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FOT. ARCHIWUM SPDST W SWARZĘDZU

Na zdjęciu Janek Lis, uczestnik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Swarzędzu, z mamą Haliną Lis.
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Nowe
metody 
terapii
„Innowacje w terapii zajęcio-

wej. Współpraca w zespole 
– sukces w terapii” – pod ta-
kim tytułem odbyła się kolejna 
edycja konferencji naukowo-
szkoleniowej, zorganizowanej 
19 i 20 maja przez Zakład Te-
rapii Zajęciowej Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Wy-
darzenie, którego partnerem 
był Oddział Wielkopolski Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, 
stanowiło okazję do prezenta-
cji nowatorskich metod terapii, 
dyskusji oraz możliwości wy-
miany doświadczeń.

Tradycyjnie głos zabrali spe-
cjaliści – zarówno naukowcy 
jak i praktycy w dziedzinie tera-
pii zajęciowej oraz rehabilitacji 
osób z różnymi niepełnospraw-
nościami. Sporo uwagi poświę-
cono standardom w terapii za-
jęciowej, a także roli terapeuty 
zajęciowego w procesie zdro-
wienia człowieka zagrożonego 
społecznym wykluczeniem z 
powodu niepełnosprawności. 
Na sali zasiedli pracownicy 
ośrodków terapeutycznych z 
Poznania i województwa wiel-
kopolskiego – przedstawiciele 
warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów sa-
mopomocy, domów pomocy 
społecznej i innych placówek, w 
których na co dzień prowadzona 
jest terapia zajęciowa.

Obrady konferencyjne w 
pierwszym dniu podsumowała 
dyskusja pod hasłem: „Terapeuta 
zajęciowy – zawód przeszłości 
czy przyszłości?”. W sesji mło-
dych terapeutów poruszono 
zagadnienie znaczenia roli te-
rapeuty zajęciowego w zespole 
psychiatrycznym i wypalenia 
zawodowego terapeutów za-
jęciowych. Studentki kierunku 
terapia zajęciowa podzieliły się 
z słuchaczami wiedzą na temat 
bajkoterapii jako wspomagają-
cej metody pracy z emocjami 
u dzieci z zaburzeniami soma-
tycznymi. Organizatorzy kon-
ferencji przygotowali również 
część praktyczną (warsztato-
wą). W drugim dniu spotkania 
uczestnicy mieli możliwość po-
znania ciekawych metod oraz 
form pracy terapeutycznej jak 
na przykład terapia tańcem i ru-
chem. Oprac. KK. 

Rada Nadzorcza PFRON za-
twierdziła dwa programy 

adresowane do osób z niepeł-
nosprawnościami, które mają 
na celu wsparcie ich samo-
dzielności i niezależności, a 
także ułatwianie podejmowa-
nia aktywności zawodowej i 
społecznej. Programy te noszą 
nazwy: „Mieszkanie dla absol-
wenta” oraz „Dostępne miesz-
kanie”. Wnioski o dofi nanso-
wanie można będzie składać 
w drugiej połowie tego roku 
wyłącznie drogą elektroniczną 
za pośrednictwem systemu ob-
sługi wsparcia SOW.

Pierwszy z wymienionych 
programów zakłada zapew-
nienie uczestnikowi programu 
samodzielnego mieszkania 
spełniającego kryterium do-
stępności, czyli dostosowania 
przestrzeni adekwatne do jego 
indywidualnych potrzeb. Bene-
fi cjentem tego programu może 
być osoba posiadająca orzecze-
nie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, a w przypadku 
osób z  niepełnosprawnością 
narządu słuchu, także w stopniu 

umiarkowanym lub orzeczenie 
traktowane na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, posiada-
jąca równocześnie status ab-
solwenta szkoły podstawowej, 
ponadpodstawowej (wszystkich 
typów szkół) lub szkoły wyższej, 
uzyskany w okresie 36 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia 
wniosku. Osoba ubiegająca się 
o wsparcie w ramach tego pro-
gramu powinna również posia-
dać pełną zdolność do czynno-
ści prawnych, a ponadto złożyć 
oświadczenie o braku możliwo-
ści zamieszkania w miejscowo-
ści realizowania aktywności za-
wodowej bądź oświadczenie o 
poszukiwaniu zatrudnienia lub 
o podjętym zatrudnieniu. 

Program „Dostępne miesz-
kanie” – jak czytamy w doku-
mencie programowym – ma 
na celu wzrost niezależności 
benefi cjentów oraz ułatwie-
nie im aktywności zawodowej 
i  społecznej poprzez zapew-
nienie mieszkania wolnego od 
barier architektonicznych, jako 
podstawy samodzielnego reali-

zowania planów zawodowych 
i społecznych. W tym przypadku 
benefi cjentem programu może 
być osoba, która nie przekroczy-
ła w chwili składania wniosku 
65 roku życia, posiadająca orze-
czenie o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym lub orzecze-
nie traktowane na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, z tytułu 
niepełnosprawności narządu 
ruchu uniemożliwiającej poru-
szanie się bez użycia wózka, 
która złoży oświadczenie wraz 
z dokumentacją fotografi czną, 
o barierach architektonicznych 
w  mieszkaniu i/lub w budyn-
ku, uniemożliwiających samo-
dzielne wyjście na zewnątrz na 
poziom zero oraz oświadczenie 
o dysponowaniu tytułem praw-
nym do lokalu na mocy prawa 
własności lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do loka-
lu. Program będzie realizowany 
przez samorządy powiatowe. 
Szczegółowe informacje oraz 
dokumenty programowe można 
znaleźć na stronie internetowej 
Funduszu – pfron.org.pl. Oprac. 
KK. 

Do 17 czerwca trwa na-
bór wniosków na reali-

zację pilotażowego progra-
mu PFRON „Rehabilitacja 
25 plus”, którego celem jest 
udzielenie wsparcia fi nanso-
wego między innymi na ca-
łodzienne usługi opiekuńcze, 
aktywizację zawodową i spo-
łeczną osób z niepełnospraw-
nościami, a także na pomoc 
w rozwijaniu i wzmacnianiu 
samodzielności życiowej. 

Zarząd Funduszu na stro-
nie internetowej informuje, że 
ustalił stawkę osobową przy-
padającą na jednego benefi -
cjenta programu miesięcznie 
dla roku szkolnego 2022/2023 
oraz wyznaczył termin naboru 
wniosków dla tego roku szkol-
nego. Wyżej wymieniona staw-
ka osobowa wynosi 2.500,00 
złotych. Wnioski o przyznanie 

środków fi nansowych na reali-
zację programu należy składać 
w Oddziale PFRON właści-
wym ze względu na siedzibę 
placówki. Przypomnijmy, że 
adresatami programu są pod-
mioty prowadzące ośrodki 
rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawcze i inne placówki 
edukacyjne dla osób powyżej 
25 roku życia, posiadających 
orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowaw-
czych wydane przez zespoły 
orzekające w publicznych po-
radniach psychologiczno-pe-
dagogicznych. Wsparcie z pro-
gramu trafi  między innymi do 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głę-
bokim oraz do osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, które nie są objęte 
rehabilitacją społeczną w pla-

cówkach dziennej aktywności 
(np. w środowiskowych do-
mach samopomocy czy warsz-
tatach terapii zajęciowej). 

Do wniosku należy dołączyć 
zakres świadczonych usług i 
ich wymiar godzinowy, pla-
nowaną liczbę benefi cjentów 
programu mających zostać 
objętych wsparciem, propo-
zycje dotyczące zaangażo-
wania zasobów kadrowych, 
z wyszczególnieniem liczby 
stanowisk i wymaganych kwa-
lifi kacji pracowników, a także 
zestawienie obejmujące rocz-
ne koszty związane z plano-
wanym wsparciem w podziale 
na koszty bieżące i inwestycyj-
ne. Szczegółowe informacje 
dotyczące programu „Rehabi-
litacja 25 plus” można uzyskać 
w oddziałach wojewódzkich 
PFRON. Oprac. KK. 

Dostępne 
mieszkalnictwo

Rehabilitacja 25 plus
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Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin 

„ROKTAR” zaprasza do uczest-
nictwa w konkursie fotogra-
fi cznym pod tytułem „Świat 
kwiatów wokół nas w ujęciach 
osób z niepełnosprawnościa-
mi”. Konkurs jest kierowany 
do osób z orzeczoną niepełno-
sprawnością w stopniu umiar-
kowanym bądź znacznym, 
które zamieszkują na terenie 
powiatu poznańskiego. Udział 
mogą wziąć amatorzy, niepo-
siadający doświadczenia zwią-
zanego z fotografi ą. 

„Świat kwiatów” – to kolejna 
edycja konkursu, który w minio-
nych latach spotkał się z dużym 
zainteresowaniem ze strony 
osób z niepełnosprawnościami, 
uczestników warsztatów tera-
pii zajęciowej i środowiskowych 
domów samopomocy. Jest od-
powiedzią na rosnącą potrzebę 
prezentacji dorobku artystycz-
nego tej grupy osób i walkę o ich 

równe prawa w społeczeństwie. 
Zadanie jest współfi nansowane 
z budżetu Powiatu Poznańskie-
go oraz ze środków własnych 
Stowarzyszenia „ROKTAR”. 
Uczestnictwo w konkursie jest 
bezpłatne. Dla laureatów prze-
widziane zostały nagrody rze-
czowe.

Wszystkie zdjęcia muszą 
być wykonane osobiście przez 
uczestników konkursu. Zgłasza-
nie zdjęć wykonanych przez inne 
osoby jest zabronione. Uczest-
nicy konkursu ponoszą pełną 
odpowiedzialność związaną z 
użyciem przesłanych przez sie-
bie fotografi i, a w szczególności 
pełną odpowiedzialność za na-
ruszenie praw osób trzecich. 

Każda placówka terapeutycz-
na może zgłosić do konkursu 
maksymalnie 5 zdjęć. Prace 
konkursowe należy dostarczyć 
najpóźniej do 30 czerwca, pocz-
tą tradycyjną na adres: Warsztat 

Terapii Zajęciowej „ROKTAR”, ul. 
27 grudnia 8, 62-080 Tarnowo 
Podgórne lub osobiście. Mate-
riały dostarczone po terminie nie 
będą rozpatrywane przez komi-
sję konkursową. Fotografi e mu-
szą być wywołane w formacie 
20×30 (lub 21×30), bez połysku. 
Technika wykonania zdjęcia jest 
dowolna. Zdjęcia należy również 
wysłać w formie elektronicznej, 
na płycie CD, w formacie JPG. 
Wielkość pliku nie powinna być 
mniejsza niż 1000 KB. 

Oceniane będą: pomysł, inter-
pretacja tematu, zgodność treści 
pracy z tematem projektu, walo-
ry artystyczne. Uroczystość roz-
strzygnięcia konkursu odbędzie 
się 30 września. Wyniki zostaną 
opublikowane na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia „ROK-
TAR” i Powiatu Poznańskiego. 
Informacji o konkursie udziela 
Elżbieta Kram, tel. 500 420 323, 
e-mail: roktar@roktar.pl  Oprac. 
KK.

Fundacja „Szansa dla Nie-
widomych” organizuje 

w tym roku kolejną edycję 
konkursu „Idol”, którego ce-
lem jest uhonorowanie osób, 
instytucji i fi rm zaangażo-
wanych w tworzenie przy-
jaznych warunków osobom 
z niepełnosprawnościami 
wzroku, upowszechnianie 
ich pozytywnego wizerunku 
w społeczeństwie i walkę o 
należne im prawa. Konkurs 
składa się z etapu regionalne-
go i ogólnopolskiego. Przewi-
dziana jest również nagroda 
dla idola światowego, czyli 
osoby zaangażowanej w po-
wyższe działania na szczeblu 
międzynarodowym.

Jak zwykle przygotowano 
kilka kategorii konkursu: idol 
środowiska (wybitna osoba 
niewidoma lub słabowidzą-
ca, która mobilizuje innych 
do działania swoją pracowi-
tością, pomysłowością oraz 
osiągnięciami), idol specjalny 
(osoba zasłużona dla eman-

cypacji środowiska, działająca 
na jego rzecz osobiście bądź w 
imieniu instytucji, którą repre-
zentuje – kategoria ta dotyczy 
wyłącznie konkursu na szcze-
blu krajowym), idol w kategorii 
media (przedstawiciel mediów 
– radia, prasy, telewizji bądź 
portalu internetowego, który 
prezentuje materiały doty-
czące spraw osób z niepełno-
sprawnościami wzroku), idol 
w kategorii instytucja otwarta 
dla niewidomych (nagroda dla 
instytucji rozumiejącej potrze-
by środowiska osób niewido-
mych oraz słabowidzących, 
która swoimi działaniami pro-
wadzi do niwelowania barier), 
idol w kategorii fi rma roku 
i produkt roku (te kategorie 
również dotyczą wyłącznie 
konkursu krajowego) oraz idol 
światowy (laureat przyjmuje 
zaszczytny tytuł WORLD IDOL 
OF THE BLIND AND VISUALLY 
IMPAIRED – Światowy Idol Nie-
widomych i Słabowidzących, 
w skrócie Światowy Idol). 

Kandydatów można było 
zgłaszać na stronie interne-
towej konkursu – idol.szan-
sadlaniewidomych.org. Na 
tej stronie znajduje się także 
regulamin konkursu. Głoso-
wanie jest bezpłatne i trwa 
dla większości województw 
do dnia 6 czerwca. Z każdego 
adresu e-mail można oddać 
tylko jeden głos. Po zakończe-
niu głosowania w etapie wo-
jewódzkim władze Fundacji 
wybiorą kandydatów z każdej 
kategorii. Władze wezmą pod 
uwagę głos internautów jako 
głos doradczy. Po wyłonieniu 
kandydatów dla każdej z ka-
tegorii rozpocznie się głoso-
wanie ogólnopolskie. Laureaci 
zostaną nagrodzeni podczas 
międzynarodowej konferencji 
REHA FOR THE BLIND IN PO-
LAND, która będzie odbywała 
się w kilkunastu miastach Pol-
ski (etapy regionalne), a także 
w Warszawie (etap ogólnopol-
ski). Oprac. KK. 

System
iPFRON+ 
Organizacje pozarządo-

we aplikujące o środki 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz inne pod-
mioty wkrótce będą mogły 
ubiegać się o wsparcie za 
pośrednictwem systemu iP-
FRON+. To uniwersalna plat-
forma do projektowania i 
realizacji programów wspar-
cia osób niepełnosprawnych 
wraz ze zintegrowanym mo-
dułem analitycznym. Projekt 
iPFRON+ jest realizowany w 
ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020. 

W ramach systemu będzie 
można składać wnioski o do-
fi nansowania na realizację za-
dań zlecanych na rzecz osób 
niepełnosprawnych, szkoleń 
z języka migowego i innych 
środków komunikowania się, 
dofi nansowania do oprocen-
towania kredytu bankowego 
dla zakładu pracy chronionej, 
dofi nansowania w programie 
„Rehabilitacja 25 plus”, na 
przygotowanie osób niepełno-
sprawnych do stażu zawodo-
wego w administracji rządo-
wej, refundację dodatkowych 
kosztów prowadzenia zakładu 
pracy chronionej i inne.

Planowana jest organiza-
cja szkoleń e-learningowych 
na temat obsługi systemu 
iPFRON+, form wsparcia ze 
środków PFRON, o które moż-
na wnioskować za pośrednic-
twem tego narzędzia. Szko-
lenia będą adresowane do 
organizacji pozarządowych 
wspierających osoby z niepeł-
nosprawnościami, pracodaw-
ców prowadzących zakłady 
pracy chronionej oraz do osób 
z niepełnosprawnością. 

Podczas szkoleń będzie 
można dokładnie poznać sys-
tem i nauczyć się nim posługi-
wać. Szczegółowe informacje 
na temat systemu iPFRON+ do-
stępne są na stronie interneto-
wej: https://portal-ipfronplus.
pfron.org.pl. Szkolenia będą 
prowadzone na platformie 
edukacyjnej pod adresem: 
https://edukacja.pfron.org.
pl/. Aktualności dotyczące 
systemu iPFRON+ można rów-
nież śledzić na facebookowej 
stronie: https://www.facebo-
ok.com/iPFRONplus. 

Oprac. KK. 

Z aparatem
w świat kwiatów

Statuetki czekają
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Być 
dzieckiem
z chorobą
Dzieciństwo człowieka z 

niepełnosprawnością nie 
koncentruje się na zabawie 
i beztrosce, a na nieustannej 
walce rodziców o jego zdro-
wie lub nawet życie. Dzieci 
z różnymi niepełnospraw-
nościami muszą znosić ból 
spowodowany przewlekłą 
chorobą, nieprzyjemne za-
biegi medyczne, szpitalne 
hospitalizacje. To wszystko 
przekłada się na gorszy stan 
psychiczny dziecka. Jak wy-
glądało moje dzieciństwo?

Mimo niepełnosprawności 
uważam ten okres życia za 
udany. Zabiegi lecznicze i re-
habilitacyjne w różnych mia-
stach Polski sprawiły, że często 
wyjeżdżałem. Zwiedziłem mię-
dzy innymi Kraków, Katowice, 
Wrocław, Szklarską Porębę, 
Międzyzdroje. Gdy wysłałem 
podczas pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym koledze z 
klasy pocztówkę z nad morza, 
bardzo się ucieszył. Czułem 
się akceptowany przez rówie-
śników. Dzieciństwo w obliczu 
niepełnosprawności nauczyło 
mnie pokory, zaradności, nie-
ustającej walki o siebie i swoją 
przyszłość. W drodze na reha-
bilitację przygotowywałem się 
do zajęć szkolnych na kolejny 
dzień. Nie był to łatwy dla mnie 
czas, ale dałem radę. 

Z okazji pierwszej komunii 
świętej otrzymałem w pre-
zencie rower górski. W latach 
dziewięćdziesiątych był to wy-
marzony prezent większości 
dzieci w tym wieku, zwłaszcza 
chłopców. Dorośli kupili mi go, 
abym nie czuł się gorszy od in-
nych. Przez kilka lat jeździłem 
na nim. Rower był wyposażony 
w specjalny uchwyt z tyłu słu-
żący do podtrzymywania mnie 
w czasie jazdy (trudno było-
by mi utrzymać równowagę z 
uwagi na dysfunkcję narządu 
ruchu). Chętnie przebywałem 
na dworze z rówieśnikami, 
bawiliśmy się m.in. w tak zwa-
ne mini gospodarstwo rolne. 
To był piękny czas. Żałuję, że 
dziecięce lata bezpowrotnie 
minęły. Wszystkim dzieciom z 
niepełnosprawnościami, które 
czytają miesięcznik „Filantrop 
Naszych Czasów” życzę rów-
nie niezapomnianych przeżyć, 
wiele radości, sukcesów w na-
uce oraz spełnienia marzeń. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Kaja na bujaku, na placu zabaw. W tle Kacper.

Marzena pokazuje Ewie i Kaji domek dla owadów.

Zbyszek opowiada o działalności Arboretum.
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Słoneczny maj w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach zachęcił 
nas do udziału w rajdzie do 
Zielonki. Grupa w nim uczest-
nicząca liczyła aż 41 uczniów i 
12 wychowawców. Na miejsce 
dojechaliśmy autobusem.

Główną atrakcją rajdu było 
Arboretrum Leśne, w którym 
znajdują się bogate kolekcje ro-
ślin oraz różnorodnych drzewo-
stanów. W zwiedzaniu pomaga-
ły nam dwie ścieżki dydaktyczne 
– “Owadogród” oraz ścieżka na 
obszarze bagiennym doliny rze-
ki Trojanki. Podczas wycieczki 
uświadomiliśmy sobie koniecz-
ność poszanowania otaczającej 
nas przyrody w codziennym ob-
cowaniu z nią. 

Znaleźliśmy również czas 
na słoneczny relaks na placu 
zabaw, rozmowy i grę w piłkę. 
Po aktywnie spędzonym czasie 
odpoczywaliśmy na parkingu 
leśnym, przy kiełbaskach przy-
gotowanych przez naszą kuch-
nię. Część uczniów do Ośrodka 
powróciła autobusem, bardziej 
odważni wracali pieszo leśną, 
dwunastokilometrową trasą 
przez Kamińsko i Potasze do 
Owińsk. Czekamy z utęsknie-
niem na kolejny pieszy rajd po 
okolicznych trasach.

MARLENA GIŻYCKA 

Pogłaskać ogromną 
mrówkę
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Przy głazie z napisem „Arboretum leśne w Zielonce”.

Damian dotyka ogromnej mrówki. Na szczęście drewnianej…
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Najlepsi i najbardziej wy-
różniający się sportowcy, 

którzy przez ostatni rok cięż-
ko pracowali na swój suk-
ces, zostali uhonorowani 18 
maja przez Powiat Poznań-
ski. Wśród nagrodzonych 
są między innymi kolarze, 
kajakarze, lekkoatleci, pił-
karki ręczne, bilardziści oraz 
reprezentanci sportów wal-
ki. Liczba sportów z roku na 
rok się powiększa. Nagrody 
przyznano w czterech kate-
goriach wiekowych: młodzik, 
junior młodszy, junior starszy 
i młodzieżowiec. Laureatami 
zostały osoby, które w 2021 
roku zdobyły medale i tytuły 
tak na arenie krajowej jak i 
międzynarodowej.

Że warto być wytrwałym i 
konsekwentnym w dążeniu 
do realizacji upragnionego 
celu świadczy postawa Kacpra 
Śliwińskiego. Ten młody czło-
wiek, mieszkaniec Murowanej 
Gośliny, jest paralekkoatletycz-
nym mistrzem Polski w pchnię-
ciu kulą i rzucie dyskiem oraz 
wicemistrzem kraju w rzucie 

oszczepem. Na co dzień tre-
nuje w sekcji lekkoatletycznej 
Start Poznań przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. Zajął pierw-
sze miejsce w kategorii junior 
młodszy. Drugie i trzecie miej-
sce otrzymali kajakarze War-
ty Poznań, Marceli Krawiec, 
mieszkaniec gminy Swarzędz 
i Krystian Kubica, mieszkaniec 
gminy Kleszczewo.

W kategorii młodzik zwy-
ciężył Alex Wilga, mieszkaniec 
gminy Czerwonak. W tej kate-
gorii wiekowej – jak informuje 
Powiat Poznański na stronie 
powiat.poznan.pl – przyznano 
też wyróżnienie, a otrzymał je 
Jan Winkler – snowboardzi-
sta z Plewisk, będący m.in. 
mistrzem Polski w swojej ka-
tegorii wiekowej. W kategorii 
juniorów starszych najlepsza 
okazała się Tamara Szalińska 
z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Jedynka”, która wraz 
z koleżankami z reprezentacji 
Polski stanęła na najniższym 
stopniu podium w wyścigu 

drużynowym na dochodzenie 
podczas mistrzostw świata w 
kolarstwie torowym w Kairze. 
Zawodniczka z Kórnika zdoby-
ła również medale mistrzostw 
Polski zarówno na szosie, jak i 
na torze. 

Z kolei w gronie młodzie-
żowców na zaszczytnym miej-
scu uplasował się Szymon 
Potasznik, reprezentant Klubu 
Kolarskiego „Tarnovia” w Tar-
nowie Podgórnym. To dwu-
krotny mistrz Polski, a także 
srebrny i brązowy medalista 
krajowego championatu. Dwie 
pozostałe nagrody otrzymali 
przedstawiciele sportów wod-
nych – mieszkający w Swa-
rzędzu i trenujący w poznań-
skim KW04 wioślarzu Jakub 
Woźniak oraz kajakarka Warty 
Poznań Paulina Grzelkiewicz 
z Lubonia. Przyznano rów-
nież nagrodę sportową Powia-
tu Poznańskiego dla trenera. 
Nagrodę pierwszego stopnia 
otrzymał Robert Taciak z 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Jedynka”. Oprac. KK. 

13 maja w godzinach od 
10.00 do 18.00 w Cen-

trum Handlowym King Cross 
Marcelin działał bezpłatny 
punkt konsultacyjny dla opie-
kunów osób w podeszłym 
wieku. W punkcie prowa-
dzonym przez Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach za-
interesowani mogli uzyskać 
najważniejsze informacje z 
zakresu opieki medycznej, 
psychologii, metod wykony-
wania ćwiczeń ruchowych z 
osobą starszą oraz inne. Dy-
żurował psycholog, pracow-
nik socjalny, fi zjoterapeuta, 
opiekun medyczny i terapeu-
ta zajęciowy.

Punkt konsultacyjny został 

otwarty w związku z przypa-
dającym 15 maja Ogólnopol-
skim Dniem Opiekuna Osób 
Starszych. To dzień, który 
przypomina jak ważna jest 
rola opiekuna dla codzienne-
go życia, leczenia, rehabilitacji 
i terapii osoby w podeszłym 
wieku. Opiekun osoby starszej 
i przewlekle chorej zapewnia 
jej wsparcie przez cały czas, 
dzięki czemu może ona prze-
bywać w swoim domu, a nie w 
całodobowej placówce opie-
kuńczej. 

W punkcie konsultacyjnym 
można było między innymi 
dowiedzieć się, w jaki sposób 
objawia się choroba Alzhe-
imera, jak można zapobiegać 

demencji i przeciwdziałać jej 
rozwojowi, jak nauczyć się ro-
zumienia komunikatów prze-
kazywanych przez osobę z 
demencją, jaką pomoc można 
otrzymać, gdy konieczność 
opieki nad bliskim pojawi się 
nagle, jakie zmiany i uspraw-
nienia wprowadzić w miesz-
kaniu, w którym przebywa 
osoba w zaawansowanym 
wieku,  jak sprawować opiekę 
i nie zapominać o sobie,  jak 
pomagać utrzymać higienę 
osobie starszej, jak zachować 
sprawność swoją oraz oso-
by zależnej oraz jak wygląda 
procedura związana z otrzy-
maniem skierowania do domu 
pomocy społecznej. Oprac. KK. 

Nagrody sportowe
Powiatu Poznańskiego

Jak wspierać
osoby starsze Janek Lis.

Mirosława Penczyńska.

Martyna Stawicka.
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Przez całe życie 

zajmują się nami 

i bezgraniczną miłością 

nas obdarowują.

Chcemy wam za wszystko podziękować

i z całego serca okazać wam 

naszą miłość.

Chociaż nam w życiu 

nie wszystko wychodzi,

to matczyna opieka smutki nasze ukoi.

Drogie mamy, czujemy się kochani,

bo wy zawsze jesteście z nami!

W dniu waszego święta 

zawsze będziemy o was pamiętać.

Niech wam błogosławi 

najświętsza Panna Maryja

i da wam życie 

radosne i spełnione. 
AGATA KIEJDROWSKA

UCZESTNICZKA WTZ

W SWARZĘDZU

Nasze ukochane mamy
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Spotkanie rodziców i dzieci.

Janek Lis z mamą Halinką.
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Paweł Cieśla jest pracow-
nikiem dydaktycznym 

Katedry Metodologii Badań 
Społecznych i Myśli Peda-
gogicznej Instytutu Nauk 
Pedagogicznych Uniwer-
sytetu Opolskiego, prowa-
dzącym badania z zakresu 
pedagogiki pracy, pedeuto-
logii i kreowania wizerunku 
w oświacie. Jest także za-
angażowany w działalność 
Koła Naukowego Pedago-
gów, które organizuje róż-
nego typu akcje wolonta-
riackie dla potrzebujących.

Poznałem tego człowieka 
podczas studiów pedago-
gicznych. Choć nie miałem 
z nim zajęć, zawsze mogłem 
liczyć na jego pomoc pod-
czas pisania pracy magister-
skiej. 

Paweł nigdy nie powie-
dział, że nie ma dla mnie 
czasu. Jest również człon-
kiem Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego (od 
2018 roku), a także współor-
ganizatorem popularyzacji 
działalności naukowo-ba-
dawczej i animacyjnej nauk 
pedagogicznych w trakcie 
Opolskich Festiwali Sztuki. 

W lipcu 2019 roku obro-

niłem pracę dyplomową na 
temat sytuacji życiowej osób 
z niepełnosprawnościa-
mi mieszkających na wsi. 
Wówczas postanowiłem za-
jąć się pisaniem artykułów 
dotyczących tej problematy-
ki, a z racji, że praca nad ta-
kimi tekstami do łatwych nie 
należy, jeśli mam jakieś wąt-
pliwości bądź pytania, za-
wsze mogę liczyć na pomoc 
magistra Cieśli. Kontaktując 
się z nim za pośrednictwem 
portali społecznościowych 
otrzymuję fachowe wsparcie. 

Paweł jest bardzo pracowi-
tym człowiekiem, ponieważ 
mimo młodego wieku może 
poszczycić się sporym do-
robkiem naukowym – wielo-
ma publikacjami naukowymi 
czy udziałem w konferen-
cjach i sympozjach zarówno 
ogólnopolskich jak i między-
narodowych. 

Na koniec chciałbym mu 
serdecznie podziękować za 
czytanie moich artykułów i 
życzyć dalszych sukcesów, 
zdobywania kolejnych stop-
ni awansu naukowego oraz 
dalszego zadowolenia z pra-
cy naukowo-dydaktycznej. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Pracowity
i pomocny
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Za chwilę nastąpi powitanie publiczności na festiwalowej scenie.

Teatrzyk „Zielona Półnutka” 
ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu.

Tańczą „Świetliki” z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej 
w Kościanie.
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Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 

Sala Wielka Centrum Kultury 
Zamek ponownie wypełni-
ła się radosnymi okrzykami 
dzieci. 11 maja po raz dwu-
dziesty drugi Zespół Szkół 
Specjalnych nr 105 im. Ju-
liana Tuwima w Poznaniu 
i Stowarzyszenie na rzecz 
Uczniów i Absolwentów ZSS 
nr 105 oraz ich Rodzin „Trwa-
nie” zorganizowały Festiwal 
Sztuki Naszych Dzieci. To 
wydarzenie, którego celem 
jest prezentacja uzdolnień 
artystycznych dzieci z nie-
pełnosprawnościami kształ-
cących się w placówkach 
szkolnictwa specjalnego i 
integracyjnego na terenie 
Poznania oraz Wielkopolski.

Tegoroczna edycja festiwa-
lu odbywała się pod hasłem: 
„Słoneczne opowieści”. Słońca 
nie brakowało na scenie i w 
sercach uczestników. Wystą-
piło siedemnaście zespołów 
liczących blisko dwustu wy-
konawców w różnym wieku i 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami. Prezentowali oni swo-
je talenty wokalne, taneczne i 
aktorskie. Występy pokazały, 
że niepełnosprawność nie 
musi być przeszkodą w reali-
zacji własnych pasji. Wszyst-
kie były nagradzane grom-
kimi brawami. Udział wzięli 
uczniowie szkół specjalnych, 
dzieci z przedszkoli, uczestni-
cy placówek rehabilitacyjno-
terapeutycznych, podopieczni 
specjalnych ośrodków szkol-
no-wychowawczych. 

Festiwal Sztuki Naszych 
Dzieci – jak zaznaczają or-
ganizatorzy – nie jest kon-
kursem, lecz przeglądem i 
świętem artystycznym. Na-
uczyciele oraz opiekunowie 
osób z niepełnosprawnościa-
mi dzięki uczestnictwu w tym 
artystycznym przedsięwzięciu 
mogą wymieniać między sobą 
doświadczenia, a także oma-
wiać pomysły na spektakle 
oraz inscenizacje taneczne i 
wokalne. Festiwal jest jedną 
z czołowych imprez kultural-
nych adresowanych do środo-
wiska osób z niepełnospraw-

nościami, które realizowane 
są na terenie Poznania. 

Odbywał się pod patrona-
tem honorowym Prezydenta 
Miasta Poznania i Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty. Był 
przeprowadzony w ramach 
zadania publicznego dofi nan-
sowanego ze środków bu-
dżetowych Miasta Poznania 
i Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Patronat 
medialny nad wydarzeniem 
objął „Głos Wielkopolski”, 
radio „Eska”, TVP3 Poznań i 
nasz miesięcznik. Salę Wiel-

ką bezpłatnie udostępniło 
Centrum Kultury Zamek. Or-
ganizację wydarzenia wspar-
li: Straż Miejska, Hufi ec ZHP 
„Piast” i III Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Kante-
go w Poznaniu. Pomogli też 
sponsorzy – fi rmy: Novotel, 
Matbet, Matdeco, Pol-Mak, 
Fundacja „Amicis”, Fundacja 
Sales Group Dzieciom, Mer-
cure Hotels, AWM Solutions 
Anna i Wojciech Majchrzyccy, 
Telf-Wojt, Nivea, Jump Arena, 
Lama i Asgard. 

KAROLINA KASPRZAK

Opowieści pełne słońca
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Ze słonecznikami i multimedialną scenerią 
poznańskiego Starego Rynku pojawił się na scenie 

„Teatrzyk na 103” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 103. Sala Wielka Centrum Kultury Zamek wypełniona po brzegi. 

Każdy pomysł na prezentację był oryginalny. 
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W piękny, słoneczny dzień 
19 maja uczestnicy Klubu 

Samopomocy w Kleszczewie, 
przedstawiciele miejscowych 
kombatantów i pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wybrali się razem do Kórnika, 
aby zwiedzić między innymi 
tutejsze arboretum i Zamek 
Kórnicki. 

W arboretum podziwialiśmy 
rzadko występujące w Polsce 
drzewa i krzewy. Przewodnik 
przedstawił historię powstania 

tego miejsca i poszczególnych 
okazów, pochodzących z odle-
głych krain, które z powodze-
niem zadomowiły się w Kórni-
ku. 

W Zamku Kórnickim prze-
wodniczka opowiedziała o ko-
lejnych jego właścicielach, ro-
dach Działyńskich i Zamojskich. 
Poznaliśmy burzliwą przeszłość 
tych ludzi. Byli wielkimi patrio-
tami, walczyli o wolność Polski. 
Byli dobrymi gospodarzami na 
kórnickiej ziemi. Poznaliśmy też 

legendę o Białej Damie, która 
przechadzała się ścieżkami po 
parku wokół zamku i potajem-
nie spotykała się z tajemniczym 
rycerzem. Udaliśmy się też do 
restauracji „Podzamcze” na piz-
zę i lody owocowe. 

Wyjazd sfi nansowano ze 
środków OPS Kleszczewo przy 
współpracy BT „Dominika” ze 
Środy Wlkp.

HALINA JEGER
OPS W KLESZCZEWIE

Wokół naszego Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 

„Promyk” rozkwitła cudowna 
wiosna. Tulipany, które posa-
dziliśmy jesienią, są kolorową 
ozdobą naszego Warsztatu, 
tworząc niezwykły, wielobarw-
ny obraz. 

Na naszym tarasie mamy nie-
duży warzywniak w skrzyniach, 
a w nich sałatę, pomidory, zioła, 
paprykę. Skrzynie szlifowali-
śmy i malowaliśmy. Doniczki z 
kwiatami, stoły i ławki na tarasie 
skłaniają do wypoczynku. Tu w 
słoneczne dni można usiąść i 
porozmawiać. Pierwszym na-
szm plonem były rzodkiewki, 
z których w kuchni zrobiliśmy 
zdrowe sałatki, a nawet osobliwy 
sos z liści, który był dodatkiem 
do dań.

 W szklarni mamy koperek, i 
podobnie jak w skrzyniach, pa-
prykę, sałatę i pomidory, o które 
dbają uczestnicy z Otusza, pod-
lewając i nawożąc warzywa. W 
pracowni gospodarstwa domo-
wego latem korzystamy z na-
szych warzyw, przygotowując 
smaczne i zdrowe posiłki. Bar-
dzo lubię dbać o nasze kwiaty i 
warzywa, podlewałam sadzon-
ki. Sprawiało mi dużą przyjem-
ność, kiedy mogłam przyglądać 
się, jak nasze warzywa rosną. 

 Wiosenne porządki zrobili-
śmy w naszej wiacie. Spędzamy 
tu czas na wiosennych spotka-
niach naszej społeczności i na 
zajęciach muzycznych. Bardzo 
lubię to miejsce, odpręża mnie, 
dodaje energii, pozwala wypo-
cząć na świeżym powietrzu. 
Cieszę się, że mogę przebywać 
blisko przyrody, z bliskimi mi 
osobami, w miejscu, które jest 
moim drugim domem. 

BARBARA HOFFA 
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W KONARZEWIE

Arboretum 
i Biała Dama
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Kocham 
kwiaty i warzywa
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Praca z blejtramem i pędz-
lem spowodowała u mnie 

zainteresowanie nowymi 
technikami malarskimi. Za-
wdzięczam to Joli Mróz, któ-
ra prowadzi wspaniałą pra-
cownię. Jestem w niej po raz 
pierwszy, gdyż powstała sto-
sunkowo niedawno. Wymaga 
od nas pracy manualnej i od-
krywania nowych technik. 

Pierwsze zadania polegały 
na poprawieniu motoryki małej 
w ręce poprzez skupianie się 
na poprawnym wykonaniu po-
lecenia instruktora. Wiele rze-
czy można się nauczyć pytając 
albo przez obserwację kogoś 
innego. Przez ostatni miesiąc 

uczyłem się sztuki origami. 
Cieszę się, że potrafi ę zrobić 
sześć złączonych kwadraci-
ków do jednego kolorowego 
kwiatka z papieru. W malo-
waniu obrazków nauczyłem 
się przenikania kolorów. Może 
kiedyś poczuję się jak prawdzi-
wy artysta? W pracowni pani 
Joli nie mówię, że czegoś nie 
potrafi ę. Z czasem udało mi się 
zapanować nad ręką tak, aby 
znajdujący się w niej pędzel 
słuchał moich poleceń. Malo-
wanie to znakomita rehabilita-

cja. Jestem zdumiony i mówię 
do siebie, że nie śnię. Że to się 
dzieje naprawdę. 

Uczę się wskazówek osoby 
prowadzącej i dzięki temu sam 
widzę, że mogę za pomocą kre-
sek i kropek wypełnić kwiatami 
pusty blejtram. Nigdy nie byłem 
pewny ukończenia malunku. 
Ale dopiero po jego ukończe-
niu ukazał się obraz „Barwy 
Ukrainy”. Obraz drugi „Wiosna” 
powstawał już szybciej, a trze-
ci, „Święta”, spowodował, że 
ręka podczas malowania stała 

się bardziej stabilna, a głowa 
lżejsza. Im więcej farby, tym le-
piej, powtarzała pani Jola i nie 
żałuj farb. Jak wyjedziesz poza 
linie, to najwyżej poprawisz. 

Dziękuję pani Joli za wska-
zówki, jak malować i przede 
wszystkim za to, że nauczyła 
mnie wiary we własne możli-
wości. Od tej pory nie mówię: 
nie potrafi ę, nie umiem. 

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Nie mówię, 
że nie potrafi ę
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Przyniesiono mi paczkę, na 
którą czekałem tak długo. 

Syn położył duże płaskie pudło 
na stole, zawołał mnie i aż się 
zdziwiłem – szachy! Ba, moje 
szachy! Takie, co dają nam, 
niewidzącym, grać i potrafi ą 
same grać. Pomacałem pudło 
i mimo zdenerwowania, które 
towarzyszyło mi od dłuższego 
czasu, kiedy nie mogłem się 
na nie doczekać, teraz odtaja-
łem. Pudło solidne, wielkie, tak 
samo wyraźnie płaskie, znaczy 
niskie, jak poważnie szerokie. 
Na górze przykrywka – zdjąłem 
ją i obejrzałem. 

Odłożyłem przykrywkę i po-
macałem wnętrze pudła. Pięk-
nie – pomyślałem. W formie ze 
sztucznego tworzywa 40 wklę-
słości, a w nich bierki – rząd po 
rzędzie, kolumna po kolumnie 
– pionki, wieże, skoczki, gońce, 
dwa króle, 4 hetmany, a obok 
zasilacz. Wyjmowałem bierki 
jedną po drugiej i oglądałem. 
Czarne z małym gwoździkiem 
na szczycie dla odróżnienia od 
białych. Gwoździk nieco za de-
likatny, ale do przyjęcia. Niedłu-
go będzie tam coś trwalszego, 
jednak i gwoździki na pewno 
zdadzą egzamin. Włożyłem z 
powrotem wszystkie bierki i wy-
jąłem z pudła całą formę, służą-
cą do ich przechowywania. Pod 
spodem plansza szachownicy. 
Uf, naprawdę świetna – solidna, 
gładziutka, z czarnymi polami 
wywyższonymi ponad białe o 
jakieś 3 milimetry, oba o roz-
miarze boku kwadratu 50 mm. 
Poza planszą z polami niezbęd-
ny brzeg szachownicy. Po jednej 
stronie klawisze menu jak w 
joysticku, dwa wyświetlacze. Z 
drugiej strony węższy brzeg. Na 
dwóch przeciwległych rogach 
szachownicy stosunkowo małe 
okrągłe klawisze do potwier-
dzenia ruchów graczy. W pudle 
miejsce na zasilacz, niezbędny 
kiedy szachy mają do nas mówić 
i z nami grać. 

Wyciągam z objęć solidnego 
opakowania szachownicę, pod-
łączam do niej zasilacz i zaczy-
na się jedyny w swoim rodzaju 
spektakl – szachy informują, 
że je włączyłem i zapraszają 
do wyboru w jaki sposób chcę 
je użyć: zagram z drugim gra-
czem, czy może z szachowym 
programem, uruchomionym na 
komputerze ukrytym wewnątrz 
szachownicy, kompletnie nie-
widocznym i nienamacalnym, 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

ale nieustannie aktywnym. To 
on powoduje, że szachy mówią. 
Wybieram opcję gry z partnerem 
i wołam najmłodszego syna, 
byśmy wspólnie przetestowali 
urządzenie. Wyjmujemy bierki, 
które wcześniej oglądałem, ale 
(chociażby dla wypróbowania 
formy) z powrotem powkłada-
łem, i ustawiamy na przezna-
czonych dla nich polach. Gdy-
byśmy coś pomylili, komputer 
zgłosi protest i nakaże zamianę. 
Powie: „Biała wieża z pola B8 
na A1”, albo: „Czarny skoczek z 
pola H3 na H2” i tak dalej. 

Bierki nie mogą stać na plan-
szy swobodnie. W zwyczajnych 
szachach tak jest. Widzący gra-
cze przecież patrzą na szachow-
nicę i kiedy chcą wykonać ruch, 
delikatnie obejmują wybraną 

bierkę, unoszą do góry i przesta-
wiają na nowe pole. Nie dotykają 
innych bierek, zatem nic na sza-
chownicy się nie przewraca. Z 
nami jest inaczej. Nie patrzymy 
na planszę, lecz ją dotykamy. 
Gdyby bierki stały swobodnie, 
przewróciłyby się. W przypadku 
brajlowskich szachów konwen-
cjonalnych każda bierka ma 
wbity w podstawę specjalny ko-
łeczek, a plansza odpowiednie 
otworki. Nie stawiamy więc bie-
rek na polach, lecz wsadzamy 
kołeczek w te otworki i kiedy je 
macamy jedynie nieco się koły-
szą, a nie upadają. Moje kompu-
terowe, brajlowskie i mówiące 
szachy mają inaczej. Bierki nie 
mają wspomnianych kołecz-
ków, lecz doklejono do nich sil-
ne magnesy. Przyczepiają się do 
planszy i tak jak w przypadku 
kołeczków przy dotykaniu wca-
le się nie przewracają. Są iden-
tyfi kowane przez elektroniczny 

system. Komputer czuwa nad 
tym, która bierka gdzie stoi. Wy-
czuwa, że któraś z nich jest ode-
rwana od planszy i została prze-
stawiony w nowym miejscu. Z 
głośnika słyszymy informację o 
zmienionej sytuacji. 

Nasze bierki ustawione. Plan-
sza wygląda imponująco. Jej 
„urok” jest tak samo widoczny, 
jak i namacalny. Macam więc 
ją i nie wychodzę z podziwu, 
że takie urządzenie powstało 
właśnie tutaj, w Polsce. Bierki 
całkiem zwyczajne – można je 
zakupić w sklepach. Są wystar-
czająco duże, by pasowały nam, 
niewidomym, i żeby odróżnienie 
czarnych od białych nie stano-
wiło problemu. Z kolei plansza 
została wykonana specjalnie dla 
nas. To wręcz niezwykłe dzieło 

sztuki. Same pola jakby zwy-
czajne, ale jednak nie. Wyczu-
wają bierki, które na nich stoją. 
Czujniki przekazują informacje 
do komputerowego systemu, a 
ten przekazuje je programowi - 
powszechnie znanemu i używa-
nemu na zwykłych komputerach 
przez tysiące graczy. Ma swoją 
renomę i nie zawodzi. Jest jed-
nak specjalnie „spreparowany”. 
Został udźwiękowiony przez 
świetnego niewidomego infor-
matyka, IDOLA naszej Fundacji, 
który dokonał już niejednego 
programistycznego cudu. 

Gramy, znaczy myślimy i 
przestawiamy bierki, a kom-
puter nam towarzyszy: „Roz-
pocznij grę dwóch graczy. Ruch 
białych. Biały pionek E2 na E4. 
Ruch czarnych. Czarny pionek 
E7 na E5. Ruch białych. Biały 
pionek D2 na D3. Ruch czar-
nych. Czarny skoczek B8 na C6” 
i tak dalej. Bierki są wymagają-

ce, ściślej biorąc wymagające są 
ich magnesiki. Muszą być silne, 
by przy dotykaniu planszy nic 
się nie przewracało. Należy je 
odrywać ruchem ukośnym, na 
przykład pod kątem 45 stopni. 
Zmniejsza się wtedy siłę nie-
zbędną do oderwania magnesi-
ków - jest zależna od iloczynu 
namagnesowania i powierzchni 
styku. Pionowo natomiast moż-
na bierki ustawiać. Wtedy nawet 
dobrze, kiedy magnesy mocno 
przyciągają. Każde zbliżenie bie-
rek do planszy wywołuje reakcję 
czujników i komputer poleca 
głośnikowi mówić. 

Urządzenie może samo z 
nami grać. Nie musimy więc 
szukać partnera do gry, prosić, 
by znalazł czas i ochotę, lecz 
wybrać opcję gry z komputerem. 
Wtedy jednak musimy wzmoc-
nić się psychicznie, ponieważ 
najprawdopodobniej przegramy. 
Nic to, przegrywanie ma prze-
cież dużą zaletę – uczy grać. 
Jak już wspomniałem, po jednej 
stronie planszy znajdują się kla-
wisze menu – cztery strzałki kie-
runkowe i środkowy klawisz OK. 
W menu możemy wybrać w jaki 
sposób chcemy grać, ale także 
język, w którym szachy mają 
mówić, głośność, czas prze-
znaczony na wykonanie każ-
dego ruchu albo na całą partię. 
Grę można przerwać i wyłączyć 
urządzenie, ale można też zapi-
sać aktualny stan gry, by wrócić 
do niej za jakiś czas. 

Jako autorowi tego szacho-
wego pomysłu zależało mi na 
jak najbardziej profesjonalnym 
wykonaniu. W komplecie bierek 
mamy więc ich nie tylko 2 x 16, 
ale dodatkowego hetmana, wie-
żę, gońca i skoczka, zarówno w 
białych, jak i czarnych, by moż-
liwe były wymiany. Następuje to 
kiedy pionki docierają do ostat-
niej linii po stronie przeciwnika.

Chowamy bierki. Ponownie 
wkładam je we wklęsłości prze-
znaczone na nie i cieszę się, że 
na świecie powstaje coraz wię-
cej rzeczy dla niewidomych, 
znaczy takich, które niwelują 
skutki braku wzroku. A ja prze-
cież nie widzę i szukam możli-
wości zaktywizowania mojego 
trzeciego oka. Brajlowskie, kom-
puterowe i mówiące szachy to 
czynią. 

Szachy, 
które mówią
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Nasza kolorowa
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Magdalena Zarębska jest 
podopieczną naszego 

Stowarzyszenia na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Iskra” dość krótko, jednak 
bardzo szybko zadomowiła 
się u nas i stała się twarzą 
Stowarzyszenia, jego gło-
śną, kolorową osobistością. 

Magda po ponad roku 
uczęszczania na zajęcia te-
rapeutyczne tak mocno wto-
piła się w naszą placówkę, 
że wydaje się, jakby jej staż 
był znacznie dłuższy, nawet 
dziesięcioletni. Jest bardzo 
towarzyską osobą, lubi spoty-
kać się w większym gronie ze 
znajomymi, chętnie spędzając 
ten czas na licznych plotkach, 
snuciu opowieści o różnych 
historyjkach. Wszelkie te roz-
mowy są głośne, ekspresyjne, 
emocjonalne. Spotkania w 
domu muszą być uatrakcyj-
nione kawką i ciastkiem.

osobistość „Iskry”
Magda uwielbia kawę, bar-

dzo celebruje wszystko, co z 
nią związane, począwszy od 
jej przygotowania poprzez 
picie i wspólny przy niej spę-
dzony czas. Lubi zagadywać 
kierownika Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Iskra” 
słowami (także wielbicie-
la kawy) powiedzeniami: 
„Dzień bez kawy jest dniem 
straconym” oraz „Kawka 
musi być”.

Strojenie się jest atutem 
Magdy. Potrafi  dobierać gar-
derobę tak, że poszczególne 
jej elementy stanowią spójną, 
estetyczną całość.  Mieszka 
sama i samodzielnie dobiera 
swoje ubrania. Wypada wspo-
mnieć o kolejnym, mądrym 
powiedzeniu Magdy: „Mam 
w szafi e to co, ma tam wisieć 
tylko”.

TOMASZ POPADOWSKI
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Moja siostra Anna jest ode 
mnie 6 lat starsza. Od 10 

lat jest szczęśliwą mężatką. 
Nie mieszkamy już razem, ale 
często odwiedza mnie i moją 
mamę. Mogę się do niej zwró-
cić w każdej sprawie, zawsze 
mnie wysłucha i doradzi. Mamy 
dużo wspólnych tematów do 
rozmów: sport, życie rodzinne, 
zdrowe odżywianie, wycieczki 
krajoznawcze i tak dalej. To 
właśnie ona sprawiła, że za-
cząłem chodzić regularnie na 
basen i na codzienne spacery.

Dbałość o zdrowie to podsta-
wa, dlatego dwa razy w roku 
korzystamy wspólnie z zabie-
gów w kriokomorze i dojeżdża-
my do Opola. Przy okazji mamy 
czas na luźne rozmowy. Naszym 
największym zainteresowaniem 
są wspólne wycieczki, podczas 
których poznajemy ciekawe za-
kątki naszego regionu i kraju. 
Siostra bardzo dobrze rozumie 

moje problemy wynikające z 
dysfunkcji organizmu. Moja nie-
pełnosprawność, jak sama przy-
znaje, nauczyła ją zaradności, 
samodzielności i odpowiedzial-
ności. 

Ania jest bardzo dobrze zor-
ganizowana, więc bez trudu 
znajduje czas na wszystko po-
mimo nadmiaru obowiązków 
zawodowych, rodzinnych i zdro-
wotnych. Ma w sobie dużo em-
patii i zrozumienia dla drugiego 
człowieka. Jestem wdzięczny lo-
sowi, że dał mi taką siostrę, któ-
ra od zawsze mnie wspierała, 
opiekowała się mną i była moją 
nauczycielką. Zdaje sobie spra-
wę, że nie każdy ma taką wspa-
niałą siostrę.  Bywa, że mamy 
odmienne poglądy, jednak mimo 
wszystko potrafi my dojść do po-
rozumienia. Jej pogoda ducha 
i życiowy optymizm motywują 
mnie do działania. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Ojciec odgrywa ważną 
rolę w procesie wycho-

wywania dziecka. Pomaga 
młodemu człowiekowi wkra-
czać w świat samodzielno-
ści i niezależności, swoją 
postawą uczy, co jest dobre, 
a co niewłaściwe. Żyjemy w 
czasach, w których liczy się 
władza, pieniądze i poczu-
cie niezależności. Od ojców 
wymaga się, by bardzo cięż-
ko pracowali, zapewniali byt 
swojej rodzinie, byli zaradni 
życiowo i nigdy nie użalali 
się nad sobą. Zatem, czy w 
dzisiejszym świecie łatwo 
jest żyć ojcom z niepełno-
sprawnościami?

Dziecko mając tatę z niepeł-
nosprawnością poznaje jego 
możliwości, ale i bariery, któ-
rych ludzie z niepełnospraw-
nościami doświadczają na co 

dzień. Pomagając rodzicowi 
z dysfunkcją dziecko uczy się 
odpowiedzialności, kształtuje 
wrażliwość i empatię.   

Na przestrzeni lat zmieniło 
się podejście do roli rodzica. 
Dzisiaj nie tylko matki, ale też 
ojcowie zajmują się dziećmi, 
prowadzeniem domu, mogą 
korzystać z prawa do urlopu 
rodzicielskiego. Wdrażane 
są rozmaite udogodnienia 
technologiczne, aby ojciec z 
niepełnosprawnością rucho-
wą mógł na przykład przewi-
jać dziecko. Niemniej jednak 
bycie rodzicem z niepełno-
sprawnością wymaga poko-
nywania różnych trudności. 
Jeszcze trudniej jest, kiedy 
ojciec niepełnosprawny sam 
musi wychowywać swoją po-
ciechę. 

KRYSTIAN CHOLEWA

Lubimy 
razem
wyjeżdżać

Być ojcem

Cieszę się,
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W środę 20 kwietnia idąc 
na przystanek miałam 

małą przygodę. Spotkałam 
psa wilczurka. To była sucz-
ka, która bardzo lubi uciekać 
i wabi się Nera. 

Około godziny siódmej, gdy 
szłam na autobus, zaczepiła 
mnie. Na szczęście nic jej się 
nie stało i trafi ła na mnie. Ja ją 
uratowałam od wypadku. 

Innym razem Nera czekała 
na mnie samotnie w deszczu, 
więc zadzwoniłam najpierw 
do kolegi ojca, żeby powiado-
mić go, że jego piesek lata po 
ulicy. Zjawiła się córka tego 
pana, zabrała suczkę i mnie 
też, bo zaproponowała mi pod-
wiezienie do ośrodka na ulicę 
Pamiątkową. 

W ten sposób odwdzięczy-
li się mnie za uratowanie ich 
psa. Taka sytuacja nie zdarzyła 
się mnie nie po raz pierwszy, 
ale już po raz trzeci. Mam na-
dzieję, że już nigdy ten piesek 
nie ucieknie z domu. Cieszę 
się, że go uratowałam.

IZABELA ALBERTI
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA”
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Głuchoślepota to jedna z 
tych niepełnosprawności, 

które powodują wysoce dotkli-
we konsekwencje dla człowie-
ka. Jednoczesne uszkodzenie 
wzroku i słuchu w większości 
przypadków uniemożliwia ak-
tywność zawodową i społecz-
ną. Osoby głuchoniewidome 
w codziennym funkcjonowa-
niu napotykają szereg barier, 
między innymi w dostępie do 
informacji. Rodzi się zatem 
pytanie: czy z równoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słu-
chu można żyć aktywnie?

Specjaliści z Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi w 
Laskach zwracają uwagę, że 
trudności wynikające z rów-
noczesnej niepełnosprawności 

wzroku i słuchu należy trakto-
wać zupełnie inaczej niż ogra-
niczenia wynikające z pojedyn-
czej tylko dysfunkcji wzroku 
bądź słuchu. W całej Polsce żyje, 
według danych szacunkowych, 
około 8 tysięcy osób głuchonie-
widomych. Najważniejszą dla 
nich kwestią jest bezproblemo-
wa komunikacja z otoczeniem 
co, jak nietrudno się domyślić, 
jest skomplikowane. Żeby za-
pewnić im odpowiednią pomoc, 
trzeba zrozumieć, w jaki spo-
sób funkcjonują i jakie są specy-
fi czne potrzeby tej grupy osób. 

Język migowy jako środek 
komunikacji w ich przypad-
ku się nie sprawdzi, chyba że 
mamy do czynienia z osobą, 
która zachowała resztki wzro-

ku. Zatem jak komunikować się 
z głuchoniewidomymi? Alfabet 
Lorma – to alfabet stworzony 
przez Hieronymusa Lorma w 
XIX wieku. Przeznaczony jest 
dla osób głuchoniewidomych i 
oparty na systemie punktowym 
(linii i znaków dotykowych, któ-
re umieszczane są na dłoni, na 
powierzchni wewnętrznej lub 
zewnętrznej ręki prawej bądź 
lewej). Alfabet ten został upo-
wszechniony w Polsce z inicja-
tywy Towarzystwa Pomocy Głu-
choniewidomym. Dzięki temu 
systemowi komunikacji osoby 
głuchoniewidome mogą wyra-
żać swoje potrzeby i rozmawiać 
z ludźmi. 

Osoby z równoczesną dys-
funkcją wzroku i słuchu mają 

trudności między innymi w 
orientacji przestrzennej, dla-
tego do pomocy im zatrudnia 
się tłumaczy-przewodników. 
Tłumacz-przewodnik to osoba 
widząca i słysząca, posiadają-
ca specjalistyczne przeszkole-
nie w zakresie komunikowania 
się i pracy z ludźmi głucho-
niewidomymi. Dzięki pomocy 
tłumacza-przewodnika mogą 
docierać w różne miejsca i ko-
munikować się z lekarzami, 
urzędnikami czy rehabilitanta-
mi. Mogą również uczestniczyć 
w pracach komisji społecznych, 
brać udział w konferencjach 
czy wykonywać pracę dostoso-
waną do ich potrzeb oraz moż-
liwości.

KRYSTIAN CHOLEWA

13 kwietnia w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w 

Grońsku odbyło się śniada-
nie wielkanocne. Tradycyjne 
potrawy przygotowali uczest-
nicy. Barbara Matys, kierow-
nik WTZ, życzyła radosnych, 
spokojnych świąt wszystkim 
uczestnikom, pracownikom 

Warsztatu oraz zaproszonym 
gościom. 

Było to wspólnie spędzone, 
uroczyste, przedświąteczne 
spotkanie. 

BEATA CICHA 
AURELIA PATALAS

Nie widzieć i nie słyszeć

Dużo radości 
dla wszystkich 
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Jak co roku Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło we Lwówku oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Grońsku ogłosiły konkurs 
na najbardziej pomysłową 
palmę wielkanocną. Konkurs 
miał charakter zdalny (on-li-
ne). 

Uczestnicy zaprzyjaźnio-
nych placówek nadsyłali zdję-
cia palm wykonanych dowolną 
techniką. Fotografi e zamiesz-
czono na Facebooku Warsz-
tatu w Grońsku. Palma z naj-
większą liczbą wyświetleń i 
polubień zdobyła nagrodę pu-
bliczności.

BEATA CICHA 
AURELIA PATALAS 

„Niepełnosprawni - różne 
potrzeby, równe prawa" 

- pod takim hasłem 26 kwiet-
nia w Nowotomyskim Ośrod-
ku Kultury odbyły się obchody 
Międzynarodowego Dnia In-
walidów. W części artystycz-
nej wystąpili uczestnicy WTZ 
Grońsko.

 Prezentując swoje umiejęt-
ności taneczne przedstawili 

taniec do muzyki z fi lmu „Król 
Lew”. Obchodom towarzyszyła 
XXI Powiatowa Wystawa Prac 
Plastycznych Osób z Niepeł-
nosprawnością zorganizowa-
na przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym 
Tomyślu.

BEATA CICHA 
AURELIA PATALAS

Palmy wielkanocne
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Różne potrzeby, równe prawa
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„Taneczne Integracje” w Po-
biedziskim Ośrodku Kul-

tury to doroczna impreza, na 
której zaprzyjaźnione warszta-
ty terapii zajęciowej i środowi-
skowe domy samopomocy pre-
zentują przygotowane własne 
choreografi e taneczne. 

My z WTZ „Promyk” w Ko-
narzewie przygotowania do 
wyjazdu rozpoczęliśmy kilka 
tygodni wcześniej, przed samym 
wydarzeniem, które odbyło się 
28 kwietnia. W pracowni mu-
zyczno-teatralnej ćwiczyliśmy 
układ taneczny w stylu Country. 

Pani Ania z pracowni technik 
różnych pomogła nam stworzyć 
piękne stroje oraz konia, który 
służył jako rekwizyt do naszego 
występu. 

W dniu imprezy bardzo się 
stresowałam pokazem tanecz-
nym, który mieliśmy zaprezen-
tować. Już od rana rozpoczęłam 
przygotowania do występu. Zro-
biłam sobie cudowny makijaż, 
wyciągałam z szafy strój, ka-
pelusz i kowbojskie buty. Przed 
wyjściem przeczesałam jeszcze 
włosy i ruszyłam do busa, który 
po mnie przyjechał. Na miejscu 

przywitały nas ubrane w kow-
bojskim stylu, uśmiechnięte pa-
nie terapeutki. Podarowały nam 
magiczne kowbojskie amulety i 
przedstawiły plan imprezy. 

Gdy wszystkie drużyny już 
dotarły, pani kierownik WTZ w 
Pobiedziskach powitała wszyst-
kich. I zaczęły się pokazy ta-
neczne. Nasza grupa wypadła 
całkiem dobrze. Dostaliśmy 
piękny dyplom, podziękowanie i 
zdjęcia, które zdobią ścianę na-
szej pracowni.

KAMILA GIBKA 
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W KONARZEWIE

Cześć, nazywam się Mikołaj 
Wojtanowski. Mieszkam w 

miasteczku Buk. Mam 25 lat. 
Uczęszczałem do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego z internatem w Zbąszy-
niu. Od 1 lutego jestem uczest-
nikiem Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Promyk” w Otuszu. 

Pierwszego dnia w Warszta-
cie koleżanki i koledzy przyjęli 
mnie bardzo serdecznie. Dziś 
gdy piszę ten artykuł, minęły już 
cztery miesiące w WTZ. Pierw-
szą pracownią, do której trafi -
łem, była pracownia muzycz-
no-teatralna, prowadzona przez 
panią Marię i od razu wziąłem 
udział w próbach do występu z 
okazji dnia św. Walentego. Ko-
lejną pracownią była pracownia 
gospodarstwa domowego, pro-

wadzona przez panią Martę. Po-
magałem w przygotowywaniu 
posiłków, praniu, sprzątaniu. 

Teraz jestem w pracowni 
komputerowej, w której tera-
peutką jest pani Monika. Miałem 
tu okazję napisać ten tekst. Czy-
tam wiadomości w Internecie, 
korzystam z różnych progra-
mów edukacyjnych. Codziennie 
też chodzimy wszyscy na ćwi-
czenia rehabilitacyjne, a później 
jeszcze w ciągu dnia na ćwi-
czenia indywidualne. Pani Asia 
rehabilitantka dba o naszą kon-
dycję każdego dnia. Bardzo lubię 
też karmić nasze zwierzaki czyli 
alpaki i mini kozy. Chcę jeszcze 
przedstawić wam wiersz (bez 
tytułu), który napisałem podczas 
zajęć w pracowni komputero-
wej:

W stylu country
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Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś, 

Miłe popołudnie, nadchodzi kierowca busa.

Już czas pożegnać się.

Ja wiem, że znów się spotkamy,

Więc nie martwcie się rozstaniem, 

Przecież jutro będzie jeszcze jeden nowy dzień

A pani Asia z warsztatów terapii ceramicznej 

z nami jutro spotka się, jak każdego dnia.

MIKOŁAJ WOJTANOWSKI 
UCZESTNIK WTZ „PROMYK” W OTUSZU

Przyjęli mnie serdecznie
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Do historii przeszła kolejna 
edycja międzynarodowego 

biegu charytatywnego „Wings 
for Life World Run”. 8 maja w 
165 krajach na całym świecie 
ponad 161 tysięcy uczestników 
reprezentujących różne na-
rodowości pobiegło dla tych, 
którzy biegać nie mogą. Celem 
było pozyskanie funduszy na 
przeprowadzenie badań nad 
rdzeniem kręgowym. Dzięki 
zaangażowaniu tak wielu pa-
sjonatów biegania udało się 
zebrać aż 4,7 miliona euro. Z 
pomocą osobom ze schorze-
niami rdzenia kręgowego po-
biegli zarówno doświadczeni 
maratończycy jak i amatorzy. 
Udział wzięły również osoby 
na wózkach.

Każdy uczestnik biegu zobo-

wiązany był wpłacić tzw. wpiso-
we, a dochód z opłat startowych 
został w całości przekazany na 
wyżej wymieniony cel. Dlacze-
go badania nad urazami rdzenia 
kręgowego są tak ważne? Po 
pierwsze – urazy rdzenia kręgo-
wego nie należą do rzadkości. W 
znaczącym stopniu przyczynia 
się do tego popularność różnego 
rodzaju sportów ekstremalnych, 
w których coraz częściej dekla-
rujemy udział pragnąc dorów-
nać innym. Także nieodpowie-
dzialne zachowania w wodzie 
w okresie letnim mają wpływ na 
wzrost urazów rdzenia kręgo-
wego. Po drugie – uraz rdzenia 
kręgowego oznacza kosztowną 
diagnostykę i długą rehabilitację. 
Sparaliżowany chory jest w pełni 
zależny od innych osób, ponie-
waż nie ma czucia w nogach, a 
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także – w niektórych przypad-
kach – w ramionach i dłoniach. 
Przeprowadzenie badań nad 
urazami rdzenia kręgowego, a 
następnie wynalezienie metody 
leczenia urazów rdzenia – to 
dwa najważniejsze cele, które 
stawia sobie Fundacja „Wings for 
Life”. 

Punktualnie o 13.00 (o tej sa-
mej godzinie we wszystkich 
miastach poszczególnych kra-
jów, w tym między innymi w Po-
znaniu) wystartował bieg. Cechą 
charakteryzującą to sportowe 
przedsięwzięcie jest fakt, że nie 
ma linii mety. Zamiast niej, 30 
minut po starcie, na trasę wy-
rusza samochód pościgowy i 
wyprzedza biegaczy doganiając 
każdego po kolei. Wśród Pola-

ków najlepsi okazali się Patrycja 
Talar i Dariusz Nożyński. Polce 
udało się przebiec 53 kilometry, 
choć początkowo zakładała, że 
będzie ich mniej, około 30 km. 
Wynik 53,4 kilometra dał jej dru-
gie miejsce na świecie za Niną 
Zariną, która w Kalifornii z apli-
kacją przebiegła 56 kilometrów. 

Patrycja Talar.

Start biegu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

Uskrzydleni 
pomocą innych

Świadomość możliwości po-
prawy sytuacji osób z urazami 
rdzenia kręgowego motywuje o 
wiele bardziej niż możliwość po-
konania biegowego przeciwnika 
i udowodnienia mu swojej siły. 

Osoby, które w tym roku nie 
zdążyły zarejestrować się na 
bieg, będą mogły uczynić to w 
przyszłym roku – dziesiąta edy-
cja „Wings for Life” wystartuje 
7 maja 2023. Zainteresowanie 
biegiem z roku na rok jest ol-
brzymie. W tym roku w samym 
Poznaniu na starcie stanęło bli-
sko 8 tysięcy osób. Szczegółowe 
informacje na temat biegu zna-
leźć można na stronie interne-
towej Fundacji „Wings for Life”: 
https://www.wingsforlifeworl-
drun.com/ Oprac. KK.
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27 kwietnia w naszym 
Warsztacie Terapii Zaję-

ciowej „Promyk” w Konarzewie 
zorganizowaliśmy warsztaty 
ogrodnicze pod hasłem „Od 
ziarenka do rośliny”, na które 
zaprosiliśmy grupę uczniów ze 
Szkoły Specjalnej w Stęszewie. 

Nasze warsztaty ogrodnicze 
rozpoczęliśmy od wzajemnego 
przedstawienia się, poznania 
swoich imion, a także zaintere-
sowań. Spotkania rozpoczęli-
śmy od wspólnej pogadanki na 
temat wysiewu warzyw, sadze-
nia kwiatów, przygotowania od-
powiedniego podłoża, wzrostu 
rośliny, jej budowy, a także skład-
ników niezbędnych do ich wzro-
stu. Zdobytą wiedzę wykorzy-
staliśmy w zadaniach i quizach.

Następnie rozpoczęliśmy 
wysiew sałaty, papryki, pomido-
rów, fasoli, pietruszki, a także 
kwiatów do doniczek. Każdy z 
nas wybrał sobie swoje ulubio-
ne warzywo bądź kwiat, który 
w późniejszym czasie będzie 
pielęgnował i o którego będzie 
dbał. Był również poczęstunek. 
Uczniowie ze szkoły upiekli dla 
nas pyszne ciasta, a uczestnicy 
pracowni gospodarstwa domo-
wego przygotowali dla wszyst-
kich kruche ciasteczka. Wspólny 
poczęstunek były okazją do na-

wiązania bliższych relacji. Na-
stępnie pani Kamila z pracow-
ni fotografi cznej wykonywała 
zdjęcia na pięknym, wiosennym 
tle. Były pamiątką i podziękowa-
niem za udział w ogrodniczych 
zajęciach. 

W części artystycznej grupa 
uczestników z Konarzewa przy-
gotowała krótki układ taneczny 
„Na Dzikim Zachodzie”. Wiola 
zaprezentowała swój ulubio-
ny utwór zespołu „Arka Noego” 
„Mama Królowa”. Swoim wystę-
pem była bardzo podekscytowa-
na. Pomimo niewielkiego stresu i 
tremy, która towarzyszyła naszej 
Wiolce, utwór podobał się tak 
bardzo, że wszyscy brawami po-
prosili o powtórzenie utworu. W 
ostatnim etapie naszego spotka-
nia wykonywaliśmy wiosenne 
kartki, tworząc niepowtarzalne 
i bardzo kreatywne kompozycje. 

Warsztaty zakończyliśmy 
wspólnym podziękowaniem i 
wręczeniem upominków – glice-
rynowych mydełek, wykonanych 
w pracowni technik różnych. To 
był wspaniały dzień pełen wra-
żeń. Cieszymy się, że mogliśmy 
wspólnie spędzić czas.

TERESA HOFFA 
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W KONARZEWIE

Od ziarenka do rośliny
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Wiosnę lubię, bo jest cie-
pło na dworze. Kocham 

tę porę roku, ponieważ w 
ogrodzie rosną kolorowe 
kwiatki i przylatują bociany. 
Uwielbiam wygrzewać się na 
słońcu i patrzeć w niebo. 

Na dworze jest długo jasno 
i można sobie wypić popołu-
dniową kawkę na tarasie lub 
w ogrodzie. Wiosną lubię cho-

dzić na spacery, a szczególnie 
na kijki z naszą ekipą Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy w Śremie. Fajnie się nam 
chodzi, gdy pogoda sprzyja. 
Chodzimy dla przyjemności i 
dla zdrowia. Jesteśmy weseli, 
uśmiechnięci i radośni. Dużo 
rozmawiamy i żartujemy.

MICHAŁ WOJTCZAK
UCZESTNIK ŚDS W ŚREMIE

22 kwietnia setki milio-
nów ludzi na całym 

świecie świętowały Świato-
wy Dzień Ziemi. Każdy na 
świecie, bez znaczenia na 
kolor skóry czy jaką wyzna-
je religię, żyje na tej samej 
planecie, która jest naszym 
wspólnym domem. 

Jak nas uczyły nasze mamy, 

o dom trzeba dbać. Dlatego 
segregujmy śmieci, używaj-
my mniej plastiku, szanujmy 
wodę. Tak naprawdę tylko od 
nas zależy, jak długo będzie-
my mogli korzystać z dobro-
dziejstw naszej Ziemi. 

Chciałabym zadedykować 
swój wiersz dla naszego domu 
Ziemi:
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Kocham 
wiosnę

Ziemia –

MATKA ZIEMIA
Moja Ty kochana, 

to na Twoim łonie przyszłam na świat. Dzięki Tobie oddycham, 

korzystam z całego bogactwa, 

które tak bezinteresownie mi dajesz. Moja Ty miłości, 

Twa niezwykła uroda 

onieśmiela mnie o każdej porze dnia i nocy, 

wiosną, jesienią, zimą czy latem. Lecz nadszedł taki dzień, 

gdy zobaczyłam, 

że Ty jesteś chora. 

Gaśniesz, bo to ja Cię truję. 

Matko, błagam nie umieraj, 

wybacz mi tę moją bezmyślność. 

Obiecuję, już nie będę, 

zrobię wszystko byś wyzdrowiała.                           

Wybacz mi, wybacz, bo przecież kocham Cię.

           NATALIA KALINOWSKA 
           UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” W OTUSZU
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nasz wspólny dom
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Chemia kojarzy się z przed-
miotem nauczania re-

alizowanym w szkole. Jest 
to ważna dziedzina nauki, 
dzięki której dowiadujemy się 
o zachodzących związkach 
między różnymi substancja-
mi. Wielu czytelników nasze-
go miesięcznika z pewnością 
kojarzy z lekcji chemii ważną 
zasadę: „Pamiętaj chemiku 
młody, wlewaj zawsze kwas 
do wody!”. Połączenie kwasu 
i wody w odwrotnej kolejno-
ści może doprowadzić do nie-
bezpieczeństwa.

W szkolnych laboratoriach 
chemicznych młodzi ludzie 
pozyskują wiedzę dotyczącą 
roztworów i kwasów, a także 
dowiadują się jak je bezpiecz-
nie rozcieńczać. Chemia to 
również nauka przyrodnicza 
oparta na badaniach ekspery-
mentalnych. Ma duże zasto-
sowanie przede wszystkim w 
medycynie, gdyż za pośrednic-
twem ciężkiej pracy naukow-

ców powstają leki na różne 
schorzenia. Chemia ma za-
stosowanie także w przemyśle 
kosmetycznym, w rolnictwie i 
w sadownictwie. 

Wykonując eksperymenty 
chemiczne należy zachować 
szczególną ostrożność. Przede 
wszystkim założyć okulary, 
maskę i kombinezon, na przy-
kład kiedy przeprowadzamy 
opryski w ogrodzie.  Ma to na 
celu ochronę naszego organi-
zmu, w szczególności układu 
oddechowego i pokarmowe-
go, a także wrażliwych miejsc 
skóry i oczu. Jeżeli na produk-
tach znajduje się oznaczenie 
w czerwonej obwódce, należy 
zwrócić szczególną uwagę 
i trzymać je poza zasięgiem 
dzieci. Nauka chemii może być 
pasją, kiedy zajęcia są prowa-
dzone ciekawie oraz przy za-
angażowaniu uczniów w pro-
wadzone eksperymenty.

KRYSTIAN CHOLEWA

30 kwietnia wybrałem się 
na majówkę do miej-

scowości Głuchołazy. Mo-
głem zaczerpnąć świeżego 
powietrza i zebrać siły na 
kolejne dni. Takie wyjazdy są 
dla mnie ważną formą rehabi-
litacji. Podczas wypraw dbam 
o rekreację ruchową. Prze-
chadzałem się wzdłuż rzeki 
Biała Głuchołaska. Na szla-
ku znajdowały się ławeczki, 
dzięki którym mogłem sobie 
odpocząć, posłuchać śpiewu 
ptaków i cieszyć się wolną 
sobotą na łonie natury. 

Dawniej w tej miejscowości 
znajdowała się kopalnia, gdzie 
wydobywano złoto. Do dzisiaj 
jest tam sztolnia. To wyrobisko 
o małym przekroju poprzecz-
nym, drążone w górotworze ze 
zbocza góry, poziomo lub pod 

niewielkim wzniosem w głąb 
góry do złóż kopaliny użytecz-
nej. Obecnie jest zamknięta ze 
względów bezpieczeństwa. 

Przechadzając się zoba-
czyłem w oddali Instytut Dy-
daktyczno-Naukowy im. Vin-
cenza Priessnitza – Ośrodek 
Formacyjno-Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy.  Natomiast na 
Wzgórzu Chrobrego znajduje 
się panorama miasta, gdzie za 
pomocą teleskopu mogłem po-
dziwiać urokliwie zakątki oko-
licy na pograniczu polsko-cze-
skim. Bardzo lubię wycieczki 
jednodniowe, a to dlatego, że 
są spontaniczne, krótkie, nie-
męczące i nie obciążają zbyt-
nio mojego budżetu domowe-
go.  

KRYSTIAN CHOLEWA

Moja 
wiosenna
wyprawa

Ciekawie
i z pasją
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Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Dusz-

nikach przygotowywali się 
do majówki. Obejrzeli krótki 
fi lmik i prezentację na temat 

Święta Konstytucji 3 Maja 
oraz odświeżyli wiadomości 
o Polsce i jej historii. W swo-
ich pracowniach pracowali 
nad wykonaniem małych fl ag. 

Ważnym akcentem było 
zawieszenie dużej fl agi przed 
budynkiem i odśpiewanie 
hymnu Polski. W pracowni 
gospodarstwa domowego po-

wstały słodkie muffi  nki, które 
umiliły odświętną kawę.

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY 
INSTRUKTOR TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ 

Majowa fl aga nad WTZ
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Napisałam krótki poradnik, 
który może pomóc oso-

bom ze słabym wzrokiem. Po-
staram się pisać częściej takie 
porady. Sama nie widzę, ale na 
przykład słucham dany tekst 
dzięki syntezatorowi mowy. 
Piszę też na klawiaturze kom-
putera dzięki brajlowskim na-
klejkom.

Mam naklejone na klawiatu-
rze brajlowskie litery, dzięki któ-

rym łatwiej jest ogarnąć pisanie. 
Takie specjalne naklejki można 
nabyć osobiście lub przez Inter-
net w fi rmach ze sprzętem dla 
osób niewidomych. Na opako-
wania od płyt stosuję brajlowski 
papier i taśmę klejącą, z czego 
robię sobie opis, co zawiera 
dana płyta CD. Podobnie czy-
nię z płytami umieszczonymi 
w etui, dzięki czemu wiem, co 
mam pod ręką. „Pendrajwy” 

można odróżniać po kształcie, 
wielkości, materiale – najlepiej, 
by były z różnych, wybranych 
fi rm. Można też na nich umie-
ścić niewielkie naklejki dzięki, 
czemu będzie wiadomo, jak je 
wkładać do sprzętu. 

Kosmetyki kupuję z różnych 
fi rm, bo różnią się opakowa-
niami. Staram się, by nie było 
wśród nich tych szklanych, 
bo one są dla osób ze słabym 

Grupa osób z niepełno-
sprawnościami z terenu 

województwa opolskiego 
wzięła udział w obchodach 
Dnia Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, 
który przypada dorocznie 5 
maja. To święto ważne dla 
wszystkich, nie tylko dla osób 
i rodzin z niepełnosprawno-
ściami, ale także – a może w 
szczególności – dla tych, któ-
rzy uczą się je akceptować i 
rozumieć ich potrzeby. 

Organizatorem pikniku inte-
gracyjnego był Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 

w Głogówku. Udział wzięły 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną uczęszczające 
do warsztatów terapii zajęcio-
wej i środowiskowych domów 
samopomocy, uczniowie szkół 
specjalnych, podopieczni spe-
cjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, ich opie-
kunowie, terapeuci i rodzice. 
Celem przedsięwzięcia – jak 
poinformował w interneto-
wych mediach dyrektor SOS-W 
w Głogówku Marek Muszyński 
– była integracja, dobra zaba-
wa, ukazanie talentów twór-
czych, zdolności i możliwości 

osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Grupa ta, mimo 
coraz szerzej upowszechnia-
nej zasady równości i tole-
rancji wobec każdego czło-
wieka, wciąż narażona jest na 
stygmatyzację i wykluczenie, 
zwłaszcza w obszarze aktyw-
ności zawodowej oraz nieza-
leżnego życia. 

Potrzebę niezależności osób 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną i okazywania im ak-
ceptacji akcentował w swoim 
wystąpieniu także Piotr Bujak, 
burmistrz Głogówka, który ob-
jął to wydarzenie patronatem 

Akceptować 
– nie wykluczać

Moje dobre rady 
wzrokiem bardzo niebezpiecz-
ne. Upadając mogą spowodo-
wać wiele kłopotów, a dzięki 
plastikom i metalowym opako-
waniom tego unikniemy. Warto 
też kupić w markecie na przy-
kład mówiący aparat do mierze-
nia ciśnienia, który służy mi już 
trzeci rok. Odzież nabywam w 
różnych, wybranych miejscach, 
bo rozpoznaję jej jakość przez 
dotyk, najlepiej, jeśli zawiera 
koraliki lub hafty. Czasem korzy-
stam z pomocy osób widzących, 
zawsze serdecznie za dobro in-
nych dziękuję. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU

honorowym. Samorządowiec 
zaznaczył, że takie wydarze-
nia są niezbędne do właściwe-
go rozumienia specyfi cznych 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, gdyż po-
magają szerzej otwierać oczy 
na zainteresowania i pasje 
tych osób, a także na spojrze-
nie pod zupełnie innym kątem 
aniżeli może to wynikać ze 
stereotypu. 

To pierwsze tego typu wy-
darzenie, które zostało zorga-
nizowane w powiecie prudnic-
kim, ale na pewno nie ostatnie. 
Kolorowy przemarsz i szereg 
atrakcji, jakie mu towarzyszy-
ły, bez wątpienia pozostaną na 
dłużej w pamięci uczestników. 
Organizacja wydarzenia zo-
stała dofi nansowana ze środ-
ków Powiatu Prudnickiego. 
Wsparło Centrum Kultury w 
Głogówku i Olimpiady Specjal-
ne Polska. Patronat medialny 
objęli: TVP 3, Radio Opole i Ty-
godnik Prudnicki. 

KRYSTIAN CHOLEWA
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Gdybym dodawała podtytuły 
poszczególnym odcinkom 

moich zwierzeń, ten brzmiał-
by: „Czy to już szczyt?”. Od ja-
kiegoś czasu nie mam uczucia 
mozolnej wspinaczki, okraszo-
nej od czasu do czasu biegiem 
pod górę. Idę po płaskim tere-
nie, dosyć kamienistym. Jest 
rozległy, nie widać kresu. Gdy 
nuży mnie wędrówka, odpo-
czywam w małych cienistych 
zakątkach z ciepłym piaskiem, 
których dawniej nie znałam. 
Zatrzymuję się w nich bez lęku, 
bez Marka, moich przyjaciół 
i rodziny. Sama, spokojna i 
bezpieczna. Może tu właśnie 
chciałam dojść idąc pod górę, 
a oni tylko mi w tym pomogli? 

Całe życie myślałam, że szu-
kam aprobaty innych, a tak na-
prawdę – szukałam siebie. W 
oczach ludzi chciałam dostrzec 
akceptację, której dla siebie nie 
miałam. Zawsze pociągała mnie 
fi lozofi a Wschodu: dążenie do 
spokoju, życie tu i teraz, zgoda 
na życiowe okoliczności zamiast 
walki z nimi. Taka czasem je-
stem w moich cienistych zakąt-
kach. Szkoda, że tak rzadko. 

Miałam już nie pisać o mamie 
Marka, bo jestem zmęczona tym 
tematem. A może nie zmęczona 
tylko przestraszona uczuciami, 
które czasem ze mnie wypły-
wają. Po okresie starania się o 
jej aprobatę zaczęłam dopusz-
czać do siebie to, że mam pra-
wo jej nie lubić, może mnie ona 
denerwować, a nawet budzić 
wściekłość. Nie chciałam tego 
pokazywać, by nie sprawiać 
przykrości Markowi. 

Powiecie, że to odwieczna 
rywalizacja teściowej i synowej. 
Pewnie tak. Przestałam jednak 
udawać sympatię wobec niej, 
unikam kontaktów a ona wi-
dząc, że nie może mną rządzić 
jak resztą rodziny też mniej ha-
muje się w pokazywaniu anty-
patii. 

Wypowiedziała się negatyw-
nie o psychologach w mojej 
obecności. Przestraszyłam się 
zimnej złości, która mnie ogar-
nęła i myśli, że chciałabym, żeby 
jego matki nie było, żeby znik-
nęła, ale zaraz pomyślałam o 
Marku, że przecież on ją kocha. 
Może zabolało to, iż wiem, że 
naprawdę taka jestem jak ona 
mówi? Jakbym się czuła wie-
dząc, że ktoś marzy, żeby mnie 
nie było? Myślę, że i ja stawałam 
czasem na drodze ludziom, któ-

rzy chcieli bym rozpłynęła się w 
powietrzu. Piszę to, by usprawie-
dliwić się z uczuć, jakie przyszły 
na myśl o mamie Marka? Pew-
nie tak, bo te sytuacje tak bardzo 
podobne nie były. 

Gdy 20 lat temu zakochałam 
się z wzajemnością w mężu bli-
skiej koleżanki, czy miała prawo 
mnie nienawidzić i życzyć mi 
śmierci? Myślę, że tak, choć gdy 
wykrzykiwała całą złość na mnie 
uważałam, że to niesprawiedli-
we, bo uczucie między mną a jej 
mężem pozostało platoniczne. 
Ja czułam się prawie bohaterką, 
a odkryła nasze smsy, gdy to ja 
zdecydowałam więcej się z nim 
nie kontaktować. Ale przecież to 
pozostawiło zdradę w ich mał-
żeństwie – zdradę emocjonalną. 

Często zastanawiam się 
skąd tyle we mnie nienawiści 
do mamy Marka? Początkowo 
myślałam, że chodzi o zwykłą 
zazdrość o uwagę, opiekę, mi-
łość. Później jednak uświado-
miłam sobie, że to ona była w 
moim życiu pierwszą osobą, 
która jawnie, złośliwie okazywa-
ła mi swoją nieakceptację. Nie 
pomogły na te emocje godziny 
rozmów z terapeutą, że ona ata-
kuje mnie z lęku, że odsunę od 
niej Marka, z kompleksów: że ja 
pani z miasta z doktoratem, ona, 
kobieta z pola po podstawówce, 
która wysłowić się nie umie. 

O co my obie walczymy? 
Może jesteśmy do siebie bardziej 
podobne niż byśmy chciały? Że 
tak naprawdę chodzi nie tyle o 
Marka, co o poczucie wartości 
i władzy? I co z tych wszystkich 
„mądrych” wywodów? Chwilami 
cała ta dziwna złość na nią roz-
pływa się i widzę ją jakby praw-
dziwą, normalnie z nią rozma-
wiam. Potem wychodzą jakieś 
demony przeszłości, napędzane 
brakiem poczucia wartości i wi-
dzę ją zupełnie inaczej – jak za-
grażającą mojemu życiu bestię. 

Znowu wspominam mojego 
terapeutę, z którym dużo roz-
mawialiśmy o akceptacji ogra-
niczeń. „Musi się pani pogodzić 
z tym, że nie jest pani doskonała 
i uwierzyć, że taką niedoskona-
łą można panią kochać. Wtedy 
kończy się udawanie, a zaczy-
na bycie sobą” – powiedział mi. 
Udawanie mniej niepełnospraw-
nego, niż jesteśmy, zawsze koń-
czy się porażką. 

Ale też trzeba korzystać z 
tych chwil trudno defi niowalnej 
normalności: przypływu energii, 

Codziennie pod górę(34)

spokoju, uważności, akceptacji 
wszystkiego. W takich chwilach 
dzwonię do mamy Marka za-
pytać, jak zdrowie. Nie z sym-
patii, ale z szacunku i z miłości 
do Marka. Wtedy zagaduję też 
do starszej, nielubianej sąsiadki 
z parteru i robię różne rzeczy, 
które w gorszych okresach mo-
jej schizoafektywnej choroby są 
dla mnie wręcz niemożliwe. Gdy 
lepiej się czuję, coraz mniej boję 
się wyrazić sprzecznej czy nie-
wygodnej opinii, narazić się na 
czyjąś złość.

Któregoś wieczoru Marek po-
wiedział mi, że odezwał się do 
niego nielubiany przeze mnie 
kolega. Nielubiany, bo chwalił 
się swoimi przekrętami w pracy 
i często kłamał. Dziwiłam się, że 
Marek spotyka się z taką osobą, 
ale powiedziałam mu, że ja tego 
Piotrka nie lubię, lecz to on sam 
wybiera sobie kolegów, więc je-
śli chce się z nim spotykać, może 
robić to poza naszym domem. 
Po tej obecnej wiadomości od 
Piotrka od razu powiedziałam: 
„Skarbie, jeślibyście chcieli po-
gadać, to nie u nas”. No i jak 
to teraz młodzi mówią, Marek 
„walnął focha” i poszedł spać bez 
czułego jak zwykle „dobranoc”. 

Po co o tym przypominałam? 
Bo znam Marka. Choć kolega 
nie odzywał się chyba rok i znik-
nął jak pożyczył pieniądze, Mar-
kowi nie będzie przeszkadzało, 
by zwyczajnie go traktować. 
Wolałam więc uprzedzić fakty. 
Przykro mi było od tego focha 
Marka? Trochę tak, ale już zu-
pełnie inaczej jak dawniej. Kilka 
razy w życiu były takie sytuacje, 
że obrażony nie odzywał się do 
mnie, a wtedy miałam wrażenie, 
że wali się mój świat. Teraz co-
raz bardziej czuję, że można być 

na kogoś złym i dalej go kochać. 
Dla Was to oczywiste? Dla mnie 
przez kilkadziesiąt lat nie było. 

Złości mnie i drażni, że mimo 
wielu zmian ciągle moje życie 
obraca się wokół niego. Pewnie 
jak zwykle przesadzam, bo gdy 
się kogoś kocha, to przecież my-
śli się o nim i analizuje jego za-
chowania, ale ja jestem tym już 
tak zmęczona. Czasem chcia-
łabym pozbyć się go z moich 
myśli i życia. Ale potem zaraz 
przychodzi strach, że on też tak 
czasem myśli, iż jestem dla nie-
go obciążeniem? Znowu słyszę 
w głowie mojego terapeutę: „…
mamy prawo czasem mieć dość 
osoby, którą kochamy”. Lepszy 
w głowie głos terapeuty niż inne 
głosy. 

Odczuwam niepokój, że Ma-
rek idzie na siedmiodniowy 
urlop. Nuda, nuda, znużenie, 
zniecierpliwienie, złość, smu-
tek – tak niestety wygląda nasz 
wspólny dłuższy pobyt. Wiem, 
że w wielu związkach jest po-
dobnie. Mimo wszystko czuję, że 
to głupie, że najlepiej lubię, gdy 
on jest w pracy i czasem pisze-
my do siebie czułe i żartobliwe 
smsy albo gdy zasypia w domu 
na kanapie, a ja oglądam telewi-
zję i cieszę się, że jest blisko. 

Dziwne jest to wszystko, ale 
może tym razem na urlopie bę-
dzie inaczej? Boję się strasznie, 
że Marek kiedyś znajdzie jeden z 
moich pisanych dla was tekstów 
w czasopiśmie czy na kompute-
rze. Czy potrafi łby mnie zrozu-
mieć? Uzna to za zdradę? Czy 
ja wybaczyłabym, gdybym takie 
rzeczy przeczytała o sobie? Ale 
co ma być to będzie. Nie trzy-
mam czasopism na wierzchu, 
nie zostawiam otwartych pli-
ków. S.A.
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Bardziej samodzielni
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W warsztacie terapii zaję-
ciowej uczą się wyko-

nywania czynności przydat-
nych w codziennym życiu, 
nawiązują relacje z ludźmi, 
rozwijają zdolności artystycz-
ne, a także przygotowują się 
do podjęcia pracy. W pracow-
ni gospodarstwa domowego 
uczą się gotować, w pracowni 
stolarskiej rzeźbią i tworzą w 
drewnie, a w pracowni ogrod-
niczej dowiadują się, w jaki 
sposób pielęgnować rośli-
ny oraz jak dbać o ogród, by 
urzekał pięknem o każdej po-
rze roku. To zaledwie wybra-
ne przykłady działań terapeu-
tycznych w tych placówkach, 
gdyż jest ich o wiele więcej.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
im. Jana Pawła II w Tarnowie 
prowadzony przez Fundację 
Rozwoju Edukacji, Pracy i In-
tegracji „REPI” działa od 16 
lat. Prowadzi codzienną reha-
bilitację i terapię dla 45 osób 
z różnymi niepełnospraw-
nościami. Od dwóch lat pro-
wadzone są także, trwające 
dwa dni w tygodniu, zajęcia 
klubowe przeznaczone dla 6 
kandydatów do warsztatu oraz 
dla tych uczestników, którzy 
odeszli z warsztatu do pracy. 
WTZ im. Jana Pawła II aktywi-
zuje osoby z niepełną spraw-
nością w pracowniach: terapii 
psychologicznej, rehabilitacji 
układu ruchu, form użytko-
wych, gospodarstwa domo-
wego, biżuterii artystycznej, 
podtrzymywania umiejętności 
edukacyjnych, tworzenia kar-
tek okolicznościowych, upo-
minków artystycznych, ręko-
dzieła artystycznego, obróbki 
laserowej, drewna i ceramiki. 
Uczestnicy biorą także udział 
w rehabilitacji w wodzie, cho-

reoterapii, trenują pływanie na 
basenie i wspinaczkę sportową 
na ścianie wspinaczkowej. Re-
habilitacja społeczna prowa-
dzona jest w kinach, teatrze, 
w czasie różnych wydarzeń, 
które organizuje, współorga-
nizuje Warsztat i bierze w nich 
udział. Uczestnicy wyjeżdżają 
na wycieczki jedno i kilkudnio-
we. 

WTZ im. Jana Pawła II jest 
jednym z 72 warsztatów terapii 
zajęciowej w całej Polsce, któ-
re będą testowały „Standardy 
funkcjonowania warsztatów 
terapii zajęciowej”. Standardy 
to opracowane regulacje, które 
mają zwiększyć skuteczność 
działalności warsztatów – wię-
cej osób z niepełnosprawno-
ściami ma podejmować za-
trudnienie. 

W Polsce działa 702 warsz-
taty terapii zajęciowej, w któ-
rych prowadzona jest terapia 
i rehabilitacja około 26 tysięcy 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Celem działalności warsz-
tatów jest nauka samodziel-
ności i zaradności osobistej, 
integracja i aktywizacja spo-
łeczna oraz aktywizacja zawo-
dowa i podjęcie zatrudnienia. 
W Małopolsce działa 49 WTZ, 
a standard testowało będzie 
7, w tym jeden z subregionu 
tarnowskiego województwa 
małopolskiego – właśnie wy-
żej wymieniony WTZ im. Jana 
Pawła II w Tarnowie. 

– „Standardy funkcjonowa-
nia warsztatów terapii zaję-
ciowej” to dokument, który 
ma wprowadzić jednakowe 
oczekiwania w stosunku do 
wszystkich 720 warsztatów 
terapii zajęciowej w Polsce 
– mówi Tomasz Eliasz War-

dzięki WTZ
dzała, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej im. Jana 
Pawła II i prezes zarządu 
Fundacji „REPI”. – Nie będzie 
to proste zadanie, ponieważ 
warsztaty działają w różnych 
środowiskach z uczestnikami 
o różnych możliwościach. W 
aktywizacji zawodowej wię-
cej mogą zdziałać warsztaty z 
miast niż z terenów wiejskich. 

Standardy mają dopro-
wadzić do zmodyfi kowania 
działalności warsztatów, aby 
zrealizować zakładany w stra-
tegii na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami na lata 2021-
2030 poziom samodzielności, 
a przede wszystkim zatrud-
nienia osób z niepełnospraw-
nościami. Wymagania strategii 
są wysokie i wymagają zmian 
systemu wsparcia społeczne-
go, systemu orzekania, syste-
mów rentowych, które to mają 
sprzyjać podejmowaniu za-
trudnienia przez osoby z nie-
pełnosprawnościami.

– Dostrzegam większą sa-
modzielność i zaradność syna 
w codziennym funkcjono-
waniu. Marcin dzięki syste-
matycznym zajęciom stał się 

bardziej samodzielny. Nabyte 
umiejętności potrafi  wykorzy-
stać w domu – chętnie poma-
ga w kuchni, przy pracach w 
ogrodzie i w gospodarstwie. 
Częściej garnie się do pracy i 
pomocy – mówi Anna Mache-
ta, matka jednego z uczestni-
ków WTZ im. Jana Pawła II w 
Tarnowie. 

Macheta patrzy trochę z 
przerażeniem o przyszłość 
syna i możliwości spełnienia 
przez niego wymagań. Boi 
się, że zakładany, tak wysoki 
wskaźnik zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami część 
z nich wykluczy z procesu re-
habilitacji i terapii, który jest 
skuteczny. 

Pracownicy WTZ im. Jana 
Pawła II w Tarnowie są świa-
domi zmian wprowadzanych 
standardami. Mają jednak 
nadzieję, że zapewnienia do-
tyczące pilotażu pozostaną w 
mocy i jeśli okaże się, że zało-
żenia standardów są niereali-
styczne, to nie będą wprowa-
dzane w pełnym zakresie i nie 
ucierpią na tym uczestnicy ani 
ich opiekunowie. NA.
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Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Dusz-

nikach zaprezentowali się w 
„Tańcu z kapeluszami” i zdo-
byli II miejsce. Wystąpili w 
ramach „IV Przeglądu Małych 
Form Tanecznych Osób z Nie-
pełnosprawnością”, który ma 
charakter online. 

Wydarzenie polegało na 
nagraniu fi lmiku z występu i 
przesłaniu go na konkurs. Do 
udziału zaprosiło Polskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Grodzisku Wiel-
kopolskim, które prowadzi 
Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Tancerzy przygotowała Mag-
dalena Kluj – instruktor terapii 
muzyczno-ruchowej.

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY 
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

9 maja uroczyście otwarto 
Park Samodzielności. W 

Osadzie Janaszkowo (Wąsosze, 
gmina Ślesin) na wyrównanym 
gruncie stanęły urządzenia, 
które imitują przeszkody – kra-
wężniki, schody, nierówności. 
Z podobnymi barierami w co-
dziennym życiu spotykają się 
osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich. 

– Już dawno planowaliśmy 
stworzenie miejsca pod chmur-
ką, gdzie osoby z niepełno-
sprawnościami nauczą się bez-
piecznie pokonywać przeszkody. 
Dzięki darowiźnie od Fundacji 
ORLEN sfi nansowaliśmy zakup 
urządzeń i wyrównanie terenu – 
podkreśla Zuzanna Janaszek-
Maciaszek, prezes Fundacji im. 
Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ. – Przed nami jeszcze spo-

ra inwestycja. Musimy wykonać 
powierzchnię pod urządzenia. 
I tutaj mój apel do wszystkich, 
którzy mogliby i chcieli pomóc 
w tej kwestii. 

W Parku Samodzielności 
będą też odbywały się treningi 
dla osób pełnosprawnych – asy-
stentów i wolontariuszy, którzy 
muszą wiedzieć jak pomagać 
osobom poruszającym się na 

wózkach pokonywać przeszko-
dy w terenie. 

Osoby zainteresowane wspie-
raniem działań Fundacji PODAJ 
DALEJ proszone są o e-mail: 
kontakt@podajdalej.org.pl lub 
telefon 63-211-22-19. „W Funda-
cji PODAJ DALEJ nauczymy Cię 
czerpać radość z pomagania!”. 

Więcej informacji na www.
OsadaJanaszkowo.pl NA. 

Tańcząc z kapeluszami
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29 kwietnia uczestnicy, 
terapeuci i pracownicy 

naszego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Czeszewie wy-
brali się autokarem na wy-
cieczkę do Mosiny i Kórnika. 
Najpierw zwiedzili Wielko-

Cudowne magnolie
ślony wtedy jako prawdziwe 
muzeum form polodowcowych 
i żywe muzeum przyrody. 

W 1957 roku Wielkopolski 
Park Narodowy został po-
szerzony, obejmujący obszar 
7584,93 ha., w tym 18 obsza-
rów pod ścisłą ochroną o po-
wierzchni 260 ha. Położony 
jest nad rzeką Wartą, na połu-
dnie od Poznania, w trójkącie 
miast Luboń, Stęszew i Mosi-
na. Są tam różne okazy drzew, 
krzewów i roślin. 

Z Mosiny wycieczkowicze 
pojechali do Kórnika. Tu zwie-
dzili arboretum – ogród den-
drologiczny. Jest to miejsce, 
gdzie kolekcjonuje się różne 
drzewa i krzewy, przeważnie 
prowadzi się tam badania nad 
roślinami. Tu także podziwiali 
pięknie kwitnące o tej porze 
magnolie. Chociaż ja tam nie 
byłem z powodu stanu zdro-
wia, ale wiem od uczestników, 
że było wesoło i piknikowo. Po-
goda sprzyjała, bo w tym dniu 
było piękne słońce. 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

Z
S
O

polski Park Narodowy koło 
Mosiny. 

Tu przejechali się drezyna-
mi; były to wagoniki szynowe 
o napędzie ręcznym i nożnym, 
którymi można zwiedzać las. 
Tu także nasi wycieczkowicze 
zatrzymali się na piknik, było 
ognisko i kiełbaska. Wielko-
polski Park Narodowy został 
założony przed drugą wojną 
światową przez prof. Adama 
Wodziczko, inicjatora powsta-
nia parku. Był to obszar okre-
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– To gdzie jest ten pawilon 
E? – spytał Mateusz.

– Na lewo. Ja pokażę – nie-
spodziewanie zapropono-
wała całkiem uprzejmie. Wy-
szła zza barierki i drobnym 
krokiem poprowadziła ich 
przed barak. Za rogiem po-
kazała ręką. – Tam, zaraz za 
tamtym pawilonem – powie-
działa. Miała na myśli ostat-
ni barak prawie cały skryty 
między drzewami. – Ale sa-
mochodem tam nie dojadą.

– Nie szkodzi, damy sobie 
radę – oświadczył Mateusz.

– Będą musieli jak inni… – 
odrzekła kobieta – dyrdać na 
piechtę.

– Samochód można tu zo-
stawić? 

– Można, czemu nie – zgo-
dziła się i zaraz dodała: – A 
w następny raz niech przy-
jeżdżają w czas. Nikt specjal-
nie nie będzie obsługiwał.

– Leśna poetka – bąknął 
pod nosem Mateusz. – Dzię-
kujemy! – zawołał, gdy ko-
bieta już dreptała z powro-
tem.

Ścieżka, którą ruszyli, bie-
gła wzdłuż następnego ba-
raku ustawionego w głębi. 
Szerokością dopasowana 
do rozstawu kół wózka była 
wygodnym traktem dla Hu-
berta. Teraz on wyprzedzał 
ojca objuczonego dwiema 
pokaźnymi torbami. To nad 
nimi poprzedniego dnia, kie-
dy Helena pomagała mu się 
pakować, toczone były targi 
i trwało przekonywanie, co 
będzie potrzebne i powin-
no się w nich znaleźć, a co 
niekoniecznie. Dla Huberta 
najważniejsze były przybo-
ry toaletowe i te zapakował 
pierwsze. Co do reszty, to 
nie był zdecydowany. Helena 
musiała przejąć inicjatywę i 
przekonywać go, że równie 
istotnych jest sześć zmian 
bielizny, osiem par skarpet, 
dres do ćwiczeń i jeszcze 
jeden na wszelki wypadek, 
gdyby z tamtym coś się sta-
ło, kilka koszul i koszulek 
na różne typy pogody, dwa 
swetry, w tym jeden gruby, 
wełniany, sportowe obuwie 
na zmianę i wiatrochron. 
Ponadto dziewięć ręczników 
frotté i tyleż ściereczek, ku-

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG Szczygieł(47)

bek i grzałka, i sztućce, do 
których przyzwyczaił rękę, 
i jeszcze puszka kawy „Inki” 
oraz cukier i jedne lekkie 
pantofl e. Pewnie niezbęd-
nych okazałoby się znacznie 
więcej rzeczy, gdyby się tor-
by już po brzegi nie wypeł-
niły. Sam na koniec wybrał 
sobie dwie książki, które 
razem z piórem, papeterią i 
przelanym do niewielkiej bu-
teleczki atramentem włożył 
do mniejszej, podręcznej sa-
kwy. Przez nocny ból i spo-
wodowane nim zmęczenie, 
a trochę także przez własne 
gapiostwo, o mało nie zosta-
wiłby szyn stabilizujących. 
W ostatniej chwili, kiedy Ma-
teusz już przekręcił klucz w 
stacyjce, Helena sobie o nich 
przypomniała. 

Koła wózka toczyły się 
gładko i Hubert musiał 
przyznać, że asfaltowa na-
wierzchnia, na pierwszy 
rzut oka kiepskiej jakości, 
była najlepszą i najwygod-
niejszą ze wszystkich. Tu 
wystarczyło, że odpychał 
się nogami, by płynnie su-
nąć do przodu. Przejeżdża-
jąc wzdłuż baraku, spojrzał 
w mijane okna. Za słojami, 
w których pleśniały resztki 
kompotów, i zbiorowiskiem 
szklanek z niedopitą kawą 
i sterczącymi łyżkami znaj-
dowały się wnętrza, mimo 
jeszcze widnej godziny spo-
wite światłem słabych ża-
rówek, niemal gęstym spod 
gazetowych kloszy. Tam, 
w półmroku, ciasno jedno 
obok drugiego stały łóżka 
stare, już nigdzie nieuży-
wane, z odrapanych rurek, 
miejscami pokryte rdzą. Na 
niektórych leżeli nierucho-
mi ludzie, bladzi, zniszcze-
ni, samotni. Chyba nie spa-
li, choć wyglądali jak bez 
ducha. Rozkopane, zatęchłe 
barłogi, wszędzie porozwie-
szana odzież, pognieciona 
i brudna, oraz poplamione 
koce i ręczniki zdawały się 
cuchnąć przez zakurzone 
szyby. Tak samo jak wala-
jące się na stołach z drew-
nianych desek napoczęte 
konserwy i niedojedzone ka-
wałki pieczywa. Łażące po 
wszystkim muchy miały się 
tu chyba najlepiej. Patrzył na 
to dość bezmyślnie, gdy rap-

tem odwrócił głowę, jakby 
chciał uciec, jakby nagle wy-
straszył się, że któreś z tych 
pomieszczeń wessie go w 
swoją stęchliznę niczym pu-
łapka na nieszczęśników, że 
przyklei się do tej nędzy jak 
nieostrożny żuk do zgniłe-
go grzyba. Przyśpieszył i ze 
skurczem w żołądku szybko 
minął dwa ostatnie okna, już 
nie zaglądając do środka. 

Na froncie ostatniego ba-
raku, za którym miał znajdo-
wać się ten z oznaczeniem 
E, widniał napis KINO. Nie 
był on wyższy od pozosta-
łych, a jedynie szerszy i tak 
jak inne zniszczony ze sta-
rości.

– Spójrz, Hubercie – po-
wiedział Mateusz, pokazując 
napis.

– Właśnie – odparł. – Kino, 
tutaj?

– W życiu czegoś podob-
nego nie widziałem. Chyba 
zaraz zapakuję cię do samo-
chodu i wrócimy do domu.

– Dobrze, że mama tego 
nie ogląda.

– Nie przeżyłaby.

Minęli kino i pełni złych 
przeczuć weszli na niewiel-
ki placyk. Kręciło się po nim 
parę osób na wózkach. Ich 
śmiech odbijał się echem od 
ściany lasu. Kilku chłopa-
ków grało w siatkówkę.

– Tego się nie spodziewa-
łem – przyznał Mateusz.

Przed nimi stał pawilon E. 
Parterowy i, o dziwo, muro-
wany. Lśnił bielą nowych 
ścian oraz czystością okien. 
Asfaltowa ścieżka prowadzi-
ła pod samo wejście usytu-
owane w szczycie i niemal 
niezauważalny podjazd na 
próg nie wyższy niż jeden 
stopień. Nieco dalej, za pa-
wilonem, stały widoczne 
stąd budynki. Również mu-
rowane i nowe, lecz dwu-
piętrowe i pomalowane na 
żółto.

– Może nie jest tu tak źle – 
rzekł Hubert.

– Może faktycznie jest tu 
jakaś rehabilitacja? – Ma-
teusz rozglądał się, szuka-
jąc jeszcze jakiegoś śladu 
współczesnej cywilizacji. – 

To co? Wchodzimy! – zade-
cydował w końcu. 

– Może zostaw mnie tu z 
bagażami i sam sprawdź, 
czy w ogóle jest jakieś wolne 
łóżko – z pewną rezerwą po-
prosił Hubert. Wolał oszczę-
dzić sobie drugiej przeprawy, 
jak ta w baraku z gankiem. 
Sprzed głównego wejścia 
miał widok na korytarz bie-
gnący przez całą długość 
pawilonu. Mógł też patrzeć 
na boisko po drugiej stronie 
wąskiego i zadbanego, jak 
zdążył spostrzec, trawnika. 
Na żwirowej alejce obok bo-
iska dwie dziewczyny grały 
w badmintona. Z opaska-
mi na czołach ubrane były 
w podobne brzoskwiniowe 
spódniczki i jasne wdzian-
ka. Poruszały się zwinnie, 
co rusz wybuchając śmie-
chem. Mówiły coś do siebie. 
Widział, że ta mająca rękę 
na temblaku zauważyła go i 
zaraz pokazała drugiej, sto-
jącej tyłem. Tamta odwróciła 
głowę, zamiatając w powie-
trzu długimi włosami, chwi-
lę szukała wzrokiem, a kiedy 
go dostrzegła, zachichotała. 
Było coś niepokojącego w jej 
wyglądzie. Przez chwilę nie 
wiedział co. Zorientował się 
dopiero, gdy lewy rękaw jej 
wdzianka załopotał pustką.

Z korytarza wyszło trzech 
mężczyzn. Minęli go i stanęli 
niedaleko. Najniższy z nich 
wyjął czerwoną paczkę au-
stinów i poczęstował dwóch 
pozostałych. Zapalili papie-
rosy od wspólnej zapałki i 
zaciągnęli się po kilka razy.

– Tak że wiesz, Grzesiek 
– odezwał się najniższy. Stał 
na jednej nodze, drugą opie-
rając na łokciowej kuli – ja ci 
mówię… Nie ma to jak fry-
zjer w małym miasteczku. 
Kasiora gwarantowana.

– Najsampierw muszę, 
stary, papiery mistrzowskie 
zrobić – odparł tamten.

– Rób i przenoś się – dora-
dził pierwszy, zaciągając się 
dymem.

Hubert spojrzał w głąb ko-
rytarza. Ojciec wychodził z 
bocznego pomieszczenia za 
młodą pielęgniarką.

– Marynika! – krzyknęła 
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pielęgniarka, aż zadźwię-
czały ściany. – Marynika! 
Przyjęcie!

Zaraz zza odległej szkla-
nej przegrody, za którą znaj-
dowała się dyżurka, wyjrzała 
szczupła dziewczyna w se-
ledynowym uniformie.

– Co tam! – wrzasnęła.

– Przyjęcie! – powtórzyła 
pielęgniarka i pokazała na 
Mateusza.

Dziewczyna w seledyno-
wym uniformie skinęła ręką. 
Stukając drewniakami o te-
rakotową posadzkę, pode-
szła do niego.

– Pan? – spytała krótko.

– Nie – odpowiedział Ma-
teusz – mój syn. Stoi tam, 
przy wejściu.

– Na wózku? – zauważyła.

– Tak, po złamaniu kręgo-
słupa – wyjaśnił Mateusz i 
podał trzymaną w ręce kart-
kę. – Proszę, tu jest potwier-
dzone skierowanie.

Dziewczyna wzięła kart-
kę i krótko spojrzała na datę 
przyjęcia. Nie czytając dalej, 
złożyła ją i wsunęła do kie-
szeni.

– Później poproszę pana 
do dyżurki, żeby wypełnić 
formularz – rzekła. – W po-
niedziałek dziewczyny zała-
twią wszystkie formalności. 
Niestety, jesteśmy już po ko-
lacji.

– To nic, nie szkodzi. Syn 
jadł niedawno. Żona dała 
prowiant na drogę, na pew-
no nie jest głodny. 

– Dobrze. Na siedemnast-
ce jest miejsce. Pozwoli pan 
z synem. Pokażę, gdzie bę-
dzie leżał.

Hubert z rezerwą, a może 
bardziej onieśmielony, wjeż-
dżał na przeznaczoną mu 
salę. Był to raczej niewielki 
pokój, w którym stały trzy 
łóżka z chromowanymi ste-
lażami (takie jak jego w 
domu). Tak też pomyślał za-
raz, że to nie szpitalna sala, 
jakiej się mógł spodziewać, 
lecz niemal domowy pokój.

Łóżka po bokach, ustawio-
ne tuż przy przeciwległych 
ścianach, były zajęte. Domy-
ślił się, że jego jest to trzecie, 
stojące pod oknem.

– Dzień dobry – przywitał 
się, walcząc z nagłą, nerwo-
wą suchością języka.

– Cześć! – odezwał się 
mężczyzna z lewej strony. 
Leżał na boku z rękoma uło-

żonymi wzdłuż ciała. Jego 
wymowę zniekształcała 
trzymana w ustach metalo-
wa fi fka z papierosem. Palił, 
strzepując popiół do podsta-
wionej szklanki z grubego 
szkła, pozostałej po musz-
tardzie.

– Siema – niemal jedno-
cześnie odezwał się drugi 
chłopak leżący na brzuchu, 
równie nieruchomo jak tam-
ten. Miał odkryte pośladki i 
wietrzył odleżyny.

Mateusz postawił torby 
pod ścianą i rozejrzał się po 
pokoju.

– Skoczę na chwilę do dy-
żurki, coś tam trzeba wypeł-
nić – powiedział. – Później 
cię rozpakuję.

Wyszedł, a on obrócił się 
w stronę pokoju.

– Jestem Hubert – rzekł. – 
Mam tu przydział – uśmiech-
nął się.

– Marek – przedstawił się 
ten z papierosem. – Ja jestem 
Marek.

– Ja Kamil – powiedział 
chłopak leżący na brzuchu.

Podjechał do swojego łóż-
ka. Położył na nim szyny, 
które wiózł na kolanach, i 
sprawdził materac. Przez 
prześcieradło wyczuł struk-
turę plastra miodu. Dobry 
był taki dla niego, nie od-
gniatał skóry.

– Mam nadzieję, że dym 
nie będzie ci przeszkadzał – 
usłyszał głos Marka.

– Nie, skądże. Trochę na-
wet jestem do dymu przy-
zwyczajony.

– Palisz?

– Nie, nie ja.

– A, rozumiem – niewyraź-
nie rzekł Marek.

– Pewnie ojciec jara – rzekł 
Kamil.

– Poza tym i tak leżę przy 
oknie, w razie czego uchylę. 
A ty, Kamilu? – zapytał.

– Jak jest co, to jaram – od-
rzekł Kamil.

– Przecież ci nie skąpię – z 
wyrzutem odezwał się Ma-
rek.

– No tak… Ale sam wiesz, 
jak to jest. Niezręcznie tak 
opalać kolegę.

Hubert odwrócił wózek w 
stronę okna. Widok z zero-
wego poziomu zaskoczył go 
niepomiernie. Tutaj las nie-
mal wchodził do środka, a 
wiekowy dąb rosnący na wy-

ciągnięcie ręki wydawał się 
przez okno jeszcze bardziej 
monumentalny. Nawet w Ha-
linówce tak nie mieli.

•
– To co, chyba będzie na 

tyle – powiedziała dziewczy-
na w seledynowym kostiu-
mie. – Resztę zrobimy w po-
niedziałek.

Zebrała wszystkie kartki i 
wsunęła do teczki z poma-
rańczowego plastiku. Zawią-
zała troczki i podpisała ją na-
zwiskiem Huberta.

Mateusz wstał od biurka.

– Jeśli nie jestem potrzebny 
– powiedział – to pójdę jesz-
cze do syna. Pomogę mu się 
rozpakować.

– Proszę bardzo – odrzekła 
dziewczyna. – Cisza nocna 
dopiero o dwudziestej trze-
ciej.

– To godzinę później niż w 
innych ośrodkach.

– Bo też my, proszę pana, 
jesteśmy inni od innych 
ośrodków. – Uśmiechnęła się 
miło, pokazując równe, ideal-
nie białe zęby.

Kiedy Mateusz opuścił dy-
żurkę, pielęgniarka, która na 
szerokim, przyokiennym bla-
cie parzyła kawę, westchnę-
ła: 

– Co za mężczyzna.

– Nie? Zajęty, niestety.

– A komu to przeszkadza? 
– powiedziała pielęgniarka, 
stawiając na biurko szklanki 
z kawą. Wysoka jak modelka 
długie brunatne włosy miała 
zarzucone na plecy. – Ja bym 
nie odpuściła tak zaraz.

Trzecia pielęgniarka we-
szła do dyżurki bardzo gwał-
townie.

– O, Gośka… – zaczęła Ali-
cja.

– Nie teraz, nie mam czasu. 
Gdzie jest klucz od łazienki? 
– spytała zdyszanym głosem.

Dziewczyna w seledyno-
wym kostiumie otworzyła 
boczną szufl adę biurka i wy-
jęła klucz z breloczkiem w 
kształcie ludzkiej czaszki.

– Łap – rzuciła go.

– Thanks – podziękowała 
tamta. – Było jakieś przyję-
cie? – spytała.

– Chłopak na wózku – od-
powiedziała dziewczyna.

– Szyjniak? – padło po-
dejrzliwe pytanie.

Książka wydana nakładem 
Wydawnictwa BIS 

ul. Lędzka 44a 
01-446 Warszawa 

tel. (22) 877-27-05, 877-40-33 
fax (22) 837-10-84

– Skoczek.

– Niech to wszëtczé klinë 
wezną! Jeszcze jeden do ro-
boty.

– Ten jest samodzielny – 
powiedziała Ala. – Niewiele 
będzie potrzebował pomocy.

– Oni wszyscy są samo-
dzielni – ze złością odparła 
tamta – na skierowaniach. A 
jak przyjdzie co do czego, to 
człowiek, chòlipa, musi dźwi-
gać te zwłoki.

ROZDZIAŁ 49 
Noc za oknem szumiała. 

Trzeszczał dąb i gdzieś po-
hukiwał puszczyk. W pokoju 
na podsufi tce buszowały gry-
zonie. Hubertowi nie chciało 
się spać. Rozmyślał o minio-
nych dniach. Poznał już parę 
osób. Chłopaków z sali. Star-
szy, Marek, był bardziej towa-
rzyski. Życzliwy, powszech-
nie lubiany. Mimo ciężkiego 
paraliżu, sięgającego szyi, 
był nad podziw pogodny, w 
przeciwieństwie do Kamila. Z 
grubsza poznał też najbliższe 
otoczenie i rozkład pomiesz-
czeń w pawilonie. Przejechał 
korytarz od końca do końca. 
Na całej długości, od połu-
dniowej strony, usytuowane 
były pokoje, jak ten, w którym 
zamieszkiwał, lub czterooso-
bowe – tak samo jasne i przy-
tulne. We wschodnim rozbu-
dowanym narożu urządzona 
była sala ćwiczeń. Zaczynało 
mu się tutaj nawet podobać. 
Tęsknił za Weroniką. Pomy-
ślał, że dziś po południu na-
pisze do niej list. Zaczynało 
świtać, gdy zasnął. 

cdn.
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Są dzieci, które fascynują 
się skrzydłami. Dziew-

czynki zachwycają skrzydła 
anielskie i skrzydła motyli. 
Chłopców – skrzydła samo-
lotów i wszelkich ptaków, na 
przykład orłów. Także zwie-
rząt prehistorycznych. A nie-
zależnie od płci fascynujące 
bywają dla dzieci skrzydła 
smoków. 

Wiele dzieci lubi się bawić w 
odpowiadanie na pytanie „co 
to takiego?” Jeżeli same sobie 
stawiają takie pytanie, to ich 
odpowiedzi są pełne fantazji. 
Natomiast jeżeli dorośli je py-
tają, wówczas dzieci wchodzą 
w role uczniów, starając się 
dać możliwie poprawne wyja-
śnienie. Na pytanie o skrzydła 
padały różne odpowiedzi.

„Skrzydła to jakby patyki, 
które mają poprzyczepiane 
piórka. One jak to coś mają, 
to poruszają si e w powie-
trzu” – powiedziała Wiktoria, 
lat osiem. A Olek (lat dziesięć): 
„Skrzydła to część ciała albo 
maszyny do utrzymania się w 
powietrzu”. Jego nieco starszy 
brat oświadczył, że „skrzydła 
to narząd lotu”. Ja widać, wy-
powiedzi te można zaliczyć 
do „naukowych”, przy czym 
pierwsza jest charakterystycz-
na dla myślenia analitycznego, 
druga i trzecia – syntetycznego. 

Inne niż „naukowe” jest ba-
śniowe ujęcie skrzydeł. Dla 
Dorotki (osiem lat) są to „za-
czarowane ramiona”. A w ogó-
le to „skrzydła pochodzą od 
aniołów”.

Natomiast bardzo konkretny 
był Kubuś (sześć lat), który po-
wiedział: „skrzydła to coś, co 
lata, na przykład ptaki”. Kubuś 
nie lubi odpowiadać na pyta-
nia, twierdzi jego mama. Z ko-
lei Adaś uwielbia wymyślanie 
pytań, którymi zamęcza swo-
ich rodziców: „Dlaczego ptaki 
mogą latać?” „Czy samoloty są 
bez skrzydeł?” „Dlaczego lu-
dzie nie mają skrzydeł?”

O skrzydłach można by pisać 
wiele. Piękne są przenośnie 
odwołujące się do skrzydeł, 
jak na przykład „opiekuńcze 
skrzydła”, „biec na skrzydłach”, 
„mieć skrzydła u ramion”. Są 
także przenośnie nie zawiera-
jące uniesienia, takie jak „opa-
dły mu skrzydła”.

Smutkiem na ogół reagują 

dzieci, gdy im się opowiada 
o Ikarze. W mitologii grec-
kiej Ikar, który na skrzydłach 
uleciał z Krety, wbrew zale-
ceniom ojca zanadto zbliżył 
się do słońca. Skrzydła miał 
przyklejone woskiem i kiedy 
od słonecznego żaru wosk się 
stopił, Ikar runął w morze. Ko-
mentarze dzieci bywają różne. 
Nie zawsze ich myśli dotyczą 
posłuszeństwa. Można także 
usłyszeć” „Jaki głupi pomysł 
przylepić sobie skrzydła wo-
skiem”.

Różna bywają pomysły 
związane ze skrzydłami. Przed 
laty psychiatrzy chcąc ocenić 
zdolność do współczucia, sta-
wiali pacjentom na przykład 
takie pytanie: „Jak wygląda 
mucha bez skrzydeł?” Gdy te-
raz powtórzyłam to pytanie 
kilkorgu dzieciom, tylko jed-
no odpowiedziało z żalem, że 
wygląda „bardzo biednie”. Po-
zostałe bez wahania uznały, że 
wygląda obrzydliwie, okropnie, 
głupio. A dwaj chłopcy dodali, 
że taką muchę trzeba zabić, 
żeby się nie męczyła.

I tylko Marysia cicho zapyta-
ła: „Kto jej to zrobił?”

ZACHWYT ŚWIATEM
To, że od dzieci możemy się 

wiele nauczyć – o tym rodzice 
dobrze wiedzą. A jednak nie są 
pilnymi uczniami i raczej rzad-
ko z przedmiotu pod tytułem 
„Uczymy się od dzieci”, otrzy-
maliby dobrą ocenę. 

W tym „przedmiocie” na 
szczególną uwagę zasługuje 
temat „Zachwyt nad światem”. 
W tej dziedzinie dzieci wydają 
się być bezkonkurencyjne. No 
bo czy to nie wzrusza, kiedy 
Asia wsłuchując się w bzyka-
nie owadów mówi: „One grają 
na takich malutkich skrzy-
peczkach”. A po chwili, wpa-
trując się w kołysanie źdźbeł 
trawy: „Jak pięknie te trawki 
kłaniają się wiatrowi”. 

Są takie dzieci, którym moc-
no błyszczą oczy, kiedy patrzą 
na barwy zachodzącego słoń-
ca. Albo na smugi odbijającego 
się w wodzie światła księżyca. 
A wpatrując się na jego tarcze, 
w postrzeganych światłocie-
niach dopatrują się śladów 
„żyjących tam ludzików”. Pio-
trusiowi było żal, że astro-
nauci nie przywieźli jednego 
z nich na Ziemię. Jednak po 

zastanowieniu się powiedział, 
że dobrze się stało, „bo by go 
wsadzono do klatki w zoo”. 
Chłopcy mają także inne za-
chwyty: na przykład wpatrują 
się w białą wstęgę narysowa-
ną na niebie przez przelatują-
cy samolot. A leżeć na trawie 
i wpatrywać się w kształty 
chmur – tego jeszcze my, doro-
śli, chyba nie zapomnieliśmy.

Mała Krysia w każdym roz-
gałęzionym drzewie dostrze-
gała czarownika. „Widzisz 
go, widzisz?” – wołała, ale jej 
mama widziała tylko gałęzie. 
Dla niej śpiew ptaków, to ow-
szem, ładne dźwięki, ale żeby 
kojarzył z koncertującymi el-
fami – to przesada. „Nie wy-
myślaj takich niestworzonych 
rzeczy” – poucza córeczkę 
– „patrz na świat konkretny”. 
A dziewczynce aż kręci się w 
głowie od dziwów tego świata.

Dla Agatki rozgwieżdżone 
niebo to nie tylko „nocne nie-
bo”, to szata dobrej wróżki, 
a może nawet Matki Boskiej. 
Dziewczynka też by chciała się 
owinąć taką szatą, ale gdy to 
powiedziała, zawstydziła się, 
szepcząc „przepraszam”. 

Natomiast wszystkie dziew-
czynki lubią biedronki, tak-
że liście akacji, zapach bzu, 
słoneczne buzie mleczy. Jak-
że często dorośli tłumią ich 
zachwyt, mówiąc „to tylko 
chwast”, albo ostrzegają, że 
pobrudzą sobie dłonie, a po-
tem trzeba będzie prać sukien-
kę.

Tak to niekiedy dorośli 
sprowadzają dziecięce myśli 
i uczucia do przyziemnej rze-
czywistości, tłumiąc zachwyty 
i oczarowania. I wówczas nie 
należy się dziwić, że dzieci nie 
zwierzają się dorosłym z wy-
tworów swojej wyobraźni. Ona 
żyje własnym życiem.

A jeśli ktoś z dorosłych, ob-
serwując pełnego zachwytu 
chłopca krążącego wokół stołu 
z fruwającym prześcieradłem, 
na pytanie „W co się bawi-
cie?” – usłyszy w odpowiedzi: 
„Bawimy się w Kosmos, a ona 
jest kometą” – to nie powinien 
wydziwiać. Od dzieci można 
się naprawdę wiele nauczyć. 
Nie tylko bycia kometą w Ko-
smosie. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „NASZE DZIECI. 

JAK JE KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”

18.05.2022 R.
Po wielu bitwach nadszedł 

czas tej wygranej. Nie jest 
to zapewne ostatnia bitwa, 
ale miło jest świętować zwy-
cięstwo. Ponad pół roku po-
trzebowała nowa nerka, by 
zacząć stabilnie pracować. 
Łapiemy głębszy oddech. 
Zanurzamy się w życiu. Bar-
dzo jeszcze nieśmiało, ale 
planujemy. Może na pierw-
szym miejscu powinna być 
teraz nauka i praca, ale 
bardzo potrzebujemy odpo-
czynku i kilku chwil spokoju. 

Wszystkie nieprzespane 
noce, do granic możliwości 
napięte nerwy, troskę i nie-
pewność chcemy zostawić. 
Budzi się wraz z wiosną na-
dzieja na nową normalność. 
Cieszą poranki w domu, cie-
szą długie wieczory wolne 
od dializ. Każdy nowy kwiat 
w ogródku, którego długo 
nie oglądaliśmy, wydaje się 
być najpiękniejszy na świe-
cie. Patrzymy na nasz dom z 
czułością. Dobrze jest wra-
cać do codzienności. Dobrze 
jest kłaść się spać i budzić 
w własnym łóżku. Przypo-
minać sobie odgłosy domu. 
Bulgotanie grzejnika cieszy 
jak nigdy dotąd, wiatr szu-
miący w kominie nie prze-
szkadza. Nawet pralka ma w 
sobie coś radosnego, a wraz 
z czajnikiem i piekarnikiem 
tworzą miłe dla ucha trio. 
Odgłosy domu… za nimi też 
się tęskni. 

Wieczorne trele ptaków 
zachęcają do spacerów. Po-
ranne może nie koniecznie, 
bo wtedy bardziej atrakcyjna 
jest miękka poduszka, ale 
gdy zachodzi słońce na po-
bliskich polach, nogi same 
niosą. 

Wracamy więc do co-
dzienności, która długo była 
naszym marzeniem. Jest 
jeszcze wiele do odbudo-
wania, ale pomału dzieje się 
wszystko to, czego tak bar-
dzo brakuje, gdy jest się w 
szpitalu i gdy od domu dzieli 
500 km, a z powodu pan-
demii nawet nie można li-
czyć na odwiedziny bliskich. 
Znów jesteśmy razem, a 
ostatnia kontrola w Warsza-
wie dała nam kolejną porcję 
poczucia bezpieczeństwa i 
przedłużyła naszą przepust-

Czar skrzydeł A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN
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W życiu się zanurzyć…
kę na domowe życie o kolej-
ny miesiąc. 

Oczy Pawła zaczynają 
znów błyszczeć, głos na-
biera innej, cieplejszej bar-
wy, a ruchy stają się z każ-
dym dniem bardziej płynne i 
pewne. Telefon komórkowy 
przestaje być najbliższym to-
warzyszem życia. Jeszcze w 
maseczkach i na odległość, 
ale pojawiają się wokół Paw-
ła rówieśnicy. Spędzanie z 
nimi czasu na spacerach po-
woduje, że Pawłowi „rosną 
skrzydła” i nabiera ochoty 
do życia. Odżywają pasje. 
Mocno już zakurzony aparat 
fotografi czny wraca do łask, 
a szkicownik z zestawem 
cienkopisów coraz częściej 
widzi światło dzienne. 

Nie ma chyba nic pięk-
niejszego dla rodzica jak 
patrzeć, gdy dziecko znów 
budzi się do życia i czerpie z 
niego radość. Chociaż przed 
oczami wciąż jeszcze świe-
że obrazy umęczonego ciała, 
złamanego serca i smutku w 
oczach oraz zobojętnienia 
ze zmęczenia i bólu, to tak-
że i we mnie budzą się nowe 
siły i nadzieje. Nowe obrazy 
zastępują te stare. Cieszę się 
szczęściem Pawła. I mam 
nadzieję, że trwać będzie 
ono jak najdłużej. Wiem, że 
nic nie jest dane na zawsze 
i trzeba bardzo dbać o dar, 
który otrzymaliśmy, ale chcę 
się cieszyć. Wiosna sprzyja. 
Wokół też coraz piękniej i 
cieplej. I tak jak my, przyroda 
budzi się do życia. 

Tak bardzo czekałam na 
ten moment, że chwilami 
nie wiem, co mam ze sobą 
zrobić. Nie tylko Paweł, ale 
i ja muszę się nauczyć ina-
czej żyć. Chyba nie muszę 
się budzić w nocy co chwilę, 
by nasłuchiwać, czy Paweł 
miarowo oddycha. Chyba 
nie muszę kilka razy dzien-
nie kontrolować jego ciśnie-
nia, nie muszę co 3 dni, co 
tydzień prowadzić Pawła na 
badania. Chyba nie muszę 
liczyć każdej kropli wody, 
którą wypije. Chyba nie mu-
szę go obserwować w naj-
większym skupieniu przez 
całą dobę. Chyba nie muszę 
miotać się między sprawami 
Pawła a swoją pracą, ciągle 
mając poczucie zaległości. 

Czy mogę usiąść zupełnie 
bezczynnie w ogrodzie? Czy 
mogę poczytać książkę? Czy 
mogę nie przypominać kilka 
razy dziennie Pawłowi, co 
może, a czego nie powinien 
robić? A może mogę pójść 
na spacer na dłużej niż 10 
minut? 

Moje wątpliwości mogą 
wydawać się absurdalne, 
ale gdy przez dłuższy czas 
rodzic musi żyć w najwięk-
szym skupieniu przez całą 
dobę, dopasowując wszyst-
ko do potrzeb chorego dziec-
ka, to nie jest łatwo wszyst-
ko zmienić i żyć normalniej. 

Myśli wciąż biegną w 
szalonym tempie, wciąż się 
człowiek boi, by czegoś nie 
przegapić, by wszystkiego 
dopilnować. Nawet gdy za-
mknie się oczy, to miliony 
obrazów przewijają się jak 
fi lmie. Wciąż pojawiają się 
wątpliwości, czy na pew-
no wszystko jest w porząd-
ku? Na razie nie wiem, jak 
wszystko zmienić. Musi się 
samo ułożyć. Pewnie przyj-
dzie na o czas. 

Trochę tak jak w utworze 
Buki Sufl era z 1975: 

A po nocy przychodzi dzień, 

a po burzy spokój […].

Znowu w drogę, w drogę trze-
ba iść, 

w życie się zanurzyć […].

Gdy tak się zanurzać za-
czynam, to przychodzi re-
fl eksja, czemu w tym życiu 
warto poświecić czas, bo na 
wszystko znaleźć się go nie 
da. Długie miesiące odcięcia 
od codzienności, odcięcia 
potęgowanego przez pan-
demię, zweryfi kowały kilka 
spraw, niestety zweryfi kowa-
ły też wiele znajomości. 

 Życie pokazało bez cze-
go i bez kogo da się żyć. Te-
raz trzeba zdecydować czy 
warto wracać do tego, co 
kiedyś wydawało się ważne 
i odnawiać kontakty, który 
wydawało się, że są ważne, 
albo wydawało się, że dla 
kogoś są równie ważne jak 
dla mnie. 

Radykalne zmiany pocią-
gają za sobą kolejne. I chyba 
okazuje się, że można pora-
dzić sobie bez wielu rzeczy, 
a dobrych znajomych można 
policzyć na palcach jednej 
ręki. I zostaną jeszcze wolne 
palce. A może to przychodzi 
z wiekiem? Naprawdę nie-
wiele potrzeba, by dobrze 
się czuć w swoim świecie. 
A może to egoizm? Tylko co 
teraz? Spakować resztę do 
pudeł i oddać? A może za-
chować? Zobaczę.

Na razie chcemy być w 
końcu razem: Paweł, Jacek i 
ja. Chcemy być i przyglądać 
się temu, do czego przywy-
kliśmy przed przeszczepem. 
Znowu musimy iść w drogę. 
Na innych zasadach, z więk-
szą wolnością, idziemy… 
Czasami jak byśmy stawiali 
pierwsze korki, ale ruszamy 
do przodu. Jeszcze potrzeb-
na jest rehabilitacja, ta do-
słowna też, bo Pawła ciało 
nie nadąża za zmianami, ale 
dzień za dniem posuwamy 
się do przodu. 

Czasami nie mogę uwie-
rzyć, że to wszystko się wy-
darzyło. Na przeszczep cze-
kaliśmy tyle lat, potem było 
tak strasznie trudno. A teraz 
jest dobrze. Paweł też jesz-
cze czasami niedowierza. 
Przychodzi do mnie, popa-
trzy w oczy i cichutko pyta: 
„Ale jest dobrze?”. Wtedy 
serce mi wywija fi kołka i mó-
wię: „Jest dobrze”. Parafrazu-
jąc wspomniany utwór:

Po naszej nocy przyszedł 
dzień. 

Po naszej burzy przychodzi 
spokój. 

Znowu wyruszamy w drogę. 

Zanurzamy się w życie. 

W uzgodnieniu z lekarzem 
posłaliśmy Pawła do szko-
ły. Ze względu na problemy 
zdrowotne, a wcześniej pan-
demię, czyli w zasadzie też 
ryzyko związane z proble-
mami zdrowotnymi, przez 
prawie 3 lata nie był w sta-
cjonarnej szkole. Oczywiście 
uczył się i pracował, ale na 
innych zasadach. Teraz wy-
ruszył w świat. Wreszcie po-
znał swoją nową szkołę – w 
tym roku szkolnym zaczął 
liceum oraz nauczycieli i 
kolegów. To skok na głębo-
ką wodę. Obarczony dużym 
ryzykiem, ale chyba pozyty-
wów jest w ogólnym rozra-
chunku więcej. Paweł coraz 
mocniej zanurza się w życie, 
takie zwykłe i normalne, a 
jednocześnie dla niego i dla 
nas zupełnie niezwykłe! 

Gdy zostałam w pustym 
domu, to pomimo ogro-
mu pracy do wykonania 
nie umiałam sobie znaleźć 
miejsca. Nie potrafi łam się 
nad niczym skupić. Paweł 
gdzieś, ja… już nie obok nie-
go. Radość mieszała się z 
niepokojem. Serce walczyło 
z umysłem. Musiałam okieł-
znąć emocje. Bycie rodzi-
cem dziecka chorego bywa 
trudne. Z jednej strony pra-
gnie się dla niego życia tak 
normalnego jak się tylko da, 
kontaktów z rówieśnikami, 
wolności, z drugiej zaś gdy 
dziecko znika z pola widze-
nia, pojawia się niepokój, a 
nawet strach. Szczególnie 
po tak długim czasie izolacji 
i tylu przeżyciach, które za 
nami.

Kilka dni zajęło mi przy-
zwyczajenie się do tej zu-
pełnie nowej codzienności. 
Ale najważniejsze jest to, że 
Paweł jest zadowolony. Do-
brze czuje się w nowym śro-
dowisku. Patrzę na niego z 
radością. Buduje swój świat. 
Dostał nową szansę. 

Wraca życie do naszego 
życia! 
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Sport
bez barier
Blind football – to najogól-

niej mówiąc piłka nożna 
dla osób niewidomych i sła-
bowidzących w znacznym 
stopniu. Jest to sport para-
olimpijski, a Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Sportów 
Niewidomych – jak podaje 
Wikipedia – organizuje rów-
nież mistrzostwa świata. W 
jaki sposób niewidomi gra-
cze mogą zorientować się, 
gdzie znajduje się piłka? 
Pomagają w tym umieszczo-
ne w jej wnętrzu specjalne 
grzechotki. W rozgrywkach 
blind football wszyscy za-
wodnicy mają zasłonię-
te oczy. Prym w orientacji 
wiedzie tu nie wzrok (jak w 
innych dyscyplinach sporto-
wych), a słuch.

W stolicy Wielkopolski – 
jak podaje serwis sportowy-
poznan.pl – zrodziła się ini-
cjatywa utworzenia drużyny 
Blind Football Poznań, a jej 
ambasadorami zgodzili się 
zostać: Szymon Ziółkowski, 
zespół muzyczny „Lombard” 
oraz wielkopolscy piłkarze 
– Grzegorz Rasiak, Piotr Re-
iss i Krzysztof Kotorowski. 
Pomysł niezwykle istotny, a 
inicjatywa potrzebna, gdyż 
w całej Polsce są zaledwie 
dwa profesjonalne zespoły 
piłki nożnej dla osób z nie-
pełnosprawnościami narzą-
du wzroku, zaś chętnych do 
spróbowania sił w tej dyscy-
plinie sportu wielu. 

„Boisko ma wymiary 40 na 
20 metrów. Z boku są bandy, 
co sprawia, że mecze są bar-
dzo widowiskowe, ponieważ 
wygląda to jak połączenie 
piłki nożnej z hokejem na 
lodzie” – mówił podczas pro-
gramu „Witaj Wielkopolsko” 
Grzegorz Apoliniarski, jeden 
z pomysłodawców Blind Fo-
otball Poznań. Jedynym wi-
dzącym zawodnikiem jest 
bramkarz i to on nakierowuje 
zawodników znajdujących 
się w polu obrony. Prócz 
niego jest jeszcze trener w 
środkowej części boiska, a za 
bramką – przewodnik druży-
ny dający napastnikom wska-
zówki do ataku. Blind football 
daje sposobność spełnienia 
marzeń, mimo braku wzroku. 
Dzięki tej dyscyplinie sportu 
osoby z tą niepełnosprawno-
ścią mogą być aktywne i do-
świadczać współzawodnic-
twa. Oprac. KK. 
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5 maja byliśmy w restaura-
cji „Alexandra” w Pobie-

dziskach, ponieważ tam na 
stażu jest nasz kolega Kuba, 
uczestnik naszego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Jakub pra-
cuje w kuchni: myje naczynia, 
kroi warzywa, wykonuje po-
lecenia szefa kuchni. 

Bardzo miło przyjęła nas 
pani Aleksandra – właściciel-
ka hotelu i pani Magda, która 
pracuje w recepcji. Pani Magda 
opowiedziała nam o pracy w 
hotelu i nas po nim oprowa-
dziła. Jedliśmy pyszną zupę 
tajską, którą pomagał przygo-
tować Kuba. Była przepyszna. 
Na koniec zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcia. 

Powodzenia Kuba, trzymaj 
się!

KAROL OSTAJEWSKI 
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

U Kuby w „Alexandrze”
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Karta
do sklepu
„Nawet co piąty senior 

bywa głodny” – podaje 
Caritas Polska. Taka wiado-
mość nie napawa optymi-
zmem. Wojna w Ukrainie, 
pogłębiający się proces ro-
snącej infl acji, a wraz z nim 
drożejąca wciąż żywność i 
leki powodują, że wiele osób 
starszych wybiera w sklepie 
najtańsze produkty spożyw-
cze, ale też wiele nawet na 
zakup takich nie może sobie 
pozwolić przez cały miesiąc. 
Rosną również koszty ra-
chunków, które coraz trudniej 
opłacać.

Caritas wraz z Fundacją 
„Biedronka” uruchomiła piątą 
edycję programu „Na codzien-
ne zakupy”, w ramach które-
go osoby w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej otrzymają 
specjalną kartę na zakupy do 
sklepów sieci „Biedronka”. 
Karta pozwoli im samodzielnie 
zadecydować, których produk-
tów potrzebują najbardziej, 
dzięki czemu będą mogli lepiej 
się odżywiać. 

„Program „Na codzienne za-
kupy” umożliwia jego uczest-
nikom – seniorom wytypo-
wanym przez 43 diecezjalne 
Caritas – dokonywanie płat-
ności za zakupy w sklepach 
sieci Biedronka za pomocą 
kart przedpłaconych. W obec-
nej edycji programu zakodo-
wana na karcie kwota wynosi 
160 złotych miesięcznie – o 10 
złotych więcej niż rok wcze-
śniej” – czytamy w materiale 
informacyjnym. Może się wy-
dawać, że to niewielka kwota, 
ale dla osób starszych stanowi 
nieocenione wsparcie w kryzy-
sie. Ostatnio dość dużo mówi 
się o oszczędzaniu pieniędzy, 
jednak trudno wdrożyć takie 
postanowienie w życie, kiedy 
dochody są bardzo niskie i nie 
pozwalają na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb. 

W ramach programu prze-
prowadzane są również 
szkolenia dla wolontariuszy, 
dotyczące między innymi na-
wiązywania i podtrzymywania 
relacji z osobami starszymi 
oraz zdrowia seniorów. Or-
ganizowane są międzypoko-
leniowe spotkania, warsztaty, 
wycieczki i pielgrzymki. Z kart 
wydawanych w ramach pro-
gramu osoby starsze mogą ko-
rzystać od kwietnia 2022 roku 
do stycznia 2023 roku. Oprac. 
KK. 
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22 kwietnia w Pobiedzi-
skim Ośrodku Kultury 

odbyły się IV „Taneczne In-
tegracje”, których gospoda-
rzem, jak co roku, był Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w tej 
miejscowości. Imprezę tę 
dofi nansowano ze środków 
Powiatu Poznańskiego. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim placówkom za udział, 
przygotowanie, stroje, a przede 
wszystkim za wspólną zaba-
wę. Przygotowaliśmy występ 
powitalny. Podziwialiśmy pro-
gramy artystyczne innych grup. 
Był to konkurs, w którym wy-
grał WTZ Luboń, ale wszyscy 
byli naprawdę świetnie przy-
gotowani. Bardzo się cieszę, 
że mogłem spotkać znajomych 
z innych warsztatów, spędzić 
miło czas, a co najważniejsze 
– pośmiać się i porozmawiać. 
Takie spotkania to dla nas 
wszystkich wspaniała forma 
terapii i relaksu, tym bardziej, 
że w ostatnim czasie brakowa-
ło nam swojego towarzystwa.

DAWID KARPIŃSKI
UCZESTNIK WTZ W POBIEDZISKACH

Taneczny Dziki Zachód
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My, uczestnicy i terapeuci 
z Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej „Wspólna Droga” w Lu-
boniu, byliśmy na wycieczce w 
Świnoujściu od 9 do 12 maja. 
Nie mogłam się doczekać wy-
cieczki, bo dawno nie byłam 
nad morzem i nigdy nie płynę-
łam promem. 

Mieszkaliśmy w dużym i ład-
nym ośrodku Graal. W pokoju 
byłam z koleżankami Danielą, 
Dorotą i Anią. Śmiałyśmy się, 
opowiadając sobie zabawne 
historyjki. Codziennie wszyscy 
razem chodziliśmy nad morze. 
Pierwszego dnia było zimno. 
Byłam otulona w koc siedząc 
na plaży. Następnego dnia wy-
szło słońce, było ciepło, mogli-
śmy się opalać. Wystawiłam 
buzię do słońca i byłam bardzo 
szczęśliwa. Chodziliśmy po pla-
ży, moczyliśmy nogi w morzu, 
robiliśmy zdjęcia przy tężniach, 
jedliśmy lody i gofry. Wieczorem 
była pizza, tańce i ognisko. 

Trzeciego dnia pojechaliśmy 
do Międzyzdrojów. Zwiedza-
liśmy tam Muzeum Figur Wo-
skowych. Podobał mi się Shrek 
i Kraina Lodu. Robiliśmy zdjęcia 
na molo i w Alei Gwiazd. Mam 
taki sam odcisk dłoni jak Mary-
la Rodowicz. Ostatniego dnia 
wycieczki poszliśmy nad morze 
przy granicy Polski oglądać za-
chód słońca. Chciałabym tam 
pojechać jeszcze raz.

IZABELA WINKEL 
UCZESTNICZKA WTZ 

„WSPÓLNA DROGA” W LUBONIU

Morze, tańce
i ognisko
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My, uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w 

Swarzędzu 13 maja po dwu-
letniej przerwie mogliśmy 
znowu wziąć udział w XXV 
Gminnych Igrzyskach Spor-
towych dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. Odbyły się 
przy Szkole Podstawowej nr 4 
im. Jana Brzechwy w Swarzę-
dzu. Szkoła ta była też orga-
nizatorem tego wspaniałego, 
sportowego spotkania. 

Sprawiło nam ono wiele ra-
dości. Przede wszystkim mogli-
śmy się znowu zobaczyć z daw-
no nie widzianymi przyjaciółmi 

z różnic okolic naszej gminy. 
Po ofi cjalnym otwarciu przez 
zaproszonych gości i symbo-
licznym wzniesieniu do nieba 
balonów podziwialiśmy poka-
zy taneczne,  w których wzięły 
udział także nasze koleżanki i 
koledzy z WTZ w Kobylnicy. 

Po tanecznych występach 
wraz z wolontariuszami wzię-
liśmy udział w konkurencjach 
sportowych, w których spraw-
dzaliśmy swoją sprawność. 
Były rzuty do kosza, wbijanie 
gwoździ, mini hokej, slalom z 
rakietką i piłką i inne sportowe 
popisy. 

GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dzień radości i słońca
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Ten dzień był pełen radości 
i słońca, a otrzymane medale, 
dyplomy i prezenty sprawi-
ły nam ogromną satysfakcję. 
Bardzo się cieszymy, że po tak 
długim czasie poczuliśmy się 
znowu bratnią, życzliwą spo-
łecznością. I że nie jesteśmy 
sami. Dziękujemy za pięknie 
spędzony czas „na sportowo”. 
Dla nas, osób niepełnospraw-
nych, były to wspaniałe godzi-
ny rehabilitacji i poznawania 
nowych osób. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ 

W SWARZĘDZU
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ESPERAL
Komu brakuje
Wciąż silnej woli,
Ten sam z nałogu
Się nie wyzwoli.

EDUKACJA
Kiedy rodzice
Praco-holicy
To dzieci uczą
Się na ulicy.

BRAWURA
Start bywa
W garażu,
Meta 
Na cmentarzu.

BAJECZKA
Raz kotek miał pchełki.
Leżał na kanapie.
I przyszedł pan doktor.
Teraz on się drapie.

Skorno świt, w antrejce 
ukozoł mi sie Knajder z 

Chwaliszewa. 

– Hiruś! Zbiyrej sie, idymy 
na majówke! Zanim sie do-
tośtomy na Dymbiec, już wia-
ra bydzie za nami czekać! I 
pamiyntej wziónć ze sobom 
gitare, bo jo mandolinę za-
brołym!

Na Dymbcu już całko wia-
ra na nos czekała: Wacuś z 
gajgami, Ignac z diabelskimi 
skrzypcami i Feluś z ustnymi 
harmoszkami. Bo wiycie, Fe-
luś mioł pore tych ustnych har-
monijek i to jeszczyk w kilku 
tonacjach, a wszystkie fi rmy 
„M. Hohner”. Niektóre kumple 
przyrechlali sie z całóm famu-
łom, z trzeszczokami, z bab-
ciami. A każdyn jedyn mioł 
ze sobóm w kuszkach wikt: 
jajka na twardo, knobloszki, 
redyski, dzruzgowki, a Wacuś 
to nawet mioł kaszoka swoi 
roboty. Mówie wom, że same 
smakołyki.

Ustawili my sie i ruszyli 
my piechtóm w stróne Pusz-
czykowa. Na czele knajół się 
Ignac Sztychyta i podawoł 
kómynde: trzy, cztery! A mu 
grali! Calutko wiara śpiywa-
ła i to nawet nie najgorzyj 
„Gdzie strumyk płynie z wol-
na”. A najwiyncyj to Knajder 
dar się jak stare gacie, a rżnół 
na mandolinie że łoż coś!

W Puszczykowie my byli 
o godzinie dziewióntyj. Naj-
samprzód trochę my wcina-
li, potym my odpoczyni. Jak 
sie wiara już nawcinała, to 
dopiero zaczyły się fi fy: my 
grali, a wiara bawióła sie w 
„mom chusteczke, mom je-
dwabnóm” i w „rolnik som 
w dolinie”, a nawet w „ciu-
ciubabke”! Mówie wom, ist-
ne cuda! A jak już każdy był 
pod muchom, to zaczyni sie 
migać. My rżnyli tanga, po-
leczki, walce i sztajerki, a 
Knajder ciyngiym ino śpiywoł 
„Grej piynkny Cyganie”. 

POCZWÓRNY
By zapomnieć o tym,
Że się z nią pokłócił,
Poszedł na jednego,
A na czterech wrócił.

BEZDOMNY
Słabo przyświeca
Mu szczęścia gwiazda.
Wolny jak ptak jest
Bez piór i gniazda.

ROZŁAM
Podzielono naród,
Bo się wytworzyła
Zbyt niebezpieczna
W jedności siła.

POPLECZNICY
Tak go po plecach
Klepali, 
Az mu kręgosłup
Złamali.

WYPADY
Na wszelki wypadek
Zapnij sobie pasy.
Nie wypadniesz z auta,
Gdy wypadniesz z trasy.

FRASZKA
W wyobraźni
Powstał znów
Pełny obraz
Z kilku słów.

BABA JAGA
Strach na dzieci,
Jędza, wiedźma,
A pazury 
Jak niedźwiedź ma.

BUDŻET
Cieniuteńko przędzie
Oszczędny fachura.
Sięgnął do skarpety,
A tam tylko dziura. 

Naroz przed nami stanył 
obski gość, niczym elegant z 
Mosiny, wiycie taki, co to w 
gaciach śpi i poprosiół całkom 
orkiere do swoi eki. Panowie, 
glyndziół, momy do wos proś-
be, abyście nom zagrali tango 
argentyńskie, bo nasze damy 
bydom z nami sie z nami mi-
gać! To my zaczyni im grać, 
a Knajder to nawet im się 
podchlybioł i swoim tenorem 
tak ciógnuł, że ta wiara łoż 
ślipie na wiyrzch wywolała! 
Tyn istny, co do nos przyloz, 
zaczón Knajdra po krybunach 
klepać. Dali nom pocióngnóć 
„tate z mamóm”, bo takóm 
gorzołe mieli. 

A buł miyndzy nimi ułan 
i mioł fajnóm staróm. Śly-
pie miała niebieskie, a kłaki 
czorne. Jo szpycowołym na 
Wacusia, a ón na nióm jak 
w obrazek. Roz po roz na-
wet do ni mrugoł, a óna do 
niegó tyż i nawet gó szekó-
ladom czynstowała. Naroz 
ścióngnył portki i hycnył do 
wody. Dłuższy czas nie buło 
go widać i jo zaczónym się 
denerwować, bo myślołem, 
że sie utónkoł! A tyn szuszfol 
wypłynył na środyszku Warty 
i krzyczy: widzicie, jak ułani 
potrafi óm nurkować?! 

A Knajder na to: „un by 
musioł eknunć, jak jo daje 
kepy, to dopiero mu ślypie na 
wiyrzch wyszły! I ta tuleja, 
ta religa, tyn szczun z Chwa-
liszewa, rozblyk sie do pół 
nagusa i zaczół się bachać. 
I dawoł kepy! Jo cały we fe-
frach zaczónym wrzeszczeć: 
Knajder wyłaź z wody, bo się 
unorosz! A Knajder zrozu-
mioł, że mom lody i glyndzi: 
już wyłaże, bo mom apetyt! 
Ani się obruciołem, a Wacuś 
już siedzioł na kocu u pani 
rotmistrzowy, czyli u staryj 
ułana. Pon rotmistrz wyre-
chloł się z wody, usiod na 
kocu, naloł nom po kielichu, 
luchnył sobie i znowu hycnył 
do wody.

Teroz uwożejcie, zawołoł, 
śwignijcie mi tu ceglote, a jo 
dom kepe i jóm wuciungne! 
Knajdrowi tak sie to spodo-
bało, że rusz świgoł mu coś, 
a tyn nurkowoł a nurkowoł. 
Co mom wóm jeszczyk poko-
zać? – spytoł się nos ułan. A 
na to Wacuś, co mu się podo-
bała staro ułana: 

– Czy ni móg byś koleś tak 
dać kepe, co byś już nigdy nie 
wypłynół?

BENON MATECKI 

Majówka
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Naszo eka przewod-
ników turystycznych 

skrzykła sie na łykend wew 
Powidzu. Przyjachoł Biniu 
hendler zes Lubónia, Jachu 
zes Poznania, zes Dymbca, 
starszy majster od Ceglorza 
co uczy sztyftów i Bodzinek 
zes Wrześni co uczy szczu-
nów histerii, wew Wrześni i 
Witkowie.

Był tyż Ryniu, nasz magi-
sterek od BHP, co robi wew 
kolegium Ojropejskim. Jo 
trzymołym pazury nad nimi. 
Roz kiedyś kompinowołym, 
jak jedyn elektryk, że starczy 
ino hycnonć bez płot, żeby 
zrobić kariere. Jednak mi tak 
nie wyszło i robiyłem aby za 
elektryka we garbuleji. 

Zrobilim konkursy we-
wnyntrze. Ciotka Adela on 
line była jurorym. Rano wew 
sobote spotkalim sie wew 
restaurancji u Jabłońskiygó 
nad Jynziorym Powidzkiym. 
Ledwo spuclim śniadanie, 
zaczlim przesłuchania. Cho-
dziyło o znane postacie wy-
stympujónce w podaniach 
powstałych wew Pyrlandii. 
Biniu zacznył o eligancie zes 
Mosiny: 

– Jeżdżom zes Lubónia do 
Mosiny, a tam mi to mieli do 
opowiedzynio. Jeszczyk za 
czasów wojny zes Szweda-
mi, stały wew Mosinie woj-
ska hetmana Czarnieckiygó. 
Ichniejsi krawcy szyli dla 
wojska eliganckie mundury. 
Tak zacznył się początkiym 
powiedzynio „elegant z Mo-
siny”. Zaś wew późniejszych 
czasach wiaruchna zes Mo-
siny nosiła eliganckie ancugi 
i dyrdoki. 

Styndy powiedzynie „Fran-
cja eligancja”. Mosina zes 
eligancjom się zminio som 
aktualne do dziś. Jednako 
czasem dla szydery, jak ktoś 
jestta bardzo elegancki, to 
go pozywajom „elegant z 
Mosiny”. 

Tero Jachu zes Dymbca 
zabrał głos. Tyn siyngnył do 
historii oż piyrwszyj wojny 
światowyj. Wew Gadkach 
kole Lubonia miyszkoł nie-
jaki Piotruch Paluch, którny-
go chapli Prusoki do woja. 
Istny ruk-cug poddoł się do 
niewoli Franzuzerom. Był 
tyż miły i uprzejmy i żabo-
jady uznali gó za swojego i 
tyż nazwali gó po ichniymu. 

Z Piotrucha zrobili Pierra 
zes Palucha Dua (fr. Doigt). 
Tak wiync urodził sie Pierr-
Dua, po polskiymu Pierdoła. 
Pierdoła lubioł dużo godać, 
styndy powiedzynie, że kto 
klekoto lub roznosi ploty, go-
dajom, że krynci pierdoły.

Zabroł głos wreszcie Bo-
dzinek: 

– Niedaleko Witkowa 
jessta osada Gorzykowo. 
Miyszko tam tyż kilka rodzin 
Szykownych. Jeszczyk wew 
czasach I wojny światowyj 
miyszkoł jedyn taki lang-
sam-Szykowny. Nigdy nic 
nie zdążył, nie był akuratny 
i nie był słowny. Styndy po-
wstało powiedzynie o nieso-
lidnych: „Jak tyn Szykowny 
zes Gorzykowa”. 

Jury tero wew składzie 
ciotka Adela onlajn bez 
smartfon, Ryniu i jo – ogłosi-
lim wyniki. Piyrwsze wyróż-
niynie zygor ścianny dostoł 
Biniu. Drugie wyróżniynie 
zestaw gier komputerowych 
dalim Jachowy zes Dymbca. 

Tero Ryniu zabroł głos i do-
ładowoł nos wiedzom. Wew 
Gniyźnie – godo – krunży-
ło taki powiedzynie „Kunda 

(spryciorz) od Pachowiaka”. 
To było na fakcie zaro po 
wojnie. Ale wew Poznaniu 
było powiedzynie „Kunda od 
Bartkowioka”. Tako to nasza 
gwara pyrlandzko.

I znowyj zawrócił Ryniu do 
historii: 

– Wew piuntnastym wie-
ku była wew Powidzu super 
sipa, którno była jakby fi liom 
Akademii Krakowskiej. Cho-
dzili do niyj nie jakiesiś par-
chy, a oligarchy, ważne sory 
i senatory. Styndy godali, że 
wiaruchna jyżdżała do Po-
widza po rozum. No a dziś? 
Kożdyn, którny przyjeżdżo 
do Powidza, mo jynzioro, 
lasek, czystom atmosferę. 
I może pić tamtejszom żró-
dlanom wode Kamene. Ta 
woda kosieruje zlasowany i 
zamulony mózg. Styndy ist-
ny może tu najdnonć własny 
rozum.

Tak wiync od dzisiej jeż-
dżymy do Powidza… po ro-
zum

BOLECH
ZES CIERPIENGÓW 
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Jadymy do Powidza po rozum
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�  badania kliniczne w zakresie chorób neurologicznych i psychicznych

�  kompleksowe, monitorowane leczenie stwardnienia rozsianego

�  kompleksowe, monitorowane leczenie choroby Alzheimera

�  kompleksowe konsultacje neuropsychologiczne

�  konsultacje neurologiczne – trudne diagnostycznie zaburzenia i objawy 
neurologiczne: diagnostyka różnicowa, opracowanie programu leczenia, 
monitorowanie przebiegu choroby

�  borelioza i zakażenia odkleszczowe w chorobach neurologicznych
– diagnostyka i leczenie

�  konsultacje psychiatryczne – diagnostyka, leczenie, porady

�  konsultacje dietetyczne – diagnostyka, opracowanie planu żywienia

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna (poniedziałek-piątek w godz. 10.00–16.00):

61-863-00-68 lub 506 444 900 

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 

www.hertmanowska.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej


