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Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych w 2019 roku 
przeznaczy blisko 5,2 miliona 
złotych na likwidację barier 
architektonicznych i trans-
portowych w województwie 
wielkopolskim. Wsparcie fi -
nansowe zostanie udzielone 
w ramach programu „Wyrów-
nywanie różnic między re-
gionami III”, z którego można 
uzyskać między innymi refun-
dację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej.

Dzięki dofi nansowaniu ze 
środków PFRON w Wielkopol-
sce, na łączną kwotę 3,8 milio-
na złotych, zakupionych zosta-
nie 40 mikrobusów oraz 3 au-
tobusy przystosowane do prze-
wozu osób z niepełnosprawno-
ściami. Pojazdy, jak informuje 
PFRON, trafi ą do 43 wielkopol-
skich placówek zajmujących się 
aktywizacją zawodową i spo-
łeczną osób z niepełnospraw-
nościami – w tym do warszta-
tów terapii zajęciowej, domów 
pomocy społecznej, specjal-
nych ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, szkół integra-
cyjnych i przedszkoli.

PFRON przeznaczy ponadto 
ponad 620 tysięcy złotych na li-
kwidację barier architektonicz-
nych w 15 urzędach, placów-
kach edukacyjnych i środowi-

Oddział Wielkopolski Pań-
stwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych informuje o moż-
liwości składania wniosków 
o dofi nansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Ak-
tywny Samorząd”. Program 
ten daje możliwość otrzyma-
nia fi nansowego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi między innymi na zakup 
skutera elektrycznego czy do-
fi nansowania kosztów na-
uki (pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyż-
szym). 

Celem programu „Aktyw-
ny Samorząd” jest udzielenie 
pomocy fi nansowej osobom z 
niepełnosprawnościami w: li-
kwidacji barier transporto-
wych, uzyskaniu prawa jaz-
dy, zakupie i montażu oprzy-
rządowania do posiadanego 
samochodu, zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowa-
nia, zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania technicz-
ne. Co ważne, program stwa-
rza również możliwość uzy-
skania pomocy w utrzymaniu 
aktywności zawodowej przez 
zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej. 

Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych informuje o 
uroczystej inauguracji sie-
demnastej edycji ogólnopol-
skiego konkursu plastycz-
nego „Sztuka Osób Niepeł-
nosprawnych”. Tegoroczna 
edycja konkursu odbędzie 
się pod patronatem honoro-
wym Małżonki Prezydenta RP 
Agaty Kornhauser-Dudy. W 
konkursie mogą brać udział 
uczestnicy warsztatów tera-
pii zajęciowej, środowisko-
wych domów samopomocy 
oraz niepełnosprawni miesz-
kańcy domów pomocy spo-
łecznej z całego kraju.

Temat tegorocznej edycji 
konkursu brzmi: „Podróże mo-
ich marzeń”. Został wyłoniony 
w drodze głosowania spośród 
propozycji nadesłanych przez 
placówki rehabilitacyjno-te-
rapeutyczne biorące udział w 

skowych domach samopomo-
cy. W Lesznie zostanie utwo-
rzony nowy warsztat terapii za-
jęciowej z dofi nansowaniem 
PFRON w wysokości 532 tysię-
cy złotych. Dodatkowo 7 powia-
tów w Wielkopolsce realizować 
będzie zadania wspierające ak-
tywizację zawodową osób z 
niepełnosprawnościami, co da 
możliwość utworzenia nowych 
stanowisk pracy dla osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Program „Wyrównywanie 
różnic między regionami” ma 
na celu wsparcie działań i ini-
cjatyw ukierunkowanych na 
wzmocnienie aktywności za-
wodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami, mię-
dzy innymi przez likwidację ba-
rier architektonicznych i trans-
portowych oraz tworzenie 
przyjaznych osobom z niepeł-
nosprawnościami miejsc pracy. 

Program stosuje zasadę 
zwiększonej koncentracji środ-
ków w wybranych regionach i 
zadaniach w taki sposób, aby 
fi nansowane działania możli-
wie szybko przyniosły zakła-
dane rezultaty. Dzięki wsparciu 
PFRON, udzielanemu różnym 
podmiotom w ramach wspo-
mnianego programu, osoby z 
niepełnosprawnościami wyka-
zują większą aktywność zawo-
dową i społeczną. Oprac. KK. 

Mniej barier
w Wielkopolsce

ubiegłorocznej edycji konkur-
su. Pomysłodawcą tematu te-
gorocznej edycji konkursu jest 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Sławnie. 

Celem ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Sztu-
ka Osób Niepełnosprawnych” 
jest prezentacja i promocja 
uzdolnień twórczych osób z 
różnymi rodzajami oraz stop-
niami niepełnosprawności, 
promocja form rehabilitacji i 
terapii realizowanych w pla-
cówkach terapeutycznych i 
domach pomocy społecznej, a 
także przeciwdziałanie izola-
cji i wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych. 

Nadesłane na konkurs pra-

ce będą oceniane w nastę-
pujących kategoriach: malar-
stwo i witraż, rysunek i grafi -
ka, tkanina i aplikacja, rzeź-
ba kameralna i płaskorzeźba 
oraz fotografi a. W każdej ka-
tegorii przewidziano trzy na-
grody pieniężne dla placówek 
zgłaszających prace (nagroda 
za pierwsze miejsce – 6 tysię-
cy złotych, nagroda za drugie 
miejsce – 5 tysięcy złotych, na-
groda za trzecie miejsce – 4 ty-
siące złotych), a także nagrody 
indywidualne dla autorów naj-
lepszych prac. 

– Jestem przekonana, że ar-
tyści zabiorą nas w podróż 
po świecie swojej wyobraź-
ni, podzielą się swoją niezwy-
kłą wrażliwością i marzenia-

mi. Wielki fenomen sztuki nie-
profesjonalnych artystów po-
lega na odwoływaniu się do 
emocji i budowaniu nastroju. 
Prace nadsyłane na konkurs 
charakteryzuje niepowtarzal-
ność i oryginalność. Obcowa-
nie z tymi pracami budzi żywe 
emocje i dostarcza szczerych 
wzruszeń – mówi Marlena 
Maląg, prezes Zarządu PFRON. 

Prace na tegoroczną edycję 
konkursu należy nadsyłać do 
31 lipca. Dokładne informa-
cje można uzyskać w oddzia-
łach wojewódzkich PFRON, 
które przeprowadzą etapy re-
gionalne konkursu. Najlepsze 
prace zostaną zakwalifi kowa-
ne do etapu ogólnopolskiego. 
Oprac. KK. 

Temat: podróże marzeń

– W 2019 roku w programie 
„Aktywny Samorząd” wprowa-
dzone zostały zmiany oczeki-
wane przez środowisko osób z 
niepełnosprawnościami. Rów-
nież osoby z dysfunkcjami słu-
chu mają możliwość ubiega-
nia się o dofi nansowanie ze 
środków PFRON. Na realizację 
programu w 2019 roku PFRON 
przeznaczył blisko 30% więcej 
środków w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. Powiaty otrzy-
mały 100% środków, o które 
wnioskowały – informuje Anna 
Skupień, dyrektor Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON. 

Przypomnijmy, że wsparcie 
w ramach programu „Aktywny 
Samorząd” obejmuje poszcze-
gólne moduły oraz obszary, z 
którymi można zapoznać się 
na stronie internetowej www.
pfron.org.pl oraz w powiato-
wych centrach pomocy rodzi-
nie i miejskich ośrodkach po-
mocy rodzinie. 

Wnioski o dofi nansowanie 
należy składać w PCPR-ach 
lub MOPR-ach właściwych dla 
miejsca zamieszkania do 31 
sierpnia bieżącego roku, a w 
przypadku ubiegania się o do-
fi nansowanie kosztów nauki – 
do 10 października bieżącego 
roku. Oprac. KK. 

„Aktywny 
Samorząd”
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Z inicjatywy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecz-

nych 23 maja po raz kolejny 
odbył się w Poznaniu Dzień 
Osób z Niepełnosprawno-
ścią pod hasłem: „Żyj ak-
tywnie!”. Celem wydarzenia 
było udzielanie przez przed-
stawicieli instytucji publicz-
nych i organizacji pozarzą-
dowych osobom z niepeł-
nosprawnościami informa-
cji, między innymi na temat 
ulg, uprawnień, możliwości 
kształcenia, podjęcia pracy 
zawodowej czy udogodnień 
architektonicznych.

Partnerem wydarzenia był 
Oddział Wielkopolski Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON), Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Pozna-
niu (UEP), Wielkopolski Od-
dział Wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia (NFZ) i 
Rzecznik Praw Pacjenta. W 
Centrum Edukacyjnym Usług 
Elektronicznych UEP przy ul. 
Towarowej 55 na zaintereso-
wanych czekały stoiska in-
formacyjne, wykłady i pre-
zentacje zaproszonych gości 
oraz dyskusje. Była również 
możliwość wykonania bez-
płatnego pomiaru cukru we 
krwi i ciśnienia. 

Swoje stoisko miał Oddział 
Wielkopolski PFRON, Wiel-
kopolski Oddział Wojewódz-
ki NFZ, Uniwersytet Ekono-
miczny, Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza, Uniwersy-
tet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego, Komenda Wo-
jewódzka Policji w Poznaniu, 
Fundacja Aktywizacji Za-
wodowej Osób z Niepełno-
sprawnością FAZON, Urząd 
Miasta Poznania, Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Pomost” 
Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną – Koło w 
Poznaniu, Fundacja „Szan-
sa dla Niewidomych”, Stowa-
rzyszenie Sportowo-Rehabi-
litacyjne „Start”, Polski Zwią-
zek Bocci, Fundacja Pomocy 
Osobom Niesłyszącym TON i 
Fundacja „Tyfl ologika”. 

W części wykładowej przy-
gotowano między innymi 
ciekawą prezentację na te-
mat wsparcia pracowników 
z niepełnosprawnościami 
przez PFRON. Uczestnicy 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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spotkania zapoznali się z 
charakterystyką trzech pilo-
tażowych programów PFRON 
– „Stabilne Zatrudnienie”, 
„Absolwent” i „Praca-Inte-
gracja”. Pracodawcy, którzy 
odwiedzili stoisko Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON mo-
gli natomiast dowiedzieć się 
o korzyściach wynikających 
z zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnościami. 

W części aktywizującej 
osoby z niepełnosprawno-
ściami dały pokaz gry w boc-
cię. Boccia, uważana za dys-
cyplinę paraolimpijską, to 
coraz popularniejszy sport 
wśród osób z niepełnospraw-
nościami, głównie ze wzglę-
du na walory rehabilitacyjne 
i sportowe. 

Na uczestników wydarze-
nia czekały ponadto bezpłat-
ne broszury informacyjne, a 
także wydany w 2019 roku z 
inicjatywy ZUS i PFRON „In-
formator dla osób z niepełno-
sprawnością”, który zawiera 
przydatne wiadomości, m.in. 

RZETELNA INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aktywni w pracy 
i w życiu społecznym
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Stoisko Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porad informacyjnych udziela przedstawicielka Fundacji 
„Aktywizacja”. 

na temat warunków nabycia 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy czy zasad orzekania 
o niezdolności do pracy. Dla 
zainteresowanych chętnych 
dostępny był także poradnik 

ZUS pod tytułem: „Jak żyć z 
niepełnosprawnością wzro-
ku”, w którym można prze-
czytać m.in. inspirujące hi-
storie życia osób z dysfunk-
cjami wzroku. 
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54 wolontariuszy z tere-
nu powiatu poznań-

skiego otrzymało w ponie-
działek 17 czerwca statu-
etki z symbolem serca za 
szczególne zaangażowanie 
w działalność charytatyw-
ną, a także za wrażliwość 
i nieustającą potrzebę nie-
sienia pomocy innym. Sta-
tuetki wręczył Jan Grab-
kowski, starosta poznański 
podczas jedenastej gali wo-
lontariatu.

Promocja idei wolonta-
riatu ma kluczowe znacze-
nie w kształtowaniu właści-
wych postaw społecznych, 
zwłaszcza w uwrażliwia-
niu na los pokrzywdzonych, 
chorych, niepełnosprawnych 
i starszych. Działające na te-
renie powiatu poznańskie-
go organizacje pozarządo-
we, kluby honorowych daw-
ców krwi oraz nieformalne 

We wrześniu tego roku do-
biega końca czteroletnia 

kadencja Powiatowej Spo-
łecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych przy Sta-
roście Poznańskim. W związ-
ku z tym ogłoszony został na-
bór na członków Rady na-
stępnej kadencji. Kandydatów 
mogą zgłaszać działające na 
terenie powiatu poznańskie-
go organizacje pozarządowe 
oraz jednostki samorządu te-
rytorialnego (gminy). Termin 
zgłoszeń upływa 12 sierpnia.

Powiatowa Społeczna Rada 
do spraw Osób Niepełno-
sprawnych jest organem opi-
niodawczo-doradczym Staro-
sty. Do zadań członków Rady 
należy: inspirowanie przedsię-
wzięć zmierzających do inte-
gracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz 
do realizacji ich praw, opinio-
wanie projektów powiatowych 
programów działań na rzecz 

Od sześciu lat na prze-
łomie maja i czerw-

ca  Urząd Gminy Rokietni-
ca zaprasza na wydarzenie 
pod nazwą „Rokietnickie In-
tegracje”. Tu mile widzia-
ny jest każdy bez względu 
na wiek, płeć, sprawność fi -
zyczną czy intelektualną. W 
tym roku spotkanie wypadło 
w przededniu Święta Matki.

Pogodny dzień rozpoczął 
się od konkurencji biegowych 
zaliczanych do Grand Prix 
im. Dominiki (o czym pisali-
śmy w czerwcowym wyda-
niu „Filantropa” na str. 10 i 11 
– przy. red.). Na starcie stanęli 
zarówno maratończycy jak i 
uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Roktar” w Barano-
wie, słuchacze Akademii Wie-
ku Dostojnego, przedszkolaki 
oraz rodzice z wózkami. Dy-
stanse i stopień trudności tras 
były tak zróżnicowane, aby 
każdy mógł pokonać wybra-
ny dystans. Udział w biegach 
dawał możliwość zdobycia 
pieczątki w „Rodzinnym Przy-
pieczętniku”. Komplet pie-
częci uprawniał do udziału w 
losowaniu nagrody głównej w 
postaci roweru.

W siłowni „Rosfi t” w Rokiet-
nickim Domu Kultury każdy 
mógł poczuć się jak strong-
man. Na pobliskim skwerze 
dzieci ćwiczyły rzuty do celu 
i slalom między pachołkami. 
Na stoisku „Roktaru” sprze-
dawano prace uczestników 
WTZ: pudełka na pamiątki i 
skarby, tace z wikliny i z drew-
na, osłonki na doniczki i wiele 
innych dzieł. Biblioteka Gmin-
na przygotowała kiermasz 
książki; tu za symboliczną 
kwotę można było kupić pre-
zent na wiele okazji. 

Tutaj też dzieci i starsi 
sprawdzali w konkursie swoją 
wiedzę na temat pszczół, ro-
ślin miododajnych i rodzajów 
miodu. Były nagrody za pra-
widłowe odpowiedzi i kolejne 
pieczątki w „Przypieczętniku”. 
Rozwiązywano ekologicz-
ne zagadki. Panie z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy rozdawały rośliny 
do przydomowych ogródków. 
By stać się posiadaczem mio-
dodajnej sadzonki wystarczy-
ło przynieść dwa kilogramy 
makulatury. Pisano wierszyki 
o pszczołach, malowano fan-
tazyjnie drewniane ule i fi gurki 
pszczół. Uczestnicy „Roktaru”, 
przebrani w stroje pszczół, 
tańczyli i śpiewali na integra-
cyjnej scenie o naszych brzę-
czących przyjaciołach.

Edukacyjnym celem impre-

grupy samopomocowe słu-
żą wsparciu osób i rodzin w 
skrajnie trudnej sytuacji ma-
terialno-bytowej. 

Tegoroczna gala wolonta-
riatu, organizowana przez 
Komisję Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Poznaniu, po raz 
kolejny pokazała, że chociaż 
ludzie w dzisiejszych cza-
sach są coraz bardziej zabie-
gani, nie brak i takich, którzy 
z pełnym oddaniem i zaan-
gażowaniem poświęcają się 
służbie społecznej. 

– Dzisiaj jest doskona-
ła okazja, aby docenić i po-
dziękować ludziom, którzy 
mają serca otwarte na dru-
giego człowieka. To wasza 
działalność, zaangażowanie, 
ale przede wszystkim wraż-
liwość, jaką nosicie w sobie 
sprawia, że innym żyje się 

lepiej. Czynienie dobra jest 
niezwykle ważne i za to do-
bro dzisiaj wam dziękujemy 
– powiedział starosta. 

Do wyróżnień zgłasza-
ły wolontariuszy organiza-
cje pozarządowe. Prośbę o 
ich rekomendację otrzyma-
ło łącznie 127 stowarzyszeń, 
towarzystw i klubów dzia-
łających na terenie powia-
tu poznańskiego. Wyróżnie-
ni wolontariusze na co dzień 
pomagają osobom z niepeł-
nosprawnościami, dzieciom 
i młodzieży z trudnościa-
mi szkolnymi oraz adapta-
cyjnymi, angażują się w ży-
cie sportowe klubów i szkół, 
są inicjatorami akcji charyta-
tywnych oraz przedsięwzięć 
ukierunkowanych na wy-
równywanie szans, prowa-
dzą warsztaty i zajęcia akty-
wizujące dla seniorów. 

Statuetki wraz ze starostą 
poznańskim wręczała Mał-
gorzata Halber, przewodni-
cząca Komisji Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia 
Rady Powiatu. Galę prowa-
dziła Marzena Fiedler, wice-
przewodnicząca tej Komisji. 
Wydarzenie uświetnił kon-
cert zespołu „Ogień”, który 
wykonał utwory muzyki pop. 
Ten dzień wolontariusze z 
pewnością będą długo pa-
miętać. Oprac. KK. 

osób niepełnosprawnych, oce-
na realizacji programów, opi-
niowanie projektów uchwał i 
programów przyjmowanych 
przez Radę Powiatu pod kątem 
ich skutków na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

Powiatowe rady do spraw 
osób niepełnosprawnych są 
powoływane i działają na pod-
stawie rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 25 marca 
2003 roku w sprawie organiza-
cji oraz trybu działania woje-
wódzkich i powiatowych spo-
łecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych. Pięcio-
osobowy skład Rady powołu-
je starosta spośród kandyda-
tów zgłoszonych przez działa-
jące na terenie powiatu orga-
nizacje pozarządowe oraz jed-
nostki samorządu terytorialne-
go (gminy). 

Kartę zgłoszenia kandyda-

ta na członka Powiatowej Spo-
łecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych zawie-
rającą pola do wypełnienia z 
danymi o kandydacie, tj. imię 
i nazwisko kandydata, ad-
res do korespondencji, adres 
e-mail, nazwę i adres organi-
zacji zgłaszającej kandydata, 
uzasadnienie zgłoszenia oraz 
oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na kandydowa-
nie i przetwarzanie danych 
osobowych, można pobrać ze 
strony internetowej www.po-
wiat.poznan.pl 

Zgłoszenia należy przesyłać 
pocztą na adres: Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu, Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia, 
ul. Słowackiego 8, 60-509 Po-
znań lub składać osobiście w 
kancelarii Starostwa – pokój 
030 (ul. Słowackiego 8). Decy-
duje data stempla pocztowego 
lub data wpływu. Oprac. KK. 

Służba 
słabszym

Nabór do Rady
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zy było przybliżenie życia i 
znaczenia pszczół oraz czy-
hających na nie wielu zagro-
żeń, m.in. środków owadobój-
czych, rolnictwa przemysło-
wego, zmian klimatycznych. 
O wszystkim opowiedział 
pszczelarz. Pokazał wnę-
trze ula, pozyskiwanie mio-
du, strój i akcesoria do pracy. 
Uświadomił, jak bardzo groź-
ne konsekwencje może mieć 
wymieranie pszczół dla czło-
wieka i jego upraw. 

Co godzinę z miejsca spo-

„ROKIETNICKIE INTEGRACJE”

W sadzie, wśród pszczół
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tkania odjeżdżał autobus do 
Przybrody, gdzie wśród sadu i 
pszczół oprowadzał nas prze-
wodnik. Chłonęliśmy widok i 
zapach tego miejsca, pozna-
liśmy brzęczące pracowni-
ce sadu, które tutaj zapylają 
drzewa owocowe i produkują 
miód. Dzięki nim mamy nie 
tylko jabłka, ale też cały ogrom 
innych darów natury. Każdy 
wyjazd do Przybrody groma-
dził dziesiątki chętnych. 

DARIA KRZYSZKOWIAK
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Do 15 sierpnia można nad-
syłać zgłoszenia do te-

gorocznej, czternastej edy-
cji konkursu „Lodołamacze” 
dla pracodawców wrażliwych 
społecznie. Konkurs ma za-
sięg ogólnopolski. Realizato-
rem jest Fundacja Aktywiza-
cji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych FAZON, którą zało-
żyła Polska Organizacja Praco-
dawców Osób Niepełnospraw-
nych. Projekt „Lodołamacze” 
jest dofi nansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Celem konkursu jest prze-
łamywanie stereotypów oraz 
uprzedzeń związanych z za-
trudnianiem osób z niepełno-
sprawnościami, integracja osób 
z różnymi rodzajami i stopniami 
niepełnosprawności, tworzenie 
szans na ich pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym, zachęta do 
tworzenia nowych miejsc pra-
cy dla osób z niepełnosprawno-
ściami i podnoszenie standar-
du istniejących już stanowisk. 
Organizatorzy pragną zainte-
resować konkursem szczegól-
nie tych pracodawców, którzy z 
problematyką zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami nigdy 
się nie zetknęli i zachęcić ich do 

Samodzielność i niezależ-
ność są niezwykle waż-

ne dla każdej osoby z nie-
pełnosprawnością. Aby oso-
ba z ograniczeniem spraw-
ności mogła z powodzeniem 
radzić sobie w codziennym 
życiu, niezbędne są trenin-
gi funkcjonalne oraz zajęcia 
z zakresu aktywnej rehabili-
tacji. Tego rodzaju wsparcie 
oferuje Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka „Podaj Dalej” 
w Koninie, która stworzyła 
kompleksowy program ak-
tywizujący osoby po urazie 
rdzenia kręgowego oraz po 
amputacjach i z innymi nie-
pełnosprawnościami narzą-
du ruchu.

Jest to projekt mieszkań tre-
ningowych, współfi nansowa-
ny ze środków PFRON oraz 
z wpłat 1% podatku na rzecz 
Fundacji. W mieszkaniach 
treningowych osoby z niepeł-
nosprawnością ruchową uczą 
się radzenia sobie w codzien-
nych sytuacjach i pokonywa-
nia ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności. 

Mieszkania są w pełni do-
stępne dla osób z niepełno-
sprawnościami. W projekcie 
mogą brać udział osoby peł-
noletnie, które chcą udosko-

Prawdziwe modelki i praw-
dziwych modeli moż-

na było podziwiać w piątek 
31 maja na terenie Warszta-
tu Terapii Zajęciowej Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” w Luboniu w powie-
cie poznańskim. Stroje były 
nietypowe, bo… ekologiczne, 
wykonane z różnego rodza-
ju przedmiotów codziennego 
użytku jak folie, tkaniny, ga-
zety, tektury, plastikowe bu-
telki i inne. 

Ten twórczy, nowatorski 
projekt wymyślili uczestni-
cy i terapeuci tego Warszta-
tu, aby przypomnieć, że trze-
ba dbać o środowisko natural-
ne oraz promować pozytyw-
ne postawy ekologiczne. Reali-
zacja projektu została sfi nan-
sowana ze środków własnych 
Stowarzyszenia „Wspólna Dro-
ga”. Osoby z niepełnospraw-
nościami pokazały potencjał 
swoich możliwości prezentu-
jąc gościom wydarzenia wła-
snoręcznie zrobione przebra-
nia. Nim spotkanie się odby-
ło, w placówkach rehabilitacyj-
no-terapeutycznych na terenie 

przełamywania oporów w tym 
temacie. 

Konkurs „Lodołamacze” pier-
wotnie był adresowany do pra-
codawców, instytucji i osób 
wspomagających proces zatrud-
niania osób z niepełnosprawno-
ściami, ale od 2017 roku mogą 
być do niego zgłaszani rów-
nież między innymi dziennika-
rze telewizyjni, radiowi, praso-
wi oraz internetowi podejmują-
cy w swoich materiałach temat 
niepełnosprawności i ukazujący 
osoby z niepełnosprawnościami 
jako pełnowartościowe, aktyw-
ne, twórcze, zasługujące na po-
wszechny szacunek. 

Kandydatów do tytułu „Lo-
dołamacze” można zgłaszać w 
następujących kategoriach: za-
trudnienie chronione, otwarty 
rynek pracy, instytucja, przyja-
zna przestrzeń, zdrowa fi rma i 
dziennikarz bez barier. Patronat 
honorowy nad konkursem obję-
ła Małżonka Prezydenta RP Aga-
ta Kornhauser-Duda. 

W ubiegłorocznej edycji kon-
kursu wzięły udział 294 fi rmy, a 
w ciągu 13 lat trwania konkursu 
– ponad 4500 fi rm. W 2018 roku 
kapituły konkursu przyznały po-
nad 73 nagrody i 33 wyróżnie-
nia. 

„Konkurs pokazuje – dzięki 
szczegółowym kategoriom – jak 
szeroki zakres może mieć spo-
łeczna odpowiedzialność. Lau-
reaci konkursu reprezentują naj-
wyższe standardy w obszarze 
wrażliwości na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością” – czy-
tamy na stronie internetowej 
www.lodolamacze.info.pl 

Tegoroczna edycja konkur-
su tradycyjnie przebiegać bę-
dzie w dwóch etapach – regio-
nalnym dla poszczególnych 
województw oraz centralnym. 
Dodatkowe informacje na te-
mat konkursu oraz formularze 
zgłoszeniowe znaleźć można 
na wyżej wspomnianej stronie. 
Oprac. KK. 

Dołącz do grona
„Lodołamaczy”

nalić własne umiejętności ży-
ciowe. Uczestnictwo jest bez-
płatne. Osoby z niepełno-
sprawnościami przyjeżdża-
ją do Konina na 12 lub 15 ty-
godni. Przez ten czas bio-
rą udział w rozmaitych tre-
ningach aktywności jak: za-
jęcia funkcjonalnej rehabili-
tacji adaptacyjnej (wzmac-
nianie ciała przez odpowied-
nio dobrane ćwiczenia), za-
jęcia sportowe (koszyków-
ka na wózkach, tenis stoło-
wy, boccia itp.), zajęcia trenin-
gu funkcjonalnego (uczest-
nicy poznają ćwiczenia, któ-
re będą mogli wykonywać sa-
modzielnie), zajęcia aktywnej 
rehabilitacji (nauka bezpiecz-
nego poruszania się na wóz-
ku inwalidzkim, przesiada-
nia się i pokonywania prze-
szkód), pływanie terapeu-
tyczne (z wykorzystaniem 
koncepcji Halliwick, które po-
zwoli na readaptację w wo-

dzie, naturalną pionizację, a 
także naukę i doskonalenie 
umiejętności pływania). Pro-
jekt obejmuje ponadto zaję-
cia z zakresu dbałości o wła-
sny wizerunek, a także umie-
jętności precyzowania celów 
zawodowych i życiowych.

Realizator projektu zapew-
nia wsparcie ze strony wy-
kwalifi kowanej kadry asy-
stentów, którzy będą poma-
gać uczestnikom w codzien-
nych czynnościach, w poko-
nywaniu barier i adaptacji w 
nowym środowisku. Informa-
cje na temat mieszkań trenin-
gowych znajdują się na stro-
nie internetowej Fundacji „Po-
daj Dalej”: https://podajda-
lej.org.pl/mieszkania-trenin-
gowe Dodatkowych udzie-
la Iwona Grześkowiak, tel. 
515  606  508, e-mail: iwona.
grzeskowiak@podajdalej.org.
pl Oprac. KK. 

Mieszkania
treningowe

Moda męska – oryginalne 
ubranie z tektury, styropianu, 

butelek plastikowych 
i opakowań po jajkach.

Projektanci wykorzystali też 
nakrętki, worki na śmieci i rolki 

po papierze toaletowym.
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powiatu poznańskiego trwało 
kompletowanie gadżetów, do-
pasowywanie, wycinanie, kle-
jenie, montaż, przymiarki…

„Eko-modę” prezentowali 
uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej w Luboniu, Owiń-
skach, Swarzędzu, Murowanej 
Goślinie, Drzązgowie i Barano-
wie oraz uczestnicy Domu Po-
mocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie. „Ekologom” towarzyszył 
kucyk o imieniu Zbój i osiołek 
o imieniu Karmel, z którymi 
osoby z niepełnosprawnościa-

mi szybko nawiązały pozytyw-
ną relację. 

„Eko, nie ego” – tak brzmia-
ło jedno z haseł tego spotka-
nia. Uczestnicy WTZ „Wspólna 
Droga” dostarczyli odwiedza-
jącym wiedzy na temat szero-
ko pojętej ekologii. Można było 
dowiedzieć się m.in. w jaki 
sposób dać ubraniom „drugie 
życie” (dzięki akcjom organi-
zowanym przez duże sklepy 
odzieżowe, a także dzięki ini-
cjatywie mieszkańców miast, 
możliwa jest wymiana rzeczy 

„EKO-MODA”, CZYLI TWÓRCZY PROJEKT WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „WSPÓLNA 
DROGA” W LUBONIU

Strojni w folie, 
gazety, tektury…

bez ich wyrzucania, organizo-
wane są zbiórki dla potrzebu-
jących, a także wydarzenia ad-
resowane do osób, które chcą 
„dać ubraniom drugie życie” 
– np. „Babi Targ” w Poznaniu). 

Pokazowi mody ekologicz-
nej towarzyszyło tworzenie 
eko-sadzonek, prezentacja 
ekologicznych kosiarek, wyko-
nywanie eko-maskotek, pchli 
targ. Ciekawostką była m.in. 
informacja, że projektanci za-
czynają wykorzystywać plastik 
i metalowy złom do tworzenia 
biżuterii oraz akcesoriów. Stel-

la McCartney, brytyjska projek-
tantka mody i kostiumografka 
stworzyła plecaki z wyłowio-
nych z Oceanu śmieci. 

Podejście różnych społe-
czeństw do kwestii ekolo-
gii zaczyna się zmieniać. Ale 
chociaż mamy coraz większą 
świadomość, do czego prowa-
dzi zanieczyszczanie środowi-
ska, wciąż w lasach i parkach 
czy w okolicach jezior można 
natknąć się na pozostawione 
puste plastikowe butelki lub po 
prostu na górę śmieci. 

KAROLINA KASPRZAK
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Uczestnicy WTZ „Wspólna Droga” – gospodarze wydarzenia pod 
nazwą „Eko-Moda” promującego pozytywne postawy ekologiczne.

Miło karmić osła…

Pchli targ używanych ubrań. Swój urok i wdzięk prezentuje panna młoda.
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22 maja w Doruchowie 
odbyła się majówka dla 

uczestników warsztatów te-
rapii zajęciowej i środowisko-
wych domów samopomocy, 
zorganizowana przez Funda-
cję Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie’’ 
w Kaliszu i miejscowy WTZ. 

W spotkaniu wzięło udział 
14 ośrodków z południowej 
Wielkopolski i zaproszeni go-
ście z gminy Doruchów oraz 
powiatu ostrzeszowskiego. 
Najważniejszym wydarzeniem 
majówki był konkurs na naj-

Seniorzy z gminy Kleszcze-
wo na kolejnych zajęciach 

warsztatowych w sali Ośrodka 
Kultury, organizowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
wykonywali portmonetki oraz 
etui do okularów i telefonów 
komórkowych. Z fi lcu kroili 
wzory, kolorowymi nićmi zszy-
wali je ozdobnym ściegiem. 

Warsztaty miały istotne zna-

czenie integracyjne i uspraw-
niające. Seniorzy pracowali z 
przyjemnością, czerpiąc satys-
fakcję z tworzenia przydatnych 
i estetycznych przedmiotów. 
Warsztaty są realizowane w pro-
jekcie dotowanym przez Wójta 
Gminy Kleszczewo, zatytułowa-
nym: „Aktywny senior w gminie 
Kleszczewo”.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

ładniejsze wiosenne przebra-
nia. 

I miejsce zdobył Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Pisarzo-
wicach, II – WTZ w Ostrze-
szowie i III – WTZ w Krotoszy-
nie. Nagrody ufundowali lokal-
ni przedsiębiorcy i Stanisław 
Bronz, prezes Fundacji „Miło-
sierdzie’’ w Kaliszu. 

Przygrywał dyskotekowo DJ 
Damian. Miło było spotkać się i 
bawić w szerszym gronie.

MAGDALENA 
WOJCIECHOWSKA

Wiosennie
i dyskotekowo
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Praktyczna twórczość
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Na macie VII Mistrzostw 
Polski Osób Niepełno-

sprawnych w Judo w Lubo-
niu koło Poznania stanę-
ło 9 czerwca blisko 150 za-
wodników z różnych miast, 
m.in. z Gdańska, Słupska, 
Elbląga, Konina, Gliwic, By-
tomia. Gospodarzem   była 
Akademia Judo Poznań, 
która wystawiła 39 zawod-

ników, uczniów i absolwen-
tów szkół specjalnych nr 
101,103 i 107 w Poznaniu.

Mistrzostwa sponsorowa-
li: Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego i 
Akademia Judo Poznań. Za-
wodnicy, którzy przybyli do 
Lubonia, różnili się stażem 

MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JUDO W LUBONIU

Zwycięzcą był każdy
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w treningach, wiekiem i nie-
pełnosprawnościami, dlate-
go podzielono ich na 24 gru-
py. Oprócz udziału w zawo-
dach indywidualnych każdy 
zawodnik walczył o punkty 
dla swojej drużyny i o tytuł 
drużynowego mistrza Polski. 

Wola walki i zwycięstwa 
była ogromna, a zawody nie-

zwykle emocjonujące. Każ-
dej drużynie towarzyszyła 
grupa wiernych kibiców, któ-
rych doping było słychać od 
pierwszej do ostatniej minu-
ty zawodów, trwających bli-
sko pięć godzin. Dzięki nie-
zwykłym mistrzostwom każ-
dy zawodnik mógł pokazać 
swoje sportowe umiejętno-
ści, które zdobył dzięki trud-
nym treningom. 

Akademia Judo Poznań po 
raz VII została drużynowym 
Mistrzem Polski. A oto zwy-
cięzcy indywidualni:

Gabriela Krzyszkowiak – 
złoty medal i tytuł mistrzy-
ni Polski; 

Marcin Gierlak, Aleksan-
der Pietroń i Adrian Pawłow-
ski – srebrne medale i tytuły 
wicemistrzów Polski; 

Angelika Stachowiak i Ju-
lia Majewska – srebrne me-
dale i tytuły wicemistrzyń 
Polski;

Michał Wolski, Małgorzata 
Kozłowicz, Arkadiusz Szym-
kowiak i Iwo Ziętek – meda-
le brązowe.

Gratulujemy każdemu, kto 
w tę upalną niedzielę stanął 
w Luboniu do walki o swo-
je marzenia. Prawa prawdzi-
wych zawodów są takie, że 
nie każdy stanie na podium, 
ale zwycięzcą jest każdy, kto 
się nie poddał i walczył do 
końca najlepiej jak umiał.

DARIA KRZYSZKOWIAK
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1 czerwca na terenie Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kozie-

głowach w powiecie poznań-
skim zorganizowano festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Atrak-
cjami były zabawy rozwijają-
ce, foto budka, foto ramka, za-
jęcia plastyczno-artystyczne 
z językiem niemieckim. Orga-
nizatorem wydarzenia był Za-
rząd Osiedla Leśnego w Kozie-
głowach, Sołectwo Koziegłowy 
oraz Spółdzielnia Mieszkanio-
wa imienia 23 Lutego w Kozie-
głowach. 

– W tym roku postanowili-
śmy zorganizować jeden wspól-
ny festyn dla dzieci mieszkają-
cych na osiedlu Leśnym i w so-
łectwie Koziegłowy. Przez kil-
ka godzin dzieci mogły korzy-
stać z licznych atrakcji. Maluchy 
mogły pojeździć na kucykach, 
zobaczyć, na czym polega pra-
ca straży pożarnej i gminnej. Po-
licja miała swój tor przeszkód, 
na którym dzieci mogły spró-
bować swoich sił – powiedziała 
Agnieszka Dudziak, radna Gmi-
ny Czerwonak.

Liczna grupa osób z róż-
nymi niepełnosprawno-

ściami z terenu powiatu po-
znańskiego 12 czerwca już 
po raz siedemnasty spo-
tkała się w Puszczykowie 
na sportowych zawodach 
sprawnościowych „Mal-
ta Strong”, zorganizowa-
nych przez działający w tej 
miejscowości Dom Pomocy 
Maltańskiej Fundacji Pol-
skich Kawalerów Maltań-
skich „Pomoc Maltańska”. 
Organizację wydarzenia 
wsparł fi nansowo Powiat 
Poznański, Miasto Puszczy-
kowo oraz Zgromadzenie 
Ducha Świętego.

Tradycyjnie na terenie Pa-
rafi i pw. św. Józefa Oblubień-
ca NMP przeprowadzono 
konkurencje sprawnościowe 
jak: wyciskanie szpuli (pod-
noszenie ponad głowę drew-
nianej szpuli, a następnie 
postawienie jej na ziemi), 
dramat barmana (toczenie 
metalowej beczki), wyrzut 
lekarski siłacza (zadanie to 
polegało na najdalszym rzu-
cie w przód piłki lekarskiej o 
wadze 4 kilogramów), prze-
rzucanie opony od cięża-
rówki czy bieg z ciężarem. 

W „Malta Strong” udział 
wzięły głównie osoby z nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną – uczestnicy placó-
wek terapeutycznych z te-
renu powiatu poznańskiego, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Fundacji „Pomoc Maltań-
ska” w Poznaniu, Dziennego 
Ośrodka Adaptacyjnego nr 
1 w Poznaniu i wychowan-
kowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w 
Jastrowiu. 

Przyjechały więc warsz-
tatowe reprezentacje z 
Owińsk, Konarzewa, Otusza, 
Mosiny, Drzązgowa, Barano-
wa, Pobiedzisk, Kórnika, Lu-
bonia, Murowanej Gośliny, 
Swarzędza, wspomnianego 
Poznania i Jastrowia. W tym 
roku drużyny, prócz wysiłku 
i zaangażowania w konku-
rencje, musiały stawić czoła 
także ogromnemu upałowi.

Strongmenom towarzy-
szyła pielęgniarka, która w 
sytuacji pogorszenia samo-
poczucia udzielała wspar-
cia w punkcie pomocy me-
dycznej. Wszyscy dzielnie 
dotrwali do końca, a zawody 
dały uczestnikom mnóstwo 
radości i satysfakcji. 

Jak zwykle kibicowali oso-
bom z niepełnosprawno-
ściami zaproszeni goście 
– wśród nich Andrzej Bal-
cerek, burmistrz Puszczy-
kowa, Elżbieta Bijaczewska, 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, Katarzyna Hey-
del, przedstawiciel Związku 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich, ksiądz Marek Smyk, 
proboszcz Parafi i pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w 
Puszczykowie, kierownicy i 
dyrektorzy placówek, przed-
stawiciele mediów. 

W zmaganiach siłaczy 
najlepsza okazała się dru-
żyna z SOS-W w Jastrowiu i 
SOS-W im. Janusza Korcza-
ka w Mosinie. Najlepszych 
uhonorowano pucharami. 
Pozostali otrzymali nagrody 

Żeby jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić dzieciom spędzenie cza-
su, w pomoc zaangażowało się 
Stowarzyszenie „Lepsza Gmi-
na Czerwonak”, które przygoto-
wało łamigłówki. Z kolei przed-
stawicielki Klubu Kobiet Aktyw-
nych zajęły się malowaniem 
dzieciom twarzy. Rodzice mogli 
spędzić aktywnie czas ze swo-
imi dziećmi. 

– Na co dzień jesteśmy zaję-
ci pracą, domem i innymi obo-
wiązkami. Takie zintegrowa-
ne przedsięwzięcie jest dobrym 
pomysłem, dzieci są szczęśliwe 
bo mają w jednym miejscu wie-
le atrakcji. Mojemu synkowi naj-
bardziej podobało się zjeżdżanie 
z dmuchanej zjeżdżalni i pluska-
nie w dmuchanym basenie. Dla 
nas był to miło spędzony czas 
– powiedziała pani Agnieszka, 
mama 3-letniego Igora. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się również maskotka 
panda, która przyjechała znad 
morza, koziołek z Lecha Poznań 
oraz gminny fl aming. 

STANISŁAW FURMANIAK

Dzień dla dzieci
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Pamiątkowe zdjęcie z pandą.

Puszczanie baniek mydlanych.
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ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE „MALTA STRONG” W PUSZCZYKOWIE

Siłacze na start! 
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rzeczowe oraz pamiątkowe 
dyplomy. 

Kolejna edycja zawodów 
„Malta Strong” przeszła do 
historii. I kolejny raz okaza-
ła się wyjątkowa, gdyż dzię-
ki temu wydarzeniu społecz-
ność powiatu poznańskiego 
dowiedziała się o potrzebie 
aktywności sportowej i moż-
liwościach osób z ograni-
czeniami sprawności. 

Do gromadzonych przez 
uczestników trofeów dołą-
czyły następne. Z dumą za-
prezentują je swoim rodzi-
com, przyjaciołom oraz zna-
jomym uświadamiając ich, 
że ludzie z niepełnospraw-
nościami mają w sobie wiel-
ką siłę – siłę konsekwencji, 
uporu wewnętrznego i mo-
tywacji. 

KAROLINA KASPRZAK
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Od czasu wycieczki na-
szych uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Pobiedziskach do 
Owińsk minęły już prawie 
dwa miesiące, ale tę wypra-
wę zawsze będziemy wspo-
minać. 

Zwiedzaliśmy tam Park 
Orientacji Przestrzennej, 
który jest częścią Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach. 

Jest to miejsce, w którym 
mogliśmy – tak jak dzieci – 
bawić się, wygłupiać, śmiać 
się i doświadczać różnych 
przyrządów. Był tam na przy-
kład: karylion ziemny, czyli 
system ziemnych dzwonów 
rurowych, ślizg liniowy, pa-
jęczyny, tory przeszkód, la-
birynty. Wszystko bardzo 
zadbane w pięknym parku, 
służące nauce i rehabilitacji 
młodych ludzi, którzy nie wi-
dzą. Zwiedzieliśmy też pięk-
ny kościół pod wezwaniem 
świętego Jana Chrzciciela.

Dla dzieci,
które nie widzą
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Potem odwiedziliśmy na-
szych znajomych w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej w 
Owińskach. Oprowadzała 
nas pani Asia. Najbardziej 
podobała się nam pracow-
nia odlewu świec i sala do-
świadczania świata z łóż-
kiem wodnym i światełkami. 
Na koniec usiedliśmy przy 
wspólnym stole, rozmawia-
liśmy i zajadaliśmy ciasto 
upieczone przez uczest-
ników WTZ. Na pamiąt-
kę zostaliśmy obdarowani 
świecami. Dziękujemy za 
serdeczną gościnę.

GRZEGORZ NIEŁACNY
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH
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W pierwszym tygodniu 
czerwca zostaliśmy 

zaproszeni przez rodziców 
naszego kolegi Adama do 
ich gospodarstwa w Węgle-
wie. Pojechaliśmy z same-
go rana. Przywitały nas psy 
i koty. A z daleka biegające 
kury i kaczki.

W domu były koty, ale nie 
byle jakie. Prawdziwe bry-
tyjskie. Ogromne, puszyste, 
niebiesko-szare i trochę się 
nas bały, bo byliśmy głośno, 
ale dały się pogłaskać. Mia-
ły żółte oczy. Jeszcze milsze 
w dotyku okazały się króliki. 
Potem poszliśmy do chlewi-
ków. Widzieliśmy małe pro-
siaki z mamą. Na koniec wi-
dzieliśmy wolierę z ozdob-
nymi ptakami.

Gospodarstwo 
wśród pól
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Na podwórku stało dużo 
maszyn rolniczych. Całe go-
spodarstwo otoczone jest 
polami. Było gościnnie, za co 
bardzo dziękujemy pani Gra-
żynie Kaźmierczak. 

AMANDA KRZYSZCZAK 
FILIP ŁAGODZIŃSKI

UCZESTNICY WTZ W POBIEDZISKACH
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27 maja pojechaliśmy ele-
gancko ubrani z naszego 

ŚDS „Iskra” do klubu „Hyćka” na 
Świętym Marcinie na imprezę 
z okazji dnia mamy. Były też 
nasze występy, śpiewali Julia 
Szczepaniak, Marcin Tyrcha, Fi-
lip Grześ, Anastazja Kamińska, 
Asia Smelka, Kasia Stachowiak, 
Kasia Bresińska i ja, a Małgosia 
Kobylińska grała na fl ecie.

Terapeutki podały nam kwia-
ty, sztuczne tulipany zrobione 
z fi lcu, które daliśmy naszym 
mamom. Dziękujemy Marci-
nowi Książakowi za wspaniały 
występ. Mamy i tatusiowie byli 
bardzo zadowoleni. 

WERONIKA 
BANDACHOWSKA

Śpiewałam dla mam na wy-
stępie w klubie „Hyćka”. 

Była przepyszna kawa, herbata 
i drożdżówki.

Podobał mi się mój występ i 
moje śpiewanie. Ja byłam z moją 
ciocią Marzeną. Inni też śpiewa-
li. I rysowaliśmy. Było pięknie. 

MAGDALENA BRYL 

Wszyscy śpiewali i rysowali 
kwiaty i drzewko szczę-

ścia swoimi kredkami na kart-
kach. Rozdaliśmy kwiatki na-
szym mamom i ojcom. 

Podobało się im. Była dobra 
zabawa. Wszystkiego najlep-
szego kochani rodzice, dobrego 
zdrowia i żebyście byli szczęśli-
wi i zawsze uśmiechnięci.

MACIEJ ZANDECKI

Teatr Animacji w Pozna-
niu staje się miejscem 

otwartym na widzów o wy-
jątkowych potrzebach. W ra-
mach spektaklu „Zmysłowi-
sko – Nic, Dzika Mrówka, 
Adam i Ewa” w reżyserii Ewy 
Marii Wolskiej, który miał 
premierę 25 stycznia, teatr 
proponuje wejście w sytu-
ację, w której widz pozba-
wiony jest zmysłu wzroku. 

Jak to możliwe? Poprzez 
zasłonięcie oczu opaską i 
użycie słuchawek jest on sta-
wiany w pozycji osoby nie-
widomej. Jednocześnie oso-
ba z dysfunkcją wzroku jak 
i widząca są traktowane na 
równi. Na tym właśnie po-
lega wyjątkowość projek-
tu „Zmysłowisko”. Widz te-
atralny startuje z tego same-
go poziomu – ma zasłonięte 
oczy i możliwość odczuwa-
nia historii innymi zmysła-
mi. Stąd zapewne określenie 
„zmysłowisko” – jako miej-
sce czy przestrzeń, w któ-
rej zmysł wzroku nie jest ko-
nieczny; pełen odbiór umoż-
liwiają inne zmysły. W jaki 
zatem sposób niewidomy 
może odbierać spektakl te-
atralny? 

Twórcy Teatru Animacji 
stworzyli spektakl, w którym 
wszystkiego, co jest w nim 
ważne, można doświadczyć 
za pomocą przede wszyst-
kim słuchu. Jednak różni 
się to znacznie od audiode-
skrypcji. Jak inaczej przeka-
zać historię początku świa-
ta? Jak pobudzić zmysły, żeby 
widz nie czuł się rozczaro-
wany? Można zadziałać ru-
chem powietrza, zapachem, 
a także dźwiękiem, który nie 
jest słowem. Wszystkie te 
elementy tworzą przestrzeń, 
w której widz pozna bohate-
rów: najpierw usłyszymy Nic, 
potem wgramoli się Dzika 
Mrówka, a dalej odnajdą się 
Adam i Ewa (nie bez przygód 
i nieporozumień). 

Historia rozgrywająca się 
w spektaklu daje dużo moż-
liwości, mimo braku czę-
ści wizualnej. Aktorzy uży-
wają specjalnego urządze-
nia – mikrofonu binauralne-
go (z łac. bi – podwójny, au-
ris – ucho). Poruszają się wo-
kół niego, co stwarza wraże-
nie, że dźwięk w słuchaw-
kach zbliża się i oddala. Raz 
można usłyszeć Nic szepczą-
cego „na ucho”, a potem na-
wołującego z daleka Ada-
ma. Jest to przyjemne odczu-
cie i zupełnie zmienia od-
biór tego, co proponują swo-
im głosem aktorzy. Tutaj na-

Tulipany z fi lcu
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leży wspomnieć, że wykona-
li oni niezwykłą pracę. Każ-
dy z bohaterów jest indywi-
dualny, czasem towarzyszy 
im nawet zapach, który do-
daje charakteru. Ich losy pro-
wadzą widza przez teren ko-
goś o imieniu Nic – stwarza 
to okazję do wielu gier słow-
nych, prowadzących do py-
tań o istotę świata. Nie oby-
wa się bez momentów za-
bawnych.

Gdy doświadczałam „Zmy-
słowiska” po raz pierwszy, 
uderzyła mnie mnogość wra-
żeń, ale także własna kon-
centacja. I nawet to, że nie od-
czuwałam pokusy, by uchylić 
opaskę! Twórcy zapewnili 

„Zmysłowisko” –
nowość Teatru Animacji
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mi bezpieczną przestrzeń, w 
której odbyło się wydarzenie, 
ale przede wszystkim zosta-
ła opowiedziana historia. Z 
pewnością „Zmysłowisko” 
postawiło przed jego twór-
cami ciekawe wyzwanie. 
Nieszablonowe pomysły za-
intrygowały również widzów 
– po spektaklach mogli oni 
podzielić się swoimi uwa-
gami, porozmawiać o tym, 
czego doświadczyli i jak da-
lej mógłby rozwijać się ten 
projekt. Spektakl jest bardzo 
przyjazny dla dzieci, ale do-
rośli widzowie z pewnością 
odnajdą w nim nowe kontek-
sty i sensy. 

IGA JAGODZIŃSKA
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Już po raz siedemnasty działa-
cze Klubu Honorowych Daw-

ców Krwi PCK przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu 
zorganizowali 25 maja ogólno-
polski majowy piknik rodzinny 
krwiodawców, jak zwykle na 
polanie przy leśniczówce Po-
znań-Zieliniec. 

Dla uczestników były konkur-
sy sprawnościowe z nagrodami, 
ognisko i wiele zajęć dla dzieci. 
Podziwiano pokazy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kobylnicy. 
Udział w pikniku wzięło prawie 
300 osób z całej Wielkopolski 
jak również z kraju. Dopisała 
słoneczna pogoda.

Zwycięzcy konkursów 
(pierwsze miejsca): Marta Sta-

Kiedy Jan Brzechwa nie 
dostawał na czas obia-

du, mawiał: „Trudno, poczy-
tam sobie książkę kuchar-
ską” – tak wspominała jego 
żona, Janina Brzechwa. Po-
eta doceniał dobre jedze-
nie. Nie tylko lubił i chwa-
lił dobrą kuchnię. O jedze-
niu dużo pisał. Nazywano go 
czasem „poetą kulinarnym”. 

A że nasza szkoła gastro-

Kształtowanie sprawno-
ści manualnej, rehabilita-

cja przez aktywność ruchową, 
wzrost wiary we własne moż-
liwości, a także zaintereso-
wanie osób z niepełnospraw-
nościami rywalizacją w spo-
rcie, były celem pikniku pod 
tytułem: „Celne oko – pikni-
kowa integracja”, zorganizo-
wanego 18 czerwca przez Sto-
warzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „Rok-
tar” w Rokietnicy w powiecie 
poznańskim.

szewska (strongman kobiet), 
Mariusz Mikołajczak (strong-
man mężczyzn), Agnieszka Mi-
kołajczak (rzut ringo), Dominka 
Staszewska (rzut ringo dzieci), 
Maria Szocińska (rzut lotka-
mi kobiety), Krzysztof Czapski 
(rzut lotkami mężczyźni), Woj-
ciech Kozłowski (rzut lotkami 
dzieci).

Impreza została dofi nansowa-
na przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Powiat 
Poznański, Gminę Swarzędz 
i Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu. 

 EUGENIUSZ JACEK 
PREZES KLUBU HDK PCK

 W SWARZĘDZU 

Krwiodawcy
na pikniku

 F
O

T.
 (

3
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

nomiczne doświadczenia po-
siada, zdrowe żywienie po-
piera i działa w tym kierun-
ku, koncepcja o takim cha-
rakterze tegorocznego Dnia 
Patrona okazała się trafnym 
pomysłem. Do wierszy „En-
tliczek – pentliczek”, „Pomi-
dor”, „Ćwikła”, „Chrzan”, „Rze-
pa i miód”, „Arbuz”, ucznio-
wie prezentowali insceniza-
cje, tańce, prace plastyczne i 

Wydarzenie zostało zrealizo-
wane na terenie Strzelnicy Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego 
w Tarnowie Podgórnym, dzięki 
współfi nansowaniu ze środków 
Powiatu Poznańskiego oraz ze 
środków własnych Stowarzy-
szenia. W pikniku „Celne oko” 
udział wzięli członkowie Sto-
warzyszenia „Roktar”, uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Baranowie oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 
imienia Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym.
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DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU

Pokazali, że potrafi ą

kulinarne przysmaki. Było ko-
lorowo, wesoło i smacznie, a 
to za sprawą degustacji po-
traw przygotowanych przez 
naszych „mistrzów kuchni”. 
Tego dnia nie tylko Jan Brze-
chwa obchodził swoje święto. 

Jak co dzień, było to też świę-
to naszych uczniów, bo po 
raz kolejny pokazali, że po-
trafi ą, że chcą, że mogą…A 
my, dorośli, wspieramy ich w 
tym. 

MARIA GAWRON

PIKNIKOWA INTEGRACJA STOWARZYSZENIA „ROKTAR” 

Celne oko w pełnym słońcu
Zawodnikom towarzyszyła 

prezes Stowarzyszenia „Roktar” 
Wanda Koralewska, która przy-
witała gości, m.in. Tomasza 
Woźnicę, zastępcę dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. Uczest-
nicy zostali losowo połączeni w 

pary, a następnie przystąpili do 
konkurencji. 

Celność można było ćwiczyć 
rzucając ringiem do koszyka, 
woreczkami na matę punktową 
lub strzelając do bramki. Chętni 
mogli również sprawdzić się w 
strzelaniu z łuku czy w dart (grę 

polegającą na trafi aniu lotkami 
w tarczę zawieszoną na ścia-
nie). Każdą parę tworzyła osoba 
z niepełnosprawnością i uczeń 
wyżej wspomnianej szkoły. Za-
wodnicy, mimo upału, zmobili-
zowali się i dali z siebie wszyst-
ko. Zebrane w poszczególnych 
konkurencjach punkty podli-
czała komisja sędziowska. 

Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, puchary i 
nagrody, zaś pozostali uczest-
nicy – dyplomy za udział i upo-
minki. Atrakcją pikniku był 
przejazd zabytkowym trakto-
rem, który nosił nazwę „Lanz 
Bulldog”. 

KAROLINA KASPRZAK
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Wakacje rodziny z dziec-
kiem niepełnospraw-

nym różnią się od spędza-
nia urlopu przez rodziców, 
których dzieci nie mają de-
fektów. Z pełnosprawnymi 
dziećmi, jeżeli tylko sytuacja 
fi nansowa na to pozwala, 
wyjeżdża się na wakacje w 
Polsce lub za granicą. Nato-
miast uwagę rodziców dzie-
ci wymagających rehabilita-
cji, gdy zbliżają się wakacje, 
pochłania troska, na jaki tur-
nus wysłać swoją pociechę, 
by poprawić stan jej zdrowia. 

W roku szkolnym nie ma 
bowiem czasu na turnusowe 
wyjazdy, ponieważ dzieci nie-
pełnosprawne też chodzą do 
szkoły, a na zajęcia rehabili-
tacyjne można sobie pozwo-
lić zazwyczaj popołudniami. I 
to tylko kilka godzin. A w cza-
sie turnusu trwa codziennie 
prawdziwy maraton rehabili-
tacyjny przez niemal 8 godzin 
ćwiczeń każdego dnia. Są to: 
zabiegi, basen, laser, pole ma-
gnetyczne. Intensywna reha-
bilitacja w ciągu 2 lub 3 tygo-
dni daje największe efekty. 

W moim przypadku wła-
śnie tak było. Co roku wyjeż-
dżałem z mamą w okresie 
wakacyjnym na taki turnus. 
Braliśmy pod uwagę kosz-
ty, gdyż wtedy nie było jesz-
cze dofi nansowań z Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie lub fundacji, które po-
magają sfi nansować taki cel. 
Musieliśmy sami zaoszczę-
dzić na wakacyjny turnus re-
habilitacyjny. Zawsze chcieli-
śmy, by była tam duża liczba 
ćwiczeń i basen w ośrodku. 
Byliśmy na turnusach w Mię-
dzywodziu, Szklarskiej Porę-
bie, Rusinowicach, Wiatrowej 
i Wleniu. 

Przy ośrodkach rehabilita-
cyjnych, do których na ogół 
jeździłem, nie było w okolicy 
jezior i plaż. Wybieraliśmy la-
tem takie miejsca ze względu 
na koszty. Raz tylko pojechali-
śmy na wycieczkę do Świno-
ujścia, gdzie skorzystaliśmy 
z rejsu barką. Rodzice dzie-
ci niepełnosprawnych, którzy 
towarzyszą im na turnusie, 
nie mają czasu dla siebie, by 
wypocząć i opalać się, gdyż 

21 maja uczestnicy na-
szego Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej „Promyk” w 
Konarzewie i Otuszu obej-
rzeli przedstawienie „Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”, według baśni 
braci Grimm, w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum nr 2 im. 
Edwarda Raczyńskiego w Po-
znaniu. 

Losy pięknej i delikatnej 
Śnieżki trzymały nas w na-
pięciu, wzruszając i zarazem 
bawiąc. Piękna lecz zniena-
widzona przez złą macochę 
dziewczyna o w obawie o wła-
sne życie zmuszona została do 
ucieczki. Schronienie znalazła 
w małym domku na skraju po-
lany, zamieszkałym przez we-
sołych i pracowitych krasno-
ludków.

Spektakl mówił o miłości, 
przyjaźni i zwycięstwie dobra 
nad złem. Młodzi aktorzy za-
prezentowali swoje umiejęt-
ności teatralne, ukazując nam 
cenne wartości i emocje. Z 
przejęciem odegrali swoje role, 
wprowadzając nas w świat 
baśni. Scenografi a, muzyka, 

21 maja jednym z punktów 
spotkania integracyjne-

go w Szkole Podstawowej im. 
A. Fiedlera w Chomęcicach był 
konkurs recytatorski. 

Przeżyliśmy miłe chwile, bo 
oprócz uczniów wymienionej 
szkoły ze strony naszego Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Ko-
narzewie i Otuszu w konkursie 
brało udział 15 osób.

Każdy występ był fascynujący. 
Uczestnicy włożyli w swoje recy-
tacje dużo pracy i dostarczyli słu-
chaczom wiele wzruszeń. Wy-
stępy oceniało jury, każdy występ 
zasługiwał na aplauz publiczno-
ści. Troje zwycięzców otrzymało 
symboliczne upominki.

RENATA RATAJCZAK
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

chcą nauczyć się nowych rze-
czy i wymienić się doświad-
czeniami. Gdy w tamtym cza-
sie wyjeżdżałem na rehabi-
litacje, nie było jeszcze In-
ternetu. Ośrodek rehabilita-
cyjny był jedynym miejscem, 
gdzie można się było dowie-
dzieć o prawach osób niepeł-
nosprawnych i poznać nowe 
metody leczenia i rehabilita-
cji. 

Zazwyczaj na turnus je-
dzie tylko jeden z rodziców, 
gdyż na oboje byłby to zbyt 
duży wydatek. Drugi małżo-
nek w tym czasie musi pra-
cować, by zdobywać pienią-
dze na rehabilitację dziecka. 
Tak też było moim przypad-
ku. W weekendy czasami oj-
ciec nas odwiedzał lub my-
śmy jechali do domu na prze-
pustkę. Na szczęście, nie mie-
liśmy daleko. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Z mamą na turnus
rehabilitacyjny
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kostiumy i rekwizyty przygoto-
wane przez młodzież sprawiły, 
że bajkowe postacie były natu-
ralne i piękne. Przeniosły nas w 
magiczny świat bajek. 

Bogdan Maćkowiak, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”, 
w imieniu naszego WTZ po-
dziękował aktorom i przeka-

zał upominki wykonane w na-
szej pracowni ceramicznej. Je-
steśmy szczęśliwi, że obejrze-
liśmy piękne przedstawienie i 
poznaliśmy młodych, utalento-
wanych ludzi. 

JAROSŁAW LIPIŃSKI 
UCZESTNIK WTZ „PROMYK” 

KAROLINA JURGA 
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

„Promyk” w świecie baśni
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Sztuka recytacji
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Pejzaże regionu kaliskie-
go – to temat XIII edy-

cji Regionalnego Konkursu 
Plastycznego dla Osób Nie-
pełnosprawnych, zorgani-
zowanego przez Fundację 
„Miłosierdzie” podczas ob-
chodów Święta Miasta Ka-
lisza.

Podsumowanie konkur-
su odbyło się 12 czerwca w 
holu Ośrodka Sportu, Re-
habilitacji i Rekreacji w Ka-
liszu. Celem była aktywi-
zacja osób niepełnospraw-
nych, promocja ich twór-
czości, a także przypomnie-
nie społeczeństwu, że żyją i 
funkcjonują one wśród nas 
oraz biorą aktywny udział w 
życiu społecznym m.in. po-

24 maja uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w 

Swarzędzu brali udział w XXIV 
Gminnych Igrzyskach Sporto-
wych dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej, organizo-
wanych co roku przez Szkołę 
Podstawową nr 4. Igrzyska 
odbyły się w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji. 
Patronat honorowy sprawował 
Marian Szkudlarek, burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz. 

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA

Każdemu zawodnikowi 
przydzielono wolontariusza, 
organizatorzy powitali spor-
towców, a wszystkie drużyny 
przedstawiły się publiczno-
ści. Podziwialiśmy nasz hymn 
olimpijski „I my możemy się 
śmiać” w wykonaniu Sandry 
Paetz, absolwentki SP nr 4, 
uczestniczki naszego WTZ 
oraz uczniów wymienionej 
szkoły. 

Igrzyska na medal

 F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 S
PD

ST
 

Kaliskie pejzaże
przez swoją działalność ar-
tystyczną. 

Konkurs i wystawę prac 
zorganizowano oraz zaku-
piono nagrody dzięki dofi -
nansowaniu Miasta Kalisza 
i Stanisława Bronza, prezesa 
Zarządu Fundacji „Miłosier-
dzie”. Ponadto swoją nagro-
dę ufundował Krystian Kina-
stowski, prezydent Kalisza. 
W uroczystości zakończe-
nia konkursu uczestniczyła 
m.in. Anna Skupień, dyrek-
tor Oddziału Wielkopolskie-
go PFRON w Poznaniu. W 
tegorocznym konkursie 
udział wzięło 11 placówek z 
terenu miasta i ościennych 
powiatów. Nadesłano około 
90 prac. 

Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Kalisza jury przyzna-
ło Andrzejowi Ratajczyko-
wi, WTZ w Kaliszu; I miej-
sce zdobył Krzysztof Klimek, 
WTZ Kuźnica Grabowska; II 
– Maria Hassek-Wągrowska, 
WTZ Doruchów; III – Ma-
riusz Męcel, WTZ Kalisz.

Wyróżnienia otrzymali: 
Małgorzata Sucharska, WTZ 
Pisarzowice, Marcin Wójcik, 
WTZ przy Centrum Orione 
w Kaliszu, Przemysław Ra-
chwał, WTZ Odolanów, Zbi-
gniew Błaszczyk, ŚDS Odo-
lanów, Małgorzata Miedzia-
nowska, WTZ Kalisz, Woj-
ciech Palus, WTZ Ostrze-
szów, Sylwia Mikary, ŚDS 
Nowe Skalmierzyce, Małgo-
rzata Stanek, DPS Kalisz, Ka-
tarzyna Rosiak i Rafał Maty-
siak, WTZ Przygodzice i Eu-
genia Zalewska, DPS Kalisz. 

MARIUSZ PATYSIAK

Konkurencje, w których bra-
liśmy udział, to: rzuty obręcza-
mi na pachołki, piłką do kosza, 
zabawy manualne, łapanie 
obręczy na krzyżak z obrę-
czami, gra oddechowa, rzuty 
bilami do celu, rzuty piłką do 
ruchomego celu, strzały piłką 
do bramki, kręgle, kolorowe 
wyspy, tunel, strzały piłki ho-
kejowej do małej bramki, trąba 
powietrzna, wygibajtus, slalom 

zręcznościowy, zabawa koor-
dynacyjna. 

Sportowców uhonorowano 
gratulacjami, złotymi medala-
mi, dyplomami i paczkami z 
upominkami. Dziękujemy or-
ganizatorom olimpiady i na-
uczycielom za sportową zaba-
wę oraz darczyńcom i wolon-
tariuszom za pomoc. 
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11 czerwca w hali sporto-
wej „Unia” Swarzędz od-

był się I Integracyjny Turniej 
Bocci. Celem była integracja 
nas, osób niepełnospraw-
nych, uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, z osoba-
mi zdrowymi oraz nauka gry 
w boccię naszych młodszych 
kolegów i koleżanek. 

29 maja obchodziliśmy 
w naszym Stowarzy-

szeniu Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski dzień, który 
nazwaliśmy Dniem Rodziny. 
Z tej okazji goście spotka-
nia wysłuchali artystycznego 
programu, przygotowanego 
przez uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. 

Naszym rodzicom i opie-
kunom dedykowaliśmy wier-
sze i piosenki poświęcone 
rodzinie. Rolę naszej stowa-
rzyszeniowej mamy pełniła 
kierownik WTZ Barbara Ku-
charska. Wodzirejem spo-
tkania był nasz kolega Piotr, 
który zapraszał wszystkich 

Dziękujemy za możliwość 
pokazania naszych talen-

tów wokalnych oraz prac pla-
stycznych i ceramicznych na 
festynie „Uśmiechnięta Rodzi-
na u Świętego Marcina”, który 

odbył się 9 czerwca na tere-
nie parafi i. 

Bardzo się cieszymy, że mo-
gliśmy ciekawie spędzić ten 
ciepły, słoneczny dzień.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

Uroczystość odbyła się 
dzięki wsparciu fi nansowe-
mu fi rmy Aquanet. Na wstę-
pie zaśpiewaliśmy piosen-
kę „Z uśmiechem przywi-
taj dzień”. Przystąpiliśmy do 
gry wspólnie z naszymi kole-
żankami i kolegami ze szkół 
podstawowych nr 2 i nr 3 w 
Swarzędzu oraz ze Szkoły 

do wspólnego śpiewu i tań-
ca przy dźwiękach piosenek 
biesiadnych. Dziękujemy 
Marioli Józwiak, dyrektoro-
wi Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Paw-
łowi Bocianowi za użycze-
nie nam pomieszczenia, w 
którym odbyło się nasze ro-
dzinne świętowanie. Wspa-
niale, że należymy do takiego 
Warsztatu, który jest dla nas 
jak rodzina. Cieszymy się, że 
mogliśmy się wykazać przed 
bliskimi swoimi zdolnościa-
mi, okazać im trochę radości, 
a także wyrazić do nich swo-
ją miłość.

AGATA KIEJDROWSKA

Dzień dla rodziny
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U Świętego Marcina
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Gra dla wszystkich
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Podstawowej nr 1 w Zalase-
wie i Szkoły Podstawowej w 
Kobylnicy. Zawodom towa-
rzyszył doping kibiców. Na-
sze sportowe zmagania za-
kończyły się rozdaniem me-
dali i pucharów. Dziękujemy 
za okazywane nam wsparcie 
i serce. 

AGATA KIEJDROWSKA
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Gdyby ktoś miał naiwną 
nadzieję, że świat jest 

przede wszystkim empatycz-
ny i nie traktuje pieniędzy 
jako najważniejsze, może za-
witać w jakimś hotelu. Są róż-
ne: lepsze i gorsze, ładniej-
sze i brzydsze, lepiej lub go-
rzej wyposażone, z jedną, 
dwiema, albo nawet pięcio-
ma gwiazdkami, a niemal za-
wsze nie dostosowane do po-
trzeb gości niewidomych. 

Mogłoby się wydawać, że 
gdy hotel ma więcej gwiaz-
dek, jego właściciele pomy-
śleli o tych osobach. A jednak 
nie. Mogłoby się też wydawać, 
że zdobycie gwiazdek winno 
być związane z takimi dosto-
sowaniami. Ale nie. Dlaczego? 
Pytaliśmy o to wiele razy pra-
cowników hoteli, a w zasadzie 
nie pytaliśmy ich właścicieli 
(troszkę nie wypada) i słysze-
liśmy jedną odpowiedź: „Hotel 
nie może sobie pozwolić na ta-
kie wydatki”.

Coś nieprawdopodobne-
go! Właścicielom hoteli braku-
je funduszy! Przyjeżdżamy do 
któregoś z tych hoteli i przeko-
nujemy się, że jest wypełnio-
ny gośćmi, ceny wyśrubowane, 
mnóstwo rozmaitych atrakcji 
i udogodnień. To, co widzimy, 
upewnia nas, że hotel dobrze 
prosperuje i osiąga konkret-
ne zyski. Czego więc brakuje? 
Najwyraźniej empatii i zrozu-
mienia.

Faktycznie, niewidomych 
gości nie jest wielu. Nasze śro-
dowisko stanowi dosyć małą 
społeczność. Na dodatek nie 
jesteśmy grupą zamożną. Nie 
znam wyników badań doty-
czących zamożności niewi-
domych i porównania, jak się 
mamy ekonomicznie my, a jak 
inni, ale gołym okiem widać, 
że stanowimy grupę obywa-
teli mniej zamożnych. Im ho-
tel jest lepszy, posiadający wię-
cej gwiazdek, tym mniej tam 
niewidomych. Gdy właścicie-
le i menadżerowie kierują się 
w swoich decyzjach głównie fi -
nansowymi aspektami, nie za-
wracają sobie głowy dostoso-
waniami do naszych potrzeb. 
Gdyby jednak chodziło wyłącz-
nie o jakieś zyski, można było-
by się spodziewać pewnych 
udogodnień przynajmniej w 
hotelach tańszych, gdzie jed-
nak się pojawiamy i znacz-

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA Hotele 

dla 

nie częściej dokładamy się do 
ogólnej puli zarobków. Nieste-
ty, nie miejmy takich niadziei. 
Nie chodzi zatem o naszą tam 
obecność i nasze pieniążki, 
więc musi chodzić o wspo-
mniany brak empatii i zrozu-
mienia. 

Ruszmy się z domu i za-
mieszkajmy w jakimś hotelu. 
Może tam, gdzie ostatnio ja? 
Właśnie przejechałem około 
2.500 kilometrów po naszych 
drogach, by wziąć udział w re-
gionalnych spotkaniach niewi-
domych, słabowidzących i ich 
bliskich, które odbywają się w 
ramach konferencji REHA FOR 
THE BLIND IN POLAND. Fun-
dacja Szansa dla Niewidomych 
organizuje tę konferencję od 
roku 1999. Obchodzimy więc 
20. rocznicę pierwszej jej edy-
cji. Zaczęliśmy w 10. rocznicę 
zainicjowania w Polsce wy-
korzystywania technologii IT, 
czyli komputerów i urządzeń 
z nimi związanych do rehabi-
litowania niepełnosprawnych 
wzroku. Chodziło i chodzi o 
dostęp do informacji. Tech-
nologia IT bowiem daje mniej 
więcej takie same możliwości 
przekazywania informacji lu-
dziom pełnosprawnym, jak i 
niepełnosprawnym. W tę 20. 
rocznicę idea spotkań niewi-
domych jest znacznie bardziej 
rozbudowana niż kiedyś. Za-
czynaliśmy od jednodniowe-
go spotkania w Warszawie, w 
gmachu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, gdzie przyby-
ło około 600 osób i zaprezen-
towało swoje rozwiązania 8 
wystawców. Niedługo potem 
spotkanie trwało dwa dni, 
przyjeżdżało do nas z kraju 
około 1000 osób, a rejestro-
waliśmy około 3000 wejść na 
sesję merytoryczną i wysta-
wę. Osiągnęliśmy rekordową 
liczbę wystawców – 61! Jak 
na stosunkowo niewielką spo-
łeczność to naprawdę dobre 
wyniki. To wszystko spowo-
dowało, że konferencja REHA 
stale nam się rozwijała. W 
tej chwili jest to już nie tylko 
spotkanie w Warszawie, lecz 
towarzyszy mu 16 spotkań w 
stolicach wszystkich woje-
wództw, a każde spotkanie to 
dwa osobne wydarzenia: kon-
ferencje merytoryczne i pikni-
ki integracyjne w centralnych 
miejscach tych miast. Właśnie 
na takie wydarzenia wybrałem 
się ostatnio do kilku odległych 
miast i przejechałem te wspo-
mniane 2.500 kilometrów. Przy 
tej okazji zanocowałem w kil-
ku hotelach. Zawsze wybieram 
dla siebie hotele wystarczająco 
dobrej jakości, oferujące sto-
sunkowo dobrą cenę. Oczywi-

ście nie spotkałem się z udo-
godnieniami przeznaczonymi 
dla nas, poza mówiącymi win-
dami tu czy tam.

Pięć gwiazdek to zbyt dużo 
– drogo i rzeczywiście nie na 
naszą kieszeń. Cztery gwiazd-
ki to w sam raz: solidny kom-
fort i ceny często w miarę do-
stępne. Bywałem w takich ho-
telach, gdzie mimo tej kate-
gorii nie były one niedosięż-
ne. Zdarzają się miłe dla nas 
promocje, obniżki cen, termi-
ny, w których łatwo wynego-
cjować akceptowalną cenę. 
Można spędzić dobę hotelową 
wartą 300 złotych za pokój jed-
noosobowy za na przykład 145 
złotych. Zdaję sobie sprawę, że 
to także za wiele dla wielu, ale 
warto sobie uświadomić, że 

nocleg ze śniadaniem w praw-
dziwie podłym miejscu tak-
że sporo kosztuje, na przykład 
około 100 złotych, a jakość 
w obu miejscach nie jest po-
równywalna. Płacimy 100 zło-
tych i narzekamy na wszystko: 
mały pokój, łóżko niewygod-
ne, wszechogarniający zapach 
kiepskiego tytoniu, nie śpimy, 
sąsiedzi hałasują. 

Porównajcie to z przyjem-
nościami związanymi z poby-
tem w hotelu trzy- lub cztero-
gwiazdkowym w cenie za noc-
leg ze śniadaniem 300 zł, gdzie 
wynegocjowaliśmy wspomnia-
ne 145 złotych. Pokój prze-
stronny, dla jednej lub dwojga 
osób, miły stolik z lampką, dwa 
foteliki, biurko z telewizorem, 
telefonem, dwiema butelkami 
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”Damska toaleta z oznaczeniem w brajlu.

Uwaga, zaczynają się schody. Na poręczy oznaczenie w brajlu.
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nie całkiem 
wszystkich
wody mineralnej – gazowanej 
i niegazowanej, dwie szklanki 
i czajnik, wybór herbatek. Koło 
biurka komoda, na którą moż-
na położyć walizkę. W wie-
lu tańszych hotelach braku-
je miejsca na tego rodzaju wy-
gody. W lepszym hotelu mamy 
przestronną łazienkę z prysz-
nicem i dużą kabiną pryszni-
cową, w której można się swo-
bodnie ruszać, z suszarką do 
włosów (mnie akurat niepo-
trzebną), mydełkami, szampo-
nami, ręcznikami. 

Niezależnie od wspomnia-
nych wygód i atrakcji, jako nie-
widomi nie możemy znaleźć 
niczego z kategorii dostoso-
wań do naszych potrzeb. Cze-
go więc niemal wszędzie bra-
kuje? 

Czy niewidomi klienci mogą 
samodzielnie dotrzeć do hote-
lu? Załóżmy, że jesteśmy do-
brze zrehabilitowani. Spraw-
nie poruszamy się po mie-
ście i potrafi my odbywać da-
lekie podróże. Gdyby nie, nie 
ma co marzyć o samodziel-
nych wyjazdach do hoteli i ra-
dzeniu sobie podczas poby-
tu w nich. Docieramy więc na 
miejsce czy to taksówką, czy 
innymi środkami transportu. 
Teraz trzeba trafi ć do wejścia, 
a następnie do recepcji. Ja-
koś tam dotrzemy, ale napraw-
dę nic nam w tym nie poma-

ga. Przed wejściem nie ma do-
tykowej ścieżki naprowadza-
jącej. Gdyby była, moglibyśmy 
śmiało iść do przodu trzymając 
przy niej koniec naszej laski. 
Przy drzwiach wejściowych nie 
ma dźwiękowego sygnalizato-
ra. Gdyby był, mogliby słyszeć 
go wszyscy. Każdy niewidomy 
wiedziałby, w którą stronę iść. 
Mógłby tam być głosowy in-
formator, zazwyczaj milczący, 
a ożywający, gdy niewidomy 
klient by się zbliżał razem ze 
swoim smartfonem albo spe-
cjalnym pilocikiem, który służy 
do tego celu. Mógłby tam być 
zamontowany beacon, trans-
mitujący tekstową informację 
odbieraną przez jego komór-
kę. Niestety, nigdy czegoś ta-
kiego nie spotkałem.

Gdzie jest recepcja? Jak do 
niej trafi ć? Gdy brakuje tech-
nologii dostępowej, posługu-
jemy się najprostszymi meto-
dami – nastawiamy uszu i cze-
kamy… aż ktoś, kto jest tam, 
odezwie się. Recepcja ma bo-
wiem taką cechę, że wcześniej 
czy później to nastąpi. Czasem 
recepcjonistka zauważy nas i 
do nas podejdzie, albo do sie-
bie zaprosi. Usłyszymy to i po-
dejdziemy. Z jej pomocą zała-
twimy formalności związane z 
rejestracją. Dostaniemy klucz 
do pokoju i mamy kolejny pro-
blem. Wszyscy pytają, gdzie 
jest ich pokój i dostają odpo-

wiedź. W naszym przypadku 
taka wymiana zdań w niczym 
nie pomoże. Z żalem stwier-
dzamy, że brakuje linii napro-
wadzających – czy to do scho-
dów, czy do windy. Znowu ko-
rzystamy z pomocy obsługi i 
dosyć nam głupio. Nikt nie lubi, 
gdy musi być zdany na pomoc 
innych i zawraca im głowę. 
Gdy recepcjonistka jest miła i 
nie ma innych zajęć, całkiem 
przyjemnie jest udać się do 
pokoju z nią. Gdy jednak ma 
przed sobą kolejkę zniecierpli-
wionych gości? Uf, jak dobrze 
jest widzieć i radzić sobie bez 
utrudniania innym pracy.

O ile windy w obiektach 
użyteczności publicznej są 
udźwiękowione, w hotelach 
najczęściej nie są. Przecież 
brakuje funduszy! W zasadzie 
nie wiem jak dojechać na wła-
ściwe piętro, gdy winda do nas 
nie mówi. Może ktoś z czytel-
ników wie, jak to zrobić? Chęt-
nie bym się dowiedział. Gdy 
uda się dostać na właściwe 
piętro, nie mamy pojęcia, gdzie 
jest nasz pokój. Żaden z nich 
nie jest oznakowany. Nie ma 
na drzwiach albo obok tabli-
czek brajlowskich czy grafi cz-
nych tak wykonanych, że są na 
nich duże, kontrastowe i wypu-
kłe litery. Nie ma opcji – mu-
simy skorzystać z pomocy in-
nych osób. 

A w pokoju? Informacja w 
czarnym druku leży obok te-
lefonu. Jaki numer wybrać, 
żeby zadzwonić na recepcję? 
Jest tam napisane, ale nie dla 
nas. Gdzie są ręczniki? Szu-
kamy mozolnie – czasem leżą 
na łóżkach, ale najczęściej są 
w łazience, ale gdzie? Znajdu-
jemy je na specjalnym pałąku, 
który zamontowano tak wyso-
ko, że znaleźliśmy go dopiero 
przy trzecim obmacywaniu ca-
łej łazienki. Uf, jak dobrze by-
łoby coś widzieć!

Jesteśmy dobrze zrehabilito-
wani, więc te wszystkie trud-
ności nas nie załamują. Raz 
dwa o nich zapominamy i cie-
szymy się życiem. To jest tak, 
że wszystko, co trudne i przy-

kre, jakoś nas nie dotyka, jakby 
działo się obok i nie zostawało 
w nas. Za to wszystko, co miłe, 
„wchodzi” i zostaje. Po powro-
cie do domu nie wspominamy 
więc o tym trafi aniu i wymacy-
waniu ścian, lecz o rozmaitych 
przyjemnościach. W relacjach 
o pobycie nie powiemy więc 
o nieudźwiękowionej windzie, 
lecz o tym, że śniadanie było 
cudowne – znowu za dużo zje-
dliśmy i przybraliśmy na wa-
dze. Po co mamy narzekać, że 
w nocy w tym wielogwiazdko-
wym hotelu nie mogliśmy jed-
nak spać, gdy po przewietrze-
niu pokoju latały po nim ko-
mary. Nic to! Nie mogliśmy ich 
upolować, ale przecież przy-
szedł do nas miły gość i zała-
twił je wszystkie. Nic to, że to 
było już o drugiej po półno-
cy, grunt że potem usnęliśmy. 
Lepiej by było zamontować 
tam moskitiery, ale komary nie 
mają charakteru dyskrymina-
cyjnego i dokuczają wszyst-
kim, więc traktujemy je w pew-
nym sensie przyjaźnie. Nic to, 
że najlepiej po ich wyelimino-
waniu.

Plan tyfl ografi czny w Muzeum 
Śląska Opolskiego.

Multimedialny terminal informacyjny 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Wiking”. 

Na koniec pobytu rozlicza-
my się płacąc kartą lub go-
tówką, a ani jedno, ani drugie 
nie jest dla nas dostosowane. 
Banknoty miały być oznako-
wane, ale w praktyce nie są, a 
terminal płatniczy mógłby coś 
mówić, ale nie mówi. Nic to, 
recepcjonistka jest miła i we 
wszystkim nam pomaga. I to 
akurat jest prawda. Jeszcze mi 
się nie zdarzyło, by mi ktoś od-
mówił albo oszukał. Zawsze 
wszyscy rozliczają się ze mną 
prawidłowo. Najwyraźniej brak 
wzroku spotyka się z ich em-
patią, szkoda tylko, że właści-
ciele czy menadżerowie hoteli 
znajdują jej w sobie mniej niż 
myśli o zyskach.

Na załączonych zdjęciach 
niektóre przykłady licznych 
udogodnień dla osób niewido-
mych, które powinny znaleźć 
szerokie zastosowanie w ho-
telach.
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Osoby z niepełnosprawno-
ściami i w średnim wie-

ku, młodzież, seniorzy. Ludzie 
z odmiennymi potrzebami, 
problemami i oczekiwaniami. 
Wszyscy zjednoczeni w różno-
rodności na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w Lisówkach 

XVII FESTYN INTEGRACYJNY „BARIEROM STOP” 

Różnorodni

Jan Grabkowski, 
starosta poznański mówi 

o pokonywaniu barier 
i integracji w różnorodności.Wiele ciekawostek można było dowiedzieć się także o Chorwacji.

Zwycięska drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu przybliża zwyczaje panujące w Rumunii.

w powiecie poznańskim. 13 
czerwca w tym właśnie miej-
scu zorganizowano siedemna-
sty już Festyn Integracyjny „Ba-
rierom Stop” o puchar starosty 
poznańskiego. 

Do Lisówek przyjechało bli-
sko 350 osób. W zmaganiach 
udział wzięły 34 drużyny, two-
rzone przez przedstawicieli pla-
cówek terapeutycznych oraz 
domów pomocy społecznej z 
terenu powiatu poznańskiego i 
bardziej odległych miejscowości 
województwa wielkopolskiego 
jak Śrem czy Jarogniewice. Fe-
styn pod wspomnianym już ha-
słem: „Zjednoczeni w różnorod-
ności” związany był z przypa-
dającą w tym roku 15 rocznicą 
przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. 

Uczestników powitał Jan 
Grabkowski, starosta poznań-
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ski zwracając uwagę na do-
niosłą rolę integracji w budo-
waniu społeczeństwa obywa-
telskiego. Przyjechały drużyny 
z 11 domów pomocy społecz-
nej – między innymi drużyna z 
DPS w Psarskiem koło Śremu, 
DPS w Łężeczkach, DPS w Ja-
rogniewicach, reprezentacje ze-
społów dziennych domów po-
mocy w Poznaniu, Dzienne-
go Domu Pobytu „Pogodna Je-
sień” w Buku, Domu Dziecka 
w Kórniku-Bninie, warsztatów 
terapii zajęciowej w Konarze-
wie, Otuszu, Owińskach, Swa-
rzędzu, Baranowie, Murowanej 
Goślinie, Pobiedziskach i Lubo-
niu, Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie, Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Śremie, 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Swarzędzu. 

Gościem Festynu była m.in. 
Anna Skupień, dyrektor Oddzia-
łu Wielkopolskiego Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Elżbieta 
Tonder, Pełnomocnik Starosty 
Poznańskiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Elżbieta 
Bijaczewska, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, 
kierownicy placówek terapeu-
tycznych oraz zainteresowani 
sprawami społecznymi miesz-
kańcy powiatu poznańskiego. 

Uczestnicy festynu najpierw 
zaprezentowali publiczności 
stroje i zwyczaje krajów jak Por-
tugalia, Grecja, Wielka Brytania, 
Austria, Włochy, Polska, Francja, 
Chorwacja czy Dania, a następ-
nie przystąpili do wykonywa-
nia zadań związanych z tematy-
ką Unii Europejskiej. Była m.in. 
konkurencja pod nazwą „Bre-
xit” polegająca na przeciąga-
niu liny, „Euro-quiz” w kinowej 
atmosferze, a także konkuren-
cja „Euro-puzzle” polegająca na 
poznawaniu fl ag oraz położenia 
geografi cznego poszczególnych 
państw. Był także poczęstunek 
w stylu europejskim (m.in. gu-
lasz węgierski z kaszą grycza-
ną lub bagietkami i jabłka z pol-
skiego sadu), dekoracje w bar-
wach unijnych, fl agi wszystkich 
28 demokratycznych państw, 
które przystąpiły do Unii Euro-
pejskiej, obcojęzyczne napisy i 
drogowskazy. 

Podczas tegorocznej edycji 

O PUCHAR STAROSTY POZNAŃSKIEGO

– razem 
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Seniorki z Dziennego Domu Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku z Alicją Króliczak, kierownikiem tego 
Domu i Bogdanem Maćkowiakiem, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Komornikach.

Ponad tysiąc odmian czerwonej papryki i trwający 96 sekund hymn kraju – to znak rozpoznawczy 
Węgier. Kraj ten prezentowali seniorzy z Klubu Seniora „Promyk” w Dopiewie.

Wszyscy jak zwykle wykaza-
li się pomysłowością. Pod sceną 
na polanie w Lisówkach moż-
na było zobaczyć m.in. słynne-
go hrabiego Draculę z Rumu-
nii, znanego na całym świecie 
wampira z niewielkiej miejsco-
wości Bran w Transylwanii. W 
rolę hrabiego Draculi wcielił się 
(znakomicie ucharakteryzowa-
ny) uczestnik Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Promyk” w Otu-
szu, który wraz z kilkoma in-
nymi uczestnikami tej placów-
ki prezentował właśnie Rumu-
nię. WTZ „Promyk” w Otuszu 
okazał się najlepszy we wszyst-

kich konkurencjach i otrzymał 
puchar starosty poznańskiego. 
Puchar wręczyła Elżbieta Bija-
czewska oraz Antoni Kalisz. 

Festyn Integracyjny „Barierom 
Stop” to jedno z większych wy-
darzeń odbywających się do-
rocznie na terenie powiatu po-
znańskiego, które pokazuje, że 
porozumienie, wzajemna tole-
rancja i akceptacja są możliwe, 
a wspólna zabawa ludzi z róż-
nych kręgów społecznych daje 
szansę na integrację oraz do-
starcza niezapomnianych prze-
żyć. 

KAROLINA KASPRZAK

festynu „Barierom Stop” wystą-
piła Magdalena Tul, reprezen-
tantka Polski w konkursie pio-
senki Eurowizji. Prezentacje ze-
społowe oceniało jury, w skła-
dzie którego zasiadł m.in. An-
toni Kalisz, członek Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu. 
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W ostatni dzień maja 
Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kleszczewie zor-
ganizował na terenie Szko-
ły Podstawowej w Ziminie 
wydarzenie pod nazwą 
„Piknik na kwiecistej łące” 
– dla rodzin współpracują-
cych z asystentem rodziny, 
dla dzieci ze świetlic środo-
wiskowych z gminy Klesz-
czewo oraz dla uczestni-
ków Klubu Samopomocy 
w Kleszczewie. Spotkanie 
prowadził Damian Flor-
kowski. 

Piknik rozpoczął się wy-
stępami wokalnymi i tanecz-

28 maja w sali Ośrodka 
Kultury w Kleszczewie 

odbyły się warsztaty terapeu-
tyczne dla osób z niepełno-
sprawnością wraz z osobami 
towarzyszącymi, łącznie 14 
uczestników. 

Podobnie jak seniorzy 21 
maja (pisaliśmy o tym w po-
przednim, czerwcowym wy-
daniu „Filantropa”, str. 16), tym 
razem zarówno dzieci jak i ich 
opiekunowie, wszyscy wspo-
magani przez terapeutki, z za-
pałem wykonywali ręcznie ta-
kie ozdobne plecionki jak ser-
wetki, podstawki, kołderki dla 
lalek. Na dworze padał deszcz, 
ale oddani pracy uczestnicy 
nie nudzili się. 

Zajęcia zrealizowane były w 
ramach projektu „Działam w 
handmade w gminie Kleszcze-
wo”, dotowanego przez Wójta 
Gminy Kleszczewo. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Na kwiecistej łące
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nymi dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Ziminie. Mu-
zyczny koncert wykonało ro-
dzeństwo z Tulec: Kinga na 
fl ecie i Jakub na akordeonie. 
Były zabawy integracyjne, 
malowanie twarzy, poka-
zy wozów strażackich, pie-
czenie kiełbasek w ognisku i 
wiele innych atrakcji. 

NATALIA WIŚNIEWSKA
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Owińskach wraz z ko-

łami Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu w 
Owińskach i Poznaniu zorga-
nizował 15 maja wspólną ma-
jówkę nad Wartą, w uroczym 
porcie rzecznym „Marina” w 
Czerwonaku. 

Goście spotkania, korzy-
stając z pięknej pogody, chęt-
nie uczestniczyli w zorganizo-
wanych przez nas zabawach i 
konkursach z nagrodami. Nie 
brakowało dobrego humoru, 
wspólnych rozmów i poczę-
stunku, przygotowanego przez 
rodziców i znajomych. Gościem 
honorowym był Jerzy Omelczuk, 
artysta malujący ustami. Pan Je-
rzy podczas imprezy rozpoczął 
malowanie obrazu, który po 
ukończeniu postanowił przeka-
zać naszemu WTZ. Na

W naszym Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej w Owiń-

skach rozwijamy różne umie-
jętności i zainteresowania. Jed-
ną z moich pasji jest fotogra-
fi a. Uczymy się obsługi różnych 
aparatów. Powracamy do po-
czątków fotografi i, naświetla-
jąc zdjęcia aparatem otworko-
wym – camera obscura. 

Poznajemy tajniki ciemni fo-
tografi cznej, organizujemy ple-
nery fotografi czne, poznajemy 
zasady i techniki fotografowa-
nia, uczymy się naświetlania ob-
razu. Bierzemy udział w konkur-
sach fotografi cznych. Jesteśmy 
w trakcie kilkumiesięcznego 
projektu fotografi cznego, zamie-
rzamy zaprezentować nasze do-
konania. Mam nadzieję, że za-
chęcimy innych do tej wspania-
łej twórczości. 

GRZEGORZ MACIOŁEK 
UCZESTNIK WTZ

W porcie nad Wartą
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Najlepsze poznańskie ini-
cjatywy pozarządowe, a 

wśród nich przedsięwzięcia 
kierowane do osób chorych i 
z niepełnosprawnościami, zo-
stały nagrodzone w konkur-
sie pod nazwą „Inicjatory”, 
organizowanym przez Mia-
sto Poznań. Celem konkursu 
było wyróżnienie tych inicja-
tyw, które zostały w minionym 
roku zrealizowane dla miesz-
kańców Poznania.

Konkurs odbywa się do-
rocznie. W tym roku odbyła się 
czwarta edycja. Organizacje 
pozarządowe przygotowały na 
cel konkursu prezentacje, z któ-
rymi poznaniacy mogli się za-
poznać na stronie internetowej 
Miasta Poznań. Inicjatywy zo-
stały przedstawione przez sa-
mych twórców i to oni zwróci-
li uwagę na najważniejsze ele-
menty swoich działań.

Zwycięzców uhonorowano 
15 czerwca, podczas uroczy-
stej gali w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Najlepsi otrzymali 
nagrody i wyróżnienia. 

Najlepsze poznańskie ini-
cjatywy pozarządowe moż-
na było zgłaszać do konkursu 
w następujących kategoriach: 
edukacja, kultura, sport, zdro-
wie i środowisko. Do tegorocz-
nej edycji konkursu zgłoszono 

W poniedziałek 3 i 4 czerw-
ca pojechaliśmy na wy-

cieczkę do Torunia, Gniewu i 
Malborka. W pierwszy dzień 
spacerowaliśmy po starów-
ce Torunia, kupowaliśmy pa-
miątki i lody. Oprowadzał nas 
przewodnik i mówił, jak po-
wstała starówka. 

Następnie pojechaliśmy do 
Gniewu, do hotelu. W tej miej-
scowości obejrzeliśmy zamek 
i mieliśmy ognisko. Na drugi 
dzień pojechaliśmy do Malbor-
ka. Zamek jest tam bardzo pięk-
ny. Najbardziej podobały mi się 
schody, okna, wejście schoda-
mi do góry na czwarte piętro i 

cały zamek, komnaty w zamku 
i podłoga. Wycieczka do zamku 
była wyjątkowa, jak i oglądanie 
całego zamku w środku. 

RYSZARD OUDINET
 

Pani przewodnik w malbor-
skim zamku bardzo ład-

nie opowiadała, a my słucha-
liśmy uważnie. 

Chodziliśmy po schodach, 
oglądaliśmy zabytki. Mieszka-
liśmy w hotelu w Gniewie, na 
wzgórzu. Bagaże mieliśmy w 
autokarze. Byliśmy też w To-
runiu.

MARCIN DYL 

aż 50 inicjatyw, a w głosowa-
niu internetowym udział wzię-
ło ponad 4 tysiące osób. Prócz 
nagród i wyróżnień w poszcze-
gólnych kategoriach przyzna-
no również nagrodę mieszkań-
ców.

W kategorii zdrowie główną 
nagrodę otrzymało Stowarzy-
szenie na rzecz Dzieci i Doro-
słych z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym „Żurawinka” za 
projekt pod nazwą: „Paszport 
życia”, czyli za aplikację, dzię-
ki której osoby niemówiące, z 
mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, mogą łatwiej komuni-
kować się z otoczeniem, gdy w 
pobliżu nie ma ich opiekunów. 

We wspomnianej kategorii 
zdrowie wyróżniono Stowarzy-
szenie „Zupa na Głównym” za 
inicjatywę pod taką samą na-
zwą, polegającą na systema-
tycznym dostarczaniu ciepłe-
go posiłku bezdomnym, Fun-
dację „ORCHidea” – za inicjaty-
wy: „Aktywne wsparcie domo-
we i stacjonarne” i „Procedu-
ra przyjazna chorym i opieku-
nom”, a także Fundację Anny 
Wierskiej „Dar Szpiku” – za ini-
cjatywę pod nazwą: „Magiczne 
metamorfozy mam onkologicz-
nych”. 

IGA JAGODZIŃSKA

Dobre 
działania
nagrodzone
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W Toruniu, 
Malborku…
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W poniedziałek 20 maja 
przyjechaliśmy do Ła-

zów nad morzem. Tomek Po-
padowski rozdawał nam klu-
cze do pokojów w ośrodku. 
Były piękne. Potem poszli-
śmy przywitać się z morzem. 
Zbieraliśmy kamienie i mu-
szelki, i złapała nas burza, 
błyski i deszcz. Wieczorem 
mieliśmy tańce, tańczyłam z 
Tomkiem Baumanem i z ko-
leżanką Martą Wawrzyniak. 
Były złote lampy i mrugają-
ce, kolorowe światełka. I był 
pieczony prosiak. A po tań-
cach dziewczyny przyszły do 
naszego pokoju i było wesoło.

Rankiem poszliśmy nad mo-
rze. Marcin Kaczyński robił 
nam zdjęcia na pamiątkę znad 
morza. Nasz kolega Tomek 
Bauman nazbierał dużo mu-
szelek dla Marty Wawrzyniak, 
swojej dziewczyny. My, uczest-
nicy „Iskry” i terapeuci, opalali-
śmy się na słońcu. Po południu 
poszliśmy na spacer po Ła-
zach, dużo chodziliśmy i kupo-
waliśmy pamiątki. Wieczorem 
nad morzem było dużo jodu.

W środę do naszego pokoju 
przyszło dużo dziewczyn. Byli 
też Tomek Bauman i Paweł. 
Długo rozmawialiśmy, ale było 
strasznie zimno. A w czwar-
tek, gdy wracaliśmy znad mo-
rza, to poszliśmy na morskie-
go gofra z bitą śmietaną i owo-
cami, a mój Paweł kupił sobie 
i zjadł wędzoną rybę. Wieczor-
kiem poszliśmy nad morze zo-
baczyć zachód słońca. 

W przeddzień wyjazdu 25 
maja w sobotę było bardzo 
ciepło i słonecznie, opalaliśmy 
się siedząc na plaży. Bawiliśmy 

się piaskiem. Tomek rozdawał 
wszystkim kamienie z plaży na 
pamiątkę. To był ostatni nasz 
dzień w Łazach. Po śniadaniu 
pożegnaliśmy morze i wsiedli-
śmy do autokaru. Nasza wy-
cieczka była wspaniała. 

MAGDALENA SZYMAŃSKA 

Pierwsza noc była bardzo 
zimna, ale na drugi dzień 

przynieśli piecyki i zrobiło 
się ciepło w budynku. Morze 
też było zimne, ja zmoczyłam 
stopy.

Kolejne dni były podobne, 
było zimno, ale byliśmy bar-
dzo ciepło ubrani. Spacerowa-
liśmy nad morzem, byliśmy na 
lodach i gofrach, wieczorem 
była uroczysta kolacja i dys-
koteka. A jeden dzień był taki 
ciepły, że mogliśmy poleżeć w 
piasku na plaży. 

ANNA KONOPACKA 

Nad morzem pogoda była 
różna, raz było ciepło, raz 

zimno, raz słońce, raz deszcz. 
Chodziliśmy na spacery, od-
poczywaliśmy w pokojach. 
Kupowaliśmy pamiątki, a te-
rapeuci robili nam dużo zdjęć.

 Robiłam sobie kawę w kub-
ku. Wieczorami były dyskoteki, 
didżej puszczał piosenki. Albo 
siedziałyśmy z koleżankami w 
pokojach. Wpatrywaliśmy się 
w zachód słońca. 

ANNA WRÓBEL

„Iskra” nad morzem 
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Dla osób z Klubu Rodzica 
w Zespole Szkół Specjal-

nych nr 101 w Poznaniu koniec 
roku szkolnego oznaczał roz-
stanie na dwa miesiące ze zna-
jomymi z klubowych ław. Z tej 
okazji, zwyczajem harcerskich 
obozów, w upalne, czerwcowe 
popołudnie, spotkaliśmy się na 
polance w Lasku Marcelińskim, 
aby zasiąść przy tradycyjnym 
ognisku przyjaźni.

Przy gitarowym akompa-

Według danych Towarzy-
stwa Pomocy Głucho-

niewidomym z 2016 roku w 
Polsce jest od 5 do 7 tysię-
cy osób ze współwystępują-
cym poważnym uszkodze-
niem wzroku i słuchu. Osobą 
głuchoniewidomą jest także 
Marcin Chojnowski z Ostro-
łęki. 

Mimo ciężkiej dysfunkcji 
potrafi ł realizować swoje pla-
ny i marzenia. Jest zawodo-
wym szachistą, instruktorem 
i sędzią szachowym. Ukoń-
czył studia na Akademii Hu-
manistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku. W 2008 
roku został wyróżniony za 
osiągnięcia sportowe podczas 
gali konkursu „Człowiek bez 
barier”. Podróżuje, pływa ka-
jakiem. Posługuje się mową i 
korzysta z implantu słuchowe-
go. Zna język migowy, alfabet 
Lorma i Braille’a. Ma znaczny 
stopień niepełnosprawności.

Urodził się w Ostrołęce w 
1978 roku. Ma dwie siostry i 
brata. Od najmłodszych lat jest 
wspierany przez rodziców i 
rodzeństwo. Jego problemy ze 
wzrokiem rozpoczęły się, gdy 
miał 4 lata. Rozpoznano zanik 
nerwu wzrokowego i neuropa-
tię spowodowaną zaburzenia-
mi splotu nerwowego. Widzi 
tylko z bliska. Czyta przez lupę 
albo korzysta ze sprzętu czyta-
jącego tekst. Mimo wszczepio-
nego implantu słyszy bardzo 
słabo. Nie rozumie mowy. Nie 
lubi wysokiego głosu i krzyku. 

Uczył się w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Osób Niewidomych 
w Laskach pod Warszawą. Naj-
pierw uczył się angielskiego 
w klasie o profi lu językowym, 
jednak ze względu na pogar-
szający się słuch przeniósł się 
do klasy informatycznej i tu 
zdał maturę. Naukę kontynu-
ował na studiach licencjackich 
o specjalizacji „profi laktyka 
problemów społecznych” oraz 
magisterskich – „zarządzanie 
personelem”. 

Niestety, nikt nie chciał go 
zatrudnić jako pracownika so-
cjalnego ani socjologa. Przez 
pewien czas pracował zdalnie 
w fi rmie Mikrotech S.A. w Kro-
śnie, ale zrezygnował z powo-
du pogarszającego się słuchu. 

– Moje wykluczenie stawa-

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P

niamencie pani Eweliny roz-
brzmiewały piosenki harcerskie, 
biesiadne i rockowe. Śpiewały 
dzieci, młodzież, rodzice. Moż-
na było porozmawiać w cieniu 
drzew, młodzi grali w piłkę, bie-
gali, najmłodsi bawili się w cho-
wanego. 

W przyjacielskim gronie sta-
łych bywalców Klubu pojawiły 

się nowe twarze. To daje nadzie-
ję, że w nowym roku szkolnym 
przybędzie chętnych na nasze 
comiesięczne spotkania.

Marii Gawron dziękujemy za 
prowadzenie Klubu z niezmien-
nym zapałem. Klubowiczom ży-
czymy udanego wypoczynku. 
Do zobaczenia we wrześniu.

DARIA KRZYSZKOWIAK

Przy ognisku 
przyjaźni 
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Talenty człowieka
głuchoniewidomego

ło się coraz większe – mówi. 
– Rodzinne spotkania były ra-
czej milczące, zdarzały się roz-
mowy na osobności, w czte-
ry oczy. Jednak bardzo mi po-
mogło spotkanie nowych lu-
dzi w Towarzystwie Pomocy 
Głuchoniewidomym. Potrafi li 
mnie zrozumieć. Dziękuję wo-
lontariuszom z Olsztyna, War-
szawy, Krakowa, Katowic. In-
formowali mnie, kto stoi obok 
i o czym jest mowa, przekazy-
wali wiadomości w języku mi-
gowym czy na dłoni alfabetem 
Lorma. Byli dla mnie łącznika-
mi ze światem. 

Przygoda z szachami rozpo-
częła się, gdy miał 6 lat. Uczył 
się sam. Jest zawodnikiem Pol-
skiego Związku Sportu Nie-

słyszących i klubu Arkadia 
Otwock. Należy także do Sto-
warzyszenia Kultury i Spor-
tu Niewidomych i Słabowidzą-
cych CROSS oraz do TPG. Wy-
jeżdżał na zawody m.in. do 
Belgradu, Manchesteru, He-
raklionu. W roku 2008 w Sant 
Gallen i w 2016 roku w Erywa-
niu zdobył srebrny medal w In-
dywidualnych Mistrzostwach 
Świata Głuchoniewidomych. 
Ponadto w roku 2014 w Łuko-
wie podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Głuchonie-
widomych zdobył złoty medal. 
Obecnie jest zawodowym sza-
chistą i otrzymuje ministerial-
ne stypendium sportowe. 

– Jestem jednak nie tylko 
szachistą – mówi. – Uprawiam  F

O
T.

 (
4

X
) 

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
Y

W
A

T
N

E

pływanie, spacery, bieganie, 
kolarstwo, kajakarstwo. Brałem 
udział w spływach rzeką Łyną 
na Pojezierzu Olsztyńskim, 
Krutynią na Pojezierzu Mazur-
skim, Obrą w województwie 
lubuskim i wielu innych.

Marcin miałby większą 
szansę na realizowanie swoich 
pasji, gdyby posiadał system 
FM. Jest to urządzenie wzmac-
niające proces słyszenia dla 
osób korzystających z apara-
tów słuchowych i implantu słu-
chowego. Niestety, cena takie-
go urządzenia jest wysoka od 
12 do 16 tysięcy złotych w za-
leżności od modelu. Marcina 
nie stać na zakup. Uzyskanie 
dofi nansowania nie jest łatwe. 

Sytuacja osób głuchoniewido-
mych w Polsce jest ciągle bar-
dzo trudna. Brak wsparcia ze 
strony instytucji i darczyńców 
zagraża wielu osobom – w tym 
Marcinowi – skazaniem na we-
getację bez dostępu do rehabi-
litacji i adaptacji społecznej. 

Tymczasem osoby głucho-
niewidome są często ludź-
mi uzdolnionymi. Warto im 
stworzyć odpowiednie warun-
ki, aby mogły zaprezentować 
swoje talenty i umiejętności. 
Decydenci, pracodawcy, ludzie 
zwyczajnie spotykani na ulicy 
powinni zobaczyć w głucho-
niewidomym pełnowartościo-
wego człowieka.
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Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Kuźnicy Grabow-

skiej, prowadzony przez Fun-
dację Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu, zorganizo-
wał dla swoich uczestników 
wyjazd nad morze. Od 28 
maja do 1 czerwca gościliśmy 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Paulina” w Karwi. 

Pojechaliśmy przez Chłapo-
wo, Władysławowo, Chałupy, 
Kuźnicę, Jastarnię i Juratę na 
Hel. Naszym celem było fo-
karium w pobliżu Jastrzębiej 
Góry, w którym zobaczyliśmy 
przemiłe foki z bliska.

Fokarium jest częścią  Sta-

Zastanawiamy się, jak 
sprawić, by Dzień Dziec-

ka był dla naszych pociech 
niezapomniany. Czy naj-
lepszym prezentem nie jest 
znalezienie wspólnych za-
interesowań i spędzenie 
tego dnia razem?

Wiedzieliśmy, że kino to 
dobry pomysł. Tylko co wy-
brać? Znaleźliśmy... pe-
rełkę. Film dla całej rodzi-
ny – "Dzień Czekolady" au-
torstwa Jacka Piotra Bławuta 
(scenariusz i reżyseria) oraz 
Anny Onichimowskiej (sce-
nariusz). Premiera zbiegła się 
z Dniem Dziecka.

Film niezwykły, subtelny i 
ciepły. Opowiada o tym, jak 
żyć po stracie kogoś bliskie-
go. Odpowiada na pytanie, 
czy i jak rozmawiać z dzieć-
mi o odchodzeniu.

Dwoje nastoletnich boha-
terów, przyjaciół, musi zmie-
rzyć się ze stratą najbliższej, 
ukochanej osoby. W bajko-
wej scenerii lasu i rzek to-
czą bój ze swoimi koszmara-

mi i lękami. I mogą liczyć tyl-
ko na siebie nawzajem. Ich 
rodzice, poturbowani przez 
własne przeżycia, nie potra-
fi ą poskładać swojego świa-
ta i dlatego nie dostrzegają w 
pełni emocji targających ich 
dziećmi. Lęk głównych bo-
haterów przed utratą wspo-
mnień, jedynej nici łączącej 
ich z nieobecnymi, pcha ich 
do ucieczki z domu.

Moja córka Gabriela oglą-
dała z zapartym tchem to, 
co działo się na ekranie. I 
jeszcze długo komentowała 
postawy bohaterów i ich ro-
dziców. Utwierdziło mnie to 
w przekonaniu, że pomimo 
jej defi cytów nie muszę ogra-
niczać się do wyboru lek-
kich i niezbyt inteligentnych 
fi lmów. Że na swój sposób 
potrafi  ocenić zachowanie 
bohaterów i ich decyzje. Jed-
noznacznie stwierdziła, że 
prawda, nawet ta najgorsza, 
jest lepsza niż kłamstwo, na-
wet to w dobrej wierze.

DARIA KRZYSZKOWIAK

Foki z bliska
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NAJLEPSZY PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA

Spędzić ten 
dzień razem
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Gabriela Krzyszkowiak z tatą.

cji Morskiej Instytutu Oceano-
grafi i Uniwersytetu Gdańskie-
go i prowadzi działalność ma-
jącą na celu ochronę  fok sza-
rych,  żyjących w Bałtyku. W 
ośrodku zwierzęta poddawane 
są badaniom i  leczeniu, pro-
wadzi się także ich hodowlę. 
Byliśmy świadkami karmienia 
i badania fok.

Nasza wycieczka nad mo-
rze była możliwa dzięki pie-
niądzom ze sprzedaży prac 
wykonanych przez uczestni-
ków podczas terapii zajęcio-
wej oraz zaoszczędzonych w 
ramach treningu ekonomicz-
nego.

BOGUMIŁA OFIARA
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Z inicjatywy Lions Club Po-
znań Patria na terenie Ze-

społu Szkół Specjalnych nr 105 
przy ul. Nieszawskiej 21 w Po-
znaniu powstał ogród terapeu-
tyczny „Cztery pory roku”. W 
ogrodzie uczniowie z niepeł-
nosprawnością mogą pozna-
wać zapachy ziół i kwiatów, 
dotykać miękkich liści oraz 
bujnych traw. Ogród terapeu-
tyczny zaprojektowała Joanna 
Guzara, laureatka konkur-
su „Inspiracje w przestrzeni”, 
ogłoszonego przez Wydawnic-
two „Abrys” w magazynie „Zie-
leń miejska”.

Ogród terapeutyczny „Cztery 
pory roku”, którego uroczyste 
otwarcie nastąpiło 18 czerwca, 
podzielony jest na część eduka-
cyjną i zmysłową. Dzieci mogą 
uczyć się w swobodnych wa-
runkach poznając otoczenie i 
piękno przyrody. Ogród wyposa-
żony jest w sprzęt edukacyjny, w 
skład którego wchodzi orkiestra 
podwórkowa, generator wiatru, 
gra geometryczna i dzwony ru-
rowe. Uczniowie mogą kształ-
tować zdolności manualne, 
wyostrzać zmysły i poznawać 
dźwięki. 

Największe urządzenie, skła-
dające się z gongu, wieży z ta-
lerzami, dzwonków, megafonu, 

piramidy luster oraz świata ko-
lorów, prowokuje ruch, oferuje 
nowe wrażenia zmysłowe i za-
chęca do zabawy na świeżym 
powietrzu. Zapachy kwiatów i 
drzew, a także kontakt z różny-
mi ciekawymi przedmiotami, 
pełnią nieocenioną rolę w tera-
pii osób z niepełnosprawnością. 
W ogrodzie znajduje się ponad-
to ścieżka sensoryczna z szysz-
kami, kamieniami, korą, grysem 
i zrębkami. Na końcu ścieżki jest 
usytuowana altanka służąca do 
odpoczynku oraz prowadzenia 
zajęć artystycznych, na przykład 
prób szkolnego teatru. 

Uczniowie dowiedzą się, na 
czym polega uprawa roślin, wy-
konywania prostych prac ogrod-
niczych. Prowadzone będą 
zajęcia artystyczne z wykorzy-
staniem materiału roślinnego. 
Dzieci będą mogły sadzić zioła, 
siać nasiona warzyw i kwiatów, 

Terapeutyczne
zapachy i smaki
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Uczniowie ZSS nr 105 w ogrodzie sensorycznym.

Podczas otwarcia ogrodu goście sadzą rośliny na podwyższonej 
rabacie.

Ścieżka sensoryczna.

Zwiedzanie ogrodu. 

próbować smaku własnoręcz-
nie pielęgnowanych poziomek 
i truskawek. W ogrodzie znaj-
duje się podwyższona rabata 
o wysokości 60 centymetrów, 
która przylega do ścieżki tak, 
aby dzieci poruszające się na 
wózkach mogły bez przeszkód 
wykonywać prace ogrodnicze. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 105 w Poznaniu uczęszcza 
160 uczniów w wieku od 7 do 24 
lat. Teren tej placówki edukacyj-
nej jest przystosowany dla osób 
z niepełnosprawnościami. Na 
terenie przyszkolnym znajdują 
się dwa place zabaw oraz siłow-
nia zewnętrzna. Na



STRONA34 LIPIEC 2019

Nazywam się Damian Tul-
ka. Od kilku lat jestem 

uczestnikiem Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Wiardun-
kach. Moją pasją jest jazda na 
rowerze. 

Latem wspólnie z tatą prze-
mierzam kilkukilometrowe 
trasy, podziwiając piękno natu-
ry na terenie swojego obornic-

5 czerwca na terenie Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 

w Wiardunkach odbyło się 
XI Spotkanie Integracyjno-
Sportowe pod hasłem: „Żyj 
Zdrowo na Sportowo”. Udział 
wzięły WTZ-ety: Wapno, Wą-
growiec, Gębice, gospodarz 
Wiardunki i ŚDS Wągrowiec. 
Towarzyszyli nam m.in. Zofi a 
Kotecka, starosta obornicki i 
Renata Tomaszewska, prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Obornickiego. W realizacji 
imprezy pomagali wolonta-
riusze z Zespołu Szkół w Par-
kowie. 

Impreza rozpoczęła się na 
boisku wręczeniem medali i 
dyplomów uczestnikom WTZ 
w Wiardunkach, którzy 25 maja 
w Przygodzicach wywalczyli je 
na XX Imprezie Sportowo-Inte-
gracyjnej Osób Niepełnospraw-
nych oraz XVII Wojewódzkiej 
Spartakiadzie Osób Niepeł-
nosprawnych. Nasi uczestni-
cy WTZ zaprezentowali układ 
taneczny oraz wesołe, pełne 
energii piosenki. 

Oto sportowe konkurencje w 
tym roku: bieg na 30 metrów 
kobiet i mężczyzn, rzut pił-
ką do kosza, rzut ringo na pal, 

25 maja na stadionie spor-
towym w Przygodzi-

cach odbyła się XX Impreza 
Sportowo-Integracyjna Osób 
Niepełnosprawnych ,,Sport 
drzemie w każdym z nas’’ i 
XVII Wojewódzka Spartakia-
da Osób Niepełnosprawnych 
o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
W sportowych zmaganiach 
wzięła udział nasza grupa 
uczestników Warsztatu Te-
rapii Zawodowej w Wiardun-
kach, gmina Ryczywół. 

Impreza rozpoczęła się 
przemarszem 23 zebranych 
drużyn na stadion, powitaniem 
zebranych, odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Nasi 
uczestnicy rywalizowali we 
wszystkich 15 konkurencjach 
lekkoatletycznych i rekreacyj-
nych dla kobiet i mężczyzn. 
Startowaliśmy w sztafecie 4 
x 100 m. w składzie: Ewelina 
Skrzypek, Paulina Krysztofi ak, 
Janusz Rzemieniec i Marcin 
Skwarski. Asia Onik i Mar-
cin Wereszka rywalizowali w 
rzucie ringo na pal, a Beata 
Leda z Rafałem Kubankiem 
– w rzucie piłką do kosza. Po-
nownie Paulina w skoku w dal 
oraz Asia w rzucie lotkami do 
tarczy. W biegu na 60 metrów 
zaprezentowała się Ewelina 
oraz Marcin. Podziwialiśmy 

kiego powiatu. Z natury jestem 
spokojny i troszkę wstydliwy, 
lecz nie przeszkadza mi to, aby 
występować na scenie. Bardzo 
lubię publicznie śpiewać, a 
także wcielać się w różne role 
w przedstawieniach organizo-
wanych przez mój warsztat. 

Podczas zajęć w warszta-
cie bardzo lubię zajęcia z dzie-
wiarstwa, a szczególnie wy-
szywać haftem krzyżykowym. 
Często tą techniką wykonuję 
elementy do kartek.

 DAMIAN TULKA

Lubię śpiewać
na scenie
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trzecie – Wągrowiec, czwarte – 
ŚDS Wągrowiec i piąte – Gębi-
ce. Wręczono też dyplomy i na-
grody uczestnikom WTZ Wiar-
dunki, którzy wyróżnili się osią-
gnięciami sportowymi i aktyw-
nością podczas codziennych 
zajęć terapeutycznych.

Zadanie publiczne zrealizo-
wano przy współfi nansowaniu 
ze środków Powiatu Oborni-
kiego.

DOMINIKA 
NIERADKA-JESSA

Damiana Tulkę w rzucie lot-
kami do tarczy, zdobywcę 
srebrnego medalu dla naszej 
drużyny. Także Janusza w sko-

Sportowa walka
i gorący doping
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SPORT DRZEMIE W KAŻDYM Z NAS

Srebrny medal
dla naszej drużyny
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rzut woreczkami, rzut lotkami 
to tarczy, tor przeszkód i szta-
feta. Zmaganiom towarzyszył 
gorący doping. Na koniec ogło-

szono wyniki i rozdanie dyplo-
mów dla sportowców indywi-
dualnych oraz dla drużyn – na-
gród rzeczowych. 

Miejsca w klasyfi kacji druży-
nowej zajęły WTZ-ty: pierwsze 
– Wiardunki, drugie – Wapno, 

ku w dal oraz Paulinę i Marci-
na w rzucie piłką lekarską. W 
torze przeszkód reprezento-
wali nas Asia i Patryk Sielezin.

Po zakończeniu rywalizacji 
sportowej ogłoszono wyniki 
klasyfi kacji drużynowej, wrę-
czono puchary i nagrody rze-
czowe. Nasza drużyna zajęła 
VII miejsce, a wszyscy repre-

zentanci naszego Warsztatu 
uzyskali ważne punkty.

Zadanie publiczne zrealizo-
wano przy współfi nansowaniu 
ze środków Gminy Rogoźno.

KATARZYNA GARSTECKA
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Te trzy słowa stanowią mot-
to nowożytnych igrzysk 

olimpijskich. Mówią o poko-
nywaniu własnych słabości i 
ograniczeń. Osoby z niepełno-
sprawnościami, które 8 czerw-
ca przybyły do Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego na ul. Jara-
chowskiego w Poznaniu, aby w 
tym gościnnym miejscu wziąć 
udział w Pierwszej Olimpia-
dzie Marzeń, wiedzą najlepiej, 
jak trudno jest na co dzień wal-
czyć ze swoimi słabościami.

Pomysłodawczynią przedsię-
wzięcia była dr n. med. Jolanta 
Uchman, znana w Poznaniu nie 
tylko jako doskonały pediatra, 
ale i społecznik. To ona z myślą 
o dzieciach z różnymi dysfunk-
cjami powołała do życia Funda-
cję Laboratorium Marzeń. Po-
moc przy realizacji Olimpiady 
zapewniły wolontariuszki Fun-
dacji. W olimpijskie szranki sta-
nęło kilkunastu zawodników w 
różnym wieku i z różnymi dys-
funkcjami. Ale łączyło ich jed-
no: determinacja i wola walki. 
Wszystkie dzieci, które przyby-
ły na to niezwykłe wydarzenie, 
są podopiecznymi wymienionej 
organizacji.

Konkurencje przygotowane 
przez organizatorów były prze-
różne, a zarazem wszystkie do-
stosowane do możliwości ma-
łych sportowców, gorąco dopin-
gowanych przez obecnych na 
sali rodziców. Uczestnicy spraw-
dzali swoje zdolności w slalo-
mie z piłką nożną oraz piłecz-
ką i kijem hokejowym. Był kon-
kurs rzutów karnych i rzucania 
ringo do celu. Najwięcej trudno-
ści sprawiły skoki na skakance i 
ćwiczenia z hula hop. Za udział 
w każdej konkurencji moż-
na było otrzymać specjalną na-
klejkę w osobistym Dziennicz-
ku Olimpiady. Komplet nakle-
jek upoważniał do otrzymania 
pamiątkowego dyplomu i złote-
go medalu olimpijskiego. Tutaj 
nie było przegranych. Dekoracji 
wszystkich zwycięzców doko-
nała osobiście Jolanta Uchman.

Największą atrakcją tego nie-
zwykłego dnia były zabawy z 
zaproszonymi gośćmi –zwie-
rzęcymi terapeutami. Pies i kot 
byli głaskani, czesani, przytu-
lani i nagradzani smakołyka-
mi przez każdego po kolei. Ra-
dość z tych zabaw była ogrom-
na. Niestety, wszystko co dobre, 
kiedyś się kończy. Jeszcze tylko 
pamiątkowe zdjęcia i… Pierw-
sza Olimpiada Marzeń przeszła 
do historii.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, aby 
nasze dzieci poczuły radość 
zwycięstwa.

DARIA KRZYSZKOWIAK

Szybciej,
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wyżej, mocniej
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ZBIGNIEW NOWAK

Do nieznajomej

Jesteś cokolwiek, niemalże tylko,

Listkiem przedwczesnej jesieni

Zmarkotniałym w zimnym wietrze.

Patrzysz załzawionym wzrokiem

I prawie wspominasz coś nocą.

I śnisz zaledwie, z wiarą słabnącą,

Modlisz z zadławioną ufnością.

Tak bardzo chciałabyś wzlecieć,

Już niemal wiesz jak mogłoby być.

Tak, umiałabyś po to dziś sięgnąć.

Lecz to niknący klucz dzikich żurawi

W cichej smudze gasnącego słońca.

Porasta trawą ścieżka, którą szłaś.

Nie masz jutra, już nie dziś, nie kiedyś.

Może, ale chyba nie, na pewno nie tu.

Więc muzą bądź mi chociaż miłą, 

Skrzydłami do tego życia natchnienia,

Świetlikiem w mroku bezsilności.

Na resztę jest już cokolwiek za późno.

KOŁOBRZEG, 3 MARCA 2019 ROKU

Skończyłeś studia, a po-
tem z energią i wiarą 

zacząłeś szukać pracy. 
Jednak mijają miesiące, a 
ty nie pamiętasz, jak wiele 
wysłałeś swoich CV. Czu-
jesz się bezradny, bo pra-
codawcy rzadko odpowia-
dają na twoje zgłoszenie, 
a gdy już zaproszą cię na 
rozmowę, to czujesz się 
kandydatem gorszym, bo 
niepełnosprawnym. Nie 
poddawaj się i przyjdź do 
nas. Pomożemy ci przejść 
przez rekrutację, doga-
damy się z pracodawcą, 
dopilnujemy, abyś dostał 
posadę. Dzięki nam pracę 
znalazło już ponad 50 osób 
z niepełnosprawnością – 
zachęca niepełnospraw-
nych absolwentów z Wiel-
kopolski Fundacja PODAJ 
DALEJ. 

WYPADEK, WÓZEK
I CO DALEJ?... 

To był wypadek jakich wiele 
na polskich drogach. Imieniny 
października, czyli 10 dzień 
tego miesiąca w 2010 roku 
nie był szczęśliwy dla Mate-
usza Traczyka. Jechał autem 
na egzamin na Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi. Pamię-
ta samochód, który w niego 
wjechał i trzask łamanej ka-
roserii. Przytomnie prosił o 
wezwanie karetki i czekał, 
aż strażacy rozetną dach, aby 
wyjąć go z auta. Już wtedy był 
świadomy, że kroki, które wy-
konał, aby do niego wsiąść, 
były ostatnimi, które zrobił 
samodzielnie. 

– Studiowałem fi zjoterapię 
i wiedziałem, że uszkodzenia 
kręgosłupa, których dozna-
łem, oznaczają, że będę miał 
porażone wszystkie cztery 
kończyny – wspomina Ma-
teusz. – Miałem jeszcze na-
dzieję, że po tak zwanym szo-
ku rdzeniowym, gdy znikną 
obrzęki, to okaże się, że jakieś 
funkcje powrócą, ale poprawa 
była minimalna. I jeszcze ta 
przewrotność losu… Do wy-
padku doszło pod Spałą. Tam, 
gdzie między innymi są obozy 
aktywnej rehabilitacji dla tych, 
którzy nagle „wylądowali” na 
wózku.

Po operacji neurochirur-
gicznej w Łodzi, po pobycie 
na oddziale rehabilitacyjnym 
w podwarszawskim Konstan-
cinie, Mateusz wrócił do ro-
dzinnej wsi i rozpoczął inten-
sywną rehabilitację domową. 

– Po dwóch latach cyklów 
treningowych po 8 godzin 
dziennie zaczęło mnie „no-

sić”. Postanowiłem wrócić 
na studia, na dotychczasowy 
kierunek. Zmieniłem tylko 
uczelnię na Wyższą Szkołę 
Radomską, bo łódzka nie była 
dostosowana do potrzeb osób 
na wózkach – mówi Mateusz 
Traczyk. 

WYKSZTAŁCENI
BEZ PRACY 

Liczba niepełnosprawnych 
studentów i absolwentów 
szkół wyższych w Polsce ro-
śnie. Sprzyja temu polityka 
uczelni wyższych, które chęt-
nie przyjmują osoby niepeł-
nosprawne i tworzą dla nich 
dogodne warunki edukacji. A 
i w samych młodych ludziach 
wzrastają aspiracje, aby zdo-
być wyższe wykształcenie i 
świadomość, że może ono 
stworzyć większe szanse na 
atrakcyjną pracę, rozwój oso-
bisty i pełniejszy udział w ży-
ciu społecznym. 

Według Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS) tylko 
w latach 2000-2012 liczba 
studentów z niepełnospraw-
nościami wzrosła aż trzy-
nastokrotnie (!) – z 2.476 do 
31.613. Dane urzędu nie odda-
ją jednak rzeczywistej liczby 
studentów z ograniczeniami 
sprawności, bo wielu z nich 
ukrywa swoją kondycję i nie 
informuje uczelni o posiada-
niu orzeczenia o niepełno-
sprawności. Z danych GUS 
wiadomo też, że niemal 3/4 
niepełnosprawnych absol-
wentów szkół wyższych po-
zostaje poza rynkiem pracy, a 
ci, którym udaje się dostać po-
sadę, często nie mogą zreali-
zować rozbudzonych ambicji 
zawodowych. 

PRZEBRNĄĆ PRZEZ
REKRUTACJĘ 

„Wysiłek mój, rodziny i 
przyjaciół, aby odszukać od-
powiednie oferty pracy, a po-
tem wysyłanie setek CV, długie 
czekanie, bezradność, gdy 
pracodawcy się nie odzywa-
ją, stres podczas nielicznych 
rozmów kwalifi kacyjnych, bo 
człowiek nie tylko stara się o 
pracę, ale musi pokonać wła-
sne ograniczenia i w końcu 
rezygnacja, gdy przychodzą 
odpowiedzi odmowne”. Taki-
mi słowami osoby niepełno-
sprawne opisują swoje proce-
sy rekrutacyjne. 

Dla pracodawcy zatrudnie-
nie wykształconego pracow-
nika z niepełnosprawnością, 
a co za tym idzie uzyskanie 
między innymi dofi nansowa-
nia do jego wynagrodzenia  F
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czy zwrot kosztów wyposaże-
nia i dostosowania jego stano-
wiska pracy to zysk. 

– W praktyce jednak praco-
dawcy wciąż nie mają wiedzy, 
jakie przysługują im korzyści 
z tytułu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i nie są 
przygotowani do obsługi nie-
pełnosprawnych kandydatów. 
Łatwiej więc znaleźć pracę 
osobom, których niepełno-
sprawność nie jest widoczna, 
a więc można ją ukryć i liczyć 
na to, że przy podejmowaniu 
decyzji pracodawca będzie 
kierował się tylko oceną kwa-
lifi kacji. W trudniejszym poło-
żeniu są osoby z widocznymi 
ograniczeniami na przykład 
ruchowymi, ale przy dobrze 
uzasadnionym wsparciu moż-
na im pomóc w znalezieniu 
dobrej posady – mówi Zu-
zanna Janaszek-Maciaszek, 
prezes Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
w Koninie. 

FIZJOTERAPEUTA
WSZECHSTRONNY

Po 1 roku studiów w Ra-
domiu w Mateuszu Traczyku 

znowu odezwał się niespokoj-
ny duch. 

– Zacząłem szukać pracy, 
ale moja sytuacja prawna była 
skomplikowana i potrzebowa-
łem fachowej pomocy. Wtedy 
mama znalazła ulotkę Fun-
dacji PODAJ DALEJ w Koninie 
i postanowiłem poprosić ich o 
wsparcie – mówi Mateusz. 

W marcu 2014 roku Mate-
usz (wówczas student III roku 
fi zjoterapii) spakował swoje 
rzeczy i przyjechał do Konina. 
Jeszcze wtedy nie wiedział, że 
w tym mieście niemal w tym 
samym czasie znajdzie mi-
łość, mieszkanie i pracę. 

– W Fundacji PODAJ DA-
LEJ dowiedziałem się, że jest 
możliwość zatrudnienia w 
nowo powstającej spółdzielni 
socjalnej, która będzie pro-
wadzić sklep ze sprzętem re-
habilitacyjnym. Pomyślałem, 
że to miejsce w sam raz dla 
fi zjoterapeuty, który zna się na 
ograniczeniach sprawności i 
będzie mógł doradzić klien-
tom. W Fundacji pomogli mi 
przygotować dokumenty apli-
kacyjne i przejść przez proces 
rekrutacji – mówi Mateusz. 

Efekt? Mateusz pracuje w 
sklepie rehabilitacyjnym już 
cztery lata. Na razie nie za-
mierza tego zmieniać. Pod-
nosi swoje kwalifi kacje. Skoń-
czył studia podyplomowe z 
logistyki oraz kurs trenerski 
koszykówki na wózkach. 
Trenuje koszykówkę, szer-
mierkę i rugby. Dzięki niemu 
w Koninie rozwinęły się dwie 
ostatnie z wymienionych dys-
cyplin sportu osób niepełno-
sprawnych. Mateusz planuje 
jeszcze studia podyplomowe 
z nauczania oraz kolejne kur-
sy instruktorskie: sportów 
paraolimpijskich i trenera 
personalnego. Zapytany o to, 
co mógłby doradzić młodym 
osobom niepełnosprawnym, 
które planują swoją karierę 
mówi: 

– Zadajcie sobie jedno waż-
ne pytanie: co chcecie w życiu 
robić, a potem zacznijcie to po 
prostu robić. Są ludzie, którzy 
wam w tym pomogą. 

ABY ABSOLWENT 
NIEPEŁNOSPRAWNY 
DOSTAŁ DOBRĄ
PRACĘ… 

Fundacja im. Doktora Pio-
tra Janaszka PODAJ DALEJ 
rozpoczęła realizację nowego 
programu, który ułatwia start 
zawodowy niepełnospraw-
nym studentom ostatnich lat 
szkół wyższych i ich absol-
wentom z roczników 2017 
i 2018. W ramach projektu 
ABSOLWENT Fundacja oferu-
je bezpłatne, systematyczne 
konsultacje (także online) z 
doradcą zawodowym, co-
achem i pośrednikiem pracy. 
Pomaga przejść merytorycz-
nie i emocjonalnie przez 
proces rekrutacji, znajduje 
odpowiedniego pracodawcę 
i negocjuje warunki umowy o 
pracę i staż zawodowy z no-
wym pracownikiem. Wspie-
ra także przez 6 miesięcy 
merytorycznie i fi nansowo 
tych, którzy zdecydują się 
na otwarcie i poprowadzenie 
własnego biznesu. 

– Projekt kierujemy do 
młodych niepełnospraw-
nych osób z województwa 
wielkopolskiego z niepełno-
sprawnością umiarkowaną i 
znaczną, które nie są nigdzie 
zatrudnione. To one znaj-
dują się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, bo 
już same sformułowania w 
orzeczeniach w pracodaw-
cach nieświadomych kondy-
cji i możliwości zawodowych 
tych kandydatów budzą naj-
większe obawy – tłumaczy 
Zuzanna Janaszek-Macia-
szek, prezes Fundacji PODAJ 
DALEJ. 

Jeżeli masz pytania, za-
dzwoń pod numer telefonu 
63-211-22-19 albo skieruj e-
mail na adres: absolwent@
podajdalej.org.pl. Rekrutacja 
dobiega końca, ale wciąż 
można się jeszcze zgłosić. 

* W informacji prasowej ko-
rzystano z: E. Giermanowska 
– „Pierwsze doświadczenia 
zawodowe niepełnospraw-
nych studentów i absolwen-
tów szkół wyższych”, „Wie-
lowymiarowość integracji 
społeczno-zawodowej stu-
dentów z niepełnosprawno-
ścią”, red. B. Szczupał, K. Ku-
tek-Sładek, Kraków 2016. Na

Dopilnujemy,
abyś dostał pracę

Mateusz Traczyk przy pracy. 
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Prezydium od razu usiło-
wało mnie zmiażdżyć. 

Udało mu się – kara wy-
mierzona została następ-
nego dnia. Sprzed dzieka-
natu zniknęło moje zdjęcie. 
W czasie uroczystości ab-
solutoryjnych nie otrzyma-
łem najmniejszego dyplomi-
ku lub upominku. Czułem się 
paskudnie. 

Trzecia część kary była o 
wiele bardziej dotkliwa. Mia-
nowicie komisja przydziału 
zatrudnienia kilkakrotnie od-
mawiała mi jakiejkolwiek pra-
cy. Przewodniczący komisji – 
profesor Bossowski, człowiek 
nadzwyczaj mądry i szlachet-
ny, zaprosił mnie kiedyś do 
swojego mieszkania i wyja-
śnił, dlaczego nie otrzymy-
wałem przydziału. Nie potrafi ł 
przełamać oporu komisji, ma-
jącej partyjne w tym wzglę-
dzie zalecenie. Po piątym od-
prawieniu mnie z kwitkiem 
przez komisję zaczepił mnie 
Jacek Sielicki, który praco-
wał w „Społem”. Zapropono-
wał mi pracę w tej spółdzielni 
na stanowisku prezesa działu 
organizacji i płac. Niezupełni 
wiedziałem, co się z tym wią-
że, ale byłem mu wdzięczny. 
W „Społem” przepracowałem 
dziewięć i pół roku. 

Po przewrocie gomułkow-
skim dwutysięczna załoga 
jednomyślnie wybrała mnie 
przewodniczącym rady za-
kładowej. Tak bardzo doceni-
ła moją pracę dla niej, że po 
czterech latach pierwszej ka-
dencji byłem jedynym kandy-
datem na następną. Stanow-
czo odmówiłem, a po kilku 
tygodniach wyczerpany ner-
wowo walką z powracającym 
twardym kursem komuny 
znalazłem się na leczeniu w 
Kościanie. Byłem tam ponad 
dwa miesiące. Nieswojo mi 
się zrobiło, gdy któregoś dnia 
zjawiła się u mnie zmartwio-
na i umęczona drogą Bożen-
ka, ciągnąc za rączkę trzy-
letniego Mirka i trudząc się 
dźwiganiem nienarodzone-
go jeszcze Olka. Między inny-
mi przekazała mi pozdrowie-
nia od całej załogi „Społem” i 
uznanie za moją działalność 
oraz podziw, że mimo nie-
pełnosprawności tyle dla niej 
uczyniłem. 

W spółdzielni ceniono mój 
pomysł zorganizowania w 
Zakopanem siedmiodnio-
wych wczasów. Tygodniowo 
dlatego, że pracownicy skle-
pów nie mogli być dłużej poza 
swoimi placówkami. Przy-
gotowania do tych wczasów 
trwały cztery miesiące i wy-

Szlachetne
magały inwencji, tudzież ol-
brzymiego nakładu sił, zwią-
zanego ze znalezieniem w 
Zakopanem dużego, możli-
wie góralskiego domu, zdo-
byciem w jednostce wojsko-
wej łóżek polowych, urządze-
niem własnej kuchni, ustale-
niem harmonogramu wyjaz-
dów, zorganizowaniem wy-
cieczek. Przytłaczająca więk-
szość wczasowiczów to kole-
żanki i koledzy, którzy po raz 
pierwszy znaleźli się w gó-
rach. Tatry ich zauroczyły, z 
żalem wracali do Poznania, 
aby zrobić miejsce następnej 
grupie.

Za „moich czasów” były tak-
że niezwykłe imprezy z oka-
zji święta kobiet. Do dzisiaj 
zdarza się, że bardzo wieko-
we osoby zaczepiają mnie na 
przystankach lub turnusach, 
aby wspomnieć czasy pracy 
w „Społem”. Rada zakładowa 
przy szalenie sympatycznym 
współudziale mężczyzn, któ-
rych w „Społem” pracowało 
niewielu, urządzała owe fety 
w budynku przy parku Ka-
sprzaka. Gwoździem progra-
mu był wytworny poczęstu-
nek, który do stolików pań 
donosili ich koledzy we fra-
kach lub garniturach z bia-
łym ręcznikiem na ramieniu. 
Zbiorowe śpiewanie poprze-
dzał występ kwartetu wokal-
nego, w którym śpiewali wy-
łącznie pracownicy spółdziel-
ni, w tym założyciel zespołu, 
czyli ja. Oczywiście, nie oby-
wało się bez tradycyjnego 
kwiatka i prezenciku w posta-
ci pończoch, staniczka itp., co 
do dzisiaj rzuca cień na tamte 
obchody dnia kobiet. 

Do dziś przechowuję wy-
dawane dwa razy w miesiącu 
powielaczowe gazetki. Docie-
rały one do wszystkich dwu-
nastu placówek, zdając krót-
ko sprawę z tego, czym w 
ostatnim czasie żyła załoga 
i co czeka ją w najbliższym 
czasie. Kierował mną ten sam 
imperatyw co na uniwersyte-
cie – pokazać, na co stać oso-
bę o bądź co bądź znacznej 
dysfunkcji manualnej i wzro-
kowej. 

Jąkanie wracało do mnie jak 
powracająca fala. Skala mo-
jego jąkania mieści się mię-

dzy rzymskim Klaudiuszem 
a naszym Owsiakiem. Wiele 
pań twierdzi, że to dodaje mi 
wdzięku. Ja wolałbym mieć go 
właśnie o tyle mniej. Chociaż 
nie powinienem narzekać. 
Stałem raz w kolejce do kasy 
PKP. Zamierzałem kupić bilet 
do Lublińca na trasie Poznań-
Katowice. Byłem już niedale-
ko okienka, gdy uświadomi-
łem sobie. Że mogę mieć kło-
poty z wymówieniem słowa 
Lubliniec. Zwłaszcza że „ubl” 
jest szczególnie wredne. Po-
ruszając więc ledwie warga-
mi, próbuję ćwiczyć: lu-u, lu, 
lu-u, lu-u-bli… Nie wychodzi, 
a kolejka posuwa się wyjąt-
kowo szybko. Czuję, jak mi 
skacze ciśnienie. Zwiększam 
tempo ćwiczenia: lubl, lubl, 
lubliniec. Lepiej, więc chyba 
się uda. Staję przy okienku. 
Robię głęboki wdech. Kobie-
ta zza szyby patrzy wyczeku-
jąco. Lubliniec, Lubliniec, Lu-
bliniec… W uszach mi szumi, 
w skroniach łomocze. Jeszcze 
jeden głęboki wdech. 

– Słucham – głos kasjerki 
jest jak uderzenie szpicrutą. 

– Katowice – słowo wyska-
kuje mi z gardła niby koń, 
który w pięknym stylu bierze 
przeszkodę. I zaraz gładko 
podaję szczegóły: dzień, go-
dzinę, klasę i że dla niepalą-
cych. Odchodzę od kasy bar-
dzo szczęśliwy, że kupiłem bi-
let do Katowic, a nie na przy-
kład do Suwałk.

Przed kilku laty w miesz-
kaniu żony i moim zupeł-
nie przypadkowo spotka-
li się dwaj dojrzali już syno-
wie. Było trochę pogaduszek 
o dawnych czasach. W pew-
nej chwili starszy syn Mirek 
zwrócił się do Olka: 

– Przypominam sobie, że 
gdy byłem przedszkolakiem i 
mieszkaliśmy na Kmiecej, od 
czasu do czasu, zanim ma-
mulka położyła nas spać, zja-
wiał się w naszym mieszka-
niu mężczyzna. Albo był tak 
zmęczony, że zaraz zwalał się 
na tapczan lub gdy mu jesz-
cze trochę sił wystarczyło, 
wyjmował z torby kilka tektu-
rowych teczek, przeglądał je i 
pisał, pisał…

Biura „Społem” mieściły się 
w barakach przy ulicy Grun-

waldzkiej. Miały tam swoje 
pomieszczenia przeróżne 
instytucje, a wśród nich wy-
dział sportu niepełnospraw-
nych AWF w Poznaniu. W 
ogólnodostępnym bufecie 
prowadzonym przez „Spo-
łem” spotykali się (na krótko) 
głodni pracownicy barako-
wych instytucji. Wśród nich 
był późniejszy profesor AWF 
– Jan Dziedzic. Od kilku lat 
prowadził społecznie wio-
ślarstwo i naukę pływania dla 
pracowników Poznańskich 
Spółdzielni „Sinpo” i „Niewi-
domych”. Któregoś dnia wdał 
się ze mną w rozmowę i prze-
konał, że o wiele więcej niż w 
spółdzielni spożywców mogę 
zrobić dla niepełnosprawnych 
w spółdzielczości inwalidów. 
Słuchałem tego z dużym za-
ciekawieniem i zarazem za-
żenowaniem, że do tej pory 
nic nie wiedziałem o ruchu 
niepełnosprawnych, o istnie-
niu w województwie poznań-
skim ponad trzydziestu trzech 
spółdzielni inwalidów. Zdecy-
dowałem się więc przejść do 
spółdzielczości inwalidów. 

Prezesem Okręgowego 
Związku Spółdzielni Inwali-
dów (OZSI) w Poznaniu był 
wówczas Witold Sokolnic-
ki, eksziemianin, absolwent 
Akademii Wojskowej w Pa-
ryżu, rotmistrz 15 Poznań-
skiego Pułku Ułanów; w wal-
kach wrześniowych stracił 
udo. Przyjął mnie nad wyraz 
uprzejmie. Chwilowo nie miał 
wolnego etatu w Okręgowym 
Związku, prosił zatem, abym 
przy końcu każdego mie-
siąca meldował się u niego. 
Ostatecznie w ostatnim dniu 
kwietnia otrzymałem angaż 
od 1 maja 1961 roku w cha-
rakterze asystenta socjalne-
go w organizowanej Porad-
ni Rehabilitacji Zawodowej. 
Organizatorem tej trzeciej 
placówki w Polsce był dok-
tor medycyny Aleksander 
Kabsch, pracownik naukowy 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego i zarazem inspektor 
lekarski OZSI. Po kilku tygo-
dniach pojechałem w dele-
gację do poradni rehabilitacji 
zawodowej OZSI w Łodzi. Jej 
kierownikiem był magister 
prawa – Tadeusz Marszał, 
podobnie jak ja pozbawiony 



STRONA 41LIPIEC 2019

blizny(4)

obydwu dłoni, które stracił 
na Syberii. Prędko znaleźli-
śmy wspólny język zarówno 
w kwestii zdobywania samo-
dzielności w życiu osobistym 
i społecznym, jak i odpowia-
dającej nam bardzo pracy i 
działalności zawodowej. Do 
dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. 

W poradni poznańskiego 
OZSI zapoznałem się z zasa-
dami rehabilitacji zawodowej 
i społecznej. Poznałem ol-
brzymią liczbę pracowników 
spółdzielni rozsianych w ca-
łym województwie. Nawią-
załem kontakty z działający-
mi w każdej spółdzielni dzia-
łami (komórkami) rehabilita-
cji zawodowej. To była wspa-
niała praca. Wprawdzie bar-
dzo uciążliwa, ale dawała 
ogromną satysfakcję. W tym 
samym roku 1961 wpadłem w 
wir działań związanych z co 
dopiero organizowanym ru-
chem sportowym osób nie-
pełnosprawnych „Start”. Już 
dwa lata później Poznań stał 
się symbolem tego ruchu i 
jego wszechstronności. W 
roku 1963 poznański „Start” 
przy współpracy OZSI przy-
gotował reprezentację Polski 
na pierwsze europejskie za-
wody sportowe w Linzu. Zor-
ganizował również pierwszy 
ogólnopolski festyn sporto-
wy inwalidów w Sierakowie i 
pierwszy letni turnus rehabili-
tacyjny osób niepełnospraw-
nych ruchowo w Trzciance. 
Przyznać trzeba, że podobny 
turnus ogólnopolski dla osób 
z dysfunkcją narządu wzroku 
od dwóch lat organizował – 
na zlecenie Spółdzielni Inwa-
lidów Niewidomych – doktor 
Jan Dziedzic. Dwukrotnie pro-
szony byłem na jego turnus 
i przez kilka dni podziwia-
łem organizację tego przed-
sięwzięcia. To pomogło mi w 
mojej późniejszej działalności 
w tym zakresie. 

Któregoś dnia do pomiesz-
czenia, gdzie było sześć sta-
nowisk pracy, w tym moje, 
wszedł prezes Sokolnicki. 
Zwrócił wprost do mnie z 
prośbą – w swoim imieniu 
i większości załogi – abym 
zgłosił swoją kandydaturę 
na sekretarza POP związku. 
Wyjaśnił, że wybory mają się 
odbyć za dwa tygodnie i na to 

stanowisko pretenduje długo-
letni pracownik – M. N. – dzia-
łacz partyjny z rodzaju twar-
dogłowych. Wyraziłem zgodę. 
W efekcie zostałem jednym 
z niewielu bardzo toleran-
cyjnych i mało skutecznych 
w działaniu sekretarzy partii 
wielkopolskich spółdzielni 
inwalidów. Z tego powodu 
miałem dużo kłopotów. Zda-
wałem sobie jednak sprawę 
z tego, jak bardzo doceniają 
mnie za to pracownicy. Legi-
tymację partyjną oddałem w 
drugi dzień stanu wojennego. 

Po pierwszych rozmowach 
z Janem Dziedzicem zainte-
resowałem się działalnością 
Polskiego Związku Niewido-
mych. Od pamiętnego 15 maja 
1945 roku miałem stałe kłopo-
ty z oczami, więc z tego tytu-
łu czułem solidarność z oso-
bami z poważnymi wadami 
wzroku. W PZN utknąłem na 
długie lata. W oddziale po-
znańskim początkowo byłem 
członkiem komisji kultural-
no-oświatowej i śpiewałem 
w bardzo dobrym chórze pro-
wadzonym przez późniejsze-
go rektora Akademii Muzycz-
nej – profesora Stanisława 
Kulczyńskiego. Zostałem tak-
że wybrany do głównego sądu 
koleżeńskiego i przez trzy ka-
dencje byłem jego przewodni-
czącym. Do dzisiaj związany 
jestem ze środowiskiem nie-
widomych.

W drugim roku działania 
naszej poradni w akademi-
ku im. Hanki Sawickiej odkry-
łem pokój, w którym miesz-
kały trzy niepełnosprawne 
studentki: Halina Korcz – stu-
dentka polonistyki, w znacz-
nym stopniu ograniczona ru-
chowo na skutek polio, Zo-
fi a B. – studentka psychologii 
również po polio i Aleksan-
dra B. – studentka prawa po 
amputacji prawego podudzia. 
Wszystkie trzy zainteresowa-
łem rehabilitacją zawodową i 
społeczną. Po uzyskaniu ab-
solutorium każda z nich pod-
jęła pracę w spółdzielczości 
inwalidów. Halinka pozostała 
w Poznaniu. Okazała się nad-
zwyczaj zaangażowana w re-
habilitację inwalidów. Mia-
ła świetne predyspozycje do 
rozwiązywania najtrudniej-
szych zagadnień i pozyskiwa-

nia pracowników spółdzielni 
do służby dla niepełnospraw-
nych.

Z tytułu swej pracy w po-
radni poznałem wszystkie 
spółdzielnie inwalidów, w tym 
także rozsiane po wsiach i 
małych miasteczkach warsz-
taty pracy nakładczej. W na-
szej placówce przebadaliśmy 
pod względem fi zycznej i psy-
chologicznej możliwości pra-
cy zarobkowej ponad dwa ty-
siące osób niepełnospraw-
nych. W wielu przypadkach 
udzieliliśmy im pomocy w le-
czeniu rehabilitacyjnym, w 
przydziale sprzętu itp. Prawie 
ze wszystkimi nawiązywałem 
kontakt osobiście. Stąd mam 
taki ogrom znajomych i przy-
jaciół. 

23 maja powstał w Po-
znaniu Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ru-
chu, pierwsze tego rodzaju 
zrzeszenie w Polsce. To była 
moja inicjatywa, w której re-
alizację włożyłem dużo tru-
du. Byłem przez dwadzieścia 
lat przewodniczącym zarządu 
tego związku. Miałem i na-
dal mam dużo satysfakcji, że 
związek objął swoją działal-
nością setki osób niepełno-
sprawnych. Szczególnie tych, 
których wcześniej poznałem 
jako pracownik Poradni Re-
habilitacji Zawodowej. Trud-
no tu wymienić wszystkie 
działania, które podjął zwią-
zek. Szczególnym jego za-
daniem w pierwszym okre-
sie było rozprowadzanie po 
wszystkich oddziałach zrze-
szenia darów pozyskanych od 
szwedzkiej organizacji chary-
tatywnej. Członkowie związ-
ku, ci do niedawna zagubieni 
w swej niepełnosprawności, a 
zwłaszcza izolowani od spo-
łeczeństwa, stanowili więk-
szość uczestników turnusów 
rehabilitacyjnych organizo-
wanych przez Start i RZSI.

Ważną rolę w rehabilita-
cji odgrywały turnusy reha-
bilitacyjne. Odkrywałem tam 
wiele problemów osób nie-
pełnosprawnych. Wspólnie z 
pracownikami-rehabilitanta-
mi staraliśmy się je rozwiązy-
wać. Turnus był swego rodza-
ju uniwersytetem. Żadna pre-
lekcja profesorska, żadne za-
biegi studentów rehabilitacji 
– kierowników grup – nie da-
wały osobom niepełnospraw-
nym takiej wiedzy, jak wza-
jemne dyskusje i wymiana do-
świadczeń. Ci, którym niepeł-
nosprawność nie pozwalała 
się poruszać, tutaj na turnusie 
zobaczyli inny świat. Przede 
wszystkim dowiadywali się 

od innych, że można inaczej 
żyć, oraz w jaki sposób uzy-
skać wsparcie psychiczne i 
materialne. Program rozryw-
kowy turnusu pełen był śpie-
wów, ognisk – wówczas jesz-
cze prawdziwie harcerskich 
– zajęć sportowych z fascy-
nującym mnie kajakowaniem. 
Dzień spinały apele poranne i 
wieczorne, najczęściej połą-
czone z humorem sytuacyj-
nym. Wszystko to przywra-
cało wiarę w sens życia tym, 
którzy przez długie lata tkwili 
w izolacji od świata. 

Z turnusów, zwłaszcza or-
ganizowanych w latach 
1964-1976 w legendarnym 
już Drawnie, wyjeżdżało wie-
le zaprzyjaźnionych par, któ-
re potem łączyło małżeństwo. 
Często bywam pytany, czy od-
grywałem w tym względzie 
rolę swata. O nie, chociaż bar-
dzo się cieszyłem, jeśli mał-
żeństwo było udane. Muszę 
jednak przyznać, że organizo-
wanie i kierowanie turnusami 
rehabilitacyjnymi pochłania-
ło mi bardzo wiele czasu i za-
bierało dużo energii. Bożen-
ka nie była tym zachwycona. 
Bardzo rzadko przebywała 
na turnusach i sporadycznie 
przyjeżdżała w odwiedziny. Z 
trudem znosiła moje stałe za-
bieganie i to, że dla niej nie 
miałem czasu. Łatwiej przy-
chodziło to moim synom, ma-
jącym dziewięć i trzynaście 
lat. Zwłaszcza że siostra Bro-
nia, ofi arna i nadzwyczaj pra-
cowita pielęgniarka naszych 
turnusów, chętnie przejmo-
wała od Bożenki obowiązek 
rzucania na nich okiem.

Turnusy rehabilitacyjne po-
czątkowo organizowane były 
raz w roku. W pierwszych la-
tach tej działalności odby-
wały się w Drawnie, następ-
nie w Zajączkowie pod Pnie-
wami, w Nowym Zdroju, w 
Kamieniu pod Bełdanami. O 
trzydziestu prawie lat – tak-
że w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowym „Wiel-
spin” w Wągrowcu, który miał 
opinię jednego z najlepszych 
w kraju, zarówno w zakresie 
świadczeń rehabilitacyjnych, 
jak i przystosowania dla osób 
o szczególnych trudnościach 
lokomocyjnych. 

Bogactwo turnusowego 
programu wynikała między 
innymi z tego, że były to cza-
sy jeszcze wolne od telewizji. 
Stąd ochota, z jaką uczestni-
cy garnęli się do przeróżnych 
zajęć, i radość z każdej okazji.

cdn.

EDWARD NIEMCZYK
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– Współczuję – powiedział 
Mateusz. 

Ciekawie rozejrzał się po 
kuchni. W rogu siedziała ko-
bieta przepasana białym fartu-
chem. Z dezaprobatą patrzyła 
na intruza, który tak bezcere-
monialnie wtargnął do kuchni, 
akurat kiedy mieli zamykać.

– Nie mamy dżemu – rzu-
cił kucharz znad miski. – Kop-
nij się pan do „Samuela” obok. 
Może jeszcze mieć otwarte…

W sklepie Mateusz sta-
nął przed regałem z dżema-
mi, jak zwykle w takiej sytu-
acji bezradny i zagubiony. Moc 
nalepek zamąciła mu w gło-
wie. Zza półek cicho wyłonił 
się mężczyzna w jasnej weł-
nianej bluzie. Siedział na wóz-
ku inwalidzkim. Ręce w ręka-
wiczkach bez palców pewnie 
opierał na metalowych obrę-
czach przytwierdzonych do 
kół. W milczeniu minął Mate-
usza, na powitanie wymienia-
jąc z nim skinienie głowy, i z 
sąsiedniego regału zabrał ma-
jonez. Mateusz pomyślał, że 
musi być tylko trochę starszy 
od Huberta. 

„I Hubek również, jak w 
chwili szczerości wyznał 
tamten ordynator z bulwia-
stym nosem, nigdy nie wsta-
nie?”   – zakołatało mu w gło-
wie – „Nigdy! Czy jest coś bar-
dziej dramatycznego? Dlacze-
go nie »zawsze«? Czy dlatego, 
że w naszej kulejącej świado-
mości »zawsze« może się do 
końca nie dokonać? Co mimo 
woli rodzi bodaj wątłą nadzie-
ję. A »nigdy«? »Nigdy« jest kate-
goryczne i nieodwołalne. I nie 
daje żadnych szans. Ale Hu-
bert rusza się, już zaczyna. No 
pewnie, że się rusza”.

Przez zaspy wrócił do re-
stauracji w papierosowo-piw-
ny klimat i zaraz poszedł do 
kuchni.

– Nawet szybko się pan uwi-
nął – powiedział kucharz. 
Zdejmował z patelni gorący 
naleśnik.

Mateusz podał mu pęka-
ty słoiczek. Tamten wziął i z 
uznaniem pokiwał głową.

– Dobry wybór – powiedział. 
– Ja też lubię brzoskwiniowy – 
dodał i odkręcił słoik. – Harrow 
Beauty są najlepsze. – Szero-
kim nożem zaczął rozsmaro-

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

wywać dżem na ciepłych na-
leśnikach. Potem poskładał je 
na czworo. – Wystarczy tyle? 
– zapytał, pokazując talerz ze 
stosem trójkątów. – Będzie z 
dziesięć.

– Bardzo panu dziękuję – 
powiedział Mateusz. 

– Drobnostka, panie.

– A jednak byłem w kłopo-
cie…

Kiedy kucharz podawał mu 
tekturowe pudełko, wyjął port-
fel i wybrał trzy dwudziesto-
złotowe banknoty.

– Nie, nie trzeba! – odparł 
tamten. – Dziś Wigilia, święty 
czas. Trzeba sobie pomagać. 
W końcu nie wiadomo, czy to 
nie ostatnia wieczerza syna?

Na ulicy było niemal ciem-
no. Latarnie przygasły i tli-
ły się niebieskawo. Zaczął pa-
dać śnieg. Mateusz spojrzał w 
niebo. Nie było widać gwiazd. 
W oknach mieszkań kolorowo 
mrugały choinki. Gdzieś z tyłu 
słychać było śpiew. Mimo woli 
pomyślał o stojącej w domu 
na kominku pozytywce z frag-
mentem staropolskiej kan-
tyczki. Dobiegły go słowa: A 
u żłóbka Matka Święta/ Czu-
wa sama uśmiechnięta/ Nad 
dzieciątka snem/ Nad dzie-
ciątka snem… 

Postawił kołnierz i pobiegł w 
stronę czarnego gmachu klini-
ki.

ROZDZIAŁ 13 
Kiedy po Nowym Roku przy-

jechała Helena, najgorsze zo-
stało zażegnane. Już było le-
piej. Wyrzucała sobie, że zja-
wiła się nie w czas, kiedy naj-
bardziej mogła być potrzebna, 
niemal za późno. I miała też 
sobie za złe, że była taka spo-
kojna, taka pewna, że z Hu-
bertem jest dobrze, i nie prze-
czuła niebezpieczeństwa, nie 
zauważyła jego pogarszają-
cego się samopoczucia. Któż 
jednak mógł się spodziewać, 
że tak nagle przyjdzie kryzys. 

Zaczęło się niewinnie. Le-
żał na brzuchu, kiedy zaczę-
ły go piec oczy. Potem szczy-
pało w nosie, a po godzinie 
zrobiło mu się gorąco i zaczął 
mieć kłopoty z oddychaniem. 
Chciał zawołać, ale gipsowa 

obręcz blokowała mu szczękę. 
Dźwięk, który byłby w stanie z 
siebie wydobyć, był za słaby i 
nikt nie mógł go usłyszeć. Pa-
cjenci spali zmęczeni sylwe-
strową nocą, a pielęgniarki 
siedziały u siebie. 

– Domi… nika! – zawołał. 

Duszności nasilały się i 
zwiększało osłabienie. Słyszał 
tętniącą krew. Powietrze, któ-
re udawało mu się złapać, pa-
liło. Wsłuchiwał się w odgło-
sy z oddziału. Wszystko wyda-
wało się spowolnione zmęcze-
niem i leniwe. Zastanawiał się, 
czy ktoś go usłyszy, czy ktoś 
przyjdzie go uratować. Było 
źle i niespokojny czekał po-
mocy. Potrzebował jej teraz, 
natychmiast, tym bardziej, im 
intensywniej ogarniał go go-
rący, beztlenowy żar. Uciśnię-
te płuca były za małe i po-
wietrza już też nie było. Dusił 
się i myślał, myślał rozpaczli-
wie o uniesieniu głowy. Gdy-
by mógł to zrobić jak pod-
czas płynięcia kraulem, wtedy 
może by zawołał, może krzyk-
nąłby głośniej i zaalarmował, 
zwrócił czyjąś uwagę… „Ru-
szyć ją bardziej, skręcić, od-
słonić usta” – myślał. Ale gło-
wa ciężka niczym polny głaz 
w żaden sposób nie dawała 
się dźwignąć. Nie wiedział, ile 
czasu było jeszcze do obraca-
nia, lecz czuł, że każda chwila 
to za dużo. Zaczął się bać, że 
pielęgniarki nie zajrzą do nie-
go jeszcze długo. Nie mógł tyle 
czekać, nie dałby rady. „Powie-
trza! – wołał w duchu. – Tro-
chę zimnego powietrza!”. Żeby 
choć jakiś przeciąg. Żar wypeł-
niał mu płuca, płynął żyłami i 
tętnił w skroniach. Usta, scho-
wane pod gipsem niewiele po-
nad materacem, nie łapały po-
wietrza. 

„Duszno… duszno… przyjdź 
tu… Dominika!! – zaczął wo-
łać w myślach. – Dominika!! 
– Wytężył moc. – Dominika!!”. 

Nawet nie usłyszał, jak 
obok niego pstryknął przycisk 
dzwonka i zapaliła się lampka. 

Za minutę przyszła pielę-
gniarka. 

– Kto wzywał? – spytała 
szorstko. Spostrzegła świecą-
cą się lampkę – Hubert? – zdu-
miała się. 

– Kto dzwonił? – Za jej ple-
cami zjawiła się Dominika. 

– Wygląda na to, że Hubert… 

– Coś ty? Jakim cudem? – 
parsknęła. 

Jęknął i Dominika podeszła 
do niego. 

– Hubert? – dotknęła go. – 
Jaki rozpalony… Hubert! Od-
wracamy go! – zadecydowała. 

*
Idąc do Huberta Helena już 

z daleka zauważyła podłączo-
ną kroplówkę. Zatrzymała się 
w progu, a on domyślił się, że 
znów ją wystraszył. 

– Mam dla ciebie wspania-
łą nowinę – powiedziała. – 
Wiesz, Hubeczku? – szepnę-
ła. – Rozmawiałam z ordyna-
torem… Pod koniec tygodnia 
jedziemy do domu. 

Radość gwałtownie eksplo-
dowała mu w piersi. 

– Jak… to? – spytał. – Ja… 
też? 

– Wypisują cię. Już nie mu-
sisz tu leżeć. A zanim znaj-
dziemy ci dobrą rehabilitację, 
pobędziesz z nami. Co ty na 
to? 

Postanowiła zataić przed 
nim ostatnią rozmowę z or-
dynatorem oraz fakt, że teraz 
już nie ma dla niego miejsca w 
żadnym szpitalu. 

– Na… resz… cie… – wyrzekł 
spod gipsu i uśmiechnął się 
z ulgą. – Bardzo… się… cie… 
szę… 

– Ja także. I ojciec się ucie-
szy. A Kasia… 

Nie myślała już o niebezpie-
czeństwie, nie lękała się. Teraz 
wyłącznie się cieszyła. 

– Przeniesiemy cię na dół, 
do pokoju z tarasem. Tam bę-
dzie ci wygodniej, a ja cały 
czas będę mogła uważać na 
ciebie. 

– Mamo… – jęknął Hubert. 
– Czy… jest… coś… do… picia? 

– Zaparzyłam ci mięty do 
termosu. Nalać ci? – Helena 
odkręciła korek, a z naczynia 
buchnęła orzeźwiająca para. 
Nalała do połowy szklanki. – 
Wypijesz teraz? – spytała. 

Szczygieł(12)
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– Tak… – odparł stłumionym 
głosem. 

– Już… – podała mu wężyk 
wycięty z aparatu kroplówko-
wego, drugi koniec zanurzyła 
w naparze. 

Chwycił wargami i pocią-
gnął lekko. Ciepły strumień 
popłynął z rurki i natychmiast 
okazał się za gorący. Zagryzł 
wylot, lecz wężyk pod wpły-
wem temperatury zmiękł i 
stał się trudny do utrzymania. 
Wiotki przyległ do twarzy i do-
datkowo parzył skórę. Znów 
przekonał się, że takie picie 
cieplejszego napoju nie jest 
dobrym sposobem. Pomyślał, 
że w końcu trzeba będzie wy-
kombinować jakąś inną meto-
dę. Ale to już w domu, na spo-
kojnie… 

– Nie jest za ciepłe? – domy-
śliła się Helena. 

Chciał spijać po kilka kropli 
to, co wystygło zatrzymane w 
wężyku, lecz oparzony szybko 
zrezygnował z tego pomysłu. 

– Gorą… ce… – wyseplenił i 
wypuścił wężyk. 

Nim Helena zdążyła go za-
brać, mięta polała się na łóżko 
i poparzyła mu policzek oraz 
ucho. Obręcz coraz bardziej 
uwierała go w twarz. Otarte 
miejsca bolały. Znów uciśnię-
te płuca robiły się za małe. Jęk-
nął. 

– Coś ci dolega? – Helena 
dotknęła jego głowy. 

– Ile… zo… stało… czasu… 
do… ob… racania? – zapytał. 

Spojrzała na zegarek. 

– Jakieś pół godziny. Ciężko 
ci wyleżeć? 

– Brak… mi… tchu… – wy-
mówił spod gipsu. – I… boli… 

– Pójdę do Dominiki i popro-
szę, żeby obróciły cię wcze-
śniej. 

– Dob… ra… myśl… – ode-
tchnął z ulgą. 

– Już idziemy – odpowie-
działa na prośbę Heleny Do-
minika. Wstała zza niewiel-
kiego stolika, na którym były 
dwie niedopite kawy. 

– Przygotuję gipsy – zapro-
ponowała Helena i cofnęła się. 

– A ty gdzie? – z korytarza 
usłyszała głos Joanny. 

– Hubert… – niepewnie rze-
kła Dominika. 

– Do obrotu jeszcze dwa-
dzieścia minut! – dobiegał 
głos. – Siedź! Nie przyzwycza-
jaj ich, bo ci później na głowę 
wlezą! 

Zmieszana Helena wróciła 
na salę. Jeszcze bardziej cie-
szyła się, że Hubert musi opu-
ścić oddział. 

– Za parę minut siostry 
przyjdą – powiedziała, siada-
jąc przy nim. – W domu będzie 
ci lepiej. 

ROZDZIAŁ 14 
– Dobra, bierzemy go – za-

decydował mężczyzna w ko-
żuchu. Walczył z wiatrem, 
przytrzymując czapkę. 

Trzasnęły tylne drzwi karet-
ki. Zacięło zimnem. Na ośnie-
żonej płycie lądowiska było 
jeszcze mroźniej. 

– Siedzi? – pytał mężczyzna. 

– To świeży kręgosłup. Jesz-
cze w gipsach. Tu są jego pa-
piery – kierowca podał kilka 
zadrukowanych kartek. 

Wysunęli go z karetki i po-
nieśli w stronę samolotu. 

– A nosze?! – zawołał kie-
rowca. 

– Weź nasze! – odkrzyknął 
mężczyzna w kożuchu. 

– Co pan?! – zaprotestował. 
– Są inne! 

– Chyba nie będziemy go na 
tym mrozie przekładać! 

– Odpowiadam za sprzęt! 

– A żeby ci w dupę jeża! – 
zaklął mężczyzna i zawołał w 
stronę samolotu: – Dajcie no-
sze! 

Mroźny wiatr smagnął go po 
twarzy. 

– Czekajcie! Trzeba go prze-
łożyć na inne nosze! – usłyszał 
głos sanitariusza. 

Wiatr potargał koce i zwiał 
je. Raptem został tylko w sa-
mym kołnierzu. 

– Łap koc! Trzymaj, bo od-
leci! – wołał mężczyzna w ko-
żuchu. – Dawaj! Przykryję go-
ścia, bo zaraz zesztywnieje! 
Dobra! – komenderował. Mróz 
zatykał i utrudniał oddychanie. 

Czterech mężczyzn ponio-
sło go w stronę czerwonego 
samolotu. Był to jeden z tych 
małych uniwersalnych samo-
locików, które zabierały nie 
więcej pasażerów niż zwykła 
taksówka i sprytnie docierały 
tam, gdzie dotrzeć nie mogły 
większe maszyny. Ten, w służ-
bie medycznej, przystosowany 
był do przewożenia chorych. 

Unieśli go w górę i nosze 
niebezpiecznie przechyliły się 
w bok. 

– O kur!… Trzymaj z lewej! – 
krzyknął mężczyzna, gdy rap-

tem pacjent zsunął się poza 
nie. – Chcesz go zgubić?! 

Manewrując na boki, w 
przód i do tyłu, ulokowali go w 
kabinie awionetki. 

– W porządku – powie-
dział mężczyzna w kożuchu. 
– Masz tu, przykryj się, bo za-
marzniesz. – Zdjął kożuch i 
rzucił na niego. – Musimy jesz-
cze trochę poczekać –oświad-
czył. – Meteo… 

Został sam. Czas zamarzł. 
Było mu zimno, a krzywo na-
rzucony kożuch niewiele da-
wał. 

„Zapomnieli o mnie?” – 
przemknęło mu przez głowę. 

Dopiero po dobrej godzinie 
usłyszał, jak podjeżdża samo-
chód. W oknie kabiny ujrzał 
fragment cysterny. „Tankują – 
pomyślał całkiem skostniały. 
– Wreszcie ruszymy…”. 

Słyszał, jak kierowca wy-
siadł z cysterny i za chwilę za-
kołysało nim. Po stukaniu na 
górze domyślił się, że tamten 
właśnie wszedł na samolot. 
Potem ruszyła pompa i męż-
czyzna gdzieś poszedł. Maszy-
na głośno pracowała. Mijały 
minuty, a mężczyzna nie wra-
cał. Hubert zastanawiał się, ile 
litrów mieści bak awionetki. 
Upłynęło jeszcze trochę cza-
su i paliwo zaczęło się przele-
wać. Szerokimi strugami spły-
wało po wszystkich szybach 
kabiny. Zrobiło mu się nieswo-
jo. Pomyślał o pożarze i przejął 
go niepokój. Paliwo chlustało i 
zalewało samolot. 

– O, w mordę! – wreszcie 
usłyszał głos mężczyzny, który 
oddał mu swój kożuch. – Ma-
riusz!… Gdzie ten Mariusz?! 

Po kilku minutach praca 
pompy ustała. Ponowne koły-
sanie samolotu oznaczało, że 
ktoś jest na górze. 

Minął następny kwadrans. 
Tamci strawili go na głośnej 
rozmowie. Hubert słyszał ich 
ożywione głosy, lecz nie rozu-
miał, o czym tak uparcie dys-
kutują. Było mu potwornie 
zimno. 

Zaczął się obawiać, że nie 
poleci. W końcu drzwi kabiny 
otwarły się i na przednie sie-
dzenie wskoczył szpakowaty 
mężczyzna w skórzanej kurt-
ce. Odgadł, że to pilot, i po-
myślał, że jeszcze trochę musi 
wytrzymać. 

Za niecałe pół godziny 
kaszlnął silnik i do kabiny 
wskoczył właściciel kożucha. 
Zajrzał do niego przez opar-
cie siedzenia i nim warkot cał-

kiem ich zagłuszył, rozcierając 
ręce, zapytał: 

– Nie zmarzłeś? 

Awionetka potoczyła się po 
płycie lotniska. W momencie 
wzbijania przestało rzucać. 
Leciał do domu. Resztki pali-
wa grubymi kroplami pozio-
mo spłynęły po szybie. 

*
– Przyjechał! Przyjechał! 

Nareszcie przyjechał! – woła-
ła Kasia. Stała w oknie i czeka-
ła, aż wniosą Huberta na górę. 
Saba wyrywała się, nie rozu-
miejąc, co się dzieje, a kiedy 
sanitariusze i Mateusz wnieśli 
Huberta do domu, wyrwała się 
i z wesołym pomrukiwaniem 
wskoczyła na nosze. 

– Sabina! – zganił ją Mate-
usz i odciągnął na bok. – Ka-
siu! Zabierz sunię – poprosił. 

– Piesek też się stęsknił – 
rzekł sanitariusz. 

Kasia ostrożnie podeszła i 
powiedziała: 

– Cześć, Hubeczku, jeszcze 
nie jesteś zdrowy? 

– Jest zmęczony i bardzo 
zmarzł – powiedział Mateusz. 
– Tu, panowie, wnieśmy go tu, 
na wprost, do pokoju. 

Przełożyli go razem z gip-
sem na niski tapczanik. 

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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URAŻONY
Wszyscy sobie zgodnie
Walnęli po łyku.
A pan co? Abstynent?
Skąd – rzekł – na odwyku.

WYPOSZCZONY
Polubił kucharkę tak,
Że dnia pewnego
Kiszki mu zagrały
Marsza weselnego.

NAGROBEK 
PALACZA
Taki był wielki,
Tyle miał siły
I papierosy 
go wykończyły.

STRACH
I odważnego
Ogarnia trwoga,
Gdy pod nim fotel
Stomatologa. 

CIEPŁO RODZINNE
Najcieplej gdy żona
Dobrze ułożona

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

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

*
Ze wszystkich 
przepisów
tylko kulinarne
nadają się 
do strawienia. 

*
Pechowcy całe życie
szukają kluczy 
do szczęścia.
Szczęściarze
wszystkie drzwi
otwierają wytrychem. 

KAWAŁY
Kawał za kawałem
Walił ciekawie
Kawalarz kawalerom
W kawiarni przy kawie.

SKUTKI
Codziennie na rękach
Nosił swą dziewczynę.
Ona ma innego,
A on… przepuklinę. 

URODZIWA
Ona nie stosuje 
Żadnych makijaży,
Bo radość maluje się 
Wciąż na jej twarzy.

KŁUSOWNIK
On kłusem nie biegnie,
To jest typ człowieka,
Który przed leśniczym
Galopem ucieka. 

WYSOKIE NAPIĘCIE
Mocno kopie…
I po chłopie.

ALIMENTY
Już pociąg odjechał,
A ty płacisz zuchu
Teraz postojowe
Za to, co jest w ruchu.

GRZYBOBRANIE
Dojrzała po latach
Z perspektywy czasu,
Po jakiego grzyba
Poszła z nim do lasu. 

BAJECZKA
„Raz kotek był chory
I leżał w łóżeczku”…
Nie biegał, bo dostał
Biegunki po mleczku.

DWA OGNIWA
Już połączyły
Się dwa ogniwa
I będzie trzecie…
Bo prąd przepływa.

UZDROWICIEL
Cudotwórcze rączki
Na wszelkie bolączki.
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Najpiękniejsze święta wiel-
kanocne spędzałem w 

domu, w gronie rodzinnym. 
Pamiętam, gdy byłem jesz-
cze dzieckiem, to zawsze tuż 
przed świętami mama mia-
ła najwięcej pracy w kuchni. 
Pamiętam zapachy pieczo-
nej babki, mazurka, sernika, 
pieczonego mięsa, parzonej 
kiełbasy. Pamiętam jak mama 
z tatą robili warzywną sałat-
kę. 

A w niedzielę wielkanoc-
ną, po porannej mszy, na któ-
rą chodzili rodzice z siostrą i 
bratem, było już wielkanocne 
śniadanie. Żywność była wte-
dy na kartki, ale na naszym 
świątecznym stole zawsze 
był baranek z masła zrobiony 
przez mamę, a wśród wielka-
nocnych dań, na środku stołu, 
na specjalnym talerzu, świę-
conka z wielkiej soboty. Gdy 
już podzieliśmy się jajkiem, to 
najpierw zjedliśmy pokarmy 
święcone, a potem pozostałe.

Pamiętam przygody z za-
jączkiem. Siostra, młodszy 
brat i ja, szukaliśmy upomin-
ków. Trzeba było się naszu-
kać. Były w przeróżnych miej-
scach: pod szafą, za szafą, 
pod łóżkiem, na schodach, za 
lodówką, pod stołem, w róż-
nych zakamarkach, a czasem, 
gdy była ładna pogoda, to i w 
ogrodzie w krzaczkach, pod 
drzewami, w trawie i przy wej-
ściu do domu. Każdemu zają-
czek coś przyniósł: zajączka z 
cukru lub czekolady, cukierki, 
kurkę lub baranka, czekoladę i 
pomarańcza. 

Kiedyś w wielką sobotę ro-
biłem specjalne gniazdko z 
drewnianych klocków i sianka 
dla zajączka na dworze pod 
krzaczkiem agrestu, bo był naj-
bliżej domu. Wtedy byłem jesz-
cze w takim stanie sprawności, 
że potrafi łem dużo rzeczy zro-
bić sam. Ile wtedy było rado-
ści, jak się tam znalazło słodki 
upominek od zajączka. Były to 
czasy, które miło się wspomi-
na. Jak byliśmy coraz starsi, to 
ta tradycja zanikała. W drugi 
dzień świąt, czyli w lany ponie-
działek, u nas w domu nie było 
takiej tradycji, aby się lać wodą 
aż do suchej nitki. Śmigus dyn-
gus był raczej łagodny… 

Natomiast wielką atrakcją w 
poniedziałek wielkanocny w 
mojej wiosce Orzechowie był 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

Z
S
O

ko było wyczyścić taką plamę 
z ubrania. Ale wtedy rodzice 
byli młodzi, jak i wszyscy w ro-
dzinnie, i inaczej to odbierali. 

Potem przyszły inne cza-
sy, świat zaczął się zmieniać, 
a wraz z nim Polska i ludzie, 
no i my, nasi rodzice, wszyscy 
żeśmy się postarzeli, niektó-
re tradycje zanikły. Obecnie 
miejsce mamy w kuchni zajęła 
siostra, to ona wszystko przy-
gotowuje na święta, a mama 
już tylko trochę pomaga. Ro-
dzinka nam się powiększyła, 
bo siostra i brat założyli rodzi-
ny, rodzice zostali dziadkami, 
a ja wujkiem. No i moja wieś 
Orzechowo też się zmieniła, 
rozbudowała się, powiększyła. 

W tym roku po kilkuletniej 
przerwie powrócono do starej 

WIELKANOCNE WSPOMNIENIA

Przyszli do mnie
przebierańcy

Do Orzechowa wróciła tradycja sprzed lat. 

Wielkanocne śniadanie w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Czeszewie.

Wielkanocny zajączek i inni. 

tradycji wielkanocnej. W drugi 
dzień świąt ulicami Orzecho-
wa przeszedł orszak wielka-
nocnych przebierańców. Była 
baba, dziad, kominiarz, pielę-
gniarka, niedźwiedź, śmierć, 
diabeł i zajączek, który rozda-
wał szczęście. I kto zobaczył 
zajączka, ten ma gwaranto-
wane szczęście na cały rok. 
Właśnie ten zajączek zrobił mi 
taką niespodziankę, o której w 
ogóle nie myślałem, bo przy-
szedł do mnie z grupą przebie-
rańców złożyć mi życzenia. 

Gdy mama mi powiedziała, 
że przyszli do mnie przebie-
rańcy z zajączkiem, to byłem 
zaskoczony! I gdy wyszedłem 
na dwór, to nawet nie wie-
działem, co mam powiedzieć. 
Zajączek złożył mi tak piękne 
życzenia, że myślałem, że się 
rozpłaczę ze wzruszenia. A 
tym zajączkiem była osoba, 
którą bardzo lubię. A kto, niech 
pozostanie tajemnicą! Na za-
kończenie zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie. Dla mnie na-
prawdę była to wielka niespo-
dzianka. 

*
Dodam jeszcze, że 17 kwiet-

nia wspólnie z uczestnikami i 
terapeutami z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Czeszewie brałem 
udział w wielkanocnym śnia-
daniu. Odbyło się jak zawsze w 
pracowni gospodarstwa domo-
wego. To tu tradycyjnie zbiera-
my się wszyscy razem, aby się 
spotkać przy świątecznym stole 
i złożyć sobie życzenia.

popołudniowy pochód prze-
bierańców. Była tam baba, 
dziad, pan, który grał na akor-
deonie, słomiany stwór, ko-
miniarze, których wszyscy się 
bali, bo każdego, kogo spotka-
li, to strasznie „murzyli” sadzą 
z komina. Nie omijali nikogo, 
nawet samochodów. Mieli wóz 
i dwa konie. I tak chodzili od 
domu do domu. Każdy gospo-
darz musiał zatańczyć z babą, 
a gospodyni z dziadem przy 
muzyce. Ile było wtedy śmie-
chu! Zawsze w drugi dzień 
świąt przyjeżdżali wtedy do 
nas na kawę ciocia z wujkiem 
(niestety już ich nie ma), spe-
cjalnie po to, żeby zobaczyć 
przebierańców. Pamiętam też 
jak mamę, tatę, ciocię i wujka 
kominiarze „umurzyli”. Nawet 
nie wiedzieli, jak i kiedy. Cięż-
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KATARZYNA KUSEK

Pieśń o słowie

Słowo,
bądź pochwalone.
Ty, które jesteś pierwszym i ostatnim.
Zadawane celnie niczym rana,
bandażem się stajesz
dla wielu.
Rośniesz jak owoc,
z szeptu w krzyk,
by opisać nieme ja,
co się w nas szamoce.
Nadajesz imiona wszystkiemu, co żyje,
aby potem zgładzić wszelkie skojarzenia
wyrażeniem: „śmierć”,
albo jeszcze prościej: „koniec”.
Jesteś trwalsze od trawy,
a ta wieczna przecież,
wyryte w kamieniu.
Lecz gdy człowiek odejdzie
tam, gdzie się zwykle odchodzi,
któż cię ożywi?
Słowo,
bądź pochwalone.
W pięknie oraz prawdzie
stań się nam balsamem
na nienasycenie życiem.

Morze

A może
latem znowu wyjadę nad morze.
Woda, wielki błękit,
wlewa się we mnie przez śluzy oczu,
jestem nią wypełniona po brzegi.
Zachwyt i bezruch,
zastygam niczym zaklęta w bursztynie.
Piasek, tak aksamitny w swojej lepkości.
Kontemplacja bezmiaru i… trwanie.
Szczęście to taka prosta rzecz,
wystarczy na powrót stać się dzieckiem.
Tak, latem wyjadę nad morze.
Być może… 

Kolejna, 96 już akcja pobo-
ru krwi, zorganizowana 9 

czerwca przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża „Lu-
bonianka” imienia bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Luboniu 
w powiecie poznańskim, była 
udana. Do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Luboniu, gdzie prze-
prowadzana była akcja, mimo 
upału, licznie przybyli honoro-
wi krwiodawcy.

Do oddania krwi zgłosiło się 
88 osób. Po wstępnej weryfi ka-
cji oraz po badaniach, przepro-
wadzonych przez pracowników 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu, krew mogło oddać 67 
krwiodawców, w tym 17 kobiet, 
co przyniosło 30,150 litra. Po raz 
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pierwszy krew oddawała San-
dra Gadzińska. 20 raz oddawał 
krew Bartłomiej Jankowski. 

W przygotowanie akcji pobo-
ru krwi byli zaangażowani: Józef 
Wyzujak, Zbyszko Wojciechow-
ski, Tadeusz Nawrot, Piotr No-
wak. Zgodnie z tradycją, krwio-
dawcy otrzymali upominki od 
sponsorów, którymi byli: „Zioło-
lek” sp. z o. o., Dramers S.A. oraz 
ASO Diesel Wachowiak w Po-
znaniu.

Zarząd Klubu HDK PCK „Lu-
bonianka” składa podziękowa-
nia dyrektorowi SP nr 1 w Lubo-
niu Grzegorzowi Aniole za udo-
stępnienie pomieszczeń na cel 
przeprowadzenia akcji pobo-
ru krwi. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Krwiodawcy
nie zawiedli
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl���mail: komdruk@wp.pl

Przedstawiciele Klubu 
HDK PCK „Lubonianka” 

imienia bł. E. Bojanowskie-
go w Luboniu po raz kolej-
ny odwiedzili uczestników 
Przedszkolnej Spartakiady 
Sportowej, która odbyła się 
4 czerwca w tej miejscowo-
ści. Byli to: Jerzy Zieliński, 
prezes HDK PCK „Lubonian-
ka”, Zbyszko Wojciechowski, 
wiceprezes tego Klubu oraz 
Irena Skrzypczak, członek 
Klubu. 

Uczestników wydarzenia 
powitały Małgorzata Urba-
niak oraz Żaneta Pawlik. Ża-
neta Pawlik oraz Wojciech 
Pietrusiński z Akademii Pił-
karskiej Reissa przeprowa-
dzili rozgrywki piłkarskie dla 
chłopców. Zajęcia sportowe 
dla dziewczynek prowadzi-
ły Małgorzata Urbaniak oraz 
Joanna Byczkowska. Dziew-
czynki wzięły udział w turnie-
ju dwa ognie, uczestniczyły 
także w konkurencjach poda-
wania piłek, skokach na pił-
kach, przenoszeniu piłek górą 
i dołem.

W rozgrywkach piłkarskich 
na pierwszym miejscu uplaso-
wała się drużyna przedszkola-
ków z Przedszkola „Tip Topka 
Odkrywcy”, na drugim – „Po-
godne Przedszkole”, a na trze-

W dniach od 8 do 15 czerw-
ca członkowie Wielko-

polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu – Koło w Śro-
dzie Wielkopolskiej przebywa-
li nad morzem w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Bosman” w Sia-
nożętach. Korzystali z kąpie-
li słonecznych i rehabilitowa-
li się. Zadanie było współfi nan-
sowane ze środków Powiatu 
Średzkiego.

Członkowie średzkiego koła 

cim – Przedszkole „Weseli 
Sportowcy”. Wyłoniono rów-
nież zwyciężczynie w turnie-
ju dwa ognie wśród dziewczy-
nek. Tu pierwsze miejsce zaję-
ły dziewczynki ze wspomnia-

nego Przedszkola „Tip Topka 
Odkrywcy”, drugie – dziew-
czynki z Przedszkola „Weseli 
Sportowcy”, a trzecie – dziew-
czynki z „Pogodnego Przed-
szkola”. Klub „Lubonianka” 

ufundował piłki dla zwycię-
skich drużyn i dwóch najlep-
szych piłkarzy, które wręczał 
Zbyszko Wojciechowski. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Dawcy krwi u dzieci
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WZINR, prócz wyżej wspomnia-
nych kąpieli słonecznych, mo-
gli również korzystać z innych 
atrakcji jak spotkanie przy ogni-
sku czy popołudniowy integra-
cyjny odpoczynek na świeżym 
powietrzu. 15 czerwca po obie-
dzie uczestnicy wyjazdu wrócili 
do domów. Żal było wyjeżdżać z 
Sianożęt, z uwagi na piękną po-
godę. 

JERZY SKROBISZEWSKI

Nad morzem
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Jeśli chorujesz na

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
i masz problemy ze spastycznością

(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia

nie przynoszą zadowalających efektów

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40
Rejestracja telefoniczna 
w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku

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

www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne leczenie

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej


