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wiecień jest miesiącem
autyzmu.
Symbolem
tego schorzenia zaś
kolor niebieski, który przypomina, że osoby z tą jednostką
chorobową żyją wśród nas,
oczekują akceptacji i zrozumienia. Autyzm dziecięcy to
rodzaj całościowego zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się nieprawidłowym rozwojem przed trzecim
rokiem życia i sposobem
wadliwego funkcjonowania
w trzech obszarach: interakcji społecznych, komunikacji
oraz zachowania. Dziecko
jest zamknięte w sobie, ciągle patrzy w jeden punkt, żyje
jakby w swoim świecie, ma
problemy z mową.
Osoby zmagające ze spektrum autyzmu pracują między
innymi w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Pracownia
Rzeczy Różnych” w Wilczej
Górze (powiat piaseczyński,
gmina Lesznowola). Zakład
jest prowadzony przez Fundację „Synapsis”, specjalizującą
się w pomocy osobom ze spektrum autyzmu i ich bliskim. Zatrudnia 24 pracowników z tego
rodzaju niepełnosprawnością.
Dzięki pracy nie tylko rehabilitują się zawodowo i społecznie,
lecz również mają możliwość
doskonalenia zdolności twórczych (wykonują między innymi kartki okolicznościowe).
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Jurek Owsiak
w powiecie poznańskim
K

órnik i Rokietnica – to
dwie miejscowości w powiecie poznańskim, w których otwarto rondo imienia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Symbolicznego
otwarcia dokonał sam Jurek Owsiak, entuzjastycznie
przyjęty przez mieszkańców obu wymienionych. Dla
wszystkich mieszkańców, a
zwłaszcza dla dzieci z tamtejszych szkół i przedszkoli,
okazja osobistego spotkania
z inicjatorem WOŚP była doświadczeniem, które na długo
pozostanie w ich pamięci.
Pamiątkową tablicę z nazwą
ronda przekazała mieszkanka Rokietnicy, która wylicytowała tę możliwość podczas
ostatniego ﬁnału WOŚP. Jurek
Owsiak przyjechał do Wielkopolski w dzień szczególny – w
czwartek 24 lutego, który nigdy nie zostanie zapomniany
w całej Europie – dzień ataku
wojsk rosyjskich na Ukrainę.
Pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał
na sobie koszulkę z napisem:
„WOJNIE NIE”. Zaznaczył, że
kraje powinny dążyć do jedności i pokoju, a wszelkie spory
rozwiązywać bez użycia siły.
– Nie dzielmy, tylko łączmy.
Jeszcze wczoraj wiedzieliśmy
jak wygląda świat, dzisiaj nie

wiemy, co będzie jutro. Szanujmy i kochajmy się bez względu
na ideologię, religię czy politykę. Kiedy 30 lat temu organizowałem pierwszy ﬁnał Orkiestry,
nawet do głowy mi nie przyszło, że wspólnie stworzymy
tak wspaniałą i niezawodną
społeczność obywatelską –
mówił Owsiak.
Obecny na spotkaniu w Rokietnicy starosta poznański
Jan Grabkowski podkreślił, że
Owsiak to wspaniały człowiek,
który jak nikt inny potraﬁ zarazić
entuzjazmem, a przy tym wprowadzić prawdziwie świąteczną
atmosferę i porwać tłumy.
W Kórniku grupa wolontariuszy i mieszkańców tłumnie

ustawiła się do pamiątkowego
zdjęcia z Jurkiem. Udział w
spotkaniu wzięli między innymi lokalni samorządowcy
oraz przedstawiciele sztabów
WOŚP w Kamionkach i Kórniku. Były autografy, uśmiechy i
pączki w kształcie serc.
„Ronda WOŚP w Rokietnicy i Kórniku traﬁają na listę
prawie 50 obiektów, wśród
których są oddziały szpitalne,
place, ulice, skwery oraz mosty. Miejsca imienia Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
znajdują się nie tylko w Polsce
– w Hadze zlokalizowany jest
dedykowany Fundacji mural”
– czytamy na stronie Fundacji
WOŚP (https://www.wosp.org.
pl). Oprac. KK.
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Nowe życie w Polsce
U

ciekali prawie wszyscy.
Kobiety w ciąży i z maleńkimi dziećmi, osoby przewlekle
chore i z niepełnosprawnościami. Prawie, bo zostali jedynie
ci, którzy zostać musieli lub z
różnych powodów nie chcieli
opuszczać ojczyzny. Wielogodzinna podróż, a później długie
oczekiwanie na przejściu granicznym wykańczały ﬁzycznie
i psychicznie, jednak przyniosły
nadzieję. Po polskiej stronie
nowe życie rozpoczynają też
osoby z niepełnosprawnościami.
Przejścia graniczne i punkty
recepcyjne rzadko są dostosowane do indywidualnych
potrzeb i możliwości tej grupy
osób. W szczególnie trudnym

położeniu znajdują się uchodźcy
z dysfunkcjami wzroku. Dlatego
nieoceniona jest rola wolontariuszy, którzy informują oraz kierują przybywających do naszego
kraju w odpowiednie miejsca.
Że konieczne jest zapewnienie leków, sprzętu medycznego,
wózków, a także asystentów w
czasie oczekiwania na odprawę,
przy przekraczaniu granicy i po
tym, apelował Rzecznik Praw
Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.
O zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób z niepełnosprawnościami w związku z
wojną zaapelowało ponadto Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability
Forum). Podkreślono, że w sytu-

Solidarni
z Ukrainą

Bohaterowie
pierwszego planu
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ycie żołnierzem, w obliczu
wojny na Ukrainie, nabiera
szczególnego znaczenia. Żołnierze walczą o swoją ojczyznę
oddając za nią własne życie.
Czuwają również nad bezpieczeństwem cywili, dzielnie i
wytrwale bronią kraju przed
atakami wroga. W pierwszym
dniu wojny (24 lutego) swoje
życie za ojczyznę oddał Witalij Wołodymyrowycz Skakun,
ukraiński żołnierz-ochotnik,
saper 35 Brygady Piechoty
Morskiej im. Michaiła Ostrogradskiego.
Ten zaledwie 26-letni człowiek zgłosił się na ochotnika, by
zaminować most samochodowy
w pobliżu miasta Heniczesk.
Ładunki miały powstrzymać
zbliżającą się kolumnę czołgów
wojsk rosyjskich. Zabrakło czasu na zdalne zdetonowanie ma-
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lutego wojska rosyjskie
zaatakowały Ukrainę,
naszego wschodniego sąsiada. Obudziliśmy się w nowej,
nieznanej dotąd rzeczywistości, z niepokojem, strachem i
lękiem o siebie oraz bliskich.
Co raz media przekazywały
wiadomości o setkach zabitych i rannych, a widoki zrujnowanych miast i dzielnic
wstrząsały każdym. Tak się
dzieje do tej pory. Wojna w
Ukrainie pokazała, że jeden
człowiek jest w stanie zamienić w piekło życie milionów
innych, ale pokazała też oblicze ludzkiej wrażliwości, jedności i solidarności.
Wielu Polaków ugościło w
swoich domach tych, którzy
uciekając przed wojną zostawili na Ukrainie to, co najcenniejsze, a zwłaszcza swoje
rodziny. Ponieważ w tym kraju
wprowadzono stan wojenny i
ogłoszono powszechną mobilizację, mężczyźni w wieku od
18 do 60 lat walczą o ojczyznę.
Cała Ukraina walczy dzielnie.
W Polsce, podobnie jak w
wielu innych krajach UE, prowadzone są liczne zbiórki
odzieży, koców, pościeli, środków higieny osobistej, żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Pomóc
można również wpłacając darowiznę na konto którejś z organizacji pozarządowych

acji kryzysowej osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu nieproporcjonalnego ryzyka
porzucenia, przemocy, śmierci
oraz braku dostępu do bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia w
powrocie do zdrowia. Zwrócono
uwagę, że kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc seksualną, a
dzieci z niepełnosprawnościami
są bardziej narażone na wykorzystywanie i zaniedbanie.
Ważne okazuje się zatem nie
tylko zagospodarowanie lokali,
w których uchodźcy będą mogli
mieszkać na dłużej, zapewnienie miejsc pracy i edukacji, lecz
także ośrodków wsparcia dla
osób ze szczególnymi potrzebami – niewidomych, niesły-

teriałów wybuchowych. Witalij
świadomie poświęcił swoje życie dla dobra operacji wojskowej
i swojego kraju.
Ilu z nas miałoby odwagę
oddać własne życie w takiej
sytuacji? Do 2008 roku służba
wojskowa w naszym kraju była
obowiązkowa. Wielu młodych
mężczyzn, aby nie traﬁć do wojska, wyjeżdżało za granicę albo
kontynuowało naukę na uczelniach wyższych. Nie wyobrażali sobie 24 miesięcy w służbie
wojskowej. Niektórzy celowo nie
stawiali się na wezwanie komisji. To naturalne, że wszystko, co
nowe i nieznane budzi lęk oraz
strach. Ucieczka nie jest jednak
korzystnym rozwiązaniem w
tym przypadku.
W 2005 roku otrzymałem
takie właśnie wezwanie. Przybyłem punktualnie. Badanie

szących, z niepełnosprawnością intelektualną i problemami
zdrowia psychicznego. Działania te wspiera między innymi
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z komunikatem PFRON
z dnia 28 lutego we współpracy
z Polskim Stowarzyszeniem na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Gdańsku uruchomiono całodobowy telefon wsparcia. Bez
wątpienia
konieczne
jest
wsparcie długofalowe, o które
zaapelował RPO do Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej.
Na pewno potrzebni będą tłumacze języka ukraińskiego i
języka migowego, opiekunowie
i asystenci. Oprac. KK.

lekarskie trwało krótko. Otrzymałem kategorię „E”, z uwagi na
niepełnosprawność sprzężoną.
Oznacza to, że nawet w razie
wojny nie mogę zostać włączony do pełnienia służby wojskowej. W wojsku służył natomiast
mój śp. Tata. Dużo opowiadał
mi o zasadach, jakie panowały
w jednostce. Kandydat na żołnierza musi liczyć się z częstymi wyjazdami zagranicznymi,
a przede wszystkim posiadać
sprawność ﬁzyczną i dobry stan
zdrowia (zarówno ﬁzycznego
jak i psychicznego). Żołnierze
pomagają również w sytuacjach
kryzysowych – pilnują porządku,
dostarczają żywność i leki, gdy
sytuacja tego wymaga. Każdy
bez wyjątku zasługuje na miano
bohatera.
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inister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała z dniem
8 marca nowy skład rady
nadzorczej PFRON na lata
2022–2024. Przypomnijmy,
że do zadań rady nadzorczej
PFRON należy między innymi zatwierdzanie planów
działalności i projektu planu ﬁnansowego Funduszu,
opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć ﬁnansowanych ze środków PFRON,
dokonywanie kontroli oraz
oceny działalności Zarządu,
a także zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.
Skład rady nadzorczej na
lata 2022–2024 tworzą: Paweł
Wdówik, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Bączek, przedstawiciel Forum

Związków Zawodowych, Tomasz Chudobski, przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców
Polskich, Grażyna DębickaOzorkiewicz, przedstawicielka Związku Rzemiosła Polskiego, Renata Górna, przedstawicielka Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych, Dariusz Jadczyk,
przedstawiciel Konfederacji
„Lewiatan”, Przemysław Momot, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Agnieszka Płoska, przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, Anna Rajska-Pura, przedstawicielka Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Katarzyna Szarkowska, przedstawicielka Ministra Finansów i
Joanna Torbé, przedstawicielka Związku Pracodawców Business Centre Club. Oprac. KK.

Pracuj
na swój sukces
R

ynek pracy dynamicznie
się zmienia. Choć jest
duże dość zapotrzebowanie
na pracowników w różnych
branżach, osoby z niepełnosprawnościami,
nawet
bardzo dobrze wykształcone, mają problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Jeśli udaje im się je
znaleźć, to najczęściej wynagrodzenie jest niskie, a
wykonywane
obowiązki
realizowane są w ramach
umowy cywilno-prawnej, a
nie umowy o pracę. Prowadzi to do niestabilnej sytuacji ekonomicznej i lęku o
przyszłość.
Obecnie poszukiwani są
fachowcy: spawacze, stolarze, murarze oraz absolwenci kierunków politechnicznych jak budownictwo, informatyka, automatyka, architektura. Najczęstszą przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością jest obawa, czy po-

radzi sobie z powierzonymi
obowiązkami oraz czy będzie wykonywał je sprawnie i szybko. Mniejsza wydajność pracownika wpływa niekorzystnie na wynik
pracy.
Bardzo chciałem i chcę
pracować, jednak znalezienie stałego zatrudnienia z
moim schorzeniem nie jest
łatwe. Na szczęście spełniam
się w pisaniu artykułów,
co daje mi dużą satysfakcję,
gdyż zawsze interesowały
mnie przedmioty humanistyczne i pod tym kątem wybierałem studia. Zachęcam
osoby z niepełnosprawnościami, aby rozwijały swoje
pasje i podnosiły kompetencje zawodowe. Nie można
być biernym, trzeba cały
czas aktywnie poszukiwać
rozmaitych możliwości rozwoju.
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Rada nadzorcza
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N

ie ma słów, które byłyby w stanie oddać to, co spotkało
świat. Cierpienie, śmierć dzieją się na naszych oczach, patrzymy na nie na ekranach naszych telewizorów, a zapewnienia „nigdy więcej wojny” okazały się być tylko sloganami. Dnia
24 lutego zmieniło się wszystko.

Не війнаy

(24.02.22)

My w ciepłym domu.
Oni w zimnym schronie.
Tak nam minęła noc…
My słysząc radosne ptaki.
Oni bomby na nieboskłonie.
Tak nas obudził świt.
My jadąc do pracy.
Oni szukając schronienia.
Od tego zaczął się dzień.
My patrząc jeszcze z daleka.
Oni już w polu rażenia.
Wzięli w swe ręce broń!
My wciąż nie dowierzając.
Oni stracili złudzenia.
Walczą, by przeżyć ten dzień.
Na wojnie sytuacja wszystkich ludzi jest trudna i każde życie jest
tam samo cenne, ale gdy myślę o dzieciach, osobach niepełnosprawnych, chorych, to ból jest jeszcze większy. Jest to wprost nie
do wyobrażenia, że w cywilizowanym świecie (za taki się przecież
uważamy), w XXI wieku, nie mogą funkcjonować szpitale, że dzieci
muszą rodzić się w piwnicach, że chorzy nie mogą być operowani,
że nie mogą poddawać się zabiegom, np. dializom, które są przecież
zabiegami ratującymi życie. Zaczyna brakować leków, które muszą
codziennie przyjmować. Tych cichych oﬁar wojny będzie coraz więcej. Z tą myślą trzeba wstawać i z nią się kłaść spać. Trzeba ratować
tych ludzi.
Wiele dobrego się dzieje. Zryw serc pod różnymi ﬂagami jest niezwykły. Czynimy starania, by pomóc tym, których udało się ewakuować do różnych krajów, także tym którzy zostali w piekle wojny. Otwieramy nasze domy, by przyjąć gości, którzy coraz częściej
są osobami nam wcześniej nie znanymi. Pomagamy wszystkim, a
szczególnie tym najsłabszym, wśród których są dzieci, osoby niepełnosprawne i chore. Robimy co możemy. Ale wiemy, że nie uratujemy
ich wszystkich.
To wszystko nie mieści się w głowie. Na naszych oczach, każdego dnia umierają ludzie, tacy jak my. Oddają swoje życie, zabijane
są dzieci. I na ich śmierć musimy patrzeć. Nie wolno nam odwracać
wzroku. Dokąd doszliśmy jako świat i gdzie zmierzamy?
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Nie ma słów…
Dedykuję przyjaciołom z Ukrainy, a Oksanie dziękuję za pomoc w tłumaczeniu.
Dnia 1 marca widzieliśmy na ekranach telewizorów, jak lekarze
próbuję ratować maleńkie dziecko, które z ranami postrzałowymi
przynieśli na rękach do szpitala zrozpaczeni rodzice.

Malutkie dziecko
(01.03.22)
W tych malutkich oczach.
Nie rozbłyśnie już blask.
Te maleńkie nóżki.
Nigdzie nie pobiegną.
W tym malutkich ustach.
Nie zabrzmi już śmiech.
Te maleńkie rączki
Nigdy już tulić nie będą.
Zesztywniałe ciało.
Zgaszone życie
Bestialsko przerwane.
Najgorsza zbrodnia wojenna.

Маленька дитина
(01.03.22)

В тих маленьких очах
Сяйво більше не засяє.
Ті маленькі ніжки,
Вони нікуди не побіжать.
З цього крихітного ротика
Більше не лунатиме сміх.
Ці маленькі ручки
Вони ніколи більше нікого не обіймуть
Застигле тіло.
Життя згасло.
Насильно перерване.
Найстрашніший військовий злочин.
Wszystko się zmienia. Świat już nie będzie taki sam. Wydawało nam się, że nic gorszego niż pandemia nas nie spotka i
że to ona spowodowała przewartościowanie świata wokół. Co
prawda zamknęła nas w domach, pochłonęła wiele żyć, a ludzie
wciąż i z tego powodu umierają, ale chociaż w izolacji, to pozostawaliśmy w domach, w kontakcie z bliskimi. Dziś domów
wielu ludzi już nie ma, nie ma już całych miasteczek. Zostały zrównane z ziemią. Nie ma nie tylko domów, ale też tego
wszystkiego, co składało się na ich codzienność. A jeszcze nie
tak dawno temu żyli tak samo jak my. Chodzili do pracy, do szkoły, do sklepów. Mieli dostęp do opieki medycznej. Dziś cywile,
którzy zostali na terenach objętych wojną, proszą o mąkę, by
mogli upiec trochę chleba, bo kończą im się zapasy żywności.
To tak jakby zostało przekreślone ostanie 70, 80 lat historii. Zrobiliśmy jako ludzkość przerażający krok w tył. Opowieści moich
dziadków, znów stały się rzeczywistością wielu ludzi. To niepojęte. Nic już nie jest oczywiste.

W obliczu wojny
(26.02.22)
To, że dzisiaj masz wszystko.
Nie znaczy, że jutro będziesz to mieć.
To, że dzisiaj rodzina blisko.
Nie znaczy, że nie zostanie zerwana więź.
To, co dzisiaj tak oczywiste,
Jutro nieosiągalnym skarbem może być.
Z otwartymi, chociaż zbolałymi sercami, idziemy, pomagamy,
przytulamy tych wszystkich, którzy uciekają od wojny. Jesteśmy
obok tych, którzy spojrzeli śmierci w oczy, którzy zobaczyli ją
w oczach bliskich. Po ludzku jesteśmy, będziemy. Pozostaniemy
ludźmi. Będziemy wspierać wszystkich, a szczególnie tych, których sytuacja jest wyjątkowo trudna.
Bo wojna zmienia wszystko. Szczególnie dla najsłabszych,
którzy zależni są od innych ludzi, opieki medycznej, zabiegów i
leków. To na takich rodzinach koncentruje się moja uwaga. Trzeba im pomóc. Na wszelkie możliwe sposoby. Pomóc ratować ich
dzieci, często całkowicie od nich zależne i w obliczu wojny bezbronne jak nigdy dotąd.
Trzeba pomagać, przekazywać dary, dołączać się w miarę
możliwości do różnych zbiórek, przyjmować do swoich domów
ludzi, którzy stracili wszystko. To niezwykle istotne, bo uchodźcy potrzebują poczuć się bezpiecznie, a ci którzy zostali na polu
walki też muszą jakoś żyć. W nasze ręce wiele z nich składa swoje życie. Będziemy o nie dbać. Dbamy.
Warto spojrzeć też na dzieci. Mają one swój wielki wkład w to
co robimy my dorośli. Bez nich, bez ich postawy, wielu rzeczy nie
udałoby się osiągnąć lub trwały by one zdecydowanie dłużej. Coraz
więcej ukraińskich dzieci uczęszcza na lekcje w polskich szkołach,
coraz więcej przebywa na oddziałach szpitalnych. Dzieci polskie i
ukraińskie są razem. Nie znają języka, a jednak dogadują się między
sobą. Z ogromną empatią nasze polskie dzieci przyjmują ukraińskich
rówieśników. Spontanicznie dzielą się z nimi tym co mają, dzielą się
swoim życiem. Powolutku, na twarzach naszych małych gości zaczyna pojawiać się uśmiech. Dzieci dla dzieci są najlepszymi terapeutami, dzieci z dziećmi dogadują się w jakiś nieznany nam sposób.
Dzieci nie myślą, nie planują, po prostu są obok ukraińskich kolegów.
Wciągają ich w swoje zabawy. Dzięki naszym dzieciom ukraińscy
rówieśnicy mają szansę stać się częścią małych społeczeństw. Tych
społeczeństw, które funkcjonują w szkołach, dzielnicach, miastach.
To niezwykle istotne, bo pozwala na szybsze odzyskanie poczucia
bezpieczeństwa, które w tak brutalny sposób zostało dzieciom odebrane, a jest podstawą, na której budujemy życie. Dzieci na oddziałach szpitalnych też mają wsparcie w swoich rówieśnikach. Wspólnie
dzielą ból, strach, ale i nadzieję, że uda się pokonać chorobę lub że
chociaż uda się nad nią zapanować. Dzieci, tak samo jak ich rodzice,
pięknie zdają egzamin, przed którym postawiło nas życie.
Niezwykle wzruszająca jest historia 5-letniego chłopca, który
codziennie budzi tatę bardzo wcześnie, bo o 5 rano, by iść z nim
do piekarni po świeżutkie bułki. W domu robią z nich kanapki i
zanoszą na szczeciński dworzec, na który przyjeżdżają uchodźcy. Zanoszą 20, czasami 50 kanapek. Są codziennie, zanim pójdą
do przedszkola przynoszą dar swojego serca. I takich historii jest
wiele. Nikt nie pozostaje obojętny.
Nie ma słów, by opisać ogrom cierpienia, który spotyka naszych braci w ich kraju, ale też nie ma słów, by opisać to dobro,
które dzieje się wokół nas, tu, gdzie staramy się pomagać.

A.M. KRYSTOSIK-GROMADZIŃSKA
SZCZECIN
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Zdalnie na wesoło
Praca zdalna, uczy, bawi,
Ślad w mojej pamięci pozostawi.
Mapę odczytuję
I przez miasta podróżuję.
Dużo tekstu, a wśród niego
Przedmiot mi znany, ale ukrywany.
Dwie pomyłki popełniłem,
Ale zadanie zrobiłem.
Zapamiętaj mój kolego, że pomyłki
Są dla każdego.
Pomyślisz dłuższą chwilę
I odpowiesz:
Ja się nie mylę!
MICHAŁ OGONIAK

FOT. ARCHIWUM SPDST

Agnieszka Szydłowska.

Jan Lis.
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List do Ukrainy
O

d sześciu dni, cały świat
jest pogrążony w wielkiej żałobie i patrzy na poczynania prezydenta Rosji
Władimira Putina, który zaatakował Ukrainę. Wojska
rosyjskie zabijają niewinnych ludzi, przez co widzimy
morze wylanych łez i niesprawiedliwość.
Spotykamy się z wielkim
bólem i ogromną rozpaczą
ludzi, którzy dzięki decyzji
jednego człowieka tracą w
obronie kraju swoich bliskich.
W pośpiechu uciekają ze swojego kraju nie zważając na
dobytek, ale chroniąc to, co
najcenniejsze – życie. Dlate-

go my, uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu oraz kadra łączymy się w bólu z naszymi sąsiadami żyjącymi na
Ukrainie. Nie możemy biernie
się przyglądać krzywdzie wyrządzanej całemu narodowi.
Wspieramy go materialnie i
duchowo.

Jednocześnie okazją do wyrzeczenia z tej przyjemności
jest dla nas rozpoczynający
się „Wielki Post”. To okres pokuty oraz nawrócenia. Modlimy się wspólnie o zaprzestanie wojny i zarazem o pokój,
ponieważ wojna do niczego
dobrego nie prowadzi. Chociaż w ten sposób my, osoby

niepełnosprawne, możemy w
niewielkim stopniu wesprzeć
naszych braci. Z całego serca
wierzymy, że nam to się uda.
Drodzy Nasi przyjaciele żyjący na Ukrainie! Wasz dramat, jest również naszym dramatem!

AGATA KIEJDROWSKA

Drugiego marca 2022 roku
postanowiliśmy podjąć decyzję o rezygnacji ze spożywania słodyczy i przekazać je
dla dzieci z Ukrainy. Wspólnie
podjęta decyzja była jednogłośna, gdyż jesteśmy z Wami!

Karolina Marcinkowska.

FOT. (5X) ARCHIWUM SPDST

Julita Walkowiak.

Dary dla Ukrainy.
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Zapachy
powodujące łzy
iosna jest trudnym czasem dla osób borykających się z alergią i astmą.
Szacunkowo na różnego rodzaju alergie cierpi blisko 40
procent mieszkańców Polski.
Tak wysoki wskaźnik wynika
między innymi z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Specjaliści przypominają o
konieczności leczenia alergii
zwracając uwagę, że nieleczone mogą przerodzić się w
astmę. Tak zwane odczulanie nie dla każdego chorego
jest dostępne, ponieważ nie
wszystkie leki podlegają refundacji. Chorzy więc za tego
rodzaju leczenie muszą płacić z własnej kieszeni, a na to
ich po prostu nie stać.

waniach i w karcie dań informacje dotyczące alergenów.
Dzięki temu alergicy mogą
dowiedzieć się, czy dany produkt można spożyć bez obaw
o własne zdrowie.

Co oznacza alergia i czym
właściwie jest? Najogólniej
mówiąc, jest to nieprawidłowa
reakcja układu immunologicznego na występujące w środowisku, obce dla organizmu,
substancje (tak zwane alergeny), które w normalnych warunkach organizm powinien
ignorować. Całkowite wyleczenie alergii nie jest możliwe.

Z kolei astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg
oddechowych. Następuje ich
podrażnienie i zwężenie powodujące zaburzenia prawidłowego procesu oddychania.
Występują przy tym duszności
problemy z oddychaniem, suchy, nocny kaszel, ból w klatce piersiowej. Zaliczana jest
do chorób cywilizacyjnych
XXI wieku. Nieleczona może
prowadzić do śmierci. Chorzy
na astmę nie powinni palić
papierosów. Ruch jest bardzo
ważny, bo pomaga w walce z
chorobą. Z astmą żyje biegaczka narciarska Marit Bjørgen,
zdobywająca liczne medale w
tej dyscyplinie sportu.

Alergie dotyczą nie tylko pyłków roślin lub sierści zwierząt,
lecz także pokarmów – niektórzy alergicy nie mogą jeść
owoców cytrusowych, jajek,
ryb, orzechów, pić krowiego
mleka. Z myślą o ich potrzebach większość producentów
żywności oraz właścicieli restauracji umieszcza na opako-

Cechy alergii manifestują
się kaszlem, kichaniem, łzawieniem oczu, trudnościami
w swobodnym oddychaniu,
zmianami na skórze. U niektórych alergików wiosną i latem
występuje katar sienny, czyli
ostry katar wywołany przez
pyłki roślin, grzyby i ich zarodniki. Alergiczny nieżyt nosa
może występować również w
postaci kataru nie sezonowego. Jego objawy są podobne do
kataru siennego, jednak występują przez cały rok.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Dla dzieci z Ukrainy
a Ukrainie jest wojna rosyjsko-ukraińska. Nie rozumiemy wojny… To agresja,
nienawiść, przemoc, cierpienie, ból, rozpacz, tragedia,
smutek, gniew, złość, lęk,
strach, niepokój, bieda, rany,
krew i śmierć.
Sprzeciwiamy się wojnie.

Giną niewinni ludzie. Zostawiają całe swoje życie i to, co
kochają, albo zostają i walczą.
Jesteśmy bezsilni, ale nie bezradni i chcemy pomagać. Pani
Eliza zorganizowała akcję pomocy dla dzieci, które przyjeżdżają do nas, do Pobiedzisk.
Pomagamy tak, jak potraﬁmy.

Cały tydzień zbieraliśmy
przybory szkolne dla dzieci z
Ukrainy, które będą uczyły się
w pobiedziskich szkołach. Zebrane rzeczy przekazaliśmy
do magazynu Ośrodka Sportu i
Rekreacji, w którym odbywała

się zbiórka. Chyba nikt tak jak
my nie wie, jak pomoc drugiego człowieka może zdziałać
cuda.

GRZEGORZ NIEŁACNY
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

FOT. (6X) ARCHIWUM WTZ W POBIEDZISKACH

N
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Drodzy przyjaciele!
„Jedynie miłość rozumie tajemnicę:
Innych obdarować i samemu
przy tym stać się bogatym”
Prosimy Państwa o podarowanie nam 1% podatku.
To dzięki Waszemu dobremu
sercu nasze życie staje się
piękniejsze i prostsze. Wasze
zaangażowanie i dostrzega-

nie naszych potrzeb sprawia,
że możemy się cieszyć każdym przeżytym dniem w naszym drugim domu, którym
jest Stowarzyszenie. Tu odkrywamy swoje pasje, odbudowujemy na nowo swoje przyjaźnie. Dlatego bardzo prosimy i
zachęcamy Was do poczynienia tak małego gestu w postaci przekazania 1% podatku.
Jeden gest, a znaczy tak wiele

dla nas zmagających się na co
dzień z niepełnosprawnością.
Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy. Życzymy,
by nigdy nie zabrakło Wam
szczodrobliwości w dawaniu
szczęścia innym.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W SWARZĘDZU

10 „Zlot Talentów”
O

soby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na
terenie powiatu poznańskiego będą mogły wziąć po raz
kolejny udział w Powiatowym
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”.
Organizatorem wydarzenia
jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska” w Poznaniu, a
bezpośrednim realizatorem
– Dom Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie. Finał „Zlotu Talentów” odbędzie się we
wrześniu. Projekt jest ﬁnansowany ze środków Powiatu
Poznańskiego.
W tym roku przypada jubileuszowa, dziesiąta edycja.
Uczestnictwo w „Zlocie Talentów” mogą zgłaszać osoby
indywidualne, placówki rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz

organizacje
pozarządowe.
Na ﬁnałowej gali twórcy będą
mogli zaprezentować swoje
uzdolnienia plastyczne, wokalne, fotograﬁczne, ﬁlmowe i
teatralne. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla głównego zwycięzcy
przeglądu – tytuł „Talent Roku
2022”.
Do „Zlotu Talentów” można zgłaszać wyłącznie prace i
utwory, które są dziełami oryginalnymi, nie naruszają praw
osób trzecich i nie były dotychczas nigdzie publikowane
ani prezentowane. Prace nie
podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest
równoznaczne z przejściem
majątkowych praw autorskich
na rzecz Powiatu Poznańskiego bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
Nie zabraknie również i w

tym roku okazji do zaprezentowania prac przestrzennych.
Zgłoszone mogą być prace w
tematach: „Fantazyjne motyle”,
„Afrykańska maska” i „Baśniowe inspiracje”. Z kolei konkurs
fotograﬁczny będzie dotyczył
tematów: „Mój dom w obiektywie” i „Leśne fotograﬁe”.
Zgłoszenia na „Zlot Talentów” przyjmowane są do 10
czerwca. W tym celu należy
przesłać w wersji papierowej
bądź elektronicznej wypełnioną kartę zgłoszenia. Można ją
pobrać ze strony www.maltadom.fc.pl. Na stronie dostępny
jest również regulamin, karta opisu oraz oświadczenie
uczestnika. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy pod numerami telefonów:
618 194 446, 507 117 248 lub
mailowo: zlottalentow2022@
gmail.com. Oprac. KK.

W

miesiącach lutym i marcu
rozprowadziliśmy
ankietę ewaluacyjną projektu
pod tytułem „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów”” współﬁnansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Respondenci odesłali kilkadziesiąt ankiet, w których
ocenili: (1) wartość literacką,
graﬁczną i edytorską miesięcznika, (2) jego znaczenie
społeczne, (3) wartość dla rehabilitacji społecznej osób z
niepełnosprawnościami oraz
(4) przydatność czasopisma
dla integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. W każdym przypadku
można było postawić „Filantropowi” trzy stopnie: bardzo
dobry, średni, słaby. Otrzymaliśmy oceny te najbardziej pozytywne, z wyjątkiem dwóch
ocen średnich. Było też w
ankiecie dodatkowe pytanie,
skąd się respondent dowiedział o „Filantropie”. Odpowiedzi były różne: w placówce
edukacyjnej lub terapeutycznej, z Internetu, bezpośrednio
od przedstawiciela redakcji,
od koleżanki lub kolegi i inne
kontakty.
Dziękujemy
Czytelnikom
i Autorom za wysoką ocenę
naszego czasopisma. Z czego wynika, że „Filantrop” jest
po prostu potrzebny i lubiany z różnych powodów. Jednak od dobrych stopni więcej
mogą powiedzieć obecne w
ankietach teksty, o które poprosiliśmy jako „dodatkowe informacje, reﬂeksje, spostrzeżenia”. Wypowiedzieli się liczni
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej, środowiskowych
domów samopomocy, stowarzyszeń, rodzice osób z niepełnosprawnościami, wybitnie
utalentowani twórcy – osoby
z niepełnosprawnością, terapeuci, nauczyciele szkół specjalnych, działacze, przyjaciele
osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy tworzą poniekąd
„ﬁlantropową rodzinę”.
Osoby z niepełnosprawnościami chcą mieć poczucie, że
są w takiej większej społeczności i że nie są sami. Dlatego
chętnie czytają „Filantropa”, w
którym można poznawać takich ludzi jak oni. Tak mówią
o tym w ankietach:
„Filantrop” jest fajnym czasopismem, dzięki któremu moi
dawni koledzy i terapeuci ze
Środowiskowego Domu Samopomocy „Iskra” w Poznaniu
wiedzą coś o mnie i ja wiem coś
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Niech istnieje zawsze!
o nich. Jest to bardzo ciekawy
miesięcznik, którego oglądanie
przywraca mi chęć do życia. Ciekawą rozrywką w „Filantropie”
jest możliwość rozwiązywania
krzyżówek „Pod Jamnikiem”.
Artykuły są ciekawe, wartościowe, umożliwiają kontakt z
innymi WTZ-tami, dowiadujemy się o nich i uczestnikach. Są
źródłem inspiracji. „Filantrop”
umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dzielenie się
swoim codziennym życiem z
innymi (są dumni, gdy pokazują
rodzinie swoje artykuły).
Poznajemy w „Filantropie”
inne, ciekawe charaktery uczestników z innych WTZ-etów i ich
osiągnięcia.
Artykuły zawarte w tym czasopiśmie pozwalają osobom z
niepełnosprawnościami spojrzeć na siebie i na otaczającą
rzeczywistość, uczą optymizmu
i odwagi życiowej. Pozwalają marzyć i ukazują, ile można
osiągnąć. Na plus – bogata jest
w „Filantropie” różnorodność artykułów z całej Polski.
I to prawda, otrzymaliśmy
ankiety nie tylko z Poznania
i Wielkopolski, ale rzeczywiście, z różnych miejsc całej
Polski: od Szczecina i Kołobrzegu, przez Warszawę
po Lublin i dalej, za granicę,
do miejscowości Oberbierbaum koło Wiednia w Austrii.
Mieszkająca tam Polka Halina Koselska-Kubiak, pedagog specjalny, prowadząca w
szkole specjalnej zajęcia katechetyczno-duszpasterskie
z udziałem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
również przysłała ankietę. Ankietowe pytanie o przydatność
czasopisma dla integracji osób
z niepełnosprawnościami ze
społeczeństwem pani Halina
skwitowała krótko:

gu, wybitnie utalentowany
prozaik, poeta, rysownik, graﬁk:
O piśmie „Filantrop Naszych
Czasów” opowiedział mi kolega, który był jego czytelnikiem.
Wyrażał się w samych superlatywach, czym zachęcił mnie do
sięgnięcia po nie. Dziś jestem
nie tylko czytelnikiem „Filantropa”, lecz również autorem publikowanych w nim prac. I z tej
perspektywy cenię „Filantropa”
jeszcze wyżej. Jestem głęboko
przekonany, że wszystkie teksty,
wiersze czy graﬁki wykonywane
w pocie czoła, nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. To właśnie
„Filantrop” daje niepełnosprawnym tę nie do przecenienia
szansę zaistnienia poza szuﬂadą, gdzie zazwyczaj traﬁają
wszystkie efekty ich żmudnej
pracy. Zachęta do artystycznego
tworzenia, staranie się o samorozwój i coraz wyższy poziom,
poprzez życzliwe, nie bezkrytyczne (!), umieszczanie prac
na łamach „Filantropa”, w naturalny sposób owocuje dowartościowaniem niepełnosprawnych
artystów oraz ich coraz odważniejszym wychodzeniem z psychicznego zasklepienia i otwieraniem się na świat.
Cenne dla naszej redakcji
reﬂeksje i oceny odnotowała
w ankiecie Agata KrystosikGromadzińska ze Szczecina,
która przez kilkanaście lat
publikowała w „Filantropie” w
odcinkach dramatyczną i zwycięską historię swojej walki o
zdrowie i życie swojego syna
Pawła. Tak pisze w ankiecie
pani Agata:

Czasopismo daje szansę na
ukazywanie
autentycznych
obrazów życia osób z niepełnosprawnościami. Umożliwia
przybliżenie ich codzienności,
która pełna jest trudności i problemów, ale także sukcesów odnoszonych na różnych polach.
Czasopismo przybliża świat
osób z niepełnosprawnościami
do świata ludzi w pełni sprawnych, przyczynia się do nawiązywania znajomości, relacji,
budowania przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Możliwość
prezentowania w „Filantropie”
osiągnięć osób niepełnosprawnych ma duże znaczenie dla ich
społecznej rehabilitacji.
W ankiecie, którą wysłaliśmy na adres Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu
koło Poznania, obok wysokich
ocen otrzymaliśmy również
cenne dla nas teksty Barbary
Kucharskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka i prowadzącej
wymieniony WTZ. Oto słowa
pani Barbary:
Komunikatywność tekstów,
jakość zdjęć, estetyka publikacji
na wysokim poziomie. Nasi podopieczni nie mogą się doczekać
następnego numeru miesięcznika.
Nie trudno to zrozumieć.
W każdym wydaniu „Filantropa”, między innymi pod stałą
winietką „Poznajmy się lepiej”, publikowane są sylwetki
uczestników WTZ, autorstwa
również uczestników, zawsze z pogodnym humorem,
ze znakomicie uchwyconymi

Jest ogromnie potrzebne!
Wysoko cenimy jej teksty
i zdjęcia publikowane w „Filantropie” o pracy z dziećmi z
głębszą niepełnosprawnością
intelektualną.
O znaczeniu „Filantropa”
dla twórczego rozwoju osób z
niepełnosprawnościami, oddawaniu im własnego głosu na
łamach naszego miesięcznika, kreowania samodzielnych
autorów, tak pisze w ankiecie
Zbigniew Nowak z Kołobrze-

„Poranek w Baranowie” – zdjęcie Urszuli Galińskiej, uczestniczki
WTZ w Tarnowie Podgórnym, wyróżnione w konkursie
fotograﬁcznym organizowanym przez Stowarzyszenie „Roktar”.

cechami uczestnika, zawsze
z jego serdeczną akceptacją.
Bardzo ważne, że piszą właśnie osoby z niepełnosprawnościami, co zresztą jest celem „Filantropa”. Po prostu
lubią czytać o sobie i to, co
napisała o nich koleżanka lub
kolega. I jeszcze kilka słów
pani Barbary:
Możliwość pisania o swoich
sprawach i problemach, prezentowanie twórczości osób z
niepełnosprawnościami, bardzo
pozytywnie wpływa na ich osobowość i psychikę, ponieważ buduje ich poczucie wartości. Staramy się darować czasopismo
zaprzyjaźnionym instytucjom i
osobom. Integrujemy się również z uczestnikami podobnych
placówek w naszym powiecie,
poznajemy ich życie.
Wzruszające są wypowiedzi
w ankiecie państwa Gertrudy
i Andrzeja Konoplickich, stałych abonentów „Filantropa”
i przyjaciół osób z niepełnosprawnościami. Pani Gertruda
w placówkach terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych przepracowała czterdzieści lat. Zawsze przeżywa
ich problemy, niepokoje, marzenia.
Czytając i przeglądając miesięcznik – pisze pani Gertruda
– wyczuwa się znakomitą integrację prezentowanych społeczności, przenikniętych wzajemnym zrozumieniem i chęcią
niesienia sobie pomocy w celu
realizacji usprawnienia ﬁzycznego i psychicznego. Wyczuwa
się radość tych ludzi, którzy
zajmują się grupą społeczną,
jaką tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Ich zmartwienie
widać było też, jak ubolewali,
kiedy z powodu pandemii nie
mogli się spotykać z podopiecznymi i jak tęsknili do wspólnych
z nimi zajęć i spotkań. Oby więcej powstało takich organizacji
i ośrodków, które otaczać będą
troską osoby niepełnosprawne.
W obecnych czasach wydaje się
to niezbędne.
Jeśli do takiej organizacji
można zaliczyć naszą redakcję „Filantropa Naszych Czasów” to, jak powiedział anonim w jednej z ankiet „Iskry”
– „Niech istnieje zawsze”.

MARCIN BAJEROWICZ
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Psotne kozy miniaturki
W

Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” w
Otuszu do niedawna były u
nas trzy przecudnej urody
alpaki Bono, Czupur i Mania. Ostatnio przybyła nam
czwarta alpaka imieniem
Lala, również przecudna.
To miłe imię otrzymała w
drodze losowania, podczas
konkursu. Lubimy się bawić
z alpakami, przychodzą do
nas, przytulają się.

przechodzą. Takie małe rogate psotnice – skaczą, trykają
się, zaczepiają jedna drugą.
Kozy są bardzo śmieszne, te
białe już się do nas przyzwyczaiły, chętnie podchodzą i
dają się pogłaskać. Natomiast
te drugie jeszcze się muszą z
nami oswoić. W następnym
artykule będę mogła już coś
więcej o nich napisać.

Do naszego „mini zoo” dołączyły cztery kozy miniaturki. W przyjaźni do nas dorównują alpakom. Dwie są białe,
na imię mają Bella i Gibson,
jako pierwsze się pojawiły u
nas. Nieco później dołączyły
dwie kolejne, czarna i szaro-czarna, łaciata, nie mają
jeszcze imion, które im nada
konkurs. Bardzo lubimy przebywać z kózkami i karmić je,
tylko trzeba uważać na kurtki,
bo lubią je podgryzać.

UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

NATALIA KALINOWSKA

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

Kozy są bardzo inteligentne.
Mimo że mają własną zagrodę, próbują się przedostać do
alpak. Codziennie uciekają,
za każdym razem inną drogą.
Co pan Jarek naprawi jedno
przejście, to one z innej strony
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Dzieci proszące
„P

roszę pani, czy pani
może mi coś kupić do
jedzenia?” – to pytanie wypowiadane przez chłopców
w wieku około od 10 do 14
lat usłyszałam w ostatnim
czasie kilkakrotnie, na ruchliwych ulicach śródmieścia.
Nie wiem, czy napotkani,
proszący chłopcy znają się
nawzajem. Nie wiem, ilu ich
jest. Zachowują się podobnie,
także ich ogólny wygląd jest
zbliżony. Chłopcy są czysto
ubrani, porządnie uczesani,
są uprzejmi, nie nachalni.
Używają słów „proszę” oraz
„dziękuję”. W takiej sytuacji
naturalnym odruchem zatrzymanej osoby jest propozycja wspólnego wejścia do
sklepu. Tego nie chcą, odmawiają, wycofują się, wolą zaczekać przed sklepem.
Jednak niekiedy propozycję
przyjmują. Ostatnio dwukrotnie miałam takie doświadczenie i ono wzbudziło we
mnie myśli pełne niepokoju.
Przy doświadczeniu pierwszym, chłopiec zapytany co
chciałby dostać, odpowiedział, że jakiś serek i jajka.
Wzięłam do ręki tańszy serek w pudełeczku, a wtedy
chłopiec powiedział „nie, ten
nie” i wskazał na droższy,
grzecznie prosząc o dwa
opakowania. Przy jajkach
pokazał większy kartonik,
jednak nic nie mówił, gdy do
koszyka włożyłam mniejszy.
Zaproponowałam chleb, ale
uprzejmie odmówił, w zamian proponując wędlinę w
opakowaniu. Na moją odmowę nie zareagował, nie chciał
razem podejść do kasy, a po
podaniu mu zakupów powiedział „dziękuję” i szybkim
krokiem opuścił sklep.
Moje próby nawiązania
rozmowy nie udały się. Na
pytania odpowiadał krótko
„tak”, „nie”, „nie wiem” albo
milczał. Tak, to co dostanie,
zanosi do domu. Tak, ma rodziców. Tak, oni są zadowoleni kiedy coś przyniesie. Być
może skłamał tylko raz, gdy
zapytałam, dlaczego o tej porze nie jest w szkole.
Doświadczenie drugie było
podobne, z tym, że chłopiec
był w sklepie swobodniejszy,

sam sięgał do półek i było mi
przykro, gdy z jego dłoni coś
wyjmowałam. Czekoladę mu
zostawiłam, inne potrzeby
były podobne, jak w wypadku
pierwszego chłopca, z tym,
że wolał twardy, żółty ser od
tego w kartoniku. Także ten
drugi chłopiec raczej milczał
i ani razu się nie uśmiechnął.
Nie wiem kim są ci chłopcy
oraz ich rodzice. Nie prosili o
pieniądze, ale też nie zadowalali się byle czym. Można
przypuszczać, że pochodzą z
ubogich rodzin i albo zostali
przez rodziców namówieni
do takiej formy zdobywania
środków do życia, albo czynią to z własnej inicjatywy.
Sami głodni nie byli, na co
wskazuje chęć otrzymania
jajek oraz odmowa przyjęcia
chleba. Może są to koledzy,
którzy razem wymyślili taki
sposób pomagania rodzicom?
A teraz kilka niespokojnych myśli.
Jakkolwiek w podobnych
sytuacjach zazwyczaj spontanicznie reagujemy chęcią
udzielenia pomocy, to jednak
z wychowawczego punktu
widzenia problem jest bardzo
złożony i po prostu trudny.
Bowiem udzielając bezpośredniej pomocy, wzmacniamy niepożądane zachowania, uczymy zależności,
oczekiwania na wsparcie,
które z czasem może przekształcić się w postawę roszczeniową, czyli przekonanie,
że skoro czegoś nie mamy,
to nam się to należy od tych,
którzy mają.
Z tego punktu widzenia
należałoby dziecko proszące
o jedzenie zabrać do jakiegoś baru i nakarmić. Jednak
opisani chłopcy chcieli żywności nie dla siebie, ale dla
rodziny. Co robić? Odesłać
ich do instytucji lub fundacji
wspomagających
rodziny?
Być może z takiej pomocy rodzina już korzysta i pomoc ta
jest po prostu niewystarczająca. Poza tym proszącymi są
dzieci i raczej nie będą słuchały tego, co mamy do powiedzenia na temat pomocy
społecznej.
Dlaczego jednak rodzice
nie szukają innych rozwią-

zań, ale (prawdopodobnie)
wysyłają dzieci na ulicę? Niekiedy z wiaderkiem wody i
ścierką do przemywania szyb
zatrzymujących się na sygnałach samochodów. A teraz
wymyślili inną metodę?
Być może rodzice są bezrobotni, a ponadto są osobami
bezradnymi? A może chorymi? I jedyną ich nadzieją są
dzieci, które przyniosą coś
do domu? Coś, co można
zjeść albo sprzedać? Jeżeli
nie uda się metoda prośby,
to może pozwolą (albo namówią), aby dziecko samo
sięgnęło do półki i to coś
szybko schowało pod bluzę?
W marketach niekiedy to się
udaje, pomimo monitorów i
ochroniarzy.
A jeżeli ani prośby ani kradzież nie będą skuteczne, to
co wtedy? Może rodzice nie
będą zanadto wypytywać
dziecka skąd ma słodycze i
nowe buty oraz dlaczego tak
chętnie chodzi w odwiedziny? Do szkolnego kolegi czy
do jakiegoś pana? I zamiast
pytać, może będą nawet zadowoleni, jeżeli ten pan okaże się hojny?
Trudno pozbyć się takich
myśli. Dlatego może jednak
lepiej kupić dziecku jedzenie, gdy o nie prosi? Nawet
wówczas, gdy zdajemy sobie
sprawę, że nie jest to dobrym
rozwiązaniem? Bowiem co
będzie, jeżeli kierując się argumentami wychowawczymi, nie kupię ani ja, ani ty, ani
nikt inny? Czy stanie się tak,
jak sugeruję powyżej?
O napotkanych chłopcach
nie potraﬁę napisać, że żebrzą, jakkolwiek właśnie to
słowo jest najbardziej właściwe. Ich wygląd, ich zachowanie odbiegają od stereotypu żebrzącego dziecka.
Nie umiem też napisać, że
„sępią”, które to określenie
nie zawsze odnosi się do
biedy. Tamci dwaj chłopcy
w żadnej mierze nie kojarzą
mi się z wizerunkiem sępa,
drapieżnego ptaka o nagiej
szyi i wielkich skrzydłach,
żywiącego się padliną. Myślę
o nich jako o chłopcach proszących, chociaż być może
nie mam racji. Bo jest też
taka możliwość, że wysłani
po sprawunki przyniosą je,
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a pieniądze zachowają dla
siebie.
Wszyscy wiemy, że życie w
ubóstwie czy choćby tylko w
niedostatku ma różne oblicza. Istnieją rodziny biedne,
w których dzieciństwo, jakkolwiek pełne ograniczeń,
nie musi być nieszczęśliwe.
Jeżeli rodzice na miarę możliwości troszczą się o dziecko,
dbają o jego moralne wychowanie, a wszystkich członków rodziny łączy uczuciowa
więź – to dzieci żyjące w niedostatku zazwyczaj szybko
dojrzewają psychicznie i społecznie. To, że włączają się
do poszukiwania środków
do życia, podejmując dorywcze prace, nie jest dla rodziny
ujmą. Takie dzieci niejednokrotnie przykładają się do nauki, wiedząc, że edukacja jest
drogą mogącą prowadzić do
wyjścia z biedy. Oczywiście
mowa o biednych rodzinach,
w których elementarne potrzeby są zaspokajane oraz
w których nie ma patologii.
Jednakże w wielu rodzinach ubogich panuje atmosfera przygnębienia i poczucie bezradności, szczególnie
wtedy, gdy brak perspektyw
na zmianę sytuacji. Tak
bywa, jeżeli oboje rodzice
są przez długi okres czasu
bezrobotni i jeżeli bieda doprowadza do bezdomności.
Zazwyczaj występują wtedy
także różne rodzaje patologii, z alkoholizmem i innymi
przewlekłymi chorobami na
czele. Niekiedy trudno ustalić, co było pierwotne, a co
wtórne. W takich rodzinach
dzieci bywają zaniedbywane
i krzywdzone na różne sposoby. Niekiedy są rodzicom
odbierane i wychowywane
poza własnym domem.
Przedstawione
powyżej
dwie kategorie ubogich rodzin są ujęciami skrajnymi.
Większość rodzin znajduje
się gdzieś pośrodku, a okoliczności, które je do ubóstwa doprowadziły bywają
różne. Dla dzieci żyjących w
biedzie wielu ludzi czyni wiele dobrego. Myślę tu zarówno
o fundacjach i organizacjach
pozarządowych, jak też o instytucjach samorządowych.
Wracając do proszących
chłopców, to można by
przypuszczać, że należą do
pierwszej z opisanych dwóch
kategorii ubogich rodzin. A
może się mylę? Może tu czegoś nie rozumiem?

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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Nie chcę wojny
azywam się Sami Sisalem. Byłem prawie 40 lat
w Palestynie, czasami były
tam dni spokojne, a czasem
niespokojne. W latach 80 był
spokój. Potem zaczęły się demonstracje i walki.
Czułem wtedy, że nie ma pokoju, że przyjdą mnie aresztować i mogę zginąć. Był strach
cały czas. Musiałem to wytrzymać. I wytrzymałem. Nawet
przeżyłem napaść w domu, ale
mama nas uratowała.
Teraz nie chciałbym wojny, ale czasami wojna jednak
się zdarza. Wojna nie przynosi
niczego dobrego, tylko zniszczenie, śmierć i kalectwo ludzi,
zburzone domy i zniszczoną

psychikę. Życzę ludziom na
Ukrainie spokoju i żeby ustały
walki.
Teraz jestem w Polsce i czuje się bezpieczny, ale czasem
się boję, żeby wojna do nas nie
doszła. Życzę pokoju wszystkim ludziom i narodom.

SAMI SISALEM
Pan Sami Sisalem jest
uczestnikiem naszego Stowarzyszenia „Iskra”, mieszka w
Poznaniu. Bardzo lubi rysować
i malować i jest bardzo lubiany.
Jako dziecko wyjechał z mamą
do Palestyny. Obecnie mieszka
na stałe w Polsce.

MARCIN KACZYŃSKI

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI
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Unikajmy
ryzyka
ezpieczeństwo i higiena
pracy jest ważnym elementem w każdej branży,
zwłaszcza tam, gdzie ryzyko wypadków jest wysokie.
Bezwzględnym wymogiem
tworzenia służby BHP objęci
są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Coraz częściej w różnych przedsiębiorstwach i
zakładach produkcyjnych, z
myślą o zwiększeniu świadomości zatrudnionych, organizowane są tak zwane
dni bezpieczeństwa i higieny
pracy.

Pierwsze szkolenie BHP
odbyłem podczas stażu zawodowego, gdzie zostałem
przeszkolony z zakresu prawidłowego użytkowania urządzeń biurowych. Kiedy rozpocząłem pracę w dziale BHP,
poznałem od strony praktycznej co oznacza bezpieczeństwo pracy. Zajmowałem się
zarówno gromadzeniem do-

kumentacji szkoleniowej jak i
pomocą w przeprowadzaniu
egzaminów końcowych. Moim
zadaniem było sprawdzanie,
czy odpowiedzi udzielane
przez pracowników są prawidłowe i wystawianie ocen.
Brałem udział jako słuchacz w
wykładach na temat udzielania pierwszej pomocy, ochrony
przeciwpożarowej, prawa pracy i innych.
Spawając bez maski możemy doprowadzić do poparzenia oczu, a nie zakładając
rękawic podczas prac ogrodowych – do skaleczenia i wystąpienia ran, co jest bardzo
niebezpieczne dla osób, które
zmagają się z chorobami krwi.
Pamiętajmy o stosowaniu
środków indywidualnej ochrony. One nie kosztują dużo, a
mogą ocalić zdrowie i życie.
Pracę wykonujmy zawsze
zgodnie z zasadami BHP.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. ARCHIWUM AUTORA
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Lubi pomagać mamie

J

Co lubi Jarek? Uwielbia telewizję. Jego życiowa aktywność
poza placówką terapeutyczną
Stowarzyszenia „Iskra” w Poznaniu, do której uczęszcza,
to oglądanie telewizji. Spędza
przed telewizorem bardzo
dużo czasu. Jarek lubi także
posłuchać muzyki i czasami
pomagać mamie w pracach
domowych czy załatwianiu
prostych zakupów w pobliskich sklepach.

TOMASZ POPADOWSKI

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

arosław Andrzejczak od
lat mieszka tylko z mamą.
Oboje spędzają czas ze sobą
w domu i razem organizują sprawy codzienne. Jarek
bardzo kocha swoją mamę,
lubi się do niej przytulić i być
blisko niej, często też mówi
mamie, że ją kocha i oczekuje
wówczas na takie samo zapewnienie z jej strony.
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Poznaję tajniki
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krawiectwa
dy chodziłam do przedszkola, bardzo lubiłam
się przyglądać, jak babcia
i mama wykonywały różne
robótki ręczne, które później próbowałam wykonać
samodzielnie.
Interesowałam się też, gdy mama szyła
na maszynie do szycia. Obserwowałam, jak wykonuje
wykroje, tnie materiał, który
zszywała w sukienki, spódniczki i inne ubiory. Zaczęłam szyć ręcznie sukienki dla
lalek. Po zakończeniu nauki
w szkole zawodowej w 2004
roku zostałam przyjęta do
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Chodzieży.
Na początku traﬁłam do pracowni rękodzielniczej, w której
doskonaliłam haft krzyżykowy.
Chociaż bardzo drżały mi ręce,
to jednak dzielnie trwałam w
nauce. Myślę, że ta nauka nie
poszła w las, a nauka szycia
dalej mnie fascynowała. Dlatego próbowałam szyć ręcznie
poduszki, sukienki i myślałam
o maszynie do szycia. Marzenia są po to, aby się spełniały.

W 2010 roku w ramach zajęć
uzupełniających pani instruktor Marzena zaczęła uczyć nas
szyć na domowych maszynach
do szycia. Zapoznała nas z budową maszyny oraz wprowadziła w tajniki krawiectwa.
W 2020 roku, po rozbudowie
warsztatu, powstała moja wymarzona pracownia krawiecka, instruktorem została pani
Wiola. Pani Wiola uczy nas
szycia na maszynach przemysłowych. Szyjemy coraz trudniejsze rzeczy. W trakcie półrocznego pobytu w pracowni
(przerywanego
pandemią)
sama potraﬁę wykonać wykrój
na fartuszek, który samodzielnie uszyję. Uszyję także torbę
na zakupy i ozdobną poduszkę. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę mogła uczyć
się nowych rzeczy i rozwijać
swoje umiejętności.
Historię swoją opisałam, bo
przekonałam się, że marzenia
się spełniają – zwłaszcza, gdy
się bardzo tego chce.

JOLANTA KOWAL

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ W CHODZIEŻY
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Tu są moi przyjaciele
azywam się Krzysztof Lisiecki. Mam 46 lat, mieszkam w Obornikach. Ukończyłem Szkołę Specjalną w
Bogdanowie. Do Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Wiardunkach uczęszczam od 2006
roku. Jestem koleżeński, łatwo
nawiązuję kontakty z innymi
uczestnikami.
Początkowo byłem uczestnikiem pracowni informatyczno-poligraﬁcznej, a od około
sześciu lat jestem w pracowni
plastyczno-ceramicznej, gdzie
doskonalę wiedzę o sztuce
plastycznej. Zdobywam różne
nowe umiejętności i techniki,
które wykorzystuję w swoich
pracach. Najbardziej lubię wyklejać obrazki kulkami kolo-

rowej krepy. Moją największą
pasją są ﬁlmy o tematyce wojennej i historycznej oraz seriale z
dawnych lat.
Lubię chodzić na spacery.
Obserwuję uważnie przyrodę i
zwierzęta o każdej porze roku.
Uczestniczę w zawodach sportowych. Lubię grać w dwa ognie
i rzucać do celu. Bardzo lubię
muzykę, taniec i śpiew. Występuję w przedstawieniach wystawianych przez nasz warsztat. W
domu pomagam mamie w pracach domowych. W Warsztacie
czuję się dobrze i lubię w nim
przebywać. Tutaj jest zawsze
miła atmosfera. Tutaj jestem
wśród przyjaciół i kolegów.
OPRACOWAŁA

BOŻENA OLEKSY

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ W WIARDUNKACH
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Mały, zaspany trzmiel
W

Spotkałam małego, zaspanego trzmiela, który jeszcze
powinien spać. Natura rządzi
się własnymi prawami. Tak zawsze było i będzie, nic na to nie
poradzimy. Przyspieszyliśmy
prace w pracowni ogrodniczozoologicznej. Posiadamy tunel
foliowy, który zniszczył nam
wiatr, ale został już odbudowany. Będziemy mogli w nim
uprawiać paprykę, pomidory,

fasolę. Mamy też parę grządek,
na których uprawiamy zioła,
buraki marchew.
Gdy było pogodnie i nie padał deszcz przekopywaliśmy
grządki w tunelu i na zewnątrz.
W międzyczasie zamówiliśmy
nawozy naturalne. Gdy kurier
przywiózł zamówienie, zabraliśmy się do nawożenia ziemi
przygotowanej na sadzonki.

Nasi koledzy i koleżanki z WTZ
„Promyk” w Konarzewie na
zajęciach w pracowni ogrodniczo-zoologicznej posiali po
kilka odmian papryki i pomidorów. Teraz czekamy, aż zakiełkują i będą na tyle duże, by
posadzić je w tunelu.

NATALIA KALINOWSKA
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

arsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu
ma piękny ogród. Spacerom
po nim sprzyjał ciepły luty.
Zauważyłam, że wierzby na
swoich gołych gałązkach
wypuściły bazie, zakwitła
leszczyna. Przebiśniegi – to
jest normalne, bo to ich pora.
Ale tulipany, hiacynty, żonkile? Pomyślałam, że na nie to
przecież za wcześnie.

Zadbaj o zdrowie
P

oradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z
niepełnosprawnościami z całego kraju oraz dla ich najbliższego otoczenia (małżonków, rodziców, rodzeństwa, dziadków)
jest realizowane przez Fundację Edukacji Nowoczesnej
z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Dbam o swoje
zdrowie psychiczne! Wsparcie
psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób
najbliższych w czasie epidemii
SARS-CO-V-2”. Projekt trwa od
1 lutego 2022 roku do 31 grud-

nia 2022 roku i jest współﬁnansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
„Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują
pogorszenie stanu psychicznego
wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.
Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu
do dotychczasowych świadczeń
terapeutycznych,
częstszym
niż zwykle przebywaniem w

domu oraz zmniejszoną ilością
kontaktów społecznych. Taka
sytuacja wpływa negatywnie na
ogólny dobrostan psychiczny,
prowadzi do stresu oraz lęku
przed izolacją” – czytamy w komunikacie nadesłanym przez
realizatora przedsięwzięcia.
Aby skorzystać z bezpłatnego
wsparcia psychologicznego, należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
wraz z dokumentem poświadczającym niepełnosprawność.
W przypadku pomocy dla człon-

ka rodziny spokrewnionego z
osobą z niepełnosprawnością
niezbędne jest również przedłożenie oświadczenia dotyczącego pokrewieństwa lub opieki
nad osobą z niepełnosprawnością. Dokumenty można nadsyłać w formie skanu bądź w
wersji papierowej. Nim zostaną
nadesłane, należy zgłosić chęć
uczestnictwa w projekcie wysyłając e-maila na adres: psycholog@fen.net.pl i w treści maila
podać numer telefonu do kontaktu. Formularz zgłoszenia zostanie przesłany na adres e-mail
osoby zainteresowanej. Szczegóły dotyczące projektu oraz
pozostałych działań Fundacji na
stronie: https://www.fen.net.pl
Oprac. KK.
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marca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu świętowali w
swojej siedzibie Dzień Kobiet
i zarazem Dzień Mężczyzny.
Pod kierunkiem Joanny Torebko i Marii Załanowskiej-Należyty przygotowaliśmy dwa
występy taneczne: dziewczyny
zatańczyły dla chłopaków do
piosenki „Chłopaki nie płaczą”
z repertuaru zespołu T. Love,
a chłopcy wystąpili w utworze
„Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego.
Panowie również z pomocą
terapeutek przygotowali dla pań
niespodziankę. Zaśpiewali dla
nas dwie piosenki: „Najwięcej
witaminy” z repertuaru Andrzeja Rosiewicza oraz „Baby, ach
te baby” Eugeniusza Bodo. Po
występach obdarowano uczestników słodkimi upominkami,
zapakowanymi w papierowe
pszczółki i biedronki. Z życzeniami i pięknymi tulipanami dla
pań przyjechał nasz kierownik
Bogdan Maćkowiak. Na koniec

Glina dobra
na wszystko
J

akież było moje zdziwienie, kiedy na zajęciach ceramicznych w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Otuszu
dowiedziałam się, że wyroby
z gliny towarzyszą nam w codziennym życiu. Przy budowie
domów – cegły i dachówki. W
kuchni – kubki, ﬁliżanki, miski,
talerze. W domu – doniczki,
wazony, świeczniki, płytki. W
łazience – mydelniczki, kafelki, umywalka, a nawet toaleta.
Wszystko wykonane z gliny.

powoduje zmianę kształtu, co
pozwala nadać formę naszej
pracy.
Jest także zabawą, dzięki
której odkrywamy swoje możliwości i talenty, realizujemy
pomysły i cieszymy się tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Glina ma również
właściwości
terapeutyczne.
Praca z nią sprzyja umacnianiu
wiary we własne siły, ale przede
wszystkim relaksuje, uspokaja,

wycisza i pozwala rozładować
negatywne emocje. Praca z gliną
uczy cierpliwości, koncentracji,
odpowiedzialności, planowania
oraz współpracy. Bardzo się cieszę, że na naszych warsztatach
są takie zajęcia i mogę się na
nich rozwijać.

KINGA WUJEC
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

A czy wiecie, że każdy może
wyczarować z gliny jakieś
cudo? I nie trzeba być uzdolnionym plastycznie, wystarczy
mieć chęci, pomysł lub poszukać inspiracji w Internecie albo
książkach. Glina jest materiałem
miękkim, plastycznym i chłodnym w dotyku. Na zajęciach poznałam różne metody tworzenia
w glinie: lepienie z wałeczków, z
kulki, z plastra, modelowanie z
bryły oraz wyciskanie kształtów
za pomocą form gipsowych.

W

ichury, trąby powietrzne, huragany… Myślałam, że takie zjawiska zdarzają się u nas rzadko. Niestety… Od początku tego
roku miałam wrażenie, że
wiatr nas w ogóle nie opuszcza. W Warsztacie Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Otuszu, do którego uczęszczam,
gdy pogoda jest normalna,
bawimy się i spędzamy miło
czas z naszymi alpakami i
kozami. Ale gdy szaleje wichura, nasze zwierzątka siedzą z lękiem w swoich stajenkach.

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

Dużą frajdę sprawia mi praca
z gliną, szczególnie gdy zaczynam widzieć efekty swojej pracy.
Wykonanie najprostszej rzeczy
daje dużo radości, na przykład
talerz wykonany z płata gliny,
ozdobiony wzorem z odciśniętej
serwetki. Modelowanie w glinie
rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Mały
ruch palcami czy wgniecenie

Ja i moi koledzy lubimy się
przewietrzyć w trakcie zajęć i
spędzić ze zwierzętami trochę
czasu. Okazało się, że może
to być ryzykowne. Gdy jechaliśmy rano busem z naszym
kierowcą na Warsztat, musieliśmy czekać, aż strażacy
usuną z drogi powalone drzewo. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. Wiatr z dnia na
dzień przybierał na sile i spowodował wiele szkód w całym
kraju. Gdy w poniedziałek 31
stycznia rano przyjechaliśmy
do Warsztatu, byliśmy przerażeni widokiem. Wiatr zerwał
poszycie dachu naszego budynku i ścianki wiaty biesiadnej, całkowicie zniszczył tunel
na warzywa i ogrodzenie od
alpak i kóz. Dobrze, że były
zamknięte w swoich stajniach.
Razem z panem Jarkiem,
naszym pracownikiem gospodarczym, zabraliśmy się do
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Święto nie tylko kobiet
wspólnie zasiedliśmy do słodkiego poczęstunku.

ALEKSANDRA TONDER

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

Gdy szaleje wichura…
ale potraﬁą być też śmiertelnie
niebezpieczne.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

sprzątania terenu przed budynkiem Warsztatu. Sprzątaliśmy w milczeniu, było nam
przykro, łzy czułam w oczach.
Woda, ogień, powietrze – bez
tych żywiołów nie da się żyć,
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ZESPOŁU DOWNA

ze śpiewem i tańcem
PPOZNAŃ

W

słońcu i pełni radości
kalendarzowy pierwszy
dzień wiosny witali uczestnicy „Marszu Na Tak”, zorganizowanego przez poznańskie
Stowarzyszenie „Na Tak”. 21
marca obchodzono Światowy Dzień Zespołu Downa,
którego celem jest przypomnienie, że osoby z trisomią
chromosomu 21 mają wiele pozytywnych cech i talentów. Potraﬁą dawać nadzieję,
a co najważniejsze, chcą być
potrzebne.
Alicja wymachuje kolorową
szarfą, Monika trzyma balony,
a Piotr uwiecznia te chwile na
zdjęciach. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężo-

Zwiększanie świadomości
społecznej na temat potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych,
możliwości oraz codziennego funkcjonowania osób z trisomią chromosomu 21 wciąż
jest niezwykle ważne i konieczne do zapewnienia im godnych
warunków życia. W Polsce, według danych szacunkowych,
żyje około 60 tysięcy osób z zespołem Downa. Nie wszystkie
mają dostęp do profesjonalnej
opieki, rehabilitacji przez pracę
oraz czynnego udziału w życiu
społecznym. Tymczasem dane
medyczne pokazują, że większość dzieci i dorosłych z trisomią chromosomu 21 zmaga się
z dodatkowymi schorzeniami
– wrodzonym niedoborem odporności, wadami serca, wiotkością mięśni, napadami padaczkowymi. Oznacza to systematyczne leczenie i rehabilitację, które wiążą się z kosztami przekraczającymi możliwości ﬁnansowe rodzin.
Wsparciem osób z zespołem Downa i ich bliskich zaj-

mują się organizacje pozarządowe, między innymi Stowarzyszenie „Na Tak” posiadające wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz
osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Swoje przedsięwzięcia Stowarzyszenie koncentruje przede wszystkim na
tym, aby pełnoletnie osoby z
niepełnosprawnościami były
postrzegane przez społeczeństwo jako dorosłe, zaradne,
utalentowane i samodzielne
na miarę swoich możliwości,
a nie jak dzieci, które trzeba
we wszystkim wyręczać. Tego
rodzaju stereotypowe myślenie niestety wciąż w nas tkwi.
Niezwykle ważne na drodze
do samodzielności osób z zespołem Downa są mieszkania
treningowe, w których mogą
uczyć się niezależnego życia.
Dzięki temu i one, i ich najbliżsi mogą rozeznać, na ile w danym okresie życia są w stanie
radzić sobie samodzielnie, a
na ile potrzebują jeszcze pomocy osób trzecich.

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

K
Karolina
Kasprzak
K

nymi dorocznie organizowany
„Marsz Na Tak” jest ważnym i
długo wyczekiwanym wydarzeniem. Tego dnia mogą spotkać
się ze znajomymi, poznać nowe
osoby, zaprzyjaźnić się. Po
dwóch latach pandemii i izolacji
wspólnie świętowany pierwszy
dzień wiosny cieszy bardziej niż
kiedykolwiek.
Poniedziałkowe
przedpołudnie rozpoczęła zbiórka na
Placu Adama Mickiewicza,
skąd ruszył „Marsz Na Tak”.
Barwny korowód kończył „spacer” na Placu Wolności, gdzie
na uczestników czekały prezentacje artystyczne i motyle
rozdawane przez wolontariuszy Hospicjum „Palium” z okazji Dnia Motyla (Dnia Wrażliwości). Udział wzięli uczestnicy poznańskich warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, uczniowie szkół specjalnych z wychowawcami, a także najmłodsze dzieci z zespołem Downa wspierane przez
rodziców i opiekunów.
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U nas wiosna w pełni
Zaczęliśmy od przygotowania odpowiedniego podłoża,
którym napełniono pojemniki. Uczestnicy wysiali nasiona
pomidorów i papryki, które
później jako sadzonki zostały

wysadzone do tunelu foliowego w Otuszu. Tam sprawdzali
wilgotność podłoża i starali
się zapewnić roślinom równomierny dostęp do promieni słonecznych. Przy odpowiedniej
pielęgnacji pomidory i papryka
wydadzą obﬁte plony. Zostaną
odpowiednio przygotowane
do konsumpcji w pracowni gospodarstwa domowego.

tatu. Odświeżyliśmy rabaty
kwiatowe, wygrabiliśmy suche
liście i trawę. Dużo pracy przysporzyło nam pozbieranie
suchych, połamanych przez
ostatnie wichury gałęzi. Teraz
tylko wypatrujemy pięknego
słońca, aby móc częściej wychodzić na dwór i korzystać z

pięknej pogody, zwłaszcza, że
zostały zakupione nowe, wygodne ławki, na których można odpocząć.

RENATA STACHOWIAK
DOROTA GOGOLEWSKA
TERAPEUTKI WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE

Kiedy temperatura zachęciła
do pracy na wolnym powietrzu, zabraliśmy się do porządkowania terenu wokół Warsz-

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

pracowni ogrodniczozoologicznej ruszyły intensywne przygotowania do
sezonu wiosennego, sprzątania terenu wokół Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Konarzewie, porządkowania rabat kwiatowych i wysiewu nasion.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Mój Walenty
ak co roku podopieczni
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach wspólnie
celebrowali święto zakochanych. Czerwony kolor w
stroju był obowiązkowy, podobnie szerokie uśmiechy i
walentynkowy nastrój.

Było wiele okazji do wręczenia walentynkowej kartki
zaprzyjaźnionej osobie i wyrażenia swojej sympatii. Wszystko to można zobaczyć na załączonych tu zdjęciach.

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

FOT. (5X) REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

J
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Stopniowo
tracił
sprawność

N

agła, ciężka choroba diametralnie zmienia nasze
życie. Przekonał się o tym
pan Zenon, który zmaga się z
chorobą Parkinsona i chorobami współistniejącymi. Siłę
do walki z nią czerpie dzięki
wsparciu najbliższych. Przez
całe życie związany był z
branżą elektryczną. Pracował
w różnych ﬁrmach, a także
prowadził własną działalność
gospodarczą. Choroba Parkinsona odebrała mu samodzielność i niezależność, ale nie
zabrała marzeń.
Pierwsze objawy pojawiły
się przed 50 urodzinami. Na
początku były łagodne, jednak
z czasem się nasiliły i w coraz
większym stopniu utrudniały codzienne funkcjonowanie.
Drżenie palców rąk i nóg, mrowienie, kłopoty ze swobodnym
wypowiadaniem się, spowodowały że nie mógł samodzielnie wykonywać najprostszych
czynności. Po dokładnych badaniach padła diagnoza: choroba Parkinsona.
W początkowej fazie choroby pan Zenon poruszał się
o kuli. Po pewnym czasie zaczął poruszać się przy pomocy
wózka inwalidzkiego, gdyż nie
dawał rady chodzić o własnych
siłach. Niegdyś praca ﬁzyczna
nie sprawiała mu najmniejszego problemu, lecz na skutek
choroby zrobienie choćby paru
kroków było dla niego niczym
wejście na K2 (drugi co do wysokości szczyt świata). Coraz
więcej czasu spędza w pozycji
leżącej. Ma łóżko rehabilitacyjne, a także łazienkę przystosowaną do swoich potrzeb dzięki
doﬁnansowaniu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wraz z zamontowanym w niej dźwigiem
(podnośnik umożliwia mu kąpiel). Przed jego domem jest
podjazd dla wózka.
Panem Zenkiem opiekuje się
małżonka. Dwa razy w tygodniu przychodzi rehabilitant,
z którym ćwiczy. Gdy pogoda
dopisuje, wyjeżdża z żoną do
domku letniskowego na wieś,
aby pooddychać świeżym powietrzem. Kiedyś był towarzyski, obecnie ceni sobie ciszę i
spokój.

KRYSTIAN CHOLEWA
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Tajemnice komputerów
W

drugiej części szkolenia komputerowego,
które trwało od października 2021 roku, nadal uczymy
się poprawnego edytowania tekstu oraz pisania artykułów. Pracujemy w Excelu
wykonując zadania związane z obliczaniem sumy,
różnicy czy też średniej.
Dowiedzieliśmy się, jak
pracować na innym sprzęcie,
nie pozostawiając po nim
śladu. Utrwalaliśmy nabytą
wiedzę w edytorze tekstu,
poprzez poprawne przepisywanie tekstu. W czasie szkolenia czekała na nas praca
twórcza.
Podobało się nam projektowanie plakatów i kartek
okolicznościowych. Wykorzystywaliśmy w tym celu
internetowe narzędzie do
tworzenia projektów graﬁcznych o nazwie „Canva”,
wspomagając się graﬁkami z
„Flaticon”.
Chroniliśmy nasze hasła,
aby nie padły łupem oszustów. Poznaliśmy również
program „GIMP”, który służy
do edycji zdjęć oraz internetową platformę „Spotify” do
słuchania muzyki. Wiemy, co
to jest hiperłącze, jak podpisać się elektronicznie przez
emaila. Poznaliśmy Youtube i możliwości edycji oraz
wrzucania ﬁlmów do sieci.
28 lutego przystępowaliśmy do egzaminu samodzielnie przed monitorem
pełni obaw i zadawaliśmy
sobie pytanie: zdam czy
nie? Rozwiązywaliśmy test
składający się z 26 pytań z
zakresu poznanej na kursie
wiedzy. 120 godzin kursu
dało efekt, bo test zdaliśmy
wszyscy.

Dziękujemy panu Robertowi za życzliwe podejście do
nas. Wierzymy, że jego wysiłek włożony w pracę z nami
zachęci nas do pogłębiania
wiedzy na temat komputerów.

MICHAŁ OGONIAK

FOT. (5X) ARCHIWUM SPDST

Spokojne i życzliwe podejście Roberta Banasia, który
prowadząc szkolenie nauczył nas wymagać od siebie
więcej.
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Osiemnastka
w „Podaj Dalej”
undacja im. Doktora Piotra
Janaszka „Podaj Dalej” w
Koninie w tym roku obchodzi
18 lat działalności. Uroczyste
spotkanie z tej okazji zostało zorganizowane 26 lutego
i było transmitowane w Internecie. Obchody, z uwagi
na wojnę w Ukrainie, były
skromne, jednak nie zabrakło
ciekawych atrakcji, wspomnień minionych lat i budujących rozmów.
Do 8 marca w serwisie aukcyjnym Allegro można było
licytować między innymi: koszulkę z autografem Roberta
Lewandowskiego,
rękawicę
bokserską Mike’a Tysona, obraz Anny Hameli, gitarę elektryczną Epiphone Les Paul
Junior, XIX-wieczną lampę
Auguste Moreau i kilka innych
przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji Fundacja przeznaczy na stworzenie mieszkań treningowych dla osób po
wypadkach, które powstaną w
„Osadzie Janaszkowo”. W tym
właśnie miejscu od czerwca
2021 roku działa już nowoczesna część rehabilitacyjna, a do
zrobienia jest jeszcze generalny remont parteru i piętra,
gdzie powstanie część mieszkalno-treningowa dla osób z
niepełnosprawnościami z całej
Polski.
– Planujemy również pomoc
osobom z niepełnosprawnościami, które w obliczu wojny
musiały opuścić swój kraj. W

marcu do mieszkań treningowych w Koninie przyjęliśmy
Viktorię, która po wypadku
porusza się na wózku. W Koninie jest także mama z piątką
dzieci: dwoje z nich ma niepełnosprawność. Obejmujemy je
opieką oferując rehabilitację
i terapię. Szukamy środków i
prosimy darczyńców o wsparcie, aby pomóc jak największej
liczbie uchodźców z niepełnosprawnościami – poinformowała Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji.
Fundacja „Podaj Dalej” – jak
czytamy na stronie podajdalej.
org.pl – powstała w 2004 roku.
Inicjatorami jej utworzenia
były osoby sprawne i z niepełnosprawnościami posiadające
duże doświadczenie w pracy
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym żona i córki
Doktora Piotra Janaszka – śp.
Joanna oraz Zuzanna i Olga.
Doktor Piotr Janaszek był znanym lekarzem i społecznikiem,
który od lat 70-tych wdrażał
nowatorskie rozwiązania w
rehabilitacji.
Zachęcamy czytelników naszego miesięcznika do wspierania działań Fundacji „Podaj
Dalej”. Można to czynić na
wiele sposobów, między innymi przekazując 1% podatku
dochodowego. Numer KRS,
numer rachunku bankowego
oraz dane kontaktowe można
znaleźć na stronie https://podajdalej.org.pl Oprac. KK.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Zawsze służy pomocą
POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ
W

cyklu artykułów „Poznajmy
się
lepiej”
przedstawię tym razem
osobowość Basi Nowak,
naszej rehabilitantki w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. Piszę
o tym z ogromną radością,
ponieważ jestem pani Basi
bardzo wdzięczna. Nie mogłam się długo zdecydować
na operację, ale pani Basia
pomogła mi przezwyciężyć
strach przed tak trudną dla
mnie decyzją.

Moim zdaniem jest wspaniała i zawsze służy radą
oraz pomocą. Lubi dobre
ciuchy, kocha zwierzęta, a
szczególnie koty, ma dwa
w domu. W czasie ćwiczeń
specjalnie dla mnie opowiada różne ciekawe dowcipy
oraz mówi mi często, co ma
na obiad. Bardzo lubi risotto, które sobie sama przygotowuje. Pani Basiu, jest
pani bardzo kochana i pełna
energii. Myślę, że znowu się
spotkamy i będziemy razem
ćwiczyć pomimo pandemii.
Chciałabym tego z całego
serca i myślę, że pani również. Życzę pani wytrwałości i takiej energii, jak do tej
pory w pracy z nami.

AGATA KIEJDROWSKA

FOT. (4X) ARCHIWUM SPDST

Gdy w 2018 roku byłam już
po operacji stawu skokowego, pani Basia przychodziła
osobiście do domu i uczyła
mnie chodzić z balkonikiem.
Dzięki jej pracy zostałam postawiona na nogi i mogłam
uczęszczać do warsztatu
terapii zajęciowej. Bardzo
lubię rehabilitację ruchową
z panią Basią, ponieważ jest
według mnie stanowcza i
wymagająca. Dzięki swojej
determinacji i stanowczości
pomaga przezwyciężać nasze trudności.
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Niech
D

ziałające od 2012 roku
w Dusznikach w województwie wielkopolskim
Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” obchodzi w tym roku okrągły
jubileusz. Współpracownicy i członkowie organizacji z dumą oraz satysfakcją
dzielą się w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej tym, co udało
się do tej pory zrealizować.
Działań tych jest niemało, a
wszystkie ukierunkowane
są na poprawę jakości życia
oraz ułatwienie dostępu do
rehabilitacji i terapii osobom z niepełnosprawnościami.
Stowarzyszenie „Duszek”
– jak informują jego przedstawiciele – zostało powołane do istnienia wiosną 2012
roku. Celem jest niesienie
pomocy w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza opieka nad osobami
z niepełną sprawnością,
realizowana między innymi poprzez organizowanie
różnego rodzaju zajęć i wydarzeń o charakterze integracyjnym. 29 października
2014 roku „Duszek” uzyskał
status organizacji pożytku
publicznego, co oznacza, że
osoby ﬁzyczne mogą przekazywać tej organizacji swój
1 procent podatku dochodowego.
Chociaż start był niełatwy
i jak zwykle w takich przypadkach bywa, wiązał się z
wieloma wyrzeczeniami dla
Zarządu
Stowarzyszenia,
„Duszek” z dnia na dzień
prężnie rozwijał się przynosząc uśmiech, pogodę ducha
i nadzieję osobom z niepełnosprawnościami oraz ich
rodzinom.
Członkami
Stowarzyszenia są osoby w różnym
wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Obejmuje ono opieką i wsparciem
mieszkańców
powiatów:
nowotomyskiego, szamotulskiego i grodziskiego. Biorą
oni udział w spotkaniach
okolicznościowych, które są
okazją do wspólnych spotkań, dzielenia się troskami i
radościami.
Dzięki działalności Stowarzyszenia wiele osób z
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trwa…
niepełnosprawnością może
korzystać z systematycznej
terapii i rehabilitacji. Raz w
tygodniu prowadzone są w
Stowarzyszeniu zajęcia rehabilitacyjne. Z myślą o osobach na wózkach Stowarzyszenie zakupiło MobileR-y,
czyli specjalne rowery, których konstrukcja pozwala na
samodzielne poruszanie się
na nogach i bycie niezależnym.

– Organizujemy loterie
fantowe i zbiórki, rozdajemy
paczki świąteczne, robimy
wszystko z myślą o naszych
podopiecznych, by zapewnić im jak najwięcej atrakcji, aby ich życie miało wiele
kolorów. Prowadzimy grupę
teatralną „Teatr dla każdego”, odnoszącą sukcesy na
festiwalach i przeglądach.
Ponadto
Stowarzyszenie
czynnie uczestniczyło w
tworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach.
Przede wszystkim jednak
pomagamy naszym podopiecznym i ich opiekunom
w ciężkich chwilach, czasem
wspieramy dobrym słowem,
czasem poprzez dopłaty do
indywidualnych rehabilitacji.
Dlatego też staramy się, aby
każda złotówka podarowana naszemu Stowarzyszeniu, była wykorzystana jak
najlepiej – mówi Krystyna
Rutkowska, prezes Stowarzyszenia.
Czytelników naszego miesięcznika gorąco zachęcamy
do wsparcia Stowarzyszenia
„Duszek”, czy to w formie
włączenia się w wolontariat, czy materialnie poprzez
przekazanie darowizny na
konto Stowarzyszenia bądź
odpisu 1 procenta podatku –
KRS 0000413082.
Więcej informacji na stronie: https://duszek-duszniki.pl Oprac. KK.

FOT. (5X) ARCHIWUM STOWARZYSZENIA „DUSZEK”

Od wielu lat w lutym organizowane są z inicjatywy
„Duszka” obchody Światowego Dnia Chorego. Członkowie
Stowarzyszenia
„Duszek” poznają Polskę i
jej historię biorąc udział w
wycieczkach – mieli okazję
zwiedzić między innymi Toruń, Gdańsk, Kraków, Warszawę i wiele innych miast.
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Zlot
Grupy
„Opty”

Książka
pełna wspomnień

G

W

rupa „Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza
z siedzibą w Świebodzinie,
działająca na rzecz integracji
pacjentów Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie,
zaprasza do udziału w kolejnym, 46 już, Zlocie Grupy
„Opty”, który odbędzie się w
Miliczu, na terenie Ośrodka
Turystycznego „Borowik”, w
dniach 16 – 18 września. Liczba miejsc jest ograniczona, a
udział odpłatny. Ostateczny
termin zgłoszenia oraz uiszczenia wpłaty zaliczki w wysokości 300 złotych upływa
30 czerwca.

zeszłym roku postanowiliśmy zrobić książkę
ze swoimi wspomnieniami z
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Pobiedziskach. Z powodu
covidu ta praca zabrała nam
dużo czasu. Zajęło nam to
półtora roku, a utrwaliliśmy
niecałe dwa lata. Jeszcze
dużo pracy przed nami.

Najpierw musieliśmy znaleźć wszystkie fotograﬁe i je
posegregować. Tym zajmował się Dawid. Stare zdjęcia
znalazł na Facebooku. Potem
zainstalowaliśmy
program
na komputerze, który ułatwił
nam pracę przy zdjęciach.
Dzięki temu przypomnieliśmy
sobie dużo dobrych chwil. I

osób, których już wśród nas
nie ma.
Na zdjęciach są nasze wyjazdy, spektakle teatralne, codzienne życie, różne imprezy,
wydarzenia kulturalne i społeczne.

GRZEGORZ NIEŁACNY
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

Grupa „Opty” od lat realizuje
ciekawe inicjatywy angażujące
społeczność osób z niepełnosprawnościami w rozwój różnorodnych form współpracy.
Jej działalność opiera się na
pracy społecznej członków.
Grupa realizuje swoje cele poprzez organizowanie i udzielanie pomocy interwencyjnej, organizację życia towarzyskiego
członków (w formie spotkań,
wyjazdów
krajoznawczych,
wydarzeń kulturalnych i integracyjnych) czy popularyzację osiągnięć osób z niepełnosprawnościami w różnych
dziedzinach życia. Zachęcamy
do śledzenia aktualności na
stronie: http://opty.info lub na
Facebooku: https:// facebook.
com/Grupa.OPTY/ Oprac. KK.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ W POBIEDZISKACH

– Decyzję o zorganizowaniu
kolejnego Zlotu Grupy „Opty”
podjęliśmy na ostatnim zebraniu Rady Grupy i Komisji
Rewizyjnej w dniu 22 lutego
bieżącego roku, a wierząc w
pozytywny rozwój wydarzeń
śpieszę z ogłoszeniem naszej decyzji. Postanowiliśmy,
że zlot wirtualny uważamy
za taki przedbieg i numerację
zlotów opieramy o realne spotkania. Gospodarze Zlotu już
opracowują ciekawy program.
W programie tym znajdzie się
między innymi walne zebranie
Stowarzyszenia, gdyż kadencja władz została przedłużona
jedynie z uwagi na epidemię
COVID-19 – wyjaśnia w słowie
skierowanym do zainteresowanych Andrzej Medyński,
prezes Grupy „Opty”.
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Pomagaj, ale Szkodliwe
nie lituj się dźwięki
ie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny. Pozory często mylą. Są
takie
niepełnosprawności,
których nie widać. Elegancki, modnie ubrany człowiek
wsiadający za kierownicę
samochodu także może mieć
poważne problemy ze zdrowiem. Dlatego wystrzegajmy
się niesprawiedliwej, stygmatyzującej oceny na temat
czyjejś niepełnosprawności.
Zanim stwierdzimy, że ktoś
mówi o własnej chorobie
tylko po to, by zyskać jakiś
przywilej (na przykład rentę),
poznajmy dobrze tego człowieka i jego historię.
Od urodzenia jestem osobą
z niepełnosprawnością. Jak już
pisałem czytelnikom „Filantropa”, mam problem z mową i
przemieszczaniem się. Moją
dysfunkcję może zauważyć
każdy. Są miejsca użyteczności publicznej, po których

H

poruszanie się nie sprawia mi
żadnego problemu, a w innych
potrzebuje pomocy. Wszystko
zależy od tego, na ile są przystosowane. W wielu takich
miejscach wciąż zauważam
pochyłości, strome tereny, krawężniki. Miejsca te powinny
być w pełni dostępne dla każdego, ale nie są.

ałas, czyli dźwięk o nadmiernym natężeniu jest
szkodliwy dla naszego słuchu.
Zakłada się, że dźwięki pomiędzy 35 a 70 decybeli niekorzystnie wpływają na układ
nerwowy, powodują zmęczenie i spadek wydajności pracy.
Dźwięki powyżej 85 decybeli
są przyczyną uszkodzeń słuchu, zaburzeń układu nerwowego, krwionośnego i problemów z poruszaniem się.

Nigdy nie miałem żadnej
„taryfy ulgowej” ze względu
na swoją niepełnosprawność.
Zawsze byłem traktowany na
równi z innymi. I bardzo dobrze, bo nikt nie lubi litości.
Dzięki równemu traktowaniu
nie czułem się gorszy od swoich kolegów i współpracowników. Nie raz przewróciłem się,
ale wstałem i szedłem dalej.
Ciężkie doświadczenia nas
umacniają. Najważniejsze to
nie wycofywać się, nie zamykać, nie załamywać w sobie
pomimo trudności.

W dzisiejszych czasach
większość z nas narażona jest
na głośne dźwięki. Szczególnie
mieszkańcy dużych miast, po
których nawet w nocy przemieszczają się tramwaje, autobusy i samochody, nie mogą
mówić o ciszy i spokoju. Czasem na hałas narażamy się
świadomie, nie zdając sobie
sprawy jak dotkliwe mogą być
konsekwencje takiego stanu
rzeczy: słuchamy muzyki przez
słuchawki wciśnięte w uszy,
pogłaśniamy dźwięk podczas
rozmowy telefonicznej.

KRYSTIAN CHOLEWA

Duże natężenie hałasu wy-

stępuje w zakładach produkcyjnych, na przykład stolarskich
i blacharskich, gdzie pracują
różne maszyny i urządzenia.
Jeśli poziom hałasu przekracza
dopuszczalne normy i grozi
uszkodzeniem słuchu, pracodawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, aby
do tego nie doszło. Niektórzy
są bardzo wrażliwi na różne
dźwięki i nawet szczekanie psa
u sąsiada może powodować
niepokój i nerwowość.
Mnie hałas utrudnia rozmowę z drugą osobą. Doświadczyłem tego uczestnicząc w
meczu piłkarskim. Znajomy
do mnie mówił, ale nie byłem
w stanie skoncentrować się na
wypowiadanych przez niego
słowach i odpowiadać na nie.
Hałas może znacząco uprzykrzyć życie i powodować problemy także natury psychicznej.
Pamiętajmy o tym i starajmy się
nie narażać nikogo na stres
spowodowany hałasem (na
przykład głośną muzyką).

KRYSTIAN CHOLEWA

Tradycje
Wielkiej Nocy
W

FOT. ARCHIWUM AUTORA

N

ielkanoc to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt cywilizacji chrześcijańskiej,
upamiętniające
Zmartwychwstanie
Jezusa.
Święta Wielkanocne mają bardzo bogate tradycje i wyjątkowe znaczenie dla każdego
praktykującego chrześcijanina.
Nieodłącznym elementem tych
świąt jest palma, którą poświęcamy w niedzielę poprzedzającą jako pamiątkę wjazdu
Jezusa do Jerozolimy. W Polsce
organizowane są konkursy na
najpiękniejszą lub najwyższą
palmę wielkanocną.
W województwie opolskim
bardzo znana jest kroszonka
będąca symbolem Świąt Wielkanocnych. Została wpisana na
światową listę dziedzictwa UNE-

SCO, dzięki czemu cały świat ma
okazję poznać to niesamowite
arcydzieło. Kroszonka to nic innego jak precyzyjnie wyrzeźbione wzory na skorupce zafarbowanego jajka.
Gdy uczyłem się w szkole
podstawowej, w okresie przedświątecznym zapraszano lokalne twórczynie ludowe, które
pokazywały i uczyły nas tego
kunsztu artystycznego. Pamiętam, że miałem ogromny problem z wykonaniem jakiegokolwiek wzoru, ale też w mojej
rodzinie nikt nie zajmował się
tworzeniem tych przepięknych
dzieł. Do tego potrzeba sprawności rąk – tak zwanej motoryki
małej, z którą zawsze miałem
problem.

KRYSTIAN CHOLEWA
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Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Ś

więta z roku na rok przychodziły prędzej. Czas w
miarę upływu przyśpieszał,
przecząc wszelkim teoriom.
Coraz krótsze były interwały międzyświąteczne. Kolejne Boże Narodzenie od
poprzedniego dzielił czas,
który skracał się jak temperowana kredka. Tamto Narodzenie Pańskie także nastało
szybko i zaraz wydało się
przedwczesne, jak tamtego
roku zima.
Ostatni zbudził się Hubert.
Nie słyszał pracy Heleny, śmiechu Kasi ani tego, że przyszła
Weronika. Zasnął dobrze po
północy. Męczyły go ból brzucha i dreszcze. Wydawało mu
się, że ma niestrawność. Wykradł wieczorem kilka grzybów i zachłannie zjadł, nie
gryząc dokładnie. Potem zażył
dwa sylimarole i leżał cicho w
nadziei, że mu przejdzie. Nie
mógł się teraz rozchorować,
w żadnym razie nie mógł.
Może właśnie to nastawienie
sprawiło, że otworzył oczy
zupełnie zdrowy. Pomyślał,
że nastał naprawdę błogosławiony czas.
Usiadł i zaczął przechodzić
na wózek.
– Cześć, mamo! – zawołał,
jadąc do toalety.
– Cześć! – usłyszał głos Weroniki.
Zatrzymał się zdziwiony.
– Nie wiedziałem, że jesteś
– powiedział. – Czemu nikt
mnie nie obudził?
Kiedy mył zęby, zdawało
mu się, że przez szum wody
słyszy Helenę. Czyżby śpiewała?
Helena lubiła nucić przy
pracy. Kiedy była dzieckiem,
śpiewała stale. Znała mnóstwo
piosenek,
różnych,
na każdą sytuację i nastrój.
Czasem były to jakieś odległe smętne melodie, których
nauczyła się jeszcze w domu
od babek, a czasem coś ze
współczesnego repertuaru i
radiowych list przebojów. Jej
miękki głos nastrajał wszystkich pogodą, ufnością i budził
chęci do życia. Był głosem jej
serca i łagodnej natury. Hubert
lubił, kiedy nuciła, bo robiło
się bardziej domowo i jakoś
tak zwyczajnie dobrze. Jednak

(45)

Szczygieł
po jego wypadku Helena zamilkła. Nie śpiewała i przestała słuchać płyt. W domu zrobiło się głucho. Jej milczenie
niepokoiło Mateusza, a w Hubercie rodziło uczucie osierocenia. Brakowało im tego
śpiewu, jak brakować mogło
samej Heleny. Obaj wiedzieli,
czemu nie śpiewa i nie nuci,
tak samo jak wiedzieli, czemu nie jest wesoła. Hubert
rozumiał to i pojmował swoją
winę. I było mu z tym w dwójnasób ciężko.

do Mateusza. – Tylko tobie
będzie żal.

szę jeszcze sam sprawdzić! –
rzucił przez ramię.

– Myślałem, że tobie się podobał. Ja… pewnie zrzuciłbym
go wcześniej.

Kilkoma szybkimi susami
znalazł się przy swoim komputerze. Połączenie z Internetem też trwało za długo, choć
nie dłużej niż zwykle. Wszedł
na stronę banku, gorączkowo się zalogował i kliknął na
konto ﬁrmy. Tym razem nie
musiał wyczekiwać. Połączenie jak na możliwości łączy
nastąpiło szybko.

Zaintrygowany
zakręcił
kran. Woda przestała hałasować, a on wyraźnie usłyszał: Lulajże, Jezuniu, moja
perełko/ Lulaj, ulubione me
pieścidełko/ Lulajże, Jezuniu,
lulajże lulaj…

Na schodach wiodących do
piwnicy usłyszał telefon.

Śpiewała. Znowu śpiewała.
Nie mylił się, więc naprawdę…
Łzy wzruszenia napłynęły mu
do oczu. Zaczął płakać.
Kiedy wracał do pokoju,
Helena nadal nuciła. Pomyślał
o ojcu. „Czy on też to słyszy?”.
W piwnicy, gdzie Mateusz
sprawiał ryby, rozlegały się jedynie głośne plaśnięcia. Całe
rano Mateusz strawił, rozpalając w kominku. Nie chciało
się palić, dymiło… Potem Helena posłała go do karpnika.
Ona nie była w stanie ogłuszyć karpia. To było męskie
zajęcie i jego wkład w przygotowanie świąt. Drugim było
ubranie choinki.
Przeniesienie długiej jodły
przez pokój Huberta udało się
Mateuszowi nawet bez strat
w dobytku. Jednak zakręcając
w holu, czubkiem drzewka
zahaczył o mały obrazek wiszący pod zegarem z kukułką.
Jedynie kątem oka zauważył,
jak landsztafcik leci na podłogę. Akurat włączony w kuchni
mikser zagłuszył prawdopodobny odgłos tłuczonego
szkła.
„Na szczęście – ucieszył
się. – Zbierze się i nie będzie
śladu”.
– Tato! – usłyszał głos Kasi.
– Zrzuciłeś obrazek!
– Nie dotykaj, skarbie, bo
się skaleczysz! – zawołała
Helena, która zjawiła się jak
spod ziemi. Podniosła resztki
obrazka. – Właściwie to nie
lubiłam go specjalnie – rzekła

– No to mamy go z głowy.
– Uśmiechnęła się. – Teraz
jest miejsce na coś nowego
– dodała i wróciła do kuchni,
gdzie Weronika miksowała
owoce.
– Taak… – westchnął. –
Trzeba jeszcze przynieść te
bombki.

– Mateuszu, odbierzesz?!
– dobiegł go głos Heleny. – Ja
mam mokre ręce! – wołała.
Nie do końca zadowolony
cofnął się z dolnego podestu i
podniósł słuchawkę.
– Panie prezesie! – usłyszał
podekscytowany głos swojego księgowego. – Mam dobrą
wiadomość!
– No co tam, panie Czarku?
– spytał mimo wszystko zaniepokojony.
– Mamy przelew od „Kadasza”! – krótko oznajmił księgowy.
– Nie! – krzyknął Mateusz. –
Naprawdę?!
– Mam przed sobą wydruk.
Niech pan sam sprawdzi! Zapłacili!
– Już lecę! – pośpiesznie
rzucił w słuchawkę. – Aha! I
wesołych świąt! – dodał, nim
tamten zdążył przerwać połączenie.

„Jest! – ucieszył się. – Rzeczywiście jest! Cała brakująca
kwota, co do grosza”.
Schodził na dół o kilka kilogramów lżejszy i młodszy
kilka lat. „Co za udany dzień.
Faktycznie błogosławiony” –
powtarzał w duchu. Z większym animuszem wrócił do
salonu, gdzie czekała jodła.
Obszedł ją, mierząc krytycznym okiem.
– Chyba je w tym miejscu
trochę przerzedzę – oświadczył z fantazją. Odnalazł myśliwski nóż i wyciął nadmiar
jedliny. Gałązki odrzucił pod
kominek. – Później spalę –
powiedział, patrząc w stronę
paleniska. W szarym popiele ledwie żarzyły się resztki
polana. – Chyba znów będę
musiał rozpalić w kominku –
dodał zadowolony.
– Czy ja mogę wziąć te gałęzie? – zapytała Weronika. –
Zrobię stroik w pokoju Huberta. Chcesz, Hubek?
Spojrzał na nią z rozterką.
– Jeśli masz ochotę? – odparł.

– Co się stało? – Helena stała za nim z patelnią w ręce.

– No, nie bądź takie wahadło – rzekła. – Trochę życia!

– Nic się nie stało, serce! –
Objął ją i ucałował. – Biznes
się udał! Jeszcze w starym
roku!

Skrupulatnie zebrała rzuconą jedlinę. Potem otworzyła
pudło z bombkami.

Wiedziała, domyśliła się,
że chodzi o sprawę, z którą
Mateusz miał kłopot. Tak starannie to przed nią ukrywał.
Ucieszyła się, choć serce nadal waliło jej wystraszonym
rytmem.

– Zabiorę kilka ozdóbek i
trochę anielskiego włosia –
powiedziała, ciągnąc garść
lamety.

Lecz Mateusz był już przy
schodach.

Już niewiele zostało do pełnego ustrojenia choinki, lecz
Helena postanowiła pokierować końcową fazą. Przewiesiła kilka szklanych chat i muchomorów oraz złote jabłko
i wybrała następne bombki,
najokazalsze, z nowo nabytych.

– Przepraszam cię, ale mu-

– To już ostatnia – oznajmi-

– To musisz tak krzyczeć? –
zganiła go.
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ła, kiedy kuranty wybiły szesnastą. – Uprzątnijcie te pudła,
a ja już zacznę nakrywać do
stołu. – I nie zapomnij o drabinie, Mateuszu, żebyś znów
nie zostawił – przypomniała,
prostując plecy.

byty, w których spotkamy się
na nowo.

Hubert uznał, że nie jest już
potrzebny.

– Tam, gdzie wszystko drga
inaczej, gdzie jest odmienna
materia, inne prawa ﬁzyki,
inna chemia, biologia. I gdzie
nie nazywa się ich ﬁzyką, chemią i biologią. Gdzie wszystko jest bez swojej nazwy, lecz
bardziej rzeczywiste i prawdziwsze niż tutaj, bez fałszu i
widma zagubienia. Gdzie nie
płynie czas i nie przemija istnienie. Tam… Myślisz, że tam
to jest, że jest coś?

– Zobaczę, co u Weroniki
– powiedział i zrobił szybki
zwrot.
– Czy on jest dla niej dobry?
– szepnęła Helena do Mateusza.
– Serce…
– Tak mi się zdawało.
Wjechał do mrocznego pokoju i zastał Weronikę przy
oknie. Stała zapatrzona w
niebo.
– O czym tak myślisz? – zapytał.
Podjechał do niej i objął ramieniem jej biodra.
– O babci – westchnęła, nie
kryjąc smutku. – Boże Narodzenie było dla babuszki najważniejsze.
– Często ją wspominasz?
– Niemal stale – odrzekła,
a on poznał, że przełyka łzy.
– Nie mogę przestać. Wspominam… myślę… tak mocno,
intensywnie, lecz tylko do
pewnego natężenia emocji.
Kiedy zbliżam się do tej granicy, nagle rozmywa mi się
wszystko, ucieka na boki,
poza mnie, poza mój umysł…
Aż traﬁa mnie jakiś psychiczny paraliż, bezwład, blokada
pojmowania. Na tym poziomie gaśnie ból i myśl wraca
na początek. Czy jestem nie
dość wrażliwa? Nie dość czuła na taką żałobę?
– Myślę, że mamy w sobie
psychiczną zaporę, poza którą nie popłynie żal. Natura zabezpiecza nas w ten sposób.
Inaczej byśmy powariowali.
– Jeszcze ciągle tak bywa,
że chcę jej coś powiedzieć,
podzielić się z nią czymś i z
tym zamiarem idę do domu,
z tą myślą wbiegam po schodach, przekręcam klucz w
zamku… Czasem już niczego
nie rozumiem.
– Może wystarczy, że czujesz.
– Myślisz?
– Tak sądzę.
– Bywa, że nocą patrzę w
gwiazdy, a gdy na południowym niebie widzę Jowisza,
pociesza mnie myśl, że muszą gdzieś istnieć jakieś inne

– Na Jowiszu?

powiedz coś! Hę? – ponaglała.
– Podoba mi się – odparł.
– Szczerze?

– Nie, poza naszym światem.

– Szczerze. A tam pod lampą? Podłaźniczka?

– W innym wszechświecie?

– Uhm. Kojarzysz z czymś?

Mówiła, nie odrywając
wzroku od przestrzeni za
oknem.
– Jestem o tym do głębi
przekonany. Nic przecież jest
niemożliwe, nie może istnieć.
Więc nie może tam być, nawet
tam. I nie może także nie być
tam tego nic, bo to absurd. Ja
wierzę, czuję to… może czasem i rozumiem, że świat powstał według pewnego zamysłu lub logicznego porządku
i według nich funkcjonuje. To
pewne, inaczej nie może być.
A skoro tak, to musi być jakaś
ciągłość bytów, jakieś continuum istnienia, jego niezniszczalność. W przeciwnym razie to wszystko nie miałoby
sensu…
Weronika westchnęła, kiedy skończył mówić. Przytaknęła mu skinieniem głowy.
Ona czuła podobnie, tylko nie
potraﬁła tak tego zwerbalizować.
– Pójdę pomóc twojej mamie, pewnie już nakrywa do
stołu – powiedziała innym
głosem. Podbudowały ją słowa Huberta. Obróciła się w
jego objęciach i niemal uspokojona powtórzyła: – Pójdę do
twojej mamy. Tylko jeszcze
trochę dojdę do siebie.

– Ze starymi Słowianami?
– Blisko…
– Więc? – spytała, jadąc z
nim pod gałązkę ubraną orzechami.
– Więc? – Spojrzał na nią
uważniej.
– Na co czekamy?

– Aż tak przykry?
– Skoro ludzie od niego
uciekają?
– Niektórzy specjaliści są
tacy. Taką mają naturę albo
celowo w ten sposób traktują
pacjentów.
– Celowo? Co ty pleciesz?

Położyła mu ręce na ramionach i zawisła.

– No wiesz… Tylu jest hipochondryków. Jakoś musi ich
zniechęcić.

– Właśnie, na co? – ośmielił
ją.

– Że niby w tym szaleństwie
jest metoda?

Dopiero teraz objęła go
mocniej i pocałowała. Oddał
pocałunek.

– Pewnie on też robi to z
rozmysłem. Poddaje chorych
swoistemu testowi.

– Kocham cię – szepnęła
mu do ucha. – Jesteś światem,
w który chciałabym pójść…

– Czy ja wiem? Strasznie to
przekombinowane. Ty, Mateuszu, to tak czasem wełnę w
bawełnę potraﬁsz owinąć.

Zalała go fala gorąca. Widział jej błyszczące oczy, czuł
jej oddech. Słowa, nieistotne,
że zbyt romansowe i trochę
przekorne, przyszły same:
– Ty jesteś tonią, w której
ja chciałbym się zanurzyć –
szepnął.
Uśmiechnęła się i usiadła
mu na kolanach. Była rozpromieniona.
– Zabiję cię, jak zmienisz
zdanie – oświadczyła.
– Mamo! – usłyszeli dobiegający z salonu głos Kasi. –
Zabłysła pierwsza gwiazda!

Skręcili w przecznicę i znaleźli się między dwoma szeregami secesyjnych kamienic.
Stare domy mocno już potrzebowały remontu. Obtłuczone
fasady, gzymsy, które poodpadały, zostawiając po sobie
ceglaste rany i pordzewiałe
roślinne okucia, przygnębiły
Helenę.
– Chyba tam – powiedziała,
pokazując przed siebie. Jechali wolno, szukając odpowiedniego numeru. – Tam jest siedemdziesiąty trzeci.
cdn

•

– Gdzie masz ten stroik?
– Zrobiłam dla ciebie. Jak ci
się podoba?

– Co to jutro będzie, Boże ty
mój. Po tej wizycie…

Obrócił się w stronę pokoju,
a ona zapaliła górne światło.
Na stoliku stał gliniany wazon. Wetknięte do niego gałęzie jodły tworzyły stromy
bukiet, który Weronika przystroiła szklanymi ozdobami.
Nie zauważył go wcześniej,
choć i tu poczuł zapach lasu.

– Sądziłem, że już nie myślisz.

– Co, zamurowało cię? No

surowy, a wobec pacjentów
nawet nieprzyjemny. Ponoć
czasem potraﬁ zadać jakieś
pytanie… odezwać się tak
deprymująco, że niektórzy natychmiast rezygnują z dalszego leczenia.

– Uhmm… Chyba kojarzę…

Niedługo po Nowym Roku
Helena zasłabła. Osunęła się
na sofę z bólem w piersi i to
był ostatni dzwonek, by zmusić ją do wizyty u kardiologa.
Mateusz już nie popuścił. Siedząc obok niego, martwiła się
przez całą drogę.

– Noo… – Z wrażenia nie
mógł znaleźć słów.

37

– Myślę, myślę cały czas. Ty
nie?
– Też, serce. Tylko że ja nie
mam obaw.
– A czy ty myślisz, że ja
mam?! Mówisz, jakbyś mnie
nie znał. Ten Zera… Ponoć
to bardzo poważny i odpowiedzialny człowiek, tylko że
przy tym jest niesamowicie

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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Obcy wśród ludzi
D

la Jasi również uszyłem, lecz nie torebkę, a
dużego, metrowego misia,
którego wysłałem jej na
gwiazdkę. Zawiodłem się,
bo zamiast podziękować,
Jasia napisała mi, że o mały
włos, a odesłałaby mi misia
z powrotem. Prosiła mnie w
liście, żebym więcej takich
prezentów jej nie robił, bo
to zawsze do czegoś zobowiązuje, a ona tego nie chce.
Zdenerwowałem się tym
bardzo, bo nigdy niczego
takiego nie myślałem. Czułem, że pomału oddalamy
się od siebie. Coraz rzadziej
pisaliśmy do siebie. Próbowałem łudzić się nadzieją,
że jak wrócę, to wszystko
też wróci do normy.
Pomyliłem się bardzo. Gdy
wróciłem, dowiedziałem się,
że moja Jasia jest mężatką.
Co prawda, ość stanęła mi
w gardle, ale nie robiłem z
tego tragedii. Przestałem
natomiast wierzyć w miłość
i przeznaczenie. Przekonałem się, że są to słowa bez
pokrycia. Tyle pięknych dni
spędzonych razem, a teraz
co? Gdzie jest to, co nas tak
trzymało razem, gdzie są
słowa, które obiecały mi, że
mnie nigdy nie opuszczą.
Wszystko wydało się dziwne i bez sensu. Ludziom nie
warto wierzyć, zwłaszcza
wtedy, gdy tak dużo obiecują.
Dręczyło mnie, że musiałem
wrócić tam, gdzie się czeka
na śmierć.
Wróciłem jednak ze świadectwem ukończenia kursu
kaletniczego. Miałem w ręku
jakąś nadzieję na otrzymanie pracy, a praca to moja
przyszłość, nowe możliwości
w działaniu. Miałem dość już
tych nieprzyjemnych widoków. Zdrowemu człowiekowi
trudno wyobrazić sobie takie zamknięcie; idzie dokąd
chce, robi co chce, nawet
dziewczyny inaczej się do
niego śmieją. A ty na wszystko musisz czekać lub prosić
o trochę zrozumienia, i jeśli
się zlitują, to dobrze, a jak
nie, to znów musisz czekać
na litość i trochę zrozumienia, bo więcej nie mogę ci
dać.
Przyniosą ci jedzenie, postawią, chory ledwo zdąży
łyżkę zamoczyć, już zabiera-

ją talerze, bo im się spieszy. A
ty, łamago, jeśli nie zdążyłeś
się najeść (niektórzy mają
niesprawne ręce, nie mogą
tak szybko), to poczekasz
do jutra. A jutro jest to samo.
Jeśli ktoś potraﬁ utrzymać
łyżkę – to pół biedy, zawsze
parę łyżek zdąży zjeść. Ale
jeśli musiał być karmiony,
to było więcej krzyku niż jedzenia. I zawsze po takim
karmieniu połowa jedzenia
zostawała na talerzu. Nie
umiałem sobie wytłumaczyć,
dlaczego tak jest. Dlaczego
taki człowiek ciągle się godzi
z tym, co inni mu narzucają,
na swoje poniżenie, uzależnienie od obcych?
Pomyślałem, że muszę
przestać myśleć o sobie kategoriami opieki społecznej.
Przecież mam jedną rękę
sprawną i silną, którą mogę
wykorzystać w pracy. Trzeba
jak najszybciej zdobyć pracę,
usamodzielnić się. A potem…

W ustawicznej tęsknocie
wydłubał dziurę w ścianie.
Osaczony przez niemoc
zawołał jękiem niemowlaka:
– Jestem człowiekiem,
który jeszcze coś potraﬁ!
Tak, praca, ale zdobycie jej
nie było takie proste, tym bardziej w moim przypadku. Po
napisaniu podania do Spółdzielni Inwalidów w Zgorzelcu otrzymałem wezwanie do lekarza zakładowego
na badania. Tylko wszedłem
do gabinetu lekarskiego, a lekarz spojrzał na mnie jakimś
dziwnym wzrokiem.
– Ty chcesz pracować? –
zapytał.
– Tak, chcę pracować odpowiedziałem.
– Uciekaj mi stąd – nie patrząc na mnie powiedział lekarz.
– Panie doktorze, za kogo
pan mnie ma, czy tak się
traktuje pacjentów? Mam
tutaj świadectwo ukończenia kursu kaletniczego. Mam
również orzeczenie komisji
lekarskiej, w którym zaznaczono, że mogę pracować –
nie dawałem się.

– Co on mówi? – znów
odezwał się lekarz. Proszę
się stąd zabrać.
Zbił mnie z tropu, nie wiedziałem, co dalej mówić.
– Czy zdanie innych dla
pana nie ma znaczenia? –
zapytałem.
– Siostro, proszę go zabrać,
męczy mnie ten człowiek.
Dobrze, wyjdę sobie, pomyślałem, ale ja ci udowodnię, że i tak będę tutaj pracował. Nie całkiem załamany
wróciłem do zakładowego
pokoju, rzuciłem się na wersalkę i rozmyślałem, co dalej
robić. Nie mogłem się pogodzić, że ten całoroczny kurs
pójdzie na marne. A przecież
marzyłem, że poprzez pracę
moje życie stanie się inne i że
będę bardziej samodzielny.
Bardzo często z kolegami
w Śremie rozmawialiśmy
o tym. Myślami wracałem
do dnia, kiedy zaczynałem
kurs. Miałem wielki zapał do
nauki, widziałem w tym jakąś swoją szansę. Gdy sam
nie mogłem czegoś wykonać, pomagali mi koledzy.
Liczyłem dni, ile jeszcze do
końca kursu. Chciałem jak
najszybciej podjąć pracę.
Chciałem mieć coś własnego,
bo właściwie nic nie miałem.
Chodziłem w państwowych
rzeczach, które mi się nie
podobały. Wstydziłem się
tych młodych ludzi, bo nie
mogłem się ubrać tak jak oni.
Pieniędzy własnych nie miałem, nie mogłem sobie kupić
tego, na co miałem ochotę.
Miałem ten swój czterościenny pokoik, w którym
chowałem swoje rozterki.
Nie miałem nic prócz książek
i przyjaciela w osobie pani
doktor Starkiewicz. Pisałem
do niej często i zamartwiałem ją swoimi kłopotami.
Gdyby nie ona, to nie wiem,
czy wytrzymałbym w tych
monotonnych murach. Marzeniem nie sięgałem daleko, bo warunki mi na to nie
pozwalały, ale czułem się
człowiekiem i chciałem pracować. Pytałem siebie, dlaczego inni ludzie tak jak ja
niepełnosprawni mogą być
pełnowartościowymi ludźmi,
pracując w spółdzielniach
inwalidów, a ja muszę wegetować na państwowych

pieniądzach niby śmieć w
koszu.
Ten stan psychiczny nie
dawał mi spokoju. Bałem się
każdego dnia, bo nie wiedziałem, czy potraﬁę go pokonać. Co dnia słyszało się,
że ktoś umarł. Co dnia słyszałem jęki schorowanych,
starych ludzi. Co dnia te same
narzekania na żywność, na
opiekę. Opieka rzeczywiście
była pod psem. Kto sam potraﬁł cokolwiek zrobić, mógł
mieć nadzieję, że jeszcze lat
pożyje. Ale kto był zależny od
innych osób, żywot miał krótki. Przede wszystkich bardzo
słabe było zainteresowanie
osobami leżącymi w łóżku. Ludzi tych nie kąpano,
więc dostawali odleżyn. Te
nie gojące się rany w końcu
uśmiercały ludzi.
Może byłoby to mniej tragiczne, gdyby taki chory nie
musiał się załatwiać pod
siebie. Rzadko się zdarzało,
by pielęgniarka czy salowa
na czas podały basen lub
też kaczkę. Dla nich przecież ważniejsze były plotki,
papierosy, kawa. Czasem
przesiedziały osiem godzin
nic nie robiąc. A gdy chory
zbyt ostro czegoś się domagał, to dostawał jeszcze dobry ochrzan, bo nie dawał
im spokoju. Obrazki takie
widziało się prawie co dnia.
Miałem szczęście, że sam
wszystko potraﬁłem koło siebie zrobić.
Bałem się jednak, że kiedyś będę musiał się położyć
i wtedy co – kto mi pomoże?
Widząc tę męczarnię, bałem
się. Nic szacunku do starszego człowieka, żadnego zrozumienia, pomocy. Pamiętam, przywieźli tam młodą
dziewczynę lat około dwudziestu dwóch. Dziewczyna
ta nie mogła sama chodzić,
potrzebowała stałej opieki
osoby drugiej. Gdy przyjechała, to jeszcze jakoś wyglądała. Dziewczyna nie była
brzydka, więc miło było na
nią popatrzeć. Po pewnym
czasie jednak dziewczyna
się załamała, zmieniła się
nie do poznania. Twarz jej
zrobiła się stara i bezsilna. W
niedługim czasie dowiedziałem się, że zmarła.
cdn.
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Codziennie pod górę
iałam pisać o świętach,
bo to wielkanocny numer miesięcznika i napiszę,
choć w głowie mam inny,
znacznie ważniejszy, temat.
Jakie święta będą na Ukrainie? Dziś dowiedziałam się
o inwazji Rosji. Trudno być
spokojnym, gdy za granicą
zaczyna się wojna. Znajoma
z Ukrainy od rana płacze, a ja
nie wiem, co jej powiedzieć.
Dziwnie się czuję. Przez
ostatnie dwa dni wrócił towarzyszący mi dawniej nieustannie niepokój. Czuję się
teraz jak chory, który przeczuwał chorobę i ona nadeszła. Czuję dziwną, pulsującą
pustkę. Tam w środku czai się
lęk przed utratą spokoju, poczucia bezpieczeństwa.
Wtedy przydaje się moja głowa, zawsze skłonna do analiz i
reﬂeksji. Takie sytuacje to okazja, by przyjrzeć się życiowym
priorytetom, celom do których
dążymy i tym małym, codziennym. Trochę wstyd za narzekanie na nudę. Na to, że dzień
do dnia podobny, że trzeba się
spotkać z kimś, kogo nie lubimy. Nasze życie ze zwykłego
szarego kamyka zamienia się
w brylant, który nagle chcemy chronić. Znów przychodzą
do głowy pytania: po co tu jestem?, co po sobie zostawię?
Nieuniknione myśli o śmierci
w obliczu wojny.
Wielkanoc to czas odrodzenia. Może też czas, aby wyrzucić resztki złych przyzwyczajeń. Nie, nie tych dotyczących
niezdrowego życia, co teraz
takie modne. Przyzwyczajeń
zazdrości,
bezinteresownej
nienawiści i pogardy. W takim
przedświątecznym czasie jak
ten z doświadczeniami tymi,
które mam, wiem że nie da się
wszystkich kochać, ale można
uczyć się żyć bez nienawiści.
Pamiętam święta wielkanocne, kiedy byłam mała. Dom
pełen rodziny. Chciałabym
napisać, że były to beztroskie
lata, ale nie były. Może już
wtedy zaczynały się moje psychiczne problemy, by dopiero
po kilkudziesięciu latach objawić się chorobą? Pamiętam
z tych wszystkich świąt napięcie, zmęczenie i tę chęć, by
przeszły jak najszybciej, choć
kolejne dni były podobne. Ale
też i czuję zapach tamtego
bukszpanu, gotowanych jajek i

niedobry smak cukru w baranku, któremu cichaczem odgryzłam głowę. Teraz wydaje mi
się to śmieszne, ale wtedy, jako
dziewczynka, miałam ogromne poczucie winy i pamiętam,
jak nerwowo usiłowałam schować gdzieś dowód swojego
przestępstwa. Ale miałam też
wówczas poczucie, że jestem
we właściwym miejscu i czasie. Może jednak na swój sposób czułam się bezpieczna?
Już w podstawówce zaczęłam chcieć być kimś innym.
Prosiłam nawet mamę, żeby
zwracała się do mnie innym
imieniem. Wymyślałam i opowiadałam mamie niestworzone historie: o przyjaciołach,
których nie miałam i przygodach, których nie było. Mam
wrażenie, że przez wiele lat
żyłam w tworzonej przez siebie ﬁkcji, aż wreszcie pogubiłam się w tym, co jest prawdą,
zgubiłam siebie. Odgrywałam
potem przez lata różne role,
ciągle nieprawdziwe i wlokłam w sobie tę pustkę, której panicznie się bałam. Gdy
byłam w liceum, zaczęłam
nienawidzić świąt. Pamiętam
pierwsze swoje, właśnie wielkanocne święta, które spędziłam sama. Mama i babcia szły
do rodziny, a ja uparłam się,
że zostanę. Dziś mam żal do
nich, że nie zostały albo „siłą”
nie wzięły mnie ze sobą. Miałam dopiero 14 lat. W samotne
święta na początku poczułam
powiew wolności, od duszącej
opieki mamy i babci, a potem
z pustki wyszło coś przerażającego, dziwnego, obcego, nie
mojego. Siedziałam skulona w
kącie i czekałam aż wrócą, a to
coś patrzyło na mnie pustymi
oczami. Może gdybym wtedy
opowiedziała, jak się czułam,
wcześniej poszłabym do lekarza i nie musiała doświadczać
tylu lat dziwnego, trudnego,
czasem niezrozumiałego dla
mnie życia. Ale pewnie tak
miało być.
Dziś siedzę smutna i wspominam tamte wszystkie święta. Za oknem przepiękne słońce, a moja głowa już dokonuje
dalszych analiz i interpretacji.
Tak reaguję na stres, informacje o wojnie, że uciekam do
wspomnień o chorobie, która
poniekąd była moją kryjówką.
To terapeuta pierwszy powiedział mi, że choroby psychicz-

ne to sposoby radzenia sobie
z rzeczywistością. Chyba całe
życie chciałam uciec przed tą
pustką w środku: płacz, nadmierna wesołość i szaleństwo
urojeń miały mnie przed nią
ochronić. Gdy wreszcie jednak stanęłam, spojrzałam jej
twarzą w twarz, zaczęłam żyć.
Zrozumiałam, że ona mnie
nie zabija, bo była mną. Chociaż dalej wszystko analizuję
i na pewno często dziwnie
się zachowuję, wreszcie mam
wrażenie, że przed niczym nie
uciekam. Bo nie da się uciec
przed samym sobą. Szkoda mi
trochę tamtej siebie: płaczącej z rozpaczą i tańczącej w
manii. Może był już mój czas
na „afektywne” i zostało tylko
„schizo”.
Jakie będą moje tegoroczne
święta Wielkiej Nocy? Do rodziny Marka nie mam ochoty
jechać. Nie chcę, aby powtórzył się dzień, gdy byłam u nich
w Boże Narodzenie, ciągle
chodzenie do pokoju na piętro,
by pobyć trochę w samotności i odetchnąć od napięcia. Z
kuzynem w drugi dzień świąt
było w sumie dobrze i na pewno nas zaprosi, ale dziś i na to
nie mam ochoty. Chyba chciałabym Wielkanoc spędzić tylko z Markiem i nie potrzeba
mi do tego żadnych tradycji:
koszyczków, kurczaczków i
palm. Znowu wracają dziwne
wspomnienia dawnych śmigusów-dyngusów. Rano wpadający wujek, żeby oblać nas
wodą i znowu to pragnienie,
niech to już wszystko minie.
Zawsze bałam się być TU i TERAZ. Nie tylko tej pustki, ale
też tego, że TERAZ to różne

uczucia i emocje, nie zawsze
przyjemne: złość, wstyd, smutek – to wszystko się zdarza,
gdy żyjemy chwilą, jesteśmy
obecni. Dziś wiem, że nie muszę od niczego uciekać. Mogę
się zatrzymać i po prostu być.
Jeszcze trochę czasu do
Wielkanocy. Może będzie
inna, a może taka sama, jak
poprzednie. Nic nie planuje,
przyglądam się, jak płyną dni,
trochę, jak widz w teatrze.
Niekiedy nudzi mnie często
ten mój własny teatr, dlatego
wsiąkam w historie innych.
Żyję trochę ich życiem, może
trochę wspieram, trochę biorę
dla siebie. Często myślę ostatnio, że mam dość pisania o sobie, że chcę pisać o innych, o
ich historiach. Żałuję teraz, że
nie popytałam znajomych o ich
wspomnienia z Wielkanocy.
Byłoby to ciekawsze niż moje
schizoafektywne wynurzenia.
Ale jedną historię pamiętam.
W sam raz na koniec smętnych
opowieści. Kolega opowiadał
mi, że niegdyś jego ojciec na
święta pożyczył od sąsiada barana. Miała przyjechać do nich
rodzina z miasta, taka co wsi
nie widziała. Gdy goście przyjechali, baran uciekł z zagrody
i zamiast śniadania pól dnia go
łapali, żeby oddać sąsiadowi.
Było wesoło.
Wszystkim
czytelnikom
miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” życzę zdrowych, spokojnych i radosnych
świąt wielkanocnych. Niech
ten okres będzie prawdziwym czasem zadumy, reﬂeksji
i odrodzenia. Oby w tym roku
Wielkanoc minęła nam bezpiecznie. S.A.
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Chory człowiek
też ma prawo do miłości
arzenę (imię zmienione) poznałam, gdy jako
psycholog zajmowałam się
tematem stwardnienia rozsianego (SM). Pisząc o zaburzeniach psychicznych w tej
chorobie chciałam porozmawiać z kimś, kogo w SM dotknęły zaburzenia nastroju.
Nasza rozmowa trwała dłużej
niż zakładałam. Była nad wyraz interesująca i przyniosła
wiele reﬂeksji.
Oto, co mówi o sobie:
Nie mam dziś najlepszego nastroju. Gorzej się czuję. Wiem, że znowu skończy
się to na wizycie w szpitalu.
Choruję już 6 lat. Byłam ciągle
zmęczona i rozkojarzona. Gdy
pojawiły się problemy ze wzrokiem, nawet przez myśl mi nie
przeszło, że to może być SM.
Przestraszona i rozdygotana
zadzwoniłam od razu do swojego chłopaka. Z Mariuszem
spotykaliśmy się od roku. Wydawało mi się, że jesteśmy dla
siebie stworzeni. Mieliśmy podobne zainteresowania, oboje lubiliśmy tańczyć, więc co
weekend włóczyliśmy się po
tanecznych klubach niekiedy
balując do rana. Razem studiowaliśmy i nie raz przysypialiśmy wspólnie na porannych,
poniedziałkowych wykładach.
Mariusz długo nie odbierał, a
gdy wreszcie usłyszałam jego
glos jednym tchem wyrecytowałam postawioną hipotezę
diagnozy. Zapadła cisza.
Wreszcie powiedział: „Może
to nie to? Mój wujek na to choruje. To poważna choroba”. Nie
mógł długo rozmawiać, bo był
akurat w sklepie. Całe popołudnie i wieczór czekałam na
jego telefon, ale zadzwonił dopiero rano z pytaniem jak się
czuję i czy idę na zajęcia. Wieczorem poszedł do klubu sam,
beze mnie. Gdy zawaliłam rok,
bo przez chorobę miałam problem z egzaminami, uświadomiłam sobie, że jest mu to na
rękę, bo nie musimy się widywać na zajęciach. Czułam się
przestraszona i opuszczona.
Mama była na zagranicznym
kontrakcie i mogła wrócić dopiero za miesiąc. Diagnoza
potwierdziła się po bolesnej

punkcji. Dowiedziałam się, że
oprócz paru zaleceń mam żyć
normalnie i czekać.
Pewnego dnia poznałam
Rafała. Rozdarła mi się reklamówka i gdy zakupy wypadły
z siatki, zaczęłam płakać. Nie
wiem, jak to się stało, że już
przy zbieraniu rozrzuconych
rzeczy powiedziałam mu, że
mam stwardnienie rozsiane.
Wcale go to nie przestraszyło. Zaczęliśmy się spotykać.
„Wiesz, że mogę w każdej
chwili wylądować na wózku?”
– mówiłam. „Wiem, czytałem
– odpowiedział. – Mam prawo
jazdy to i wózek poprowadzę.
Stałam się od niego uzależniona. Gdy nie dzwonił lub nie
pisał przez jakiś czas, bombardowałam go wiadomościami.
Kiedy musiał na kilka dni wyjechać, nie mogłam na niczym
się skupić. Leżałam i czekałam
na telefon. Ale gdy traﬁłam
do szpitala, był codziennie, a
po zakończeniu hospitalizacji
pomógł mi wrócić do domu.
Mimo choroby byłam szczęśliwa. Wreszcie po jakimś czasie
znudziło mu się odgrywanie
roli bohatera. Tak po prostu,
z dnia na dzień coraz rzadziej
chciał się spotkać, rzadziej
dzwonił, ciągle był zajęty. A ja

bez przerwy płakałam, zarzucałam sobie, że pewnie coś
powiedziałam, zrobiłam, może
za dużo chciałam. Nie miał odwagi, żeby powiedzieć mi, że
to koniec. Stres spowodował,
że kolejny rzut przeszłam bardzo ciężko. Miałam wrażenie,
że już nigdy nie będę normalnie funkcjonować. Trudności
z chodzeniem, ze zwykłymi
czynnościami. Na szczęście po
rehabilitacji było lepiej.

wypowiedzi osób z problemami dużo poważniejszymi
niż moje, w sumie nie wiem
dlaczego, zaczęłam płakać.
Płakałam tak i płakałam, a
znajomi z grupy dawali mi
chusteczki i nie pytali o nic.
Na drugim spotkaniu zaczęłam mówić o sobie. Niestety,
nadal nie było łatwo. Fizycznie czułam się nie najgorzej,
ale depresja się pogłębiała.
Nie wiem, czy tak naprawdę
chciałam się zabić, ale zebrałam mnóstwo różnych tabletek, których nie brałam, żeby
mieć „na wszelki wypadek”.
Chyba rozpaczliwie chciałam,
żeby ktoś wreszcie zwrócił na
mnie uwagę, przejął się, uratował. Dlatego zaplanowałam
samobójstwo.

Nadal studiowałam, starałam się prowadzić aktywny i
zdrowy styl życia, ale czułam
się bardzo samotna i wieczorami dopadały mnie stany
depresyjne. Długo płakałam
wciśnięta w poduszkę, a rano
nie miałam siły wstać. Już nie
wiedziałam czy z choroby, czy
z niewyspania. Psychiatra, do
której poszłam po leki, odesłała mnie do psychologa. Rozmowy z panią Anią, która z takimi pacjentami jak ja miała do
czynienia na co dzień, bardzo
mi pomogły. Długo broniłam
się, żeby chodzić na przyszpitalną grupę wsparcia dla pacjentów z chorobami neurologicznymi, ale okazało się, że to
była jedna z lepszych decyzji,
jakie podjęłam.
Gdy

posłuchałam

kilku
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Powiedziałam o tym na kolejnym spotkaniu grupy terapeutycznej. Nikt nie krzyczał,
nie próbował mnie powstrzymywać. „Ale czego właściwie
byś chciała?” – zapytał Jarek,
trochę młodszy ode mnie chłopak, też z SM. Wtedy znowu
zaczęłam płakać. Byłam jak
nieprzytomna, kręciło mi się w
głowie, myślałam że zemdleję. Jarek odprowadził mnie
do domu i nawet nie pytając
wszedł ze mną do mieszkania. „To gdzie masz te tabletki?” – zapytał. Dałam mu je
bez słowa. Wyrzucił wszystkie
do sedesu i siedział ze mną
aż mama nie wróciła z pracy.
Mało rozmawialiśmy. Właściwie o niczym. Ani o tych
tabletkach, ani o życiu. Tak
zaczęła się nasza przyjaźń,
która po pewnym czasie przerodziła się w miłość. Boję się,
że jestem z nim dlatego, żeby
nie być sama. A chyba jeszcze
bardziej się boję, że tak jest z
jego strony. Chciałabym takiej
miłości, która uskrzydla, dodaje energii. Pani Ania mówi,
że najpierw muszę pokochać
siebie, znaleźć siłę w sobie.
Przede mną ważne zadanie
terapeutyczne: mam zastanowić się, co w sobie najbardziej
lubię. Łatwo nie będzie. Może
jest tym czymś fakt, że mimo
wszystko zawsze staram się
mieć nadzieję.
SPISAŁA

AGATA SIEROTA
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Cztery panie i ja
azywam się Mateusz Kolat. Mieszkam w Rogoźnie, w mieście, gdzie został
zamordowany polski król
Przemysław II. Do Wiardunków – małej, malowniczej
wioski, w której mieści się
mój Warsztat Terapii Zajęciowej – jestem dowożony busem, tak jak pozostali uczestnicy.
Od dwóch lat jestem w pracowni wikliniarskiej. Jest nas
pięciu: cztery panie i ja, jedyny rodzynek, czyli mężczyzna.
Nauczyłem się robić wiele ciekawych rzeczy. Bardzo lubię
malować. Robię to dokładnie
i potraﬁę dobierać takie kolory, że mój rysunek jest ciekawy
kolorystycznie. Pani instruktor
zawsze mnie chwali za precyzyjne wycinanie elementów
z papieru, a także z innych
materiałów. Mało kto potraﬁ
dokładnie wycinać. Siedzący
tryb życia trochę mnie męczy
i denerwuje. Jak tylko pani

instruktor pozwoli, to odwiedzam koleżanki i kolegów w
pozostałych pracowniach.
Mam problem z wysławianiem się. Potraﬁę pokazać na
migi, o co mi chodzi i wszyscy mnie rozumieją. Mam wesołe usposobienie, uśmiech
nie schodzi z moich ust. Jestem uczynny w stosunku
do wszystkich ludzi i chętnie
nawiązuję kontakty z ludźmi.
Chętnie też pomagam w ogrodzie WTZ, a także w pracach
kuchennych. Praca ﬁzyczna
mnie nie męczy, bo lubię ruch.
Obserwuję, co się dzieje wokół
mnie, jestem spostrzegawczy i
mam dobrą pamięć. W domu
lubię oglądać ﬁlmy. Muzyka
jest dla mnie najważniejsza.
Kiedy tańczę, uwalniają się
moje emocje. Wtedy jestem
najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie.
OPRACOWAŁA

JOANNA BEDYŃSKA

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ W WIARDUNKACH
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Blizna prawie
niewidoczna
wa innowacyjne zabiegi
leczenia skoliozy przeprowadzono 22 lutego tego
roku w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w
Poznaniu. Obie operacje – jak
donoszą źródła internetowe –
przeprowadził światowej sławy niemiecki chirurg doktor
Per Trobisch oraz kierownik
Kliniki Chorób Kręgosłupa i
Ortopedii Dziecięcej prof. Tomasz Kotwicki.
Innowacyjna metoda leczenia skoliozy nosi nazwę Vertebral Body Tethering (VBT) i polega na założeniu na kręgosłup
implantów w postaci śrub, które połączone są ruchomą linką
kompresującą. Kompresja pozwala na korekcję zdeformowanego kręgosłupa. Implanty
wprowadzane są przez klatkę
piersiową bez konieczności
szerokiego cięcia i naruszania
mięśni grzbietu. Dzięki temu
rekonwalescencja pacjentów
następuje szybciej. Blizna po
zabiegu jest prawie niewidoczna.
Ponadto, jak informuje szpital na swojej stronie, w przypadku VBT – w przeciwieństwie do klasycznej metody
operacyjnej – nie dochodzi
do usztywnienia kostnego, a

dzięki wykorzystaniu elastycznej linki zamiast sztywnych
prętów, ruchomość kręgów
zostaje zachowana. W Polsce
tego rodzaju operacje wciąż
są rzadkością. Wyżej wymienione zabiegi udało się przeprowadzić dzięki współpracy
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.
Wiktora Degi w Poznaniu ze
szpitalem w Simmerath w
Niemczech.
Pierwsza operacja skoliozy
bez usztywnienia kręgosłupa została przeprowadzona
w Polsce 25 marca 2019 roku,
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im.
L. Zamenhofa w Białymstoku.
Ortopedzi z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej przeprowadzili operację
korekcji skoliozy idiopatycznej
u dziecka z wykorzystaniem
metody VBT. W Europie takie
zabiegi wykonywane są tylko
przez cztery ośrodki kliniczne. Operację wykonali dr Paweł
Grabala i dr Tomasz Guszczyn,
w asyście światowej sławy
chirurgów kręgosłupa z USA,
prof. Randalpha Betza oraz
dr Daryla Antonacciego z Institute for Spine and Scoliosis
(New Jersey), którzy są twórcami tej metody. Oprac. KK.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Na przystawkę całus w rękę
W

oryginalny sposób świętowano Dzień Kobiet i Mężczyzn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie. Mężczyźni pisali
wiersze dla pań, panie – dla mężczyzn. Oto plon tych poetyckich wysiłków i umiejętności:

***
Obchodzimy dzisiaj
Święto Naszych Pań,
Podajemy kartę dań.
Na przystawkę całus w rękę,
Za tą z nami wieczną mękę.
Pierwsze danie, och kochanie,
Nie wiesz, co się dzisiaj stanie!
Na talerzu serca nasze,
Przyjmijcie jako wasze.
Drugie danie drogie Panie,
Zawsze możecie liczyć
Na nasze ramię.
A na deser tort lodowy,
Dla szlachetnej dziś wymowy.
Toastem zakończymy,
By szczęśliwe były nasze Dziewczyny!
TOMASZ WASYLKIW
TOMASZ WIŚNIEWSKI
AUTORZY, UCZESTNICY ŚDS

***
Nasze ŚDS-owskie dziewczyny
To fajne kobieciny.
Ładne, piękne, uśmiechnięte,
Zawsze wesołe, kochane i miłe.
Są także energiczne
Dla wszystkich
Bardzo sympatyczne.
Z każdym miło rozmawiają,
Że do ośrodka wszyscy
Chętnie przyjeżdżają.
Do wspólnych zajęć zapraszają
I na dyżurze w kuchni pomagają.
Choć do roboty wciąż ganiają,
To nas facetów
Bardzo kochają.

***
Nasze chłopaki
To ładne i fajne przystojniaki.
Bardzo ich lubimy,
Bo się z nimi przyjaźnimy.
Zawsze nam humor poprawiają,
Bo codziennie
Coś śmiesznego
Opowiadają.
Czasami trochę rozrabiają,
Lecz zaraz wszystko
Naprawiają.
Naszych chłopaków
Bardzo cenimy
Za to, że są przy nas
W każdej chwili.

MICHAŁ WOJTCZAK

KAROLINA MIELOCH
ANNA MATUSZAK

AUTOR, UCZESTNIK ŚDS

AUTORKI, UCZESTNICZKI ŚDS
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Szulc
WARSZAWA

Fraszki

POPLECZNICY

JEDEN
Z DZIESIĘCIU

PIESKIE ŻYCIE

Tak go po plecach
Klepali,
Aż mu kręgosłup
Złamali.

Jeden z dziesięciu
Milionów się chwalił,
Że sam w pojedynku
Komunę obalił.

OGŁUPIONY

LEGENDA

NOGROBEK
MOTOCYKLISTY

On dołączyć się
Również jest gotów
Do grona
Pożytecznych idiotów.

Tak piękną legendę
Udało się stworzyć,
Że można ją teraz
Między bajki włożyć.

Tu złożono jego
I ciało, i kości,
Bo w szpitalu nie było
Takich możliwości.

STRIPTIZERKA

URATOWANY

PSUBRATY

Nie lubię lekarza –
Rzekła – tej cholerze.
Nie dość, że pokażesz,
To i forsę bierze.

Już wydaje mu się,
Że jest bogaty,
Choć co miesiąc ledwie
Starcza mu na raty.

Wiedz, że niektóre
Psy są w stanie
Służyć na każde
Zawołanie.

POSŁUCH

EPIDEMIA

EROTOMAN

Jest psim obowiązkiem
Młodego człowieka
Słuchać głosu ojca
Nawet kiedy szczeka.

Ten zaszczepiony
Przeciw grypie
Też leży chory
I ledwo zipie.

Dziewczynka z zapałkami
Zmarznięta i słaba,
To w jego pojęciu
Też ognista baba.

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

RYS. ZBIGNIEW NOWAK

FILANTROP NASZYCH CZASÓW
Miesięcznik
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A kóń
sie ino ośmioł, wej!
C

ałko afera się zaczła od
tegó, że Plunderkowo
mioła remontować kuchniom. Wynieśli wiync jeij
różniste klunkry do sklepu
(piwnicy). Jednom razom Kaferkowo, jeij sunsiodka, poszła do swjegó sklepu i trzasła drzwiami.
I co? Słucho, a tu zes sklepu
Plunderkowyj słychać gdakanie. Nó to Kaferkowo rug cug
do sunsiodki i prosi:
– Czy mogłaby piyńć jojków?
A ta:
– Przecie ni mom kurków!
– No a co to za stwory gdaczom wew sklepie?
Okazało się, że wew klunkrach była kokoszka na bateryjki. Nawet jak któś kichnył,
tyż mogła gdakać.
To był dpiyro poczuntek problemów.
Erwin Kadzidło był stróżajom wew kamiynicy, ale tero
kazoł się nazywać administrantorym. Istny kiedyś robiuł
wew Spółdzielni Gumianne
Ucho. Tyn pynszył i szpycowoł, co robiom lokatory. Wew
w tym celu używoł musztardówki, którnom przystwioł do
ściany i słuchoł, co godajom.

Jednom razom chcioł podsłuchać Marceline na piyntrze.
Ale szła akurat Nowakowo i
pyto:
– Co pan robi zes tom glaskom (szklkanką)?
A tyn:
– Obglundom, czy dobrze
jest pomalowano ściana.
– Jak to – zdziwiła się Nawokowo. – Obglundo pani klapiokiym (uchem), a nie ślypiym?
– Pani – godo Erwin – tak
jezdem zarobiony, że mi sie
pomeliło.
Ale skutek podsłuchu był.
Okazało sie, że co jakisiś
czas u Marceliny wew chacie
słychać było słychać rżenie
kónia. Erwin zakapowoł do
Sanepidu, że Marcelina, staro koniara, trzymo kónia na
piyrwszym piyntrze. Urzyndasy naszli istnom, a co zaś
wyniknyło. Marcelina miała
zygor na bateryjki. Jak wybijała godzina, nie było kukułki,
a rżał kóń. Ale to nie koniec
tych bachandryi. Wizawiz
Marceliny wew drugiyj oﬁcynie
miyszkoł poczciwota Marych
Felga, masztaliyrz. To na niegó nakierowoł sie tyn szpycel
podwyrzowy Erwin. Zgłosił
na szkiełownie (policję), że u

onygó czynsto słychać rżynie,
chrapanie i inne kóńskie odgłosy.
Szkieły przyjachały do Marycha i pytajom, czy to jestta
na fakcie. A tyn na to:
– Mom kónia, ale skórzannygó.
Był ón wielkości kónia na
biegunach. Zes boku mioł tyż
szlufki. Na krzesołku zaś leżały ﬂigierki (skrzydełka).
– O co tu idzie? – spytoł starszy szkieł.
– Kóń to automat do rżenia i
końskiej mowy, a ﬂigierki som
do lotania. Kóń się nazywo Pagazus.
Szkieły sie obśmiały, że
szpycel sie nabroł. To sie rozniesło nie tylko wew Gniyźnie,
ale rzykomo we Polsce. Stund
afera Pegazus.
Jak się wszystko skóńczyło,
poprosilim Marycha, żeby nos
zawióz zes Ryniem do gospodarstwa hodowlannych kóni.
Jak przyjachalim, włónczył
graitko zes muzykom, zes nutom nostalgii i zacznył czyścić
kónia takom jakby zmiotkom
zes długimi włosami. Kóń wyglundoł się być zadowolnióny.
Jednako za chwiłkę wew pro-

Niedźwiydzie
–J

uż my som, Hiruś! Potrzymej mi kaste, a jo
sie ide pytać, gdzie się przebierómy! – godoł mały Knajder. Przed wrotami stało pełno bachorów. Kikali bez sztachyty, co to się wywijo wew
stodole. Nó, bo to wiycie –
świynta wielknocne – i tradycja musi być! Niedźwiydzie
muszom chodzić po chatach!

siekiyrkóm u pasa. My z Knajdrym i Walkiym – jako grajki.
Po obiedzie wyruszyli my z
całkom wiarom na Żabikowo i
Kotowo.

Wrechlali my się do stodoły,
a tam zawijali Wicka wew słóme, bo ón rychtyg odstawioł
niedźwiydzia. Byli już kóminiorze, baba i dziod, szkieł na
siwku i strażok wew chełmie, z

Najgorzy to się łobróciuł
niedźwiydź, bo trzymoł miyndzy giyrami dość długom lole.

Najpiyrw strażok krzyknół:
baczność! Potym po strażocku
podoł kómynde:
– Tam gdzie stoicie zadkami,
łobróćcie się sznupami!

Wypryśli my z podwyrka na
szose. Łogary wiały, gdzie kto
mógł! Baba z dziodym pod

mankiyt – wyćwiyrzali się łoż
coś! Óna co rusz to postowiała kuszke z jajami, podnosiuła
dyrdóny i podciungała gacie! A
Dziod jóm za to loł. Wiara, co
nos szpycowała, to kładła sie
na ziymi łod chichrów! Kóminiorze włazili na dachy i zatykali kominy, łoż piece dymióły
na całkom chate. Niedźwiydź
podrygiwoł do muzyki, a co
rusz to se luchnył jednygo, jak
gó wiara czynstowała, wiync
balangze traciół. Jak się zatrzymoł, to gó Knajder popychoł.
Oż znaleźli my sie na kóńcu
Żabikowa.

gramie zanczynył nadawać
polityk. Którny? No tyn, co wyślipio gały i jątrzy. No to kóń na
to wycióngnoł łeb do przodu,
wydoł dolnom brumle (wargę)
i tak zostoł stać. Na to przełączylim graitko na muzyke. To
kóń wróciuł dó sie.
– Co to się miało znaczyć
zes tom kóńskom pozyncjom?
– spyoł Ryniu.
– Po prostu kóń sie ośmioł! –
powiedzioł Marych.
To jeszczyk troche pogodalim. Marychnek jeszczy mioł
wiele o opowiedzynio. Dejma
na to, że kónie jego majom
siano zes Gorców, bo w górach jestta szpecjalnie nasłonecznione. I faktycznie, było
aromantyczne. Kónie majom
tyż witaminy i amendyki zes
najlepszych apteków.
Na to Ryniu:
– Wyniko, że kónie żyjom
zes natury i aptyków, a my ino
zes Lidla.
A no jak to mawioł dawny
literat roz kiedyś:
– Jaki kóń jest, każdy widzi.
Nastympnom razom o naturze!

BOLECH ZES CIERPIENGÓW
A tam, patrzymy, jakieś inne
niedźwiydzie łażóm! To buły
szczóny z Kómornik! Chorobne szuszfole w nosz rewir sie
wknaili! Tegó nie mogli my im
popuścić. Młócka się zrobiuła,
że łoż cóś, alek my wygrali i
tych z Kómornik my wygnali!
Nasz gajgorz pozbuł się gajgów, bo w ty młócce deknół
obskiegó strażoka w glace.
Tyn ﬁknył koziołka, ale naszymu gajgi rozleciały się w drobny mak! Łejery! Jak lamynciuła potym Baba do Dzioda! Bo
jymu z kluka jucha leciała!
A mały Knajder napuczył
się i godo: wiycie co, wiara?
Żebym tak buł przy swoi ﬁgurze, to jo sóm bym im pokozoł,
gdzie koza mo miód!

BENON MATECKI
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.plymail: komdruk@wp.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Jeśli chorujesz na

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
i masz problemy ze spastycznością
(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia
nie przynoszą zadowalających efektów

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne leczenie
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

