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„Miasto przyszłości”, 
„Samochód na mia-

rę XXI wieku”, „Zaczarowa-
ne drewno”, „Szczęście w 
obiektywie” – z takimi m.in. 
tematami prac zmierzyło 
się ponad dwustu uczestni-
ków szóstej edycji Powiato-
wego Przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych „Zlot Talen-
tów”. Finał przeglądu, adre-
sowanego do mieszkańców 
powiatu poznańskiego, od-
był się 14 września w Luboń-
skim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji (LOSiR). 

Wydarzenie zorganizowa-
ła Fundacja Polskich Kawa-
lerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska”, prowadząca 
Dom Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie. Twórcy pre-
zentowali swoje uzdolnienia 
w konkursach: plastycznym, 
fotografi cznym, muzycznym, 
fi lmowym i teatralnym. W hali 
LOSiR przygotowano ekspo-
zycję prac plastycznych, foto-
grafi cznych i przestrzennych, 
a na scenie uczestnicy wy-
konywali piosenki i przedsta-
wienia teatralne. Pomysłów 
nie brakowało. W temacie 
„Samochód na miarę XXI wie-
ku” jedna z prac przedstawia-
ła auto wyposażone w skrzy-
dła. 

Udział wzięli uczestnicy 
placówek rehabilitacyjno-te-
rapeutycznych: Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Roktar” w 
Baranowie, WTZ „Promyk” w 
Konarzewie i Otuszu, WTZ w 
Owińskach, WTZ w Swarzę-
dzu z fi lią w Kobylnicy, WTZ 
w Murowanej Goślinie, Pobie-
dziskach, Drzązgowie, Lubo-
niu, Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Gościnni” w 
Kórniku, Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie, WTZ 
„Pomoc Maltańska” w Pozna-
niu, ŚDS „Fountain House”, 
ŚDS w Swarzędzu, uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Janu-
sza Korczaka w Mosinie oraz 
mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. 

Celem spotkania była pre-
zentacja twórczych uzdolnień 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Prace plastyczne, foto-
grafi czne, teledyski i wystę-
py oceniało jury w składzie: 
prof. dr hab. Jacek Strzelecki, 

Karolina
Kasprzak
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Śpiew przy akompaniamencie kijów deszczowych 
oraz instrumentu o nazwie drumla.

Podczas „Zlotu Talentów” wystąpił zespół „Cudawianki”.

Muzyka, taniec i radość uczestników ŚDS „Gościnni” w Kórniku.

Praca Wirginii Kaźmierskiej z WTZ „Promyk” w Konarzewie.

System 
obsługi
wsparcia 
Państwowy Fundusz Re-

habilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych we wrześniu 
uruchomił platformę, która 
umożliwia osobom z niepeł-
nosprawnościami oraz pod-
miotom działającym na ich 
rzecz załatwianie spraw dro-
gą elektroniczną. To system 
obsługi wsparcia fi nansowa-
nego ze środków PFRON (w 
skrócie SOW). 

Celem platformy, jak infor-
muje Dariusz Łazar, kierownik 
projektu SOW, jest zmniejsze-
nie przeszkód w aplikowaniu o 
środki PFRON, poprawa jakości 
życia osób z niepełnospraw-
nościami, poprawa dostępno-
ści e-usług adresowanych do 
tej grupy i podmiotów działają-
cych na jej rzecz oraz zapew-
nienie prawidłowego przepły-
wu danych sprawozdawczych 
między realizatorem zadań 
(jednostką samorządu teryto-
rialnego) a podmiotem fi nan-
sującym (PFRON). 

Pierwszym miastem w Pol-
sce, które wdrożyło system, 
był Konin (woj. wielkopolskie). 
Pracownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w tym 
mieście przez dwa dni (19 i 20 
września) szkolili się do roz-
poczęcia użytkowania syste-
mu. Od 21 września osoby z 
niepełnosprawnościami z tego 
miasta mogą składać wnioski 
o pomoc fi nansową na kształ-
cenie w szkołach wyższych 
wyłącznie elektronicznie przez 
SOW. 

Osoba z niepełnospraw-
nością może złożyć wniosek 
o wsparcie fi nansowe za po-
średnictwem systemu obsługi 
wsparcia tylko wówczas, gdy 
jednostka samorządu teryto-
rialnego (np. PCPR lub MOPS) 
znajdująca się w miejscowości 
właściwej dla jej zamieszkania 
wdroży ten system. 

Jeszcze w tym roku system 
ma zostać wdrożony w 41 po-
wiatach w całej Polsce. Kolejne 
powiaty będą obsługiwane w 
2019 roku. Szczegółowe infor-
macje o systemie są dostępne 
na stronie: https://portal-sow.
pfron.org.pl Dodatkowych in-
formacji udziela także Anna 
Światlak, (22) 50 55 327, aswia-
tlak@pfron.org.pl i Katarzy-
na Matusz-Braniecka, (22) 50 
55 663, kmatusz@pfron.org.pl 

Oprac. KK. 
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kierownik Pracowni Rysunku 
Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, Dorota Strze-
lecka, dyrektor Galerii Miej-
skiej w Mosinie, Danuta No-
wak-Połczyńska, śpiewaczka 
operowa, Maciej Kubacki, 
autor ponad 230 kompozycji 
chóralnych, Beata Adamska, 
trener wokalny i wiceprezes 
Stowarzyszenia „Galiarda”, 
Piotr Derewenda, plastyk, 
Marek Pruchniewski, drama-
topisarz i scenarzysta oraz 
Emilia Bogucka, absolwentka 
Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. 

Zwycięzcom wręczano na-
grody rzeczowe i dyplomy. Ty-
tuł „Talent Roku 2018” otrzy-
mała Ewa Kwiatkowska, 
uczestniczka WTZ w Owiń-
skach za pracę plastyczną w 
temacie „Miasto przyszłości”. 
Wyłoniono również laure-
atów poszczególnych miejsc 
w konkursach. 

I tak: w konkursie plastycz-
nym „Samochód na mia-
rę XXI wieku” pierwszą na-
grodę otrzymała Hanna Sią-
gowska, drugie – Maciej Goź-
dziak. W konkursie plastycz-
nym „Miasto przyszłości” 
pierwsze miejsce zajęła Ewa 
Kwiatkowska, drugie – Paweł 
Dutkiewicz. W konkursie na 
pracę przestrzenną (krzesło) 
zwyciężył Leszek Kaczmarek, 
drugie miejsce zajął Łukasz 
Młyńczak. W konkursie „Za-
czarowane drewno” na deko-
rowane szkatułki drewniane 
na pierwszym miejscu upla-

sował się Piotr Iwański, a na 
drugim – ex aequo Agata Ry-
bicka, Agnieszka Szydłow-
ska i Piotr Śliwiński. W kate-
gorii „kolaż” zwyciężył Zdzi-
sław Uchal, na drugim miejscu 
uplasował się Bartosz Olejni-
czak. W konkursie fotografi cz-
nym „Szczęście w obiektywie” 
pierwszą nagrodę otrzymała 
Joanna Kierzak, drugie miej-
sce zajęli ex aequo Grzegorz 
Niełacny i Katarzyna Błoniew-
ska. W konkursie fotografi cz-
nym „Tajemniczy ogród” zwy-

VI POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ZLOT TALENTÓW” 

Sztuka bez barier 
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach w przedstawieniu teatralnym pt. „Słowik” 
nawiązującym do baśni Hansa Christiana Andersena.

Spektakl zatytułowany „Familporada” w wykonaniu uczestników 
WTZ w Baranowie.

„Talent Roku 2018” wyłoniony. W środku Ewa Kwiatkowska, 
uczestniczka WTZ w Owińskach ze swoją pracą plastyczną. 

ciężyła Monika Begier, drugie 
miejsce zajęli ex aequo Jago-
da Janiszewska i Tomasz Go-
ławski. W kategorii „Mała for-
ma teatralna” pierwsze miej-
sce zajął Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie, dru-
gie – WTZ w Owińskach. W 
konkursie na teledysk najlep-
si okazali się uczniowie SOS
-W w Mosinie, drugą nagro-
dę otrzymał WTZ w Drzązgo-

wie. W konkursie wokalnym 
pierwsze miejsce zajął Jaro-
sław Trepto, drugie – Sandra 
Paetz. 

Nagrody wręczał członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 
Zygmunt Jeżewski i kierownik 
Domu Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie Jerzy Pelowski. 
Wydarzenie zostało zrealizo-
wane dzięki dofi nansowaniu 
Powiatu Poznańskiego. 
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26 września w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Zagórowie odbyła się II 
Konferencja Senioralna, zor-
ganizowana przez posłankę 
do Parlamentu Europejskiego 
Krystynę Łybacką. 

Na spotkanie licznie przy-
byli seniorzy ze wschodniej i 
środkowej Wielkopolski, któ-
rzy z zainteresowaniem wy-
słuchali słów prof. dr hab. Be-
aty Pluty – dziekana Wydzia-
łu Turystyki i Rekreacji Akade-
mii Wychowania Fizycznego w 
Poznaniu – o konieczności po-
dejmowania wysiłku fi zyczne-
go i jego ogromnej roli w życiu 
codziennym. Wszystkie oso-
by w wieku późnej dorosłości 
mogły przekonać się, jak waż-
na jest codzienna aktywność, 
w jaki sposób poszczególne 
ćwiczenia należy wykonywać 
oraz jak połączyć dobrze zbi-
lansowaną dietę z wysiłkiem 
fi zycznym. Ilustracją wykładu 
stały się ćwiczenia pokazowe, 
w których chętnie uczestniczy-
li zgromadzeni seniorzy. O pra-
widłową postawę podczas wy-
konywanych zajęć zadbali stu-
denci Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu.

Atmosferę prawdziwie twór-
czą zapewnił koniński zespół 
wokalny „Jutrzenka” działają-
cy przy Konińskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Przeplata-
ny ekspresyjnymi monologami 
występ przypomniał seniorom 
wspaniałe, znane utwory, takie 
jak „Dom Rodzinny” czy „Czar-
dasz”. Zgromadzeni goście na-

21 czerwca uczniowie Ze-
społu Szkół Specjal-

nych nr 101 w Poznaniu poże-
gnali odchodzącego na eme-
ryturę Ryszarda Koterbę, pe-
dagoga specjalnego z blisko 
40-letnim stażem pracy, który 
przez 27 lat pełnił funkcję dy-
rektora tej placówki. Ucznio-
wie przygotowali i przepro-
wadzili wywiad telewizyjny, 
połączony z muzyką, śpie-
wem i tańcem. 

Następnego dnia w uro-
czystości pożegnalnej udział 
wzięli zaproszeni goście: wła-
dze oświatowe, pracownicy 
szkoły, emerytowani nauczy-
ciele, Rada Rodziców, przyja-
ciele szkoły.

28 sierpnia podczas spotka-
nia w Sali Białej Urzędu Mia-
sta Prezydent Poznania po-
wierzył dyrektorom poznań-
skich szkół i przedszkoli kie-
rownicze stanowiska. Ode-
brało je 34 pedagogów. Wśród 
nich nowa dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 101 w Po-
znaniu Agnieszka Olszewska, 
nauczycielka z 15-letnim do-
świadczeniem w tej placówce. 
Jej codzienna praca miała duży 
wpływ na jakość funkcjonowa-
nia szkoły. Jest również egza-
minatorem Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej, szkoli na-
uczycieli, pracowała jako tera-
peuta. 

Jako osoba z dużą wiedzą na 
temat pracy z uczniami z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną ma plan działania oraz 
kierunek pracy i rozwoju pla-
cówki. Dąży, by ZSS nr 101 był 
miejscem rozwoju najistot-
niejszych kompetencji ucznia. 
Każdy uczeń, pomimo licz-
nych defi cytów rozwojowych, 
ma doświadczać radości życia, 
nabywać umiejętności prak-
tyczne i skutecznie realizować 
obowiązek szkolny. Mieć po-
czucie sprawstwa i wyjątko-

grodzili zespół owacjami na 
stojąco, śpiewając wspólnie 
hymn seniora.

Na część poświęconą lep-
szemu zapamiętywaniu zapro-
siła Aleksandra Owodzin, któ-
ra przeprowadziła warsztaty 
pod nazwą „Jak pamiętać, żeby 
nie zapomnieć”. Celem warsz-
tatów było pokazanie ćwiczeń, 
które ułatwią zapamiętanie: 
pinu, ulubionego wiersza, li-
sty zakupów czy imienia nowo 
poznanej osoby. Seniorzy ak-
tywnie biorący udział w warsz-
tatach uruchomili wyobraźnię, 
by przekonać się, jak ważne 
jest dbanie o dobrą kondycję 
naszego umysłu.

Konferencję zakończył 
barwny występ trzech mło-
dych solistek oraz dwóch ze-
społów tanecznych „Iskierki” i 
„Tęczy” miejscowego Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Aktywni i chętni do współ-
pracy seniorzy po raz kolejny 
udowodnili, że „serca są mło-
de, tylko twarze mamy po-
marszczone”, a być w wieku 
dojrzałej młodości, to wspa-
niały przywilej, z którego nale-
ży czerpać pełnymi garściami.

Wszyscy uczestnicy „Senio-
riady” otrzymali wydany przez 
posłankę „Poradnik aktywnego 
seniora”, którego autorami są: 
dziekan Wydziału Turystyki 
i Rekreacji prof. Beata Pluta 
oraz dr hab. Magdalena Krzy-
kała i dr hab. Marcin Andrze-
jewski, również z poznańskie-
go AWF. na

Serca
wciąż młode
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wości, a także przeżywać suk-
cesy oraz radzić sobie z poraż-
kami. 

Zależy jej również na budze-
niu innowacyjnych postaw dla 
podniesienia jakości pracy pla-
cówki. Wspieraniu nauczycie-
li w poszerzaniu wiedzy i na-
bywaniu nowych umiejętności. 
Urozmaicaniu metod i form 
pracy oraz szerokim otwarciu 
na potrzeby środowiska lokal-
nego. Kultywowaniu i rozwi-
janiu kontaktów z rodzicami 
uczniów. Uważa, że najdłuż-
sze, bo aż 121-letnie doświad-
czenie ZSS nr 101 w zakresie 
kształcenia specjalnego zo-
bowiązuje do kontynuacji naj-
lepszych tradycji Szkoły i twór-
czego wkładu w jej rozwój. 

30 sierpnia, na kilka dni 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, odbyły się zaję-
cia adaptacyjne dla najmłod-
szych uczniów naszej szkoły. 
Wszystko po to, by łatwiej im 
było oswoić się z nową sytu-
acją, jaka ich czeka. Wycho-
wawcy nowoprzyjętych dzieci 
przygotowali ciekawe zajęcia 
Smyko-Multisensoryki, zajęcia 
ruchowe i integrujące grupę. 
Uczestnicy mogli przenieść 
się na chwilę nad piaszczyste 
brzegi morza i wyszukiwać 
skarbów w piasku, słuchać 
szumu morza w znalezionych 
muszlach, budować zamek z 
piasku… Zabawom nie było 
końca. Zadowolone i uśmiech-
nięte buzie dzieci pod koniec 
zajęć były dowodem na to, że 
już polubiły swoją nową szko-
łę. 

Dzień 3 września zapocząt-
kował kolejną wielką przygo-
dę poznawczą dla uczniów i 
pracowników Szkoły. Życzymy 
satysfakcji z sukcesów szkol-
nych, rozwijania zaintereso-
wań oraz wielu dobrych chwil 
spędzonych w gronie kolegów 
i koleżanek. red.

Wesoło z chustą Klanzy.
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NOWY ROK SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU

Wielka tradycja 
i twórczy rozwój
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Werble dobosza, ucznia, towarzyszyły otwarciu roku szkolnego.

Poczet sztandarowy.Szkolna społeczność.

Zabawy adaptacyjne dla najmłodszych, nowo przyjętych 
uczniów.

Ryszard Koterba obdarowany pamiątką – rzeźbą autorstwa 
Andrzeja Strabla, przyjaciela Szkoły 101. 
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W jaki sposób zamienić 
dom pomocy społecz-

nej w krainę czarów? Wie-
dzą to mieszkanki Domu 
Pomocy Społecznej dla 
Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej Intelektualnie 
w Łopiennie, które wraz 
z Grupą Artystyczną „Illu-
minati” przygotowały dla 
swoich rodzin spektakl pod 
tytułem „Alicje w Krainie 
Czarów”.

Tradycja rodzinnych zjaz-
dów w Łopiennie jest już 
wieloletnia. Dzięki niej ro-
dziny mogą się spotkać z 
mieszkańcami, spędzić z 
nimi więcej czasu i zarazem 
poznać się z innymi człon-
kami rodzin. Mimo że Dom 
jest dla nich zawsze otwar-
ty, to ten jeden dzień w roku, 
kiedy organizowany jest 
wrześniowy zjazd, trwa w 
Domu wielkie święto rodzin-
nego ciepła i radości. 

Mieszkańcy przygotowu-
ją się do tego dnia już wie-
le tygodni wcześniej. W tym 
roku, postanowili zaprezen-
tować się rodzinom w no-
wych rolach, a pomogła w 
tym Grupa Artystyczna „Il-
luminati”. Razem przenie-
śliśmy się do krainy cza-
rów, gdzie dwa, wydawało-
by się, zupełnie odmienne 
światy – sprawności i nie-
pełnosprawności, spotkały 
się w atmosferze zrozumie-

Uroczyste chwile przeży-
li laureaci etapu regio-

nalnego konkursu „Lodoła-
macze 2018”, który był ad-
resowany do pracodaw-
ców zatrudniających oso-
by z niepełnosprawnościa-
mi, przedstawicieli instytu-
cji oraz dziennikarzy publi-
kujących materiały związa-
ne z problematyką niepeł-
nosprawności. 18 września 
w Collegium da Vinci sta-
tuetkę „Lodołamacz 2018” 
odebrało siedmiu laure-
atów. Pozostałych zwycięz-
ców uhonorowano srebrny-
mi i brązowymi medalami. 
Przyznano też wyróżnienia.

Na uwagę zasługują stara-
nia organizatorów konkur-
su, aby tegoroczna regional-
na gala była zorganizowana 
w budynku bez barier archi-
tektonicznych. Zabytkowy 
Pałac Działyńskich bez win-
dy, gdzie w poprzednich la-
tach odbywała się uroczy-
stość, zastąpiło nowoczesne 
i w pełni dostępne dla osób 
na wózkach Collegium da 
Vinci. W holu prezentowano 
prace plastyczne uczestni-
ków Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Iskra”, któ-
ry prowadzi Stowarzysze-
nie na rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Iskra” w Po-
znaniu. Muzycznie spotka-
nie uświetnił zespół „Kwiat 
Jabłoni”.

– W tym roku realizujemy 
trzynastą edycję „Lodołama-
czy”. Konkurs przez te lata 
pozwolił docenić setki fi rm. 
Statuetka „Lodołamacza” 
jest symbolem otwartości 
oraz wrażliwości. Praca i za-
angażowanie członków ka-
pituły pozwala wręczyć na-
grody najlepszym – tymi sło-
wami rozpoczął galę Fryde-
ryk Pompka, przewodniczą-
cy Rady Wojewódzkiej Pol-
skiej Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełnospraw-
nych. 

Wyłoniono laureatów w 
kategoriach: zakład pracy 
chronionej, otwarty rynek, 
instytucja, przyjazna prze-
strzeń, zdrowa fi rma i dzien-
nikarz bez barier. Przyzna-
no również statuetkę i wy-
różnienie w dodatkowej ka-
tegorii „Lodołamacz Specjal-
ny”. O tytuł „Lodołamacza 
2018” ubiegali się kandyda-
ci z czterech województw: 
łódzkiego, mazowieckiego, 
wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego.

– Dobrze być dziennika-
rzem, a jeszcze lepiej być 

nia, empatii i miłości. Oka-
zuje się, że ograniczenia są 
przede wszystkim barierami 
w naszych głowach, a moż-
liwości naszych aktorek są 
nieograniczone, gdy połączy 
się warsztat sztuki teatralnej 
z chęcią pomocy drugiemu 
człowiekowi w dostrzeżeniu 
jego wartości.

Warsztaty arteterapeu-
tyczne zostały zrealizowane 
w ramach projektu współ-
fi nansowanego ze środków 
Wojewody Wielkopolskiego. 
Działania prowadzi Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób Nie-

Rodzinnie 
w krainie czarów

pełnosprawnych „Uśmiech 
Nadziei”, które już od deka-
dy wspiera mieszkańców 
Domu. Mieli oni okazję ko-
rzystać do tej pory z różnych 
form terapii – dogoterapii, 
choreoterapii, hipoterapii 
czy hydroterapii. Wszystkie 
formy dają świetne rezultaty. 

– Zajęcia teatralne spowo-
dowały, że nasi mieszkańcy 
umieją otwarcie i odważ-
nie wyrażać swoje emocje. 
Zwiększyło się ich poczucie 
wartości i godności własnej, 
co w wysokim stopniu sprzy-
ja dobremu samopoczuciu, 
zdrowiu psychicznemu i fi -
zycznemu osób z niepełno-
sprawnościami – mówi pani 
Marta, terapeutka Domu Po-
mocy Społecznej w Łopien-
nie.

Co dodało skrzydeł miesz-
kańcom i pomogło przy-
gotować się do swoich ról, 
stanąć przed publicznością i 
w pełni zaangażować się w 
wyrażanie emocji poprzez 
sztukę? Na pewno świetny 
warsztat prowadzony przez 
profesjonalnych aktorów, a 
z całą pewnością atmosfe-
ra zrozumienia, akceptacji i 
miłosierdzia, która wypełnia 
przystań dobra – Dom w Ło-
piennie.

MARIA KOPASZEWSKA F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M



STRONA 7PAŹDZIERNIK 2018

STATUETKI „LODOŁAMACZY” ROZDANE W POZNANIU

Zatrudniają,
nie widzą przeszkód
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Pierwsze miejsce i statuetkę „Lodołamacza 2018” w kategorii 
zakład pracy chronionej otrzymał Zakład Aktywizacji Zawodowej 
„Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Srebrny medal i certyfi kat za drugie miejsce w kategorii
instytucja dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi 

w Puszczykowie odebrał prezes tej organizacji 
Andrzej Markiewicz.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

wręcza statuetkę Jerzemu Łącznemu.

Wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” odebrała 
Izabela Warzecha, członkini Stowarzyszenia Osób 
po Amputacjach „Pierwszy krok”, która jest osobą 

z niepełnosprawnością i aktywnie od wielu lat pracuje 
na rzecz tego środowiska.

dziennikarzem bez barier – 
stwierdził Jerzy Łączny, któ-
ry został nagrodzony w tej 
właśnie kategorii. Jest całko-
wicie niewidomy. Na antenie 
Radia Poznań (dawniej Ra-
dia „Merkury”) od ponad 20 
lat prowadzi program „Sy-
gnały świata” poruszający 
sprawy środowiska słabowi-
dzących i niewidomych. 

Laury zdobyły aż trzy pod-
mioty z terenu powiatu po-
znańskiego. Drugie miej-
sce i srebrny medal w ka-
tegorii instytucja otrzymała 
Fundacja im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi w Puszczyko-
wie – za realizowane na te-
renie całego kraju przedsię-
wzięcia służące rehabilita-
cji zawodowej i społecznej 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Fundacja od 1 stycz-
nia tego roku prowadzi Za-
kład Aktywności Zawodowej 
w Słupcy zatrudniający 72 
pracowników ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Taką 
samą nagrodę w kategorii 
otwarty rynek otrzymała fi r-
ma Paweł Koper SEBCAR – 
usługi logistyczne w Komor-

nikach – za otwartość na po-
trzeby osób z dysfunkcjami 
i ich zatrudnianie. Firma za-
trudnia 10 pracowników nie-
słyszących, a dodatkowo na 
magazynie pracują osoby z 
zaburzeniami psychicznymi. 
W kategorii przyjazna prze-
strzeń wyróżnienie otrzyma-
ły Tarnowskie Termy z Tar-
nowa Podgórnego. 

– Włączanie osób z nie-
pełnosprawnościami w ży-
cie gospodarcze staje się te-
matem powszechnym. Kon-
kurs pokazuje zmiany za-
chodzące w społeczeństwie 
i w ludzkiej mentalności. 
Wspólnie budujemy społe-
czeństwo równych szans – 
mówił Jędrzej Solarski, wi-
ceprezydent Poznania. 

Konkurs „Lodołamacze” 
pozwala dostrzec tych, któ-
rzy swoją postawą udo-
wadniają, że warto zatrud-
niać osoby z ograniczeniami 
sprawności, tworzyć wspól-
nie z nimi środowisko pracy 
i przestrzeń bez barier. Oby 
takich pracodawców było 
więcej. 

KAROLINA KASPRZAK
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Pozytywne nastawienie do 
życia się opłaca. Przeko-

nali się o tym uczestnicy szes-
nastego Festynu Integracyjne-
go „Barierom Stop” o puchar 
Starosty Poznańskiego, który 
odbył się 19 września na te-
renie Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach. Hasło festy-
nu: „Świat się śmieje” wywoła-
ło uśmiech na twarzy wszyst-
kich gości, nawet tych zasmu-
conych różnymi trudnościami.

Nie sposób było zachować 
powagę na widok klaunów i in-
nych postaci w kolorowych pe-
rukach, które przez kilka go-
dzin bawiły się biorąc udział w 
konkurencjach: „Super klaun”, 
„Slalom śmiechu”, „Żonglerskie 
porządki”, „Dokręcanie śruby” i 
innych. W ramach festynu zor-
ganizowano konkurs na naj-
śmieszniejsze zdjęcie. Zwycię-
żył w nim Dom Pomocy Spo-
łecznej w Łężeczkach. Nietu-
zinkową atrakcją wydarzenia 
był występ poznańskiego ka-
baretu „Czesuaf”. 

Udział wzięli uczestnicy 
warsztatów terapii zajęcio-
wej z terenu powiatu poznań-
skiego, wychowankowie Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie, 
mieszkańcy DPS w Lisówkach, 
Łężeczkach, Śremie, Jarognie-
wicach i Poznaniu, reprezen-
tanci dziennych domów pomo-
cy społecznej. Łącznie 30 dru-
żyn. Przy ulicy Leśne Zacisze, 
gdzie mieści się DPS w Lisów-
kach, przestało być cicho. Sal-
wy śmiechu słychać było nawet 
w oddalonych zakątkach lasu…

Mieszkańców Domu odwie-
dził tego dnia starosta poznań-
ski Jan Grabkowski życząc im 

zdrowia, sił i pogody ducha. 
Uczestników wydarzenia do-
pingował wicestarosta Tomasz 
Łubiński, a puchar Starosty 
wręczał członek Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu Zygmunt Je-
żewski i dyrektor DPS w Lisów-
kach Ryszard Bartoszak. 

 – Cieszy nas gościna Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach. Przed chwilą miałem 
okazję zobaczyć mieszkań-
ców Domu chętnie witających 
gości. Hasło: „Barierom Stop” 
jest dość znamienne. Uczest-
nicy dzisiejszego festynu wie-
le barier już pokonali i może-
my sobie tylko życzyć, aby nie 
powstawały nowe. Cieszy rów-

XVI FESTYN INTEGRACYJNY

Wesoło

Przygotowania do konkurencji „Slalom śmiechu”.

W poszukiwaniu śrubek…

Seniorki z Dziennego Domu Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku 
z kierownikiem Alicją Króliczak (czwarta od prawej), 

Elżbietą Bijaczewską, dyrektorem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Zygmuntem Jeżewskim, 

członkiem Zarządu Powiatu.

nież piękna pogoda, która do-
pisuje co roku – mówił Z. Je-
żewski.

Każda drużyna, po zalicze-
niu wszystkich siedmiu konku-
rencji, w napięciu oczekiwała 
na werdykt jury. Puchar Staro-

sty Poznańskiego zdobyli wy-
chowankowie Domu Dziec-
ka w Kórniku-Bninie. Radość 
dzieci i opiekunów nie miała 
końca.

KAROLINA KASPRZAK
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„BARIEROM STOP”

w Lisówkach
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Odpoczynek w promieniach słońca.Uczestników bawi do łez kabaret „Czesuaf”.

Puchar Starosty Poznańskiego dla drużyny Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 
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Osób z ograniczenia-
mi sprawności nie na-

leży postrzegać jako bior-
ców pomocy, ale ludzi, któ-
rzy tę pomoc chcą i potra-
fi ą dawać innym. To zało-
żenie towarzyszyło akcji 
ulicznej w ramach projektu 
pod nazwą „Bańka Niepeł-
nosprawności”, zorganizo-
wanej 6 września na Placu 
Wolności w Poznaniu przez 
nową Fundację „Masz Wiel-
ką Wartość”. 

Akcja polegała na zapro-
szeniu przechodniów do 
stworzenia wraz z osoba-
mi z niepełnosprawnościa-
mi pracy plastycznej, któ-
rej tematem były marzenia i 
kwiaty. W to przedsięwzię-
cie ochoczo i z radością włą-
czały się dzieci. Weny twór-
czej nie brakowało także do-
rosłym – duże kartki papieru 
ułożone na stolikach szyb-
ko zapełniły się rysunkami. 
Było też wspólne puszcza-
nie baniek. Chodziło o prze-
łamanie barier i naukę po-
zytywnych postaw społecz-
nych w relacjach z osobami 
z niepełnosprawnością. 

– Może się wydawać, że 
mały gest niewiele zmienia, 
ale takie zetknięcie z osobą 
z niepełnosprawnością do-
prowadza właśnie do „pęk-
nięcia bańki”, która złud-
nie oddziela. W następnych 
kontaktach, gdziekolwiek 

W zabieganym życiu nie 
mamy czasu na regu-

larne wykonywanie badań 
kontrolnych. Z tego powo-
du o chorobie dowiadujemy 
się zbyt późno, co sprawia, 
że trudniej ją leczyć. Dla-
tego niezwykle ważna jest 
profi laktyka. Przekonywał 
o tym starosta poznański 
Jan Grabkowski w sobotę 1 
września podczas wydarze-
nia pod nazwą „Biała So-
bota z Powiatem Poznań-
skim”, zorganizowanego 
na terenie Szpitala Powia-
towego im. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego w Puszczy-
kowie. 

Mieszkańcy powiatu mo-
gli skorzystać z bezpłatnych 
badań: ciśnienia krwi, chole-
sterolu i glukozy, EKG, tkan-
ki tłuszczowej, słuchu, ba-
dania videodermatoskopem 
(cyfrowym urządzeniem wy-
korzystywanym w nowocze-

do nich dojdzie, nie będzie-
my już odczuwać strachu – 
wyjaśnia Bartosz Bednarek, 
prezes Fundacji. 

Działająca od niedaw-
na organizacja skupia 12 
wolontariuszy z niepełno-
sprawnościami i 20 pełno-
sprawnych. Razem przeko-
nują, że mogą wiele zdzia-
łać dla innych. Informują, 
edukują i przyciągają uśmie-
chem. Prócz „Bańki Niepeł-
nosprawności” Fundacja 
„Masz Wielką Wartość” reali-
zuje we współpracy z kluba-
mi seniora projekt „Pewne-
go razu w Poznaniu” polega-
jący na organizacji prelekcji 
o ciekawostkach historycz-
nych Poznania oraz innowa-
cję społeczną „Szpital tajem-
nic” w partnerstwie z Funda-
cją „Dobrze, że jesteś”, któ-
rej ideą jest stworzenie gry 
miejskiej jako narzędzia do 
aktywizacji pacjentów. 

Następnym etapem pro-
jektu „Bańka Niepełnospraw-
ności” będą realizowane w 
szkołach ponadgimnazjal-
nych warsztaty obsługi wóz-
ka inwalidzkiego i savoir-v-
ivre wobec osób z niepełno-
sprawnościami. Więcej in-
formacji: tel. 664  595  714, 
e-mail: biuro.mww@gma-
il.com, wolontariat.mww@
gmail.com, www.mww.org.pl 

KAROLINA KASPRZAK
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Wolontariusze i uczestnicy akcji ulicznej zrealizowanej 
w ramach projektu „Bańka Niepełnosprawności”. 

snej diagnostyce raka skóry), 
USG metodą Dopplera tętnic 
szyjnych i kręgowych (z kon-
sultacją neurologiczną), ba-
dania densytometrycznego 
(w kierunku osteoporozy). 

Były konsultacje kardio-
logiczne (związane z oce-
ną ryzyka zachorowania 
na schorzenia sercowo-na-
czyniowe), laryngologiczne, 
urologiczne (wczesna dia-
gnostyka schorzeń onkolo-
gicznych w urologii), okuli-
styczne (badania przesiewo-
we w kierunku jaskry). 

Osoby powyżej 50 roku 
życia mogły bezpłatnie za-
szczepić się przeciw grypie. 
Do gabinetów i stoisk usta-
wiły się kolejki chętnych.

W miasteczku namioto-
wym udzielano m.in. porad 
dotyczących samodzielnego 
badania piersi. Było stoisko 
Powiatowego Centrum Po-

Pomiar poziomu cholesterolu we krwi.

Udzielanie informacji o programie wczesnego wykrywania raka 
piersi oraz jak samodzielnie badać piersi.
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„BIAŁA SOBOTA Z POWIATEM POZNAŃSKIM”

Badania, porady 
konsultacje
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Dlaczego warto się regularnie badać mówi starosta poznański Jan Grabkowski. 
Od lewej członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu – Zygmunt Jeżewski i Piotr Zalewski 

oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Puszczykowie Ewa Zawieja. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Elżbieta Bijaczewska (druga z lewej) z przedstawicielkami 

PCPR i Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności. 

Starosta poznański wręcza mieszkance powiatu Joannie Ruciak 
rower – nagrodę główną w konkursie „Co wiecie o powiecie”. 

mocy Rodzinie w Poznaniu, 
Powiatowego Zespołu do 
spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności i Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, punkt 
edukacyjny Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. 

Przeprowadzono konkurs 
„Co wiecie o powiecie”, w 
którym główną nagrodą był 
rower oraz konkurs dotyczą-
cy tematyki zdrowia z upo-
minkami dla zwycięzców. 

Chętni odpowiadali na py-
tania m.in.: z którym zam-
kiem w powiecie poznań-
skim związana jest Biała 
Dama, kiedy został założony 
Wielkopolski Park Narodo-
wy, czy w jakim celu prze-
prowadzane jest badanie 
videodermatoskopem.

Pytania nie były trudne i po-
zwoliły uczestnikom przypo-
mnieć wiadomości o powiecie 
oraz z tematyki zdrowotnej. 
Pamiętajmy: o zdrowie warto 
dbać każdego dnia!

KAROLINA KASPRZAK
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24 sierpnia uczestnicy 
Warsztatu Terapii Za-

jęciowej w Owińskach bra-
li udział w Pikniku Integracyj-
nym „U Stóp Olimpu” w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym 
w Owińskach. Czekała na nas 
moc atrakcji. Obejrzeliśmy 
przedstawienie w wykonaniu 
grupy „Mocni Teatralni”. 

Mogliśmy spróbować swoich 
sił w konkurencjach sporto-
wych w klimacie greckiej olim-
piady: między innymi w rzucie 
dyskiem i oszczepem. Dzięki 
uczestnictwu w pikniku dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych 
informacji o greckiej kulturze, 
obejrzeliśmy tradycyjny taniec 
zorbę, a także posłuchaliśmy 
greckich piosenek. Nasza grupa 
zaprezentowała układ tanecz-
ny do piosenki „U stóp Olim-

29 sierpnia członkowie 
średzkiego koła Wiel-

kopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu zwiedzili 
m.in. Afrykarium – najwięk-
szą atrakcję wrocławskiego 
ZOO. Podziwiano nowocze-
sne oceanarium, w którym 
zgromadzono wodne zwie-
rzęta z całej Afryki. ZOO fa-
scynuje ogromną liczbą oka-
zów fauny z różnych stron 
świata. 

Grupa naszych wycieczko-
wiczów zwiedzała też Halę 
Stulecia, stanowiącą obiekt 
światowego dziedzictwa 
UNESCO. Obejrzeliśmy fi lm 
multimedialny o Hali, oglą-
daliśmy budowlę także od 
wewnątrz, podziwialiśmy 
stuletnie rozwiązania archi-
tektoniczne. W pobliżu tego 
niezwykłego gmachu w za-
chwyt wprawiała fontanna 
multimedialna i przepiękny 
ogród japoński.

JERZY SKROBISZEWSKI

pu”, który chyba spodobał się 
publiczności, gdyż zostaliśmy 
nagrodzeni gromkimi brawami. 
Odbył się również pokaz mody 
greckiej. Modele i modelki pre-
zentowały przepiękne stroje, 
przechadzając się po czerwo-
nym dywanie. Naszą wiedzę 
mogliśmy sprawdzić rozwiązu-
jąc quiz o Grecji. Piknik był oka-
zją do spotkania naszych przy-
jaciół z ZOL- u i odnowienia 
starych znajomości. Jak zwykle 
bawiliśmy się świetnie. 

EWA FRANKOWSKA 
ANITA KRZYMIENIEWSKA 

UCZESTNICZKI WTZ W OWIŃSKACH

Piknik u przyjaciół
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W sobotę 8 września w uro-
czym parku otaczającym 

siedzibę Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Owińskach odbył 
się XIV Festyn Integracyjny pod 
hasłem „Z wyobraźnią za pan 
brat – witamy w świecie Walta 
Disneya”, zorganizowany przez 
nasz WTZ i wsparty fi nansowo 
przez Powiat Poznański oraz 
Gminę Czerwonak. 

We wspólnej zabawie uczest-
niczyły warsztaty terapii zaję-
ciowej z powiatu poznańskiego, 
koła Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu, za-
przyjaźnione placówki, a także 
gospodarze – uczestnicy na-
szych warsztatów wraz z ro-
dzinami. Byli z nami przyjaciele 
wspierający naszą codzienną 
działalność, wśród nich Paint-
ball Wielkopolska, Klub FC w 
Owińskach i Małgorzata Kozak, 
która odwiedziła nas w imieniu 
naszego głównego sponsora 
Hansa Jörga Otto. Był starosta 
poznański Jan Grabkowski i 
wójt Gminy Czerwonak Jacek 
Sommerfeld. Festyn otworzyła 
prezes WZINR Mirosława Ryno-
wiecka. Nad sprawnym i miłym 
przebiegiem imprezy czuwała 

Festyn z wyobraźnią

 F
O

T.
 (

5
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 W
T

Z

Małgorzata Wołosz, kierownik 
WTZ w Owińskach.

Bawiliśmy się w rytmie 
ulubionych przebojów, nie 
zabrakło także hitów z naj-
słynniejszych bajek Disneya. 
Uczestnicy brali udział w kon-
kursach związanych z tematyką 
imprezy. Były to między innymi: 
uplecenie „Warkocza Rosz-
punki”, „Karmienie Króla Lwa”, 
zbudowanie samochodu inspi-
rowane bajką „Auta”. Oprócz 
zadań zręcznościowych można 
było rozwiązywać zagadki w 
„Bajkowym memo”. Próbowano 
swoich sił w paintballu i wspól-
nym malowaniu kolorowego 
muralu. Wśród atrakcji domi-
nowało malowanie twarzy oraz 
ogromne bańki mydlane. Były 
występy uczestników i pokaz 
mody inspirowany bajkowym 
światem. Zwycięzcy konkur-
sów otrzymali dyplomy i nagro-
dy, a pozostali upominki. Oso-
by, którym dopisało szczęście, 
odebrały wspaniałe nagrody w 
loterii fantowej. 

Zakładowi Karnemu w Kozie-
głowach dziękujemy za pomoc 
w organizacji Festynu. aw
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Tradycją stolicy Wielko-
polski jest wrześniowe 

spotkanie stowarzyszeń i 
fundacji na Placu Wolno-
ści. Nie inaczej było w tym 
roku. 15 dnia tego miesią-
ca w centrum miasta zebra-
li się przedstawiciele kilku-
nastu organizacji pozarzą-
dowych, aby przybliżyć re-
alizowane na co dzień dzia-
łania. Hasło ósmego już Po-
znańskiego Dnia Organiza-
cji Pozarządowych brzmia-
ło: „Zwiąż się z nami”. 

Zamiast niewielkich drew-
nianych domków, usytuowa-
nych obok siebie, tego roku 
do dyspozycji organizacji 
była jedna wspólna prze-
strzeń, na której odbywa-
ły się pokazy zajęć anima-
cyjnych, występy artystycz-
ne, spotkania, konkursy, gry 
i zabawy. Plac Wolności po-
dzielono na kilka stref. 

W strefi e działań na rzecz 
osób z niepełnosprawno-
ściami na mieszkańców Po-
znania czekał spacer w sy-
mulatorach wad wzroku i 
słuchu, nauka alfabetu Lor-
ma, rozmowa na temat za-
trudniania osób z niepełno-
sprawnością, gra sensorycz-
na pod nazwą „Jak czują się 
osoby z niepełnosprawno-
ścią”, malowanie obrazów 
metodą numerowanek i inne 
formy aktywności. Z kolei w 
strefi e wolontariatu młodzi i 

28 sierpnia uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Ostrzeszowie przy 
Fundacji Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu zwiedzali Muzeum 
Wsi Opolskiej w miejscowości 
Bierkowice. 

Była to wspaniała okazja, 
żeby zobaczyć i poczuć styl ży-
cia ówczesnych ludzi. Byliśmy 
pod wrażeniem wspaniałego 
skansenu. Słuchaliśmy opowie-
ści z dawnych lat, podziwialiśmy 
zabytki drewnianej architektu-
ry wiejskiej: wspaniałe wiatra-
ki, młyn wodny, spichlerze, chaty 
wiejskie, stodoły, piwnice, kuźnię 

i wiele innych. Ciekawym miej-
scem była drewniana szkoła, w 
której poznaliśmy warunki, w ja-
kich uczyły się dzieci sprzed po-
nad stu lat. Największą atrakcją 
dla naszych uczestników były 
zajęcia warsztatowe z dziedzi-
ny garncarstwa, zwłaszcza sa-
modzielne próby pracy na ko le 
garncarskim oraz lepienie fi gu-
rek z gliny. 

Po wszystkich atrakcjach i do-
świadczeniach wróciliśmy do 
domów szczęśliwi i bogatsi o 
wiedzę o życiu naszych przod-
ków. 

MARIUSZ PATYSIAK

Życie 
sprzed stu lat
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nieco starsi poznaniacy mo-
gli dowiedzieć się jak poma-
gać osobom z chorobą no-
wotworową czy jak organi-
zować dzieciom i młodzieży 
czas wolny. 

O korzyściach płynących 
z wolontariatu hospicyjne-
go opowiadali odwiedzają-
cym wolontariusze „Motyle-
go wolontariatu”, który dzia-
ła w Hospicjum „Palium”. W 
strefi e zdrowia i bezpieczeń-
stwa prezentowano m.in. 
autorskie pomoce terapeu-
tyczne dla osób z zaburze-
niami poznawczymi. W stre-
fi e dziecka najmłodsi wypla-
tali bransoletki ze sznurków 
(w nawiązaniu do hasła wy-
darzenia). 

Chociaż polskim organiza-
cjom pozarządowym nie jest 
łatwo, bo w swoich działa-
niach napotykają liczne ba-
riery (głównie fi nansowe i lo-
kalowe), w nich właśnie do-
strzega się olbrzymi poten-
cjał w działaniach na rzecz 
osób samotnych, przewlekle 
chorych, wykluczonych. 

Dzięki zapałowi i deter-
minacji ludzi pracujących 
w stowarzyszeniach i fun-
dacjach społeczeństwo ma 
szansę przekonać się, że 
warto czynić starania, choć-
by niewielkie, aby pomóc lu-
dziom w potrzebie. 

KAROLINA KASPRZAK

Wolontariuszki Fundacji „Masz Wielką Wartość” 
udzielają informacji.
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VIII POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Niosą pomoc i nadzieję
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Przy tym stoisku wolontariusze Hospicjum „Palium” uczyli malować motyle.

Ćwiczenia oddechu i kręgosłupa.Edukacja na temat pielęgnacji roślin.
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Liczba ludzi w wieku star-
szym stale wzrasta, a każ-

da taka osoba ma inne ocze-
kiwania. Na pierwszym miej-
scu są leki i potrzeba szyb-
kiego dostępu do bezpłat-
nej pomocy medycznej, nie-
kiedy także wsparcia w co-
dziennych czynnościach czy 
udziału w grupowych zaję-
ciach artystycznych, bo se-
niorom doskwiera osamot-
nienie. 

7 września na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach w powiecie poznańskim 
w województwie wielkopol-
skim odbył się coroczny pik-
nik integracyjny dla seniorów 
– z rozmaitymi atrakcjami, 
prelekcjami i poradami zdro-
wotnymi. 

Ratownicy medyczni uczy-
li osoby starsze udzielania 
pierwszej pomocy, a policjan-
ci wyjaśniali, jak ustrzec się 
przed kradzieżami oraz oszu-
stwami w Internecie. Wiza-
żystka wykonywała bezpłat-
ne makijaże, stylistka udziela-
ła porad dotyczących ubioru. 
Przedstawicielki Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zachęcały do robienia 
ozdób z papieru. Był również 
warsztat decoupage, pokazy 
taneczne, konkursy i wspólna 
zabawa. 

O profi laktyce zdrowot-
nej oraz aktywności senio-
rów mówił starosta poznański 
Jan Grabkowski. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia był Arka-
dy Fiedler, który opowiedział 
o swojej podróży do Amazo-
nii i wchodzących na ekrany 
fi lmach o pilotach Dywizjo-
nu 303, opisanego w książce 
przez jego ojca. 

KAROLINA KASPRZAK

Od 27 do 31 sierpnia 
uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kuźni-
cy Grabowskiej, prowadzo-
nego przez Fundacji Inwali-
dów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Ka-
liszu, przebywali nad mo-
rzem, w Pensjonacie „Kry-
styna” w Rewie na Kaszu-

Od 23 do 25 sierpnia uczest-
nicy Warsztatu Terapii Za-

jęciowej „Przygodzice” w Ostro-
wie Wielkopolskim, działają-
cego przy Fundacji Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” w Kaliszu, bra-
li udział w Finale Centralnym 
XXI Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS pod nazwą „Siła Niepodle-
głej” w Siedlcach w wojewódz-
twie mazowieckim. 

Imprezę zorganizowało Krajo-
we i Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
oraz Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie z okazji 
stulecia niepodległości Polski.
Patronat nad Igrzyskami sprawo-
wali: Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzej Duda, Minister-
stwo Sportu i Turystyki oraz 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. 

Celami imprezy były: promo-
cja zdrowia, upowszechnienie 
i wspieranie aktywności fi zycz-
nej, integracja osób niepełno-
sprawnych oraz zasady współ-
zawodnictwa fair-play. Zawody 

bach. Wycieczkę opłaciliśmy 
pieniędzmi ze sprzedaży 
prac uczestników Warsz-
tatu oraz z ich zaoszczę-
dzonych środków własnych 
w ramach treningu ekono-
micznego. 

Rewa to mała miejsco-
wość w pobliżu Trójmiasta, 
z czystymi, zadbanymi pla-

składały się z trzech bloków te-
matycznych (sportowy , rekre-
acyjny i integracyjny), w których 
brali udział sportowcy i osoby z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną. 

WTZ „Przygodzice” reprezen-
towało 12 uczestników, startu-
jących w panelu integracyjnym. 
Panel ten był podzielony na 
dwie części: lekka atletyka – 

„Dar Pomorza”
i oliwskie organy

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 W
T

Z

Na tle niszczyciela ORP „Błyskawica”.

60m, skok w dal, rzut piłką le-
karską oraz rekreacyjna – rzuty 
ringiem, lotką, piłką do kosza 
oraz tor przeszkód. Sportowcy 
z WTZ „Przygodzice” zdobyli 12 
medali: 4 złote, 5 srebrnych i 3 
brązowe. Ten medalowy doro-
bek dał im zaszczytne drugie 
miejsce w klasyfi kacji medalo-
wej.

MARIUSZ PATYSIAK

12 medali dla WTZ 
„Przygodzice”
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Bezpłatne 
badania profi laktyczne.

żami i rezerwatami przyro-
dy w pobliżu. Spacerowali-
śmy wzdłuż cypla rewskie-
go, oglądaliśmy pokazy wind-
surfi ngu na morzu przy bar-
dzo silnym wietrze. W Gdyni 
podziwialiśmy „Dar Pomorza” 
– piękny żaglowiec, na któ-
rym do lat 80-tych ubiegłego 
wieku pływali studenci Wyż-
szej Szkoły Morskiej w Gdy-
ni. Tuż obok cumuje najstar-
szy na świecie, zachowany 
niszczyciel ORP „Błyskawica”. 
Można wejść na jego pokład, 
zobaczyć uzbrojenie, maszy-
nownię oraz przekonać się, 
jak wyglądało życie maryna-
rzy na służbie. 

W Bazylice Archikatedral-
nej w Oliwie wysłuchali-
śmy koncertu wykonanego 
na oliwskich organach. Kon-
certy te przyciągają do Oliwy 
słuchaczy i turystów z naj-
dalszych zakątków świata. W 
Gdańsku zwiedzaliśmy stare 
miasto i bazylikę mariacką, 
a przy historycznej fontan-
nie Neptuna mieliśmy chwi-
lę czasu na zakup pamiątek. 
Nie zabrakło nam kąpieli sło-
necznych na plaży w Rewie, 
spotkań w kawiarni i tanecz-
nych wieczorów. 

BOGUMIŁA OFIARA
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Seniorki z Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wykonują ozdoby z papieru.

Makijaże dla pań.Stoisko informacyjno-promocyjne Powiatu Poznańskiego.

Taniec rozluźnia, dodaje energii i poprawia nastrój. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA W LISÓWKACH

Chcą być modni
i potrzebni
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20 września dziesięcio-
osobowa grupa uczest-

ników Klubu Seniora w Klesz-
czewie przybyła na ciąg dal-
szy warsztatów z wełny cze-
sankowej. 

Tym razem dokończono pra-
ce nad broszkami – kwiatkami 
sfi lcowanymi z wełny czesan-
kowej. Następnie z wełny fi l-
cowano na mokro także kulki 
lub sople na biżuterię. Senio-
rzy pracowali z zapałem. Te-
rapeutka Iwona prezentowała 
zachwycające biżuteryjne pro-
dukty, wykonane właśnie tą 
metodą. Rozgrzewką dla umy-
słów było rozwiązywanie ła-

migłówek. Zajęcia znakomi-
cie usprawniały ręce i budziły 
pomysły na wykonanie barw-
nej biżuterii. Twórczej pracy 
towarzyszyła miła, wesoła at-
mosfera.

Następne czesankowe spo-
tkanie odbędzie się 18 paź-
dziernika. Warsztaty odbywa-
ją się w ramach projektu „Sied-
miomiesięczny czas w Klubie 
Seniora w Kleszczewie” do-
towanego przez Wójta Gmi-
ny Kleszczewo i realizowane-
go przez Stowarzyszenie „Po-
magam”.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Cze-

szewie wraz z terapeutami 
14 sierpnia wybrali się auto-
karem na wycieczkę do Ło-
wicza i Łodzi. Byli też z nami 
niektórzy rodzice i opiekuno-
wie uczestników. Byłem i ja, 
a moim opiekunem była tera-
peutka pani Marta.

9 września grupa osób nie-
pełnosprawnych z osoba-

mi towarzyszącymi udała się 
autokarem do Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu na spektakl 
„Akompaniator”. 

Inscenizacja sztuki przed-
stawia historię operowej divy 
i skromnego, ukrytego w jej 
cieniu akompaniatora. Piani-
sta akompaniuje śpiewacz-
ce o imieniu Amelia od trzy-
dziestu lat i jest w niej plato-
nicznie zakochany. Po wielu 
latach wspólnej pracy wyzna-

je jej miłość. Akompaniator to 
opowieść o niespełnionej miło-
ści i życiu w ułudzie. Zabawna 
komedia, która przeradza się 
stopniowo w psychologiczny 
dreszczowiec… 

Wyjazd zorganizowało Sto-
warzyszenie „Pomagam” w 
Kleszczewie w ramach projek-
tu „Z Kleszczewa do teatrów 
w Poznaniu”, dofi nansowane-
go przez PCPR w Poznaniu ze 
środków PFRON i przez Sto-
warzyszenie (1 % podatku).

 AGNIESZKA BALCEREK

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO
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Z powiatu
do teatrów

Biżuteria z wełny

Chociaż wiedziałem, że bę-
dzie to dla mnie bardzo ciężka 
podróż, bo mój stan zdrowia 
się trochę pogorszył, ale dzięki 
pomocy terapeutów jakoś sobie 
dałem radę. Podróż przebiegła 
spokojnie. Najpierw pojechali-
śmy na ziemię łowicką, gdzie 
zwiedziliśmy skansen w Mau-
rzycach. Tu czekał na nas prze-
wodnik, z którym zwiedzaliśmy 
stare chaty dawnej wsi łowickiej 
oraz piękny, drewniany kośció-
łek. Szczególnie ciekawa była 
opowieść o wycinance łowic-
kiej, którą mogliśmy oglądać 
niemal w każdej chacie i która 
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W łowickiej chacie
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jest symbolem ziemi łowickiej. 
Na wszystkich wycinankach 
motywem przewodnim jest ko-
gut, więc przewodnik zaprosił 
nasz na warsztaty, podczas któ-
rych trzeba było ozdobić kogut-
ka po łowicku. Każdy uczest-
nik miał przygotowane swoje 

stanowisko pracy przy stole i 
przybory. Mnie pomagała pani 
Marta. Na zakończenie pobytu 
w skansenie zjedliśmy obiad w 
starej karczmie. 

Udaliśmy się dalej do Niebo-
rowa, gdzie zwiedziliśmy Pałac 

Radziwiłłów. Zbudowany był w 
latach 1690-96. Należy do grona 
najokazalszych rezydencji ma-
gnackich w Polsce. 

W Łodzi oglądaliśmy kamie-
nicę pod nazwą Pasaż Róż, 
pokrytą lustrzanymi kafelkami. 
Niesamowity jest widok, gdy 
w tysiącach lusterek odbija się 

słońce… Spacerowaliśmy sław-
ną, łódzką ulicą Piotrkowską. 
Zwiedzaliśmy Łódź zabytko-
wym tramwajem linii 120 wraz 
z przewodniczką, która opo-
wiadała nam, jak wyglądała 
Łódź dawniej. Przed odjazdem 
do domów kupowaliśmy jesz-
cze pamiątki z tego miasta. 
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Seniorzy 
śladami
cystersów
Koło nr 54 Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w dniach 10 – 15 
września wzięło udział w wy-
cieczce pod nazwą „Czechy i 
Dolny Śląsk. Śladami cyster-
sów oraz dobrego wojaka 
Szwejka”. Seniorzy byli m.in. 
w Sanktuarium Matki Bożej 
w Wambierzycach i obejrzeli 
słynną ruchomą szopkę. 

Dotarli do Adsprachu w Cze-
chach, gdzie zwiedzili Skalne 
Miasto. Po powrocie do Kudo-
wy Zdroju mieli wizytę w Ka-
plicy Czaszek i spacerowali po 
uzdrowisku. W dalszej czę-
ści wycieczki dotarli do Pragi 
i zwiedzali z przewodnikiem 
Hradczany, Stare Miasto, Most 
Karola, Katedrę świętego Wita. 
Dodatkowo w tym dniu uczest-
niczyli w rejsie po Wełtawie. 
Następną atrakcją był wieczór 
czeski przy muzyce w restau-
racji „Hostinec u Kalicha” zna-
nej z powieści Jarosłava Hasz-
ka „Przygody Dobrego wojaka 
Szwejka”. Byli także w dziel-
nicy żydowskiej Josefov. Obej-
rzeli Ogrody Królewskie, zegar 
astronomiczny Orloj, Wacław-
skie Namesti.

Po powrocie z Czech cze-
kała ich wycieczka objazdo-
wa szlakiem tajemnic i zabyt-
ków Dolnego Śląska. Zwiedzili 
zespół pocysterski w Krzeszo-
wie, kompleks „Riese” w Wali-
miu, Kościół Pokoju. Pod ko-
niec wycieczki dotarli do Ksią-
ża, gdzie zwiedzili trzeci pod 
względem wielkości zamek w 
Polsce (po Malborku i Wawe-
lu). Natomiast w wałbrzyskim 
Lubiechowie byli w palmiarni.

ROBERT WRZESIŃSKI

W sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w 

Kleszczewie uczestnicy Klu-
bu Seniora wysłuchali 24 
sierpnia koncertu zespołu 
„Kleszczewianie”. Występ 
na scenie przyjęty został ze 
wzruszeniem i aplauzem. 

Po ofi cjalnym koncercie 
„Kleszczewianie” śpiewali jesz-
cze w kuluarach, przedłużając 
spotkanie z publicznością. Dla 
seniorów był to wspaniały wy-
poczynek z muzyką. Koncert 
odbył się w ramach projektu 
„Siedmiomiesięczny czas w 
Klubie Seniora w Kleszcze-
wie”, dotowanego przez Wójta 
Gminy Kleszczewo. Koncert 
przygotowała Halina Jeger, 
kierownik zespołu „Kleszcze-
wianie”. 

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

8 i 9 września uczest-
nicy Klubu Samo-

pomocy w Kleszczewie wraz 
z rodzinami i ich sympaty-
kami zwiedzali Trójmiasto: 
Gdańsk, Sopot i Gdynię. W 
Gdańsku oczekiwała na nas 
przewodniczka, która opro-
wadziła po gdańskiej starów-
ce nad rzeką Motławą. 

Zachwycaliśmy się cudow-
nymi kamieniczkami, ulicą 

Mariacką, sławnym Żurawiem, 
rzeźbą Neptuna. Podziwiali-
śmy ogrom i piękno Bazyliki 
Mariackiej. Byliśmy też w Mu-
zeum II Wojny Światowej. Za-
kwaterowaliśmy się w Ośrod-
ku Wypoczynkowym w Stegnie 
koło Gdańska. 

Rankiem drugiego dnia po-
jechaliśmy do Gdyni obejrzeć 
wspaniały statek „Dar Pomorza” 
i Oceanarium. Potem już au-

tokarem do Sopotu. Z parkin-
gu szliśmy przez piękny park 
wzdłuż plaży na unikatowe so-
pockie molo. Tego samego dnia, 
bogatsi o wiedzę o Trójmieście 
i pamięć o jego cudownościach, 
wróciliśmy do naszego Klesz-
czewa w poznańskim powiecie. 
Był to pouczający, aktywny wy-
poczynek dla uczestników Klu-
bu Samopomocy. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA 

Ogrom i piękno
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Atrakcją tegorocznych doży-
nek gminnych w Duszni-

kach, które odbyły się 8 wrze-
śnia w miejscowym parku i 
przy pięknej pogodzie, były nie 
tylko tradycyjne i znakomite jak 
zawsze występy miejscowych 
zespołów i grup tanecznych, 
działających przy dusznickim 
Centrum Kultury. 

Szczególną uwagę publiczno-
ści zwróciło coś jeszcze: wysta-
wa ogromnych fotografi i pod na-
zwą „Panny w Wiankach”, któ-
rą można było oglądać w jed-
nym z centralnych miejsc do-
żynkowych obchodów. Ekspo-
zycja powstała dzięki wspólnej 
inicjatywie Stowarzyszenia na 

Panny w wiankach
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rzecz Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej „Duszek” oraz Ewy 
Świerkiel-Szymańskiej, dyrektor 
Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Dusznikach. 
Fotografi e wzbudziły ogromne 
zainteresowanie, wiele pozytyw-
nych emocji, często wzruszenie. 
Słowo „piękne” powtarzane było 
dziesiątki razy i na wiele sposo-
bów. Jest to dla nas powód do 
dumy, ponieważ po raz kolejny 
okazało się, że niepełnosprawni 
mogą być tacy sami, budzić po-
dziw i dobre uczucia. Wystarczy 
spojrzeć na zamieszczone zdję-
cia… 

KRYSTYNA RUTKOWSKA
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Od 2 do 10 sierpnia uczestni-
cy naszego Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w Swarzędzu 
przebywali w malowniczo po-
łożonej nadmorskiej miejsco-
wości Darłówko. Celem wypra-
wy był wypoczynek i poprawa 
zdrowia. Po zakwaterowaniu 
na miejscu lekarz zapisał nam 
odpowiednie dla nas zabiegi. 

Dzięki pięknej pogodzie co-
dziennie korzystaliśmy z plaży 
i kąpieli w morzu. Spacerowa-
liśmy też darłowskimi uliczka-
mi, szukając na wystawach i w 
sklepikach różnych atrakcji ofe-
rowanych przez miasto. W so-
botni wieczór bawiliśmy się w 
takt przebojów disco-polo. Mor-
ską przygodą była dla nas prze-
jażdżka statkiem „Król Eryk I”. 
Byliśmy na wycieczce w Dolinie 

Scharlotty, otoczonej bujną zie-
lenią. 

W tym uroczym zakątku prze-
nieśliśmy się w świat bajek. Jego 
mieszkańcami są między inny-
mi lemury, kangury, zebry i stru-
sie na 10 wyspach. Można je ob-
serwować z łodzi wycieczkowej, 
pływającej między wyspami. Po-
dziwialiśmy popisy tresowanych 
fok w fokarium. Wieczorami 
były tańce i spotkania towarzy-
skie. Dni mijały szybko i nieubła-
ganie. Trzeba było pożegnać się 
z darłowską plażą. 

Dziękujemy Gminie Swarzędz 
i Powiatowi Poznańskiemu za 
dofi nansowanie naszego wyjaz-
du nad morze, a kadrze Ośrodka 
„Piramida” za miły pobyt.

AGATA RYBICKA

Rozpoczęło się od drę-
twienia ręki, potem nogi 

w 2004 roku, gdy Krzysztof 
Franc miał zaledwie osiem-
naście lat. Po badaniach i 
konsultacjach neurologicz-
nych postawiono ostateczną 
diagnozę. Słowa lekarza za-
brzmiały dla niego jak wyrok: 
„Ma pan stwardnienie rozsia-
ne. Sclerosis multiplex…”. Na 
tę samą chorobę cierpiał tak-
że jego dziadek. 

Obecnie Krzysztof porusza 
się na wózku inwalidzkim. 
Mimo niepełnosprawności 
ukończył studia, ma od czte-
rech lat dziewczynę, pracuje 
społecznie, należy do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w ro-
dzinnej miejscowości Bogdaj 
w gminie Sośnie koło Ostrowa 
Wielkopolskiego. W 2017 roku 
otrzymał srebrny medal za za-
sługi w OSP Bogdaj. Ma wie-
le marzeń i planów na przy-
szłość.

Dzieciństwo i młodość 
upłynęły Krzysztofowi na za-
bawach z rodzeństwem i ko-
legami, a także na pracy w go-
spodarstwie. 

– Musiałem obsługiwać róż-
ne maszyny, od wideł począw-
szy po kombajn zbożowy, gdy 
byłem już starszy i miałem 
uprawnienia – mówi. – Powo-
li zaczęło mnie to pasjonować. 
Zrozumiałem, że może to być 
dochodowy interes i postano-
wiłem zostać rolnikiem. 

Ponadto od 1998 roku należał 
do Młodzieżowej Sekcji Ochot-
niczej Straży Pożarnej i uczest-
niczył w młodzieżowych zawo-
dach strażackich. W 2004 roku, 
gdy ukończył 18 lat, został przy-
jęty w szeregi dorosłych straża-
ków, jeździł do pożarów i przez 
pewien czas pełnił funkcję Na-
czelnika Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bogdaju. Bardzo mile 
wspomina ten okres swojego 
życia. Nawiązał liczne przyjaź-
nie i znajomości, które trwa-
ją do dziś. Szkołę Podstawo-
wą ukończył w rodzinnej miej-
scowości, a Gimnazjum w Gra-
nowcu i Sośniach. 

Ponieważ zamierzał przejąć 
gospodarstwo, swoją eduka-
cję kontynuował w Technikum 
Rolniczym w Przygodzicach. 
Niestety, w tym okresie rozpo-
częły się jego problemy zdro-
wotne – rozpoznano stward-

Monika
Janc
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nienie rozsiane. Od 2005 roku 
należy do Ostrowskiego Sto-
warzyszenia Osób Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane, gdzie 
otrzymuje wsparcie zarówno 
psychiczne, jak i możliwość 
uczestnictwa w turnusach re-
habilitacyjnych. 

Trafi ł na oddział neurolo-
giczny w Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Lima-
nowskiego, gdzie po zastoso-
waniu odpowiedniego lecze-
nia poprawiła się sprawność 
ruchowa. Początkowo choro-
ba nie była dla niego uciążliwa. 

– Gdybym co drugi dzień nie 
musiał dawać sobie zastrzyku 
Interferonu, to nawet bym nie 
wiedział, że jestem chory. Nie 
było żadnych objawów, byłem 
sprawny i silny, biegałem, gra-
łem w piłkę. 

Niestety, po dwóch latach od 
zaprzestania leczenia Interfe-
ronem choroba ponownie dała 
znać o sobie. Został więc za-
kwalifi kowany do leczenia Be-
taferonem w Szpitalu Klinicz-
nym im. Heliodora Święcic-
kiego przy ul. Przybyszewskie-
go w Poznaniu, a następnie w 
Szpitalu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Poznaniu 
przy ul. Dojazd. Lek okazał się 
jednak nieskuteczny i choro-
ba zaczęła postępować. Był już 
w tym czasie studentem Pań-

W swoim mieszkaniu.
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stwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Lesznie na specja-
lizacji produkcja i zarządzanie 
w rolnictwie. Wierzył, że dzię-
ki odpowiedniemu leczeniu i 
rehabilitacji uda się opanować 
chorobę. 

Jednak nie udało się. Gdy 
kontynuował naukę na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w 
Poznaniu na Wydziale Rolnic-
twa i Bioinżynierii, poruszał się 
już o dwóch kulach, a w trakcie 
ostatniego semestru – na wóz-
ku. Mimo kolejnych konsultacji 
i prób leczenia w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej Centrum Leczenia SM, 
Ośrodek Badań Klinicznych 
im. dr Hanki Hertmanowskiej 
w Plewiskach oraz długotrwa-
łej rehabilitacji choroba nie 
odpuszczała. Krzysztof stracił 
nadzieję i zamierzał zrezygno-
wać ze studiów. 

– Osoba w sekretariacie 
stwierdziła jednak, że skoro 
już tak daleko zaszedłem, to 
nie powinienem rezygnować. 
Zostałem zwolniony z udziału 
w zajęciach i wykładach, ale 
egzaminy zdawałem razem 
z innymi studentami z roku. 

Tak więc pracę napisałem i 
obroniłem – jestem magistrem 
inżynierem ze specjalnością 
„Produkcja i zarządzanie w 
rolnictwie. 

Krzysztof jest bardzo am-
bitny, uparcie dąży do wyzna-
czonych celów i swoją posta-
wą przekonuje, że choroba 
nie jest wyrokiem. Że mimo 
ograniczeń i utrudnień moż-
na być zadowolonym z życia 
– zwłaszcza jeśli ma się z kim 
tę radość dzielić. Krzysztof 
dzieli ją ze swoją dziewczyną 
Agnieszką. Aktualnie przeby-
wa w „Akademii Życia” organi-
zowanej przez Fundację im. dr 
Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w 
Koninie. 

Choroba
nie jest wyrokiem

Krzysztof Franc 
przy wozie strażackim.

Przy zabytkowej gaśnicy.

Przed domem. 

– Pierwsze dni były cięż-
kie, bo zmęczenie doskwiera-
ło, ale już się trochę przyzwy-
czaiłem. Muszę zapytać moje-
go lekarza, czy takie zmęcze-
nie jest wskazane, bo niektóre 
zajęcia są na dworze; gdy od-
bywają się na słońcu, to szyb-
ko tracę siły. Jestem już ponad 
miesiąc w Akademii i trochę 
zmian na lepsze już widzę. 
Kondycji i sił mam więcej, 
więc mam też nadzieję, że do 
końca pobytu tutaj – czyli do 4 
listopada – cały się wzmocnię. 
Niedawno mieliśmy zebranie 
organizacyjne, na którym po-
informowano, że dochodzą 
nam nowe zajęcia na basenie 
i ćwiczenia w sali Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Koninie. Zmęczenie dopiero 
wzrośnie, więc nie wiem, czy 
dam radę. 

Po ukończeniu Akademii 
Krzysztof chciałby się bar-
dziej usamodzielnić i znowu 
jeździć przystosowanym do 
swoich potrzeb samochodem 
oraz podjąć pracę – na przy-
kład zdalną, ale niekoniecz-
nie. Chciałby także założyć ro-
dzinę, ale liczy się z tym, że 
Agnieszka może się obawiać 
trudności z radzeniem sobie z 
chorobą i wynikającymi z niej 
ograniczeniami i kosztami, 
którym już teraz trudno podo-
łać.

Wpłaty na leczenie i rehabi-
litację Krzysztofa można prze-
kazywać na konto: Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Słoneczko”, Staw-
nica 33, 77-400 Złotów, nr kon-
ta 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010 z dopiskiem „Wpła-
ty Krzysztof Franc 52/F – daro-
wizna”.
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Poznań na kilka dni stał się 
europejską stolicą bocci. Od 

5 do 12 września Światowa Fe-
deracja Sportowa Bocci – BIS-
Fed członek Międzynarodowe-
go Komitetu Paraolimpijskiego, 
zorganizowała wraz z Polskim 
Związkiem Bocci międzyna-
rodowe zawody „BISFed’ 2018 
Poznań Boccia Regional Open”. 

BISFed zakwalifi kował do 
rozgrywek reprezentantów z 13 
krajów w tym reprezentację Pol-
ski. „Regional Open” miały wy-
soką rangę sportową, ponieważ 
zawodnicy zdobywali na nich 
punkty światowej listy rankingo-
wej – przepustki do igrzysk para-
olimpijskich TOKIO’2020. Zawody 
objęła patronatem honorowym 
Pierwsza Dama Rzeczypospolitej 
Agata Kornhauser-Duda.

Poznań, w którym siedzibę 
ma Polski Związek Bocci, kolej-
ny raz był gospodarzem imprezy 
sportowej ważnej w światowym 
kalendarzu Bocci. Przypomnimy, 
że w 2015 roku w stolicy Wiel-
kopolski odbyły się prestiżowe 
World Boccia Open z udziałem 
reprezentacji z 31 krajów z 4 
kontynentów. W ubiegłym roku 
na prośbę BISFed właśnie w Po-
znaniu zorganizowano nowy cykl 
współzawodnictwa pod nazwą 
Boccia Regional Open. Światowa 
Federacja przy wyborze orga-
nizatora kieruje się warunkami 
pobytu, dostępnością obiektów, 
sprawną, dostosowaną komuni-
kacją, profesjonalizmem orga-
nizatorów i wieloma aspektami 
logistyki. Oczekiwania są bardzo 
wysokie, ponieważ grający w 
Boccię należą do grupy sportow-
ców wymagających wysokiego 
wsparcia. Tacy sportowcy według 
defi nicji Międzynarodowego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego z powo-
du ciężkiej niepełnosprawności 
(porażenia czterokończynowe, 
zaniki mięśniowe, artrogrypoza, 
wysokie urazy rdzenia kręgowe-
go) wymagają szczególnej opieki 
i zaawansowanego dostosowa-
nia otoczenia.

Polska cieszy się tak dobrą opi-
nią organizatora, że na zawody 
specjalnie przylecieli obserwa-

torzy z Indonezji, aby uczyć się 
tutaj rozwiązań, które zastosują 
wkrótce na Indonesia 2018 Asian 
Para Games, pierwszej w historii 
tego kraju imprezie sportowej w 
wielu dyscyplinach paraolimpij-
skich.

„BISFed’ 2018 Poznań Boccia 
Regional Open” rozegrano w ka-
tegoriach drużyn, par i indywidu-
alnie w klasach BC1, BC2 , BC3 i 
BC4 – w sporcie paraolimpijskim 
obowiązuje podział na grupy i 
klasy, aby mogły współzawodni-
czyć osoby z niepełnosprawno-
ścią o jednakowych lub podob-
nych możliwościach. Do zdo-
bycia było 7 kompletów meda-
li. Były to zawody bardzo uda-
ne dla naszej reprezentacji. Naj-
pierw Damian Iskrzycki z asy-
stentem Dariuszem Borowskim 
wywalczył w pięknym stylu zło-
ty medal w klasie BC3. 11 wrze-
śnia po południu para BC3 Da-
mian Iskrzycki, Edyta Owczarz, 
Zbigniew Bednarek po emocjo-
nującym meczu z Rosją 5:2 we-
szła do fi nału, aby pokonać zde-
cydowanie 9:0 Słowację i zdo-
być złoto. Udany był także start 
drużyny BC1/2 w składzie Kin-
ga Koza, Marta Wesołek, Mate-
usz Urbański, Patryk Barszczyk 
i Wojciech Lamch. W dogrywce 
wygrała z Ukrainą, co zapewni-
ło jej upragniony brąz.

Celem dla kadrowiczów są 
kwalifi kacje do igrzysk paraolim-
pijskich TOKIO’2020. Mają dwa 
lata na ich zdobycie. Nie będzie 
to łatwe, ale nasi zawodnicy robią 
szybkie postępy. W ubiegłym roku 
Damian Iskrzycki zdobył tytuł wi-
cemistrza Europy. Polacy awan-
sują w światowym rankingu BIS-
Fed, decydującym o kwalifi ka-
cjach. Duże nadzieje wiązane są 
zwłaszcza z Damianem Iskrzyc-
kim BC3 (awans z miejsca 10 na 
miejsce 7 na 148 sklasyfi kowa-
nych) i naszą parą BC3 Owcza-
rzem/Iskrzyckim/Bednarkiem 
(awans z miejsca 18 na miejsce 13 
na 36 sklasyfi kowanych).

Boccia uprawiana jest w pra-
wie 70 krajach. Jest najszybciej 
rozwijającym się sportem para-
olimpijskim na świecie. Podob-
nie jest w Polsce, gdzie rozwi-
jana jest od ponad 25 lat przede 
wszystkim dzięki pracy orga-
nicznej zogniskowanej wokół 
poznańskiego „Startu”, a od kil-
kunastu lat wielu klubów i sto-
warzyszeń. Boccia z racji swo-
ich licznych walorów, atrakcyj-
ności, a przede wszystkim nie-
wielkich nakładów na rozwój 
stała się bardzo popularnym na-
rzędziem terapeutycznym. W ta-
kiej formie jest stosowana w po-
nad 250 ośrodkach – centrach 
rehabilitacji, ośrodkach szkol-
no-wychowawczych, stowarzy-
szeniach, fundacjach, szkołach. 

Zasięg działań zwiększyło 
wieloletnie wspieranie przez 
PFRON, a od kilku lat także przez 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Potencjalnymi adresatami 
Bocci w Polsce jest ponad 30 
tysięcy osób z niepełnospraw-
nością. Polski Związek Bocci 
stworzył markę „POLSKA BOC-
CIA” – wyjątkowy w kraju sys-
tem sportu paraolimpijskiego, 
łączącego sport wyczynowy i 

powszechny. POLSKA BOCCIA 
zrzesza 23 ośrodki szkoleniowe 
w całej Polsce, promuje dyscy-
plinę, rozprowadza materiały 
szkoleniowe, prowadzi szkole-
nia instruktorskie, sędziowskie 
i klasyfi katorów medycznych, 
organizuje Polską Ligę Bocci – 
krajowy system rozgrywek bocci 
wyczynowej i integracyjnej. PZ 
Bocci odpowiada za przygoto-
wania reprezentacji narodowej 

Poznań 

Obraz Wiesławy Kisiały, 
osoby z niepełnosprawnością, 
stał się motywem plastycznym 

zawodów.
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mail: offi  ce@polskaboccia.pl
http://polskaboccia.pl
ht tps ://www.facebook.

com/bocciapolska

ROMUALD SCHMIDT

stolicą bocci
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Polska reprezentacja.

Pośrodku Damian Iskrzycki, zdobywca złotego medalu 
w klasie BC3. Od lewej: Romuald Schmidt – prezes 

Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Poznaniu, 
Dariusz Borowski – asystent, Paweł Nowak – asystent, 

Beata Dobak – wiceprezes SSR „Start” i Justyna Sromek – trener.

do zawodów międzynarodo-
wych, w tym igrzysk paraolimpij-
skich. Treningi Bocci odbywają 
się w wielu ośrodkach w Polsce.

Jednym z efektów rozwoju 
Bocci w Polsce jest prestiżowy 
projekt współfi nansowany przez 
Unijny Program Erasmus + Sport 
p.n. „BOCCIA – podnoszenie ja-
kości życia osób niepełnospraw-
nych i ich środowiska przez pa-
raolimpijską dyscyplinę sportową 
Boccia”. Projekt ten, w którym 

Polska (START Poznań) była li-
derem, został zrealizowany w la-
tach 2015-2017 przez organizacje 
pozarządowe z Bułgarii, Grecji, 
Macedonii, Turcji i Gruzji i Polski.

Zawodom Bocci na poznań-
skiej Politechnice towarzyszyła 
wystawa prac niepełnosprawnej 
artystki malarki Wiesławy Kisiały 
pod nazwą „A passion for sport 
and arts. Arts support Boccia”. Jej 
olejny obraz stał się motywem 
plastycznym zawodów.

Polski Związek Bocci – Po-
lish Boccia Association 

ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań 
tel./fax: +48 (61) 8483-189, 

8411-059 
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Empatia to według Ency-
klopedii PWN zdolność 

wczuwania się w stan we-
wnętrzny drugiej osoby. To 
jednak za mało. Nie wystar-
czy zwracać uwagę na stan 
wewnętrzny innych, ponie-
waż gdy już go zanalizu-
jemy, powinniśmy być zo-
bowiązani do działania na 
rzecz niwelowania odczuć 
negatywnych. To z kolei wy-
maga analizy, z czego wyni-
kają kłopoty. 

Empatia nie może sprowa-
dzać się do chłodnej diagno-
zy, lecz polegać na zaradza-
niu temu, czego nie pochwa-
lamy, albo co utrudnia zmia-
nę na lepsze. Zadanie jest 
więc bardzo złożone: naj-
pierw chcieć poznać innych, 
a gdy tylko zauważymy pro-
blemy, pomóc w ich zniwelo-
waniu.

Empatia dotyczy nas 
wszystkich nie tylko wtedy, 
gdy samo jej nazwanie jest 
tak przywoływane, ale po 
prostu zawsze. Empatii bez 
jej nazywania, tak samo jak 
my (współcześni), potrzebo-
wali również ludzie staro-
żytności, średniowiecza czy 
oświecenia. To coś, co jest 
dla ludzi niezbędne. Ow-
szem, nie dla wszystkich ma 
takie samo znaczenie – więk-
sze dla osób wrażliwych, tym 
bardziej nadwrażliwych, a 
mniejsze dla nieczułych, sko-
ro jednak każdy ma jakąś 
wrażliwość, bez empatii in-
nych trudno żyć. 

Kto najbardziej wymaga 
empatii? Jak wspomniałem, 
im ktoś jest bardziej wrażli-
wy, tym bardziej szuka zrozu-
mienia, akceptacji, czułości. 
Podobnie – empatii wymaga-
ją ludzie słabsi, starsi, cho-
rzy, bezradni, no i oczywiście 
niepełnosprawni. Krótko mó-
wiąc – empatia jest niezbęd-
na jako bliźniacza siostra 
słabości. Wszystko jedno o 
jaką słabość chodzi – fi zycz-
ną, psychiczną, intelektualną, 
ekonomiczną czy społeczną. 
Możemy o nią nie dbać, gdy 
jesteśmy mocni, albo gdy się 
tylko nam tak wydaje. Jak tyl-
ko osłabniemy, szukamy jej 
przecież na każdy sposób. 

Skoro w moich artykułach 
opowiadam o niewidzeniu, 
świecie dźwięku i dotyku, w 

Po roku ciężkiej pracy w 
naszym Warsztacie Te-

rapii Zajęciowej w Swarzę-
dzu przyszedł czas na podsu-
mowanie. 19 lipca w ostatni 
dzień przed naszym urlopem 
chcieliśmy z tej okazji urzą-
dzić sobie biesiadę na łonie 
natury. 

Jednak pogoda pokrzyżowa-
ła nasze plany. Więc na prze-
kór złej aurze spędziliśmy miło 

czas w naszej siedzibie, zaja-
dając się hot-dogami i lodami, 
tańcząc do upadłego. Wspólnie 
też rozmawialiśmy i wspomi-
naliśmy miniony rok oraz po-
dziękowaliśmy instruktorom 
za rozwijanie naszych pasji i 
odkrywanie talentów drzemią-
cych w nas.

MICHAŁ OGONIAK 
AGATA RYBICKA 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

którym nie widać, a jedynie 
słychać i czuć, łatwo odgad-
nąć, że skupię uwagę na nie-
zbędności empatii dla niewi-
domych. Co by nie rzec, je-
steśmy słabsi od innych. Nie 
zmieni tego faktu nawet to, że 
wielu niewidomych znakomi-
cie sobie radzi. Nie odczuwa-
ją niepełnosprawności jako 
słabość. Jednak to tylko su-
biektywne odczucie. W wie-
lu aspektach życia, sprawach 
do załatwienia, czynnościach 
do wykonania, nie radzą so-
bie tak samo jak osoby peł-
nosprawne. Nawet u najdziel-
niejszych niewidomych, gdy 
tylko przyjdzie do wykonania 
czynności, w której wzrok jest 
niezbędny, słabość daje o so-
bie znać i jest bolesna. Wtedy 
i oni oczekują zrozumienia, 
pomocy i dobrego słowa. Gdy 
tego nie dostają, czują się za-
wiedzeni. To jeden z lepszych 
sposobów na popsucie humo-
ru, a czasem nawet depresję. 
Najlepiej, by takich sytuacji 
nie było. Niewidomi powin-
ni umieć jak najwięcej, a gdy 
nie są w stanie czegoś wyko-
nać, lepiej potraktować to z 
przymrużeniem oczu – nie to 
nie! Właśnie tego uczy nowo-
czesne podejście i rehabilita-
cja z prawdziwego zdarzenia. 
Będąc niewidomym nie bę-
dziesz mógł sprostać wszyst-
kim oczekiwaniom, z którymi 
radzą sobie inni. Lepiej skupić 
się na tym, co się potrafi  i za-
skakiwać tymi umiejętnościa-
mi, które się posiada.

Jak oceniamy społecz-
ną empatię, z którą spotyka-
ją się niewidomi? Jaka była 
kiedyś, a jaka jest teraz? Czy 
się zmienia – rośnie, czy ma-
leje? Jak to jest być niewido-
mym i żyć w swojej społecz-
ności? A ta społeczność – ro-
zumie, pomaga, wspiera? Jak 
oceniamy społeczną empa-
tię w różnych okresach? Od 
czego ona zależy, a także od 
czego zależała? Jestem jedy-
nie promotorem idei nowo-
czesnej rehabilitacji i świata 
otwartego dla niewidomych, 
podczas gdy nie jestem eks-
pertem w dziedzinach, które 
dotyczą społecznej empatii. 
To, co piszę, jest nakierowa-
ne na opowiedzenie jak jest i 
wyjaśnienie, jakie to ma zna-
czenie dla ludzi, którzy widzą 
mniej od innych. Ma to służyć 
promocji idei, a nie stanowić 
merytorycznej rozprawy na-
dającej się do naukowej czy 
popularno-naukowej analizy. 
Poprzestając jedynie na po-
ziomie pewnych mniemań, 
ośmielam się postawić nastę-
pujące tezy. F
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Im wyższy poziom kultu-
rowy, tym łatwiej o społecz-
ną empatię. Trudno sądzić, 
że osoba słaba mogła ocze-
kiwać wsparcia od bliźnich 
w prymitywnych społeczno-
ściach dawnego świata, które 
walczyły o przetrwanie, ma-
jąc problemy z codzienną eg-
zystencją. Tam zapewne nie 
dyskutowano o muzyce, ma-
larstwie, ekologii czy o miej-
scu ludzi chorych w tych spo-
łecznościach. Słabsi byli za-
niedbywani, a nawet odrzu-
cani. Wraz z rozwojem cy-
wilizacji rośnie zrozumienie 
wszystkiego, co inne, „nie na-
sze”, a co za tym idzie, egzy-
stencji innych ludzi. 

Empatii sprzyja zorganizo-
wanie społeczeństwa kieru-
jące się zasadami społecz-
nej solidarności. Słyszymy, 
jak zwolennicy liberalizmu (a 
najbardziej pamiętam wypo-
wiedzi Janusza Korwina-Mik-
kego) gloryfi kują ideę radze-
nia sobie we własnym zakre-
sie. Możemy według nich ro-
bić, co chcemy, ale nie ma re-
cepty, co robić, gdy braku-
je zdrowia i siły. Co z tego, że 
można robić, co tylko przyj-
dzie do głowy, gdy nie da się 
wcielić tego w życie!

Wydaje się, że społeczna 
empatia cechuje społeczno-
ści zaangażowane religijnie, 
może najbardziej chrześci-
jan, którzy kierują się przy-
kazaniem miłości bliźniego 
swego, jak siebie samego. 

Trudniej spodziewać się 
empatii wśród osób, które 
ograniczają swoje postrzega-
nie świata do jego material-
nych aspektów. Materializm 
jako zaprzeczenie uducho-
wienia doradza zimną kalku-
lację. Pomaganie innym, or-
ganizowanie im życia w sy-
tuacji, gdy sami nie są w sta-
nie tego czynić, jest trudne i 
kosztowne. Nie przypadkiem 
takie koncepcje jak eugenika 
czy eutanazja znajdują w ta-
kim środowisku większe po-
parcie.

Jak się okazało, o prawdzi-
wą empatię trudno w społe-
czeństwie socjalistycznym. 
Socjalizm, jaki znamy z hi-
storii naszego kraju z lat 1945 
do 1989, to ustrój politycz-
ny, ekonomiczny i społeczny 
odwołujący się do materiali-
zmu Karola Marksa. W tam-

tych latach dużo się mówiło o 
wspólnocie wszystkich ludzi, 
a także narodów, ale praw-
dziwej solidarności, a także 
empatii, brakowało. 

Czy zaskoczę Państwa, gdy 
postawię hipotezę, że empa-
tia nie pasuje do żadnych sys-
temów totalitarnych? Czy w 
takich systemach panowa-
nia jednych nad drugimi zwy-
kli ludzie mający mnóstwo 
problemów w życiu codzien-
nym nie są mniej skłonni do 
zajmowania się innymi? Tego 
rodzaju systemy sprawowa-
nia władzy polegają na za-
dufaniu jednych i ich pogar-
dzie dla drugich, a społecz-
na empatia rozwija się wte-
dy, gdy panuje społeczny po-
kój, ludzie czują się bezpiecz-
ni i mają możliwość reagowa-
nia na problemy innych.

W latach 50., kiedy ustrój 
socjalistyczny był już w Pol-
sce ugruntowany, niepełno-
sprawnych izolowano od 
reszty społeczeństwa. Miało 
być dobrodziejstwem zorga-
nizowanie dla nich specjal-
nych zakładów pracy – spół-
dzielni. Jak wszystko nie do 
końca udane, miały one tak-
że pozytywne cechy, jednak 
głównie izolowały ludzi nie-
pełnosprawnych od reszty 
społeczeństwa. Podobnie z 
placówkami oświatowymi i 
stowarzyszeniami. Czy w wa-
runkach segregacji ze wzglę-
du na sprawność można mó-
wić o empatii? Nie przypad-
kiem niepełnosprawnych 
nie było wtedy widać na uli-
cach miast, w mediach, a na-
wet podczas zwykłych towa-
rzyskich spotkań. Propagan-
da głosiła wszakże co innego. 
Miało być według niej wspa-
niale. Wszyscy mieli mieć dla 
siebie miejsce i żyć szczę-
śliwie. Najwyraźniej prawda 
była inna, gdy niemal cały na-
ród to odrzucił podczas soli-
darnościowej rewolucji.

W latach 50. moja mama 
pracowała jako urzędnicz-
ka. Niestety, miała poważną 
wadę wzroku, którą zresztą 
właśnie po niej odziedziczy-
łem. Z powodu tej wady i ko-
nieczności zwiększonej niż 
normalnie opieki nade mną, 
jej zwierzchnicy „wyrzuci-
li” ją z pracy. Nie pracowała 
tyle co inni, znaczy nie mo-
gła pracować, stała się niepo-

trzebna. To byłoby jeszcze ja-
koś tam zrozumiałe. To jed-
nak, że następnie nigdzie nie 
mogła znaleźć pracy, już takie 
na pewno nie jest. Jako nie-
dowidząca, młoda, dwudzie-
stokilkuletnia kobieta podję-
ła się ciężkiej pracy fi zycznej. 
Nie miała innego wyjścia. Nie 
przeszkadzało, że słabo wi-
dzi, a jej wzrok jest narażony 
na pogłębianie się wady. 

Czy ten przypadek jest od-
osobniony? Skoro naród wie-
lokrotnie pokazał, że chce 
inaczej, że socjalizm się wła-
dzom nie udał, przypadek ten 
musiał być jednak charakte-
rystyczny dla tamtych cza-
sów. Trudno się więc dziwić, 
że postawiłem tezę o więk-
szym braku empatii w syste-
mach opartych o idee mate-
rialistyczne. 

Wreszcie czas na ocenę ak-
tualnego stanu rzeczy. Czy te-
raz w Polsce, po rewolucji so-
lidarnościowej, gdy czuje-
my się wolni, jesteśmy bez-
pieczni i nie dokucza nam 
bieda, jesteśmy bardziej em-
patyczni? Pytanie to wyma-
ga poważniejszej odpowie-
dzi niż oceny indywidualnych 
zachowań. Nie wystarczy za-
uważyć, że pewna część spo-
łeczeństwa kieruje się taki-
mi zasadami. Należy zwery-
fi kować, czy system, który tu 
stworzono, sprzyja rozwojo-
wi i kultywowaniu społecznej 
empatii. Wygląda na to, że w 
czasach poprzednich rządów 
nie było z tym najlepiej, a te-
raz się to poprawia. Na jakiej 
zasadzie? Nie ma co ukrywać 
– hasło o dobrej zmianie zo-
bowiązuje. Ma ona przecież 

polegać na pochyleniu się 
nad losem każdego obywa-
tela. Przedstawiciele Prawa i 
Sprawiedliwości deklarowa-
li realizację idei Polski soli-
darnej. 

Bardzo dobrze się skła-
da – najwyższy czas. Solidar-
na Polska to nie tylko solidar-
ni Polacy, ale przede wszyst-
kim władze. Musi się to spro-
wadzić do empatii, czyli chę-
ci dowiedzenia się o proble-
mach każdego obywatela i 
stworzenia dla niego indywi-
dualnego planu jak ma sobie 
poradzić. Czy te obietnice są 
spełniane? Na pewno w ja-
kimś stopniu tak. Dowodem 
na to jest propozycja premie-
ra Mateusza Morawieckie-
go skierowana do środowi-
ska osób niepełnosprawnych, 
która jest określana wspól-
nym mianem Dostępność 
Plus. Słyszymy także o innych 
przedsięwzięciach w tej spra-
wie: pomoc dla rodzin w pro-
gramie 500 Plus oraz dla mło-
dych w programie Mieszka-
nie Plus. 

Czy jednak to wystarczy? 
Nie do końca. Wiele jeszcze 
trzeba zrobić, by nasz kraj 
stał się dobrym miejscem do 
życia – także dla ludzi sta-
rych, chorych, słabych czy 
niepełnosprawnych. Czeka-
my na to i obserwujemy bacz-
nie, co realizują władze. I nie 
chodzi jedynie o władze cen-
tralne, ale także samorządo-
we. Gdy niepełnosprawni po-
wiedzą, że ich sytuacja jest 
dobra, będzie to najlepszy 
dowód na to, że jednak bu-
dujemy lepszy kraj. Czekamy 
więc!

O społecznej empatii
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Zwierzęta są niesamowite i 
zachwycające. Zaskoczyła 

nas ich różnorodność i zwy-
czaje. Wiele z nich mogliśmy 
po raz pierwszy podziwiać na 
żywo, a to dzięki wycieczce 
20 września do wrocławskie-
go ZOO. 

Mieliśmy okazję zobaczyć 
powstałe niedawno „Afryka-
rium”, prezentujące różnorod-
ne ekosystemy związane ze 
środowiskiem wodnym Czar-
nego Kontynentu. Niezwykłe 
wrażenie robiły ryby i zwie-
rzęta morskie, znajdujące się 
w akwarium, które dosłownie 
nas otaczało. 

W ZOO mogliśmy także zoba-
czyć m.in. żyrafy, zebry, słonie, 

Niesamowite
strusie, lwy i małpy. Niesamo-
wita bliskość tych zwierząt była 
dla nas niewyobrażalnym prze-
życiem. Poza oglądaniem zwie-
rząt można było wykazać się sa-
modzielnością i obsłużyć auto-
mat do medali ze zwierzętami. 
Uczestnicy, którzy wykazali się 
zaradnością i poradzili sobie z 
obsługą automatu, przywieźli z 
wycieczki pamiątkowe medale. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY
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i zachwycające
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Miło, 
bez stresu

W ramach naszych wyjść po-
szliśmy sobie do kawiarni. Ka-
wiarnia nazywała się „Bezstre-
sowa”. W kawiarni zakupiliśmy 
sobie po kawie i coś słodkiego. 
Siedzieliśmy na ogródku, było 
bardzo miło i bez stresu. Pole-
cam tę kawiarnię, spędziliśmy 
tam wszyscy miło czas.

WERONIKA BANDACHWSKA

We wrześniu byliśmy na ka-
wie i serniku w kawiarni „Bez-
stresowa”, kawiarnia jest w Po-
znaniu na ulicy Krzyżowej. Ja 
jadłam sernik z malinami, ktoś 
brał sernik kajmakowy, była 
zwykła kawa i kawa cappucci-
no. Byłam tam ze swoimi kole-
żankami Karoliną, Asią i Kasią.

MAGDALENA KŁOS 

Dziesiątego września 
uczestnicy „Iskry” z trzema 
terapeutami poszli do kawiar-
ni na kawę i dobre ciasto. Za-
mawialiśmy kawy oraz serniki 
i szarlotki. Było bardzo fajnie, 
rozmawialiśmy ze sobą i dużo 
się śmialiśmy, a pan Tomek 
zrobił nam zdjęcia, które miały 
iść później do kroniki, na nasz 
Facebook oraz do „Filantropa”. 
Wróciliśmy do „Iskry” zadowo-
leni. Dziękuję za wyjście. 

MAGDALENA SZYMAŃSKA

15 września były organizo-
wane zajęcia pod namio-

tami na placu Wolności w Po-
znaniu. Był to dzień organiza-
cji pozarządowych. Byłam tam 
ja – Ania Konopacka i Karoli-
na Chudzicka. Robiłyśmy prace 
plastyczne, ja robiłam pudełka 
drewniane, a Karolina numero-
wankę na dykcie. 

W kinie oglądaliśmy fi lm o 
Krzysiu, przyjacielu Ku-

busia Puchatka. Film był bar-
dzo interesujący, ponieważ do-
tyczył przyjaciół Krzysia. Krzyś 
miał dużo przyjaciół, sprzyjał 
z Tygryskiem i Kłapouchym. 
Krzyś dorósł i szedł już swo-
ją drogą. Krzyś i Puchatek bar-
dzo lubili miód, to była ich duża 
przyjemność. Razem poszli do 
Stumilowego lasu i Krzyś mó-
wił Puchatkowi, że są w mim 
Hefalumpy i że się ich boi. Ucie-
kał przez las bo się bał, Kubuś 
też się bał, ale starał się mu po-
magać. Chciałbym, aby było 
więcej takich fi lmów w kinach, 
takie fi lmy to każdy może obej-
rzeć, są fajne i miłe, a nie takie, 
gdzie stale ktoś umiera, strze-
lają i się biją.

RYSZARD OUDINET

Byłam w kinie w Starym Bro-
warze na fi lmie „Krzysiu gdzie 
jesteś?” Było bardzo fajnie, lubię 
przygody Kubusia Puchatka. Na 

Z INICJATYW ŚRODOWISKOWEGO DOMU
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Były z nami od rana pani Ma-
rzenka i pani Justynka, a potem 
przyszła pani Marysia i pani Ola. 
Pogoda była dosyć ładna, tro-
chę chłodno, ale słońce grzało. 
Ja i Karolina rozdawałyśmy ulot-
ki, magnesy na lodówkę i smy-
cze, a także notesiki. Ludzie brali 
wszystko. Wszystko zaczęło się 
o dziesiątej, z głośników lecia-

ła muzyka. Ja Ania mogłam cho-
dzić po innych stoiskach i bra-
łam udział i dostawałam nagro-
dy różne na przykład książeczkę 
o Europie, notes, zakładkę, bran-
soletkę gumową i odblask. Były 
fajne konkursy, na przykład ukła-
danie puzzli i robienie bransolet-
ki z małych gumek, ja sobie ro-
biłam koraliki. Kręciłam kołem z 
krajami, wybrałam Belgię i pani 
mnie pytała, a ja odpowiadałam 
i dobrze było, ale musiałam po-
myśleć. Mogłam częstować się 
ciastem, chruścikami, cukierka-
mi, poszliśmy na grochówkę ze 
skibką chleba. Było fajnie, przy-
jemnie i super, i bardzo dobrze.

Dziękuję paniom co były z 
nami, za zrobienie tych fajnych 
zajęć i zapewnienie nam opieki i 
bezpieczeństwa. Był z nami cza-
sami też pan Tomek, a pani Ju-
stynka była z mężem i synkiem. 
Bardzo dziękuję. Ja naprawdę się 
cieszyłam w drodze powrotnej. 
Wracałam tramwajem 13, dałam 
radę. A rodzice mnie pochwalili.

ANNA KONOPACKA

„Kręciłam kołem z krajami…”

fi lmie śmiałam się i wzruszałam. 
Siedziałam koło swojego chło-
paka Filipa. Film był boski.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

Pojechaliśmy z panią Marze-
ną i panią Dominiką tramwa-
jem nr 10 do „Multikina” na fi lm 
„Patryk”. Film był o psie mopsie, 

który miał na imię właśnie Pa-
tryk. Było tam dużo jego przygód 
z jego zwierzęcymi przyjaciółmi 
– myszą, kotem, kurą. Był to bar-
dzo śmieszny fi lm.

MILENA OSIŃSKA

Byliśmy grupą w „Multikinie” 
na fi lmie „Patryk”. Film był bar-
dzo śmieszny, dużo się śmiałam. 
Podobało się mi w kinie. Pies był 
bardzo śmieszny. Bawiłam się 
fajnie z moimi przyjaciółmi z 
„Iskry”.

JOANNA SMELKA

Wyjścia do kina
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13 września płynęliśmy po 
Warcie stateczkiem. Ogląda-
liśmy widoki związane z Po-
znaniem, domy i ludzi. Ma-
chali nam z brzegu rzeki. Faj-
nie się płynęło stateczkiem. 
Chciałabym jeszcze poje-
chać, płynąć na stateczku. 
Kapitan płynął z nami i za-
pewnił nam bardzo miłą at-
mosferę.

KAROLINA CHUDZICKA

W „Iskrze” zorganizowa-
no wyjście nad Wartę. Tam 
wsiedliśmy na statek o na-
zwie „Bajka”. Najpierw po-
jechaliśmy tramwajem nr 7 
na Maltę i od razu poszliśmy 
na rejs. Na statku usiedliśmy 
i płynęliśmy, było przyjem-
nie. Nie było za gorąco i nie 
padało. Potem poszliśmy na 
spacer i poszliśmy do gale-
rii Malta, aby się posilić. Jed-
ni mieli kanapki, a niektórzy 
lody. Było nas około piętna-
ście osób i ja Ania oraz trzech 
terapeutów. Było fajnie.

ANNA KONOPACKA 

Byliśmy z panią Olą, pa-
nią Marysią i panem Wojt-
kiem na wycieczce statkiem. 
Płynęliśmy statkiem Bajka po 
Warcie. Pływały kaczki, było 
fajnie i wesoło. Potem poszli-
śmy do Malty na bułkę i lody. 

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

Płynęliśmy statkiem wy-
cieczkowym „Bajka” po War-
cie. Były mosty, byli wędkarze 
z wędkami i łowili ryby. Sa-
mochody jechały po moście. 
Wiał wiatr, a ja siedziałem 
koło swojego kolegi i ko-
leżanki i terapeutów. Pani 
Marysia rozdała nam bilety, 
które musieliśmy zachować i 
trzymać mocno. Za nami były 
spaliny. Płynęliśmy do same-
go końca, potem zawrócili-
śmy. Byliśmy zadowoleni z 
tej wycieczki. Poszliśmy też 
do Maka na kanapkę. Potem 
poszliśmy do „Iskry”. 

MARCIN DYL

SAMOPOMOCY „ISKRA” W POZNANIU
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„Bajką” po Warcie
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Grupa teatralna działająca 
przy Stowarzyszeniu na 

rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej „Duszek” w 
Dusznikach w dniach 22 i 23 
sierpnia przebywała na wy-
cieczce w Toruniu. Główną 
atrakcją dla gości z Dusznik 

było uczestnictwo w toruń-
skim Festiwalu Światła „Bella 
Skyway Festival 2018”.

Ogromne wrażenie zrobiła 
kilkusetmetrowa instalacja z 
żywego ognia, będąca zapro-
szeniem w podróż do przyja-
znego świata oraz „malowane” 

„Duszek”
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na Festiwalu Światła

światłem na budynku ludzkie 
twarze. Z przyjemnością obej-
rzeliśmy również animację pod 
tytułem „Duszki z doliny”, opo-
wiadającą o małych duszkach 
pilnujących dobra i przyrody.

Jak nie szukać, będąc w To-
runiu, miejsc związanych z Mi-
kołajem Kopernikiem? My tra-
fi liśmy do Domu Kopernika, 
gdzie w pierwszej sali powita-
ła nas ogromna makieta Ziemi 
zawieszona we Wszechświe-
cie. W innych salach oglądali-
śmy muzeum poświęcone ba-
daniom astronomicznym oraz 
mieszkanie, w którym Mikołaj 
Kopernik urodził się i spędził 
dzieciństwo. 

Toruń w dniach naszego po-
bytu był pełen światła. My rów-
nież zakupiliśmy świetlne ga-
dżety, z którymi późnym wie-
czorem odwiedziliśmy ponow-
nie pomnik Kopernika.

Wyjazd odbył się dzięki ofi a-
rodawcy, który docenił występ 
naszych podopiecznych.

„DUSZEK”
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KATARZYNA KUSEK
GRABINY

Jesień

Lato

zwolna kona,

w powietrzu

unosi się

zapach śmierci.

Pierwsze

krople krwi

plamią liście.

I drzewa

gdzieniegdzie

już obumierają

samotnie 

lub grupkami,

jak gdyby

były chore 

na melancholię.

A to tylko

nadciąga jesień,

w welon słoty

strojna

i burą suknię

październikowych

przymrozków.

Łzy

spływają kroplami

rzęsistego deszczu

w żałobie 

po ptakach

odlatujących

do krajów 

zamorskich.

Las

czerni się

gałęziami nagimi.

Cisza

gęsta jak mgła

oblepia

wszystko. 

To już koniec. 

Moja córka Julia w tym roku 
skończy piętnaście lat. Od 

pierwszych dni swojego życia 
zmagała się z nieprawidłowym 
napięciem mięśniowym, brakiem 
odruchu ssania, patologicznymi 
wzorcami ruchowymi, ogromną 
trudnością w rozpoczęciu chodze-
nia i siadania. 

Dziś, dzięki możliwościom re-
habilitowania córki, dzięki ogro-
mowi pracy terapeutów, niezli-
czonej liczbie godzin ćwiczeń, Jul-
ka chodzi, jeździ na rowerze, ska-
cze i – co zadziwia wszystkich nie-
zmiernie – radzi sobie całkiem nie-
źle w jeżdżeniu na nartach. Nie ma 
innej drogi jak wielokierunkowa i 
trudna terapia.

Ale niestety, wciąż mamy 
ogromny problem z komunikacją. 
Julisia nie mówi. Zaczyna komu-
nikować się za pomocą piktogra-
mów, ale droga do w miarę spraw-
nej komunikacji jest jeszcze bar-
dzo długa. Nie wszystkie problemy 
związane z niepełnosprawnością 
i chorobami córki udało się prze-
zwyciężyć. Julka cierpi na mózgo-
we porażenie dziecięce i autyzm. 
Jej niepełnosprawność intelektu-
alna określana jest jako znaczna. 
Wiem, że moje dziecko nie będzie 

Moja Julisia 
nie mówi…

miało przyjaciół, nie wyjedzie ni-
gdzie samo beze mnie, nie usamo-
dzielni się na tyle, by radzić sobie 
bez mojej pomocy. Zawsze będę jej 
potrzebna.

Na początku jeszcze marzy-
łam, że się uda, że mimo diagnozy 
osiągniemy większą pracą i dłuż-
szą drogą to samo, co w krótszym 
czasie osiągają rówieśnicy Julki. 
Dziś wiem, że nie jest to możliwe. 
Ale widzę też, że po wyjazdach na 
turnusy rehabilitacyjne Julka jak-
by budzi się z letargu. Ostatni wy-
jazd na delfi noterapię otworzył ją 
na otaczający świat. Każdy taki 
turnus to mimo wszystko nadzie-
ja na kolejny krok do samodziel-
ności. Do bycia z nami w naszym 
świecie, do wyjścia z pustki, gdzie 
nikogo nie ma i z nikim nie moż-
na się porozumieć. Nie poddam się 
w walce o samodzielność mojego 
dziecka, o jego szczery, pogodny 
uśmiech, świadczący o kontakcie 
ze światem. 

Julka jest rehabilitowana na 
co dzień podczas zajęć w szkole 
oraz uczestniczy w kosztownych, 
prywatnych zajęciach integracji 
sensorycznej, integracji odruchów 
według Masgutowej oraz terapii 
czaszkowo-krzyżowej. Bardzo 

kosztowne jest też uczestnictwo 
Julii w turnusie rehabilitacyjnym 
dla dzieci autystycznych w Ośrod-
ku „Zabajka”, w tym roku w termi-
nie od 20 listopada do 3 grudnia. 
Każdy taki turnus znacznie popra-
wia koncentrację i rozumienie au-
tystycznego dziecka. Jednak koszt 
jednego wyjazdu wynosi 5.300 
złotych. 

Nie jestem w stanie sprostać fi -
nansowo zwłaszcza terapii zwią-
zanej z wyjazdami. To dla mnie 
sumy nieosiągalne. Pracuję zawo-
dowo na uczelni państwowej i je-
stem jedynym opiekunem dwoj-
ga moich dzieci (mam jeszcze na 
utrzymaniu ośmioletniego syna), 
nie mogę więc podjąć dodatkowej 
pracy. 

Z całego serca proszę czytelni-
ków „Filantropa” o pomoc fi nanso-
wą na leczenie i rehabilitację mojej 
córki. Dowolne darowizny można 
wpłacać na jej subkonto w Funda-
cji „Słoneczko” SBL Zakrzewo Od-
dział w Złotowie nr konta 89-8944-
0003-0000-2088-2000-0010 z do-
piskiem „Julia Siwińska 101/S”.

MAMA JULII 
Od redakcji

Skany orzeczenia o niepeł-
nosprawności Julii Siwińskiej 
i zgody na opublikowanie po-
wyższego apelu o pomoc na jej 
leczenie i rehabilitację znajdu-
ją się w naszym posiadaniu.
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Sen
Przez czasu mgnienie
śniłam sen, nierealny zupełnie.
Moje ja przeglądało się w starym lustrze,
ubrane w kogoś innego.
Chodząc po obcym domu szukam 
oczu znajomych. 
Sen skończyć się nie chce,
szukam więc tych oczu na jawie
i pod zamkniętymi powiekami.
Tam jest bezpiecznie, mogę żyć długo i szczęśliwie.

Moon River

Opowiedz mi tę historię,
że będziemy razem już na całe życie motyla.
Świt nad Księżycową Rzeką, czas stanie jak wryty. 
Nad jej tonią ze srebra roztopionego
wybuduje most od ciebie do mnie
i wschód słońca go nie zburzy.
Wszystko będzie dobrze…
przestanę ciągle biec od siebie samej 
jak najdalej
i nadam imiona wszystkiemu, co wokół mnie.
Lecz to ja, które we mnie codziennie 
obumiera 
i odradza się jak feniks, pozostanie 
bezimienne.
Opowiedz mi tę historię…

Czas uczy nas pogody

Człowieku,
gdy cię do siebie przywoła
Wielki Zegarmistrz,
będziesz tak młody i wciąż nie gotowy
na podróż w nieznane.
Za wcześnie,
to wszystko nadchodzi za wcześnie.
Pory roku nakazują ludziom, ptakom 
i drzewom
wzrastać, kochać i przemijać,
odchodząc bezszelestnie w zapomnienia

Wiersze Katarzyny Kusek
ciszę
i chłód pomników marmurowych.
Bądź wytrwały w swym trudzie,
odważny i cichy w cierpieniu,
a w miłości hojny.
Bądź wierny i idź,
podążaj niestrudzenie przez godziny,
dni i lata.
Czas ulepi cię z gliny codzienności,
wyrzeźbi i ukształtuje niczym demiurg.
Nie uciekaj od miarowego stukotu zegarów,
to twe serce wyrywa się ku przyszłości,
z każdym oddechem umierasz,
z tobą odchodzą w przeszłość
trawa, drzewa i wszystkie zwierzęta.
Staraj się jednak zachować pokój serca,
wszak dzieckiem Kosmosu jesteś, 
w swym jednostajnym przemijaniu
nie jesteś sam.
On spogląda na dni i noce twoje,
gdy szamoczesz się ze swym ja 
bezkształtnym.
Zna godzinę twej klęski
i wie, kiedy z kolan podniesiesz się na nowo.
Bacz, by ścieżka życia twego 
była prosta,
wszystko przecież przemija, 
nadejdzie czas liczydła i wagi.
Podobny bądź jaskółce,
ona wie, kiedy gniazdo opuścić,
gdy jesień się zakrada,
sama do drogi się sposobi
i przez nikogo nie ponaglana 
wyrusza.
I ty podobnie czyń, 
niechaj serce twe lekkim będzie.
Przestępując próg istnienia nowego.
Brzemieniem twym niech będzie miłość 
jedynie.
Albowiem z dniem każdym
nieskończonością chwil, pragnień
zachwytów i rozczarowań
czas uczy nas pogody. 
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25 SIERPNIA 2018
WCALE NIE 
KALENDARZOWY, 
ALE NOWY ROK

Od kiedy skończyłam 6 
lat, nowy rok zaczyna się 
dla mnie jesienią. Wyznacza 
go początek roku szkolnego, 
akademickiego. Teraz oba są 
ważne. Wytęsknione waka-
cje pod koniec zaczynają się 
dłużyć. Pojawia się radosne 
oczekiwanie na nowe. Kiedyś 
na nowych nauczycieli, nowe 
książki i zeszyty, obecnie na 
nowych studentów i nowe 
przedmioty, które wciąż 
zmieniają się jak szkiełka w 
kalejdoskopie, tworząc co 
roku nową mozaikę.

Chociaż na nauczycieli i 
książki też czekamy… ale już 
nie moje, tylko Pawła. Jego 
rok szkolny wymusza zmia-
nę trybu życia, godzin dia-
liz, dopasowania wszystkich 
obowiązkowych elementów. 

Jednak jesień ma w sobie 
coś kojącego. Uspokaja się 
rytm życia, nowe zadania i 
wyzwania wymuszają więk-
szą dyscyplinę i konieczność 
planowania. Spontaniczność 
ustępuje regularności. I chy-
ba to lubię. Dzień jest po-
układany od wczesnych go-
dzin porannych do nocy i 
włącznie z nią.

Ta jesień będzie dla nas 
wyjątkowa. Paweł wraca do 
szkoły. Po niemalże rocznej 
przerwie znów zasiądzie w 
ławce, spotykać będzie kole-
gów i koleżanki, będzie sobie 
musiał sam radzić z większy-
mi i mniejszymi wyzwania-
mi. Będzie musiał zadbać o 
swoje bezpieczeństwo. Bie-
gające po korytarzu wyrostki, 
schody, których w szkole bez 
liku, szturchanie, przeciska-
nie się, głupkowate pomysły 
rówieśników... to nas czeka. 
Paweł będzie musiał sobie z 
tym poradzić. 

Paweł fi zycznie, ja też, ale 
głównie „w głowie”. Czy będę 
się martwić? Tak, będę my-
śleć, czy jest bezpieczny. 
Pewnie przez pierwsze dni 
będę nie będę mogła myśleć 
o niczym innym. Już teraz za-
ciska mi się żołądek, zwija 
się w mały supełek. 

Paweł będzie musiał wpaść 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

w szkolny rytm. Po każdej 
dłuższej chorobie i nieobec-
ności był z tym problem. Pew-
nie i teraz nie będzie to pro-
ste. Ale tak musi być. To już 
nastolatek. Musi mieć swo-
je ścieżki, swój świat, swoich 
znajomych. Pogodzić musi 
problemy zdrowotne, oswo-
ić ograniczenia z codzien-
nością. My zawsze będziemy 
obok, ale o pół kroku z tyłu, 
dając szansę na samodzielne 
odkrywanie.

Nowy rok szkolny, jak czy-
sta kartka w zeszycie, będzie 
powoli zapisywał się kolej-
nymi dniami. Będą wzloty i 
upadki. Ale to nowa szansa, 
można znów zacząć wszyst-
ko prawie od nowa. Dobrze 
jest mieć taką możliwość 
każdej jesieni. I można sobie 
tylko życzyć, by jak najwięcej 
z jesiennych, potem wiosen-
nych i wreszcie letnich dni 
było radosnych i spokojnych.

Wrzesień minie szybko. 
Gdzieś w połowie czeka nas 
kolejny wyjazd na badania 
do stolicy, jakaś konferen-
cja… Potem zacznie się znów 
nowy rok – nowy rok akade-
micki. Nowe grupy studen-
tów, nowe treści do przeka-
zania, nowe pomysły, nowe 
publikacje, nowe wyzwania. 
To będzie mój nowy począ-
tek. Jak każdy październik, 
pełen będzie nadziei, że to 
będzie naprawdę dobry rok, 
że tym razem się uda to, co 
nie wyszło w latach poprzed-
nich, że będzie dobrze, a na-
wet lepiej. 

Bardzo lubię ten czas. Gło-
wa aż pęka od pomysłów, po-
ziom entuzjazmu jest naj-
wyższy w roku, na zajęcia 
lecę na skrzydłach. Wszyst-
kie są fascynujące, a studenci 
wydają się być tacy pracowici 
i zaangażowani. Pomysły na 
artykuły same spadają z nie-
ba. Uczelnia jawi się prawie 
jak raj na ziemi.

A potem… studenci nie 
przygotują się do zajęć, wy-
kład nie jest aż tak atrakcyjny 
jak zamierzałam, by był, pu-
blikacja została odrzucona z 
bliżej nie określonej przyczy-
ny, funduszy na wyjazd na 
konferencję nie ma, drukarka 
się psuje, krzesło robi się nie-
wygodne, a biurko za małe. 
Zaczyna się zima. Trzeba się 

pozbierać, zdyscyplinować i 
przeczekać do wiosny. 

Zazwyczaj zaczyna jesz-
cze chorować Paweł. Gorącz-
ka, ból brzucha to objawy, 
które wywołują u mnie pani-
kę. Modle się, by towarzyszył 
im chociaż katar. Zapalenie 
otrzewnej wtedy ostrożnie, 
ale raczej można wykluczyć. 
Infekcję jakoś damy radę po-
konać. Jeżeli nie jest to grypa 
jelitowa, to nawet obędziemy 
się bez hospitalizacji. Strach 
oczywiście będzie, bo nigdy 
nic nie wiadomo i trzeba za-
chować wzmożoną czujność, 
a po kilku nieprzespanych 
nocach nie jest to proste. 

Nie raz już doświadczy-
łam, jak wolno może praco-
wać mózg, gdy jest się zmę-
czonym. Absurdalnie długo 
próbuje się wtedy skojarzyć i 
zrozumieć to, co na co dzień 
nie sprawia żadnej trudności. 

A może Paweł nie będzie 
chorował jesienią, jak w po-
przednich latach? Nie bierze 
od kilku miesięcy leków im-
munosupresyjnych, więc jego 
odporność nie jest aż tak 
osłabiona. I dzieci w klasie 
starsze, wiec pewnie już tak 
chorować nie będą. Jest więc 
nadzieja na mniej chorowitą 
jesień.

A dziś? Dziś zrobiło się 
chłodno. Czy 21 stopni, to 
chłód? Tak, biorąc pod uwa-
gę, że całe lato temperatura 
przekraczała 30 stopni. Moż-
na powiedzieć, że jest zimno. 
Słońce schowało się gdzieś 
za chmurami. To dobrze. Na 
jazdę do Warszawy to tem-
peratura idealna. Wreszcie 
nie boimy się o worki z pły-
nem do dializ. Jadą w końcu 
w bagażniku. W lecie podró-
żować musiały w klimatyzo-
wanej kabinie, dzieląc z nami 
przestrzeń, a raczej do granic 
możliwości zabierając ją. Te-
raz grzecznie, razem z cykle-
rem wróciły do bagażnika, a 
my mamy gdzie trzymać nogi 
i nic nie spada nam na głowy. 
Jedziemy wiec tą samą tra-
są od prawie 12 lat. Szcze-
cin – Warszawa, Warszawa 
– Szczecin. Jeszcze 6 lat po-
dróży przed nami. W słońcu, 
w deszczu, o każdej porze 
roku, o różnych porach dnia, 
a czasami i nocy. 

Pakowanie i rozpakowy-
wanie mamy opanowane do 
perfekcji. Moglibyśmy pro-
wadzić szkolenia z tej tema-
tyki. Wypracowaliśmy swój 
system. Tempo jazdy, miejsca 
postojów, stacje benzynowe z 
niższą ceną paliwa, objazdy 
korków… Elementy układan-
ki muszą do siebie pasować. 
Nie wszystko da się doku-
pić, a wszystko, co potrzebne, 
musi być i w Szczecinie, i w 
Warszawie. 

Myśląc już o jesieni, chy-
ba ostatni raz w tym roku, 
chcąc jeszcze zatrzymać lato, 
mamy w walizkach krótkie 
spodenki i sandały. Wrócimy 
na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Pawła biała koszula i 
spodnie już czekają wypraso-
wane. Nowe zeszyty też. Nie-
pewność schowaliśmy głę-
boko, na dno kieszeni, a ra-
dosne podniecenie i nadzie-
ja na naprawdę dobry rok, 
towarzyszą nam już dziś, na 
tydzień przez rozpoczęciem 
nowego, wcale nie kalenda-
rzowego roku.

1 WRZEŚNIA 2018
BRAK ZASILANIA

Znów w samochodzie. Do-
brze znana nam trasa War-
szawa – Szczecin za oknem. 
Wracamy do domu, by za-
cząć jesień w szkole. Kil-
ka dni w stolicy, krótki po-
byt w szpitalu, miał być cza-
sem spokojnym. I tak się za-
powiadało. 

Pogoda wymarzona. Cie-
plutko, lekki wiaterek, Park 
Łazienkowski skąpany w 
słońcu. Już bez tłumów tu-
rystów. Gołębie, sikorki, wie-
wiórki, nawet myszy oswojo-
ne przez lato z ludźmi, przy-
chodziły po orzeszki, groch 
i słonecznik. Nawet pawie, 
które zazwyczaj stroniły od 
gości Łazienek, przychodzi-
ły by dziobać z ręki ziarna. 
Idylla. Pawełek roześmiany 
i zrelaksowany. Czas płynął 
niespiesznie. Pięknie i wspa-
niale. 

Spacerując, na jednej ze 
ścieżek, poczułam niepo-
kój. Jest zbyt pięknie i ideal-
nie. Taki stan nigdy nie trwa 
zbyt długo. W naszym życiu 
zawsze po takiej ciszy i uko-
jeniu coś się dzieje. Szliśmy 
jednak zadowoleni z życia i 

Dwa życia (49)
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nic się nie działo. Wróciliśmy 
do domu, po drodze jedząc 
lody. Idealny dzień! Wieczór 
też był wspaniały. Kładąc się 
spać pomyślałam, że chyba 
przesadzam. Że takie mar-
twienie się na zapas jest nie-
mądre. Zasnęliśmy…

Po drugiej nad razem zbu-
dził mnie alarm cyklero-
wy. Inny jakiś – pomyślałam. 
Wyskoczyłam więc z łózka. 
Na wyświetlaczu pojawił się 
napis „ Brak zasilania”. Nie-
możliwe – pomyślałam. Tu w 
stolicy nie może się to zda-
rzyć! Działać, działać – tylko 
to miałam w głowie. Wykli-
kałam na maszynie informa-
cje na jakim etapie dializy je-
steśmy: 4 cykl z 10, pozosta-
ły czas leżakowania 23 mi-
nut. Niedobrze. Paweł napeł-
niony. Nie mam jak zdreno-
wać płynu. Jeżdżąc do War-
szawy nie zabieramy zesta-
wu do dializy ręcznej. 

Cykler zgasł. Robiło się 
strasznie ciemno i cicho. Do-
piero wtedy zauważyłam, 
że żadne ze świateł na uli-
cach się nie świecą. Spraw-
dziłam jeszcze korki w na-
szym mieszkaniu. To było 
jednak coś poważniejsze-
go. Dobrze, że księżyc świe-
cił. Znalazłam świecę. Zapa-
liłam ją. Próbowałam zebrać 
myśli i ułożyć plan działania. 
Odczekałam 20 minut. Zasi-
lanie nie powracało. Powi-
nien już być drenaż. Trzeba 
dzwonić do szpitala. Zbudzi-
łam Pawełka. Powiedziałam 
mu jaka jest sytuacja. 

Na oddziale wszystkie 
miejsca zajęte. Za bardzo nie 
ma nas gdzie położyć. Może-
my oczywiście przyjechać po 
worki do dializy ręcznej. Pani 
pielęgniarka zaleciła jednak 
czekać. W końcu jesteśmy 
w mieście i awaria powinna 
być szybko usunięta. 

Minęły trzy kwadranse bez 
prądu. Zaczęłam szukać w 
Internecie numeru do pogo-
towia energetycznego. Ow-
szem był, ale trzycyfrowy i z 
komórki nie da się na niego 
zadzwonić. Znalazłam nu-
mer na dyżur energetycz-
ny. Zadzwoniłam. Okazało 
się jednak, że naszą dziel-
nicę obsługuje inny opera-
tor. Znalazłam numer do 
tego drugiego operatora. A 
tam automat. Wystukiwałam 
więc kolejne cyfry odkrywa-
jąc na końcu, że nie wiem, 
w jakim rejonie energetycz-
nym mieszkamy. Wysłucha-
łam dwukrotnie propozy-
cji i doszłam do wniosku, że 

mieszkamy w rejonie Mińsk 
Mazowiecki, Otwock. Trochę 
to dla mnie niezrozumia-
łe, bo przecież mieszkamy w 
Warszawie, ale udało się. Po-
tem usłyszałam od automa-
tu, że w dzielnicy Wesoła za-
kręt, aż do 4 nad ranem prą-
du nie będzie. Kończyłam mi 
się bateria w telefonie. W Pa-
wełka telefonie też było tylko 
kilka procent. Dwie godziny 
leżakowania… i nie miałam 
pewności czy czas usunięcia 
awarii się nie wydłuży. Bałam 
się, że zaraz rozładuje mi się 
telefon. Postanowiłam Pa-
wełka odłączyć i pojechać z 
nim do szpitala, by pożyczyć 
worek do drenażu. A potem 
się martwić co dalej. 

Przy blasku świecy, dobrze 
że mieliśmy ją w domu, ubra-
łam Pawełka i siebie, założy-
liśmy maski, przygotowa-
łam wszystko, co będzie po-
trzebne. Poszłam umyć ręce 
i je zdezynfekować. Wzięłam 
głęboki wdech… popatrzy-
łam ze zegar – było po trze-
ciej nad ranem i nachyliłam 
się, by odłączyć Pawła. Po 
ciemku jeszcze tego nie ro-
biłam. 

Coś nagle piknęło i cykler 
się uruchomił, zapaliło się 
światło przed klatką, które 
widzimy przez okno i lam-
py na ulicach. Pawełek wes-
tchnął: światełko. Zdezorien-
towana próbowałam zro-
zumieć co się dzieje. Znów 
mieliśmy prąd! 

Gdyby zasilanie wróciło 10 
sekund później rozłączyła-
bym Pawła. Jak w jakimś fi l-
mie. Do ostatniej sekundy 
pełne napięcie. 

Cykler podjął pracę. Zapa-
miętał, że jest w trakcie za-
biegu. Zaczął od drenażu i 
przeszedł do kolejnego cy-
klu. 

Usiadłam nie mając siły na 
nic więcej. Po chwili przy-
szła refl eksja. Było mi trochę 
do śmiechu, trochę do pła-
czu. Dałam radę, ale po co 
nam takie przygody i dlacze-
go dzieją się zawsze gdy zo-
staję z Pawełkiem sama, bez 
męża? Co nas nie zabije, to 
nas wzmocni, tak, ale po co 
takie dodatkowe wrażenia? 

Pawełek zasnął. Ja przez 
jakiś czas jeszcze nie mo-
głam. Organizm wprowa-
dzony w stan najwyższej go-
towości potrzebował czasu 
by się wyciszyć. Do tej pory 
o braku prądu podczas diali-
zy słyszałam tylko w telewi-
zji. Mówiono o bohaterskich 

strażakach, którzy przy-
jeżdżali z agregatem. Pew-
nie gdybyśmy byli na jakieś 
wsi, to trzeba by było po nich 
dzwonić. 

Służby stolicy stanęły jed-
nak na wysokości zada-
nia i awaria została usunię-
ta nawet wcześniej niż pla-
nowano. Złote światła latar-
ni ulicznych wydały mi się 
takie ładne i pokrzepiają-
ce. Miarowe mruczenie cy-
klera było muzyką dla mo-
jego ucha. Wszystko wróciło 
do normy. Znów była cywili-
zacja. Jak niewiele trzeba, by 
poczuć się bezpiecznie. Jak 
wiele potrzeba, by Paweł był 
bezpieczny.

JEDNODNIOWY 
POBYT – JAK TO 
W SZPITALU

Jednodniowy pobyt w szpi-
talu miał być w zasadzie tyl-
ko formalnością. Na Izbę 
Przyjęć przyjechaliśmy przed 
ósmą rano. W poczekali kłę-
bił się tłum. Nie sądziłam, że 
w środku tygodnia, w okresie 
wakacyjnym, należy się spo-
dziewać tak wielu osób. Ma-
szyna wydała nam 14 nume-
rek w naszej kategorii. Były 
jeszcze dwie. Czas się dłużył. 
Wokół dzieci od niemowla-
ków po nastolatki. Cały prze-
krój. Zmęczeni, zdenerwo-
wani rodzice, za mało miej-
sca, by wszyscy mogli usiąść. 
Szpitalna rzeczywistość. Po 
około dwóch godzinach by-
liśmy wreszcie na oddziale. 

Zaplanowano jednak dla 
nas badania. Ucieszyłam się, 
bo nigdy dość kontroli, a sko-
ro możemy ją mieć w najlep-
szym ośrodku, to czekaliśmy. 
W szpitalu jak to w szpitalu, 
akurat działo się coś pilnego 
i na krzesełkach na koryta-
rzu spędziliśmy kolejną go-
dzinę. Paweł był już bardzo 
głodny. Po pobraniach cze-
kaliśmy na wyniki. Wyjątko-
wo długo. Nigdy się nie prze-
widzi, ile będzie badań w la-
boratorium. 

Ponieważ Pawełka bo-
lał brzuch, czekaliśmy też 
na prześwietlenie. W kolej-
ce czekało kilkoro dzieci. Ale 
byłam zadowolona, że bę-
dzie obraz tego co „w środ-
ku”.

Zdjęcie pokazało niepra-
widłowość, więc czekaliśmy 
na chirurga. Znów na krze-
sełku na korytarzu. Ale cie-
szyłam się, że Pawła obej-
rzy chirurg. A w szpitalu jak 
to w szpitalu wiele się dzie-
je i trzeba było trochę posie-

dzieć. W międzyczasie usły-
szeliśmy, że Paweł albo bę-
dzie chodził z płynem w 
brzuchu w dzień, albo bę-
dzie miał wprowadzony ja-
łowy pręcik do cewnika i bę-
dzie próba jego wyprostowa-
nia. Będziemy musieli zostać 
na oddziale. Nic jednak nie 
było jeszcze przesądzone. 
Pawełek trząsł się biedny jak 
galaretka, bojąc się, że znów 
czeka go coś strasznego. Sie-
dzieliśmy na krzesełku na 
korytarzu, jak to w szpitalu, 
pewnie było już koło czter-
nastej.

Chirurg przyszedł szyb-
ko jak na standardy, do któ-
rych przywykliśmy. Paweł 
prawie zemdlał na jego wi-
dok. Nie szczególnie kocha-
my chirurgów z tego szpi-
tala. Ten wziął jednak Paw-
ła za rękę i poszliśmy do ga-
binetu zabiegowego. Pawe-
łek już nie mógł opanować 
dygotu i dopytywał, czy bę-
dzie miał kij w brzuchu. Dok-
tor na początku był tak zdzi-
wiony, że nie wiedział co ma 
powiedzieć. W Pawła głowie 
cieniutki drucik urósł do roz-
miarów kija. Strach zrobił 
swoje. Chirurg zaczął maso-
wać i ugniatać brzuch. A Pa-
wełek zaczął mówić jak kata-
rynka. Podziałało. Paweł opo-
wiadał o wakacjach, a doktor 
ugniatał powłoki i porządko-
wał ich zawartość. Genial-
ny człowiek! Trochę bardziej 
kochany z chirurgów. 

Znów usiedliśmy na krze-
sełku i jak to w szpitalu, cze-
kaliśmy na rozwój wypad-
ków. Wyniki badań krwi nie 
były złe, ani też nie były do-
bre. Siedzieliśmy więc czeka-
jąc na kolejne decyzje. 

Od 7.30 siedzieliśmy na 
krzesełku na Izbie Przyjęć, 
na krzesełku w poczekal-
ni pójścia na oddział, na od-
dziale w dwóch miejscach 
oraz przed gabinetem rtg. Jak 
to w szpitalu… Krzesełkowa 
rzeczywistość…

Ale w sumie cieszę się, 
że mogliśmy przesiedzieć te 
siedem godzin, bo wiele się 
wyjaśniło, komfort Pawła się 
polepszył, a my wyszliśmy z 
przekonaniem, że nie jest tak 
źle, że może nawet będzie le-
piej.

Tylko… kręgosłup i poślad-
ki trochę bolały, bo szpitalne 
krzesełka do wygodnych ra-
czej nie należą, a w szpitalu, 
wiadomo, jak to w szpitalu, 
trzeba swoje odsiedzieć. 

cdn.
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Wakacje to czas eskapad, 
poznawania i zwiedza-

nia. To czas, gdy docieramy 
do najdalszych zakątków na-
szego kraju, by poznać jego 
burzliwą historię. Najlepszy-
mi świadkami są budowle, 
artefakty, ruiny, mogiły, to 
wszystko, w czym zaklęty jest 
czas.

Jak co roku planowanie wy-
cieczek odbywało się przy 
udziale naszej córki, uczen-
nicy Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 101 w Poznaniu. To 
Gabi wybierała miejsca, któ-
re chciałaby zobaczyć, kieru-
jąc się swoim zamiłowaniem 
do historii i militariów. W tym 
roku nasza podróż rozpoczęła 
się na Lubelszczyźnie, a skoń-
czyła w Bieszczadach. Szu-
kaliśmy śladów potęgi Polski 
szlacheckiej, pamiątek po cza-
sach królewskich, poznawali-
śmy czasy zaborów i obu wo-
jen. Znajdowaliśmy ślady Pol-
ski wielokulturowej i wielo-
wyznaniowej, chodziliśmy po 
bruku dawnej Galicji, odwie-
dzaliśmy nie istniejące wioski 
Bojków i Łemków.

Pierwszy przystanek w na-
szej wędrówce to Nałęczów, 
jedno z najstarszych uzdro-
wisk w Europie. Tutaj do wód 
przyjeżdżali znani i zamożni, 
elity Polski XIX i początku XX 
w. Tutaj bywał Bolesław Prus i 
Stefan Żeromski. Dziś można 
podziwiać budynki nieroze-
rwalnie związane ze Stefa-
nem Żeromskim, oba w stylu 
zakopiańskim projektu Jana 
Witkiewicza. Jego pracownia 
zwana "Popiołówką" to pięk-
na drewniana budowla, w któ-
rej wszystko pozostało jak za 
życia właściciela. Oryginalne 
meble stoją tak, jak ustawił 
je pisarz. W okalającym dom 
ogrodzie siadamy na ulubio-
nej ławce pisarza, podziwia-
my drzewa zasadzone jego 
ręką. Wreszcie docieramy do 
mauzoleum, w którym spo-
czywa 18-letni syn, Adam Że-
romski.

Spacerując ulicami kurortu 
docieramy do dawnej ochron-
ki, której pomysłodawcą i 
współfundatorem był Stefan 
Żeromski. Dziś mieści się tam 
Muzeum Bolesława Prusa. Bu-

dynek piękny, muzeum więcej 
niż skromne.

Kolejna podróż zawiedzie 
nas nad Wisłę. Tam po obu jej 
brzegach można podziwiać 
ruiny zamków, które spalo-
ne zostały przez Szwedów w 
czasie Potopu. Pierwszy, w 
Kazimierzu Dolnym, pamięta 
czasy Kazimierza Wielkiego, 
który według kronik Jana Dłu-
gosza był budowniczym tego 
zamku. Późniejsi właścicie-
le to magnacki ród Firlejów. 
Tych samych, którzy byli wła-
ścicielami zamku w Janowcu, 
położonego po drugiej stronie 
Wisły. Jego ruiny robią ogrom-
ne wrażenie, a spacer po kruż-
gankach jest okazją do podzi-
wiania okolicy. Jeszcze dziś 
można podziwiać kunszt bu-
downiczych tego monumen-
talnego zamczyska.

Ostatnim przystankiem na 
Lubelszczyźnie jest Kozłów-
ka, zamek należący do rodu 
Zamoyskich, wielkich patrio-
tów i mecenasów sztuki. To w 
tym zamku w czasie okupacji 
przebywał późniejszy prymas 
Stefan Wyszyński. Zamek 
miał szczęście, gdyż do 1944 
roku przebywała w nim pra-
wowita właścicielka, a póź-
niej, od listopada tegoż roku, 
przeszedł na własność Skar-
bu Państwa i stał się muzeum. 
Dzięki temu, zarówno budy-
nek jak i wyposażenie, do-
trwały nienaruszone do na-
szych czasów.

Ciekawostką jest, że w pała-
cowym parku w 1928 roku od-
bywało się zgrupowanie Re-
prezentacji Polski na Letnie 
Igrzyska Olimpijskie w Am-
sterdamie, którego organizato-
rem był hrabia Adam Zamoy-

ski. Dziś w tym miejscu prze-
chadzają się pawie.

Opuszczamy Lubelszczy-
znę i udajemy się w Bieszcza-
dy. Piękne, zielone i tajemni-
cze. Bieszczady, których histo-
ria często pisana była krwią. 
Bieszczady pełne nie istnie-
jących wiosek, po których je-
dynymi pamiątkami są dzikie 
sady i opuszczone, niszczeją-
ce cmentarze. Bieszczady, w 
których pamiątkami po daw-
nych mieszkańcach są drew-
niane cerkwie, dziś przerobio-
ne na kościoły.

W czasie zaborów Biesz-
czady były w granicach zabo-
ru austriackiego. Śladów Gali-
cji jedziemy szukać do Prze-
myśla. Miasto, położone na 
siedmiu pagórkach, zwane 
było małym Lwowem. Dziś 
porównanie z Lwowem przy-
chodzi na myśl, gdy spaceru-
je się po brukowanych ulicz-
kach starego miasta. Miasto 
było oczkiem w głowie cesa-
rza Franciszka Józefa. Tutaj 
bowiem ogromnym nakładem 
fi nansowym kazał wybudo-
wać liczące blisko 45 kilome-
trów fortyfi kacje, zwane twier-
dzą Przemyśl. Dziś to niestety 
tylko ruiny (ich część znajdu-
je się poza naszymi granica-
mi). Fortyfi kacje nigdy nie zo-
stały zdobyte, przetrwały po-
nad 170 dni oblężenia, a przed 
poddaniem zostały wysadzo-
ne przez obrońców.

Najsławniejszym więźniem 
twierdzy był wojak Szwejk, 
który ma swoją ławeczkę na 
przemyskim rynku.

Ale Przemyśl to też miasto 
mostów, z tym najsławniej-
szym, autorstwa Gustave’a Eif-

Niemi 

Twierdza Przemyśl.

Ławeczka Szwejka w Przemyślu.

Cerkiew w Górzance. Ikonostas, płaskorzeźby.
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fl a. Tak, tak, tego od sławnej 
wieży w Paryżu.

Dowodów na wielokulturo-
wość tego pięknego miasta do-
starcza panorama oglądana z 
tarasu widokowego wieży ze-
garowej. Widzimy stojące obok 
siebie katedry: rzymsko-kato-
licką i greko-katolicką, kawa-
łek dalej – ruiny synagogi.

Schodząc z tarasu dotykamy 
dzwonów zgromadzonych w 
Muzeum Dzwonów i Fajek. W 
tym, tego z najsławniejszego 
polskiego transatlantyka "Ba-
torego".

Po drodze zahaczamy o Kra-
siczyn, gdzie dumnie stoi perła 
polskiego renesansu, zamek, 
którego ostatnimi właściciela-
mi był ród Sapiehów. To tu na 
świat przyszedł Adam Sapieha, 
jeden z najsławniejszych pol-
skich kardynałów. Niestety, po 
17 września 1939 roku zamek 
znalazł się w radzieckiej stre-
fi e okupacyjnej. Został splą-
drowany, okradziony, drewnia-
ne mebli i podłogi posłużyły za 
opał, a katakumby, w których 
spoczywają właściciele, zbez-
czeszczono. Dziś świadectwa 
dawnej świetności to okaza-
łe mury, piękna kaplica i park 
ze wspaniałą, rodzimą i egzo-
tyczną roślinnością.

Kolejne dni i wycieczki to 
poszukiwanie śladów po nie 
istniejących już wioskach Boj-
ków i Łemków.

Na życzenie Gabrieli od-
wiedzamy miejsce stworzone 
z pasji i zamiłowania do hi-
storii: Muzeum Historii Biesz-
czad w Czarnej Górnej. To 

zbiór artefaktów, zbieranych 
przez właściciela w okolicz-
nych lasach, odkupowanych 
od poszukiwaczy skarbów. 
Są tu krzyże z nie istnieją-
cych cmentarzy i cerkwi. Na-
czynia i piec z bojkowskiej 
kuchni. Pamiątki po I i II woj-
nie światowej: karabiny, łuski, 
części dział i czołgów. Spo-
ra część kolekcji to milita-

ria związane z walkami, któ-
re na tych terenach trwały do 
lat 50-tych XX wieku. Są tutaj 
pamiątki po polskich żołnier-
zach, jak i po banderowcach. 
Wszystko okraszone barwną 
opowieścią właściciela, któ-
ry jak nikt zna losy tych ziem 
i jej mieszkańców. Podróżu-
jąc wielką pętlą bieszczadzką 
wzrok przyciągają żółte łany 

świadkowie historii
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Pracownia Stefana Żeromskiego.

Pokój kardynała Wyszyńskiego w pałacu w Kozłówce.Ruiny zamku w Janowie.

rudbekii; to dowód, że kiedyś 
były tam domostwa.

Dowodem na istnienie kie-
dyś na tych terenach wiosek są 
też ledwie widoczne kirkuty i 
cmentarze bojkowskie. Jedne i 
drugie przetrzebione, gdyż bu-
downiczowie wielkiej pętli wy-
korzystywali nagrobne tablice 
jako kruszywo do utwardza-
nia drogi. Dawne pola uprawne 
porósł las, a o miejscach daw-
nego wypasu świadczy "oka-
zały" barszcz Sosnowskiego. 
Dziś te rośliny i nieliczne ka-
mienie to pamiątki po przepro-
wadzonej w latach 50-tych ak-
cji "Wisła".

Kolej na szlak drewnianych 
cerkwi. Niestety do naszych 
czasów dotrwało ich niezbyt 
wiele. A te, które przetrwały, 
utraciły swój dawny charakter: 
zostały przebudowane, pozba-
wione ikonostasów i zamie-
nione w kościoły rzymskoka-
tolickie.

Jedynie świątynia w Górzan-
ce zachowała swój niepowta-
rzalny styl. Możemy tu podzi-
wiać jedyny w Europie iko-
nostas w formie płaskorzeź-
by oraz drugi, tradycyjny, zdo-
biący chór. Elementy związa-
ne z obrządkiem rzymskokato-
lickim zostały tylko dodane do 
już istniejącego XVIII-wieczne-
go wystroju.

Opuszczamy Bieszczady, za-
kochani w nich i przekonani, 
że nasza córka wiele zapamię-
tała z tej żywej lekcji historii.

DARIA KRZYSZKOWIAK
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Publikujemy fragmenty pracy 
nagrodzonej w konkursie 

literackim dla osób z niepeł-
nosprawnościami „Moje losy”, 
zorganizowanym przez Funda-
cję Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Filantrop” w 2006 
roku. Pełny tekst ukazał się w 
książce „Moje Kilimandżaro. 
Losy niepełnosprawnych – 
wspomnienia”.

*
To był okres, kiedy pogoń za 

ilościowym wydobyciem czar-
nych diamentów, jak to się 
wówczas mawiało, przesła-
niała oczy i zdrowy rozsądek. 
Poza węglem nie widziano ni-
czego, a człowieka najmniej. 

Po morderczym fedrowaniu 
przez kilka godzin wracałem 
wraz z innymi na podszybie. 
Zmęczony machaniem łopa-
tą wlokłem się noga za nogą. 
Wkrótce zostałem w tyle. Szty-
gar, który powinien iść na koń-
cu, także mnie minął. Poma-
chał tylko lampą, abym przy-
spieszył. 

Moja lampa górnicza zata-
czała niewielkie koła świetlne 
w mroku. Stawiałem niepew-
ne kroki i w końcu potknąłem 
się o jakąś nierówność w spą-
gu, karbidówka wypadła mi z 
ręki, poturlała się nie wiadomo 
gdzie, i zgasła. Mrok pętlą stra-
chu pochwycił za gardło. In-
stynktownie przycisnąłem się 
do ściany chodnika z twarzą 
zwróconą w stronę, gdzie mi-
gotały jeszcze światła moich 
kolegów. Po kilkudziesięciu se-
kundach zupełnie znikły. Naj-
ważniejsze nie zgubić kierun-
ku – pomyślałem. Nie szuka-
łem już lampy, bo i tak bym jej 
nie znalazł. A mógłbym zgubić 
kierunek. Oczy szukały choćby 
najmniejszego światełeczka, 
ale wokół panowała ciemność, 
gęsta, nieustępliwa. 

W kopalni obowiązywała re-
guła, że gdy pracownik do-
łowy nie zdał marki kontrol-
nej, to wszczynano poszuki-
wanie. Gdybym więc gdzieś 
utknął, ekipa ratunkowa szyb-
ko by mnie znalazła, ale strach 
– i wstyd też – nie pozwalał mi 
przystanąć. Z uporem więc ma-
szerowałem naprzód po omac-
ku. Po pewnym czasie pojawi-
ła się w oddali kropelka światła. 
Jakaż ogromna ulga, jakby wy-
rwanie się z nicości. Był to je-
den ze stałych punktów świetl-
nych u końca jednego chodni-
ka, a u początku drugiego. Tam 
znajdował się telefon, a idąca 
zmiana dostarczyła lampę.

W łaźni myłem się samotnie. 
Zwykle jeden drugiemu po-

magał, więc tym razem pozo-
stał mi niewielki cień pomię-
dzy łopatkami. Zbyszek, mój 
współlokator, usuwając w ła-
zience hotelu robotniczego ten 
ślad niedomycia na moich ple-
cach, uznał go za znak głu-
poty. Mogłem przecież krzyk-
nąć raz i drugi, wówczas on 
albo ktoś inny zostałby w tyle. 
Przecież to mogło się źle skoń-
czyć. Przyznałem mu rację, ale 
w głębi duszy cieszyłem się z 
udanej walki z własną słabo-
ścią i strachem; odczuwałem 
nawet dumę, że nie poddałem 
się i nie uległem panice. 

Różne wypadki zdarzają się 
podczas pracy w kopalni, wiel-
kie i małe. Coś tam poprawia-
łem przy stojaku, aby go moc-
niej ustawić względem stro-
pu, i niespodziewanie na mój 
hełm posypały się odłamki 
skały. Impet uderzenia był tak 
znaczny, że rzuciło mnie za-
dkiem o spąg. W karku zabo-
lało. W oczach pociemniało i 
pojaśniało zaraz gwałtownie. 
Suchego górniczego opatrun-
ku nie trzeba było zakładać, 
bo podrapania okazały się nie-
wielkie. Sztygar wysłał mnie 
jednak do ambulatorium ko-
palnianego. Lekarz spojrzał na 
popękane żyłki w oczach, pod-
szedł do biurka i wypisał kart-
kę, że jutro do pracy i koniec 
na tym. 

Oczy spowite plamami krwi 
bardzo mnie bolały. Do pracy 
jednak chodziłem, bo musia-
łem, unikałem tylko przez jakiś 
czas randek. W końcu wszyst-
ko wróciło do normy i zapo-
mniałem o zdarzeniu, które 
po latach miało przypomnieć 
się w sposób zgoła drastycz-
ny. Faktem jest, że sztygar był 
zdziwiony moją obecnością w 
pracy następnego dnia, ale wi-
dać lekarz zakładowy miał na 
uwadze stratę dwudziestu ton 
węgla, gdyby dał mi dwa dni 
wolnego. 

Kopalnię wkrótce pożegna-
łem. Trochę za namową mo-
jej młodej żony, jak i po moim 
głębszym namyśle. Byliśmy już 
po ślubie, a mnie zdarzyło się 
jeszcze uczestniczyć w kata-
strofi e górniczej, podczas któ-
rej los potraktował mnie wy-
jątkowo łagodnie: pęknięty pa-
lec i niewielki siniec w okolicy 
kręgosłupa, ale wtedy lekarz 
nie poskąpił wolnego. Zginę-
ło dwóch kolegów, a Zbyszek, 

mój kompan, miał strzaska-
ne kolana. Opuścił kopalnię ze 
stałą rentą i wyjechał do swo-
jego rodzinnego miasta. Z cho-
dzeniem ma do dzisiaj trudno-
ści.

Katastrofa, o której wspo-
mniałem. Była moim ostatnim 
dniem pracy w zawodzie gór-
nika. Nie byłem ze Śląska i za-
wsze czułem, że czegoś mi w 
tej pracy brakuje. Jakiegoś nie-
określonego uczucia, które 
sprawia, że do kopalni ciągnie. 
Mnie nie ciągnęło.

Po rezygnacji z pracy w ko-
palni zatrudniłem się, już jako 
młody żonkoś, w rodzinnym 
mieście, a więc w Bydgosz-
czy. Chwilami wydawało mi się 
jednak, że jest tu gorzej niż na 
Śląsku. O zatrudnienie nie było 
wcale trudno, ale przeważała 
praca w ciężkich warunkach, 
często przekraczająca moż-
liwości fi zyczne człowieka. A 
pracujący nie zawsze taki stan 
rzeczy dostrzegali. Podobnie 
jak i ja, który raczej czerpał z 
życia radość, bo takie jest pra-
wo młodości. Odzyskanie wol-
ności po wojnie procentowa-
ło niespotykanym wręcz entu-
zjazmem, także do pracy. Lu-
dzie wierzyli, że można wie-
le dobrego zdziałać. I ja też 
w to wierzyłem. Cieni nie do-
strzegałem, skoro młoda i ład-
na żona witała mnie po pracy, 
a w kołysce perliście gaworzy-
ła córka. 

Ale praca, którą wykonywa-
łem, do przyjemnych nie nale-
żała. Mogli być za to z jej efek-
tów zadowoleni… Yankesi. 
Tak, tak – nasz zakład produ-
kował bowiem puszki, do któ-
rych pakowano szynkę „made 
in Poland”, wysyłaną za oce-
an. Produkowano też tak zwa-
ne pulmany, czyli opakowania 
na słoninę w sosie własnym 
– dla Ruskich. Nam, Polakom, 
pozostawał smalec. Amery-
kanom odmienność ustrojo-
wa nie przeszkadzała w kon-
sumpcji polskiej szynki. My 
zaś, pracujący przy jej produk-
cji lub opakowaniu, jej smaku 
nie znaliśmy. Rządzącym po-
trzebne były dolary, aby do-
równać siłą zbrojną zgniłym 
kapitalistom. 

Pracowałem wówczas w la-
kierni, niejako na wysunię-
tym odcinku frontu produkcji 
puszek. Pomimo prymitywnej 
techniki musieliśmy spełniać 

wysokie wymogi jakościowe, 
abu konsument amerykański 
nie mógł nam niczego zarzu-
cić. Arkusze blachy pokrywali-
śmy elegancko lakierem, choć 
maszyna lakiernicza posiada-
ła tabliczkę z datą 1906 roku. 
I ta staruszka wprzęgnięta w 
służbę epoki była oczkiem za-
kładu. Cztery pracownice ni-
czym cyrkówki w tempie akor-
dowym chwytały pokryte la-
kierem arkusze blachy i wsu-
wały je umiejętnie między od-
powiednie pręty znajdujące 
się na wózkach lakierniczych. 
Dwie pracownice stawały na-
przeciw siebie i tak na prze-
mian, raz jedna, raz druga, ła-
dowały blachy, i nigdy nie zda-
rzyło się, aby nie trafi ły w wy-
znaczony cel. Osiągały taką 
perfekcję, że potrafi ły przy ty 
swobodnie rozmawiać o ty i o 
owym.

Gdyby taki zespół technicz-
no-ludzki zaprezentować na 
arenie, widzowie przyjęliby to 
jako znakomity występ ekwili-
brystyczny. Ale pracującym do 
śmiechu było daleko. Kobiety 
goniły w systemie akordowym 
za jak najlepszym zarobkiem. 
Po jakimś czasie zwykle były 
wymieniane, jednak pobudli-
wość ruchowa rąk pozostawa-
ła im na zawsze. Lekarze nie 
chcieli tego uznawać za stałe 
zjawisko chorobowe. Ich przy-
kra przypadłość nie budziła na 
ogół zrozumienia. 

Blachę do maszyny lakier-
niczej dostarczał z kolei na 
dniówkę, był więc wiecznie 
krzykiem poganiany przez 
maszynistkę, która pracowa-
ła na akord, podobnie jak jej 
koleżanki – cyrkówki. Czując 
ich zbliżający się brak, wrzesz-
czała. I tak cyrkowy zespół po-
większał się o kolejnego ar-
tystę. Ten zespół uzupełnia-
łem i ja. Chwytałem w lot ode-
pchnięty wózek z lakierowa-
nymi blachami i ładowałem do 
komór piecowych. To był chy-
ba kolejny krąg piekła Dante-
go. Owe komory do wypalania 
lakieru były równie prymityw-
ne, jak prymitywna technicz-
nie pozostawała cała Polska, 
okradziona z dobrych urzą-
dzeń najpierw przez Niemców, 
potem przez bolszewików.

cdn.

MAKSYMILIAN KOZŁOWSKI

Cień losu
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Ostatnie poważniejsze pro-
blemy z nogami miałem po 

mojej majowej podróży do Rze-
szowa. Ale nic dziwnego – 18 
godzin spędzone na leżąco na 
noszach osłabią najsilniejsze 
nogi. Potem był atak na moją 
rękę, ale na szczęście szybkie 
zastosowanie encortonu ogra-
niczyło stan zapalny do mini-
mum, chociaż lewy przegub 
nadal ma lekką opuchliznę, to 
udało się zachować ruchomość 
dłoni.

Chociaż myślałem, że to na 
razie już koniec, to jednak dłu-
go nie było mi dane zaznać spo-
koju…

W międzyczasie udało mi się 
w końcu wyjść na długo ocze-
kiwany spacer. Dwa tygodnie 
temu pogoda była ładna, wiatr 
umiarkowany, niebo trochę za-
chmurzone, ale od czasu do cza-
su przebijało słońce. Wybrałem 
się tradycyjnie do lasu na Kraj-
kowo. Ładnie się jechało, ale na 
odkrytym terenie wiatr był sil-
ny i zimny. Za to w lesie trochę 
się uspokoiło. Ruszyłem dalej, 
po wyjechaniu z lasu zauważy-
łem, że niebo powoli przykrywa 
się ciężkimi, ciemnymi chmura-
mi. Przejechałem jakieś 300 me-
trów i zrobiłem w tył zwrot, bo 
obawiałem się że zaraz zacznie 
padać. I faktycznie – po przeje-
chaniu przez las zaczęło trochę 
kropić, w Żabnie przed domem 
już lekko mżyło. Na szczęście 
zdążyłem do domu przed desz-
czem, mój pierwszy spacer nie 
był zbytnio udany, ale się trochę 
przewietrzyłem.

Drugi spacer odbył się kil-
ka dni później. Wybrałem się z 
moją sąsiadką Edytą do Czempi-
nia (12 kilometrów w jedną stro-
nę), tym razem byłem pchany 
na moim wózku domowym (nie 
chciałem brać elektrycznego 
do miasta). Wyszliśmy z domu 
w południe, droga była dobra, 
bo do samego Czempinia była 
ścieżka rowerowa, więc nie mu-
sieliśmy obawiać się samocho-
dów na ulicy. Ale droga zajęła 
nam sporo czasu, tym bardziej, 
że cały czas szliśmy pod słońce, 
nawet kapelusz nie pomagał, a 
drzew było jak na lekarstwo. 

Ale dotarliśmy do miastecz-
ka około godziny piętnastej, tam 
już było gorzej… Na chodniku co 
kawałek były rowki do odprowa-
dzania wody z rynien na ulicę, 
na tyle głębokie, że trudno było 

Tomasz
Przybysz
ŻABNO Nic to…

przejechać wózkiem. Edyta mu-
siała co chwilę obracać wózek, 
aby przejechać przez rowek, po-
tem znowu obrót, dziesięć me-
trów jazdy i powtórka z roz-
rywki. Od tych obrotów zaczę-
ło mi się w głowie kręcić, więc 
po chwili zjechaliśmy na asfalt i 
pomimo dużego ruchu zdecydo-
waliśmy się jechać dalej. Gdy do-
tarliśmy na rynek, to było lepiej, 
bo jechaliśmy po parkingu. Za 
rynkiem przejazd przez tory i… 
zabrakło naszej knajpki, gdzie 
kilka lat temu byliśmy na fryt-
kach. Zamiast knajpki był teraz 
gabinet stomatologiczny. 

Już chciałem wracać, ale po-
szliśmy jeszcze kawałek uli-
cą. W bocznej uliczce trafi liśmy 
na szyld restauracji, po około 
stu metrach trafi liśmy w koń-
cu na miejsce. Na podwórzu 
posesji stało kilka stolików, a 
obok znajdowała się restaura-
cja – spory budynek w kształ-
cie litery L, z trzema wejściami 
bez schodów. Wjechaliśmy do 
środka, miejsca dla wózka było 
dużo, więc bez problemu zmie-
ściłem się przy stoliku. Byli-
śmy piekielnie głodni, więc za-
mówiliśmy jedzenie (ja frytki, a 
Edyta pieczeń), a do picia wzią-
łem sobie lemoniadę z cytryną 
i lodem, piekielnie zimną, ale 

dobrze się nawilżyłem po tym 
spacerze na słońcu.

Zjedliśmy, jeszcze trochę po-
siedzieliśmy i postanowiliśmy 
wracać do domu. 

Po drodze wstąpiliśmy jeszcze 
na chwilę do marketu na drob-
ne zakupy, około godziny sie-
demnastej wyszliśmy z Czem-
pinia. Tym razem słońce świeci-
ło z boku, na dodatek powoli za-
częło zachodzić, więc nie było 
już tak gorąco. W jednym miej-
scu mieliśmy tylko mały pro-
blem z podjechaniem pod gór-
kę, bo droga była dość stroma. 
Ale daliśmy radę. Dalsza droga 
przebiegła już bez niespodzia-
nek, gdy dojechaliśmy do Grzyb-
na (sąsiedniej wioski, 4 kilome-
try od domu), to zaczęło się już 
zmierzchać. Wiedziałem, że nie 
zdążymy przed zmrokiem, więc 
wstąpiliśmy do mojej chrzest-
nej pożyczyć latarkę (nieste-
ty, nie wziąłem żadnego oświe-
tlenia z domu). Dalej ruszyliśmy 
już przy świetle, bo zrobiło się 
całkiem ciemno. Gdyby nie latar-
ka, to być może byśmy wylądo-
wali w rowie, bo droga bez świa-
tła była niewidoczna. Do domu 
dotarliśmy o godziny 20.40, bar-
dzo zmęczeni i głodni. W łóżku 
zasnąłem błyskawicznie.

Po tym spacerze przez kil-

ka dni byłem trochę obolały, ale 
ogólnie to nic mi nie było. Aż do 
ubiegłego poniedziałku…

Poszedłem spać jak zwykle 
około godziny 23. Trochę jesz-
cze oglądałem fi lm, aż zasną-
łem. Obudziłem się o drugiej w 
nocy, a właściwie obudził mnie 
ból. W lewym kolanie czułem 
„ciągnięcie”, a biodro miałem tak 
zdrętwiałe, jakbym leżał na nim 
cały dzień i noc. Do rana tak się 
męczyłem, nie mogłem spać z 
bólu. Gdy wstałem, to zaczął się 
zwiększać. Umyłem się, zjadłem 
śniadanie i ruszyłem do łazien-
ki. Noga mi zdrętwiała, ale ja-
koś dałem radę iść. Po powrocie 
usiadłem z powrotem na wózku, 
ale ciągle odczuwałem ból i było 
mi niewygodnie. Wieczorem po-
łożyłem się do łóżka i znowu 
wszystko się powtórzyło… Tym 
razem ból był dziwny, bo nie mo-
głem go zlokalizować. Gdy leża-
łem na lewym boku, bolało mnie 
biodro, a gdy na prawym, ból od-
czuwałem pod kolanem – tak, 
jakby mi kostniały ścięgna. Prze-
wracałem się co chwilę z jedne-
go boku na drugi, ale nie mo-
głem zasnąć.

Po nocnych męczarniach rano 
po śniadaniu wziąłem Encorton. 
Dwie tabletki na jakiś czas stłu-
miły ból, ale nadal mi było nie-
wygodnie na wózku, nie wie-
działem, w jakiej pozycji usiąść. 
Na siedząco ból odczuwałem 
tylko pod kolanem. Dopiero gdy 
się położyłem, to do kompletu 
dołączało biodro, a czasem jesz-
cze udo przypominało mi, że jest 
prawie całkiem skostniałe. Żel 
przeciwbólowy nie bardzo po-
magał, na szczęście Encorton 
robił swoje. Opuchlizna na le-
wym biodrze powoli ustępuje, w 
nocy jeszcze się męczę, ale naj-
gorzej jest z kolanem – obawiam 
się, że zostało poważnie zaata-
kowane. 

Na razie trudno mi ustawić 
nogę na podnóżku w optymalnej 
pozycji, bo gdy jest on za wyso-
ko, czuję drętwienie i „ciągnięcie” 
pod kolanem, a gdy podnóżek 
jest opuszczony nisko, to z kolei 
drętwieje mi udo. 

No i ten ból… Jeszcze nigdy 
czegoś takiego nie przeżywa-
łem. Czuję się, jakbym dostał za-
strzyk domięśniowy z witaminy 
B, bolesność nie odpuszcza ani 
na chwilę, nawet leki i żel prze-
ciwbólowy nie potrafi ą stłumić 
bólu. Również wędrówka do ła-
zienki przychodzi mi z coraz 
większym trudem, noga jest tak 
obolała, że z trudem na niej idę 
i męczę się bardzo szybko. Być 
może niedługo stanie się to, cze-
go się najbardziej obawiam.

Ale „nic to”, jak mawiał pan 
Wołodyjowski. Będzie, co ma 
być…Z sąsiadką Edytą w drodze do Czempinia.
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Przenieśli Huberta na stół i 
radiolog wsunął pod niego 

kasetę z kliszą. 
– Nie ruszaj się – polecił. 
Wielki tubus spojrzał na nie-

go okiem rentgena. Chłopak 
czekał, co będzie dalej. 

– Nie oddychać! – usłyszał 
zniekształcony przez mikro-
fon głos. 

Wstrzymał oddech. Machina 
zaterkotała i wrócił radiolog. 

– Jeszcze raz z boku – po-
wiedział i cała procedura z gi-
gantycznym spojrzeniem w 
głąb jego ciała się powtórzy-
ła. Potem wróciła pielęgniarka 
i stanęła obok niego. 

– Poczekajcie chwilę! – po-
wiedział głos z umieszczone-
go nad wejściem głośniczka. 
– Coś mi się tu… 

Wszedł z nową kasetą. 
– Coś nie tak? – spytała pie-

lęgniarka. Odsunęła się, robiąc 
miejsce. 

– Nie wyszło, holender… 
Boczne zdjęcie. Barki zasła-
niają – wyjaśnił mężczyzna i 
postawił przy głowie Huberta 
szarą metalową kasetę. Naparł 
nią na bark. – Tak powinno 
być – powiedział. Potem ścią-
gnął jego ręce w dół. – O! Tak 
jak teraz. Możesz tak utrzymać 
ramiona? – zapytał. – O… tak! 
Co? 

Hubert spróbował przesu-
nąć barki. Wydawało mu się, 
że drgnęły. 

– Więcej… nie dam… rady – 
powiedział. 

– Nic, kurde, nie ruszyłeś – 
rzekł rentgenolog. – Daj tam-
te worki z piaskiem – rzucił 
do pielęgniarki. – I tamte dwie 
kostki. 

Obciążył workami odcią-
gnięte ramiona i kostkami 
podparł ustawioną w pionie 
kasetę. Poprawił położenie tu-
busa z lampą. 

– Może teraz? – zastanowił 
się głośno. – Chodźmy stąd! – 
rzekł do pielęgniarki. 

Za chwilę wydał polecenie 
przez głośniczek: 

– Nie oddychaj! 
Maszyna zaterkotała i padła 

komenda: 
– Oddychaj! 
Po dwudziestu minutach, 

podczas których zimny stół 
jeszcze bardziej wychłodził 
Huberta, mężczyzna przyniósł 
dwie duże, czarne klisze i po-
łożył je na wózku. Potem go 
przenieśli. 

– Gotowe – rzekł zachryp-

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

nięty bas. – Możecie się zabie-
rać. 

Wypchnięcie wózka z pra-
cowni rentgenologicznej spra-
wiało pielęgniarce trudności. 
Pchany od strony głowy ucie-
kał w bok i uderzał w ściany. 
Na korytarzu niemal wbiegli 
na niego przerażeni Helena i 
Mateusz. 

„Rodzice?” – przemknęło mu 
przez głowę. – „Są tu rodzice?”. 

– Hubeczku! – zawołała He-
lena. – Jesteś, Hubeczku… 
– Podbiegła do wózka i ujęła 
dłoń syna. Nie wyczuła nawet 
najmniejszego drgnięcia pal-
ców, ale to teraz było nieważ-
ne. Żył! Żył i ona to widziała. 
„Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Ma-
ryjo…” – powtarzała w duchu. 

– Mamo… – szepnął Hubert. 
– Mamo… nie chciałem… 

– Dobrze, synciu, dobrze… 
– mówiła z ulgą. Tak się bała, 
tak potwornie się bała… 

– Czy coś wiadomo? – zapy-
tał Mateusz pielęgniarkę. Wi-
dział, że stało się najgorsze. 

– Wracamy z rentgena – od-
parła siostra. – Dopiero lekarz 
zobaczy… Proszę usiąść – po-
kazała ustawione pod ścianą 
krzesła. – Syn jest dopiero na 
etapie badania, jeszcze nie-
wiele można powiedzieć. Ale 
cierpliwości, doktor wyjdzie do 
państwa. Od niego wszystkie-
go państwo się dowiecie. 

Zrobione zdjęcie chirurg 
oglądał pod światło lampy sto-
jącej na biurku. Zaciskał usta i 
ruszał brodą. 

– Spójrz, Juliuszu – rzekł do 
drugiego lekarza i podał mu 
zdjęcie. 

– No! Nieźle się chłopak za-
łatwił – odparł tamten. –Na 
cacy… 

– Co mi… jest? – zapytał Hu-
bert. 

– Masz, chłopcze, złamany 
kręgosłup – odrzekł chirurg. – 
Nieciekawie. Bardzo niecieka-
wie… 

– Nic nie czuję… Nie mogę…
ruszyć… Niczym nie mogę… 
ruszyć… palcem… u ręki… 
Dla… czego? – Mówił coraz ci-
szej, co chwilę łapiąc oddech. 

– Właśnie mówię – odparł 
chirurg. – Masz złamany krę-
gosłup. Przy skoku do wody 
uderzyłeś w dno. Za płytko 
było. 

– Niemożliwe… Ja tam… już 

wcześniej… skakałem… Woda 
była głęboka… 

– Niemożliwe? – prychnął 
rozbawiony jego słowami le-
karz. – To czemu tu leżysz jak 
wór ziemniaków? Hę? 

– Nie… wiem… 
– W morzu jednego dnia 

woda jest głęboka, innego 
znów płytka – odezwał się Ju-
liusz. Podszedł do Huberta i 
jeszcze dla pewności spojrzał 
na zdjęcie, jedno, potem dru-
gie. – To powszechnie wiado-
mo. Nie pomyślałeś o tym, że 
tak jest, że co jakiś czas zmie-
nia się konfi guracja dna? 

– Nie – odparł krótko. 
Nie mógł uwierzyć, że tak 

błaha rzecz, takie uderzenie 
głową o dno… Czy to możli-
we? A mało to razy przewracał 
się, spadał z wysokości? Mało 
to miał wywrotek na rowerze 
albo upadków na łyżwach i 
nartach? Niejeden już raz ude-
rzał głową w dużo twardsze 
podłoże. Nie w piasek na dnie, 
ale w cement lub skałę… Czy 
tamto nie było dużo gorsze? 
Nie groziło dużo poważniej-
szymi skutkami niż ten skok 
do wody? A kończyło się co 
najwyżej dużym guzem. Więc 
o czym mówił ten doktor? 

– Nie… rozumiem… tego… – 
wyszeptał w odpowiedzi. 

– Po ostatnim sztormie dno 
musiało się radykalnie zmienić 
– mówił chirurg. – Zabrakło ci, 
chłopaku, zwykłej wyobraźni. 
Teraz do końca życia będziesz 
za to pokutował. 

– Nie ro… zumiem… dlacze-
go… nie mogę… się ruszyć? 

Dalej nic nie pojmował. Je-
śli uderzył głową, to głowa po-
winna go boleć. Tymczasem w 
obrębie głowy nie czuł żadne-
go urazu. W ogóle nic nie czuł. 
Tylko co to miało wspólnego z 
całym ciałem? Czemu stracił 
władzę we wszystkich kończy-
nach? Czemu nie mógł usiąść, 
czemu raptem nie potrafi ł ru-
szyć ręką? Palcem bodaj? Dla-
czego nie czuł, kiedy go doty-
kali?! I dlaczego z takim tru-
dem mówił?

– Widzisz – rzekł medyk – 
wewnątrz kręgosłupa jest ka-
nał, a w nim znajduje się rdzeń 
kręgowy. Słyszałeś o czymś ta-
kim?

– Kiedyś… trochę… – odparł. 
– A ty złamałeś go… i to 

tak głupio… – Chirurg mówił 
wprost, nawet nie próbując go 
oszczędzać. Skok do płytkiej 
wody, z którego skutkami miał 
już kilkukrotnie do czynienia, 
uważał za największe osią-
gnięcie ludzkiej beztroski.

„Czy kręgosłup, giętki i zbu-
dowany z pojedynczych krę-
gów, można złamać? Czy to 
ręka albo noga?” – myśli w pa-
nicznym pędzie tłukły się Hu-
bertowi po głowie.

– I co… teraz?
– Teraz masz problem, cho-

lernie wielki problem… A ja je-
dyne, co teraz mogę zrobić, to 
założyć ci wyciąg, żeby trochę 
odbarczyć to uszkodzenie. Mu-
sisz zacisnąć zęby, bo to bę-
dzie bolało.

„Może ten wyciąg nastawi 
jakoś kręgi?” – myślał, lecz kie-
dy chirurg zaczął golić mu gło-
wę, przestał rozmyślać.

Tępa żyletka sprawiała ból. 
Z trudem dawała radę jego gę-
stej czuprynie. Jednak bardziej 
bolesne było nacinanie skóry.

– Muszę w dwóch miejscach 
odsłonić kości ciemieniowe 
– uprzedził go chirurg i zrobił 
nowe nacięcie. 

Miał poczucie, że jest skal-
powany. Ból był rozległy i do-
tkliwy, tak jak tylko dotkli-
we może być oddzielanie cia-
ła od kości. Nie umiał ocenić, 
jak długo to trwało, na pewno 
przeraźliwie długo. Potem chi-
rurg dał mu chwilę odpocząć 
i zaraz powiedział do pielę-
gniarki:

– Podaj mi wiertarkę.
Hubert się przeraził. „Co to? 

Po co wiertarka… wiertarka?” – 
pomyślał pośpiesznie i niespo-
kojnie oczyma zaczął szukać 
odpowiedzi.

– Jaką? – zapytała pielę-
gniarka, otwierając z piskiem 
żelazną szafę. – Ręczną czy 
elektryczną?

– Elektryczna jest walnię-
ta. Mówiłem, żeby ktoś się tym 
zajął… Daj tę ręczną.

Niewiele już zdążył pomy-
śleć. Całą głowę po najmniej-
szą komórkę przepełniło zgrzy-
tanie wiertła. Lekarz napierał 
na nie i wwiercał się w ciemię. 
Hubert nie potrafi ł myśleć. Czuł 
tylko, że jeszcze chwilę, a wier-
tło przebije czaszkę i dźgnie w 
mózg. Chciał zerwać się z tego 
stołu i uciec spod rąk oprawcy 

Szczygieł(3)
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(tak pomyślał – oprawcy!). Już 
miał dosyć, już nie chciał wię-
cej, już więcej nie mógł wy-
trzymać! Żadnego ruchu. Ręka, 
którą chciał się zasłonić, gdzieś 
chyba zwisała.

Zasyczał boleśnie, kiedy chi-
rurg zakładał mu metalową 
klamrę. Zrozumiał, że lekarz 
wcisnął ostre haki w wywier-
cone otwory i dokręcił śruby. 
Teraz czuł, jak klamra sklesz-
cza mu głowę, jak gniecie ko-
ści czaszki.

– Już prawie gotowe, tylko 
zaszyję skórę.

Ból, jaki sprawiała igła, był 
podobny do tego, który powo-
dował skalpel. Jednak świado-
mość, że to już koniec, poma-
gała go znieść.

– Gotowe – po jakimś cza-
sie, z dumą w głosie, powie-
dział chirurg. – Teraz już tylko 
obciążenie.

Do przykręconej klam-
ry przyczepił linkę, przewiesił 
ją przez bloczek i koniec ob-
ciążył ołowianym krążkiem. 
Tak podwieszony ciężar cią-
gnął Huberta za głowę i napa-
wał go panicznym lękiem, że 
lada moment wyrwie obie ko-
ści ciemieniowe, że otworzy 
czaszkę…

– Okejos! Teraz daj go na 
salę – zza głowy słyszał głos 
zadowolonego lekarza. – Naj-
lepiej na tę naprzeciw dyżur-
ki… Będziecie miały oko na 
niego… Różnie może być. A ty, 
Moniko?… Co robisz dziś po 
południu?

To było trudne doświadcze-
nie i wiele by dał, żeby go unik-
nąć. Ale skoro już tyle wycier-
piał, to miał nadzieję, że wła-
dza w jego kończynach i tuło-
wiu wróci niebawem.

– Zabra… kło… mi… dziś 
szczę… ścia… – rzekł markot-
nie. Pojął już cokolwiek, cokol-
wiek zrozumiał i choć nie wie-
dział dlaczego, to czuł, że zna-
lazł się w nie lada opałach.

– Szczęścia?! – w drugim 
końcu zabiegowego usłyszał 
go Juliusz. – Szczęście, chłopa-
ku, trzeba mieć w totku. Tobie 
zabrakło rozumu!

*
„Matko Boga, która jesteś 

z Synem w matczynej blisko-
ści…” – modliła się Helena. Ra-
towała go i siebie zarazem, bo 
niewiele brakowało, by wpaść 
w głęboką pustkę. A przecież 
musiała tu być, to było ko-
nieczne. „Ocal go… błagam… 
ocal go. Błagam cię jak matkę… 
Ocal mi go… ocal…”.

– Panie doktorze! – Mateusz 
poderwał się z krzesła. – Co z 
moim synem? Może pan już 
coś powiedzieć?

– Tyle tylko, że nie jest weso-
ło. Państwa syn złamał kręgo-
słup i jeżeli macie na ten temat 
jakiekolwiek pojęcie, to wiecie, 
co z takiego urazu wynika.

– Jest tak źle? – zapytał Ma-
teusz, podtrzymując osuwają-
cą się Helenę. – Jakie są roko-
wania?

– Proszę państwa… wszelkie 
pytania są przedwczesne. Oba-
wiam się, że teraz głównym 
naszym zadaniem jest utrzy-
manie syna przy życiu. Mamy 
do czynienia z najcięższym 
skutkiem złamania. Jest uszko-
dzony rdzeń w odcinku szyj-
nym, a nie wiemy jeszcze, co 
jest z pniem mózgu…

– Boże! Mój Boże! – na nowo 
zatrwożona Helena mocniej 
chwyciła się ramienia Mate-
usza. – Czy może umrzeć? Czy 
zagrożone jest jego życie? Ma-
teuszu…

– Jest sparaliżowany? – Ma-
teusz odważył się zadać to 
konkretne pytanie, choć okre-
ślenie: „sparaliżowany”, któ-
rego się bał, które chciał ze-
pchnąć w niebyt, z trudem 
przeszło mu przez usta.

– Od szyi w dół – zimno od-
parł lekarz, a jego słowa nie-
mal ścięły Mateusza z nóg. 
Jego głos brzmiał stanow-
czo. Nie było wątpliwości, że 
ten człowiek wiedział, o czym 
mówi. Ale ten ton… był nie-
czuły i zdawał się pozbawiać 
jakichkolwiek nadziei. – Kon-
kretniejszych informacji udzie-
li państwu jutro ordynator od-
działu. On też zadecyduje o 
podjęciu konkretnego lecze-
nia. Choć ja… – Wzruszył ra-
mionami i poszedł.

– To nieprawda – zapłaka-
ła Helena. – On się myli, co on 
może wiedzieć? Widziałeś, jaki 
jest. No, powiedz, co on może 
wiedzieć?

Mateusz przytulił ją. Cały 
czas trzymał jej rękę i walczył, 
walczył z myślami, które jak 
czarne sępy rozdziobywały go 
od środka.

*
Światło przyłóżkowej lampki 

tylko trochę rozpraszało ciem-
ności. Hubert leżał wpatrzo-
ny w sufi t. Klamra uwierała go 
w głowę. Jeszcze nie przyzwy-
czaił się do wyciągu. Zastana-
wiał się, ile czasu będzie mu-
siał spędzić w tej skrajnej nie-
wygodzie.

„Teraz licho wie… – mówił 
do siebie. – Licho wie, ile będę 
musiał tak leżeć? Miesiąc? 
Dwa? Ręka w gipsie zrastała 
się tyle… Tak, ze dwa miesiące. 
Długo… Wsadzą mnie w gips 
na dwa miesiące?! Żeby tyl-
ko nie więcej, na przykład trzy. 

Nie, trzy na pewno nie. Kto sły-
szał, żeby tyle kość się zrasta-
ła… Ale dwa, to też długo… Tak 
czy inaczej, wakacje mam z 
głowy… Ale dwa miesiące? Da 
się tyle wytrzymać?”.

Kątem oka dostrzegał czu-
wających przy nim rodziców. 
Nie odzywali się. Ich twarze 
ściągnęły ból i potworny lęk. 
Helena modliła się ledwie do-
słyszalnym szeptem, a ojciec 
przyglądał się Hubertowi. Wy-
dawało się, że chce przenik-
nąć niebezpieczeństwo, które 
zawisło nad nim i uchronić go 
od najgorszego. Chłopak wi-
dział, jak łzy spływają po po-
liczkach mamy. Widział, jak 
rozdygotana porusza wargami 
w bezgłośnej modlitwie i po-
myślał o Bogu. „Bóg. Gdzie je-
steś, Boże?!”

*
Helena i Mateusz przesie-

dzieli przy jego łóżku do rana. 
Pod oknem jakiś pacjent chra-
pał, a ona się martwiła, że nie 
daje Hubertowi spać. Sen był 
chłopakowi potrzebny, wie-
działa o tym. W czasie snu jego 
organizm miał się regenero-
wać i leczyć. 

Świt nastał wcześnie i był 
przeraźliwie długi. Koniecz-
nie chcieli rozmawiać z ordy-
natorem oddziału. Łudzili się, 
że inny lekarz, starszy, bardziej 
doświadczony, powie coś, co 
przywróci ich nadzieje. Wie-
rzyli, że przez noc stan Huber-
ta poprawi się na tyle, by do-
tychczasowe rokowania zmie-
nić na inne, bardziej pomyślne. I 
choć ta wiara, daleka od logicz-
nych analiz, była jedynie efek-
tem ich głębokich pragnień, to 
teraz stawała się najważniejsza 
i trzymała ich przy życiu.

– Mamo… – szepnął cicho.
– Tak, synku, jestem tu – He-

lena nachyliła się nad nim. – 
Chcesz czegoś?

– Nie – odparł. Nie pamiętał 
już, czego chciał. Musiał po-
wrócić do domu. Ta niepew-
ność i oczekiwanie były nie-
znośne.

– Chcesz pić, syneczku?
– Chcę – odparł. Uzmysłowił 

sobie, że jest spragniony.
Helena nalała herbaty do 

szklanki. Odrobinę nabrała 
aluminiową łyżeczką. Jej ręka 
drżała i nim doniosła ją do ust 
syna, niewiele zostało na niej 
płynu. Nabrała jeszcze raz i po-
woli, by nie rozlać, podała mu. 
Płyn rozlał się na języku i zwil-
żył wargi. Przełknięcie tych 
kilku kropel sprawiło ból w 
miejscu, w którym haki klam-
ry wkręcone były w czaszkę. 
Szwy ciągnęły nieprzyjemnie. 
Skrzywił się.

– Boli cię?
– Nie – skłamał. – Trochę… – 

przyznał cichym głosem.
– Chyba uwiera go ten wy-

ciąg – odezwał się Mateusz. – 
Ruch języka i przełykanie po-
wodują napinanie mięśni szyi 
i w efekcie niewielkie porusze-
nie głową.

– Mój synciu… – Helena ujęła 
jego dłoń. Domyślił się jej do-
tyku.

– Jeszcze… trochę… picia… 
– Już… – Podała mu następ-

ne dwie łyżeczki herbaty. Kie-
dy znów się skrzywił, odstawi-
ła szklankę.

Na salę, popychając przed 
sobą wiadro ze szczotką, we-
szła młoda kobieta w szarym 
kitlu i takąż czapką zakrywa-
jącą rozsypujące się jasne wło-
sy. Rzuciła wzrokiem na Hele-
nę i Mateusza. Nie spodziewa-
ła się ich tutaj. Speszona bąk-
nęła coś pod nosem, najpew-
niej na powitanie, bo skinęła 
przy tym głową.

– Wstawaj, Mariusz! – zawo-
łała do pacjenta pod oknem. – 
Wstawaj, bo ci wodę w kranie 
ukradną! –zachichotała.

– No i co?! – odparł tamten 
równie głośno. – Najwyżej ty 
mnie umyjesz!

– Chciałbyś, co?! – odparła 
zadowolonym głosem.

Chlapnięcie na podłogę mo-
krej szmaty rozpoczęło szpi-
talny dzień.

cdn.

Książka wydana nakładem 
Wydawnictwa BIS

ul. Lędzka 44a
01-446 Warszawa

tel. (22) 877-27-05, 877-40-33 
fax (22) 837-10-84 
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SPORT
Sport to zdrowie.
I wszyscy w to wierzą.
Oprócz tych sportowców,
Co w szpitalu leżą.

POD GRUSZĄ
Tu czystym powietrzem
Uraczył się letnik.
Zostawił po sobie
Jeden wielki śmietnik.

GRZYBIARZ
Był autem w dąbrowie,
Chodził wzdłuż i wszerz.
Grzybów ani śladu…
Samochodu też. 

SALUT
Z honorami bywa
Też grzebane ciało,
To które za życia
Honoru nie miało.

WIERSZOKLETA
Bez rymu, bez sensu,
Bez żadnej puenty
Pisał przez Pegaza
Kopytem kopnięty.

PIESKIE ŻYCIE
Ten się pełnej michy
Na co dzień doczeka,
Który wciąż się łasi,
A nie tylko szczeka.

LEKOMANIA
I dobre lekarstwo
To powszechnie znane
Staje się trucizną,
Gdy przedawkowane.

NAGROBEK
PRZECHODNIA
Szedł śmiało, 
Pierwszeństwo
Gwarantuje zebra…
I kierowca wszystkie
Połamał mu żebra. 

WITALNE SIŁY
Gdy chlebem i solą
Powitano szychę,
Rzekł: tylko tyle
Macie na zagrychę?

NIEDOPATRZENIA
Nie mogła w lusterku
Dopatrzyć się żmija, 
Czy ogon jest dłuższy,
Czy dłuższa jest szyja.

SYMULANT
Poszło konisko zdrowe
Znowu na chorobowe.

ZŁODZIEJE
Złodziej ukarany
Nie został przykładnie?
Nie ma się co dziwić…
Gdy i sędzia kradnie.
 
HIGIENA
Mniej pachnidła,
Więcej mydła.
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Do Mości
towarzysza 
chorągwi husarskiej 
autoramentu 
narodowego
10 miesiąca,
jako to 
w oktobrze, 
roku Pańskiego 
2018 pisane...

Panie Bracie,
Towarzyszu
i Przyjacielu 
mój serdeczny, 
Gabryjelu!

Ech, wielkie utrapienie i mi-
tręga z tym czasem, co go za-
graniczne astronomy, wielkich 
uczonych udając, niczym plu-
dry z tyłka spadające, raz wte, 
raz wewte przeciągają. A my, 
jak te głupie małpy, tfu! naśla-
dujem onych psubratów i robim 
to samo, nie bacząc na tego 
bezrozumnego postępowania 
okrutnie niepomyślne konse-
kwencyje. 

Najsampierw, czyli primo, to 
że człek głupieje, mimo że jak 
ja nie chwaląc się tęgi ma łeb nie 
tylko do bitki co na wojnie do-
brze jest mieć, a i na starki od-
porny najmocniejsze, których 
Waść wiesz, mój towarzyszu 
pancerny, miłośnikiem będąc, 
jak na rycerza husaryji przy-
stało za kołnierz nigdy nie wy-
lewam. Ale i do myślenia nade 
wszystko łeb mój zdolny, bo w 
licznych podjazdach i zasadz-
kach, przy fortelów obmyślaniu 
dobrze wyćwiczon. A pomimo 
tych przymiotów nigdym nie 
jest pewien, która to godzina. 
I nawet na koguta, któren kie-
dyś do wtóru z kurantami, co 
to w alkowie wiszą obok wize-
runku Pani Jasnogórskiej, w imię 
Ojca i Syna… i dwojga skrzyżo-
wanych na lamparciej skórze, 
pod Kłuszynem zdobytej, mo-

Co koń wyskoczy
AUTOREM HUMORESKI JEST ZBIGNIEW NOWAK
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ich kommemoratywnych janó-
wek, taka bestyja była dokład-
na, dziś zdać się nie mogę. 

Bo po wtóre, sekundum, 
zwierzęta w gospodarstwie… 
Tako przedstaw sobie Waszeć, 
że krowy odkąd z czasem maj-
strują jak pijane pachołki, cię-
giem mi ryczą, nie rozeznając, 
czy to już lato jest, czy jesz-
cze zima. I mleka tak dobrze nie 
dają, bo dziewuchy co do udo-
ju latają, raz za wcześnie zaspa-
ne mućki z objęć Morfeusza wy-
rywając przeżuwanie im mącą i 
bidule do ciężkiej zgagi dopro-
wadzają, abo też innym razem 
za późno doją, kiedy już krowy 
pełne mleka pomocy przeraź-
liwie wołają, aże im z cycków 
samo mleko chce lecieć. Tak i 
te dziewuchy ogłupiałe cięgiem 
baty dostają, raz za lato, raz 
za zimę. A kiedy bohater ży-
ciem wojennym sterany we wy-

rze chce poleżeć, to mu te rze-
czone już koguty dzioby drą i 
o palpitacyje niezłomne serce 
przyprawiają, bo to już na sej-
mik czas najwyższy lecieć, albo 
na roraty, a biedny człek już jest 
spóźniony. 

Innym znów razem, nie wy-
rozumiem latem to, czy zimą, 
szlag i jasna krew zalewa, bo się 
z kurami do dzieła Bożego z pie-
rzyn wygrzebie, pysk dla urody 
przy studni lodowatą wodą ob-
myje, oblecze się, pasem na 
dwadzieścia łokci ze samego 
Słucka w pocie czoła kontusz 
owinie, i leci do obowiązku. A tu 
się okazuje, że mógł se jeszcze 
poleżeć i w łożu leniwie posusło-
wać zbolałe gnaty grzejąc. I po-
wiedz, Mości Gabryelu mój, czy 
to ze złości rozpuknąć się nie 
można? A co kiedy mości do-
brodziej ksiądz kanonik na sumę 
wołając, raz tak, raz siak, we 

dzwon kościelny wali? Konie się 
płoszą, a ogłupiałe kury jajów 
nie niesą. Oj! doprowadzi ten 
małpi nieporządek naszą Naj-
jaśniejszą Rzeczypospolitą, w 
imię Ojca i Syna… do nieszczęść 
i upadku. Pomnisz Waść me 
słowa, bo to proroctwo samo 
się na świat wyrywa. 

I jak tu bronić Najjaśniejszej? 
Jak pod chorągwie się zacią-
gać, kiedy każden rycerz ży-
cie swe gotowy z towarzysza-
mi swoimi na chwałę Ojczy-
zny oddać, o innym czasie nas 
koń wsiędzie? Toż to sławet-
ne w świecie husarstwo i towa-
rzysze pancerni, co w małej ku-
pie nawet po dziesięćkroć licz-
niejszego wroga nie jeden raz do 
wszystkich czartów posyłało, 
teraz jako to pospolite ruszenie 
niczym dziadowski bicz będzie. 
A jak tu się w pole wyprawić, jak 
na zasadzkę z chytrym forte-
lem przeciw tym psom niewier-
nym, tfu! Turkom, czy temu 
synowi kozy, tfu! chanowi wra-
żemu, się zebrać, kiedy każ-
da chorągiew po swojemu łazić 
będzie? Nawet Tatary, te kun-
dle, znając dokładny czas, z nas 
prześwietnych rycerzy, w imię 
Ojca i Syna… śmiać się będą. Z 
tego tylko sromota być może i 
pohańbienie. Myśl tedy Waszeć, 
mój druhu pancerny, co począć, 
bo ja już z tej zgryzoty po no-
cach spać nie mogę. Myśl Asan 
dla ratowania naszej Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej. Kreśląc 
się, w imię Ojca i Syna…

Waści kompanijon 
w rycerskiej służbie
Ojczyźnie
u prześwietnych
husarzów
chorągwiji 

Zbych Markus
Paliwoda
Cokońwyskoczy,
rotmistrz koronny 
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Tak się ciekawie złożyło, że 
ostatnio otrzymałam dwa 

identycznie zakończone li-
sty. A kończą się one słowami 
„Życie jest piękne! O czym za-
pewnia szczęśliwa/szczęśli-
wy”. Jeden list napisała młoda 
kobieta, drugi pan w średnim 
wieku. Nazwijmy dziewczy-
nę Anną, a pana Janem. Oso-
by te nie znają się, przy czym 
Anna mieszka w kraju, a Jan 
na drugiej półkuli. 

Nie potrafi ę wyjaśnić, dla-
czego oboje użyli dokładnie ta-
kich samych słów na wyraże-
nie swojego szczęścia. Są z in-
nego pokolenia, także z innego 
świata. Nie to jednak jest waż-
ne, jakkolwiek frapujące. Nato-
miast ważne jest to, że sytuacja 
każdego z nich była zarówno 
podobna, jak niemal dokład-
nie przeciwna. A mianowicie: 
Anna poszukiwała ojca i odna-
lazła go. Jan poszukiwał cór-
ki i też ją odnalazł. Szczęście 
każdego z nich oraz potrzeba 
podzielenia się nim, były takie 
same. 

Co czuła córka, która po la-
tach zapragnęła odnaleźć 
swojego ojca? Pamiętała go 
jak przez mgłę, właściwie tyl-
ko to, że miał bujne włosy i bro-
dę, że huśtała się na jego kola-
nach. Dlaczego ojciec opuścił 
dom i wyjechał do innego mia-
sta – nie wiedziała, a matka nie 
chciała na ten temat rozma-
wiać. Wspólne zdjęcia zosta-
ły zniszczone, nie było żadne-
go kontaktu. Życie toczyło się 
dalej, matka wyszła powtórnie 
za mąż. Anna polubiła ojczy-
ma, także swoje młodsze ro-
dzeństwo. O swoim wczesnym 
dzieciństwie nie myślała, nie 
interesowała się przeszłością. 
Po szkole poszła na studia, po-
tem wyszła za mąż i urodziła 
córeczkę. Dlaczego pomyśla-
ła o ojcu? Nie potrafi  tego ina-
czej wyjaśnić jak tylko w ten 
sposób, że widok ogromnej ra-
dości z dziecka u jej męża wy-
zwolił zatarte w pamięci śla-
dy. Pojawiły się pytania: może 
i mój ojciec tak się cieszył? 
Może mnie kochał? Co ja wła-
ściwie o nim wiem? I pragnie-
nie spotkania tego człowieka 
stopniowo narastało.

Po żmudnych poszukiwa-
niach, w których pomagał jej 
mąż, po różnych niepowodze-
niach i pomyłkach, wreszcie 
zadzwoniła do człowieka, któ-
ry ponad wszelką wątpliwość 
był jej ojcem. Nie potrafi ła roz-
winąć rozmowy, po pierw-
szych słowach rozpłakała się. 
Z drugiej strony słyszała tyl-
ko przyśpieszony oddech. Przy 
kolejnym telefonie usłyszała 

szept: „córeczko”. Zadzwoniła 
znowu i znowu, aż doszło do 
spotkania. Najpierw zauwa-
żyła, że jest do niego podob-
na. Potem poczuła, że nie jest 
jej obcy. A później był już tyl-
ko – jak napisała – „rozmazany 
od łez makijaż”. 

W historii Anny szczegól-
nie interesujące jest to, że już 
przed odnalezieniem ojca była 
szczęśliwą kobietą i szczę-
śliwą matką. Dlaczego więc 
zapewnia w liście o swoim 
szczęściu, jak gdyby nadeszło 
ono dopiero teraz? A może 
właśnie to, że była szczęśli-
wa, wyzwoliło pragnienie jesz-
cze pełniejszego szczęścia, 
obejmującego nie tylko jej te-
raźniejszość, ale i całą prze-
szłość? Od samego zarania ży-

cia? Nie wiem. Jednakże szczę-
ście Anny udzieliło się i mnie, 
smakowałam je, czytając list 
wielokrotnie.

A Jan? I jego list był dla mnie 
wielką radością. Jan rozszedł 
się ze swoją pierwszą żoną, 
zostawiając jej samej trud wy-
chowywania córeczki. Ożenił 
się powtórnie z kobietą mają-
ca dwoje dzieci. Był dla nich 
(i pozostał) wzorowym ojcem. 
Jednak i z drugą żoną się roz-
szedł. Trudno byłoby go na-
zwać mężczyzną samotnym, 
jest na to zbyt atrakcyjny. I po-
mimo, że, jak pisze, "upajam 
się wolnością i niezależnością" 
– to jednak właśnie w takiej 
sytuacji pomyślał o porzuconej 
córce. W zdobyciu jej telefonu 
pomogła mu matka. Zadzwo-

nił – córka nie chciała rozma-
wiać. Uznała próbę nawiąza-
nia kontaktu jako „niesmacz-
ny żart” i odłożyła słuchawkę. 
„A ja nie przyjąłem do wiado-
mości, że zostałem odrzuco-
ny. Odczuwałem ogromną ra-
dość, że usłyszałem głos mojej 
córki!“ Po upartym ponawianiu 
prób nastąpiła pierwsza roz-
mowa „bardzo, bardzo długa i 
bardzo, bardzo trudna„. „Po jej 
zakończeniu byłem bogatszy o 
radość nadziei, o szansę na-
prawienia wyrządzonej krzyw-
dy“. Spoglądam na list Jana. Ile 
w nim wykrzykników! Niemal 
same okrzyki radości.

Tak się rozpoczął proces 
budowania wzajemnego za-
ufania między ojcem i córką. 
W przyszłym roku córka Jana 
wraz ze swoim synkiem od-
wiedzą go na drugim końcu 
świata.

Co szczególnie ważne: Jan 
nie szuka dla siebie jakiego-
kolwiek usprawiedliwienia. Pi-
sze: „musiałem najpierw wyeli-
minować wszelkie próby zna-
lezienia tak zwanych obiek-
tywnych okoliczności, któ-
re by mnie usprawiedliwiały“. 
„Zrozumiałem, że byłem podły 
i nie ma o czym dyskutować“. 
„Wiem, że uczyniłem dziecku 
wielką krzywdę“. 

I jakkolwiek krzywdy jaką 
zaznało odrzucone przez ojca 
dziecko nie da się cofnąć, to 
jednak Jan naprawia ją w stop-
niu, w jakim to jest teraz moż-
liwe. Można powiedzieć, że 
wygładza blizny na psychice, 
pozostałe po ranach dozna-
nych w dzieciństwie. 

Pamiętajmy: jakkolwiek nie 
wszystkie, to jednak wiele psy-
chicznych ran się zabliźnia. 
Jednakże blizny też niekiedy 
bolą. Odczuwanie bólu może 
być świadome, jak to było u 
córki Jana, albo zepchnięte do 
nieświadomości, jak to przy-
puszczalnie miało miejsce u 
Anny. Każde z nich skutecznie 
poradziło sobie z zadanym lub 
doznanym bólem.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI ,,KOCHAĆ I ROZUMIEĆ''

część III

Wygładzanie 
blizn
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

14 września grupa osób z 
niepełnosprawnością 

z Kleszczewa udała się wraz 
z opiekunami do Rogalina w 
ramach projektu dotowane-
go przez Wójta Gminy Klesz-
czewo „Terapia zajęciowa w 
Kleszczewie”. 

Na miejscu przewodnicz-
ka opowiedziała o mauzoleum 
Raczyńskich wybudowanym 
na wzór rzymski. Taka sama 
budowla, która powstała ku 
czci męczennika papieża Mar-
celina z IV wieku, znajduje się 
w południowej Francji. 

Byliśmy w powozowni i ga-
lerii obrazów, podziwialiśmy 
dzieła Malczewskiego, Bo-
znańskiej, Gierymskiego, Ma-
tejki. Weszliśmy do pałacu, za-
projektowanego niegdyś przez 
jednego z drezdeńskich archi-
tektów działających w War-
szawie w osiemnastym wieku, 
wkrótce zmodernizowanego 
klasycystycznie. Dzisiaj odre-
staurowany pałac, zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz, im-
ponuje swoim pięknem. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Członkowie kół Wielkopol-
skiego Związku Inwali-

dów Narządu Ruchu w Śro-
dzie Wielkopolskiej, Poznaniu i 
Owińskach 25 sierpnia uczest-
niczyli w tradycyjnym, osiem-
nastym już pikniku integracyj-
nym w Gospodarstwie Agro-
turystycznym państwa Sierań-
skich w Lutyni koło Nowego 
Miasta nad Wartą. 

Obecni byli m.in. Bartosz Wie-
liński, sekretarz Powiatu Średz-

kiego i Mirosława Rynowiec-
ka, prezes Zarządu Głównego 
WZINR w Poznaniu. Były liczne 
i atrakcyjne konkursy zabawo-
wo-rehabilitacyjne i tańce przy 
orkiestrze na żywo. Zwycięzcom 
konkursów wręczono dyplomy 
i upominki. Późnym wieczorem 
uczestnicy pikniku wyjeżdżali do 
domów pełni wrażeń z pobytu w 
malowniczej Lutyni.

JERZY SKROBISZEWSKI
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W malowniczej
Lutyni
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Jeśli bliska Tobie osoba ma problemy:

�  z zapamiętywaniem informacji

�  z odtwarzaniem zapamiętanych treści

�  czuje się zagubiona

�   okazuje cechy pobudzenia ruchowego lub słownego

Może to choroba Alzheimera, a może łagodne zaburzenia pamięci?

TRZEBA TO ZDIAGNOZOWAĆ!
Zapraszamy na bezpłatne wstępne konsultacje neurologiczne

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im.  dr n.  med.  Hanki  Hertmanowskiej

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

tel. 61-863-00-68 lub 506-444-900 

(w godz. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku)

www.hertmanowska.pl

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com


