach pierni-
ków.

Piernikowe dzieła sztu-
ki były nie tylko pachnące, 
ale przepiękne i pyszne. Były 
i inne konkurencje, w których 
mogli się zmierzyć podopiecz-
ni kilkunastu Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, Środowisko-
wych Domów Samopomocy, 
Specjalnych Ośrodków Szkol-
no-Wychowawczych, Zespo-
łów Szkół i Dziennego Ośrod-
ka Adaptacyjnego. Na wysta-
wie pojawiły się fantastycz-
ne prace plastyczne w ramach 
konkursów „Drzewo w zimo-
wym śnie”, „Boże Narodzenie 
– tradycja i współczesność”, 
„Adwentowy Wieniec”, „Elfy 
Świętego Mikołaja”.

Pokłosiem dwóch konkur-
sów literackich „Życzenia dla 
Nieznajomego” i „Gdy pierw-
sza gwiazdka na niebie za-
błyśnie” było wydanie tomi-
ku „Drogi Panie Nieznajomy” 
zawierającego teksty odda-
jące istotę Bożego Narodze-
nia. W przedstawieniu dobro 
walczyło ze złem. W każdym 
polskim domu przed święta-
mi robi się porządki. Tak było 
i w domu głównego bohate-
ra sztuki – Jasia. Zajęta sprzą-
taniem mama wielokrotnie 
prosiła go o uporządkowanie 
swojego pokoju. Tymczasem 
chłopak nie mógł oderwać się 
od gry na komputerze. Diabeł 
kusił, by grał nadal, a anioł 
próbował namówić do po-
rządków. Zwyciężył obowią-
zek nad przyjemnością, a nie 
było łatwe. Sztuka bawiła, ale 
i zmuszała do refl eksji. Wzru-
szającym momentem spotka-
nia było łamanie się opłatkiem 

W deszczowy dzień 29 listo-
pada mieszkańcy Pozna-

nia i województwa wielkopol-
skiego mieli okazję wybrać się 
w niezwykłą podróż. Były nią 
nie tylko wędrówki po terenach 
zagrożonych pożarem i miej-
scach znanych z manifestacji, 
ale też dłuższe spacery, którym 
wyjątkowy klimat nadały co-
dzienne, często dramatyczne, 
sytuacje. 

Na tych właśnie chwilach, 
uchwyconych obiektywem, w 
czwartkowe popołudnie w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury przy 
ulicy Prusa 3 w Poznaniu ludzie 
zatrzymali wzrok. Jedna z foto-
grafi i przedstawiała futbolowe 
rozgrywki drużyny złożonej ze 
sportowców poruszających się o 
kulach, inna z kolei twarz czło-
wieka zmagającego się z nieule-
czalną chorobą i starością. 

Był to wernisaż wystawy po-

Aleksandra
Lewandowska
LUBOŃ

Wieczór 
z Aniołami

i składanie sobie świątecz-
nych i noworocznych życzeń. 
Na koniec rozstrzygnięto kon-
kursy i wręczono nagrody.

W dniach od 13 grudnia 
2012 roku do 7 stycznia 2013 
część konkursowych prac 
można było oglądać w Staro-
stwie Powiatowym w Pozna-
niu przy ul. Słowackiego 8. 
Wieczór z Aniołami odbył się 
dzięki fi nansowemu wsparciu 
Powiatu Poznańskiego, Mia-
sta Puszczykowa, Zgromadze-
nia Ducha Świętego i Związ-
ku Polskich Kawalerów Mal-
tańskich. Jerzy Pelowski, kie-
rownik Domu Pomocy Mal-
tańskiej, podziękował także 
wszystkim uczestnikom, ro-
dzicom i swoim współpracow-
nikom za wkład pracy. Wśród 
gości był wicewojewoda Prze-
mysław Pacia, na którego ręce 
złożono podziękowania dla 
Wydziału Polityki Społecznej, 
z którym współpracuje Dom 
Pomocy Maltańskiej. Gośćmi 
spotkania byli również Zyg-
munt Jeżewski – Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskie-
go, Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek, 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Puszczykowa Zbigniew 
Czyż, proboszcz tutejszej pa-
rafi i ksiądz Marek Smyk i tak-
że Wiceprezydent Związku 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich Maciej Koszutski, któ-
ry tego dnia odznaczył Jerze-
go Pelowskiego Krzyżem pro 
Merito Melitensi, a Lidię Łu-
bińską i Małgorzatę Kaczma-
rek-Łuczka srebrnymi meda-
lami Bene Merenti za wyróż-
niające się zaangażowanie w 
pracę.
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konkursowej „Wielkopolska 
Press Photo 2012”. Konkurs zor-
ganizowała WBPiCAK. W tego-
rocznej edycji wzięło udział 48 
wielkopolskich fotoreporterów. 
Twórcy zgłosili 247 zdjęć poje-
dynczych i 122 zestawy zawie-
rające 881 fotografi i. Łącznie na 
konkurs wpłynęło 1128 zdjęć. 
Wybrane prezentujemy obok.

Godzinę przed otwarciem 
wernisażu przyszli Wielkopo-
lanie spragnieni wrażeń. Każ-
da z prac dostarczała niezapo-
mnianych emocji. Mogłoby się 
wydawać, że niepełnospraw-
ność, przemijanie i samotność 
to mało atrakcyjne tematy, za-
tem nie warto koncentrować na 
nich uwagi. Fotografi e prezento-
wane w holu WBPiCAK obaliły 
ten pogląd. 

Zatrzymałam się na dłu-
żej przy zestawie zdjęć Micha-
ła Adamskiego z Lubonia „Nie 
mogę przebrnąć przez ten cha-

Bartosz Jankowski (Poznań) – „Amp Futbol” (wyróżnienie 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie). Jest to nazwa odmiany 
piłki nożnej, którą mogą uprawiać wszyscy po jednostronnej 

amputacji kończyny (zawodnicy grający w polu – po amputacji 
nogi, bramkarze – po amputacji ręki). Na świecie jest 25 drużyn 

Amp Futbol. W Polsce ta dyscyplina rozwija się od 2011 roku. 
W tym roku Polska drużyna zajęła 11 miejsce w Mistrzostwach 

Świata.

Adrian Wykrota (Poznań) – „Wedding” czyli nowoczesne polskie 
wesele (wyróżnienie).



STRONA 25STYCZEŃ 2013

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIELKOPOLSKA PRESS PHOTO 2012” 

Fotoreportaż 
wiecznie żywy

os”. Opowiadały o ostatnich 
chwilach życia matki cierpiącej 
na zwyrodnienie stawów, o szpi-
talnej śmierci oraz samotności 
która, pomimo obecności naj-
bliższych, dotyka każdego z nas. 

Jury w składzie: Grzegorz Dę-
biński, Mariusz Forecki, Tomasz 
Kamiński i Władysław Nielipiń-
ski przyznało nagrody pienięż-
ne i rzeczowe. I tak w kategorii 
zestawów I nagrodę i 1000 zło-
tych otrzymał Michał Adamski 
z Lubonia, II nagrodę i 750 zło-
tych Franciszek Kupczyk z Koni-
na za zestaw „Głodówka”. W ka-
tegorii zdjęć pojedynczych nie 
przyznano I nagrody. II nagro-
dę i 750 złotych wręczono Ada-
mowi Ciereszko z Poznania za 
zdjęcie „Konrad Czerniak – Lon-
dyn 2012”, a III nagrodę i 500 zło-
tych Markowi Zakrzewskiemu z 
Dąbrowy za fotografi ę nr 5 z ze-
stawu „Manifestacje”. Ponadto 
przyznano wyróżnienia ufundo-
wane przez instytucje partner-
skie i nagrody specjalne. Kon-
kurs „Wielkopolska Press Pho-
to 2012” dowiódł, że fotografi a 
reportażowa, mimo nowocze-
snych technologii i konieczności 
pogoni za „newsami dnia”, wciąż 
pozostaje żywa. 

KAROLINA KASPRZAK

Artur Pławski (Poznań) – „Piąty stadion” (III nagroda). 
Emocje związane z piłkarskimi mistrzostwami Europy 

mieszkańcy przeżywali 
wspólnie w jednym z garaży…

Michał Adamski (Luboń) – „Nie mogę przebrnąć przez ten chaos” 
(I nagroda)”. „Ostatnie dziesięć lat życia mojej mamy – pisze 

autor. – Prawie 40 lat przepracowała ze swoim mężem 
na gospodarstwie”.

Dawid Stube (Gniezno) – „Partyka – Wojownik”. Natalia Partyka 
w trakcie rozgrywek ekstraklasy tenisa stołowego. 
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Tutaj zawsze mogą nauczyć 
się czegoś nowego, miło 

spędzić czas, poradzić się opie-
kunów, ale przede wszystkim 
wyjść z domu. Czeka na nich 
kilka pracowni, wycieczki, wy-
jazdy, zajęcia sportowe. Warsz-
taty Terapii Zajęciowej Funda-
cji Polskich Kawalerów Maltań-
skich – Pomoc Maltańska w Po-
znaniu to dla uczestników dru-
gi dom.

Fundacja jest organizacją po-
żytku publicznego, zajmującą 
się między innymi działalnością 
charytatywną. Uczestnicy i opie-
kunowie zadomowili się w przy-
ziemiu budynku parafi alnego ko-
ścioła pod wezwaniem Objawie-
nia Pańskiego. Ich działalność 
wspierał arcybiskup Stanisław 
Gądecki i proboszcz ksiądz ka-
nonik Szymon Likowski.

Placówka służy 30 osobom z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym. Ze względu na 
umiejscowienie siedziby poni-
żej poziomu ziemi nie ma wśród 
uczestników osób na wózkach 
inwalidzkich. Są to podopieczni 
z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, zespołem Downa, z au-
tyzmem i po wypadkach komu-
nikacyjnych lub losowych. Wy-
chowankowie dowożeni są 
dwoma busami z całego Pozna-
nia. Część uczestników dojeż-
dża samodzielnie.

Osoby niepełnosprawne mają 
wiele talentów i umiejętności. 
Rozwijają je w pracowniach rę-
kodzieła artystycznego, cera-
micznej, komputerowej, umie-
jętności społecznych, plastycz-
nej, gospodarstwa domowego. 
Pieką ciasteczka, placki, bab-
ki, wydają okolicznościowe ga-
zetki, malują obrazki na szkle i 
talerzach, wykonują ceramicz-

Kolejne spotkanie przybli-
żające twórczość literac-

ką i plastyczną osób z niepeł-
nosprawnością przeprowa-
dziliśmy we wtorek 4 grudnia 
2012 roku w Zespole Szkół z 

Dwa dni później w czwar-
tek 6 grudnia odwiedzi-

liśmy słuchaczy Medycznego 
Studium Zawodowego imienia 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
przy ulicy Mostowej w Pozna-
niu. O twórczych działaniach 
osób niepełnosprawnych, po-
trzebie społecznej użyteczno-
ści i inicjatywach samopomo-
cowych opowiadaliśmy słucha-
czom kierunku technik denty-
styczny, ratownik medyczny, 
opiekun medyczny i higienistka 
stomatologiczna. 

Była z nami autorka tomiku 
wierszy „Teraz zaśpiewa słońce” 
Magdalena Molenda-Słomińska 
i uczestniczka Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Zielone 
Centrum” Aldona Wiśniewska. 
Przywitała nas kierownik szko-
lenia praktycznego Aleksandra 
Malenda-Baszczak. Przewodni-
czący Zarządu Fundacji Marcin 
Bajerowicz opowiedział o tym, 
jak powstał „Filantrop”, idei spo-
łecznej samopomocy oraz wy-
dawnictwach książkowych. 

Odczytany fragment „Słonecz-
nego bloga” Magdaleny Molen-
dy- Słomińskiej zawarty w zbio-
rze 12 autobiografi i osób niepeł-
nosprawnych „Moje Kiliman-
dżaro” wywołał zdumienie na 
twarzach słuchaczy. Często bo-
wiem, nie znając specyfi ki da-

Pod skrzydłami 
Kawalerów
Maltańskich 

ne anioły oraz mnóstwo prac z 
drewna i sklejki.

– Od siedmiu lat corocznie 
wyjeżdżamy na tygodniowy po-
byt nad morzem – mówi Anna 
Hojda-Nowak, kierownik WTZ 
Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska”. 
– Wiele wspaniałych chwili spę-
dziliśmy w Dębkach koło Kar-
wi. Zimową porą wyjeżdżamy 
do Puszczy Zielonki. Chodzimy 
na spacery do Lasku Marceliń-
skiego. Organizujemy wycieczki 
do kin, teatrów, na wystawy. Co 
roku odwiedzamy Jarmark Świę-
tojański na Starym Rynku. Wiel-
kim wydarzeniem dla naszej 
placówki okazało się uczestnic-
two podopiecznych wraz z wy-
chowawcami w pielgrzymce 
osób niepełnosprawnych do Lo-
urdes we Francji.

Uczestnicy biorą udział w im-
prezach sportowych, wyjazdach 
na hipoterapię, nad jeziora i pik-
niki. Są zajęcia plastyczne i mu-
zyczne. Wychowankowie brali 
udział w wielu konkursach i fe-
stiwalach muzycznych oraz pla-
stycznych m.in. w Trzciance, 
Przygodzicach, Jarocinie, Wolsz-
tynie, Szprotawie, Środzie, Pusz-
czykowie, Dopiewcu. Przywieź-
li wiele nagród, medali i wyróż-
nień.

– Uczestnicy naszych WTZ – 
mówi Anna Hojda-Nowak – wę-
drowali w odpowiednich stro-
jach, malowidłach i z niezbęd-
nym ekwipunkiem Szlakiem 
Przebiegłej Pumy, pokonując te-
reny Lasku Marcelińskiego, by 
później przy ognisku bawić się 
wspólnie słuchając indiańskiej 
muzyki. Zorganizowaliśmy tak-
że Rajd Pyry. Są spotkania wigi-
lijne i śniadania wielkanocne.

Kierownictwo zaprasza zain-
teresowanych do odwiedzin pla-
cówki i poznania bogatej oferty 
zajęć rehabilitacyjnych, których 
celem jest nauka jak największej 
samodzielności. Stąd zachęty do 
pokonywania barier związanych 
z wyjściem z domu, z samo-
dzielnym dojazdem, z uczest-
nictwem w zajęciach. Nagrodą 
dla opiekunów w ich pracy jest 
umiejętność wychowanków ra-
dzenia sobie z problemami co-
dzienności. 

AURELIA PAWLAK 

Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 przy osiedlu Stare Żegrze 
w Poznaniu. W bibliotece Ze-
społu Szkół czekała serdecz-
na atmosfera i zaciekawieni 
uczniowie. 

nej niepełnosprawności, wyda-
je nam się, że osoba nią dotknię-
ta ma ograniczone możliwości 
intelektualne. Tymczasem nie-
pełnosprawni obdarzeni bywa-
ją niezwykłymi zdolnościami 
twórczymi, a w szczególności 
umiejętnością dzielenia się nimi 
z drugim człowiekiem.

Zainteresowanie wywoła-
ła też poezja Aldony Wiśniew-
skiej kilkakrotnie publikowa-
na na łamach „Filantropa” oraz 
obraz, który przedstawiał galo-
pujące konie. W trakcie spotka-
nia ze słuchaczami Medyczne-
go Studium Zawodowego mó-
wiliśmy również o społecznej 
samopomocy realizowanej za 
pośrednictwem publikacji ape-
li o pomoc w „Poczcie Filantro-
pa”. Omawiane historie ludzi 
dotkniętych przez los poruszy-
ły serca słuchaczy. Pytali, w jaki 
sposób można wesprzeć auto-
rów nadesłanych listów. Jedna 
z uczennic zadeklarowała, że 
chciałaby pomóc rodzinie głu-
choniewidomego chłopca z No-
wego Miasta nad Wartą, gdyż 
tam właśnie mieszka. Otrzyma-
ła od nas kontakt do tej rodziny. 
Bardzo się ucieszyliśmy, że na-
sze słowa nie trafi ły w próżnię, 
ale do serc obdarzonych empa-
tią i wrażliwością. 

KAROLINA KASPRZAK

Przewodniczący Zarządu Fundacji Marcin Bajerowicz omawia 
publikacje napisane przez osoby z niepełnosprawnością. 
Obok Aldona Wiśniewska z jednym ze swoich obrazów 

przedstawiającym tańczące kobiety. 

SPOTKANIA
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W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1W POZNANIU

W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM 
IM. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W POZNANIU 

Towarzyszyła nam uczest-
niczka Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Zie-
lone Centrum” Aldona Wi-
śniewska, która czytała wła-
sne wiersze i mówiła o pasji 
malarskiej. 

W imieniu społeczności 
szkolnej przywitał nas uczeń 
III klasy funkcjonującego w 
Zespole Szkół Gimnazjum nr 
27 Mateusz Danielak. Prze-
wodniczący Zarządu Funda-
cji Marcin Bajerowicz trady-
cyjnie opowiedział o idei „Fi-
lantropa” i działalności wy-
dawniczej. 

Młodzież z zaintereso-
waniem słuchała o książce 
„Dwie sekundy” Marioli Wo-
wer, zbiorze 12 autobiogra-
fi i osób niepełnosprawnych 
„Moje Kilimandżaro”, auto-
biografi i „W życiu liczy się 

Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego imienia 
Polskiego Czerwonego Krzyża zapoznają się z artykułami 

publikowanymi w „Filantropie”. 

Magdalena Molenda – Słomińska opowiada słuchaczom o sobie 
i pracy terapeuty w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Śmiałek”.

Z lewej Aldona Wiśniewska i autorka tekstu Karolina Kasprzak.

życie” Euniki Lech, tomiku 
wierszy Magdaleny Molendy-
Słomińskiej „Teraz zaśpiewa 
słońce” i zabawnych frasz-
kach Jerzego Szulca „Gdyby 
człowiek był człowiekiem”. 

Podsumowaniem lek-
cji były budujące rozmowy 
z uczniami na temat proble-
mów ludzi z niepełnospraw-
nością, ich potrzeb i społecz-
nej samopomocy. 

Szczególną uwagę wzbu-
dziła „Poczta Filantropa”, w 
której zamieszczamy listy z 
prośbą o pomoc. Kiedy po 45 
minutach spotkanie dobie-
gło końca, do stolika z wy-
dawnictwami Fundacji pod-
chodzili słuchacze i dzielili 
się refl eksjami w indywidual-
nych rozmowach.

Dyrekcji Zespołu Szkół i 
kadrze pedagogicznej dzię-
kujemy za możliwość prze-
prowadzenia spotkania. Było 
ono i dla nas niezapomnia-
nym doświadczeniem. 

KAROLINA KASPRZAKUczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
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Czas 
wróżb 
i czarów
Stowarzyszenie Osób Nie-

pełnosprawnych Ich Ro-
dzin i Przyjaciół ZAWSZE RA-
ZEM zorganizowało zaba-
wę andrzejkową. Podopieczni 
oraz sympatycy stowarzysze-
nia spotkali się w ostatnią so-
botę listopada w Domu Kultu-
ry „ORLE GNIAZDO” na osiedlu 
Lecha.

Koniec listopada to tradycyj-
nie czas andrzejkowych wróżb i 
czarów. Dzień świętego Andrze-
ja przypada na przełom pór roku 
(jesieni i zimy) i roku liturgiczne-
go. W wierzeniach ludowych w 
okresie przedadwentowym naj-
częściej pojawiały się istoty po-
zaziemskie, wróżby miały moc 
największą, a sprzyjać i poma-
gać im miały błąkające się po 
ziemi duchy.

Uczestnicy zabawy nie bardzo 
mieli ochotę na spotkanie z du-
chami, które mogły zakłócić we-
sołą imprezę. Uczestnicy zgod-
nym chórem stwierdzili, że cze-
ka ich wspaniała przyszłość i w 
tej intencji odtańczyli kilkadzie-
siąt szalonych tańców radości, 
z małymi przerwami na smacz-
ne posiłki. Nie ma wątpliwości, 
że wytańczyliśmy sobie radosną 
przyszłość, czego i wszystkim 
czytelnikom „Filantropa” ser-
decznie życzymy. 

Organizatorzy i uczestni-
cy zabawy składają serdeczne 
podziękowania kierownictwu 
Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” 
za pomoc w organizacji zabawy.

PAWEŁ GROCHOWSKI

W świątecznym nastroju 15 
grudnia w Domu Kultury 

„Orle Gniazdo” w Poznaniu od-
była się wystawa rękodzieła ar-
tystycznego. Swoje prace poka-
zali Członkowie Klubu Senio-
ra „Rodzina” i Klubu Młodzieży 
Niepełnosprawnej „TACY SAMI’ 
z poznańskich Rataj.

Wielkie balowanie z okazji 
Andrzejek zorganizowało 

dla swoich podopiecznych Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Poznaniu w 
sali H. Cegielskiego przy ulicy 
28 czerwca 1956 r.

Na zabawie spotkali się 
uczestnicy WTZ „Pomost, WTZ 
„Przyjaciele”, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Pogod-
ni” oraz Zastępczego Domu Ro-
dzinnego „Nasz Dom”. Do zaba-
wy zaprosiła wszystkich prezes 
stowarzyszenia Mieczysława 
Gorynia. Ponad 100 osób bawi-
ło się doskonale w rytm tanecz-
nej muzyki. 

Na wszystkich chętnych, któ-
rzy chcieli poznać swoją przy-
szłość, czekała wróżka. Wróżby 
były bardzo pomyślne. Będziemy  F
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Święto artystów

Wielkie balowanie

trzymać kciuki, by się spełniły. 
Niespodzianką były świąteczne 
paczki. Sprawiły obdarowanym 
wielką radość. Życzenia wszel-

kiej pomyślności w nadchodzą-
cym roku zakończyły ten fanta-
styczny bal.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Zespółu wokalnego „Inspiro” 
zaśpiewał znane przeboje, tak-
że pastorałki i kolędy. Otwarła 
wystawę kierownik Domu Kul-
tury Małgorzata Gładysiak. Arty-
ści pokazali swoje najlepsze pra-
ce, jakie powstały w 2012 roku 
na spotkaniach w klubach. Se-
niorzy zaprezentowali wspania-
łe serwety wykonane na szydeł-
ku, wyszywanki, ozdoby mor-
skich muszli. 

Młodzi artyści z klubu TACY 
SAMI pokazali wspaniałe ob-
razy, bajecznie kolorowe butel-
ki i świąteczne ozdoby wykona-
ne metodą decoupage. Specjali-

zują się w pracach wykonanych 
metodą pirografi i, czyli wypala-
nia na drewnie i to właśnie tych 
prac było na wystawie najwię-
cej. Uczestnicy mogli obejrzeć 
ciekawe krajobrazy, architektu-
rę sakralną, historyczne posta-
cie, cudowne kwiaty i postacie z 
bajek. Artyści byli bardzo dumni 
ze swoich prac, chętnie opowia-
dali zainteresowanym o meto-
dach ich powstawania. Wszyst-
kie osoby wystawiające swoje 
prace otrzymały atrakcyjne upo-
minki.

Organizacja wystawy na któ-
rej swoje prace prezentują dwa 
pokolenia, młodzież i seniorzy 
to doskonały pomysł. Młodzi zo-
stali zaproszeni do klubu senio-
ra, będą tam uczyć ozdabiania 
różnych artykułów metodą de-
coupage.  F
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Co roku przed Bożym Na-
rodzeniem zbierają się na 

wspólnym „piernikowanu”. 
Przynoszą bakalie, lukier, wła-
snoręcznie upieczone lub ku-
pione pierniczki. Towarzyszą 
im kolędy, które wprowadza-
ją świąteczny nastrój. Każdy 
chce, by jego pierniki były naj-
piękniejsze, ale nie artyzm się 
liczy, ale dobra zabawa.

W taki sposób podopieczni 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Autyzmem ProFUTURO w Po-
znaniu przygotowywali się do 
świąt. Do klubu przy ulicy Ko-
ściuszki 8 grudnia przyszli tak-
że ich rodzice, przyjaciele i zna-
jomi. Było gwarno i wesoło. Ewa 
i Ola nie nadążały z parzeniem 
kawy i herbaty. Stół ozdobiły 
świąteczne serwety, pojemniki 
z piernikami, talerzyki pełne ba-
kalii i kolorowych piernikowych 
posypek. Była to wspaniała oka-
zja, by powspominać święta z 
dzieciństwa, opowiedzieć o Wi-
gilii w rodzinnym domu.

– W moim domu nie było 
zwyczaju pieczenia pierników 
– mówi Hanna. – Tutaj po raz 
pierwszy upiekłam pierniczki. 
Mój syn je lukruje, a ja dekoru-
ję. Nie przypuszczałam, że może 
być przy tym tyle zabawy. Dzisiej-
sze spotkanie to wprowadzenie 
do świątecznych przygotowań. 
Lubię ten czas oczekiwania.

Agata przyszła na „pierniko-
wanie” z synem. Pierniczki upie-
kła wspólnie z młodszymi dzieć-
mi. Rodzina pochodzi z Lwow-
skiego. Na wigilijną kolację była 
więc kutia, pierogi z grzybami, 
barszcz i uszka.

– Mój syn jest trochę zestre-
sowany, bo zetknął się dzisiaj z 
wieloma osobami których nie 
zna – mówi Agata. – W takich 
momentach dzieci z autyzmem 
się zamykają. Bardziej otwarte 
są w sytuacjach, gdy grono jest 
znane. To daje im poczucie bez-
pieczeństwa.

Krystyna oprócz pierników 
przyniosła upieczone przez sie-
bie świąteczne ciasto. Część jej 
rodziny pochodzi ze wschodu, 
więc na Wigilię w domu królują 
barszcz, pierogi, ryby, no i oczy-
wiście obowiązkowa kutia. Kry-
styna w każde kolejne święta 
wprowadza różne modyfi kacje. 
Obowiązkowo muszą być pier-
niczki i różnego rodzaju ciasta.

Flamenco 
jej pasją 
W niedzielne popołudnie 

25 listopada poznałam 
Wiolettę Sawicz – wyjątko-
wą osobę, która przyjechała 
do Szpitala Klinicznego Uni-
wersytetu Medycznego imie-
nia Karola Marcinkowskiego 
przy ulicy Polnej 33 w Pozna-
niu na kilkudniowe badania 
okresowe. Pochodzi z Elblą-
ga. Od urodzenia cierpi na ze-
spół Turnera. Nim przyszła na 
świat, odszedł jej ojciec. Naj-
większą pasją Wioletty jest 
taniec fl amenco.

Ma zaledwie 139 centyme-
trów wzrostu, ale i wewnętrz-
ną determinację oraz wolę 
działania. Opowiada o sobie, 
pasji artystycznej i ludziach, 
których spotkała na swojej 
drodze. Jest wrażliwa, ambit-
na i pracowita, łatwo zawie-
ra znajomości. Taniec pomaga 
jej w wyrażaniu emocji, daje 
szansę na podzielenie się nimi 
z drugim człowiekiem. Zaska-
kuje również znajomością ję-
zyka hiszpańskiego. Marze-
niem Wioletty Sawicz jest do-
skonalenie nauki tańca u pro-
fesjonalistów w Hiszpanii. Ma 
trudną sytuację materialną.

Przez dziewięć lat uprawia-
ła taniec towarzyski. Z uwa-
gi na niski wzrost trudno jej 
było znaleźć partnera, wybra-
ła więc fl amenco, gdzie nie ma 
ograniczeń wiekowych i moż-
na tańczyć grupowo. Gościła 
w programie „Opowiedz nam 
swoją historię” wyemitowa-
nym na antenie TVP 2, wystę-
powała wielokrotnie na sce-
nie prezentując swój talent pu-
bliczności. Każdy, kto zechciał-
by pomóc artystce w rozwoju i 
realizacji marzenia, może kon-
taktować się z nią mejlowo: 
v.sawicz@wp.pl lub telefonicz-
nie 530 628 728.

KAROLINA KASPRZAK

Radosne 
„piernikowanie”

– W czasie świat odwiedzamy 
rodzinę i groby – mówi Krystyna. 
– Nie wyobrażam sobie kontak-
tów wyłącznie z pomocą pocz-
ty internetowej i esemesów. Naj-
ważniejszy dla mnie jest kon-
takt z drugim człowiekiem. Na 
„pierniczkowanie” przychodzę 
od czterech lat i nigdy bym ta-
kiej okazji nie przepuściła. Dzię-
ki temu, że mamy klub, możemy 
się lepiej poznać i przy okazji de-
korowania pierników porozma-
wiać o różnych sprawach. 

Ola na sobotnią imprezę przy-
szła z córką Mają, podopieczną 
ProFUTURO. Przyniosły upieczo-
ne przez tatę Mai pierniczki oraz 
różne ozdoby do ich dekorowa-
nia. Maja bardzo lubi „pierniko-
wanie”.

– W moim rodzinnym domu 
nie było pieczenia pierników, ale 
ja wprowadziłam ten zwyczaj. – 
mówi Ola. – Wyrabianiem cia-
sta zajmuje się mąż, a ja z dzieć-
mi wycinam różne fi gurki. Gdy 
instruktorka Ewa zainicjowała 
ten pomysł, Maja była pierwsza 
by się tym zająć. Moi teściowe 
mieszkają na Mazurach, co roku 
wysyłamy im paczkę z piernicz-
kami.

W domu Oli na Wigilię przy-
jechali jej rodzice i siostra z ro-
dziną. Każdy przygotował i przy-
niósł na wspólny stół przeróżne 
potrawy. Smakołyków nie brako-
wało. Najważniejsza była dobra 
atmosfera. Śpiewano kolędy. Ola 
dbała o każdy szczegół, by ten 
wieczór był niezapomniany.

Przemek, podopieczny Pro-
Futuro, podzielił się swoimi do-

świadczeniami dotyczącymi 
„piernikowania” i świat Bożego 
Narodzenia.

– Na piernikach jestem po raz 
drugi, te zajęcia bardzo mi się 
podobają – mówi. – Czuje się, 
że niedługo nastąpi Boże Naro-
dzenia. Z wiekiem zauważam, 
że święta mi powszednieją. Nie 
są już tak bardzo oczekiwa-
ne jak kiedyś. Nie czekam także 
na prezent. Teraz jestem na ta-
kim etapie życia, że jak go dosta-
nę, to dobrze, a jeśli nie, to wcale 
się nie pogniewam. Podchodzę 
do Bożego Narodzenia z mniej-
szym entuzjazmem.

Na pomysł „piernikowania” 
wpadła Ewa, psycholog i in-
struktorka prowadząca zajęcia 
z podopiecznymi oraz ich rodzi-
cami w ramach ProFUTURO. Po-
czątkowo piekła pierniki z dzie-
ciakami, potem postanowiła 
włączyć do wspólnej zabawy ro-
dziców.

– Dzisiejsze „piernikowa-
nie” zorganizowaliśmy pod ha-
słem „łapiemy święta” – mówi. 
– Wchodzimy wspólnie w świą-
teczny czas. Chcemy razem po-
być, pobawić się, pośmiać. Pod-
opieczni przychodzą do klubu, 
gdzie panuje luźna atmosfera. 
Można tutaj spokojnie i bez stre-
su porozmawiać o wszystkim. 
Uczestnicy wymieniają się po-
glądami, przepisami kulinarny-
mi, dowiadują się gdzie można 
załatwić różne sprawy. Zdoby-
wają wiadomości w jaki sposób 
radzić sobie z problemami doty-
czącymi ich dzieci. 

AURELIA PAWLAK Wioletta Sawicz
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Piękno 
świata 
w obrazach

Ile rzeczy i przedmiotów 
mijamy obojętnie? Dla-

czego warto czasem uważ-
nie się rozglądać? – o tym 
mówiły prace malarskie 
Więcesławy Poprawskiej, 
zaprezentowane podczas 
wystawy „Obok nas” w śro-
dę 5 grudnia w Zespole 
Dziennych Domów Pomo-
cy Filia nr 4 „Klub Starów-
ka” przy ulicy Wielkiej 1 w 
Poznaniu.

O artystycznej pasji Więce-
sławy Poprawskiej pisaliśmy 
szerzej w „Filantropie” ponad 
dwa lata temu („Filantrop” 11 
2010, s. 30). W środowe po-
południe mieliśmy okazję po 
raz kolejny podziwiać dzie-
ła ukazujące piękno świata. 
Wernisaż otworzyła kierow-
nik Zespołu Dziennych Do-
mów Pomocy Filia nr 4 Ane-
ta Kustal-Toporek. Artystka 
z entuzjazmem, ale i skrom-
nością opowiadała o pra-
cach. 

Jest członkiem Ekologicz-
nego Stowarzyszenia Śro-
dowisk Twórczych „Eko-
Art”, Stowarzyszenia Twór-
ców i Sympatyków Kultury 
oraz Stowarzyszenia Plasty-
ków i Fotografi ków „Dedal” 
w Poznaniu. Maluje od 2000 
roku, a jej ulubionymi tech-
nikami są: pastel, akwarela, 
olej, piórko, akryl. Najchęt-
niej maluje portrety, pejza-
że, martwe natury i abstrak-
cje. Brała udział w ponad stu 
wystawach zbiorowych oraz 
plenerach ogólnopolskich. 
Jej prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych w kraju i za 
granicą. 

KAROLINA KASPRZAK

Do obejrzenia dzieł zachęcała 
gości Aneta Kustal-Toporek. 

21 listopada w Dzień Pra-
cownika Socjalnego re-

prezentanci tego zawodu mie-
li po raz kolejny okazję do re-
fl eksji nad swoją pracą i do 
wymiany doświadczeń. W 
Wadze Miejskiej na poznań-
skim Starym Rynku z inicjaty-
wy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie zorganizowano 
dla nich uroczyste spotkanie. 

Wziął w nim udział dyrek-
tor MOPR Włodzimierz Kałek, 
zastępca Prezydenta Poznania 
Jerzy Stępień, przedstawiciele 
instytucji publicznych, samo-
rządowych, organizacji poza-
rządowych, powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie i klubów 
samopomocy. 

Dwa dni później – w pią-
tek 23 listopada w Te-

atrze Muzycznym w Pozna-
niu przy ulicy Niezłomnych 
1 E na konferencji promują-
cej projekt systemowy Re-
gionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Pozna-
niu „Podnoszenie kwalifi ka-
cji kadr pomocy i integracji 
społecznej w Wielkopolsce” 
spotkali się pracownicy so-
cjalni z województwa wiel-
kopolskiego.

Spotkanie było okazją do 
wymiany doświadczeń i po-
głębienia refl eksji na te-
mat zawodu pracownika so-
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Dzień Pracownika 
Socjalnego

Podczas środowej uroczy-
stości zwrócono uwagę, że 
Dzień Pracownika Socjalne-
go to święto wszystkich osób 
zaangażowanych w działania 
społeczne, które często, prócz 
satysfakcji, przynoszą dyle-
maty etyczne i niełatwe decy-
zje. Popołudnie uświetnili ar-
tystycznie uczniowie Poznań-
skiej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej II stopnia imienia 
Mieczysława Karłowicza. Był 
wykład dotyczący pracy socjal-
nej, podziękowania i przemó-
wienia. 

Wyróżnienie „Przyjaciel 
MOPR” z rąk dyrektora Kałka 
otrzymały cztery osoby: dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej 

dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej Intelektualnie przy 
ulicy świętego Rocha 13 Bar-
bara Belchnorowicz, reprezen-
tantka Zespołu Dziennych Do-
mów Pomocy – Filia nr 2 Klub 
„Ogrody” przy ulicy Nowy Świat 
7/11 Renata Konieczna, kanc-
lerz Wyższej Szkoły Eduka-
cji i Terapii w Poznaniu Violet-
ta Musa i przedstawiciel Klu-
bu Sportowego Warta Poznań 
Jakub Wyżalski. „Przyjaciel 
MOPR” przyznawany jest insty-
tucjom zaangażowanym w po-
dejmowanie działań na rzecz 
integracji społecznej, posze-
rzanie świadomości obywatel-
skiej oraz gotowość do pomo-
cy potrzebującym. 

W tym roku zaangażowanie 
pracowników socjalnych zo-
stało docenione szczególnie. 
Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak-
Kamysz przyznał Miejskie-
mu Ośrodkowi Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu zespołową na-
grodę za nowatorskie działa-
nia w zakresie pomocy spo-
łecznej oraz systemowo i pla-
nowo prowadzony proces pod-
noszenia jakości pracy socjal-
nej. Ponadto zastępca dyrekto-
ra MOPR Izabela Synoradzka 
w Dniu Pracownika Socjalnego 
otrzymała w Warszawie z rąk 
Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego Złoty Krzyż Zasługi. 

KAROLINA KASPRZAK 

W WIELKOPOLSCE 

W POZNANIU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Włodzimierz Kałek z upominkiem 

od przedstawicieli Poznańskiego Centrum Świadczeń. 
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cjalnego. Otworzył je Czło-
nek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Tomasz Bu-
gajski. Był wykład dr Marka 
Rymszy „Pracownicy socjal-
ni i praca socjalna we współ-
czesnej Polsce”, informacje 
na temat realizowanego pro-
jektu ROPS, rozstrzygnięcie 
konkursu „Inicjatywy mię-
dzypokoleniowe” ogłoszone-
go przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i kon-
cert pod hasłem „Gala Ope-
retki i Musicali” w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. 

O odpowiedzialności oraz 
roli społecznej pracowni-
ków socjalnych na podstawie 

badań przeprowadzonych 
przez słuchaczy Kolegium 
Pracowników Służb Społecz-
nych w Poznaniu mówiła na-
uczyciel Kolegium mgr Ur-
szula Sokalska. 

W konkursie „Inicjatywy 
międzypokoleniowe” nagro-
dę główną zdobył Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Śre-
mie za projekt „Między nami 
śremskimi pokoleniami”, II 
miejsce Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kroto-
szynie za projekt „Senior z 
inicjatywą”, a III Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Swarzę-
dzu za projekt „Międzypoko-
leniowy Swarzędz”. 

KAROLINA KASPRZAK
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Tym razem Komisja Dialo-
gu Obywatelskiego działa-

jąca przy Wydziale Zdrowia i 
Spraw Społecznych Rady Mia-
sta Poznania zebrała się w no-
wym Centrum Bukowska. W 
listopadowy wieczór podsu-
mowano roczną działalność 
i zaplanowano działania na 
2013 rok.

Dyskutowano o konkursach 
oraz naborze kandydatur na 
członków Komisji Konkurso-
wych oraz przedstawiono pla-
nowaną działalność Poznań-
skiego Centrum Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych i Wo-
lontariatu. 

Izabela Leśniak, kierownik 
Oddziału Koordynacji Współ-
pracy z Organizacjami Poza-
rządowymi zachęcała przed-
stawicieli organizacji pozarzą-
dowych do zgłaszania kan-
dydatur na członków Komisji 
Konkursowych. Celem prac ko-
misji będzie opiniowanie ofert 
złożonych w ramach otwartych 
konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych. Kandyda-
tami na członków Komisji Kon-
kursowej mogły zostać oso-
by wskazane przez organiza-
cje pozarządowe lub podmioty 
mające siedzibę na terenie Po-
znania lub działające na rzecz 
jego mieszkańców, pod warun-
kiem, że organizacja, którą re-
prezentują, nie będzie brała 
udziału w konkursie.

Po raz kolejny poruszono 
problem lokatorów kamieni-
cy przy ulicy Stolarskiej. Do tej 

Dla osób 
niewidomych

Polski Związek Niewido-
mych już po raz trzeci roz-

poczyna rekrutację do projek-
tu systemowego, którego ce-
lem jest aktywizacja zawodo-
wa osób z dysfunkcją wzro-
ku. Zapraszamy chętne osoby 
do udziału w projekcie „Wspar-
cie osób niewidomych na ryn-
ku pracy III”.

Celem projektu jest zwiększe-
nie szans osób niewidomych i 
słabowidzących na rynku pra-
cy. Osoby z dysfunkcją wzro-
ku, które zgłoszą się do projek-
tu, otrzymają indywidualny plan 
działania (IPD) oraz wsparcie 
dostosowane do zainteresowań, 
potrzeb i możliwości. Szkolenia 
z zakresu obsługi komputera i 
innych urządzeń elektronicz-
nych, kursy językowe, warszta-
ty aktywizacji zawodowej, szko-
lenia zawodowe i staże pracy to 
tylko niektóre elementy progra-
mu projektu Wsparcie III.

Ponadto pomoc otrzyma-
ją osoby z otoczenia: rodzina, 
przyjaciele i znajomi, aby mogli 
wspierać osoby niewidome w 
ich aktywizacji społecznej i za-
wodowej.

Uczestnikiem projektu może 
zostać: kobieta w wieku 16-59, 
mężczyzna w wieku 16-64, oso-
ba nieaktywna zawodowo, po-
szukującą pracy, osoba posia-
dająca orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacz-
nym lub w stopniu umiarko-
wanym (z symbolem przyczy-
ny niepełnosprawności 04-O lub 
równoważne).

Projekt ma charakter ogólno-
polski. Osoby zainteresowane i 
spełniające kryteria mogą zgła-
szać się do biur makroregio-
nalnych utworzonych przy wy-
branych okręgowych placów-
kach Polskiego Związku Niewi-
domych.

Makroregion wielkopolski: 
Izabela Kowalczyk – specjalista 
ds. rekrutacji i wsparcia, e-mail: 
ikowalczyk@wsparcie.pzn.org.
pl, al. Niepodległości 29, 61-714 
Poznań, tel. 61 847 46 16, kom. 
519 514 175, fax 61 855 22 43.

Projekt jest realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w partnerstwie 
z Państwowym Funduszem Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych i Towarzystwem Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach. 
Projekt jest współfi nansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz krajo-
wych środków PFRON. na

Radę czeka
wiele pracy 

pory nie udało się rozwiązać 
zaistniałej tam sytuacji. Miesz-
kańcom towarzyszy bezsil-
ność i bezradność. Nie bardzo 
wiedzą, do kogo jeszcze mogą 
zwrócić się o pomoc.

– Przed wakacjami wysła-
liśmy do prezydenta Ryszar-
da Grobelnego zapytanie, co 
urząd robi w sprawie kamieni-
cy przy ulicy Stolarskiej – po-
informowała Anna Wachow-
ska-Kucharska. – Prezydent 
w odpowiedzi wyszczegól-
nił wszystkie działania podej-
mowane przez Pawła Łuka-
szewskiego, powiatowego in-
spektora nadzoru budowlane-
go. Była to jedyna osoba w mie-
ście, która zajęła się sprawą ka-
mienicy przy ulicy Stolarskiej. 
Na wniosek powiatowego in-
spektora skierowanego do wo-
jewódzkiego inspektora miała 
być podłączona mieszkańcom 
woda, ale wojewódzki inspek-
tor odrzucił ten wniosek z po-
wodu wymogów formalnych. 
Podczas mrozów ludzie zosta-
ną bez wody. 

Zarządca Piotr Śruba prze-
chwala się, że do tej pory „oczy-
ścił” trzydzieści kamienic i nie 
zamierza wycofać się z ulicy 
Stolarskiej. Kamienica znajduję 
się rękach prywatnych i wszel-
kie spory muszą być załatwia-
ne na drodze sądowej. Prokura-
tura wszczęła już postępowa-
nie, ale nie ma jeszcze konkret-
nych informacji. Prezydent zo-
bowiązał przedstawicieli Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego oraz Straży Miejskiej do 
utworzenia roboczego zespo-
łu monitorującego na bieżą-
co tę sprawę. Na razie taki ze-
spół nie powstał. Członkowie 
Komisji Dialogu Obywatelskie-
go byli zgodni, że bezsilność 
w kwestii kamienicy przy ulicy 
Stolarskiej jest groźna, bowiem 
stawia Piotra Śrubę ponad pra-
wem. Jak dotąd jego działania 
nie zostały zablokowane. Jeże-
li nie znajdzie się odpowied-
nich instrumentów to wkrótce 
los mieszkańców z ulicy Stolar-
skiej może spotkać innych lu-
dzi. Właściciele kamienicy są 
nieuchwytni, ciągle zmieniają 
adresy zamieszkania, nie do-
ciera do nich żadna korespon-
dencja. 

Danuta Resztak z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania wrę-
czyła zebranym Uchwałę Rady 
Miasta w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi na 
2013 rok. Jego celem jest popra-
wa jakości życia poznaniaków. 
Najpierw zostaną zdiagnozo-
wane ich potrzeby, trzeba bę-
dzie także zwiększyć aktyw-
ność obywatelską oraz partycy-
pację w kształtowanie polityki 
miasta. Duży nacisk będzie po-
łożony na rozwój partnerstwa 
między samorządem a organi-
zacjami pozarządowymi oraz 
wewnątrz środowiska organi-
zacji pozarządowych.

W dokumencie zaznaczo-
no, że współpraca władz mia-
sta z organizacjami pozarządo-
wymi odbywa się między inny-
mi na zasadach suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywno-
ści, uczciwej konkurencji, jaw-
ności, równości szans. Za prio-
rytetowe uznano zadanie pod 
hasłem „Pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych ro-
dzin i osób”. Chodzi między in-
nymi o zapewnienie usług so-
cjalnych oraz możliwości po-
bytu w domu pomocy społecz-
nej dla seniorów, wspomaganie 
działalności ośrodków wpar-
cia oraz zapewnienie tak zwa-
nych usług opiekuńczych, spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych dla mieszkańców miasta 
doświadczających sytuacji kry-
zysowych. Podejmowane będą 
także działania mające na celu 
zapewnienie posiłku, niezbęd-
nego ubrania i schronienia oso-
bom bezdomnym. Ograniczane 
będzie ubóstwo, a także izola-
cja społeczna.

AURELIA PAWLAK
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Z inicjatywy Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Poznania uka-
zał się „Poznański porad-
nik antydyskryminacyjny dla 
osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin”. Jest odpowiedzią na 
zgłaszane do Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta do spraw 
Osób Niepełnosprawnych for-
my dyskryminacji, których 
doświadczyli niepełnospraw-
ni mieszkańcy Poznania. 

55 stronicowa publikacja, 
podzielona na cztery rozdzia-
ły, zawiera podstawowe infor-
macje na temat tego zjawiska: 
czym jest dyskryminacja, ro-
dzaje dyskryminacji, przykła-
dy dyskryminacji osób z nie-
pełnosprawnością, a ponadto 
cenne wskazówki, gdzie moż-
na szukać pomocy i w jaki spo-
sób przeciwdziałać nierówne-
mu traktowaniu. 

W rozdziale drugim znaj-
dziemy krótką charakterysty-
kę instytucji przeciwdziałają-

cych dyskryminacji i ich dane 
kontaktowe. Są nimi: Pełno-
mocnik Rządu do spraw Rów-
nego Traktowania, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Pełno-
mocnik Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Po-
znania do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych, Rzecznik Praw 
Dziecka, Rzecznik Praw Pa-
cjenta, Państwowa Inspekcja 
Pracy i Miejski Rzecznik Kon-
sumentów. 

Nie brakuje również infor-
macji na temat dyskrymina-
cji dzieci z niepełnosprawno-
ścią, dyskryminacji w eduka-
cji, dostępie do usług i świad-
czeń zdrowotnych. Omówio-
ne są ważniejsze akty prawne 
i przydatne strony internetowe. 
Przejrzystość oraz komunika-
tywny przekaz sprawiają, że 
publikacja jest dostępna nawet 
dla tych, którzy niewiele wie-
dzą na temat dyskryminacji. 

KAROLINA KASPRZAK

Czy rozmawiając z kobie-
tą o wzroście 115 cen-

tymetrów potrafi my trakto-
wać ją jak dorosłą? Co czuje 
człowiek z niepełnospraw-
nością, któremu pracodaw-
ca z uwagi na chorobę od-
mawia zatrudnienia? Dla-
czego tworzy się oddziel-
ne toalety dla ludzi z ogra-
niczeniami sprawności? Co 
można zrobić, by przeciw-
działać wykluczeniu spo-
łecznemu?

Takie pytania stawiano 
podczas konferencji z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych 
pod hasłem: „Dyskrymina-
cja osób z niepełnosprawno-
ściami” 3 grudnia w Sali Bia-
łej Urzędu Miasta Poznania. 
Uczestniczyli przedstawi-
ciele instytucji publicznych, 
uczelni wyższych, organiza-
cji pozarządowych, ośrod-
ków pomocy społecznej, a 
wśród nich Członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Zyg-
munt Jeżewski i dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu Elżbie-
ta Bijaczewska.

Gości powitał wicepre-
zydent Poznania Jerzy Stę-
pień. Przemówienia na język 
migowy tłumaczyły Eunika 
Lech i Dorota Wasilewska. 
Nie brakowało osób z niepeł-
nosprawnościami. 

– Podejmując temat dys-
kryminacji nie można zapo-
minać o podmiotowym trak-
towaniu. Osoba z niepełno-
sprawnością może sobie ra-
dzić lepiej lub gorzej w prze-
strzeni publicznej w zależno-
ści od tego, jak jest ona przy-
stosowana. W naszym kra-
ju najpierw projektuje się to-
alety dla kobiet i mężczyzn, 
a dopiero później oddzielne 
dla osób z niepełnospraw-
nością. Tymczasem mogły-
by istnieć toalety dla kobiet 
i mężczyzn z przystosowa-
niami, bo osoby z niepeł-
nosprawnością mają prze-
cież płeć – argumentowa-
ła Pełnomocnik Rządu do 

Dla narażonych 
na wykluczenie
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spraw Równego Traktowa-
nia Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz. 

Prelegentka zwróciła uwa-
gę na proces upowszech-
niania klauzul społecznych, 
które pozwalają włączyć 
potrzeby ludzi z niepełno-
sprawnością do wykonywa-
nia zamówień publicznych. 
Także praca na otwartym 
rynku pracy była przedmio-
tem rozważań. 

Głos zabrała dyrektor Biu-
ra Rzecznika Praw Obywa-
telskich Anna Błaszczak, dy-
rektor Delegatury Najwyż-
szej Izby Kontroli w Pozna-
niu Jan Kołtun, dr Piotr Mi-
choń z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu i prof. 
dr hab. Zbigniew Woźniak z 
Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu imienia Adama Mic-
kiewicza. 

Trafne spostrzeżenia za-
warła w wystąpieniu „Dys-
kryminacja poprzez stereo-
typy społeczne” kierownik 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Kamyk” prowa-
dzonego przez Stowarzy-
szenie Na Tak Natalia Marci-
niak-Madejska. Nawoływa-
ła do umożliwiania podej-
mowania decyzji osobom z 
niepełnosprawnością i tym 
samym samostanowienia o 
sobie. Wspomniała o sferze 
seksualności – niezwykle 
ważnej dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
Przytoczyła przykład niesły-
szącej kobiety, której zabra-
no noworodka zaraz po po-
rodzie, ponieważ uznano, że 
nie będzie w stanie dobrze 
opiekować się dzieckiem, 
gdyż nie usłyszy jego płaczu. 

Podczas konferencji zare-
komendowano „Poznański 
poradnik antydyskryminacyj-
ny dla osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin” wydany z 
inicjatywy Miasta Poznania, 
o którym piszemy obok. Spo-
tkanie zakończyła dyskusja z 
udziałem specjalistów. 

KAROLINA KASPRZAK

DYSKRYMINACJA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Wspólna 
przestrzeń 
– dla wszystkich 
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Ta drobna blondynka z cie-
płym uśmiechem tylko po-

zornie wygląda na delikatną i 
kruchą. W rzeczywistości ma 
w sobie tyle siły i energii, że 
mogłaby nimi obdarzyć kilka 
osób. Jak się za coś zabiera 
zawsze doprowadza do koń-
ca. Ma dobre, wrażliwe ser-
ce, dlatego z przyjemnością 
pomaga słabszym, którzy nie 
potrafi ą się bronić i potrzebu-
ją wsparcia.

Agnieszka Woźniak przyje-
chała na studia do stolicy Wiel-
kopolski z położonego w odle-
głości sześćdziesięciu kilome-
trów Wągrowca. Jej pasją jest 
historia sztuki. Podjęła naukę 
w tym kierunku na Uniwersy-
tecie imienia Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Zapragnę-
ła poznać artystyczną stronę 
Poznania, zaczęła wędrów-
kę po wszystkich galeriach i 
miejscach oferujących różne 
sposoby obcowania ze sztu-
ką. Trafi ła do Galerii „tak”, pro-
wadzonej przez Stowarzysze-
nie Na Tak. Tam zbliżyła się do 
sztuki art brut. Zainspirowały 
ją dzieła niepełnosprawnych 
twórców. Starała się ich zrozu-
mieć i przeniknąć przez war-
stwę ukrytych emocji.

Wrażenia były tak silne, że 
właśnie tam postanowiła od-
być swoje praktyki studenckie. 
Jako wolontariuszka pomaga-

Zmiana 
siedziby
Od stycznia 2013 roku 

sprawy prowadzone przez 
Miejski Zespół do spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności 
przy ulicy Kasprzaka 16, reali-
zować będzie Powiatowy Ze-
spół do spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności przy ulicy 
Słowackiego 8 w Poznaniu. 

Chodzi o wydawanie orze-
czeń o niepełnosprawności 
dla osób przed 16 rokiem ży-
cia, orzeczeń o stopniu niepeł-
nosprawności dla osób powyżej 
16 roku życia, orzeczeń o wska-
zaniach do ulg i uprawnień dla 
osób posiadających ważne orze-
czenia o grupie inwalidzkiej lub 
o niezdolności do pracy wyda-
nych przez organy rentowe, le-
gitymacji dokumentującej nie-
pełnosprawność dla osób przed 
16 rokiem życia na podstawie 
orzeczeń o niepełnosprawno-
ści, legitymacji o stopniu niepeł-
nosprawności dla osób powyżej 
16 roku życia na podstawie orze-
czeń o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczeń o wskaza-
niach do ulg i uprawnień.

W nowym miejscu załatwia-
ne będą także sprawy związane 
z wydawaniem kart parkingo-
wych dla osób niepełnospraw-
nych z obszaru Poznania (do-
tychczas realizowane przez Wy-
dział Komunikacji Urzędu Mia-
sta Poznania przy ulicy Grono-
wej 22a w Poznaniu). awa

BARBARA TYSZKIEWICZ

***
Kościelne
biją dzwony
na chwałę Boga
głośno wołając:
dobroć,
miłosierdzie.

Przysiadła bieda
na kamiennych
schodach,
głowę zmęczoną
przytulając
do muru.
Samotna, brudna,
targana wiatrem,
z wyciągniętą
dłonią
bezsilności. 
Z iskierką nadziei
na kolejny dzień. 

Serce oddała 
wolontariatowi 

ła przy przygotowywaniu wy-
staw, wernisaży, spotkań. Ze-
tknięcie się ze światem niepeł-
nosprawności miało wpływ na 
podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
nauki w szkole policealnej. Po 
jej skończeniu Agnieszka bę-
dzie opiekunką środowisko-
wą.

– Mam nadzieję, że wkrót-
ce będę mogła robić to co lu-
bię – mówi Agnieszka Woź-
niak. – Jestem pewna, że pod-
jęłam dobre decyzje. Zetknię-
cie z osobami starszymi, cho-
rymi, niepełnosprawnymi 
otworzyło mi oczy na ich po-
trzeby i oczekiwania. Zaczę-
łam w rodzinnym Wągrowcu 
od zbiórek pieniężnych, wy-
darzeń artystycznych, wspo-
magania domu dziecka. Po-
tem przyszedł czas na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Jako wolontariuszka trafi -
ła do pani Danuty, pensjona-
riuszki Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Zamenho-
fa w Poznaniu. Tam poznała 
losy wielu osób, ich życiorysy, 
wspomnienia, tęsknoty, lęki, 
marzenia i nadzieje.

– Lepiej poznałam Agniesz-
kę podczas tegorocznego Mię-
dzynarodowego Dnia Tole-
rancji ustanowionego przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 
– mówi Róża Korczyńska, sze-
fowa Polskiego Towarzystwa 
Stwardniania Rozsianego Od-
dział Wielkopolska. – Pomaga-
ła nam w przygotowaniu pre-
lekcji o stwardnieniu rozsia-
nym w Wyższej Szkole Nauk 
Humanistycznych i Dzienni-
karstwa. Zaimponowała mi 
jej pracowitość, poświęcenie i 
oddanie. Pomimo nawału in-
nych obowiązków związa-
nych z tym wydarzeniem za-
wsze była gotowa do pomo-
cy. Agnieszka jest naszą wo-
lontariuszką i traktujemy ją 
jak skarb.

Agnieszka Woźniak po raz 
pierwszy zaangażowała się w 
organizację Dni Równości i 
Tolerancji w listopadzie ubie-
głego roku. Zainteresowała 
się osobami wykluczonymi ze 
względów zdrowotnych. Od 
czerwca znalazła się w Zarzą-
dzie Stowarzyszenia Dni Rów-

ności i Tolerancji. W tym roku 
nadzorowała cały projekt Dni 
Równości i Tolerancji, była 
rzecznikiem prasowym i ko-
ordynowała pracę wolontariu-
szy.

Lubi ludzi. Kontakty z nimi 
pozwalają jej zdobyć wiele 
doświadczeń. Ale zdaje sobie 
sprawę, ze może ją spotkać 
niejedno rozczarowanie. Jest 
na to przygotowana.

– Gdy przytrafi  mi się coś 
przykrego zawsze dokładnie 
to analizuję _ mówi Agnieszka 
Woźniak. – Zastanawiam się, 
co dobrego mogę z tego wy-
nieść. Jednak staram się wy-
snuć wnioski, by w przyszło-
ści nie dopuścić do zdarzenia, 
które może mnie zranić.

Kontakt ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych po-
czątkowo nie był dla Agniesz-
ki łatwy. Nie wiedziała, jak zo-
stanie odebrana. Czy zyska 
akceptację i zrozumienie? Czy 
kogoś nie urazi? Wiedziała, że 
trzeba te obawy skonfronto-
wać z rzeczywistością.

– Zdawałam sobie sprawę, 
że nie należy się bać osób nie-
pełnosprawnych – mówi. – Te-
raz już nie analizuję swoje-
go zachowania. Jestem natu-
ralna. Do tej pory nie spotka-
łam się z negatywną reakcją 
osób niepełnosprawnych Spo-
ro się od nich uczę. Obawia-
łam się, że chęć pomocy może 
kogoś zranić. Teraz wiem, że 
moje działania sprawiają pod-
opiecznym radość. Martwi 
mnie, że wielu ludzi nie rozu-
mie, że niepełnosprawni mają 
takie samo prawo do funkcjo-
nowania w społeczeństwie 
jak osoby zdrowe.

Na brak pracy społecznej 
Agnieszka nie narzeka. Poszu-
kuje pracy zarobkowej, ma za-
miar dokończyć studia i naukę 
w szkole opiekunek środowi-
skowych. Wierzy, że warto da-
wać dobro innym, bo ono wró-
ci ze zdwojoną siłą. Lubi spę-
dzać czas z rodziną, oglądać 
dobre fi lmy. Marzy o tym by je 
życie się ustabilizowało i mo-
gła robić to, co sprawia jej sa-
tysfakcję. 

AURELIA PAWLAK 

Agnieszka Woźniak.
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– Jakie były początki panów 
w kabarecie?

Marek Sobczak: – Zaczyna-
liśmy ponad 30 lat temu jako 
kabaret studencki. W tamtych 
czasach tak się to odbywało. 
Wszystkie ówczesne kabarety 
powstawały na studiach. Zaczy-
naliśmy w Bydgoszczy.

Antoni Szpak: – Trzeba było 
przejechać przez wszystkie fe-
stiwale studenckie. No i tak zna-
leźliśmy się na scenie zawodo-
wej. Ciągniemy ten kabaret we 
dwójkę już 37 lat.

M.S.: – Poza kabaretem zaj-
mowaliśmy się dziennikar-
stwem, wydajemy książki, pi-
szemy scenariusze fi lmowe i te-
atralne, reżyserujemy programy 
radiowe i telewizyjne.

A.S.: – Przez wiele lat współ-
pracowaliśmy z trzecim progra-
mem polskiego radia oraz z wie-
loma telewizjami, a aktualnie pi-
szemy felietony do tygodnika 
„Angora” i „Expresu Wieczorne-
go” oraz wiele tekstów dla kole-
gów ze sceny. Występujemy na 
scenach krajowych i zagranicz-
nych, najczęściej za oceanem, 
w Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych.

M.S.: – Ostatnio wróciliśmy z 
Kanady i jesteśmy pozytywnie 
naładowani kanadyjskim jodem.

– Jak zaczęła się przygoda 
Kabaretu ze światem osób nie-
pełnosprawnych?

A.S.: – Fundacja Arka Byd-
goszcz nawiązała z nami współ-

Popłynąć
w Arce
Dziś chciałbym opowiedzieć 

o czymś naprawdę wyjąt-
kowym, a mianowicie o Fun-
dacji „Arka” działającej w Byd-
goszczy. Zajmuje się ona pro-
mocją osób niepełnospraw-
nych i ich twórczości. Wła-
śnie to dzięki tej fundacji peł-
nosprawni ludzie mogą zo-
baczyć, jak bardzo piękny jest 
świat osób niepełnosprawnych 
oraz ile one mają w sobie pięk-
na i talentu.

A odbywa się to poprzez 
różnego rodzaju warsztaty i co-
roczne konkursy twórczości 
osób niepełnosprawnych. Moż-
na na nie przesyłać prace foto-
grafi czne, opowiadania, wiersze. 
Ja brałem udział w konkursie po-
etyckim. Na zakończenie odbyła 
się wielka gala, która także była 
promocją kalendarza z nagro-
dzonymi zdjęciami oraz prze-
pięknej książki „Piękni Niepełno-
sprawni”. Galę prowadził kaba-
ret „Klika”. Mieliśmy także oka-
zję spotkać się z przedstawi-
cielem Towarzystwa Przyjaciół 
Bydgoszczy, który rozkochał nas 
w tym pięknym mieście.

Dzięki sponsorom byliśmy w 
Operze Bydgoskiej na „Cygane-
rii”. Ujęło mnie ciepło bijące od 
uczestników konkursu i osób 
działających w fundacji oraz to 
że nie byłem ani na chwile pozo-
stawiony samemu sobie. Nawet 
dzisiaj na samą myśl o tym robi 
mi się lekko na sercu. Fundacja 
oprócz warsztatów dla osób nie-
pełnosprawnych oraz konkur-
sów organizuje także wieczor-
ki poetyckie z niepełnosprawny-
mi osobami. Polecam zajrzeć na 
stronę internetową www.funda-
cja-arka.org 

Krzysztof
Murkowski
BUDZISZEWKO
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Spacer po Bydgoszczy.

Ważne, co w sercu 
człowieka gra
Z MARKIEM SOBCZKIEM i ANTONIM SZPAKIEM 
rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI.

pracę kilka lat temu, na którą z 
chęcią przystaliśmy, bo wszy-
scy jesteśmy ludźmi. Ułomności 
każdy z nas ma. Nikt nie jest do-
sko nały. Ja jestem łysy, tamten się 
jąka inny jest gruby; to nie ma to 
znaczenia. Ważne jest to, co w 
sercu każdego człowieka gra. 
Czy jest otwarty na życie i in-
nych, czy też użala się nad sobą 
i jęczy, że nic nie można zmienić

M.S.: – Jest wiele przykła-
dów osób niepełnosprawnych, 
sportowców czy artystów, któ-
re nie załamują się, nie zamyka-
ją w czterech ścianach, normal-
nie funkcjonują w życiu, osią-
gają fantastyczne sukcesy, tak 
samo jak osoby tak zwane peł-
nosprawne. Nikt nie jest w peł-
ni sprawny, dopadają nas różne 
dolegliwości. Podział na pełno-
sprawnych i niepełnosprawnych 
jest sztuczny. Ludzie są albo mą-
drzy, albo głupi, albo zdolni, albo 
niezdolni, albo uczciwi, albo 
nieuczciwi. Cała sprawa jest w 
tym, aby być otwartym na in-
nego człowieka, dlatego współ-
pracujemy z Fundacją i gdy tylko 
możemy, to jej pomagamy. Ma to 
sens i jest to miła robota, kiedy 
widzimy osoby niepełnospraw-
ne na scenie, spełniające się w 
swoich scenicznych rolach. Ży-
czymy im, aby w życiu robiły to, 
co naprawdę chciałyby robić i 
aby czuły się w nim jak najlepiej.

– Czy jest jakiś występ, któ-
ry panom najbardziej zapadł w 
pamięć?

A.S.: – Takich występów było 

dużo w różnych czasach. Zu-
pełnie inne były, kiedy zaczyna-
liśmy, inne, gdy byliśmy już za-
wodowcami, inne w czasie sta-
nu wojennego.

M.S.: – Były znaczące dla na-
szej dalszej kariery, bo dosta-
waliśmy „kopa w górę”, a były 
też występy za mateczki komu-
ny, za które dostawaliśmy moc-
no po grzbiecie. Mieliśmy zaka-
zy występów, było ich dużo na 
naszej drodze. Były też występy 
zabawne, które nas zaskoczyły. 
Na przykład w Warszawie, gdy 
wyszliśmy na scenę, ujrzeliśmy 
całą widownię w strojach ludo-
wych łowickich. Okazało się, że 
przyjechało 6 czy 7 autokarów z 
Łowicza.

A.S.: – Był taki pamiętny wy-
stęp, gdy na scenę weszła wtedy 
jeszcze nikomu nie znana pani 
Kempa i chciała nas wsadzić do 
więzienia. Potem w prasie była 
sensacja.

– Czy są jeszcze takie miej-
sca gdzie chcieliby panowie 
jeszcze wystąpić, jeśli mieliby 
taką okazję?

M.S.: – W Republice Południo-
wej Afryki. Mówimy to całkiem 
serio, ponieważ, niestety, bar-
dzo rzadko jeżdżą tam polscy 
artyści. Ale koledzy i koleżanki, 
które tam były, mówią, że warto 
tam pojechać nie tylko z powo-
dów artystycznych, ale także dla 
urody tego kraju. Marzy nam się 
Republika Południowej Afryki…

A.S.: – A marzyć trzeba, bo 
marzenia…

Razem – … się spełniają.
– Jeszcze może kilka słów 

specjalnie dla naszych czytel-
ników.

M.S.: – Czytelnikom „Filantro-
pa” poza życzeniami zdrowia ży-
czymy przede wszystkim otwar-
tości, wielkiego poczucia humo-
ru oraz dystansu do świata, po-
nieważ każdy, niezależnie od 
jego kondycji fi zycznej, powinien 
go mieć. Jeśli się nie ma dystan-
su, bierze się wszystko strasz-
nie poważnie. A trudniej żyć bez 
uśmiechu i radości.

A.S.: – I dużo aktywności ży-
czymy.

– Dziękuję za rozmowę.
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Antoni Szpak (z lewej) i Marek Sobczak.
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W około 200 miejscach w 
całej Polsce 8 i 9 grud-

nia odbył się XIII Maraton Pi-
sania Listów Amnesty Inter-
national. Przez 24 godziny pi-
sano ręcznie listy w obronie 
kilkunastu konkretnych osób, 
których prawa zostały złama-
ne. W Poznaniu zaintereso-
wani odwiedzili punkt Open-
Technologies przy ulicy Gło-
gowskiej.

Lista potrzebujących pomo-
cy jest długa. Znajduje się na 
niej między innymi Gao Zhi-
sheng. To ceniony chiński 
prawnik, który działa na rzecz 
praw człowieka. Aktualnie 
przebywa w więzieniu, gdzie 
grożą mu tortury. Rodzina 
przez długi czas nie wiedzia-
ła, co się z nim działo. Kolejny 
to Aleś Bialacki, obrońca praw 
człowieka na Białorusi, prze-
wodniczący Centrum Praw 
Człowieka „Wiosna”. Teraz od-
bywa karę 4,5 roku pozbawie-
nia wolności. Ślad zaginął po 
Juanie Almonte Herrera z Re-
publiki Dominikany. To księ-
gowy zatrzymany przez poli-
cję, która się do tego czynu się 
nie przyznaje. Na listy wspar-
cia czeka Narges Mohammadi 
z Iranu. Jest aktywistką działa-
jącą na rzecz praw człowieka 
w Iranie. Ma ona duże proble-
my zdrowotne, które pogłębiły 
się w więzieniu.

– Jeżeli ktoś nie miał czasu 
siedzieć długo w punkcie ma-
ratonowym, by pisać, mógł to 
zrobić w domu – mówi Iwona 
Dolata z Fundacji Szansa Dla 
Niewidomych w Poznaniu. – A 
do punktu przynieść gotowe 
listy. Maraton Pisania Listów 
mobilizuje ludzi w całej Polsce 
i na całym świecie, aby solidar-
nie i jednym głosem przeciw-
stawić się łamaniu praw czło-
wieka. Poprzez swoje działa-
nia mamy szansę realnie wpły-
nąć na losy osób, które znajdu-
ją się w zagrożeniu.

Co roku dzięki Maratono-
wi Pisania Listów udaje się re-
alnie wpłynąć na poprawę sy-
tuacji kilku bądź kilkunastu 
osób, których prawa człowie-
ka zostały złamane. Listy pisa-
ne przez ludzi na całym świe-
cie są skuteczne. Wiele osób 
biorących udział w maratonie 
otrzymuje odpowiedź, a osoby, 
które dzięki tym listom zosta-
ły uwolnione, przyznają, że do-
dawały im one otuchy i pocie-
szenia. Jabbar Savalan z Azer-
bejdżanu, który odzyskał wol-
ność, przekazał Amnesty In-
ternational informację: „Amne-
sty International jest symbo-
lem praw człowieka i wolno-
ści, nie tylko w Azerbejdżanie, 
ale na całym świecie. Jestem 
wdzięczny za Waszą ciężką 
pracę, a także innych organi-
zacji, które walczą o prawa 

człowieka w Azerbejdżanie.” 
Z kolei Filep Karma z Indone-
zji wszystkie swoje listy z ubie-
głorocznego maratonu prze-
kazał swojej rodzinie na prze-
chowanie. Jest bardzo szczęśli-
wy, otrzymując kolejne listy, bo 
to pokazuje, ze nie jest sam, a 
ludzie interesują się jego losem 
i walczą o niego. To dodaje mu 
sił. Natomiast rząd Meksyku 
formalnie wziął na siebie dzię-
ki listom odpowiedzialność za 
gwałty i nadużycia, których 
ofi arami były Valentina i Inés.

– Było trzynastu bohaterów 
pisania listów – dodaje Iwona 
Dolata. – W obronie ich praw 
było można pisać do nich sa-
mych, władz kraju ich pocho-
dzenia oraz ambasad. Przy-
szło około 15 osób. Przyłączyła 
się Społeczna Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum numer 1 w 
Poznaniu. Udało się nam napi-
sać 70 listów.

Maraton w OpenTechno-
logies przy ulicy Głogowskiej 
zorganizowano po raz pierw-
szy. Ale mimo małego do-
świadczenia i awarii ogrzewa-
nia w budynku organizatorki 
Iwona Dolata i Sylwia Chojan z 
Fundacji Szansa Dla Niewido-
mych w Poznaniu przyłączyły 
się wraz z pozostałymi uczest-
nikami do pisania listów w ca-
łym kraju. W punkcie przy ulicy 
Głogowskiej mile widziany był 

każdy, kto chciał wyrazić swój 
głos w Obronie Praw Człowie-
ka. Każda osoba i każdy list był 
ważny.

Potrzebny był papier, koperty, 
długopisy i wydrukowane opi-
sy sytuacji osób, w obronie któ-
rych pisano, a także pieniądze 
na znaczki potrzebne do wy-
słania listów. Treść listów nale-
żało formułować samodzielnie 
i pisać je odręcznie. To dobry 
sposób, by pokazać, że kosz-
towało to trochę czasu i wysił-
ku. Można było pisać w języku 
prześladujących, którymś z ję-
zyków międzynarodowych, ale 
także po polsku. W liście trzeba 
było krótko przedstawić, czego 
oczekuje się od władz. Organi-
zatorzy zachęcali, by przywołać 
łamane przez dane państwo, a 
ratyfi kowane wcześniej traktaty 
dotyczące praw człowieka. Nie-
które władze odpisują na listy. 
Kopię listu można było wysłać 
do ambasady właściwego kraju 
w Polsce. Ambasady mają obo-
wiązek powiadomić o takiej ko-
respondencji swoje centrale. Do 
udziału w maratonie zaproszo-
no rodziny i znajomych. W ca-
łej Polsce rozwieszono plakaty 
w szkołach, uczelniach, miej-
scach pracy, klubach sporto-
wych. Wykorzystano także por-
tale społecznościowe takie jak 
Facebook i Nasza Klasa. 

AURELIA PAWLAK

Coraz więcej hoteli, pen-
sjonatów, ośrodków wy-

poczynkowych wprowadza 
udogodnienia, by ułatwić ży-
cie osobom niepełnospraw-
nym. Dzięki temu zyskują go-
ści, którzy chętnie będą do 
nich wracać.

Do grupy takich obiektów na-
leży między innymi Pałac Kotu-
lińskich w Czechowicach-Dzie-
dzicach, zrzeszony w Polish 
Prestige Hotels&Resorts. Zmo-
dernizowano go w taki sposób, 
by w jego murach mogły gościć 
i korzystać z wielu udogodnień 
także osoby niepełnosprawne. 
Wysiłek i zaangażowanie wło-
żone w modernizację Pałacu 
Kotulińskich zostały docenio-

Pałac bez barier
ne przez Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, który w tym 
roku przyznał Pałacowi wy-
różnienie w ramach XVI Edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Modernizacja Roku 2011”.

W pałacu znajduje się win-
da, dzięki czemu osoba po-
ruszająca się na wózku może 
dostać się zarówno do sal ban-
kietowych znajdujących się na 
pierwszym piętrze oraz pokoi 

na drugim piętrze, jak i sko-
rzystać ze strefy relaksu z sau-
nami w podziemiu. Poza tym 
wszystkie drzwi zewnętrzne 
wyposażone są w bardzo ni-
skie, łatwo przejezdne progi 
oraz szerokie lub dwuskrzy-
dłowe drzwi. Natomiast więk-
szość drzwi wewnątrz jest po-
zbawiona progów. Zarówno 
w pałacu jak i Starej Kręgiel-
ni znajdują się osobne toale-
ty przystosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.

Zmiany nie ograniczyły się 
tylko do głównego budynku. 
Również park stworzony we-
dług barokowych założeń zo-
stał odpowiednio zmodyfi ko-
wany, tak aby niepełnospraw-
ni goście mogli podziwiać 
jego piękno. Istotne jest rów-
nież odpowiednie przeszkole-
nie obsługi hotelowej, aby w 
każdej chwili mogła nieść po-
moc osobom niepełnospraw-
nym. awa

Listy w obronie 
poszkodowanych 
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W Wielkopolskim Związku 
Inwalidów Narządu Ru-

chu andrzejkowe wróżby nale-
żą już do tradycji. W tym roku 
odbywały się gościnnie 24 li-
stopada w klubie Towarzystwa 
Osób Niesłyszących „TON” w 
Poznaniu przy ulicy Kolejowej.

Na ścianach prężyły się czar-
ne koty, migotały złote gwiazdki 
i srebrne klucze. Różnokolorowe 
balony wypełnione wróżbami 
wesoło podrygiwały w rytm mu-
zyki. Światła świec wprowadzi-
ły przybyłych w uroczysty i ma-
giczny nastrój. Otwarła impre-
zę prezes WZINR Mirosława Ry-
nowiecka. Ledwo zakończył się 
obiad, a już zaczęła grać muzy-
ka, podrywając uczestników za-
bawy do tańca. Tańczono w kó-
łeczku i w parach, na wózkach 
i bez.

Z parkietu schodzono tylko po 
to, aby wziąć udział we wróż-
bach, a było ich wiele. Numero-
logia – wróżby z daty urodzenia, 
serce z imionami, w które na-

leżało trafi ć szpileczką, by po-
znać imię osoby, która będzie 
wiele znaczyć w naszym życiu. 
Było też drzewko szczęścia, któ-
re dawało odpowiedź na pyta-
nie, co w najbliższym czasie spo-
tka osobę, która wylosowała ja-
kiś obrazek, but, samolot lub ob-
rączkę itp. Dużo emocji wywo-
ływała interpretacja wylosowa-
nego koloru, bo każdy znaczył 
coś innego. Nie zabrakło także 
kubeczków, pod którymi ukry-
te były różaniec, pieniążek, liść 
laurowy, obrączka i bilet w nie-
znane.

Największym powodzeniem 
cieszyło się jednak tradycyjne 
lanie wosku. Ileż było zastana-
wiania się nad tym, co pokazu-
je cień i jakie zwiastuje wydarze-
nie w życiu. Tańce, wróżby, prze-
kąski i pogaduszki na bliskie te-
maty – wszystko to trwało do 5 
rano!

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

M arcelinka urodziła się jako 
wcześniak, ważyła zaled-

wie 1100 gramów, mierzyła 40 cen-
tymetrów. Dostała po urodzeniu 
3 punkty w skali Apgar. Na sku-
tek niedotlenienia mózgu cierpi 
na dziecięce porażenie mózgowe 
czyli niedowład spastyczny cztero-
kończynowy.

Marcelinka jest inteligentną cie-
kawą świata, pełną energii dziew-
czynką. Wie, że nie jest zdrowym 
dzieckiem. Do tej pory nie chodzi, 
nawet nie jest w stanie samodziel-
nie stanąć na nóżkach, porusza się 
na czworakach.

Córeczka jest rehabilitowana 
od momentu, gdy postawiono dia-
gnozę. Na szczęście widać efekty 
rehabilitacji: jest silniejsza i spraw-
niejsza. Aby rehabilitacja przyno-
siła lepsze efekty, dodatkowo jest 
leczona toksyną otulinową, która 
zmniejsza napięcie mięśni. Robi-
my wszystko, co w naszej mocy, by 
zapewnić dziecku fachową opie-
kę i rehabilitację. Niestety, są to 
ogromne koszty, które przerastają 
możliwości naszej rodziny.

Z wracamy się do Państwa z 
prośbą o pomoc dla Mateusza 

Saletry, który urodził się 15.03.2008 
roku z zespołem Downa i wadą 
serduszka.

Mateuszek jest pod opieką kar-
diologa, endokrynologa, logope-
dy, pedagoga, psychologa, neuro-
loga i terapeuty integracji senso-
rycznej. Mimo że w swoim życiu 
doświadczył wielebólu, jest chłop-
cem bardzo pogodnym i uśmiech-
niętym.

Mateuszkowi potrzebna jest 
intensywna terapia logopedycz-
na, ponieważ wypowiada tylko 
pojedyncze słowa. Chłopiec po-
trzebuje ciągłej stymulacji roz-
woju, opieki specjalistów oraz 
rehabilitacji. Niestety, turnu-
sy rehabilitacyjne, specjalistycz-
ne konsultacje i terapia logope-
dyczna wiążą się z dużymi wy-
datkami.

Rodzice każdego dnia po-
przez pracę nad dzieckiem i za-
bawę dają mu nadzieję bycia ta-
kim jak inne dzieci – samodziel-
nym i szczęśliwym. Jeżeli ktoś z 
Państwa chciałby przekazać choć-
by tę symboliczną złotówkę, moż-

Andrzejki 
do piątej rano

Marcelinka ma duże szanse, że 
zacznie chodzić, ale warunkiem 
jest leczenie usprawniające, m.in. 
udział w turnusach rehabilitacyj-
nych. Pełen koszt takiego turnu-
su dwutygodniowego wynosi od 
4 600 do 9 000 zł, a córeczka wy-
maga 5-6 turnusów w roku. Jest 
to dla nas bariera nie do poko-
nania.

Zwracam się więc z gorą-
cą prośbą o wsparcie fi nanso-
we. Wpłaty prosimy kierować na 
konto: Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą” nr konta 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 z dopi-
skiem „darowizna na rzecz Dziu-
ba Marcelina 2306” lub konto pry-
watne: Bank Spółdzielczy w Bia-
łośliwiu 59 8937 0007 0003 6520 
3000 0010. 

AGNIESZKA I MICHAŁ 
RODZICE MARCELINKI

Marcelinka 
ma szanse chodzić…

Pomoc dla Mateusza
na to uczynić wpłacając 1% podat-
ku lub darowiznę.

Darowizny prosimy wpłacać na 
konto: Fundacja Dzieciom „ Zdą-
żyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 
01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 
(darowizny w ramach zbiórki pu-
blicznej) 61 1060 0076 0000 3310 
0018 2660 z dopiskiem: 8781 Sale-
traMateusz – darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.

Można też pomóc przekazując 
1% podatku. Wystarczy w zezna-
niu podatkowym wskazać: KRS: 
0000037904 oraz w polu „Infor-
macje uzupełniające”: 87 81 Sale-
traMateusz. Szanowni Darczyńcy, 
prosimy o wyrażenie zgody w for-
mularzu PIT na przekazanie swo-
ich danych organizacji pożytku 
publicznego – dzięki temu będzie 
wiedziała, kto udzielił wsparcia jej 
podopiecznym.

DANE KONTAKTOWE: pauli-
nas96-96@o2.pl
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N azywam się Maria Doruch, 
mam 51 lat, od 13 lat jestem 

na wózku inwalidzkim. Z powo-
du urazu rdzenia kręgowego je-
stem całkowicie sparaliżowa-
na od pasa w dół. Życie na wóz-
ku powoduje u mnie poważne 
uszczerbki na zdrowiu. Leczę 
się w kilku poradniach specjali-
stycznych, jestem zmuszona do 
ciągłego przyjmowania leków, 
na które wydaję dużą część swo-
jej renty, niskiej, bo pracowałam 
w budżetówce. Największym 
moim problemem są owrzodze-
nia krążeniowe – duże rany po-
dobne do odleżyn na obydwu 
podudziach, z którymi borykam 
się już cztery lata, gdyż bardzo 
trudno się goją. Wydaję mnó-
stwo pieniędzy na opatrunki, 
maści, żele, a końca gojenia nie 
widać.

Są to skutki wypadku samo-
chodowego 13 listopada 1999 
roku. Byłam strasznie pokiere-
szowana, szans na życie leka-
rze nie dawali. Długo byłam nie-

Walka o życie Fabiana roz-
poczęła się 17 marca 2012 

roku, kiedy to w 35 tygodniu cią-
ży pojawił się na świecie. Pod-
czas porodu przez cesarskie cie-
cie okazało się, że Fabianek był 
trzykrotnie owinięty pępowiną 
wokół szyi. Urodził się w cięż-
kiej zamartwicy, był siny, nie od-
dychał, serce pracowało bardzo 
wolno.

Od razu rozpoczęto sztucz-
ną wentylację. Żeby choć tro-
chę zminimalizować skutki nie-
dotlenienia, poddany został za-
biegowi hipotermii. Mimo gro-
żącej niewydolności wielonarzą-
dowej nasze słoneczko dzielnie 
walczyło. Powoli zaczynały pra-
cować wszystkie narządy. W 11 
dobie życia został ekstubowany, 
a po kolejnych 25 dniach całko-
wicie odstawiono tlen. Mimo że 
na początku lekarze dawali mu 
tylko 5 procent szans na przeży-
cie nasz dzielny maluch się nie 
poddawał. Powoli dochodził do 
siebie.

Jednak niedobór tlenu pozo-
stawił po sobie ślad. Fabianek 

A jednak żyję

Urodził się 
z ciężką zamartwicą…
ma stwierdzony znaczy uogól-
niony zanik korowo-podkorowy, 
zmiany niedokrwienne w obu 
półkulach mózgu. Ma zanik od-
ruchu ssania i połykania, kar-
miony jest za pomocą PEGa . 
Otrzymuje odzywki wysokokalo-
ryczne. Z powodu niewydolności 
oddechowej i cofniętej żuchwy 
miał wykonany zabieg trache-
otomii. Obecnie maluszek nie 
zachowuje się jak jego rówie-
śnicy. Nie przekręca się na boki, 
nie podnosi główki w leżeniu 
na brzuchu. Rączki z powodu 
wzmożonego napięcia mięśnio-
wego są cały czas przykurczone. 
Nie skupia wzroku na twarzach, 
nie chwyta zabawek.

Hospicjum domowe dla dzieci 
zapewnia nam 10 godzin reha-
bilitacji na kwartał. Jest to bar-
dzo mało. Sami wozimy małego 
5 razy w tygodniu po 20 kilome-
trów na rehabilitację prywatną, 
ponieważ z racji opieki hospicyj-

nej nie możemy korzystać z in-
nej rehabilitacji w ramach NFZ. 
Nasz wysiłek się jednak opłaca. 
Fabianek zaczyna coraz więcej 
ruszać raczkami, nadgarstki nie 
są już odgięte do tyłu, powoli za-
czyna kopać nóżkami. W leżeniu 
na plecach przekręca główkę. 

Nasz synek potrzebuje całodo-
bowej intensywnej opieki i reha-
bilitacji, częstego odsysania za-
legającej wydzieliny z rurki tra-
cheostomijnej. Żeby móc mu 
to wszystko zapewnić, musia-
łam zrezygnować z pracy. Na-
szą czteroosobową rodzinę 
utrzymuje mąż. Ja z racji opie-
ki na niepełnosprawnym dziec-
kiem otrzymuję zasiłek w wyso-
kości 620 zł i zasiłek pielęgna-
cyjny 153 zł. Nasze dochody nie 
przekraczają 4000 zł miesięcz-
nie. Znaczą część tej sumy musi-
my przeznaczyć na opłaty bieżą-
ce i spłatę kredytu hipotecznego 
(około 1800 zł), który zaciągnęli-

śmy na długo przed narodzina-
mi Fabianka. Do tego dochodzą 
koszty leków, opatrunków, środ-
ków do pielęgnacji rurki trache-
otomijnej, dojazdy do specjali-
stów w Poznaniu i Pile (około 60 
kilometrów w jedną stronę) i na 
rehabilitację (około 20 kilome-
trów). Koszt 1 godziny rehabili-
tacji to 50 zł, 30 zł masaż plus 70 
zł zajęcia z logopedą. Żeby były 
widoczne efekty, mały musi być 
rehabilitowany 5 razy w tygo-
dniu plus 2 zajęcia z logopedą. 
Bez tego straci szanse na w mia-
rę normalne życie.

Proszę więc ludzi dobrej woli 
o wpłaty na konto Fundacja Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym SŁONECZKO 77-400 Zło-
tów, Stawnica 33A: Spółdzielczy 
Bank Ludowy Zakrzewo Oddział 
w Złotowie, 89 8944 0003 0000 
2088 2000 0010 tytułem Andrze-
jewski fabian 41/A

ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA

przytomna, leżałam pod respira-
torem, operacji nikt nie robił, bo 
miałam nie żyć, to po co. Kiedy 
odzyskałam przytomność, odby-
ła się operacja, poskładali mnie 
do kupy, obie nogi, rękę, kręgo-
słup. Ale rdzeń był urwany. Do-
datkowo podczas operacji po-
częstowano mnie gronkowcem 
złocistym. Do tego dołączyła się 
sepsa. A ja jednak żyję. To cud – 
powiedział ordynator oddziału 
intensywnej opieki medycznej w 
Rzeszowie.

Po dziesięciu miesiącach w 
szpitalu wróciłam do domu, 
przełożono mnie z noszy na łóż-
ko, nawet nie mogłam odwrócić 
się na bok, leżałam jak kawał 
drewna, w dodatku w pamper-
sie. W czasie mojego pobytu w 
szpitalu mój mąż spotykał się z 
inną kobietą, była z nim w ciąży. 
Tego już było dużo za dużo. Pró-
ba samobójcza okazała się nie-
skuteczna, bo miałam za mało 
tabletek w swoim zasięgu pod 

poduszką. Skończyło się płuka-
niem żołądka i kilkudniowym 
mocnym snem znów na inten-
sywnej terapii. To był dla mnie 
okres największego koszmaru.

Musiało minąć pięć lat, zanim 
pierwszy raz na wózku wyszłam 
z domu. Teraz najgorszym moim 
koszmarem jest brak pieniędzy, 
długi, nikt mi nie pomaga, rodzi-
na, dzieci, nikt nie ma pieniędzy. 
A ja mam wyrok sądu za zadłu-
żenie  mieszkania i gdy nie będę 
spłacać regularnie rat to przyj-
dzie komornik. Nie potrafi ę się 
pogodzić z tym co mnie spotka-
ło i jestem pewna, że nigdy się 
nie pogodzę, ale nauczyłam się 
jakoś z tym żyć. Prawie wszyst-
ko w domu robię sama, tylko tak 
sobie myślę, że wyczerpałam już 
limit nieszczęść i bardzo chcę, 
żeby ten czas, który jest jeszcze 
przede mną, płynął bez bólu i 
strachu. Ale jak się nie stresować 
kiedy portfel jest pusty, rachunki 
nie zapłacone, tabletki się koń-

czą, a pampersów 60 sztuk na 
miesiąc to przynajmniej o poło-
wę za mało?

Oprócz ran na nogach mam 
problem z sercem, krążeniem, 
nerkami, bólem. Mam anemię 
i pęcherzyk żółciowy do wycię-
cia. Nie potrafi ę czerpać z życia 
żadnych przyjemności. Chciała-
bym tylko godnie żyć, co w moim 
przypadku znaczy: mieć opłaco-
ne rachunki, żeby nie śniły się 
koszmary po nocach, że komor-
nik puka do drzwi, mieć cokol-
wiek do jedzenia i na leki. To tak 
niewiele – i tak wiele. Proszę o 
pomoc na konto: ING Bank Ślą-
ski 45 1050 1836 1000 0090 7563 
9634.

MARIA DORUCH

Od redakcji: dokumenty po-
świadczające stan zdrowia i sy-
tuacje materialną Marii Doruch 
znajdują się w posiadaniu re-
dakcji. 



STRONA38 STYCZEŃ 2013

Ludzi wrażliwych na pięk-
no otaczającego świata w 

czwartek 6 grudnia 2013 roku 
połączyła wyjątkowa chwi-
la – wystawa podsumowują-
ca drugi etap warsztatów pla-
stycznych dla osób z problema-
mi zdrowia psychicznego „Wo-
bec sztuki jesteśmy tacy sami” 
w Galerii „Zielona” Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy „Zielone Centrum” prowa-
dzonego przez Stowarzysze-
nie Osób i Rodzin z Problema-
mi Zdrowia Psychicznego „Zro-
zumieć i pomóc” przy ulicy Gar-
bary w Poznaniu. 

Relację z wernisażu pod-
sumowującego pierwszy etap 
projektu współfi nansowane-
go przez Miasto Poznań publi-
kowaliśmy w październikowym 
wydaniu „Filantropa” („Filantrop” 
10 2012, s. 46 i 47). Publiczność 
podziwiała wtedy tryptyki, wi-
traże, kolaże, biżuterię artystycz-
ną i ceramiczne pieczywo. W Mi-
kołajki na wystawie pod hasłem 
„Na fali” czekały prace wykona-

ne techniką scrapbookingu, gra-
fi ka oraz dzieła gliniane. Na wer-
nisaż przyszli uczestnicy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
„Fountain House” przy ulicy Ra-
wickiej, Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ulicy Grobla, 
Poznańskiego Ośrodka Zdro-
wia Psychicznego przy osiedlu 
Kosmonautów oraz wielbiciele 
sztuki pełnej emocji. 

Wytwory z gliny powstały po 
wizycie w Galerii „Art Stations”. 
Na wystawie Water Falls uczest-
nicy „Zielonego Centrum” two-
rzyli rzeźby. Inspiracją stało się 
czarne pudełko, do którego moż-
na było wejść i doświadczyć ta-
jemniczości. Z kolei prace wyko-
nane techniką scrapbookingu to 
połączenie obrazu i tekstu. Skła-
dały się na nie wycinki z gazet, 
pamiątkowe przedmioty, skraw-
ki materiałów kojarzących się z 
ważnymi miejscami. Wystawę 
można było oglądać do 20 grud-
nia. 

KAROLINA KASPRZAK

Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Białej Laski od 

wielu lat są elementem trady-
cji Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzie-
ci Słabo Widzących i Niewido-
mych im. Zofi i Książek-Bre-
gułowej w Dąbrowie Górni-
czej. W listopadzie Ośrodek 
staje się miejscem spotkań lu-
dzi, którym bliskie są proble-
my niewidomych i słabo wi-
dzących dzieci oraz tych, któ-
rzy pomagają im w pokonywa-
niu ograniczeń i barier. 

20 listopada na obchody wy-
jątkowego dla społeczności pla-
cówki święta, przybyli przed-
stawiciele Parlamentu RP, naj-
wyższych władz miasta z Pre-
zydentem Zbigniewem Podra-
zą. Powitano władze oświato-
we oraz Biskupa Diecezji So-
snowieckiej Grzegorza Kasza-
ka. Nie zabrakło przedstawi-
cieli Polskiego Związku Niewi-
domych, fi rm, przedsiębiorstw, 
organizacji i przyjaciół placów-
ki, którzy swoimi działaniami 
sprawiają, że marzenia się speł-
niają. Tegoroczne obchody były 
szczególne, bo po raz ostatni w 
starym i wysłużonym budyn-
ku spotkali się ci, dzięki którym 
stanął w naszym mieście nowo-
czesny obiekt dla dzieci niepeł-
nosprawnych. 

– Nasze dzieci chcą przede 
wszystkim spełniać marzenia, 

Jubileusz dziesięciolecia Ga-
lerii „tak”, obchodzony 29 li-

stopada 2012 roku, połączono 
z wernisażem prac nieżyjące-
go już artysty art brut Konrada 
Kwaska. Były życzenia, kwia-
ty, gratulacje dla Anny Leono-
wicz, dyrektora galerii, a goście 
mogli obejrzeć niezwykłe rzeź-
by rozmieszczone w głównym 
holu.

Gościem specjalnym wer-
nisażu był Roman Zańko, pre-
zes szczecińskiej fundacji „Pod 
Sukniami”, która opiekuje się 
rzeźbami Konrada Kwaska. Ży-
cie Konrada nacechowane było 
wieloma cierpieniami. Jako nie-
mowlę stracił słuch. Lekarze 
określili jego chorobę jako „upo-
śledzenie umysłowe”. Wpraw-
dzie nigdy nie nauczył się języ-
ka migowego, ale bardzo chciał 
być rozumiany. Gdy skończył 
siedem lat, wysłano go do szkoły 
dla dzieci głuchych. Tam ciągle 
malował i rysował. Po powrocie 
do domu podjął pracę w warsz-
tatach pracy chronionej. Kleił ko-
perty, zbijał domki dla ptaków. 
Każdą wolną chwilę poświęcał 
na malowanie, rysowanie, robie-
nie fotografi i.

Tacy sami 
wobec sztuki
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Rozmowa na temat prezentowanych dzieł.

chcą być szczęśliwe i potrzeb-
ne, pokazać, że bardzo dużo 
potrafi ą, a ich świat wewnętrz-
ny jest piękny, pełen barw i bar-
dzo bogaty – powiedziała, dzię-
kując gościom, dyrektor Violet-
ta Trzcina. 

Prezydent Miasta gratulo-
wał wytrwałości i determina-
cji w działaniach, nie krył zado-
wolenia, że udało się zrealizo-
wać wieloletnie starania i poko-
nać trudną drogę do nowej pla-
cówki. 

Każdego roku Polski Zwią-
zek Niewidomych honoruje od-
znakami ludzi, dzięki którym to, 
co niemożliwe, staje się realne. 
W czasie uroczystości odznakę 
„Przyjaciela Niewidomych”, jako 
dowód wdzięczności, odebra-
li przedstawiciele instytucji i Ci, 
którzy swoimi działaniami oraz 
zapałem pomagają spełniać 
marzenia dzieci potrzebujących 
wsparcia. Na spotkaniu zabra-
kło zaproszonej przez dzie-
ci patronki – Zofi i Książek-Bre-
gułowej. Choroba nie pozwoli-
ła jej w tym ważnym dniu być 
honorowym gościem społecz-
ności Ośrodka. Odczytano więc 
list, w którym życzyła młodym, 
aby „zawsze mocno wierzyli 
we własne pomysły i marzenia, 
ufali własnej intuicji i odważnie 
szli własną drogą.”

Dziękując gościom, ucznio-
wie wręczyli wszystkim sym-

– Rzeźby Konrada Kwaska 
powinny powstawać sto lat, bo 
takie plany miał artysta – powie-
działa Anna Leonowicz. – Po-
wstawały tylko do 2005 roku, 
czasami po kilka dziennie. Rzeź-
bił przede wszystkim kobie-
ty. Przytulone, objęte, zamyślo-
ne, tulące dzieci. Konrad uwiel-
biał też ozdoby choinkowe, te-
lewizory, żyrandole, pudełka. Są 
to rzeźby bardzo osobiste. Do-
tychczas nie były jeszcze poka-
zywane.

Pracował nie mając do tego 
specjalnych narzędzi, tylko sie-
kierki i zwykłe dłuto, którego, 
gdy po latach się złamało, nie 
chciał zmienić na inne. Drew-
no znajdował w lesie, na budo-
wach lub otrzymywał od rodzi-
ny, znajomych. Rzeźby czasami 
opalał nad ogniem, czasami la-
kierował, najczęściej jednak ma-
lował je używając bardzo dla sie-
bie typowych zestawów kolory-
stycznych. Farby często wyko-
nywał samodzielnie. Gdy był w 
transie, przez kilka dni rzeźbił 
same grzyby, sanki, bombki na 
choinkę, świeczki i małe minia-
turki przedmiotów użytkowych.
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Jubileusz i rzeźby

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI W SOSW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Marzenia się spełniają
boliczne upominki wykonane 
przez dzieci i zaprosili do obej-
rzenia części artystycznej, któ-
rą śpiewem i tańcem rozpo-
częły przedszkolaki. Ucznio-
wie wszystkich etapów eduka-
cyjnych wykazali się dużym ta-
lentem muzycznym, teatralnym 
i fi lmowym, bowiem zaprosze-
ni obejrzeli fi lm zrealizowany w 
konwencji baśniowej, mówiący 
o drodze od pomysłu do realiza-

cji Ośrodka na miarę XXI wieku. 
Podtrzymując tradycję ogól-

nopolskiej akcji czytania „Pana 
Tadeusza”, licealiści rozpoczę-
li od współczesnych bolączek 
uczniów związanych z tą pięk-
ną i niełatwą lekturą. Pojawi-
ły się więc laptopy i telefonicz-
nie konsultowano treść epo-
pei. Później już było zgodnie 
z tradycją. Postacie w strojach 
z epoki w kilku najbardziej re-

Rzeźby i rysunki Konrada w 
przedziwny sposób strzegą swej 
tajemnicy. Tak napisała o nim 
Iwona Mazur z galerii szcze-
cińskiej fundacji „Pod Suknia-
mi”: „Trzeba poddać się uroko-
wi małych owiec z masy papie-
rowej, zapraszających do Kon-
radowego świata (…). Trzeba 
szukać równoczesnego spoko-
ju i napięcia we wzroku siedzą-
cych naprzeciw siebie dwojga 
ludzi, zbliżyć się do połączonych 
w przedziwne grupy kobiet, aby 
odkryć jednoczesną chłodną ob-
cość i ciepłą bliskość.”

Prawdziwe oblężenie Gale-
ria „tak” przeżyła w piątek, 7 
grudnia, podczas świąteczne-
go spotkania ze sztuką pod ha-
słem „Bez dopowiedzeń”, połą-
czonego ze sprzedażą unikato-
wych prac. Organizatorką i po-
mysłodawczynią była Adriana 
Domachowska-Mandziak, sze-
fowa Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej „Krzemień” Stowarzysze-
nia Na Tak. Można było obejrzeć 
piękne misy, wazony, talerze. Za-
interesowaniem cieszyły się po-
szewki na poduszki i zrobione 
przez podopiecznych przetwo-
ry i konfi tury. W drugiej sali cze-
kał rozgrzewający poncz i słod-
kości, także przygotowane przez 
podopiecznych WTZ „Krze-
mień”. Wśród gości byli uczest-
nicy warsztatów, ich rodziny, 
przyjaciele, znajomi. Świątecz-
ną atmosferę podkreślała błysz-
cząca od świateł choinka. Wspa-
niały klimat i rozbrzmiewająca 
muzyka poruszyła wiele serc, bo 
wkrótce kupujący z pełnymi rę-
kami wybranych przedmiotów 
ustawili się w kolejce do kasy.

– Taka impreza jak dzisiej-
sza pomaga nam w promowa-
niu twórczości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
– mówi Adriana Domachowska-
Mandziak, szefowa Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Krzemień”. 
– Staramy się, by prace, które 
wykonują nasi uczestnicy, za-
chwycały same sobą, a nie dla-
tego, że wykonują je osoby nie-
pełnosprawne. Chcemy pokazać 
ludziom, że osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną mogą 
nam wiele opowiedzieć o swoim 
bogatym życiu wewnętrznym. 
Bardzo często możliwości wer-
balne u naszych podopiecznych 

są ograniczone, dlatego tego ro-
dzaju twórczość jest formą łącz-
nika pomiędzy ludźmi zdrowymi 
a osobami z niepełnosprawno-
ścią. Nasi podopieczni poprzez 
własne niczym nie skrępowa-
ne tworzenie mówią o swoich 
uczuciach. Stosują rozmaite ko-
lory, wyszukane formy i kształty.

W wykonane ręcznie przed-
mioty uczestnicy warsztatów 
włożyli swoją wyobraźnię, wła-
sne poczucie piękna i spojrzenie 
na świat. Nie zabrakło również 
prac odtwórczych, które spra-
wiają uczestnikom Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Krzemień” 
wiele radości.

– W naszych uczestnikach 
drzemie duży potencjał arty-
styczny – dodaje Adriana Do-
machowska-Mandziak. – Reali-
zowanie go daje naszym twór-
com radość i poczucie spełnie-
nia. Dzięki sprzedaży prac czu-
ją się potrzebni.

Zebrane podczas kiermaszu 
pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup pieca do wypalania 
ich ceramicznych dzieł. 

AURELIA PAWLAK 

prezentatywnych scenach po-
zwoliły słuchaczom przenieść 
się w XIX wiek. Spotkanie z 
dziełem A. Mickiewicza za-
kończył tradycyjny polonez. W 
podzięce za determinację, od-
wagę w przezwyciężaniu trud-

ności, uczniowie wręczyli Pre-
zydentowi Miasta złoty róg 
jako symbol szczęścia, bogac-
twa i dobrobytu. Zachwyceni 
goście gorącymi brawami po-
dziękowali gospodarzom.

RENATA SZAŁWIŃSKA
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Nadszedł wieczór, a sied-
mioro nastoletnich dzie-

wcząt i chłopców od dłuższe-
go czasu przeszukiwało frag-
ment plaży. Klęcząc, przesy-
pywali piasek z dłoni do dło-
ni, grabili go rozwartymi pal-
cami, słychać było niecenzu-
ralne wyrazy. Popychali się 
wzajemnie, ktoś kogoś kop-
nął, uderzył, zwymyślał. Wi-
działam ich z oddali, a potem 
przechodząc zapytałam, cze-
go szukają. Znużeni, chętnie 
wdali się w rozmowę, prze-
rywając monotonię poszuki-
wań. 

Okazało się, że Iza zgubi-
ła na plaży srebrny kolczyk. 
Miał on dla niej szczególną 
wartość, bo kolczyki otrzy-
mała od swojego chłopaka, 
który zginął w wypadku sa-
mochodowym. Gdy jej kole-
żanka o tym mówiła, Iza pła-
kała, a pozostałe dziewczęta 
pocieszały ją. Jeden chłopiec 
milczał, a drugi klął cichym 
głosem.

Czułam się bezradna, jed-
nak, aby podtrzymać rozmo-
wę, zapytałam, czy są pew-

Samorząd Uczniowski w Me-
dycznym Studium Zawodo-

wym przy ulicy Szamarzew-
skiego w Poznaniu podejmu-
je działania, które mają na celu 
wzmocnienie wśród uczniów 
cech pożądanych w wykony-
waniu przyszłego zawodu. 
Praca z drugim człowiekiem 
wymaga kształtowania postaw 
otwartości, zrozumienia, em-
patii i troski o jego dobro.

Propagowanie idei pomaga-
nia najbardziej potrzebującym 
spotyka się z akceptacją i du-
żym zaangażowaniem uczniów. 
Najbardziej spektakularną akcją 
była pomoc dla chorego Mikoła-
ja, która trwała dwa lata i obję-
ła szereg spontanicznych dzia-
łań uczniów w celu organizo-
wania wsparcia do walki z cho-
robą nowotworową chłopca. 
Weekend był bardzo pracowity: 
plakaty, ustalenie planu na cały 
tydzień – kto piecze, kto dyżuru-
je, kto pomaga przy zbiórce pie-
niędzy. Zebrano sporą sumę od 
uczniów Medycznego Studium 
Zawodowego. Historię Mikoła-
ja poznano we wszystkich kla-
sach. Puszka stopniowo się za-
pełniała.

Grażyna
Kierstan-Weiss
POZNAŃ

GGG
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Przez cały tydzień stół w holu 
szkoły był zastawiony pysznymi 
wypiekami na sprzedaż. Panie 
z portierni przyniosły smacz-

ne bułki i jabłka. Rozeszły się w 
ciągu dwóch godzin. Wkrótce 
na spotkaniu Samorządu Szkol-
nego zebrane pieniądze prze-

kazano na konto bankowe Mi-
kołaja. Zgłaszali się indywidu-
alni uczniowie i klasy. Uczniów 
wspierali nauczyciele i pracow-
nicy administracji. Zebrana dla 
Mikołaja kwota wyniosła 2.454 
złote.

Było też wiele innych 
uczniowskich akcji pomoco-
wych: dla dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
m.in. w Krzyżu Wielkopolskim, 
dla schroniska dla zwierząt 
„Azorek” w Obornikach, zbiera-
nie nakrętek celem zakupu pro-
tezy dla Mikołaja po amputa-
cji nogi, zakup rękawiczek jed-
norazowych dla podopiecznych 
Fundacji „Na Tak”, udział w ak-
cjach „Daj siebie innym” czy-
li zbiórkach krwi prowadzo-
nych przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu oraz wiele in-
nych inicjatyw.

W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM NA UL. SZAMARZEWSKIEGO
W POZNANIU

Z pomocą 
potrzebującym

Łzy księżyca
ni, że kolczyk spadł właśnie 
w tym miejscu? Nie odpowia-
dając na moje pytanie, klnący 
chłopiec powiedział szorst-
kim głosem: „Tak trzeba mó-
wić. Nie że Iza zgubiła, ale 
że kolczyk spadł. Może tak 
chciał. Taka była jego wola”. 
Gdy to powiedział, pozostali 
skupili na nim uwagę. „Mów 
dalej” powiedziała jedna z 
dziewcząt. „Co wam jesz-
cze powiedzieć? Że mam do-
syć tego grzebania łapami w 
piachu? To jest beznadziejne, 
a Iza jest sama sobie winna” 
i znowu zaklął. Ktoś go na-
zwał łobuzem, chłopcy po-
szturchiwali się. 

Po chwili ogólnego rozgar-
diaszu ów klnący chłopiec 
powiedział głośno i powoli: 
„Inkowie mówili, że srebro to 
łzy księżyca”. Nastąpiła cisza. 
„Jak łza spadnie w piasek, to 

wsiąka” – dodał. I po dalszej 
chwili: „Iza nie becz. Nie lu-
bię jak ktoś płacze. Chyba, że 
to księżyc”. Wszyscy spojrze-
liśmy na ciemniejące niebo, 
na którym widać było krążek 
księżyca. „Niedługo będzie 
pełnia” – powiedziała jedna z 
dziewcząt. I dodała: „to pew-
nie będzie więcej łez”. 

Iza już nie płakała. Zapa-
nowało milczenie i zaległa 
cisza. Wszystkim udzielił się 
dziwny nastrój, jakby złożo-
ny ze smutku, żalu i rozma-
rzenia. 

Powiedziałam „dobranoc” 
i poszłam swoją drogą. Kie-
dy się odwróciłam, oni wciąż 
siedzieli nieruchomo, z po-
chylonymi ku sobie głowami. 

Trudno zapomnieć taki 
obrazek. Ciemniejące nie-
bo, wciąż jeszcze jasna pla-

ża. Na niej ta garstka mło-
dzieży, najpierw zniecierpli-
wionej szukaniem, używają-
cej przekleństw, rozdrażnio-
nej i skłonnej do agresji. A po 
chwili zmiana obrazka. Taka 
właśnie bywa młodzież. Nie-
obliczalna i wzajemnie do-
kuczliwa. A także pociesza-
jąca i pomagająca. Hałaśli-
wa i zdolna do wyciszenia 
się. Wstydząca się pięknych 
słów i ich pragnąca. Maskują-
ca swoje uczucia i poddająca 
się marzeniom. 

Jeżeli nam dorosłym jest 
niekiedy trudno rozeznać się 
w tak splątanych młodzień-
czych uczuciach, to o ile trud-
niej samej młodzieży pora-
dzić sobie z nimi?

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI 

„KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ.III
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Ta metoda jest kontrowersyj-
na. Jednak osoby chore na 

stwardnienie rozsiane chwy-
tają się każdej nadziei, by od-
zyskać zdrowie. Zaryzykowała 
miedzy innymi Nicoletta Man-
tovani, druga żona Pavarottie-
go, i wygrała.

Stwardnienie rozsiane jest 
chorobą neurologiczną, którą 
diagnozuje się między 20 a 40 
rokiem życia. SM pojawia się, 
kiedy dochodzi do uszkodze-
nia materiału ochronnego czy-
li mieliny wokół nerwów w cen-
tralnym układzie nerwowym. 
Uszkodzenie mieliny zwalnia, 
zniekształca lub nawet hamuje 
przekazy informacji z mózgu do 
innych części ciała, które przez 
to przestają prawidłowo funk-
cjonować. Przyczyny stward-

nienia rozsianego nie są jeszcze 
znane, ale tysiące naukowców 
na całym świecie prowadzi ba-
dania nad SM, aby uporać się z 
tą tajemniczą układanką.

Wiele przemawia za tym, że 
jest to choroba autoimmunolo-
giczna, a więc taka, w której or-
ganizm zwalcza własne tkan-
ki. Na tę chorobę nie wymyślo-
no lekarstwa, ale zdarzają się 
przypadki, że chorzy wracają do 
zdrowia. Potwierdza to przypa-
dek Nicoletty Mantovani, drugiej 
żony Pavarottiego, opisany w ga-
zecie „Angora”. Wdowa po słyn-
nym tenorze pierwsze symp-
tomy choroby zaczęła odczu-
wać długo przed ślubem. Zanim 
osiągnęła pełnoletniość, dotknę-
ła ją gwałtowna utrata wzroku, 
potem następowały dziwne wy-

czerpania i brak czucia od pępka 
w dół. Lekarze tłumaczyli te ob-
jawy jako problemy związane z 
dojrzewaniem.

Gdy Nicoletta towarzyszyła 
Pavarottiemu w podróży do Sta-
nów Zjednoczonych i miała 24 
lata, nastąpił ostry rzut choroby. 
Amerykańscy lekarze zrobili re-
zonans magnetyczny i wszystko 
stało się jasne. Usłyszała, że cze-
ka ją wózek inwalidzki. Przez 
kilka miesięcy była w depresji. 
W końcu postanowiła walczyć 
o swoje zdrowie. Pół roku temu 
poddała się kontrowersyjnemu 
zabiegowi metodą profesora 
Zamboniego – udrożnienia żył 
szyjnych. Po operacji wszystkie 
objawy stwardnienia rozsiane-
go ustąpiły. Po dwudziestu pię-
ciu latach cierpień wydała ko-

munikat do mediów, że zyskała 
drugie życie. Profesor Paolo Za-
mboni oparł się na teorii żylnej 
patogenezy stwardnienia roz-
sianego.

Od tej pory Nicoletta stara się 
pomagać innym ludziom zma-
gającym się z SM. Wpiera tak-
że profesora Zamboniego, któ-
ry prowadzi nierówną walkę z 
koncernami farmaceutycznymi. 
Zdaniem Nicoletty te ostatnie są 
zainteresowane sprzedażą bez-
użytecznych farmaceutyków. 
Krytycznie wypowiedziała się 
o lekach, które jej aplikowano, 
między innymi o kortyzonie. Za-
miast pomagać, w jej przypad-
ku powodował mnóstwo skut-
ków ubocznych. Teraz Nicoletta 
jest szczęśliwa i pełna życiowe-
go zapału. awa 

ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Niebo jasne!

O, przejrzysta

Powłoko!

Składają śluby

Serafi ni

Z twoim blaskiem

W oku.

Piękne

To za mało.

Powalające 

Żywiołem,

Gdy Boży gniew

Nastaje.

O, cudotwórcze

Niebo,

Przychodzisz

Z pomocą.

Tam nasi bliscy

Na przebyt 

Zawarci,

Tam swoje ścieżki

Mają święci

Ze zła odarci. 

Aby zobaczyć Bieszczady, 
poczuć klimat panujący na 

szlaku, wcale nie trzeba jechać 
na południe Polski. Wystar-
czy wziąć gitarę, usiąść w gro-
nie życzliwych ludzi i przenieść 
się za pomocą muzyki i śpiewu 
w jedne z najpiękniejszych na-
szych gór. Udowodnili to arty-
ści i publiczność podczas kolej-
nego już koncertu w Schronie 
Kultury Europa.

Nicoletta pokonała SM 

Bieszczady 
na Rolnej

na Lewandowska, Dorota Bon-
k-Hammermeister, Katarzyna 
Nowak (współautorka książki 
„12 kropel życia”) oraz Ryszard 
Żarowski, który przez wiele lat 
związany był z zespołem Sta-
re Dobre Małżeństwo. Koncert 
prowadzili Bernadeta Pasiciel i 
Roman Kawecki.

Występy zaproszonych go-
ści przeplatało czytanie wier-
szy o Bieszczadach. Publicz-
ność wysłuchała (a także zaśpie-
wała z artystami) m.in. piosen-
ki z repertuaru SDM („Zabiesz-
czaduj razem z nami”), Agniesz-
ki Osieckiej („Zielona Lipka”) czy 
Domu o Zielonych Progach „Gór 
mi mało”.

Katarzyna Nowak po koncer-
cie przyznała, że miała dużą tre-
mę. „Dopadła mnie grypa i ba-
łam się, że w ogóle tu dziś nie 
dotrę. Mam nadzieję, że mimo 
słabej kondycji nie zawiodłam 
publiczności”. Niewidoma artyst-
ka została ostatnio mianowana 
przez Centrum Kultury Wrocław 
Zachód ambasadorką i twarzą 
audiodeskrypcji, umożliwiają-
cej niewidomym odbiór sztuki. 
„Uważam, że jest to szalenie po-
trzebne osobom niewidzącym. 
Nie każdy ma tyle szczęścia co 
ja – najbliższych, którzy potrafi ą 
opowiedzieć fi lm” – mówiła Ka-
tarzyna Nowak.

Koncerty odbywające się w 
Schronie Kultury Europa są nie-
zapomnianym przeżyciem. Do-
konuje się tu szeroko rozumia-
na integracja społeczności lo-
kalnej i osób niepełnospraw-
nych. 

KATARZYNA DOBICKA 

„Zabieszczaduj razem z 
nami” – taki tytuł nosił czter-
dziesty siódmy Koncert Fe-
stiwalu Artystycznego Mimo 
Wszystko w Przystani, któ-
ry miał miejsce 24 listopada 
2012 roku. Wydarzenie współ-
fi nansowali Urząd Miasta Po-
znania Wydział Kultury i Sztu-
ki oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Rolna”. Na scenie za-
witali wspaniali artyści – Aldo-

Artyści Schronu Kultury Europa.
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– Zdaje się, że łezka ci wypa-
dła z oka – zauważyła mamusia.

– No… bo jakoś szkoda mi 
było tego kotka i tego biedne-
go kogutka – wysepleniła Beat-
ka, pragnąca jakoś ukryć swoją 
słabość.

– Tak to już jest na świecie – 
posumował Bartek. – Niektórzy 
bohaterowie frontowi mdleją na 
fotelach dentystycznych, a inni 
płaczą słuchając bajek.

– Tak ładnie opowiadasz… Ju-
tro mi znowu opowiesz – popro-
siła Beatka.

– Dobrze, ale jak wrócę z da-
lekiej podróży. Tylko pamiętaj, 
żeby ciebie nie porwał jakiś chy-
try lis.

– To jutro… ciebie nie będzie? 
– Beatka wyraźnie posmutniała. 

– Beatko, widocznie Zbyszek 
musi, kochanie, załatwić swoje 
sprawy. A teraz, córeczko, jeste-
śmy wszyscy zmęczeni i położy-
my się spać.

Na drugi dzień Bartek ruszył 
do Krakowa, gdzie skontaktował 
się w wyznaczonym miejscu. Na 
szczęście nie zapomniał hasła. 
Zalecono mu przebywanie tam, 
gdzie był, penetrowanie szo-
sy Kraków – Mogiła – Igołomia, 
obserwacje ruchu niemieckich 
wojsk oraz przedstawianie sy-
tuacji, w jakiej znajdują się war-
szawscy repatrianci. Podano mu 
dwa najbliższe punkty kontakto-
we oraz nowe hasła wywoław-
cze. Dopiero na drugi dzień po-
wrócił do Beatki.

– Tak strasznie baliśmy się, 
że tobie coś się stało. Nie spa-
łam całą noc – szczebiotała Be-
atka, gdy tylko się pokazał. – A 
ja byłam na wsi i popatrz, co za-
robiłam.

Wyciągnęła z prowizorycznie 
skleconej szafki kawał chleba, 
osełkę masła i kostkę sera.

– To pracowałaś? Gdzie? – 
spytał zdziwiony Bartek.

– Wyobraź sobie, że w jednym 
domu cerowałam pościel, a w 
drugim uczyłam dzieci. Miałam 
już trening na Maciusiu, to mi ła-
two poszło.

– Coś podobnego. Udała się 
mamusi córeczka, a mnie sio-
strzyczka – pochwalił ją Bartek. 
– Latasz po wsi jak motylek.

– Moje złote dziecko, nikt nie 
ma takiej córeczki – dodała do 
pochwał mamusia. – Takiego 
cudownego motylka, co to lata 
to tu, to tam.

– A ja też coś przyniosłem – 
mówiąc to Bartek wyciągnął z 
torby paczuszki z żywnością i 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie

tysiącleci(35) 
trochę świecidełek na choin-
kę. – Dla mamusi mamy lekar-
stwa na przeziębienie i syrop na 
kaszel, dla Beatki sukieneczkę, 
a dla Maciusia sweterek. Nato-
miast dla wszystkich małą cho-
ineczką za drzwiami. Wszak po-
jutrze wigilia.

– Za drzwiami? – spytała z 
niedowierzaniem Beatka.

– Tak. Ktoś ją widać nam pod-
rzucił – stwierdził Bartek.

Beatka podskoczyła do drzwi 
i niemal w ramiona wpadła jej 
mała jodełka.

– Jaka śliczna – oglądała ja z 
bliska i z daleka. – Jaka zielona, 
jaka zgrabna. Więc będziemy 
mieli święta z choinką!

Rzeczywiście święta przebie-
gały w miarę spokojnie i rodzin-
nie. Wprawdzie Szarkowie za-
prosili ich na wigilię do siebie, 
gdzie podzielili się opłatkiem i 
pokolędowali, ale jakiś smutek 
drążył ich dusze. Ciągle pytali, co 
z bliskimi, co z Warszawą, co z 
wolnością?

Wolność przyszła niespodzie-
wanie w poranny, mroźny dzień 
styczniowy. Ktoś krzyknął, że na 
szosie krakowskiej są Ruscy. Lu-
dzie myśleli, że front, który ru-
szył znad Wisły, z Sandomierza, 
przejdzie niczym walec przez 
wsie i miasta, niosąc śmierć i 
zniszczenie. Bartek często pe-
netrował główna szosę, po któ-
rej sunęły ciężkie czołgi, arma-
ty, bataliony uzbrojonych wojsk 
niemieckich.

Tymczasem to poranne „Ru-
scy na szosie!”, bez frontu, bez 
walki, bez zniszczeń i śmierci, 
było czymś nieprawdopodob-
nym.

Ubrali się szybko i pobiegli w 
stronę szosy. Bartek trzymał Be-
atkę za rękę i tak razem, zady-
szani, zmęczeni, znaleźli się 
wkrótce na szosie. Zastali tam 
jednak tylko garstkę ludzi, po-
dobnie zawiedzionych jak oni.

Dopiero po jakimś czasie po-
jawił się kawalerzysta, jadący 
nie od wschodu, ale od zacho-
du, od Krakowa. Czyżby Niem-
cy? Kiedy był już nieco bliżej, za-
uważyli, ze kawalerzysta pędzi 
przed sobą dwóch skrępowa-
nych ze sobą ludzi i że ten kawa-
lerzysta ma na czapce czerwoną 
gwiazdę. I że ci ludzie to wzięci 

dopiero co do niewoli żołnierze 
niemieccy, którzy biegli przed 
koniem brudni i piekielnie wy-
straszeni.

Beatka i Bartek odczuli wiel-
ką radość. Szczególnie Beatka 
szczebiotała rozkosznie, że tak 
dość niespodziewanie pozbyli się 
hitlerowskiego okupanta. Tyle lat 
niewoli, cierpień i nieszczęść za 
nimi. Będzie można wrócić do 
ukochanej Warszawy. Bez wzglę-
du na to, jak wygląda ich dom, 
ulica i całe miasto. Kto ocalał, a 
kto nie. Beatka namawiała do po-
wrotu, aby matce przekazać tę 
sensacyjną wiadomość.

Bartek nieco inaczej patrzył 
na to wyzwolenie. Pamiętał 
wrzesień 1939 roku, aresztowa-
nie ojca, potem wydzieranie z 
domów i wywózki na Sybir. No i 
mord katyński, który Niemcy tak 
skutecznie wymieniali w swo-
ich propagandowych pismach. 
Ale przeżycia tego dnia kazały 
mu przyćmić tamte wydarzenia 
i podejrzenia. Miał nawet ochotę 
wycałować tego skośnookiego 
czerwononoarniejca, który pę-
dził przed sobą wystraszonych 
żołnierzy wermachtu. Przez tyle 
lat byli tu panami życia i śmier-
ci. Patrząc na nich przypomniał 
sobie partyzantów radzieckich, 
którzy w 1943 roku uratowali 
od zagłady wielu kresowiaków. 
Przypomniał sobie między inny-
mi wołyńskie Przeobraże, oto-
czone przez banderowców, któ-
rego mieszkańcy ocaleli tylko 
dzięki pomocy partyzantów ra-
dzieckich. Przypomniał sobie le-
gendarnego Kuźniecowa, który 
współpracując z Janem Kamiń-
skim i polskim oddziałem pod-
ziemnym, dokonali wielu za-
machów na wysokich urzędni-
ków niemieckich w Równem, 
a następnie we Lwowie. Tam 
też podobno obaj zginęli pod-
czas jednej z dywersyjnych akcji. 
Przypomniał sobie także rosyj-
skich współwięźniów z Równe-
go i Brześcia oraz wielu innych. 
Wiedząc o różnych konfl iktach, 
głównie na linii Armia Krajowa – 
Sowieci, zadał sobie pytanie, co 
będzie dalej, w niedalekiej przy-
szłości. Wszak nie ulegało wąt-
pliwości, że Stalin i jego radziec-
kie armie celowo doprowadziły 
do upadku Powstania Warszaw-

skiego, a zatem i do zagłady pol-
skiej stolicy.

Kiedy jednak oboje z Beatką 
pędzili do jej matki, radość tej 
małej „siostry” kazała mu z na-
dzieją myśleć o przyszłości. Na-
turalnie Beatka pierwsza wpadła 
w ramiona matki.

– Mamusiu! Warszawa! Ma-
musiu! Do domu!

Cieszyły się, płakały, całowały. 
Bardzo długo.

– Zbyszku! A ty? Naturalnie, 
pojedziesz z nami. Do Warsza-
wy! Do naszego domu – Beatka 
serdecznie przytuliła się do swo-
jego „brata”.

– Na razie nie mogę – odparł 
Bartek. – Mam tu jeszcze coś do 
zrobienia. A potem muszę odna-
leźć swoją matkę i siostrę, a tak-
że ojca, o ile żyją. Być może mój 
dziadek ma już z nimi kontakt i 
jak będzie to możliwe, przygo-
tujemy dla nich jakieś lokum. 
Gdzie bym jednak nie był, nigdy 
nie zapomnę tej naszej izdeb-
ki, tej naszej stajenki, tych Świąt 
Bożego Narodzenia, które spę-
dziliśmy razem.

– Ja także, my także – szcze-
biotała słodko Beatka. – Nawet 
jak kiedyś może zostanę babcią, 
nie zapomnę…

Nazajutrz byli już w Krakowie. 
Tym razem miasto wyglądało 
zupełnie inaczej. Ulicami ma-
szerowały oddziały radzieckie 
i polskie. Niebawem pożegnali 
się, gdyż trafi ła się okazja jazdy 
do Warszawy.

– Pamiętaj Zbyszku! Będzie-
my na ciebie czekać. A jakby co, 
to napisz na adres mojej ciotki, 
która mieszka w Otwocku. Ja ni-
gdy nie zapomnę… ja…

Bartek jeszcze długo słyszał 
jej głos, chociaż ciężarówka zni-
kła w czeluści ulicy. Teraz dopie-
ro zawładnął nim całym głębo-
ki smutek. Teraz dopiero odczuł, 
jak bardzo bliska jest mu ta war-
szawska dziewczynka. Pomy-
ślał, ile trzeba było przypadków, 
żeby on, wołyniak, spotkał się z 
tą uroczą warszawianką. Są lu-
dzie, którzy twierdzą, że to mi-
liony przypadków decydują o 
spotkaniach ludzi. Inni twierdzą, 
że przeznaczenie kieruje ludzki-
mi losami. W tym także naszej 
planety.

cdn.
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Dni majowe tamtego okre-
su pogodowo w dużej swej 

części wyglądały tak, że po cie-
płym i słonecznym dniu niebo 
pokrywało się chmurami po-
tężnymi, z których i pioruny 
grzmiały soczyste, i deszczyk 
kropelkami drobnymi delikat-
nie głaskał ludzi przechodzą-
cych ulicami, i ozon pięknym a 
przenikliwym zapachem prze-
cudownie raczył również tych, 
którzy temu przyglądali się z 
okien i balkonów.

„Na dworze deszczyk ma-
jowy... Przy oknie zaś Mamu-
sia trzyma na ręku Maciusia…” 
– tak to zaczynający się wier-
szyk Kornela Makuszyńskie-
go znalazła Mama w kalenda-
rzu ściennym jednego z dwóch 
ostatnich lat 50. XX stulecia. Ma-
lusieńka próbka talentu literac-
kiego wielkiego pisarza sprowo-
kowała Mamę do organizowa-
nia majówek nader osobliwych: 
nie wczesnym porankiem, lecz 
wczesnym wieczorem!

Ciekawe tematy rozmów in-
spirowała Mama, gdy już żołąd-

Zimą miło jest wygrzewać 
się w cieple kominka, który 

przestał już być luksusem. Te-
raz można go zrobić bez więk-
szych problemów. Architekci 
uwzględniają jego budowę w 
każdym projekcie domów jed-
norodzinnych.

Wszędzie przewiduje się dla 
niego specjalny przewód spali-
nowy. Ciepło z kominka bowiem 
nie tylko ekologicznie i oszczęd-
nie poprawia bilans energetycz-
ny ogrzewanych pomieszczeń. 
Przede wszystkim zaspokaja 
naturalną potrzebę kontaktu z 
ogniem. Integruje domowników 
i uatrakcyjnia domowe wnętrze.

Zakup wkładu kominkowe-
go to dopiero początek. Wyma-

ga on podłączenia do odpowied-
niego przewodu kominowego. 
Trzeba też zaplanować sposób 
dystrybucji ogrzanego komin-
kiem ciepłego powietrza. Takie 
czynności należy zlecić upraw-
nionemu do tego i doświadczo-
nemu fachowcowi. Dla użytkow-
ników najważniejsza jednak bę-
dzie estetyka i magia wnętrza z 
kominkiem. Trzeba więc zdecy-
dować o rodzaju jego obudowy 
i formie, czyli o tym, jaki kształt 
przybierze kominek.

Z wielu możliwych do wyko-
rzystania w tym celu materiałów 
na szczególną uwagę zasługują 
cegły klinkierowe. W bogatej ko-
lorystyce można znaleźć klinkier 
utrzymany w bardzo modnych 
barwach ziemi (jasno piaskowa, 

złoto żółte, jasno i ciemno mio-
dowe odcienie, czasami z rdza-
wą nutą). Polscy producenci ce-
gieł klinkierowych oferują spe-
cjalną paletę kolorystyczną.

Niepowtarzalna możliwość 
uzyskania oryginalnych efek-
tów plastycznych, przy stosowa-
niu cegieł klinkierowych, polega 
też na stworzeniu oryginalnego 
melanżu barw i odcieni. Ponad-
to dostępny jest klinkier z gładką 
fakturą bądź tak zwany ryfl owa-
ny: z niewielkimi wgłębieniami i 
wypukłościami.

Urok naturalnych barw i har-
monijnych kształtów cegieł klin-
kierowych trudno przecenić. 
Są odporne na wysokie i niskie 
temperatury, na korozję biolo-

giczną i chemiczną oraz bar-
dzo wytrzymałe na ewentual-
ne uszkodzenia mechaniczne. 
Trwałość cegieł klinkierowych 
szacuje się na ponad sto lat.

Do obudowy wkładu komin-
kowego wystarczy od kilkudzie-
sięciu do stu cegieł klinkiero-
wych. Wraz ze stworzeniem ko-
mory grzewczej nad wkładem 
nie trzeba ich wiele więcej. To 
oznacza wydatek na zakup ma-
teriału w granicach kilkuset zło-
tych. Należy także pomyśleć o 
bezpieczeństwie. Konieczna jest 
metalowa płyta, którą montuje 
się przed paleniskiem oraz osło-
na na szybę, aby iskry nie wypa-
dały na zewnątrz (ryzyko poża-
ru). awa

MAMA, JAKĄ PAMIĘTAM(42)

Majówki w edukację bogate

Zima w cieple kominka

ki nasze miło się nasyciły. Wten-
czas naturalnie nie zdawałem 
sobie sprawy – choć dziś nie 
mam już co do tego wątpliwo-
ści! – że dzięki jakże interesują-
cym treściom przekazanym mi 
przez Mamę w majowych dys-
putach, toczonych w pierwszych 
latach mieszkania w tak zwanej 
kawalerce, kształtowały się zrę-
by mojej duchowości.

To, o czym mówiła do mnie 
Mama, wydaje mi się dziś tak 
aktualne, że uznałem za celo-
we ujęcie choć części tego w 10 
krótkich punktach, biorąc w cu-
dzysłów wyrażenia dla Niej naj-
bardziej osobliwe: 

Są dorośli i dzieci: do doro-
słych zaliczam się ja jako Twoja 
Mama, do dzieci – Ty jako moje 
dziecko. 

Krótki jest okres dzieciństwa 
w życiu jednostki: „Tobie minie 
10 -15 lat i już będziesz musiał 
zacząć na siebie zarabiać!”. 

„Cóż ja z Tobą zrobię, jeśli nie 
zaczniesz się uczyć i nie będą 
promować Cię kolejno z klasy do 
klasy? Będzie to nie tyle moja, ile 
twoja tragedia!”.

„Nie mamy rodziny, która w 
razie mojej śmierci otoczyłaby 
Ciebie serdeczną opieką oraz 
wzięłaby za Ciebie odpowie-
dzialność, a Twoja Mama może 
umrzeć Tobie w każdym mo-
mencie!”. 

„Więc póki jeszcze masz 
Mamę, musisz pod Jej okiem 
opanowywać te wszystkie czyn-
ności, które pozwolą Tobie sku-
tecznie samemu żyć wśród lu-
dzi!”.

Sam musisz zacząć „rozglą-
dać się wokoło, kim Ty chciałbyś 
zostać, kiedy dorośniesz, aby na 
siebie zarobić, pamiętając o tym, 
że Ciebie praca za bardzo fi zycz-
nie obciążać nie może!”. 

Patrząc na człowieka grabią-
cego łąkę w parku lub ogrodzie, 
„może się wydawać, że jest to 
taka praca łatwa, prosta i przy-
jemna, jednak Ty Maciuś – nawet 
będąc już dorosłym! – takich gra-
bi w swoje ręce nie uchwycisz!”. 

„Praca dla Ciebie najlepsza 
to praca specjalisty z wysokimi 
kwalifi kacjami w jakiejś dziedzi-
nie po studiach uniwersyteckich 
lub technicznych, żebyś nie mu-
siał martwić się tak bardzo o pie-
niążki”. 

„Twoja Mama niestety nie 
uczyła się tak chętnie, jak by 
trzeba było, ale też wśród dziew-
czyn nie istniał kiedyś taki pęd 
do nauki, jakiego oczekiwano 
od mężczyzn! Teraz już tak nie 
jest!”. 

„Bierz się chłopie do roboty! 
W tym moc, kto więcej umie i 
wie! Pytaj się Mamy, jeśli chciał-
byś coś wiedzieć lub umieć!”.

Za drugorzędne Andrzej Ma-

lasko – reżyser fi lmów dla dzieci 
– uznał w swej wypowiedzi dla 
WTK z 24.12.2011 to, czy rodzice 
w swoim postępowaniu z dzieć-
mi kierują się zasadami „wycho-
wania spartańskiego” i „trzyma-
nia ich krótko” czy też zasadami 
„uzgadniania wzajemnego, libe-
ralizmu i demokracji”.

„Dużo ważniejsze – stwierdził 
– jest to, żeby rodzice przekazy-
wali dzieciom możliwie duży za-
sób uniwersalnych prawd o ży-
ciu jednostki w przyrodzie i spo-
łeczeństwie. Chociażby takiej, że 
nie trzeba posiadać najnowsze-
go modelu telefonu komórko-
wego, aby skutecznie funkcjono-
wać wśród ludzi!”.

Słuchając wypowiedzi reżyse-
ra Malaski nie mogłem nie ulec 
refl eksji, że o to samo w istocie 
chodziło przecież Mamie jako 
organizatorowi edukacyjnych 
majówek z kolacją przy oknie! 
Chciała bardzo tego, iżbym ja 
miał wyrobiony zdrowy pogląd 
na świat.

W pracy nad moją duchowo-
ścią „odwaliła” niewiarygodny 
wprost szmat kapitalnej robo-
ty wychowawczej z rezultatami, 
których zaistnienie przeszło o 
wiele Jej oczekiwania w stosun-
ku do mnie!

Opowiem o tym szerzej w od-
cinkach kolejnych niniejszego 
cyklu.

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

MMM
SSS
PPP
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Lech
Konopiński Fraszki

JEDNOMYŚLNOŚĆ
Tam, gdzie wszyscy
myślą równo,
posłuch jest
ideą główną. 

STROJE
W strojach chodzi blaga,
a prawda jest naga;
lecz kłamców jest sporo,
więc prawdę ubiorą.

RYWALE
Cenimy tych rywali,
co szczyty zdobywali.
Lecz bardziej tych lubimy,
co spadli na niziny.

•  To samo każdy widzi 
inaczej.

•  Życie to droga od 
marzeń do wspomnień.

CHAMSTWO
Zbyt głośno nie bekaj
Po dobrym obiedzie,
Bo niekulturalnie…
I cię ktoś objedzie. 

O CISZY
W wielkiej ciszy
szept usłyszysz,
w głośnych rykach
krzyk zanika.

O SPOUFALANIU
Kto z bałwanami
się spoufala, 
tego pochłoną
jak morska fala.

WIERZBY
DEMAGOGÓW
Gruszek na wierzbie
mam już dosyć,
gdy wy zrywacie
z nich kokosy.

HIENY
Bardzo lubią 
nas hieny:
czekają,
aż umrzemy.

INNE CZASY
Kto umiał przetrwać
czas niewoli,
ten na wolności 
– nie wydoli. 

PREROGATYWA
To wasza sprawa.
Ja w to nie wchodzę! 
– rzekł, widząc łajno
Na swojej drodze. 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

IRLANDIA
Taki tam już rozkwit
I kwiaty na drzewie,
Że rój pszczół na własne
Wraca bezkrólewie. 

LATAWICA
Sukieneczkę mini
W szmateksie kupiła
I tak w niej latała,
Aż się zeszmaciła. 

DYRYGENCI
Żeby z gry nie wypaść
Zmuszali czasami,
Żeby i orkiestra
Machała pałkami.

PIESZCZOTY
Rękę narzeczonej
Pieścił czule Bronek.
Nawet nie poczuła,
Jak ściągnął pierścionek.

STUDENTKA
Niby blondynka,
Niby jełopa,
A zaliczyła
Mądrego chłopa.

ENERGIA
Wyzwoli 
Ją się z łupków
I z pokolenia
Głupków.

OBIECANKI
Znowu ci 
Poprawić ma się,
Choć pieniędzy
Nie ma w kasie. 

PROPAGANDA
Dobra robota
Jeszcze w lesie,
A już się mówi
O sukcesie. 

Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Aforyzmy
•  Mówienie prawdy 

nie przysporzy 
zwolenników.

•  Wszyscy wiedzą, jak 
być powinno, ale nie 
wiedzą, jak to zrobić.

•  Najgorzej, gdy głupiec 
uwierzy we wmawianą 
mu wielkość.

•  Nadzieja, choć nie 
karmi ani nie grzeje, 
utrzymuje przy życiu.

•  Bywa, że idea to 
narkotyk dla tłumu. 

•  Łatwo uczyć się na 
błędach, gdy inni za to 
płacą.

•  Najbardziej bolesna jest 
krzywda doznana od 
najbliższych.

•  Zapatrzeni w 
przyszłość nie widzą 
rzeczywistości. 

•  Dla wielu koło fortuny 
tkwi nieruchomo.

•  Zabijanie bywa 
morderstwem lub 
bohaterstwem.

•  Zapatrzeni w przyszłość 
często nie dostrzegają 
rzeczywistości. 

•  Sztukę niszczenia 
człowiek opanował do 
perfekcji.

•  Często rozum głupocie 
się kłania. 



STRONA45STYCZEŃ 2013

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

M
-
P

28.3.11.
LICZ NA SIEBIE…

Wciąż chłodno. W nocy na-
wet lekki przymrozek, ale w 
ciągu dnia słoneczko podkrę-
ca swoją moc grzania i jest 
całkiem przyjemnie. Obserwu-
ję drzewa i krzewy. Wygląda-
ją tak, jakby poubierały się w 
miliardy zielonych kropelek. Z 
tych kropelek lada dzień wy-
płyną zielone morza liści.

Dwa miesiące temu zmieni-
łam pracę. Sama tego chcia-
łam. Udało się. Nie wiem, na 
jak długo. Dziś na rynku pracy 
nic nie jest pewne. W tej chwi-
li cieszę się, że mam pracę, i że 
jest dobrze. Teraz muszę doje-
chać do pracy na drugi koniec 
miasta, ale nie jest to już istot-
ne. Odległość przestała mieć 
znaczenie. Liczy się człowiek.

Ostatnio musiałam prze-
brnąć przez bagno zawiści, za-
zdrości i głupoty..,

Ile trzeba mieć siły, by nie 
oblepić się tym błotem. Nie za-
razić się chorymi uczuciami. 
Jak bardzo nieprzewidywalny 
potrafi  być człowiek i jak nie-
przewidywalne są nasze emo-
cje w sytuacjach zagrożenia 
własnego bezpieczeństwa i 
własnego terytorium. ”Umiesz 
liczyć, licz na siebie” – tak bar-
dzo nie lubię tego powiedzon-
ka, jednak ludzie zapominają, 
że nie po to tu są, by szlifować 
i pucować swoje ego. Jesteśmy 
dla siebie nawzajem. 

31.3.11.
NO I PISZ…

Zmechanizowane krasno-
ludki piorą mi naczynia. Mogę 
dzięki temu coś napisać.

Mija kolejny, ciepły dzień, 
choć dziś z przelotnymi opa-
dami. Wróciłam z pracy i mu-
siałam zabrać się za obiadek, 
bo moje kochanie ma dwie 
lewe do gotowania. Z faceta-
mi to tak jest, że jak gotują, to 
lepiej od nas, a jak nie gotu-
ją, to nie gotują wcale. Dopie-
ro dziewiętnasta, a ja już mam 
zapałki w oczach. To chyba 
ten deszcz przynosi senność. 
Warunki atmosferyczne jed-
nak nie działają na koty. Lata-
ją jak z pieprzem. Gaja urosła 
już do rozmiarów Megi, czyt. 
dorosłego kota. Dziś rozrabia-
ją na całego. Gonią się po ca-

Słoneczny blog
łym mieszkaniu. Co jakiś czas 
przelatuje mi coś czarnego 
(Megi) i coś popielatego (Gaja) 
obok klawiatury. Przed chwilą 
miałam dwa telefony… po roz-
mowie z psiapsiółkami jestem 
myślami gdzie indziej. No i 
pisz tu człowieku, pisz…

1.4.11. 
PRZEPAL, PRZEPIJ
SWOJE ZDROWIE. 
W KOŃCU MASZ JE 
JEDNO…

Od 15 listopada ubiegłego 
roku został wprowadzony za-
kaz palenia w miejscach pu-
blicznych w całej Polsce. No, 
dobra wszystko fajnie. Nie 
można palić w pubie, w re-
stauracjach czy na przystan-
kach. I z tego, co widzę, jakoś 
ludziska się dostosowują. Ale 
co z tego, że jest zakaz palenia 
w miejscach publicznych, jak 
ja idę sobie chodnikiem, czy 
to u mnie na osiedlu czy to w 
mieście, i mija mnie pan jeden 
z drugim i zostawia za sobą 
chmurę papierosowego dymu, 
która wlatuje wprost do moich 
nozdrzy, co doprowadza mnie 
do szału. Normalnie wychodzę 
z siebie i… idę dwa kroki w tył, 
by móc zaczerpnąć świeże-
go powietrza. To samo jest na 
przystankach. Ludzie nie palą 
na przystankach. Ludzie palą 
OBOK przystanku i w efekcie 
jest to samo, bo wiatr roznosi 
dym. W tej sytuacji mogę sobie 
stanąć jeszcze kawałek dalej. 
Ale szlag mnie jasny trafi a, jak 
jestem w autobusie i wejdzie 
gościu, który dopiero co wy-
rzucił papierosa, w nosie i w 
ustach ma jeszcze pełno dymu 
i usiądzie w pobliżu.

Można się udusić i gościa też 
mogłabym udusić.

Dziś rano jadąc autobusem 
przez kilka przystanków mu-
siałam wdychać z kolei odór 
alkoholowy ulatniający się od 
dwóch panów. Normalnie tak 
śmierdzieli, jakby przez noc 
kisili się w beczkach z piwem. 
Zastanawiam się, jak taki stan 
rzeczy mogą tolerować praco-
dawcy (zakładam, że o siódmej 
rano jechali do pracy). Parę dni 
temu też do autobusu wsiadła 
kobieta z puszką piwa w ręku. 
Z przerażeniem stwierdziłam, 
że jest to ta sama dziewczy-
na, którą opisałam cztery lata 
temu. Wtedy była jeszcze na-

stolatką, miała jeszcze ładną 
buzię i całkiem dobrze jeszcze 
wyglądała. Wówczas też piła 
piwo w autobusie. Teraz wy-
glądała tak jakby sięgała dna… 
nie tylko puszki. Twarz miała 
opuchniętą, wzrok nieobecny, 
ubrana niedbale w jakieś łach-
many. Dla niej nie minęły czte-
ry lata. Dla niej minęło czter-
dzieści lat. Przepiła swoje ży-
cie. Ci, co wpadają w nałóg, za-
wsze coś przegrywają. Przede 
wszystkim zdrowie…

5.4.11.
PUSTE PIĘKNO

Kurde, co mnie podkusiło, 
aby o tej porze roku kupować 
truskawki. Cena jak na Bato-
rym, ale były tak apetycznie 
kuszące, ze wzięłam…5 sztuk. 
I tak jak były piękne, czerwone 
i duże, tak w smaku… hmm… 
zacytuję moja przyjaciółkę Jes-
sice: ”To się je, ale smakuje jak 
gówno”. Zawsze tak mawia-
ła na niektóre dania obiadowe, 
gdy w czasach studenckich ży-
wiłyśmy się w bursie.

No więc owe truskawecz-
ki prócz wyglądu, który powo-
dował nadprodukcję ślinotoku, 
nie miały ani smaku, ani zapa-
chu. Zjadłabym kawałek pa-
pieru i byłoby to samo. Może 
nawet więcej byłoby składni-
ków odżywczych w papierze 
niż w tych truskawkach. O, na 
przykład celuloza.

Ten mały incydent przy-
pomniał mi, jak szybko teraz 
można się skusić na wszystko, 
co jest piękne, słodkie i powab-
ne. Dziś już nam się nie chce i 
nie mamy czasu na weryfi ko-
wanie tego, co jest dobre, a co 
złe, co jest sztuczne, a co jesz-
cze nie. Otaczamy się pustym 
pięknem. Faceci lecą na syliko-
nowe biusty i usta, a kobiety na 
mięśnie wypchane odżywka-
mi. Piękno zostało zamknięte 
w plastik. Już chyba o tym pi-
sałam. Nie chcę się powtarzać.

A tak po za tym – Megi ma 
ruję. W sumie nic dziwnego, w 
końcu jest wiosna. Ale co ten 
kot wyprawia… można paść. 
Ociera się o wszystkie kan-
ty czyli drzwi, szafki, stół. Na 
podłodze odstawia piruety i ta-
rza się po niej. Mówię: Megi, 
jak udajesz mopa, to zacznij 
od początku podłogi. Spoglą-
da wtedy na mnie swoim „rujo-
wym”, prawie naćpanym wzro-

kiem i odpowiada mi długim: 
Miauuuuuuuuuuuu! I gadaj tu 
z kotem.

7.4.11. 
NOWORODKOWE
LISTKI

I znowu gęba śmiała się mi 
do drzewa. Sama. Gdy rano 
szłam do pracy, przyuliczne 
kasztanowce były jeszcze pra-
wie nagie. A teraz wracam po 
południu i te same drzewa ru-
mienią się zielenią. Taką słod-
ką, niewinną, nieskażoną jesz-
cze oddechem dużego mia-
sta. Liście pomarszczone jesz-
cze niczym noworodki, zapie-
rają mi dech swoim pięknem. 
Tłem była ogromna granato-
wa chmura, ale i ona stała się 
kunsztem wyobraźni w obli-
czu noworodkowych listków.

12.4.11.
NIE TYLKO 
RED BULL DODAJE 
SKRZYDEŁ… 
SZCZOTKI TEŻ

Dziś było pochmurno, 
wietrznie i deszczowo, a jutro 
zapowiadają jeszcze gorzej. 
Wiosna powiedziała; dzień 
dobry, pootwierała słonecz-
nym kluczem wszystkie pąki 
i zmyła się. Nawet nie zosta-
wiła kartki: zaraz wracam, bo 
przez tydzień ma być zimno. 
Ja też dziś się czułam jak ten 
smętny deszcz. Energii zero. 
Nie. Mniej jeszcze. Normalnie 
chodziłam jak naćpana, a ra-
czej jakby mnie nabalsamowa-
no ołowiem.

Czekolada nie pomogła, 
kawa nie pomogła. Drzem-
ka też nie pomogła. Byłam ka-
put, a tu tyle trzeba było zrobić. 
Kupiłam Red Bulla i … jest już 
dawno po północy, a ja mam 
oczy szeroko otwarte. A wcze-
śniej latałam po łazience, bo 
Red Bul nie tylko dodaje skrzy-
deł. Daje takiego kopa ener-
getycznego, że mop, szmatki, 
szczotki same wpadają do rąk, 
a ręce same ci sprzątają. Jesz-
cze mam siłę na umycie okien, 
ale po pierwsze okien w nocy 
się nie myje, bo zostają smugi, 
a po drugie, jak ktoś by mnie 
zobaczył o pierwszej w nocy 
w piżamie szorującą okna to, 
może zadzwoniłby do wariat-
kowa.



W Poznaniu powstał KLUB 
J, czyli grupa wspar-

cia dla dorosłych z niepłyn-
nością mowy. Zaprasza on 
wszystkie dorosłe osoby z 
niepłynnością mowy na spo-
tkania, które odbywają się 
przy ulicy Sochaczewskiej 3 
(wejście z prawej strony SP 
89) w Poznaniu. 

Dodatkowe informacje do-
tyczące działania klubu moż-
na uzyskać u koordynato-
ra grupy, czyli Patrycji Polow-
czyk, tel. 660 831 219, e-mail: 
polowczyk.patrycja@gma-
il.com lub u logopedy Moni-
ki Wiśniewskiej, tel. 507 422 
891, e-mail: wisniewskalogo-
peda@tlen.pl awa

W naszym kąciku kulinarnym publikujemy przepisy osób, 
które lubią gotować. Dania są sprawdzone, można z po-

wodzeniem włączyć je do swojego jadłospisu. Tym razem Mar-
lena Musiałek z Fundacji SIC! proponuje: 

BANANALA
Ciasto naleśnikowe przygotowane w tradycyjny sposób sma-

żymy na patelni delikatnie rumieniąc. Do naleśnika wkładamy 
plasterki cienko pokrojonych bananów, zawijamy i ponownie 
podgrzewamy na patelni do momentu, gdy banan będzie sta-
piał się z naleśnikiem, podajemy z jogurtem, plasterkami kiwi 
i cytrusów. 

NANALA Z KUKURYDZĄ
Można również do przygotowanego ciasta naleśnikowego do-

dać kukurydzę konserwową i słodką paprykę. Wymieszać, wyle-
wać na patelnię w postaci małych porcji. Podawać z ketchupem.

PEWNEJ NIEDZIELI U PAŃSTWA L.
Jabłka i gruszki pokroić w plasterki. Wyłożyć na blachę, posy-

pać wcześniej przygotowaną kruszonką z cynamonem (marga-
ryna, cukier, tłuszcz, cynamon wymieszane i ugniecione). Zapie-
kać w piekarniku, aż zostanie wszystko lekko zrumienione. Po-
dawać na ciepło z lodami waniliowymi. Nie obędzie się bez do-
kładki. awa

W Wyższej Szkole Nauk 
Humanistycznych i 

Dziennikarstwa 11 grudnia 
odbył się panel dyskusyjny 
„Poznań 2030 – strategia roz-
woju miasta”, który otworzył 
cykl debat „POZ/PL/UE”.

Wśród zaproszonych gości 
byli profesor Ryszard Cichoc-
ki (socjolog Instytutu Socjolo-

gii UAM), Grzegorz Ganowicz 
(przewodniczący Rady Miasta 
Poznania), Cezary Ostrowski 
(muzyk, dziennikarz). Spotka-
nie poprowadził Radosław Śle-
dziński z Telewizji WTK. Pa-
tronat medialny objęli: Telewi-
zja WTK, epoznan.pl, Poznan 
I Love You oraz Radio Merku-
ry. awa

Grupa wsparcia 

Strategia w szkole

Kącik kulinarny 
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Są takie wyjątkowe dni 
w roku, na które dzie-

ci czekają ze szczególnym 
utęsknieniem. Imieniny, 
urodziny, Dzień Dziecka, 
i... MIKOŁAJ!

Dzieci z Towarzystwa 
Osób Niesłyszących TON 
przy ulicy Kolejowej w Po-
znaniu nie mogły się docze-
kać spotkania z Mikołajem. 
Kolorowały więc przedsta-
wiające go obrazki. Powsta-
ła z nich przepiękna galeria 
na wielkiej tablicy. Śnieżyn-
ki w czerwonych czapecz-
kach z pomponikami rozda-
wały kolejne obrazki do ko-
lorowania i kredki. Do kolo-
rowania włączali się rodzi-
ce, którzy przyprowadzili tu 
tego dnia swoje pociechy.

Chwile oczekiwania umi-
lały dzieciom też piłkarzy-
ki, cymbergaj i inne gry oraz 
tworzenie kolejnych ogniw 
wielkiego łańcucha na cho-
inkę, który rósł w oczach. Ta 
przepiękna ozdoba oplotła 
całą salę.

Nagle rozległ się głośny 
dzwonek. Na salę dostoj-
nym krokiem wszedł Miko-
łaj w czerwonym ubraniu z 
długą, biała brodą. Witał się 
z dziećmi, bez lęku podawa-

Zmiana 
przepisów 
W czwartek, 13 grudnia, 

w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta Poznania odbyło się 
spotkanie z Moniką Misztal, 
naczelnikiem Wydziału do 
spraw Rehabilitacji Zawodo-
wej i Pomocy Publicznej Biu-
ra Pełnomocnika Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych w Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej. Jego or-
ganizatorem była Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Poznania. 

Miało ono charakter semi-
narium szkoleniowego, pod-
czas którego omówiono kon-
sekwencje nowelizacji ustawy 
rehabilitacyjnej z 28 czerwca 
tego roku, interpretacje zno-
welizowanych przepisów oraz 
postępowanie PFRON po kon-
troli urzędu skarbowego oraz 
ewentualnej utracie statusy za-
kładu pracy chronionej. Mo-
nika Misztal poruszyła rów-
nież kwestię naliczania skła-
dek ZUS od pomocy indywidu-
alnej z ZFRON po utracie sta-
tusu. awa

Obrady 
w Wąsowie
Związek Pracodawców Po-

morza Zachodniego Lewia-
tan oraz Instytut Spraw Spo-
łeczno Gospodarczych w ra-
mach projektu „PROGRESSUS 
– Innowacyjny model klastrów 
NGO działających z pracodaw-
cami na rzecz aktywizacji za-
wodowej osób niepełnospraw-
nych” zaprosili na konferencję, 
która odbyła się 18 grudnia w 
sali konferencyjnej w zamku w 
Wąsowie.

Zadaniem innowacyjnego 
modelu jest rozszerzenie oferty 
istniejących NGO, działających 
na rzecz integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych o dzia-
łania prowadzące do podnosze-
nia poziomu zatrudnienia, reali-
zowane przy ścisłej współpracy 
z pracodawcami. Podczas kon-
ferencji pokazano modelowe 
rozwiązania, które wpłyną na 
funkcjonujący już system wspar-
cia aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w każdym 
regionie kraju. Uczestnicy zdo-
byli także praktyczną wiedzę z 
zakresu wdrażania modelu. awa

Mikołaj w TON-ie

ły mu rączki. Kiedy zmęczo-
ny daleką podróżą Mikołaj 
przysiadł koło choinki, ma-
luchy śmiało siadały mu na 
kolana, a rodzice korzysta-
jąc z okazji robili pamiątko-
we zdjęcia. 

Tego dnia na dzieci cze-
kało wiele niespodzianek. 
Okazało się, że ze zwykłej 
kartki papieru można przy-
gotować prawdziwą bomb-

kę choinkową. Przy pomocy 
Śnieżynek i Mikołaja każde 
dziecko zrobiło swoją bomb-
kę i powiesiło ją na choin-
ce. Po posiłku mali uczestni-
cy mikołajkowego spotkania 
bawili się w kółku. Śnieżyn-
ki podpowiadały harce i za-
bawy,

Gdy emocje sięgnęły zeni-
tu, Mikołaj postanowił poka-
zać, z czym przyjechał. Ko-

lejki, wozy strażackie i poli-
cyjne, lalki z wózkami, dom-
ki do malowania, fi liżanki do 
herbaty dla Barbie i Kena... 
Prawdziwe koło garncar-
skie, lampa do malowania, 
gry, puzzle! Nie wymienię 
wszystkiego, ale wierzcie 
– nie wiedziałabym, co wy-
brać! Wszystkie dzieci do-
stały wymarzone prezenty i 
worki pełne słodkości. To był 
niezapomniany dzień. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA
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Są w życiu dni, których ni-
gdy się nie zapomina. Kiedy 

człowiek znajdzie się w trud-
nym położeniu, siłę i nadzie-
ję czerpie z okazanego dobra. 
Najlepiej wiedzą o tym uczest-
nicy spotkania, które w sobo-
tę 8 grudnia w auli Gimnazjum 
imienia Polskich Noblistów w 
Baranowie zorganizowało Sto-
warzyszenie Pomocy Mieszka-
niowej dla Sierot. 

Tego dnia w całej Polsce mróz 
dawał się we znaki. Najcieplej 
było w podpoznańskim Bara-
nowie, bo w budynku szkoły na 
osierocone dzieci i osoby z nie-
pełnosprawnością czekały dary 
serca.

Stowarzyszenie Pomocy 
Mieszkaniowej dla Sierot od 31 
lat pomaga potrzebującym speł-
niać marzenia. W tegorocznym 
przekazaniu darów udział wzię-
li: przewodniczący Rady Powiatu 
Poznańskiego i dyrektor Gimna-
zjum Piotr Burdajewicz, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu Elż-
bieta Bijaczewska, reprezentan-
ci uczelni wyższych, organizacji 
pozarządowych, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, me-
diów. 

Uroczystość prowadzili po-
seł do Parlamentu Europejskiego 
Tadeusz Zwiefka i dyrektor biu-

Dary serca

ra Stowarzyszenia Barbara Dic-
kert. Na rozwój i samodzielne 
życie przekazano umowy naj-
mu mieszkań, wózki do aktyw-
nej rehabilitacji, rowery trenin-
gowe, pomoce do nauki zawodu, 
sprzęt AGD, sprzęt informatycz-
ny, specjalistyczne oprogramo-
wania logopedyczne i maszyny 
brajlowskie. Dary otrzymali wy-
chowankowie domów dziecka z 
Gdańska, Katowic i Wrocławia, 
osierocone rodzeństwo z Pozna-
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Wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Piotr Mikołajczyk 
otrzymuje tandem, na którym będzie mógł podróżować

z przewodnikiem.

Radość obdarowanych.

Święty Mikołaj pamiętał też o najmłodszych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska (w środku) 
i przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Piotr Burdajewicz (z lewej) z wychowankami 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

nia, wychowankowie specjal-
nych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych z Konina, Wągrowca, 
Lwówka Śląskiego, Owińsk koło 
Poznania, Torunia, Koła oraz in-
dywidualni podopieczni z Lesz-
na, Radziszewa i Śmielina. Wy-
darzenie uświetnił koncert ze-
społu „Medium”. Zaśpiewali nie-
pełnosprawni artyści Agnieszka 
Kubicka i Piotr Mikołajczyk. 

KAROLINA KASPRZAK 


