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8 lutego w hotelu „Victoria” 
w Warszawie odbył się V 

Charytatywny Bal „Gwiaz-
dy Dobroczynności” 2013 or-
ganizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Pol-
sce.

„Gwiazdy Dobroczynności” 
to kampania medialna propa-
gująca działania społeczne i 
jedyny w Polsce plebiscyt pu-
bliczności promujący dobro-
czynność gwiazd.

Nasze Stowarzyszenie w 
uznaniu długoletniej przy-
jaźni i organizowania pomo-
cy dla dzieci i osób niepełno-
sprawnych zgłosiło do plebi-
scytu Halinę Benedyk w kate-
gorii „Wolontariusz”.

Z dumą i radością przyję-
liśmy wiadomość, że Halina 
Benedyk – obok B. Smolenia, 
A. Cegielskiej, M. Królikow-
skiej, N. Kukulskiej i M. Sochy 
– zwyciężyła i w sobotę 8 lu-
tego na balu odebrała statu-
etkę oraz czek w wysokości 5 
tysięcy złotych na działalność 
Stowarzyszenia.

Towarzyszyłam pani Halinie 
w tej wzruszającej uroczysto-
ści. Rozmawiałyśmy z „Gwiaz-
dami”, które mają otwarte ser-
ca. Zaprosiliśmy Piotra Gą-
sowskiego do odwiedzenia 
naszego Stowarzyszenia.

Festiwal
Sztuki 
Naszych 
Dzieci
XV Festiwal Sztuki Na-

szych Dzieci pod ha-
słem „Z przyjacielem jest we-
selej” odbędzie się 20 marca w 
Sali Wielkiej Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu. Obejrzy-
my świat marzeń i teatralnych 
zmagań 17 zespołów ze szkół i 
ośrodków specjalnych oraz in-
tegracyjnych.

Impreza organizowana jest 
od 15 lat przez nauczycieli Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 105 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Uczniów i Absolwentów ZSS 105 
oraz ich Rodzin „Trwanie”.

Prezentacje sceniczne i wy-
stawa prac plastycznych ukażą, 
jak wiele talentów mają niepeł-
nosprawni artyści. Nauczyciele i 
opiekunowie, którzy codzienną 
pracą wspierają ich rozwój, po-
dzielą się swoimi doświadcze-
niami, a widzowie i wolontariu-
sze po raz kolejny zetkną się z 
wrażliwością artystyczną mło-
dych twórców.

Organizacja Festiwalu jest 
możliwa dzięki pomocy wielu 
fi rm, instytucji i osób. Dziękuje-
my Prezydentowi za objęcie Fe-
stiwalu swoim patronatem, a 
także Miastu Poznań, Centrum 
Kultury Zamek, Urzędowi Mar-
szałkowskiemu, Wielkopolskie-
mu Kuratorowi Oświaty, Uniwer-
sytetowi im. Adama Mickiewi-
cza, Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej, harce-
rzom Hufca „PIAST” Poznań-Sta-
re Miasto, uczniom Medycznego 
Studium Zawodowego im. PCK 
i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Św. Marii Magdaleny, Straży 
Miejskiej oraz wszystkim spon-
sorom za hojność serc, bez któ-
rej nie byłoby Festiwalu Sztuki 
Naszych Dzieci.

OLA MRÓZ

Pod koniec 2013 roku z ini-
cjatywy Wydziału Zdrowia 

i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania ukazał się 
„Poznański przewodnik po 
ulgach i uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych i ich ro-
dzin”. 

Załatwianie formalności 
związanych z pomocą socjal-
ną, taką jak dodatek miesz-
kaniowy, zasiłek pielęgnacyj-
ny, stały, okresowy czy rehabi-
litacja, dla poznaniaków cza-
sem pozostaje niewiadomą. 
Nie orientują się, gdzie, co, jak 

i kiedy mogą załatwić. Niektó-
rzy nie mają dostępu do Inter-
netu, więc nie mogą odszukać 
za jego pomocą potrzebnych 
wiadomości.

Ważną rolę w tym względzie 
spełnia „Poznański przewod-
nik”, który w rzetelny sposób 
odpowiada na wiele pytań. Za-
wiera 8 rozdziałów nawiązu-
jących do kwestii orzekania o 
niepełnosprawności i niezdol-
ności do pracy, ulg i uprawnień 
przysługujących osobom z nie-
pełnosprawnością, rehabilita-
cji społecznej, idei i znaczenia 

wsparcia osób niepełnospraw-
nych, rehabilitacji zawodowej, 
praw i ważnych aktów praw-
nych.

„Poznański przewodnik po 
ulgach i uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych i ich ro-
dzin” wydało Wydawnictwo 
Miejskie „Posnania”. Można go 
nabywać bezpłatnie w siedzi-
bie Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania przy ulicy 3 Maja 46. 
Kontakt telefoniczny: (61) 878 
54 29. 
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Informacje dla poznaniaków

Halina Benedyk – 
Gwiazda 
Dobroczynności

Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam i zagło-
sowali na naszą „Gwiazdę Do-
broczynności” – panią Halinkę 
(tak ją nazywamy w Stowa-
rzyszeniu). Serdecznie jej gra-
tulujemy i cieszymy się, że w 

ten sposób mogliśmy się od-
wdzięczyć za okazywane ser-
ce i dobroć.

BARBARA KUCHARSKA
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

SPECJALNEJ TROSKI
 IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU
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Od lewej: Bohdan Smoleń, Anna Popek, Halina Benedyk 
i Barbara Kucharska.
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– 24 stycznia w Szpitalu 
imienia profesora Stefana Ty-
tusa Dąbrowskiego w Pusz-
czykowie został otwarty zmo-
dernizowany oddział opieki 
paliatywno-hospicyjnej. Pro-
szę powiedzieć, jaka jest po-
wierzchnia tego budynku i ilu 
chorych będzie mogło skorzy-
stać z leczenia onkologiczne-
go?

– Zmodernizowany oddział 
opieki paliatywno-hospicyj-
nej został usytuowany w od-
rębnym pomieszczeniu, które 
znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku głów-
nego Szpitala. Ma powierzch-
nię 1.200 m² i posiada 43 łóż-
ka przeznaczone dla pacjen-
tów w terminalnej bądź bar-
dzo zaawansowanej fazie cho-
roby, gdzie zakończono lecze-
nie przyczynowe. Są to oso-
by, u których w warunkach do-
mowych nie można prowadzić 
stałego leczenia objawowego. 
Łączny koszt realizacji inwe-
stycji wyniósł około 5,2 miliony 
złotych, z czego udział środ-
ków z budżetu Powiatu Po-
znańskiego to około 4,7 milio-
na złotych.

W minionym roku oddział 
opieki paliatywno-hospicyjnej 
przyjął 450 osób. Czas pobytu 
jest zróżnicowany i uzależnio-
ny od stanu zdrowia. Chorzy 
mogą przebywać na oddziale 
od kilku dni do kilku miesięcy.

– Uruchomiono również 
Centrum Rehabilitacyjno-Kul-
turalne i Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Konarzewie. 

– Uroczyste otwarcie Cen-
trum Rehabilitacyjno-Kultural-
nego i Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Konarzewie na-
stąpiło w piątek 31 stycznia. 
Wszystkie pomieszczenia zo-
stały w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością. W Centrum będzie się 
mieściła też świetlica wiejska 
oraz sala widowiskowa. Dzięki 
temu osoby z niepełnospraw-
nością mają dostęp do rehabili-
tacji, terapii, ale i szansę na do-
skonalenie talentów artystycz-
nych. Powiat Poznański na re-
alizację tej inwestycji przeka-
zał sumę 200 tysięcy złotych. 

Wsparcia fi nansowego udzielił 
także Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego i gminy: Do-
piewo, Stęszew, Komorniki. 

– Wróćmy jeszcze do kwe-
stii pomocy chorym terminal-
nie. Nowo powstały oddział 
opieki paliatywno-hospicyj-
nej to możliwość komplekso-
wej opieki i specjalistycznego 
leczenia. Jakie jeszcze inicja-
tywy, w opinii Pana Starosty, 
winny być wdrożone na te-
renie powiatu poznańskiego, 
żeby chorzy i ich bliscy mie-
li zapewnione długofalowe 
wsparcie w niełatwym prze-
cież procesie choroby? 

– Uważam, że zaangażowa-
nie rodziny w cały proces le-
czenia chorego jest bardzo 
ważne. Bliscy wyraźniej niż 
ktokolwiek inny dostrzegają 
indywidualne potrzeby pacjen-
ta oraz możliwość ich zaspo-
kojenia, zaś kontakt z persone-
lem i dobra współpraca gwa-
rantują jakość opieki. Zależa-
ło nam na zapewnieniu popra-
wy warunków leczenia i dostę-
pu do specjalistycznej pomo-
cy medycznej. Człowiek jest 
dla nas priorytetem. W ramach 
Programu Zdrowotnego Powia-
tu Poznańskiego realizujemy 
programy profi laktyczne, dzięki 
którym można zapobiec cho-
robom, wykrywać je we wcze-
snym stadium i stosunkowo 
szybko podjąć leczenie. Z bu-
dżetu Powiatu sfi nansowaliśmy 
między innymi „Program profi -
laktyki raka szyjki macicy”, w 
obszarze którego przeprowa-

dzono szczepienia dziewcząt 
w wieku nastoletnim i eduka-
cję zdrowotną. Ponadto zreali-
zowano badania profi laktycz-
ne w zakresie wczesnego wy-
krywania raka gruczołu kroko-
wego i tarczycy. Łącznie na ten 
cel wydaliśmy ponad 4 miliony 
złotych. 

– Jak na terenie powiatu 
poznańskiego sprawdza się 
działalność spółdzielni socjal-
nych?

– Funkcjonujące na terenie 
powiatu poznańskiego dwie 
spółdzielnie socjalne – Spół-
dzielnia Socjalna „Wykon” w 
Pobiedziskach i Spółdzielnia 
Socjalna „Kostrzynianka” w Ko-
strzynie Wielkopolskim rozpo-
częły działalność z początkiem 
2013 roku. Zatrudniają 22 oso-
by – 12 na umowę o pracę i 10 
na zasadzie umowy zlecenia. 
Niepełnosprawni przed rozpo-
częciem współpracy byli bez-
robotni, a co za tym idzie, za-
grożeni społecznym wyklucze-
niem. W tym roku obie spół-
dzielnie kontynuują dotychcza-
sową działalność. Planowa-
ne jest też rozszerzenie dzia-
łań: uruchomienie sklepu spo-
żywczego i dziennego ośrodka 
wsparcia dla osób starszych na 
zlecenie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

– Ile osób z niepełnospraw-
nością zamieszkuje w powie-
cie poznańskim? 

– Na koniec 2013 roku w po-
wiecie poznańskim było 12.929 
osób z orzeczoną prawnie 
niepełnosprawnością, w tym 

w stopniu znacznym 2780, 
umiarkowanym 4074, lekkim 
4817 osób i 1318 dzieci do 16 
roku życia. Dużą grupę stano-
wią osoby posiadające w orze-
czeniu o niepełnosprawności 
zapis dotyczący wskazania do 
uczestnictwa w warsztacie te-
rapii zajęciowej. W naszym po-
wiecie jest to 329 osób. Dzia-
ła 7 warsztatów terapii zaję-
ciowej, które zapewniają miej-
sca 190 uczestnikom. Przenie-
sienie Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Promyk” prowadzone-
go przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Komornikach 
do nowego obiektu w Konarze-
wie pozwoli na przyjęcie więk-
szej liczby uczestników. Udział 
w zajęciach terapeutycznych i 
kontakt z ludźmi to niezwykle 
istotna rzecz dla osób z niepeł-
nosprawnością zamieszkują-
cych tereny wiejskie. 

– Sprawy osób z niepeł-
nosprawnością, troska o ich 
bezpieczeństwo socjalne i za-
pewnienie godziwej opieki – 
to kwestie, których nie pomi-
ja Pan w swoich działaniach. 
Co zatem planuje Powiat Po-
znański w najbliższym cza-
sie? Jakie inicjatywy zostaną 
jeszcze powzięte? 

– Będziemy nadal wspie-
rać organizacje pozarządowe 
i instytucje działające na rzecz 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Chcielibyśmy, aby na tere-
nie powiatu poznańskiego po-
wstało Powiatowe Centrum In-
tegracji Społecznej. Wzorem 
minionych lat planujemy skła-
dać wnioski na programy fi -
nansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w celu wzmocnienia wy-
żej wymienionych inicjatyw. 
Szczegółowe działania Powia-
tu Poznańskiego zostaną okre-
ślone w Powiatowym Progra-
mie Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 
2014 – 2019, który jest aktual-
nie opracowywany przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu. 

– Dziękuję za rozmowę.

Z myślą o ludziach
i dla ludzi
Z JANEM GRABKOWSKIM – starostą poznańskim rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
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Książka o raku 

Fundacja Wspierania Onko-
logii Dolnośląskiej wydała 

książkę „Żyj najlepiej jak potra-
fi sz”. Wydawnictwo to zawie-
ra relacje osób, które wygrały 
walkę z chorobą. Autorzy ze-
brali opowiadania chorych z 
różnych środowisk, które sta-
nęły w obliczu nowotworu. 

Po stoczonej walce mogli 
spokojnie podpisać się pod sło-
wami, że „rak to nie wyrok”. Są 
wśród nich normalni ludzie, 
którzy mówią o swoich zma-
ganiach, lękach, załamaniach, 
upadkach i depresjach. Zbie-
ranie materiałów trwało oko-
ło dwóch lat, a każdy opisany 
przypadek opierał się na doku-
mentacji medycznej. Książka ta 
powstała po to, by pomóc in-
nym, którzy znaleźli się w po-
dobnej sytuacji i poczuli, że tra-
cą grunt pod nogami. Dzięki tej 
lekturze mogą odzyskać spokój 
i siłę potrzebne w zwalczaniu 
nowotworu. awa

Na Kaponierę
wróciły
tramwaje

Zastępca prezydenta Po-
znania Mirosław Kru-

szyński zdecydował w stycz-
niu o wprowadzeniu zmian 
w organizacji ruchu, zwią-
zanych z przebudową ronda 
Kaponiera. Po długiej prze-
rwie wróciły na nie tramwaje. 

Zdaniem urzędników ta 
zmiana w znacznym stopniu 
poprawi standard obsługi w 
transporcie miejskim Poznania. 
To efekt pracy specjalistów z kil-
ku jednostek miejskich, wyko-
nawców oraz sprzyjającej pogo-
dy. Dzięki łagodnej jesieni dzia-
łania prowadzone były po zmro-
ku oraz w weekendy. Zmiany or-
ganizacji ruchu, w tym powrót 
części tramwajów nastąpił 18 
stycznia. To nie oznacza oczy-
wiście końca prac wokół Kapo-
niery, na rondzie i pod rondem. 

Co do zmian w organiza-
cji: otwarto dla ruchu kołowe-
go zachodnią jezdnię ulicy Ro-
osevelta na odcinku od ulicy 
Dąbrowskiego do ulicy Bukow-
skiej. Obowiązywać będzie je-
den kierunek ruchu: w stronę 
mostu Dworcowego i ulicy Gło-
gowskiej. Pamiętajmy by wsiąść 
do odpowiedniego tramwaju i 
ruszając autem nie pomylić dro-
gi. awa

– W sprawach społecznych 
liczy się każda złotówka. W 
jakim stopniu tegoroczny bu-
dżet spełnia pani oczekiwa-
nia? 

– Patrząc w przeszłość nie 
jest to budżet na najwyższym 
poziomie, ale nie widzę zagro-
żenia dla postawionych przed 
nami zadań. W minionym roku 
budżet był o wiele skromniej-
szy. W tegorocznym budże-
cie cieszy mnie możliwość re-
gulacji płac, które od czterech 
lat stały w miejscu. Pracow-
nicy urzędu i podległych pla-
cówek pomocy społecznej nie 
otrzymywali podwyżek. Nie są 
to duże pieniądze, ale mam na-
dzieję, że w przyszłych latach 
będzie lepiej. W placówkach 
pomocy społecznej przeprowa-
dziliśmy optymalizację wydat-
ków, dzięki czemu nie ma za-
grożenia dla wykonania zadań. 
Przeżyjemy ten rok raczej bez 
większych problemów. Nato-
miast mamy duże potrzeby in-
westycyjne. Nie wymagają one 
natychmiastowych działań, ale 
będziemy zabiegać o fundusze, 
by je w miarę możliwości reali-
zować. 

– Jakie to potrzeby? 

– Ustawa o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej 
wyznacza standard dla pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
czej. Musi ona liczyć nie więcej 
jak czternaścioro dzieci i znaj-
dować się w samodzielnym bu-
dynku. Dla nas oznacza to, że 
wszystkie tego rodzaju placów-
ki prowadzone przez nas i To-
warzystwo Salezjańskie mu-
szą być przeniesione do innych 
budynków. Ta inwestycja bę-
dzie kosztować władze mia-
sta około dwudziestu milio-
nów złotych. Termin przepro-
wadzenia tego przedsięwzięcia 
mija w 2020 roku, jest więc tro-
chę czasu, by się dobrze przy-
gotować. Standardy lokali z za-
sobów ZKZL nas nie satysfak-
cjonują. Często remont okazu-
je się droższy od wybudowania 
nowego budynku. W minionym 
roku otworzyliśmy fi lię Domu 
Dziecka numer 3 przy ulicy Su-
walskiej w Poznaniu, w poło-
wie budynku kupionym od TBS. 
Warunki były bardzo korzystne, 

bo otworzyliśmy placówkę za 
niecałe półtora miliona złotych. 
Takich rozwiązań szukamy. 

– Wydział Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta realizu-
je programy związane z bez-
domnością. Jaka jest ich efek-
tywność? 

– Finansujemy działalność 
podmiotów prowadzących 
schroniska i noclegownie dla 
bezdomnych zarówno w mie-
ście jak i poza nim. Warunkiem 
jest napisanie i złożenie u nas 
własnego programu. Zwracamy 
uwagę na realność proponowa-
nych działań zmierzających do 
wychodzenia z bezdomności. 
Chodzi o to, by nie były one po-
zorne. Sukcesem jest fakt, że od 
wielu lat nie odnotowaliśmy w 
Poznaniu ani jednej osoby, któ-
ra by zamarzła. Danymi na te-
mat bezdomności dysponu-
je Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie. Co do skali zjawiska, to 
miarodajne są wyniki ubiegło-
rocznej ogólnopolskiej akcji li-
czenia bezdomnych. Ustalono 
ich liczbę, płeć, wiek, wykształ-
cenie, przyczynę bezdomności, 
aktualne zameldowanie, źródła 
dochodu. Organizacje, które fi -
nansujemy, przedstawiają nam 
sprawozdania, ale nie są w sta-
nie wskazać ile osób pomyśl-
nie zakończyło proces wycho-
dzenia z bezdomności. Część 
bezdomnych rozpoczyna swoją 
drogę do normalności idąc do 
CIS-u. Tam rozpoczynają na-
ukę, potem podejmują pracę w 
spółdzielni socjalnej. Bywa, że 
jeszcze są w schronisku, a już 
pracują. 

– Emocje budzi spra-
wa utworzenia przytuliska. 
Mieszkańcy są „za”, ale byle 

to było poza ich otoczeniem. 
Dlaczego takie miejsce nie zo-
stanie wyznaczone przez wła-
dze miasta? 

– Jeżeli przytulisko powsta-
nie, to władze miasta będą je fi -
nansować jak inne tego rodza-
ju placówki. Zadanie to powie-
rzono Caritasowi, jednemu z 
laureatów budżetu obywatel-
skiego. Inicjatywa była Carita-
su, ale wcześniej dostrzegali-
śmy taką potrzebę. Co do loka-
lizacji, to zaskakuje mnie reak-
cja społeczna. Wcześniej na Ła-
zarzu było schronisko i nikt nie 
protestował. Gdziekolwiek bę-
dzie przytulisko, to bezdomni 
będą szukać w nim schronie-
nia, aby nie nocować na klat-
kach schodowych. Zgadzam 
się z argumentem, by powstało 
ono w centrum miasta, w pobli-
żu dworca, bo to właśnie w nim 
nocują bezdomni. 

– Furorę zrobiła Karta Ro-
dziny Dużej, którą wprowa-
dzono w minionym roku w Po-
znaniu. Stała się ona wzorem 
do naśladowania. Ale dlacze-
go w ofercie nie ma Term Mal-
tańskich i Zoo? 

– W skali województwa jeste-
śmy prekursorem karty Rodziny 
Dużej i cieszymy się, że mamy 
naśladowców. Zaczęliśmy od 
spotkania z placówkami miej-
skimi, które zaoferowały zniżki 
na swoje usługi. Rodzinom bar-
dzo zależało na wprowadzeniu 
ulg na Termach Maltańskich i w 
ZOO. W obu tych miejscach są 
już wprowadzone upusty. Poza 
tym zgłosiło się do nas mnó-
stwo fi rm prywatnych, oferując 
usługi gastronomiczne, kultu-
ralne i sportowe. 

– A nowości bieżącego 
roku? 

– W pierwszym kwartale 
kończymy pracę nad dwoma 
programami. Pierwszy z nich 
dotyczy wsparcia i aktywiza-
cji seniorów. Drugi wiąże się 
ze wspieraniem rodziny i pie-
czy zastępczej. Czekamy tak-
że na rozstrzygnięcie konkursu 
z Funduszy Norweskich, które 
przeznaczymy na budowę Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Owińskach. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Stawiamy na rodzinę 
i pieczę zastępczą 
Z MARIĄ REMIEZOWICZ, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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Nie ma ich zbyt dużo. Zde-
cydowanie za mało. Ilość 

realizowanych projektów, licz-
ba ”osobomiejsc” i możliwości 
lokalowe nie znalazły punktu 
stycznego. 

– Nie szkodzi – mówi Moni-
ka. – Czasami to nawet lepiej, 
bo mamy ze sobą bliski kontakt, 
a to bardzo pomaga w pracy. 
Zresztą przejdź się po ROPS-ie, 
zobaczysz sam.

Pierwsze, co uderza, to nie-
prawdopodobny ruch. Koryta-
rzami suną, najczęściej w olim-
pijskim tempie, ludzie młodzi 
– niezależnie od wieku. Tak się 
złożyło, czy może Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu stawia na młodych?

POKÓJ 207
Wbrew pozorom nie trzeba 

pisać sterty podań i zapytań. 
Drzwi do gabinetu dyrektora 
ROPS-u Aleksandry Kowalskiej 
zawsze są otwarte (dosłownie!), 
a gospodyni chętnie odpowiada 
na nurtujące mnie wątpliwości: 

– To nie jest tak, że zakładamy, 
że w ROPS-ie będą pracować 
tylko młode osoby. Dla nas liczy 
się to, jaki mają stosunek do obo-
wiązków i czy potrafi ą pracować 
w zespole.

Nazwa Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej brzmi dum-
nie i dostojnie. Ale czym się 
zajmuje? Oczywiście, najszerzej 
pojętą polityką społeczną – na-
tychmiast wpada mi do głowy. 
Pojawia się problem – co to w 
praktyce znaczy? 

– Dam taki przykład: kiedyś 
napisała do nas osoba z niepeł-
nosprawnością ruchową z proś-
bą o pomoc w zakupie skutera 
– mówi Aleksandra Kowalska. 
– Twierdziła, że skuter zdecy-
dowanie ułatwi jej życie. Wręcz 
zmieni je. Naszym zadaniem 
nie jest fi zyczne kupno tego 
skutera, ale rozpoznanie całego 
problemu i, jeżeli to możliwe, 
stworzenie, w oparciu o określo-
ne przepisy prawa, systemu po-
mocy takim osobom. Próbujemy 
zatem rozwiązać problem cało-
ściowo. Po prostu – tworzymy 
mechanizmy wsparcia.

POKÓJ 307
Winda działa, ale postanowi-

łem rozruszać kości. Po kilku-
dziesięciu schodach pożałowa-
łem decyzji. Zasapany docieram 
na miejsce. 

– Cześć, chcesz kawy? – pyta 
Ola i zaprasza do swojego biur-
ka - Co cię interesuje? 

Wszystko – myślę – ale pytam 
tylko o najważniejsze rzeczy. Oli 
czas jest ograniczony – właśnie 
prowadzą postępowanie, mają-

ce na celu wyłonienie fi rmy, któ-
ra będzie prowadzić szkolenie 
dla przedstawicieli wielkopol-
skich ZAZ-ów z „polityki równo-
ściowej”. Chciałem, by ktoś kom-
petentny rozszyfrował terminy, 
które co chwila brzmią w ROP-
S-ie: ekonomia społeczna , ZAZ, 
CIS, WTZ? 

– Ekonomia społeczna? – 
uśmiecha się Ola. – Z tą defi ni-
cją najmądrzejsi mają kłopoty. 
Przyjmuje się, że to zestaw dzia-
łań mających na celu rozwiązy-
wanie problemów społecznych 
metodami rynkowymi. Prak-
tycznie – szansą dla osoby dłu-
gotrwale bezrobotnej są tzw. 
podmioty ekonomii społecznej 
czyli Kluby Integracji Społecz-
ne (KIS)j, Centra Integracji Spo-
łecznej(CIS), Spółdzielnie Socjal-
ne, Warsztaty Terapii Zajęciowe-
j(WTZ) i Zakłady Aktywności Za-
wodowej (ZAZ). KIS i CIS zajmu-
ją się bezrobotnymi i umożliwia-
ją im powrót na otwarty rynek 
pracy, a WTZ i ZAZ spełniają do-
kładnie taką samą rolę w odnie-
sieniu do osób z niepełnospraw-
nościami. Zauważyliśmy jednak 
pewien problem na linii WTZ, 
ZAZ i otwarty rynek pracy – sys-
tem nie jest drożny. Osoby z nie-
pełnosprawnościami niechętnie 
wchodzą na rynek pracy mimo 
konkretnego wsparcia państwa. 
Obecnie realizujemy projekt, 
który ten system udrożni.

Dopijam ostatni łyk kawy i za-
czynam dziękować za spotkanie.

– Poczekaj, usiądź jeszcze na 
chwilę. To nie jedyny projekt jaki 
realizujemy w ROPS-ie... 

POKÓJ 309
Do następnego pomieszcze-

nia dystans nie jest duży. Kilka 

kroków. Monika właśnie wróciła 
z jakiegoś ważnego spotkania. 
Ma chwilę czasu, żeby ze mną 
porozmawiać. Pytam o realizo-
wane w ROPS-ie projekty. 

– Wiesz, naczelna nasza za-
sada to partnerstwo. Nie zajmu-
jemy się jednostkowymi przy-
padkami, a współpracujemy z 
jednostkami działającymi bez-
pośrednio na rzecz określonych 
grup społecznych. Wyjątkiem 
jest oczywiście Wielkopolski 
Ośrodek Adopcyjny, który ma 
jednak bardzo specyfi czne za-
dania. Więc realizujemy part-
nerstwa z organizacjami po-
zarządowymi i rozwiązywanie 
problemów społecznych. Jed-
nym ze sztandarowych naszych 
projektów jest z pewnością mię-
dzynarodowy projekt „CASA”. To 
bardzo interesujące i innowacyj-
ne na naszym rynku przedsię-
wzięcie, realizowane przez 14 
partnerów z 13 państw euro-
pejskich. Dotyka ono problemu 
podnoszenia jakości życia osób 
starszych. U nas oczywiście nie 
jest to problem nowy, ale uwa-
żamy, że najważniejsze na tym 
wstępnym etapie są dobre prak-
tyki, sprawdzone rozwiązania. 
I uczymy się , podpatrujemy, 
pytamy wszystkich tych, którzy 
z tego typu problemami nieźle 
sobie radzą. Priorytetowo trak-
tujemy obszar Ekonomii Spo-
łecznej i tutaj realizujemy kilka 
interesujących programów: Pro-
jekt systemowy „Koordynacja i 
współpraca na rzecz integracji 
społecznej”, Projekt „Przez Za-
kład Aktywności Zawodowej 
na rynek pracy” i „Innowacyjny 
model aktywizacji zawodowej 
uczestników WTZ”. Wcześniej 
realizowaliśmy projekt „Wielko-
polskie Centrum Ekonomii So-
lidarności” – sporo nas nauczył. 
Tę wiedzę wykorzystujemy 
w praktyce. Szczególnie przy 
tworzeniu systemu wsparcia 
rozwoju ekonomii społecznej w 
województwie wielkopolskim. 
Szersze grono odbiorców zy-
skały nasze kampanie społecz-
ne: w roku 2012 zrealizowali-
śmy kampanię dotyczącą osób 
starszych – bardzo dobrze ode-
braną, a w zeszłym roku kam-
panie na rzecz wielkopolskiej 
obywatelskości.

Nie sposób było ich nie za-
uważyć. Na telewizyjnych an-
tenach, plakatach, w Internecie. 
Kampania dotycząca tzw. trze-
ciego wieku wywołała wiele 
dyskusji i uwag. Nie było w nich 
wyrzutów, pretensji, skanda-
li – jak w większości tego typu 
przedsięwzięć. Był takt, dobry 
gust i emanujący z clipów i pla-
katów optymizm. I problem – o 
którym zaczęło się mówić. 

– Kampania obywatelska była 
nieco inna, nietypowa – konty-
nuuje Monika. – Pełna zaska-
kujących elementów: komiksy, 
komiksowe bilbordy, był kroko-
mierz dla wielkopolskiego oby-
watela do odmierzania dystansu 
dzielącego od nowych idei, torba 
ekologiczna, lupa, by dostrzegać 
problemy społeczne i gwizdek, 
by na nie reagować. Myślę, że 
warto wspomnieć także o akcji 
„Wielkopolska otwarta dla osób 
niepełnosprawnych”, która ma 
na celu promowanie partnerstw 
między podmiotami i organiza-
cjami pozarządowymi działają-
cymi w sferze ekonomii społecz-
nej i o projekcie wspierania ro-
dziców z najmłodszymi dziećmi. 
W ramach programu „Partner-
stwo i dialog” powstały regional-
ne programy na rzecz osób star-
szych, na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami i na rzecz pieczy 
zastępczej. Od tego roku rozpo-
częła się ich realizacja. Prowa-
dzimy również badania społecz-
ne, mające diagnozować sytu-
ację społeczna w regionie i po-
zwalające nam na natychmia-
stowe reagowanie.

Dzwoni telefon. 
– Muszę kończyć. Przepra-

szam ale pojawił się pewien pro-
blem. Muszę zerknąć i to zaraz…

Szkoda. Przecież zostało w 
ROPS-ie jeszcze kilka pokoi.

W roku 2013 Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu realizował: szkolenia, 
badania, konferencje, seminaria, 
spotkania, targi, studia pody-
plomowe i licencjackie, wizyty 
studyjne, kampanię społeczną, 
programy, warsztaty, a także 10 
projektów, z których 5 jako lider.

TOMASZ GRABOWSKI

W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pokoje zawsze 
otwarte
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Dla Amazonek robi 
wszystko, co jest w jej 

mocy. Walczy o każdy po-
mysł, o każdą złotów-
kę, by kobiety z nowotwo-
rem piersi uwierzyły w sie-
bie. Zawsze znajduje czas 
na chwilę rozmowy, dla 
każdego ma dobre słowo i 
uśmiech. To ją Polska Koali-
cja Organizacji Pacjentów 
Onkologicznych w XIV edy-

Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Poznaniu 

poinformował o ogłoszonym 
przez Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej konkursie ofert 
na dofi nansowanie zadań w 
ramach programu „Świetlica – 
Dzieci – Praca” na rzecz wspar-
cia dziecka i rodziny w gminie 
w latach 2011 – 2015.

Do konkursu ofert mogą przy-
stępować gminy oraz podmioty 
wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, które prowa-
dzą placówkę wsparcia dzien-
nego (świetlicę socjoterapeu-
tyczną, ognisko wychowawcze, 
klub młodzieżowy) na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

Podmioty z poszczególnych 
województw mogą składać ofer-

Podczas 69. akcji krwiodaw-
czej przeprowadzonej przez 

Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK Lubonianka im. Bło-
gosławionego Edmunda Boja-
nowskiego w Luboniu w nie-
dzielę, 2 lutego w sali Szkoły 
Podstawowej nr 1 od 94 osób, 
w tym 36 kobiet, zebrano 42,3 
l krwi. 

Kierująca poborem prowa-
dzonym przez 16 pracowników 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu lek. med. Elżbieta Lu-

dovico oceniła akcję jako dobrze 
zorganizowaną. 

W jej przygotowanie byli za-
angażowani: prezes Lubonian-
ki Jerzy Zieliński, Zbyszko Woj-
ciechowski, Zbigniew Cybulski, 
Maciej Kubiś, Janusz Kukulski, 
Józef Wyzujak. Pobór krwi spon-
sorowali: Luvena Luboń, Dra-
mers SA Rabowice, Ziołolek Sp. 
z o. o. w Poznań, LOSiR Luboń.

Dyrektor SP nr 1 w Luboniu 
Grzegorz Anioła udostępnił salę 
gimnastyczną. 

ROBERT WRZESIŃSKI

ty w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 21 marca 2014 
roku w siedzibie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej lub 
Urzędu Marszałkowskiego wła-
ściwego dla danego wojewódz-
twa. 

Na dofi nansowanie zadań w 
roku bieżącym zabezpieczone 
zostały środki fi nansowe w wy-
sokości 800.000 złotych, przy 
jednostkowych dotacjach w wy-
sokości 40.000 złotych każda. 
Szczegółowe informacje na te-
mat konkursu można znaleźć 
na stronie internetowej: http://
www.mpips.gov.pl/pomoc-spo-
leczna/konkursy/rok-2014/
ogloszenie-o-konkursie-ofert-
podmiotow-uprawnionych-
na-dofinansowanie-zadan-
w - p r o g r a m i e - s w i e t l i c a -
d z i e c i - p r a c a - n a - r z e c z -
wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-
gminie-w-latach-2011-2015/

 KAROLINA KASPRZAK

cji konkursu Sukces Roku w 
Ochronie Zdrowia – Liderzy 
Medycyny uznało za Osobo-
wość Roku 2013. 

Przed nią tytuł ten otrzy-
mał między innymi nieżyją-
cy profesor Zbigniew Religa. 
Kapituła konkursu miała peł-
ne ręce pracy, bowiem napły-
nęła rekordowa liczba zgło-
szeń. Postanowiono przy-
znać nagrodę prezes Kry-
stynie Wechmann za jej nie-
strudzone działania na rzecz 
przywracania sensu życia 
kobietom po mastektomii 
oraz zaangażowanie w pro-
fi laktykę raka piersi, nie tylko 
na gruncie polskim, ale także 
europejskim. 

– To było dla mnie ogrom-
ne zaskoczenie – powiedzia-
ła. – Nigdy bym nie przypusz-
czała, że znajdę się w gro-
nie takich znakomitości. To 
dla mnie nie tylko wielkie 

uznanie do tego co robię, ale 
ogromna motywacja do dal-
szej pracy. 

Nagroda jest ukoronowa-
niem działalności Krysty-
ny Wechmann z okazji tego-
rocznego Jubileuszu XX-lecia 
kierowanej przez nią federa-
cji. Krystyna Wechmann jest 
zaangażowana w działal-
ność społeczną na rzecz ko-
biet z rakiem piersi od mo-
mentu zachorowania na tę 
chorobę, czyli od 22 lat. Ra-
zem z przeszkolonym tysią-
cem Amazonek, które poko-
nały raka, prowadzi wolon-
tariat na oddziałach onkolo-
gicznych, dając chorym na-
dzieję i wsparcie. Jak sama 
twierdzi, praca na rzecz in-
nych, nowe projekty i entu-
zjazm, jaki się z tym wiąże, 
pomógł jej zwalczyć raka i 
ozdrowieć. Od tamtej chwili 
aż do dziś służy innym cho-
rym, by poprawić sytuację 

pacjentów onkologicznych 
w naszym kraju. Działalność 
Krystyny Wechmann przy-
czyniła się do refundacji pro-
tez i rekonstrukcji piersi ko-
biet po mastektomii. Ponad-
to dzięki niej amazonki mają 
dostęp do leczenia sanato-
ryjnego i turnusów rehabili-
tacyjnych NFZ. W tym roku 
Krystyna Wechmann zorga-
nizowała w Parlamencie Eu-
ropejskim wystawę fotogra-
fi czną AMAZONKI – cykl od-
ważnych portretów Amazo-
nek prezentujących piersi po 
mastektomii lub rekonstruk-
cji, autorstwa Katarzyny Pi-
weckiej. 

Kolegium redakcyjne i 
Rada Programowa „Mene-
dżera Zdrowia” postanowi-
ły więc przyznać dodatko-
we nagrody. Wręczenie sta-
tuetek i dyplomów odbyło się 
podczas gali w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. awa

Wsparcie działań 
na rzecz dzieci
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Udana akcja

Krystyna Wechmann 
osobowością roku 
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W Urzędzie Miasta Poznania 
w ramach II etapu konsul-

tacji społecznych dotyczących 
planu transportowego spotka-
li się mieszkańcy Poznania, 
powiatu poznańskiego, a tak-
że przedstawiciele samorządu. 
Pytano między innymi o trans-
port publiczny do Naramowic, 
kartę PEKA, inwestycję w re-
jonie ulicy Folwarcznej, prze-
dłużenie sieci tramwajowej do 
Poznania Wschód, inwestycje 
transportowe dla Strzeszyna 
i Podolan. Wiceprezydent Mi-
rosław Kruszyński oraz jego 
współpracownicy odpowie-
dzieli na wszystkie nurtujące 
zebranych pytania.  

Celem Planu Transportowe-
go Poznania jest takie plano-
wanie publicznego transportu 
zbiorowego w Poznaniu oraz w 
gminach powiatu poznańskie-
go, aby zapewnić rozwój ca-
łej aglomeracji pod względem 
ekologicznym, społecznym i go-
spodarczym. Chodzi między in-
nymi o zmniejszenie emisji za-
nieczyszczeń i hałasu powsta-
jących w procesach transporto-
wych oraz o ochronę obszarów 
cennych przyrodniczo. Pomysło-
dawcy dążą również do zwięk-
szenia dostępu do publicznego 
transportu zbiorowego miesz-
kańcom Poznania i podpoznań-
skich gmin oraz osobom niepeł-
nosprawnym. Pomyślano tak-
że o zapobieganiu wykluczeniu 
osób ubogich z korzystania z pu-
blicznego transportu zbiorowe-

Nasz 
karnawał
Od rana 23 stycznia nasz 

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Swarzędzu szykował 
się na zabawę karnawałową. 
Dziewczyny zadbały o swój 
makijaż, którego uczą się w 
ramach projektu Aquanet: „W 
zdrowym ciele zdrowy duch, 
tak u juniora, jak u seniora”. 

Gdy byliśmy już gotowi, wy-
ruszyliśmy do EuroHotelu. Na 
miejscu powitała nas osoba pro-
wadząca naszą imprezę. Bawili-
śmy się przy muzyce na żywo, na 
keyboardzie i trąbce. Na zakoń-
czenie podziękowaliśmy pra-
cownikom EuroHotelu za przy-
gotowanie pysznych potraw 
oraz stworzenie miłej atmosfery. 

MICHAŁ OGONIAK

Dla babć 
i dziadków
52 seniorów uczestniczy-

ło w spotkaniu zorga-
nizowanym z okazji Dni Bab-
ci i Dziadka przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Osiedle Mło-
dych” i Klub Seniora „Cybinka”. 

Dla biorących udział w uro-
czystości wystąpił Chór „Weso-
ła Ferajna” z „Cybinki”. Seniorów 
zaproszono do wspólnego śpie-
wania. Maryla Rydlewska zapre-
zentowała monolog wykonany 
w poznańskiej gwarze. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję po-
rozmawiać przy herbacie i ka-
wie.

ROBERT WRZESIŃSKI

Wygodne 
podróżowanie 

go oraz o zmniejszeniu dla nich 
kosztów związanych z podróżo-
waniem. 

Potencjalne zapotrzebowanie 
na przewozy w Poznaniu wy-
nosi 967.477 podróży w ciągu 
doby, z czego publiczny trans-
port zbiorowy zaspokaja po-
nad 40 procent, natomiast za-
potrzebowanie na przewozy w 
Aglomeracji Poznańskiej wy-
nosi 1.388.005 w ciągu doby, z 
czego publiczny transport zbio-
rowy zaspokaja ponad 38 pro-
cent. Istniejąca sieć publicznego 
transportu zbiorowego pozwa-
la na obsługę tym transportem 
ważniejszych obiektów użytecz-
ności publicznej, za wyjątkiem 
obiektów komercyjnych, takich 
jak kina, markety, obiekty spor-
towe. 

Z przeprowadzonych badań 
wynika, że sieć publicznego 
transportu zbiorowego pozwa-
la na pełen dostęp do sieci auto-
busowej i ograniczony dostęp do 
sieci tramwajowej osobom nie-
pełnosprawnym. Potrzeby trans-
portowe tej grupy pasażerów za-
spokajane przez transport zbio-
rowy są w znacznie mniejszym 
stopniu. Przewidywany wzrost 
potencjalnego zapotrzebowania 
na przewozy w Aglomeracji Po-
znańskiej latach 2015-2025 wy-
niesie około 5 procent, z czego 
w Poznaniu spadnie o 1 procent, 
natomiast w powiecie poznań-
skim wzrośnie o koło 17 pro-
cent. Największy wzrost zapo-
trzebowania na przewozy prze-

widuje się na osiedlach: Główna, 
Kiekrz, Chartowo, Szczepanko-
wo, Spławie, Krzesinki oraz Że-
grze. Pełen dostęp do publiczne-
go transportu zbiorowego osób 
niepełnosprawnych musi zostać 
zagwarantowany zarówno dla 
sieci autobusowej jak i tramwa-
jowej. To podstawa, by osoby z 
różnymi niepełnosprawnościa-
mi mogły wyjść z domów. 

Aby zmienić tę sytuację, po-
trzebne są różne źródła fi nanso-
wania, które pomogłyby popra-
wić częstotliwość kursów i pod-
niesienie ich jakości. Skąd więc 
pieniądze? Jednym ze źródeł są 
wpływy z biletów, ważną rolę 
odgrywają również środki fi nan-
sowe budżetu samorządu mia-
sta Poznania oraz gmin ościen-
nych, które zawarły stosowne 
porozumienia międzygminne 
na obsługę wybranych połączeń 
komunikacyjnych, a także środ-
ki pomocowe funduszy europej-
skich. Pod uwagę wzięto wpły-
wy z reklam umieszczonych w 
pojazdach i na przystankach pu-
blicznego transportu zbiorowe-
go. Aby transport funkcjonował 
prawidłowo powinny zostać wy-
budowane parkingi we wszyst-
kich lokalizacjach, zaś w przy-
padku uruchomienia kolei aglo-
meracyjnej kursującej z często-
ścią większą niż co pół godzi-
ny zaleca się budowę przystan-
ków kolejowych: Poznań Miło-
stowo, Poznań Zawady, Poznań 
Jeżyce, Poznań Hetmańska, Po-
znań Bałtycka, Poznań Żegrze, 
Poznań Podolany. 

Z dokumentu wynika, że in-
tegracja z transportem autobu-
sowym (dalekobieżnym i gmin-
nym), powinna być zapewniona 
w ramach zintegrowanych wę-
złów przesiadkowych: Dworzec 
Rataje, Dworzec Śródka, Dwo-
rzec Górczyn, Dworzec Juniko-
wo (do czasu powstania zinte-
growanego węzła przesiadko-
wego przy przystanku kolejo-
wym Poznań Junikowo), Dwo-
rzec Starołęka, Dworzec „Jana III 
Sobieskiego”, Dworzec autobu-
sowy na Klinie Dębieckim, Nowy 
dworzec Brama Zachodnia (w 
okolicy skrzyżowania ulicy Pol-
skiej i ulicy Dąbrowskiego), Port 
Lotniczy Poznań Ławica, Krzy-
woustego-Chartowo. 

AURELIA PAWLAK 

Mówi wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński. 
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We wtorek, 11 lutego, w ra-
mach Europejskiego Dnia 

Numeru Alarmowego 112, wo-
jewoda wielkopolski Piotr Flo-
rek zaprosił mieszkańców do 
udziału w „otwartych drzwiach” 
w Wojewódzkim Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego 
przy ul. Wiśniowej, gdzie od-
była się prezentacja multime-
dialna dotycząca numeru alar-
mowego 112. Zwiedzano ośro-
dek i zapoznawano się z pracą 
operatorów. Odbyły się też po-
kazy ratownicze i szkolenia na 
symulatorach.

Wojewoda Piotr Florek zwró-
cił się z wnioskiem do ministra 
administracji i cyfryzacji o przy-
znanie WCPR w Poznaniu statu-
su jednostki organizującej szko-
lenia i prowadzącej egzamino-
wanie operatorów numerów 
alarmowych z całej Polski. Od 
2011 roku wojewodowie wiel-

W czwartek 23 stycznia na 
XVI posiedzeniu Komisji 

Dialogu Obywatelskiego przy 
Pełnomocniku Prezydenta Mia-
sta Poznania do spraw Osób 
Niepełnosprawnych przewod-
niczącym KDO na 2014 rok wy-
brano Marcina Halickiego z 
Wielkopolskiego Forum Orga-
nizacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

W skład prezydium weszli: 
Eunika Lech z Towarzystwa 
Osób Niesłyszących „TON”, Kry-
styna Zdunik z Koła Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej Ruchowo przy Wielko-
polskim Oddziale Regionalnym 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 
Aleksandra Klausa – sekretarz.

Przedstawiciele Oddziału Ko-
ordynacji Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi Urzędu 
Miasta Poznania omówili dzia-
łalność Komisji Dialogu Obywa-
telskiego przy poszczególnych 
wydziałach w 2013 roku. 

Gościem spotkania była Ka-
rolina Rokita z ogólnoświato-
wej organizacji studenckiej „AIE-
SEC”, która działa także na tere-
nie Poznania i innych miast w 
Polsce.

Kolejne posiedzenie KDO 
przeprowadzono 6 lutego. Wziął 

w nim udział między innymi pre-
zes Fundacji Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu Stanisław Bronz. 

Przedstawicielki WIFOON – 
Katarzyna Rogacka i Izabela Ol-
szewska-Pawęska opowiedzia-
ły o projektach mających na celu 
kompleksowe wsparcie osób z 
niepełnosprawnością w zna-
lezieniu i utrzymaniu pracy, a 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Na Tak Krystian Włodarczak – o 
inicjatywach integrujących śro-
dowisko i przeciwdziałających 
społecznemu wykluczeniu.

 KAROLINA KASPRZAK

Mobilizowanie środowisk 
do podejmowania dzia-

łań na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, dostępna in-
frastruktura, a w szczególno-
ści wrażliwość, wyobraźnia i 
współuczestnictwo – to nie-
które z celów „Programu wy-
równywania szans osób z nie-
pełnosprawnościami i przeciw-
działania ich wykluczeniu spo-
łecznemu oraz pomocy w reali-
zacji zadań na rzecz zatrudnia-
nia osób z niepełnosprawno-
ściami w województwie wiel-
kopolskim na lata 2014 – 2020”. 

Na te właśnie obszary – prze-
ciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i wsparcie działań 
związanych z zatrudnianiem 
osób z niepełnosprawnościa-
mi – położył nacisk Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
w 2007 roku. Wówczas podjęto 
prace nad wspomnianym „Pro-
gramem wyrównywania szans”. 
Nadzór merytoryczny pełnił 
członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Tomasz Bu-
gajski. Koordynacją prac zajął 
się Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Poznaniu repre-
zentowany przez dyrektor Alek-
sandrę Kowalską i współpra-
cowników. 

Do udziału w pracach nad 
„Programem wyrównywania 
szans” zaproszono reprezentan-
tów instytucji i organizacji, któ-
re świadczą osobom z niepeł-
nosprawnościami komplekso-
we wsparcie. W skład zespołu 
roboczego do spraw opracowa-
nia dokumentu weszli przedsta-
wiciele wielkopolskiego oddzia-
łu Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Departamentu Ochro-
ny Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, Urzędu Miasta Po-
znania, Wojewódzkiego Zespo-
łu do spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu i inni 
specjaliści.

Nie zabrakło głosu organizacji 
pozarządowych oraz podmio-
tów ekonomii społecznej, które 

KDO w Urzędzie Miasta

kopolski i małopolski organizo-
wali szkolenia dla kandydatów 
z całego kraju. Opracowany zo-
stał „Program szkolenia operato-
rów numerów alarmowych”. Od 
września 2011 roku do grudnia 
2013 roku wystawionych zosta-
ło 712 certyfi katów dla operato-
rów numerów alarmowych za-
trudnionych we wszystkich CPR 
w kraju. WCPR w Poznaniu wy-
stawił 512 tego rodzaju zaświad-
czeń. W WCPR zatrudnionych 
jest 69 operatorów obsługują-
cych zgłoszenia z terenu całego 
województwa. W samym 2013 
roku na numer alarmowy 112 w 
Wielkopolsce odnotowano 1 297 
596 połączeń. 

Operatorzy Centrum Powia-
damiania Ratunkowego w Po-
znaniu codziennie przyjmują bli-
sko cztery tysiące połączeń kie-
rowanych na numer 112. O tym, 
jak odpowiedzialna to praca 

Święto numeru 
alarmowego 112

przekonały się m.in. dzieci, które 
z okazji Europejskiego Dnia Nu-
meru Alarmowego 112 odbierały 
na symulatorach improwizowa-
ne zgłoszenia.

WCPR, na co dzień niedo-
stępne dla gości, zaprezentowa-
ło swoją codzienną pracę. Dzie-
ci na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach operatorskich, 
używanych podczas szkoleń, 
przyjmowały zgłoszenia i kiero-
wały je do odpowiednich służb 
ratowniczych. WCPR w Pozna-
niu jest jedną z 17 tego typu jed-
nostek w kraju. 

11 lutego został ogłoszo-
ny przez Parlament Europejski 
dniem numeru alarmowego 112. 
Świętowany jest od 2009 roku. 
Tradycyjnie towarzyszą mu im-
prezy promujące numer alarmo-
wy w państwach unijnych.

TOMASZ STUBE

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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KONFERENCJA „PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Człowiek – podmiotem
Wielkopolskiego nieustająco 
propaguje inicjatywy służące po-
prawie jakości warunków życia 
osób z niepełnosprawnościami. 
Wspiera między innymi Zakłady 
Aktywności Zawodowej (9 ZAZ
-ów na terenie Wielkopolski za-
trudnia łącznie 403 osoby z nie-
pełnosprawnością), działania 
warsztatów terapii zajęciowej 
(80 WTZ-tów na terenie Wielko-
polski), uwrażliwia społeczeń-
stwo na szczególne potrzeby i 
problemy osób z niepełnospraw-
nościami, dzięki czemu przyczy-
nia się do kształtowania pozy-
tywnych postaw społecznych.

Wtorkowa konferencja w biu-
rowcu „Delta” obfi towała w bu-
dującą wymianę doświadczeń. 
Podsumowania spotkania do-
konała dyrektor Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
Aleksandra Kowalska. Nie za-
brakło podziękowań dla współ-
pracowników ROPS i wyrazów 
uznania dla wszystkich, którzy 
zaangażowali się w prace nad 
tworzeniem dokumentu.

Opracowany przez specjali-
stów i ekspertów „Program wy-
równywania szans osób z nie-
pełnosprawnościami i przeciw-
działania ich wykluczeniu spo-
łecznemu oraz pomocy w reali-
zacji zadań na rzecz zatrudnia-
nia osób z niepełnosprawno-
ściami w województwie wielko-
polskim na lata 2014 – 2020” jest 
dostępny w siedzibie Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu przy ulicy No-
wowiejskiego 11, tel. (61) 856 
73 00 oraz w wersji elektronicz-
nej „PDF” na stronie internetowej 
www.rops.poznan.pl 

na co dzień dostrzegają trudno-
ści towarzyszące osobom z nie-
pełnosprawnościami. Propozy-
cje i dyskusje pozwoliły wyod-
rębnić ważne założenia. 

PRIORYTETY, CELE,
DZIAŁANIA 

Cele operacyjne i strategiczne, 
wskaźniki realizacji i zadania, 
które zawiera dokument, zapre-
zentowano podczas konferen-
cji pod nazwą „Program wyrów-
nywania szans osób z niepełno-
sprawnościami i przeciwdzia-
łania ich wykluczeniu społecz-
nemu oraz pomocy w realiza-
cji zadań na rzecz zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami 
w województwie wielkopolskim 
na lata 2014 – 2020 wyznaczni-
kiem działań Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego do 
2020 roku” we wtorek 4 lutego 
w biurowcu „Delta” na Towaro-
wej 35 w Poznaniu. Konferencja 
i prace nad „Programem wyrów-
nywania szans” zostały powzię-
te w ramach projektu systemo-
wego ROPS pod nazwą „Koordy-
nacja i współpraca na rzecz in-
tegracji społecznej Wielkopolski” 
współfi nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go. Patronat medialny nad kon-
ferencją objęła Telewizja Polska 
S.A. – Oddział w Poznaniu.

– Dzisiejsze spotkanie jest do-
wodem na to, że los osób z nie-
pełnosprawnościami nie pozo-
staje nam obojętny. 27 stycz-
nia 2014 roku na mocy uchwa-
ły Nr XLI/795/14 Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego za-
twierdził „Program wyrówny-
wania szans osób z niepełno-
sprawnościami i przeciwdziała-
nia ich wykluczeniu społeczne-
mu oraz pomocy w realizacji za-
dań na rzecz zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami w wo-
jewództwie wielkopolskim na 
lata 2014 – 2020”. Dziękuję pań-
stwu za to, że przyczyniliście się 
do powstania tego dokumentu. 
Pragniemy, by wpisywał się on 
nie tylko w „Strategię Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego 
do 2020 roku”, ale i szeroko ro-
zumianą strategię polityki spo-
łecznej – powiedział członek Za-

rządu Województwa Wielkopol-
skiego Tomasz Bugajski. 

Gościem honorowym wyda-
rzenia był Senator RP, Przewod-
niczący Komisji Rodziny i Polity-
ki Społecznej – Mieczysław Au-
gustyn. Z ramienia pełnomoc-
nika Rządu do spraw Równe-
go Traktowania w konferen-
cji uczestniczyła Justyna La-
chor-Adamska. Obecnych było 
około 120 osób: reprezentanci 
gminnych i powiatowych insty-
tucji pomocy społecznej, szkół, 
organizacji pozarządowych, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
zakładów aktywności zawodo-
wej, domów pomocy społecznej, 
środowiskowych domów samo-
pomocy, Urzędu Marszałkow-
skiego i Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy.

Priorytety, które akcentuje do-
kument to: aktywność społecz-
na osób z niepełnosprawnościa-
mi, aktywność zawodowa, reha-
bilitacja i profi laktyka zdrowot-
na, infrastruktura dostosowa-
na do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami i wsparcie oto-
czenia.

Do celów operacyjnych zali-
cza między innymi zwiększe-
nie udziału osób z niepełno-
sprawnością w życiu kultural-
nym, poprawę jakości kształce-
nia i wzrost poziomu wykształ-
cenia osób z niepełnosprawno-
ściami, zwiększenie zatrudnie-
nia na otwartym rynku pracy, 
poprawę zdrowia, upowszech-
nienie obecności osób z niepeł-
nosprawnościami w różnych 
aspektach życia społecznego.

Niezwykle ważnymi zadania-
mi wyszczególnionymi w priory-
tecie „Wsparcie otoczenia osób 
z niepełnosprawnościami” są: 
zwiększenie wiedzy na temat 
praw, ulg i usług społecznych, 
wzmacnianie tworzenia sieci 
wsparcia dla środowiska osób z 
niepełnosprawnościami, wizyty 
studyjne upowszechniające do-
bre praktyki i wymianę doświad-
czeń oraz wspieranie i upo-
wszechnianie idei wolontariatu. 

Dokument ma wskazać Sa-
morządowi Województwa Wiel-
kopolskiego kierunki działań, 
które winien obrać wobec osób 
z niepełnosprawnościami.

CZŁOWIEK – 
PODMIOTEM 

„Program wyrównywania 
szans” nie tylko określa ważne 
priorytety, cele i zadania. Wska-
zuje też na, cytuję, „ratyfi kowaną 
przez Polskę Konwencję o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych 
6 września 2012 roku, w której 
treści można już wyraźnie do-
strzec przesunięcie podmioto-
wości z danej dysfunkcji na jed-
nostkę. Różnica pomiędzy okre-
śleniem „osoba niepełnospraw-
na”, a „osoba z niepełnospraw-
nością” powoduje, że człowiek 
przestaje być utożsamiany z po-
siadaną niepełnosprawnością. 
Jako jednostka gatunku ludzkie-
go staje się użytkownikiem i od-
biorcą należnych mu w danym 
społeczeństwie podmiotowych 
praw i obowiązków. Natomiast 
spójnik „z” defi niuje jedynie przy-
należność do określonej grupy 
społecznej funkcjonującej w ra-
mach tego społeczeństwa”. 

WRAŻLIWOŚĆ,
WYOBRAŹNIA,
WSPÓŁUCZESTNIC-
TWO 

Na to zwróciła uwagę podsu-
mowująca realizację „Programu 
wyrównywania szans” za lata 
2007 – 2013 Marzena Urbańczyk 
z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu.

Bez wrażliwości na problemy 
osób z niepełnosprawnościami, 
wyobraźni i współuczestnictwa 
w podejmowaniu decyzji (naj-
ważniejszy fi lar) nie byłyby moż-
liwe jakiekolwiek działania. 

Samorząd Województwa 
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Uczestnicy konferencji.
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Terapia 
grą 
„Na wsi” 
Pierwsza polska gra na ta-

blety pod nazwą „Na wsi”, 
wspierająca terapię dzieci z za-
burzeniami takimi jak autyzm, 
zespół Downa, porażenie mó-
zgowe, można pobrać za dar-
mo w sklepie Google Play 
– DrOmnibus. Polega na tym, 
by rozpoznać po dźwięku po-
szczególne zwierzęta i pomóc 
pastuszkowi je nakarmić. Ko-
lejne gry pojawią się na rynku 
w kwietniu tego roku.

Każda z nich ma pomagać 
w rozwijaniu umiejętności. W 
trakcie zabawy dziecko może 
również ćwiczyć uwagę, pa-
mięć, koordynację słuchowo-
wzrokową oraz wzrokowo-ru-
chową. Grę przygotowali psy-
chologowie, logopedzi i peda-
godzy, którzy na co dzień pra-
cują z dziećmi z zaburzeniami. 
Pod uwagę wzięto dzieci po-
wyżej pierwszego roku życia, u 
których występują zaburzenia 
uniemożliwiające rozwój. Wy-
korzystano ciekawość poznaw-
czą dzieci, zachęcającą je do 
aktywności poprzez wykorzy-
stanie dźwięku i obrazu. awa

Ferie 
zimowe
w Palmiarni

Na ferie zimowe w dniach 
od 3 do 14 lutego czekały 

także osoby niepełnospraw-
ne. Wśród ofert nie zabrakło 
Palmiarni Poznańskiej, któ-
ra była dodatkowo otwarta z 
myślą o zwiedzających w po-
niedziałki. 

Oprócz imprez karnawało-
wych dla dzieci kawiarnia „7 
kontynentów” i Pracownia „Ku-
niyasu” zorganizowały wysta-
wę „Samuraje – rycerze daw-
nej Japonii”. 

W ramach wystawy odbyły 
się pokazy sztuki walki. Nato-
miast księgarnia „Między Sło-
wami” zaprosiła najmłodszych 
na spotkanie literackie. W so-
boty 8, 15 i 22 lutego oraz 1 
marca gościem specjalnym był 
ulubieniec dzieci żółw Fran-
klin, znany z serii książeczek i 
bajek telewizyjnych. awa

Człowiek powinien trosz-
czyć się o przyrodę, gdyż 

wszyscy jesteśmy jej częścią. 
Dlatego też dwukrotnie, 6 i 11 
lutego, odwiedziliśmy Ośro-
dek Edukacji Leśnej „Łysy 

W środę 12 lutego udaliśmy 
się do poznańskiej Pal-

miarni. Każdy znalazł tutaj coś 
dla siebie. Każda z roślin (po-
nad 1000 gatunków) jest cieka-
wie opisana.

Zadziwiają już same nazwy: 
drzewo kiełbasiane, ogniood-
porna palma i inne. Wiele oka-
zów rozrosło się nawet na ścież-
kach dla zwiedzających. Czuli-
śmy się jak w dżungli, zwiedza-

Z INICJATYW WARSZTATU

Młyn” w Biedrusku. Dowie-
dzieliśmy się tam wielu cie-
kawych i przydatnych rzeczy. 

Układaliśmy puzzle ze zdjęć 
roślin i zwierząt występują-

cych w naszych lasach. Dobrze 
sobie poradziliśmy z tym trud-
nym zadaniem. Obejrzeliśmy 
wystawę drewna, owadów i 
grzybów jadalnych oraz trują-
cych, a także wiele ciekawych 
fi lmów przyrodniczych, m.in. o 
prawidłowym zachowaniu się 
w lesie. Dużo dowiedzieliśmy 
się na temat ptaków: ich wy-
glądu, odgłosów i zwyczajów. 
Kto uważnie oglądał prezenta-
cje, nie miał problemu z poko-
lorowaniem ptaków na odpo-
wiednie kolory. 

Samodzielnie wykonaliśmy 
karmniki, które zabraliśmy do 
domu, aby móc zimą zatrosz-
czyć się o ptaki. W „leśnym la-
boratorium” mogliśmy pod mi-
kroskopem dokładnie obej-
rzeć owady, a także rośliny i 
ich części występujące w lesie: 
szyszki, mech, korę drzew. Na 
koniec naszych zajęć eduka-
cyjnych wybraliśmy się na wy-
cieczkę, aby poszukać bobrów 
i budowanych przez nie żere-
mi. Udało nam się je odnaleźć, 
co nas bardzo ucieszyło. Była 
to bardzo pouczająca przygo-
da. E.S.

jąc poszczególne pawilony. Spo-
tykaliśmy ciekawe gatunki zwie-
rząt: żółwie, żaby rzekotki, wę-
gorza elektrycznego, legwany i 
olbrzymiego pytona. Wśród ko-
narów skrzeczały papugi. 

Ogromne wrażenie robią 
akwaria z rybami (ponad 170 ga-
tunków). Kilka okazów ma po-
nad metr długości. Ciekawa była 

również wystawa „Rycerze daw-
nej Japonii” ze zbrojami przygo-
towanymi przez Pracownię Ku-
niyasu. W kawiarence „7 Konty-
nentów” rozmawialiśmy o pięk-
nie przyrody. Niepowtarzalny 
klimat kawiarni tworzy bujna ro-
ślinność, ekspozycja rzeźb, mi-
nerałów i pamiątek z podróży. 
G.M.

W Łysym Młynie

Przyroda pod mikroskopem.

Byliśmy w dżungli…
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W styczniu na ścianie w 
naszej świetlicy poja-

wiła się tajemnicza tablica, a 

pod nią drewniana skrzynka 
na listy. Okazało się, że jest 
to związane z wolontariatem 

Był karnawał – okres za-
baw, balów i tańca. Rów-

nież u nas 31 stycznia odbył 
się z tej okazji bal przebie-
rańców. Uczestnicy czeka-
li na ten dzień i przygotowy-
wali przebrania. Wykazali się 
fantazją i pomysłowością, ich 
stroje były przemyślane, ko-
lorowe, dopracowane w każ-
dym szczególe. 

Mogliśmy spotkać Czerwo-
nego Kapturka, piratów, żoł-
nierzy, księżniczki, torreado-

Serduszko 
dla
każdego 
Na kilka dni przed Walen-

tynkami 14 lutego uczest-
nicy Warsztatu przygotowy-
wali kartki, kolorowe ser-
duszka i wiersze dla swoich 
przyjaciół. Cała walentyn-
kowa poczta była wrzucana 
do specjalnie przygotowanej 
skrzyni. W tym dniu Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przy-
ozdobiły odcienie czerwieni. 
Nawet uczestnicy i terapeuci 
przybyli ubrani na czerwono.

Wszyscy czekaliśmy w na-
pięciu, kiedy święty Walenty 
otworzy skrzynię i będzie roz-
dawał pocztę. Kartek, koloro-
wych serduszek i wierszy był 
ogrom, ale na szczęście przy-
były z pomocą dwa aniołki, 
które sprawnie ze wszystkim 
sobie poradziły. Walenty spisał 
się doskonale: każdy otrzymał 
niejedną walentynkę. Po od-
czytaniu poczty rozpoczęły się 
tańce i konkursy. K.H.

 TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

i stroną o nazwie „Marzyciel-
ska Poczta”.

Wszystkie chętne osoby 
mogą zrobić kartki urodzino-
we lub napisać listy do chorych 
dzieci, które bardzo lubią je 
otrzymywać. Na tablicy znala-
zły się zdjęcia dzieci (z opisem 
ich zainteresowań), do których 
wysyłamy kartki. Gotowe listy i 
kartki przez cały miesiąc wrzu-
camy do skrzynki, a na począt-
ku kolejnego miesiąca zbiera-
my wszystkie, wkładamy do 
kopert, naklejamy znaczki i ad-
resujemy, aby wysłać je na po-
czcie do dzieci, które w danym 
czasie obchodzą urodziny. 

W listach piszemy, kim je-
steśmy, co lubimy robić, jakie 
są nasze zainteresowania. Na 
kartkach, które sami robimy, 
piszemy życzenia urodzinowe. 
Czasem potrzeba tak niewiele, 
aby sprawić komuś radość. Dla-
tego akcja ta potrwa cały rok, a 
nawet i dłużej. E.S.

rów i wiele innych postaci z 
bajek lub fi lmów. 

Nasza świetlica zamieniła 
się w salę balową dzięki balo-
nom, serpentynie i innym ko-
lorowym gadżetom i muzyce 
– naszej własnej składance.

Pracownia gospodarstwa 
domowego przygotowała słod-
ki poczęstunek. Bawiliśmy się 
świetnie, humor dopisywał. 
Aby upamiętnić naszą zabawę 
zrobiliśmy sobie wspólną foto-
grafi ę.

Bal przebierańcó pozostawił 
po sobie niezapomniane chwi-
le, które trwać będą długo w 
naszej pamięci. 

Ludzie listy piszą

Kolorowy karnawał 
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Mali szachiści
w Puszczykowie

W środę 29 stycznia w Szko-
le Podstawowej nr 2 w 

Puszczykowie odbył się turniej 
szachowy, który wzorem ubie-
głego roku swoim patronatem 
objęła europosłanka PO Sido-
nia Jędrzejewska. 

Sędziował opiekun kółka sza-
chowego Kazimierz Malkowski. 
W tym roku najlepsi okazali się 
trzecioklasiści. Pierwsze miejsce 
zajął Mateusz Martusewicz z kla-
sy III a, drugie miejsce przypadło 
Zosi Bródce z klasy III b, a trze-
cie – Wojciechowi Żarnie z klasy 
III b. Zawodników dobierano kom-
puterowo, zmieniali się kilka razy. 
Nie zabrakło atrakcyjnych nagród: 
były szachy, pendrajwy, kubki, 
długopisy, ołówki i notesiki. Każ-
dy uczestnik wrócił z dyplomem. 
Nie zapomniano o tych, którym 
tym razem szczęście nie dopisało. 
Wszyscy pięknie walczyli i wszy-
scy zasłużyli na upominki.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Mosina ma szczęście do 
wyjątkowych ludzi. Tym 

razem zachęcamy wszystkich 
do odwiedzin tego miasta, 
bowiem jest tam miejsce, któ-
re dzięki pomysłowości, chę-
ci niesienia pomocy i uporo-
wi Anety Połańskiej i Macie-
ja Kręgielskiego ułatwiło ży-
cie wielu osobom. 

Jest to apteka PoFarma. 
Na mapie Polski w 2011 roku 
była trzecią, a w Wielkopol-
sce pierwszą, która dzięki pro-
stemu rozwiązaniu sprawi-
ła, że życie wielu osób stało 
się łatwiejsze. Zakup leków i 
wszystkich środków medycz-
nych jest tam możliwy przez 
specjalne okienko Drive – z sa-
mochodu, roweru, a zwłasz-
cza wózka inwalidzkiego. Po-
mysł, który zrealizowali Aneta 
i Maciej, zainteresował miesz-
kańców Mosiny, ogólnopolskie 
media i zwłaszcza tych, któ-
rych rozwiązanie było adreso-
wane. 

– Początkowo wielu klien-
tów podjeżdżając do okienka 
żartowało: „Dwa hamburgery, 
cola i frytki”. Dzisiaj wszyscy 
doceniają tę formę wygodnych 
zakupów – mówi Maciej Krę-
gielski. Głównym założeniem 
była pomoc w zakupie leków 
osobom niepełnosprawnym 

BARBARA TYSZKIEWICZ

Zimowy świt
Nad miastem nocą
śnieg z mrozem 
tańczył
jak baletnice 
w teatrze świata.
Widownią niebo,
złoto gwiazd
i księżyc.
Nocą 
śnieg cicho
spadał na ziemię,
a mróz otulał
wszystko dokoła.
Już na widowni 
światło przygasło
i bladym świtem 
zbudziło miasto.
Gdzie spojrzysz – 
Czysto.
Gdzie spojrzysz – 
biało.
Słychać jak dzwonią 
pierwsze tramwaje
i znów radośnie 
wstaje słońce.
Chwila poranka
tak krótko trwa…

oraz rodzicom z dziećmi w sa-
mochodzie. Mimo że apteka od 
samego początku była przy-
stosowana do obsługi osób 
niepełnosprawnych, postano-
wiliśmy to jeszcze usprawnić. 
Szczególnie wdzięczni byli ro-
dzice ze swoimi milusiński-
mi, którzy wracali do domu 
po wizycie u lekarza. Wypięcie 
dziecka z fotelika, podejście do 
apteki (mimo że mamy własny 
parking), to przy chorobowym 
stanie dziecka udręka. A tak 
rodzic podjeżdża pod okienko i 
dokonując zakupów ma dziec-
ko na oku. Z początku pacjen-
ci myśleli, że wejście do apteki 
nie jest możliwe i obsługuje się 
tylko przy okienku. Później za-
skoczyli nas: z okienka chętnie 
zaczęli korzystać motocykli-
ści, osoby, które ze swoim pu-
pilem wyszły na spacer (doko-
nanie zakupów w innej apte-
ce będąc na spacerze z psem 
– to problem) oraz....rowerzy-
ści. Zwłaszcza panie wraca-

jące z koszami pełnymi zaku-
pów. Zostawienie swojego do-
bytku to ryzyko. 

– Kolejny raz w Wielkopol-
sce mamy miejsce, które spra-
wia, że życie nie tylko osób-
niepełnosprawnych staje się 
łatwiejsze – mówi Agnieszka 
Kubicka. – Super ułatwienie 
dla kierowców poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. 
Nie muszą rozkładać wózka, 
by wysiąść z auta i wejść do 
apteki. Oby więcej takich ini-
cjatyw.

Uznanie pacjentów dla Ane-
ty Połańskiej i Macieja Kręgiel-
skiego prowadzących w Mosi-
nie aptekę PoFarma sprawiło, 
że zdobyli tytuł najlepszej ap-
teki w powiecie poznańskim 
2013 oraz tytuł najlepszej apte-
ki w Wielkopolsce 2013. Przez 
kapitułę plebiscytu Głosu Wiel-
koplskiego zostali nominowa-
ni na nagrody Człowieka Roku 
2013. Tytuły te uzyskali za ob-
sługę pacjenta, wiedzę i kom-
petencje, dostępność leków, 
a w szczególności zamienni-
ków, doradztwo farmaceutycz-
ne oraz ceny. 

– Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które bez-
interesownie pomogły nam 
przy realizacji i otwarciu na-
szej apteki Drive – mówią Ane-
ta Połańska i Maciej Kręgielski.

Warto pojechać do Apte-
ki PoFarma w Mosinie przy ul. 
Śremskiej 1 i zobaczyć jak w 
prosty można sprawić, że co-
dzienne życie wielu osób sta-
je się łatwiejsze.

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

Apteka inna niż 
wszystkie
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W cyklu „Wycieczki bez ba-
rier” przedstawiane będą 

miejsca, które warto odwiedzić 
i które, wolne są od barier nie 
do pokonania. Osoby z niepeł-
nosprawnościami mogą bez 
obaw wybrać się do nich na 
wycieczkę.

Niewiele potrzeba wysiłku i 
drogi, by w poznańskim powie-
cie, w Pobiedziskach, dosłownie 
przenieść się w czasie o tysiąc 
i więcej lat. Zrekonstruowany 
z największą pieczołowitością 
średniowieczny gród przyciąga 
tłumy turystów. W tym muzeum 
każdy eksponat „żyje”. Zwiedza-
jący mogą wszystkiego dotknąć, 
podziwiać z każdej strony i pró-
bować, jak eksponaty działają. 
Ta największa na świecie wy-
stawa doskonale zrekonstru-
owanych machin oblężniczych 
nie ma sobie równych. Kunszt 
wykonania jest godny podziwu. 

– Do budowy używaliśmy 
drewna sosnowego i dębowe-
go, ciosanego ręcznie – twórca 
tego miejsca Bartosz Styszyń-
ski. Wszystkie zamki ciesiel-
skie są wykonane ręcznie i łą-
czone za pomocą drewnianych 
kołków. Elementy metalowe zo-
stały ręcznie wykute zgodnie 
ze średniowieczną sztuką ko-
walską i zamocowane kutymi 
gwoździami. 

Po przekroczeniu drewnia-
ną bramą jedynego wejścia w 
wysokim ogrodzeniu zaskaku-
je niezwykłość eksponatów, ich 
rozmiar i groza. Można tu strze-

lić na przykład z olbrzymiej ku-
szy wałowej lub potężnego tre-
busza, będącego w tamtych 
czasach postrachem twierdz. 

– Dla mnie Gród Pobiedziska 
jest dużym placem zabaw, histo-
ryczny parkiem rozrywki. Od-
wiedzający go turyści nie mu-
szą nadmiernie uruchamiać wy-
obraźni, gdyż na miejscu zoba-
czą obiekt kompletny, znajdu-
jący się na historycznym szlaku 
piastowskim – opowiada Bar-
tosz Styszyński. – Najchętniej 
odwiedzają nasz gród kobiety 
z dziećmi. Przyjeżdżają całe ro-
dziny. Częstymi gośćmi są rów-
nież ludzie starsi i niepełno-
sprawni. Miejsce, które stworzy-
liśmy, ma służyć każdemu, przy-
bliżając odległe i nieznane śre-
dniowieczne czasy. 

Średniowieczne miejsce 
może nie rozpieszcza niepełno-
sprawnych wygodą, jednak jest 
dostępne i osiągalne. Warto po-
święcić kilka godzin na wizy-
tę w pobiedziskim grodzie. Tu-
taj nie tylko czas zatrzymał się 
we wczesnym średniowieczu, 
nie tylko niesamowite wraże-
nie robi rozmach wystawianych 
machin oblężniczych, ale do-
datkowo przyciąga niezwykła 
atmosfera. Panowie Styszyń-
scy to pasjonaci, jakich mało na 
świecie. Chętnie dzielą się swoją 
wiedzą i każdemu, kto tego za-
pragnie, udostępniają miejsce 
niezwykłe i magiczne, przeno-
szące w odległe czasy. 

MARCIN WOJCIESZAK

WYCIECZKI BEZ BARIER

Średniowieczny gród 
w Pobiedziskach

Turniej łuczniczy.

Rzymianie w pełnej krasie.

Instruktaż na strzelnicy.

Gigantyczny trebusz.
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Barwna
kraina
smerfów
W sobotę 25 stycznia od-

był się coroczny bal dla 
osób niepełnosprawnych w 
Parkowie. Mimo mrozu na za-
bawę dotarło około 200 osób 
z powiatu obornickiego. Ba-
wiliśmy się pod hasłem „W 
krainie smerfów”. Gości wi-
tała młodzież Zespołu Szkół 
im. Józefa Wybickiego w Par-
kowie. 

Dziewczyny przypinały przy 
wejściu uczestnikom plakiet-
ki z imionami. Zapraszały do 
sali balowej, gdzie czekała fan-
tastyczna dekoracja, nawiązu-
jąca do wioski smerfów, któ-
rą wraz z młodzieżą wykona-
ła nauczycielka tej szkoły Ma-
rzena Działo. Dyrektorka szko-
ły Maria Cisowska powitała ze-
branych słowami Marka Twa-
ina: „Ludzie nie dlatego prze-
stają się bawić, że się starze-
ją, ale starzeją się, bo przesta-
ją się bawić”. 

Jak co roku nie obyło się tak-
że bez gości specjalnych. Byli 
to: senator RP Jan Filip Libicki, 
Poznański Wolontariusz Roku 
2013 Mateusz Smoleń, hono-
rowy wolontariusz Gminy Ro-
goźno Stefan Hampel i przed-
stawiciele Urzędu Miasta i 
Gminy w Rogoźnie. 

Nie zabrakło także naszych 
wspaniałych paraolimpijczy-
ków, którymi byli w tym roku: 
kulomiot i dyskobol Tomasz 
Blatkiewicz, skoczek wzwyż 
Łukasz Mamczarz, brązowa 
medalistka w strzelaniu z łuku 
z Londynu Milena Olszew-
ska, pływak Krzysztof Paterka 
i skoczek Andrzej Ludzkowski. 

Wystąpienie sportowców 
poprzedziła prezentacja mul-
timedialna, przedstawiają-
ca największe sukcesy każde-
go z nich, przygotowana przez 
Krzysztofa Działo. Następnie 
zaczęła się już taneczna część 
balu, której wodzirejem, jak co 
roku, był Zbigniew Chudzicki. 

Podczas przerw w tańcach 
obejrzeliśmy przedstawienie 
„Śpiąca królewna”, przygoto-
wane przez teatrzyk szkolny 
„Fantazja” prowadzony przez 
Renatę Krzyżosiak. Bal trwał 
do późnych godzin wieczor-
nych. Z żalem żegnaliśmy go-
ścinne progi szkoły.

KRZYSZTOF MURKOWSKI  

Senior to brzmi dumnie. 
Senior, będąc już na eme-

ryturze, powinien mieć czas 
dla siebie, na realizację wła-
snych pasji, na spotkania ze 
znajomymi…

Takie łączenie przyjemne-
go z pożytecznym dla senio-
ra od pięciu lat udaje się re-
alizować w kinie Rialto, które 
co tydzień organizuje „Filmo-
wy Klub Seniora”. Dla tych lu-
dzi wyjście z domu jest ważne. 
Nie mamy w Polsce spójnego 
programu, który w znaczny 
sposób wspomagałby senio-
rów. Owszem mamy Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, kluby 
dla seniorów, powstają rów-
nież mini siłownie przy pla-
cu zabaw dla dzieci, z któ-
rych mogą korzystać senio-
rzy. Jednak na tle innych, bar-
dziej rozwiniętych krajów, wy-
padamy słabo. Seniorzy nie są 
tylko po to, by zajmować się 
wnukami, a w naszym kraju 
tak się przyjęło. Powinni mieć 
przede wszystkim możliwość 
realizowania własnych zain-
teresowań, spędzania wol-
nego czasu w gronie znajo-
mych, niekoniecznie siedząc 
w domu. Dlatego każda inicja-
tywa aktywizująca seniorów, 
jak chociażby „Filmowy Klub 
Seniora”, powinna być doce-
niana.

SEANSE FILMOWE 
DLA SENIORA 

– Wszystko zaczęło się pięć 
lat temu od rozmów ze star-
szymi osobami, które przy-

chodziły do nas na fi lmy. 
Otrzymywaliśmy od nich wie-
le ciepłych słów, że nadal ist-
niejemy, bo w Poznaniu kil-
ka kin zostało zamkniętych, 
że nie ma u nas popcornu i 
reklam. I wówczas narodził 
się pomysł, że warto wyjść z 
ofertą przeznaczoną dla se-
niorów, bo mało jest dla nich 
propozycji spędzania wolne-
go czasu – powiedziała Jolan-
ta Myszka z kina Rialto. – Na-
szą ideą było również to, by 
był to klub dyskusyjny, ale w 
luźnej formule, takie spotka-
nie przy kawie czy herbacie. 
Ale do końca nie wiedzieli-
śmy, jak dotrzeć do senio-
rów z naszym pomysłem. Na-
wiązaliśmy kontakt z Funda-
cją SIC! i wspólnie stworzyli-
śmy ankietę, dzięki której do-
wiedzieliśmy się, na jakie fi l-
my seniorzy chcą chodzić, na 
którą godzinę, w jakie dni, 
bo przecież wcześniej tego 
nie wiedzieliśmy. Na jej pod-
stawie powstał pierwszy pro-
gram „Filmowego Klubu Se-
niora”. Seanse odbywają się 
co tydzień w każdy wtorek o 
godz. 15.30. Jeżeli zaintere-
sowanie danym fi lmem jest 
duże, wyświetlamy go dodat-
kowo o godz. 13. Z uwagi na 
to, że wówczas byliśmy już 
kinem studyjnym, nie chcieli-
śmy za bardzo zmieniać na-
szego stylu. Chcieliśmy jed-
nak, by seniorzy oprócz fi l-
mów artystycznych mogli 
obejrzeć premiery fi lmowe, 
które w danym czasie wcho-
dzą na ekrany kin. Filmy są 

różnego gatunku, tak, aby se-
nior miał w miesiącu przy-
najmniej jeden fi lm, na który 
chciałby pójść. I taka formu-
ła się przyjęła, bo tych pięć 
lat pokazało, że coraz więcej 
osób nas odwiedza. Są stałe 
grupy, które pojawiają się co 
tydzień, ale często widzimy 
nowe twarze. Cena biletu wy-
nosi 10 zł., w tej kwocie jest 
bilet oraz kawa lub herbata 
po seansie. 

WIDZOWIE
O „FILMOWYM 
KLUBIE SENIORA” 

– Zachęciłam wiele kole-
żanek do przychodzenia na 
wtorkowe seanse, bo sama, 
co tydzień od prawie trzech 
lat, uczestniczę w „Filmowym 
Klubie Seniora”. Pracownicy 
kina Rialto nie tylko dobierają 
fi lmy pod nasz wiek, upodo-
bania, ale pokazują nam 
przede wszystkim nowości fi l-
mowe. Z roku na rok seanse 
dla seniorów cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Po fi lmie spotykamy się w 
większym gronie przy kawie i 
wymieniamy spostrzeżeniami 
na temat fi lmu i gry aktorów – 
powiedziała pani Aleksandra. 

– Przychodzę tutaj prawie 
w każdy wtorek, bo są bar-
dzo interesujące, premiero-
we fi lmy. Na seanse przy-
chodzi zdecydowanie więcej 
pań niż panów, może dlate-
go, że są bardziej romantycz-
ne, poza tym niektórzy męż-
czyźni jeszcze pracują, więc 
nie mają wolnego czasu. Ma-
rzy mi się, aby poza kinem w 
Poznaniu były organizowane 
wieczorki taneczno-poznaw-
cze dla seniorów. Miejsce, w 
którym będzie można zatań-
czyć, posłuchać starych melo-
dii z czasów mojej młodości, 
wypić kawę, porozmawiać, 
bo takiego lokalu w Poznaniu 
nie ma. Za państwa pośred-
nictwem chciałbym poprosić, 
aby ktoś o nas, seniorach, po-
myślał i takie miejsce stwo-
rzył – powiedział pan Marian.

Inicjatywa pracowników 
kina Rialto powinna zachęcić 
innych do większego działa-
nia na rzecz seniorów, by wie-
dzieli, że są potrzebni i ważni, 
mimo że nie są już czynni za-
wodowo.
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Sprawa seksualności jest w 
Polsce tematem, o którym 

publicznie mało się rozma-
wia. Jest to nadal tabu. Wielu 
osobom nie mieści się w gło-
wie, że również osoby z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną mogą być seksualne i mają, 
jak wszyscy ludzie, te same 
potrzeby.

Każda osoba jest seksualna, 
również ta z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Jednak sek-
sualność to nie jest tylko kwe-
stia zaspokajania potrzeb bio-
logicznych, ale to jest cała sfera 
uczuć, doznań i pragnień – by-
cia kochanym, akceptowanym, 
doświadczania zainteresowa-
nia własną osobą.

Problemem jest brak specja-
listycznego wsparcia, z które-
go mogłyby korzystać osoby z 
niepełnosprawnością czy ich 
rodziny. Seksuolodzy, gineko-
lodzy, pedagodzy, psycholodzy 
niewiele wiedzą o prawidłowo-
ściach rozwoju potrzeby seksu-
alnej u osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, autyzmem 
czy zespołem Downa. 

– Specjaliści nie są przygoto-
wywani w ramach swoich spe-
cjalizacji do wspierania osób z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną w dorastaniu i dojrzewa-
niu – mówi Monika Karwac-
ka, pedagog specjalny i eduka-
tor seksualny. – Problemem jest 
brak wiedzy dotyczącej rozwo-
ju psychoseksualnego osób z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną, zwłaszcza głębszego 
stopnia. Program studiów pe-
dagogicznych dopiero niedaw-
no zmienił się w tym zakresie. 
Studenci otrzymują podstawo-
we informacje na konwersato-
riach i wykładach. Jest jednak 
konieczne, by nabywać umie-
jętności pracy podczas warsz-
tatowej. Przygotować się do pla-
nowania i prowadzenia zajęć z 
edukacji seksualnej, tak, by oso-
by z niepełnosprawnością inte-
lektualną przygotować na przy-
kład do okresu dojrzewania. 
Ważne też, by wiedzieć, jak we 
właściwy sposób reagować na 
przejawy seksualności osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. 
Edukacja seksualna w szkołach 
ogólnodostępnych jest bardzo 
uboga i realizowana przez oso-

W obronie
godności 
Stowarzyszenie „Aktyw-

ne życie” z siedzibą w Ka-
towicach zaprasza do udzia-
łu w manifestacji godności 
– proteście przeciwko dys-
kryminacji osób z niepełno-
sprawnościami, który od-
będzie się w poniedziałek 5 
maja o 12.00 pod budynkiem 
Sejmu przy Wiejskiej 4/6/8 w 
Warszawie. 

Środowisko osób z niepeł-
nosprawnościami, jak czytamy 
w Internecie, postuluje między 
innymi urealnienie limitów do-
fi nansowania przedmiotów or-
topedycznych i środków po-
mocniczych, zniesienie kryte-
rium dochodowego w dofi nan-
sowywaniu przedmiotów or-
topedycznych, likwidację „pu-
łapki rentowej” we wszystkich 
jej formach, ustanowienie go-
dziwych zasiłków dla opieku-
nów osób ze znaczną niepeł-
nosprawnością. 

Postuluje też noweliza-
cję ustawy antydyskrymina-
cyjnej, aby należycie chroniła 
praw osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zwiększenie odpi-
su podatkowego dla organiza-
cji pożytku publicznego do 2% 
i identyfi kację organizacji po 
numerze KRS lub jej nazwie.

W wydarzeniu mogą wziąć 
udział organizacje pozarządo-
we zrzeszające osoby z niepeł-
nosprawnościami z całej Pol-
ski, opiekunowie, przyjacie-
le, kadra terapeutyczna WTZ, 
ŚDS, hosteli i domów pomocy 
społecznej dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
a także indywidualne osoby z 
niepełnosprawnościami (ak-
tywne, pracujące), którym są 
bliskie wyżej wymienione po-
stulaty. 

Informacja o przedsięwzię-
ciu znajduje się na „Facebo-
oku”. Wystarczy wpisać w pa-
sek wyszukiwarki portalu ha-
sło: „MANIFESTACJA GODNO-
ŚCI – protest przeciwko dys-
kryminacji osób z niepełno-
sprawnościami”. 

Można się przyłączać, za-
praszać znajomych i upo-
wszechniać wici o planowanej 
inicjatywie. Bliższych informa-
cji udziela prezes Stowarzy-
szenia „Aktywne życie” Marcin 
Mikulski, tel. 501 541 750. 

 KAROLINA KASPRZAK

by z bardzo różnym przygoto-
waniem merytorycznym. Myślę, 
że w szkołach specjalnych do-
datkowym problemem jest licz-
ba godzin przeznaczonych na 
realizację przedmiotu wycho-
wanie do życia w rodzinie. Na-
leży pracować nieco innymi me-
todami, w innym tempie, często 
powtarzać informacje, w związ-
ku z tym ten wymiar godzin jest 
niewystarczający. Zajęcia z edu-
kacji seksualnej są konieczne. 
Dostęp do informacji seksual-
nej i wyczerpującej edukacji jest 
jednym z ważniejszych praw, 
wspomina o nim Powszechna 
Deklaracja Praw Seksualnych. 
W okresie dzieciństwa jednym z 
ważniejszych obszarów wycho-
wania seksualnego jest wspie-
ranie rozwoju tożsamości płcio-
wej, uczenie wstydu i rozróżnia-
nia sytuacji publicznych od pry-
watnych oraz przekazanie pod-
stawowej wiedzy o różnicach 
między kobietami i mężczyzna-
mi. W okresie dojrzewania nale-
ży przygotować młodego czło-
wieka do zmian okresu pokwi-
tania i zrozumienia procesów 
fi zjologicznych związanych z 
dojrzewaniem. Nauczyciel musi 
tak dostosować sposób prowa-
dzenia zajęć, dobrać metodę i 
ich formę, żeby osoby z niepeł-
nosprawnością zrozumiały re-
alizowane treści. Zajęcia po-
winny też dotyczyć wyrażania 
uczuć i emocji, uczyć dystansu 
społecznego i obejmować pro-
fi laktykę przemocy seksualnej.

Dostęp do specjalistów nie 

jest łatwy. Im mniejsza miej-
scowość, tym trudniej o takie-
go specjalistę. Bardzo często 
rodzice przekazują sobie wza-
jemnie ważne informacje, na 
przykład o dobrym ginekologu, 
który przyjmie osobę z zespo-
łem Downa czy z autyzmem. 
Odrębną kwestią jest nieodpłat-
ny dostęp do specjalistów, po-
nieważ konsultacja choćby z 
seksuologiem, ze względu na 
brak refundacji NFZ, jest płatna. 
To kolejna bariera.

Podstawą zmiany w postrze-
ganiu potrzeb seksualnych 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną i ich prawa do miło-
ści jest także budowanie świa-
domości różnych grup. Służą 
temu konferencje naukowe, pu-
blikacje naukowe oraz porad-
niki kierowane do nauczycie-
li i rodziców. W Poznaniu po-
czątkiem dyskusji w tym aspek-
cie była międzynarodowa kon-
ferencja „Pełnoprawni seksual-
nie”, jaką w 2011 roku zorgani-
zowało Stowarzyszenie Na Tak.

Dobrym pomysłem byłoby uj-
mować seksualność osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
w szerszym kontekście zdrowia 
seksualnego, którego ważnym 
elementem są badania profi lak-
tyczne i regularne wizyty kobiet 
u ginekologa. Stworzenie takie-
go kompleksowego programu 
wspierającego zdrowie osób z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną byłoby doskonałym roz-
wiązaniem.

STANISŁAW FURMANIAK
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Szansa 
dla zdolnych 

Władze Poznania rekruto-
wały do 4 lutego zainte-

resowanych na wiosenną edy-
cję programu staży studenc-
kich. Oferta kierowana była 
do studentów III, IV i V roku 
studiów (a także I i II roku stu-
diów drugiego stopnia). Do 
kandydowania szczególnie 
zachęcano osoby niepełno-
sprawne. 

Edycja wiosenna trwać bę-
dzie od marca do końca maja 
tego roku. Na studentów cze-
kają 84 wolne miejsca w 26 wy-
działach i biurach, 2 miejsca w 
Poznańskim Centrum Świad-
czeń oraz miejsce w Spółce 
Targowiska. Warunkiem for-
malnym ubiegania się o staż był 
status studenta studiów dzien-
nych, zaocznych, wieczoro-
wych bądź eksternistycznych, 
szkoły państwowej lub prywat-
nej, studiowanie kierunku od-
powiadającego oczekiwaniom 
danego wydziału lub biura 
Urzędu Miasta Poznania (we-
dług wykazu wydziałów) oraz 
wypełnienie formularza on-li-
ne. 

Ze studentami, którzy za-
kwalifi kują się na staż, będą 
podpisane umowy zlecenia. 
Podczas stażu studenci za wy-
konywane czynności (18 go-
dzin w tygodniu) dostaną wy-
nagrodzenie. Na zakończenie 
stażu każdy z jego uczestników 
otrzyma zaświadczenie o jego 
odbyciu wraz z wyszczególnie-
niem zakresu pełnionych obo-
wiązków. Pierwsza edycja zo-
stała zorganizowana w paź-
dzierniku 2003 roku, a każda 
kolejna cieszy się wciąż dużym 
zainteresowaniem. Na 39 do-
tychczasowych edycji wpłynęło 
ponad 26700 zgłoszeń. 

Do tej pory na staż przyję-
to łącznie 2680 studentów. Wy-
stawiane przez nich oceny po 
ukończonym stażu potwierdzi-
ły zdobywane przez studen-
tów nowych doświadczeń oraz 
umiejętności przydatnych na 
rynku pracy. Urząd zyskuje na-
tomiast cenną pomoc w reali-
zacji codziennych obowiązków. 
Poszczególne wydziały urzędu, 
w których studenci odbywali 
staż, są zadowolone z wnoszo-
nego wkładu i wykonywanych 
przez nich zadań. Blisko 350 
osób po ukończeniu stażu zo-
stało zatrudnionych w Urzędzie 
Miasta Poznania. Dla osób nie-
pełnosprawnych jest to szansa, 
by zdobyć pracę na otwartym 
rynku. awa

W sobotę 15 lutego 2014 
roku restauracja „Jadal-

nia” przy ul. Grunwaldzkiej w 
Poznaniu gościła z okazji Wa-
lentynek członków Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu. 

Nie zabrakło kojarzących się 
ze świętem zakochanych ser-
duszek. Ważnym symbolem 
spotkania było też jabłko. Każ-
dy uczestnik walentynkowej im-
prezy obdarowany został ekolo-
giczną torbą na zakupy, uformo-
waną na kształt jabłka. Intencją 
było rozpropagowanie idei ogra-
niczenia używania siatek folio-
wych, zatruwających środowi-
sko naturalne. Członkowie Wiel-
kopolskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu, używając siat-
ki wielorazowego użytku, trosz-
czą się o środowisko. Walentynki 
były okazją do zademonstrowa-
nia, że kochają przyrodę. 

Bal Walentynkowy na dłu-
go zostanie w pamięci uczest-
ników. Towarzyszyła mu wspa-
niała zabawa. Odbyła się też li-
cytacja wyrobów Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Owińskach. 
Uszyty w pracowni tkacko-kra-
wieckiej fartuszek z wiosennym 
motywem, świece o ciekawych 
kształtach i kolorach oraz pola-
rowa poduszka w kształcie sło-
nia opróżniły niejedną kieszeń. 
Nie zabrakło konkursów z na-
grodami. Jeden polegał na uło-
żeniu czterowersowego wiersza 
o miłości. Dwa pierwsze miejsca 
zajęli Małgorzta Wołosz i Se-
bastian Mankiewicz. Inny kon-
kurs polegał na rozpoznaniu ty-
tułu fi lmu, z którego pochodzi-
ły znane piosenki o miłości. Za-
brzmiały między innymi melodie 
z „Love story”, „Uprowadzenia 
Agaty”, „Jana Serce” i inne. Pierw-
sze miejsce zdobyła Jagienka 
Okoń, drugie – Anna Grzybow-
ska, trzecie – pani Danusia (na 
imprezie doczekała się swoich 
imienin i odśpiewania „Sto lat”), 
a czwarte – Marek Bąk. 

Zadanie było współfi nanso-
wane przez Miasto Poznań.

Święto 
zakochanych serc

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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Wśród różnych rodza-
jów niepełnosprawno-

ści są takie, których nie widać 
na pierwszy rzut oka. Ludzie 
nimi dotknięci czasem bywają 
niewłaściwie diagnozowani. 
Konsekwencją błędnego roz-
poznania lub braku diagnozy 
stają się trudności w dalszych 
etapach rozwoju.

Kłopoty z przyswajaniem 
wiedzy, koncentracją, zaburze-
nia w funkcjonowaniu, kon-
taktach interpersonalnych oraz 
szereg innych problemów to-
warzyszy dzieciom i dorosłym z 
płodowym zespołem alkoholo-
wym – FAS (Fetal Alcohol Syn-
drom). Ów zespół spowodowa-
ny jest spożywaniem alkoholu 
przez matkę w czasie ciąży. 

DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNE

Specyfi kę funkcjonowania 
ucznia z FAS omawia ojciec 
adopcyjny i zastępczy czwor-
ga dzieci, lekarz medycyny, za-
łożyciel Pracowni Edukacyjnej 
„Aksjomat” Krzysztof Liszcz w 
książce „Dziecko z FAS w szko-
le i w domu” (Wydawnictwo Ru-
bikon 2011). 

Z publikacji czytelnik dowia-
duje się, że przyczynę opóźnie-
nia rozwoju intelektualnego i 
znaczących różnic w zachowa-
niu dzieci, których matki nad-
używały alkoholu podczas cią-
ży, rozpoznano dopiero w 1973 
roku. Wtedy przyjęto określenie 
Fetal Alcohol Syndrom. 

Kiedy sięgamy pamięcią 
wstecz, przed oczami jawi się 
obraz zagubionego dziecka, co 
ma złe wyniki w nauce i nikt 
nie chce się z nim kolegować. 
Takich uczniów było sporo w 
polskich szkołach. Brakowa-
ło nie tyle interdyscyplinarnego 
wsparcia, ile ludzkiego zrozu-
mienia. Nauczyciele rościli pre-
tensje, że uczeń sprawia proble-
my, ale mało który pedagog na-
zywał je po imieniu. Gdy dziec-
ko z FAS otrzymywało oceny 
niedostateczne z kartkówek i 
sprawdzianów, a wychowywa-
ło się w rodzinie z problemem 
alkoholowym, niejednokrotnie 
nie brano pod uwagę zasadni-
czej przyczyny – braku odpo-
wiednich warunków do nauki 
(napięta sytuacja w domu, ubó-
stwo, niewydolność wychowaw-
cza). Choć od lat siedemdziesią-
tych upłynęło sporo czasu i sytu-
acja uległa poprawie, dostarcza-
nie wiedzy o płodowym zespo-
le alkoholowym wciąż pozosta-
je sprawą priorytetową. 

Liszcz zwraca uwagę, że 
„działania profi laktyczne po-
winny, obok poszerzania wie-

Pije matka
– pije płód 
dzy o zagrożeniach wynika-
jących z picia dla życia i zdro-
wia dziecka, przełamywać tak-
że liczne stereotypy dotyczą-
ce tej problematyki. Czas oba-
lić mit ochronnego działania ło-
żyska. Łożysko nie stanowi żad-
nej bariery dla etanolu, którego 
stężenie we krwi dziecka jest ta-
kie samo jak u matki. Drugim 
mitem jest przekonanie o do-
brodziejstwach wynikających z 
picia czerwonego wina. Wino 
to, wbrew obiegowym przesą-
dom, nie ma żadnego korzyst-
nego wpływu na wskaźniki krwi 
matki. Trzecim mitem jest prze-
konanie o dobrym wpływie pi-
cia piwa na czynność gruczołu 
piersiowego – laktację. Te prze-
konania w świetle obecnej wie-
dzy są nieprawdziwe”. 

DIAGNOZA
PROBLEMÓW

W kwestii społecznej akcep-
tacji zarówno dzieci jak i doro-
słych z syndromem FAS istot-
ne znaczenie ma model upo-
wszechniania pozytywnych 
postaw. Pokazanie człowieka 
jako życzliwego, koleżeńskie-
go i uzdolnionego (np. w zakre-
sie posługiwania się kompute-
rem czy terminowej realizacji 
obowiązków domowych) daje 
szansę na dostrzeżenie zasobu 
zdolności, a nie wyłącznie de-
fi cytów emocjonalno-intelektu-
alnych wynikających z płodo-
wego zespołu alkoholowego. 

Defi cyty te, jak pisze Liszcz, 
to nie tylko trudności w za-
pamiętywaniu i przyswajaniu 
wiedzy (szczególnie z zakresu 
nauk ścisłych), ale też problemy 
behawioralne, które charakte-
ryzują się niedojrzałymi zacho-
waniami społecznymi (impul-
sywność, skłonność do kłam-
stwa, kradzieże itp.) Dlatego 
niezmiernie ważna jest diagno-
za problemów i wypracowanie 
umiejętności, które pozwolą je 
pokonać.

Autor wspomina również o 
dostosowaniu pomieszczenia 
klasowego, w którym przeby-
wają uczniowie ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, 

bo do tej grupy właśnie zalicza-
ją się dzieci z FAS: „…struktu-
ra klasy powinna być tak zor-
ganizowana, by znajdowały się 
w niej optyczne bariery wyzna-
czające miejsce nauki, korzy-
stania z komputera oraz ob-
szar do działań specjalnych po-
dejmowanych przez ucznia”. 
Uczeń z trudnościami szkol-
nymi osiągnie lepsze wyniki w 
nauce, jeśli nauczyciel okaże 
mu zrozumienie, cierpliwość i 
będzie służył pomocą. 

RODZINY
ZASTĘPCZE
I ADOPCYJNE

Losy dzieci z płodowym ze-
społem alkoholowym po przyj-
ściu na świat toczą się różnie – 
jedne pozostają przy biologicz-
nych rodzicach, inne tuż po po-
rodzie pozostawiane są w szpi-
talu albo „Oknach życia”, jesz-
cze inne, w skutek rażących za-
niedbań wychowawczych, na 
mocy postanowienia sądu zo-
stają umieszczone w rodzin-
nym pogotowiu opiekuńczym 
albo rodzinie zastępczej. 

Tu ważną rolę odgrywają in-
stytucje pomocy społecznej, 
których zadaniem jest promo-
wanie idei rodzicielstwa za-
stępczego. Stanowią one nie 
tylko cenne źródło informacji, 
lecz przede wszystkim ukazu-
ją pozytywne aspekty wspiera-
nia dzieci, które zostały pozba-
wione najważniejszego – mi-
łości. Formą takiego wsparcia 
jest rodzinny dom dziecka, ro-
dzina zastępcza spokrewnio-
na albo niespokrewniona, za-
wodowa rodzina zastępcza dla 
dzieci z dysfunkcjami czy ro-
dzina adopcyjna.

Krzysztof Liszcz w publika-
cji „Dziecko z FAS w szkole i w 
domu” przyznaje, że kiedy decy-
dował się na adopcję Kasi do-
tkniętej syndromem FAS, (nie-
pełnosprawność dziewczynki 
początkowo była diagnozowa-
na przez specjalistów nie jako 
FAS, ale jako mózgowe poraże-
nie dziecięce z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębo-
kim), napotkał zdziwienie ze 

strony lekarzy i personelu me-
dycznego. Całodobowa opie-
ka nad dzieckiem z tak złożo-
ną niepełnosprawnością wy-
maga przecież dużego nakładu 
sił. Opisana sytuacja pokazuje 
jednak, że przy zaangażowaniu 
i zapewnieniu odpowiedniego 
wsparcia może ono osiągnąć 
postępy w rozwoju.

Lęk i obawę przed wzięciem 
na siebie odpowiedzialności za 
chore dziecko, które utraciło 
oparcie w biologicznych rodzi-
cach, mogą zmniejszyć konsul-
tacje z rodzinami zastępczymi i 
adopcyjnymi, które wychowują 
dzieci z niepełnosprawnością. 

Z FAS SIĘ NIE 
WYRASTA

Charakterystyczne cechy dys-
morfi czne twarzy osoby z FAS 
jak skrócone szpary powiekowe, 
szeroka nasada nosa, spłasz-
czona środkowa część twarzy, 
słabo rozwinięta żuchwa, brak 
czerwieni wargowej (szczegól-
nie wargi górnej), nisko osadzo-
ne małżowiny uszne czy opada-
jące powieki – z reguły najbar-
dziej uzewnętrzniają się w okre-
sie wczesnego dzieciństwa. 

Każdy uczeń z FAS rozwija się 
na swój indywidualny sposób – 
jeden ma większe, drugi mniej-
sze trudności w funkcjonowa-
niu. Dzieci te najłatwiej kształ-
cą się przez doświadczanie. Ze-
wnętrzne oznaki FAS z biegiem 
lat mogą zanikać, a nawet być 
całkiem niewidoczne, ale nie 
oznacza to, że człowiek wyrósł 
z syndromu płodowego zespo-
łu alkoholowego. Jego mózg na-
dal jest uszkodzony, dlatego po-
trzebuje specjalistycznej pomo-
cy przez całe życie. 

Ludzie z FAS mają kłopo-
ty ze znalezieniem i utrzyma-
niem pracy, nawiązywaniem in-
tymnych relacji, komunikowa-
niem własnych potrzeb oraz 
wieloma innymi obszarami ży-
cia społecznego. Trzeba pamię-
tać o tym, że nie mieli wpływu 
na to, jacy się urodzą. To alkohol 
wyrządził im krzywdę.

 KAROLINA KASPRZAK
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– Jak wygląda sytuacja ba-
dań profi laktycznych w na-
szym kraju? 

– Profi laktyka onkologiczna 
to problem bardzo złożony i 
trudny. Trudność polega m.in. 
na tym, że aby takie działania 
miały sens, muszą być pro-
wadzone długofalowo. Osoby, 
które decydują o podjęciu fi -
nansowania profi laktyki, po-
winny mieć świadomość tego, 
że efekty takich działań będą 
obserwowały po wielu latach. 
Z drugiej strony mamy odbior-
cę naszych działań – obywate-
la, którego trzeba przekonać, 
by zmienił swój styl życia, 
odżywiania, aby regularnie 
kontrolował stan swojego or-
ganizmu. On również musi 
mieć świadomość, że efekty 
zaobserwuje za kilka lat. 

– Jak Polska wypada na tle 
innych krajów? 

– Nie ma skuteczniejszego 
leku w onkologii niż profi lak-
tyka polegająca na wczesnym 
wykryciu stanów przednowo-
tworowych czy nowotworów. 
Mamy pięć stopni klinicznego 
zaawansowania nowotwo-
ru od 0 do IV – im wyższa 
cyfra, tym choroba bardziej 
zaawansowana. Np. w Sta-
nach Zjednoczonych 80 proc. 
wszystkich przypadków roz-
poczynających leczenie to 
nowotwory w zerowym lub 
pierwszym stopniu kliniczne-
go zaawansowania. U nas jest 
odwrotnie: tylko 20 proc. to 
przypadki z zerowym i pierw-
szym stopniem. Jeżeli tego nie 
zmienimy, to nawet najnowo-
cześniejsze leki oraz terapie 
nie pomogą. Proporcje zacho-
rowań na raka się nie zmie-
niają, ale zmienia się ogólna 
liczba zachorowań, bo jeżeli 
obecnie w Polsce rocznie za-
chorowuje ok. 160 tys. osób, to 
przewiduje się, że do 2020 r. 
ta liczba przekroczy 200 tys. 
Jest to związane ze zmianami 
demografi cznymi, bo jeste-
śmy społeczeństwem starze-
jącym się. 80 proc. wszystkich 
nowotworów występuje u 
osób po 50. roku życia, u mło-
dych nowotwory występują w 

Profi laktyka 
nie boli – nowotwór tak
Z dr. n. med. DARIUSZEM GODLEWSKIM – prezesem Ośrodka Profi laktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu rozmawia STANISŁAW FURMANIAK. 

ok. 20 proc. wszystkich za-
chorowań.

– Gdzie tkwi problem? 
– Nie w sposobie terapii, ale 

w momencie, kiedy leczenie 
zaczynamy stosować. Problem 
nie tkwi tylko po stronie pa-
cjenta, ale również w obowią-
zującym systemie prawnym. 
Pacjent przychodzi do lekarza 
w momencie, kiedy choroba 
jest już zaawansowana, ale 
kiedy już się zgłosi, aby zrobić 
badania diagnostyczne, to wte-
dy pojawia się bariera dostęp-
ności, bo są limity. Nie liczy się 
interes pacjenta, tylko świad-
czeniodawcy. To wszystko 
powoduje, że diagnoza może 
trwać kilka miesięcy, a choro-
ba się rozwija. Musimy zbudo-
wać system opieki i nad cho-
rym onkologicznie, i nad jego 
rodziną. Rodzina często jest 
bezradna, bo nie wie, w jaki 
sposób może pomóc choremu. 
Ważna jest rola organizacji 
pozarządowych. Dobrze roz-
wijają się prowadzone przez 
nie hospicja. Wokół nich działa 
poradnictwo, pomoc społecz-
na dla osób dotkniętych cho-
robą, ale także ich rodzin. Rola 
państwa, jeżeli nie potrafi  się 
tym zająć powinna polegać na 
tym, aby stwarzać ułatwienia i 
możliwości rozwoju takich in-
stytucji. 

– Czy obecnie Polacy chęt-
niej się badają? 

– Przez 8 lat realizowaliśmy 
program Profi laktyki Chorób 
Nowotworowych adresowany 
do ludzi z gmin województwa 
wielkopolskiego, a fi nanso-
wany przez samorząd woje-
wództwa. Co roku odwiedza-
liśmy 100 gmin, docieraliśmy 
do najmniejszych miejscowo-
ści. Prowadziliśmy spotkania 
edukacyjne oraz badania pro-
fi laktyczne w kierunku cho-
rób prostaty i jelita grubego, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem nowotworów. Ważne w 
tej obserwacji jest to, że z roku 
na rok widzieliśmy zwiększa-
jącą się liczbę uczestników 
oraz zmiany ich mentalności. 
W każdej gminie, które odwie-

dziliśmy, z roku na rok tych 
osób było więcej. To pokazu-
je, że jeżeli ktoś zdecyduje się 
na pracę organiczną, to ona w 
końcu przyniesie efekty. Roz-
mowa z ludźmi w mniejszych 
miejscowościach jest kopal-
nią wiedzy o wszystkich man-
kamentach opieki zdrowot-
nej. Odsłania się polski obraz 
służby zdrowia. Mam nadzie-
ję, że program profi laktyki bę-
dzie kontynuowany, a władze 
samorządowe wyłożą na nie-
go pieniądze. 

– Osoby z mniejszych miej-
scowości mają trudność w 
dostępie do badań profi lak-
tycznych? 

– Są dość duże różnice, bo 
jesteśmy społeczeństwem 
ekonomicznie bardzo zróżni-
cowanym. Ludzie mają pro-
blem z dojazdem do Pozna-
nia na badania profi laktycz-
ne, które mają rozwiać ewen-
tualne podejrzenia choroby. 
Kłopot pojawia się także, gdy 
jest już prowadzone leczenie. 
Znam przypadki osób, któ-
re przyjeżdżały na chemiote-
rapię z odległości kilkudzie-
sięciu kilometrów, a później 
rezygnowały, ponieważ nie 
było ich stać na dojazdy. To 
jest dramat chorych i ich ro-
dzin. 

– Jak powinien działać sys-
tem dotyczący onkologii? 

– Oprócz dużych ośrodków 
powinny być również lokal-
ne – jak najbliżej pacjenta. 
Nie trzeba tworzyć wszyst-
kich oddziałów w każdym 
mieście, natomiast powin-
na istnieć możliwość lecze-
nia onkologicznego w wa-
runkach ambulatoryjnych w 
każdym powiecie. To jest ob-
szar, który obejmuje ok. 100 
tys. mieszkańców. Są powia-
ty, które nie mają poradni on-
kologicznych posiadających 
kontrakt z NFZ, gdzie pacjent 
mógłby nieodpłatnie wyko-
nać badania związane z po-
dejrzeniem choroby nowo-
tworowej. Przykładem może 
być kilkudziesięciotysięczne 
Gniezno. 

– A działania profi laktycz-
ne planowane w tym roku? 

– W maju wspólnie z Fun-
dacją „Ludzie dla Ludzi” bę-
dziemy organizować pią-
tą edycję kampanii „Policz-
my się z rakiem”. Uruchomili-
śmy Biuro Interwencji Onkolo-
gicznej, które umożliwia kon-
sultację online. Chcemy rów-
nież nie stosowane dotąd po-
wszechnie poradnictwo gene-
tyczne w onkologii, a więc po-
moc dla osób, u których istnie-
je dziedziczna skłonność do 
zachorowania na nowotwór. 
Rozbudowujemy nasz ośro-
dek. W remontowanej czę-
ści znajdzie się chirurgia jed-
nego dnia, żeby stworzyć ta-
kie miejsce, w którym będzie 
możliwość przeprowadzania 
drobnych zabiegów, głównie 
diagnostycznych, gdzie pa-
cjent po kilku godzinach bę-
dzie mógł pójść do domu. Bę-
dzie także Centrum Rehabili-
tacji Onkologicznej. Zostaną 
uruchomione punkty konsul-
tacyjne dla rodzin pacjentów. 
Dostępność naszego ośrodka 
jest ograniczona, bo rocznie 
udzielamy ok. 80 tys. świad-
czeń. Jak na placówkę ambu-
latoryjną bardzo dużo; niektó-
re szpitale powiatowe udziela-
ją ich mniej. Stąd konieczność 
rozbudowy ośrodka, by przyj-
mować większą liczbę osób.
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Rodzice dzieci chorych, a 
szczególnie chorych na 

nowotwór, muszą mieć w so-
bie dużo siły, aby znosić tru-
dy dnia codziennego. Tygo-
dniami, a nawet miesiąca-
mi przebywają wraz ze swo-
imi dziećmi w szpitalu, by się 
nimi opiekować.

Leczenie onkologiczne jest 
długotrwałe, zwłaszcza w 
pierwszych sześciu miesią-
cach. Oznacza to szereg ho-
spitalizacji dziecka, ale także 
rodzica opiekującego się nim. 
Zdarzają się wznowy i dramat 
zaczyna się od początku, a le-
czenie jest jeszcze bardziej in-
tensywne i długotrwałe, niż le-
czenie pierwszej manifestacji 
choroby. 

– Dwuletnia Marysia zacho-
rowała w grudniu 2013 roku 
– mówi jej mama Sylwia Dol-
na. – Był okres przedświątecz-
ny, kiedy trafi ła do Kliniki On-
kologii, Hematologii i Trans-
plantologii Pediatrycznej Uni-
wersytetu Medycznego w Po-
znaniu. W tym czasie na od-
dziale pojawiało się wielu wo-
lontariuszy, którzy przynosi-
li dzieciom paczki świąteczne. 
Pomyślałam, że zamiast zaba-
wek i innych rzeczy przyda-
łyby się dobre materace, gdyż 
dziecku najbardziej potrzebny 
jest wyspany rodzic, bowiem 
całą opiekę nad nim sprawu-
ją rodzice, odciążając tym sa-
mym pielęgniarki. Przebywa-
ją z dziećmi tygodniami, a na-
wet miesiącami. Spanie przez 
tak długi okres na leżaku czy 
też karimacie jest bardzo nie-
wygodne. Mam szczęście, że 
teraz jesteśmy w pokoju dwu-
osobowym, ale proszę so-
bie wyobrazić 6 osób w poko-

ju – trójka dzieci i trzech doro-
słych. Przebywanie całą dobę 
w takich warunkach jest bar-
dzo trudne. Każde z dzieci ma 
swój własny rytm dnia, na od-
dziale bywają również kobie-
ty w ciąży czy też matki kar-
miące, a jedynym kryterium 
doboru pacjentów do jednego 
pokoju jest stan choroby. Za-
zwyczaj cały oddział jest za-
jęty, wówczas jest 20 osób do-
rosłych, a tylko jedna łazien-
ka wyposażona w prysznic. 
Jest również jedna lodówka, w 
której można przechowywać 
wyłącznie jedzenie dla dzieci. 
A gdzie rodzice mają przecho-
wywać swoje jedzenie? Ta-
kich problemów jest więcej. 
W domu zostało jeszcze ma-
leństwo, które ma 10 miesię-
cy i 4,5-letni syn. Nie wszyst-
kich rodziców stać, aby wy-
nająć opiekunkę do dzieci, ale 
czasami nie ma innego wyj-
ścia, ponieważ jeden z rodzi-
ców musi być cały czas w szpi-
talu, a drugi zarabiać na życie. 
Przy Marysi muszę być przez 
całą dobę, gdyż oprócz ostrej 
białaczki szpikowej ma tak-
że zespół Downa. Marysia po-
trzebuje też kontaktu z inny-
mi, tym bardziej, że wcześniej 
chodziliśmy z nią na rehabili-
tację ruchową i zajęcia wspo-
magające rozwój. Nagle to 
wszystko się skończyło…

Prof. dr hab. med. Jacek Wa-
chowiak, kierownik II Kate-
dry Pediatrii i Kliniki Onkologii, 
Hematologii i Transplantolo-
gii Pediatrycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu robi, 
co w jego mocy, aby zarówno 
dla dzieci leczonych w Klinice, 
jak dla ich rodziców pobyt w 
niej był jak najmniej uciążliwy. 

– Od dawna dostrzegamy 
problem warunków, w jakich 
przebywają rodzice z chorymi 
dziećmi – mówi. – Ważne jest, 
aby zapewnić im godne wa-
runki przez cały okres długo-
trwałego leczenia onkologicz-
nego. Obecnie tych warunków 
nie ma, bo w oddziale dzieci 
starszych sale są przeważnie 
5-osobowe, a w oddziale dzieci 
młodszych 3-osobowe. W Kli-
nice nie ma oddzielnej kuchni, 
pomieszczeń sanitarnych czy 
magazynu, w którym rodzice 

mogliby zostawić swoje rzeczy. 
Europejska Karta Praw Dziec-
ka w Szpitalu mówi, że każde 
dziecko hospitalizowane ma 
prawo do stałego pobytu rodzi-
ca przy nim, a każdy rodzic ma 
prawo być przy dziecku. Tym-
czasem Szpital Kliniczny Uni-
wersytetu Medycznego w Po-
znaniu był projektowany w po-
łowie lat 60-tych, a oddany do 
użytku w 1971 r. W tamtych la-
tach wizyty rodziców u dzieci 
wyglądały zupełnie inaczej, bo 
zaledwie dwa razy w tygodniu 
po jednej godzinie.

Klinika próbuje wraz z dzia-
łającymi przy niej organizacja-
mi pożytku publicznego wy-
chodzić naprzeciw potrze-
bom dzieci oraz rodziców i po-
prawiać warunki ich pobytu. 
W 2000 roku na terenie szpi-
tala został wybudowany przy 
wsparciu m.in. Fundacji „Poro-
zumienie Bez Barier” i Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową zu-
pełnie nowy obiekt, na parte-
rze powstała poradnia onko-
logiczna z oddziałem dzienne-
go pobytu, a na piętrze – hostel 
z dziesięcioma pokojami dla 
matki z dzieckiem. W latach 
2004-2005 Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju Trans-
plantacji Szpiku u Dzieci z ze-
branych darowizn wybudowa-
ło nowy Oddział Transplanta-
cji Szpiku wraz zapleczem so-
cjalnym dla rodziców, którego 
w ogóle nie było w starym Od-
dziale, który jako pierwszy w 
Polsce dziecięcy oddział tego 
typu zaczął działać w 1989 r. W 
2009 r. prof. Jacek Wachowiak 
wraz z rodzicami działającymi 
w Stowarzyszeniu Wspierania 
Rozwoju Transplantacji Szpiku 
u Dzieci ruszyli z projektem „W 
szpitalu chcę być z mamą”. 

Głównym założeniem jest 
stworzenie warunków do ca-
łodobowego pobytu rodziców 
przy dziecku, a także popra-
wa warunków leczenia dzieci 
z chorobą nowotworową oraz 
zwiększenie obecnie niedo-
statecznej liczby dziecięcych 
łóżek onkologicznych. Sfi -
nansowano projekt budowla-
ny, a władze uczelni przeka-
zały działkę na terenie szpi-
tala pod nowy 4-kondygnacyj-

ny budynek, w którym znaj-
dą się m.in. magazyn, pral-
nia, szatnie, kuchnia i łazienki 
dla rodziców. Będzie wydzie-
lona przestrzeń do spotkań z 
rodzicami, gabinety psycholo-
giczne, sala ćwiczeń rehabili-
tacyjnych. W dwóch oddzia-
łach onkologicznych zwięk-
szona zostanie, obecnie nie-
dostateczna, liczba łóżek, a 
sale chorych będą wyłącznie 
jedno- i dwuosobowe, zawsze 
z dodatkowym miejscem dla 
rodzica oraz zapleczem sani-
tarnym. Przy wsparciu uczelni 
przygotowano wniosek o po-
zyskanie środków na realiza-
cję projektu z Funduszu Nor-
weskiego. Całkowity koszt re-
alizacji wynosi 30 mln zło-
tych, w tym koszt inwestycji 
budowlanej ok. 20 mln, a po-
zostałe 10 mln powinno być 
przeznaczone – zgodnie z wy-
mogami fundatorów – na edu-
kację, promocję i profi lakty-
kę dotyczącą nowotworów u 
dzieci. Pozyskanie tych środ-
ków nie będzie łatwe, gdyż 
złożonych zostało ok. 550 
wniosków na łączną kwotę 
5,5 miliarda złotych, a do po-
działu jest ok. 250 mln. Roz-
strzygnięcie ma nastąpić do 
końca marca br. Pozostaje 
jeszcze kwestia wkładu wła-
snego, który wynosi 20 proc. 
całej inwestycji, czyli 6 mln zł.

Gdyby się jednak nie uda-
ło, to i tak prof. Jacek Wacho-
wiak wraz z rodzicami ze Sto-
warzyszenia Wspierania Roz-
woju Transplantacji Szpiku u 
Dzieci nie zrezygnuje z reali-
zacji projektu. 

– Jesteśmy – powiedział – je-
dynym ośrodkiem onkologii i 
transplantacji komórek krwio-
twórczych u dzieci w woje-
wództwie wielkopolskim, a 
nowotwory są nadal najczęst-
szą przyczyną zgonów dzie-
ci, pomimo że 80 proc. nowo-
tworów u dzieci udaje się wy-
leczyć. Dlatego istotne jest, 
aby poprawiać warunki lecze-
nia dzieci z chorobą nowotwo-
rową oraz warunki pobytu ro-
dziców, którzy udzielają bez-
cennego wsparcia swoim dzie-
ciom w czasie tego leczenia.

STANISŁAW FURMANIAK

Walka nie tylko 
z nowotworem

Sylwia Dolna
z córeczką Marysią. 
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Poprawa koordynacji wzro-
kowo-ruchowej to jedna z 

wielu korzyści, jakie niosą ze 
sobą zajęcia hipoterapii. Co do-
kładnie oznacza owo sformu-
łowanie? Mówiąc najogólniej, 
jest to harmonijne poruszanie 
gałek ocznych wraz z ich podą-
żaniem za ruchami całego cia-
ła lub którejś jego części. 

Dla dokładniejszego zrozu-
mienia podam przykład: gdy się-
gamy po coś, nasz wzrok podą-
ża za ruchem ręki; gdy omijamy 
kałuże, patrzymy na swoje nogi; 
gdy staramy się zachować rów-
nowagę, oczy mamy wbite w je-
den punkt itd. Umiejętność ta 
służy do sprawnego wykonywa-
nia każdej czynności. Koordy-
nacja wzrokowo-ruchowa prze-
jawia się poprzez naszą rów-

nowagę, zwinność, zręczność, 
precyzję, odpowiedni rytm wy-
konywania ruchów oraz ich ce-
lowość. Bardziej biologiczna de-
fi nicja omawianego zagadnie-
nia mówi, że jest to maksymal-
na współpraca zmysłów z ob-
wodowym i ośrodkowym ukła-
dem nerwowym oraz mięśniami 
szkieletowymi. Wynika z tego, 
że aby osiągnąć wysoki sto-
pień koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, należy zadbać o roz-
wój zmysłów, układu nerwowe-
go oraz mięśni. 

Jak hipoterapia wpływa na 
tę umiejętność? Po pierwsze, 
ćwiczenia na koniu pomaga-
ją wzmacniać siłę mięśni oraz 
rozciągnąć je. Nawet pozornie 
statyczne siedzenie na grzbie-
cie stępującego wierzchowca 

powoduje, że wiele partii mię-
śni pracuje. W szczególności są 
to łydki, uda, pośladki, brzuch i 
plecy. Ważne jest też, że na ko-
niu doskonale rozwija się zmysł 
równowagi i rytmiczność. De-
likatne kołysanie podczas mar-
szu zwierzęcia sprawia, że or-
ganizm niemal cały czas szuka 
ułożenia optymalnego do trzy-
mania stabilnej pozycji, a jako 
że koń ma swoje tempo chodu, 
to podświadomie wszystko od-
bywa się w stałym rytmie. Po-
mocne jest również różnicowa-
nie zajęć. Przy zwierzętach każ-
dy dzień jest inny, wyjątkowy i 
niepowtarzalny. Rutyna zajęć hi-
poterapii nie istnieje. Sprawia to, 
że pacjent uczy się lub popra-
wia swoją koordynację wzroko-
wo-ruchową niezależnie od oto-

czenia, w każdej sytuacji będzie 
miał zachowany ten sam stopień 
nabytej umiejętności. Ostatnia 
istotna kwestia to rozeznanie w 
schemacie własnego ciała, ale 
opis tej sprawności zostawię na 
osobny artykuł. 

Podsumowując, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa to umie-
jętność, która towarzyszy nam 
codziennie, nawet w najprost-
szych czynnościach. Każdy czło-
wiek powinien ją doskonalić. Hi-
poterapia to rehabilitacja, któ-
ra wieloma czynnikami pozwa-
la podwyższyć poziom omówio-
nej sprawności w sposób mak-
symalnie przyjemny, co jest jej 
wielką zaletą. Zapraszam ser-
decznie na zajęcia!

AGNIESZKA PIECHOWIAK 
FUNDACJA „APJA”

Wyjątkowe 
miejsca
City Guide Poznań – grupa li-

cencjonowanych przewod-
ników po Poznaniu informu-
je o okazji zwiedzenia cieka-
wych miejsc stolicy Wielkopol-
ski. Mile widziane są organi-
zacje pozarządowe skupiające 
osoby niepełnosprawne i grupy 
narażone na wykluczenie spo-
łeczne z całego kraju.

Jedną z propozycji jest dwu-
godzinna wycieczka pod nazwą 
„Wizytówki Poznania”. Można 
zobaczyć ratusz, Fontannę Bam-
berki, Domki Budnicze, Farę Po-
znańską, Wagę Miejską, dawne 
Kolegium Jezuickie, Zamek Kró-
lewski. Kolejna propozycja to 
„Wyścig o dominację”, czyli wy-
cieczka rozpoczynająca się w 
samym środku tygla – XX wiecz-
nej Dzielnicy Cesarskiej wybu-
dowanej dla cesarza Niemiec 
Wilhelma II. Przewodnicy opo-
wiedzą historię Zamku Cesar-
skiego, Muzeum Czerwca 1956, 
Dawnej Komisji Kolonizacyjnej 
czy Pomnika Enigmy. 

Szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu: 608 284 208, 
cityguide.poznan@gmail.com 

 KAROLINA KASPRZAK

Młodzi ludzie z Wielkopol-
skiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 2 przy 
ulicy Borówki 10 w Poznaniu 
wykazali się inicjatywą, pomy-
słowością, wrażliwością i em-
patyczną postawą wobec naj-
młodszych.

15 lutego w sali gimnastycznej 
Centrum Kształcenia grupa pro-
jektowa słuchaczy III roku kie-
runku pracownik socjalny zor-
ganizowała warsztaty bębniar-
skie. Wzięły w nich udział dzieci 
ze świetlicy socjoterapeutycznej 
„Borówki”, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Pogotowie spo-
łeczne”. 

Przyszli pracownicy socjal-
ni zadbali, by uczestnicy za-
jęć się nie nudzili. Można było 
nie tylko zrobić własny instru-
ment muzyczny za pomocą róż-
nych przedmiotów codzienne-
go użytku, ale też poznać histo-
rię afrykańskich instrumentów 
muzycznych, przekonać się, jak 
ciekawe dźwięki może wyda-
wać zwykła rurka PCV, a co naj-
ważniejsze – nauczyć się gry na 
bębnie oraz instrumencie dętym 

australijskich aborygenów zwa-
nym didgeridoo. 

– Cel projektu pod nazwą 
„Warsztaty bębniarskie”, którego 
promotorem jest Maria Krupec-
ka, to wsparcie rodziny oraz pro-
mocja form aktywnego spędza-
nia czasu wolnego. Współcze-
sna rodzina ma go coraz mniej, 
bo nieustannie rośnie tempo ży-
cia. Chcemy pokazać, że warto 
znaleźć chwilę wytchnienia na 
zabawę z dziećmi. Gry na bęb-
nie uczy Łukasz Galicki (słu-
chacz Centrum Kształcenia), a 

na didgeridoo pan Michał Toma-
lak – powiedziała Sylwia Napie-
raj. 

W projekcie wzięło udział 15 
dzieci. Przygotowywała go gru-
pa 16 słuchaczy wydziału zaocz-
nego. Radość na twarzach do-
wiodła, że warto podejmować 
tego rodzaju przedsięwzięcia, a 
tym samym dążyć do minimali-
zowania barier i przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu grup 
na nie narażonych. 

 KAROLINA KASPRZAK

HIPOTERAPIA – REHABILITACJA I PRZYJEMNOŚĆ(1)

Koordynacja 
wzrokowo-ruchowa

Gra na bębnach 

Gra na bębnachGra na bębnach
 i didgeridoo dała dzieciom  i didgeridoo dała dzieciom 

i dorosłym i dorosłym 
dużo satysfakcjidużo satysfakcji. 
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Jej współpracownicy mówią, 
że to mocna osobowość. 

Wiedziała, do czego dąży. Ni-
gdy nie robiła niczego wbrew 
sobie. Zawsze bezpośrednia i 
konkretna. To ona przez wie-
le lat oswajała osoby niepełno-
sprawne z fotelem dentystycz-
nym i leczyła ich zęby. 

Danuta Sicińska, lekarz sto-
matolog, od stycznia tego roku 
jest szczęśliwą emerytką. W 
swoim mieszkaniu, w jednym z 
poznańskich bloków, odpoczy-
wa tak jak lubi. Jak trzeba, ugo-
tuje synowej obiad, pójdzie po 
zakupy, obejrzy w telewizji ulu-
biony program. Dla niej życie to-
czy się dalej, ale już w innym ryt-
mie. Niczego już nie musi. Przy-
szedł moment, gdy powiedziała 
sobie samej – wystarczy. I choć 
kocha niepełnosprawnych pa-
cjentów jak swoje dzieci, bo na 
jej oczach dorastali, to uznała 
że czas na odpoczynek. Zawsze 
będzie o nich pamiętać, ucieszy 
się, gdy ich spotka w autobusie 
lub tramwaju, z radością przyj-
mie zaproszenie na wspólne 
świętowanie. 

– Chciałam zostać sędzią – 
wspomina. – Niestety, nie zda-
łam egzaminu i na rok poszłam 
do pracy. W międzyczasie odwi-
działo mi się prawo i postano-
wiłam zdawać na stomatologię. 
Czekało mnie mnóstwo nauki, 
obowiązywały inne przedmio-
ty niż na prawie. Ale wysiłek się 
opłacił, bo zdałam, skończyłam i 
poszłam do pracy. 

W tamtych latach pracy było 
pod dostatkiem, ale nie w Po-
znaniu, dlatego doktor Danu-
ta Sicińska pojechała w zielono-

Doskonalą 
talenty

Ołówkowe szkice, koloro-
we kreski, coraz śmiel-

sze barwy i skłaniające do re-
fl eksji obrazy. W poniedzia-
łek 17 lutego w Galerii Sztu-
ki Współczesnej „Starówka” 
przy Zespole Dziennych Do-
mów Pomocy Filia nr 4 – Klub 
„Starówka” na Wielkiej 1 w 
Poznaniu podsumowano 3 
lata pracy artystycznej senio-
rów. 

Na wernisażu wystawy spo-
tkali się autorzy dzieł – na co 
dzień uczestnicy zajęć prowa-
dzonych przez Uniwersytet Ar-
tystyczny Trzeciego Wieku. 
Była to Barbara Cichosz, Kry-
styna Górska-Łukasik, Elżbie-
ta Łuczak, Jolanta Niedzielska, 
Maria Magdalena Perzak, Li-
dia Prętka, Danuta Rynkowska 
i Henryk Świtała. Opiekę mery-
toryczną sprawowali: dr Mag-
dalena Parnasow-Kujawa i Ja-
rosław Szelest. 

Zaprezentowane we wnę-
trzach „Starówki” malarstwo i 
rysunek dowiodły, że seniorzy 
są aktywni, a co najważniej-
sze, nie ustają w doskonale-
niu talentów artystycznych. W 
oprawę spotkania wpisały się 
gratulacje, podziękowania dla 
opiekunów, kwiaty i wiele cie-
płych słów. 

Oglądając obrazy miało się 
wrażenie, że element każde-
go jest dokładnie przemyślany 
i dopracowany. Dr Magdalena 
Parnasow-Kujawa podkreśli-
ła, że choć nie wszystkie moż-
na było pokazać na wernisa-
żu, docenia wysiłek seniorów 
i trud włożony w pracę na za-
jęciach.

 KAROLINA KASPRZAK 

Przedstawione prace dały 
autorom satysfakcję, 

a odwiedzającym możliwość 
poznania dorobku twórczego. 

górskie, gdzie przez rok leczyła 
zęby, potem wróciła do Pozna-
nia, skąd przez dziesięć lat do-
jeżdżała do przychodni w Ko-
ścianie. Gdy pojawiła się praca w 
Spółdzielni Inwalidów „Impol” w 
Poznaniu, uznała, że przyszedł 
czas na stabilizację. Tym bar-
dziej, że miała rodzinę. 

W „Impolu” zaprzyjaźniła się 
ze swoją pielęgniarką panią 
Ewą, z którą przechodziła do ko-
lejnych placówek. Podjęły pracę 
w „Metalowcu”. Jednak nadmiar 
obowiązków, śmierć męża zmu-
siły doktor Sicińską do rezygna-
cji. Wówczas w jej życiu pojawi-
ła się Honorata Wójcicka, zna-
na postać w Poznaniu, związa-
na z Polskim Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Po-
znaniu, autorką wielu przedsię-
wzięć, między innymi hostelu, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
ośrodka wczesnej interwencji, 
która zaproponowała jej pracę z 
osobami z niesprawnością inte-
lektualną. 

– Pani Honorata sama za-
łatwiła wszystkie formalno-
ści związane z naszym przej-
ściem do szkoły specjalnej nu-
mer 103 – wspomina. – Miały-
śmy do dyspozycji mały gabine-
cik, fotel dentystyczny, dokupiły-
śmy trochę niezbędnych mate-
riałów i zaczęłyśmy przyjmowa-
nie niepełnosprawnych pacjen-
tów. Ta praca różniła od tej, któ-
rą do pory wykonywałam. Mu-
siałam się przestawić na zupeł-
nie innych chorych. Wymagali 
specyfi cznego podejścia. W nie-
których przypadkach oswojenie 
z fotelem dentystycznym zajmo-

wało ponad rok. A to był dopiero 
początek przed borowaniem czy 
resekcją zęba. Wiedziałam, że 
muszę nauczyć się wytrwałości. 

Na tym droga zawodowa dok-
tor Sicińskiej się nie zakończy-
ła. Gdy zapowiedziano likwida-
cję gabinetu w szkole, spakowa-
ła wyposażenie i przewiozła do 
placówki przy ulicy Szczepana, 
należącej do Polskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w 
Poznaniu. Pracowała tam kolej-
nych trzynaście lat. 

– Polubiłam moich niepeł-
nosprawnych przyjaciół, tęsk-
nię za nimi – mówi doktor Da-
nuta Sicińska. – To byli bardzo 
mili i sympatyczni pacjenci, gdy 
okazało się im serce i dobro. Na-
uczyłam ich, jak dbać o zęby, da-
wałam miniaturowe pasty do zę-
bów i szczoteczki. Uprzedza-
łam ich o każdym moim ruchu, 
mówiłam, że teraz będę wiercić 
wiertłem i obserwowałam czy 
przypadkiem nie uciekną z fo-
tela. Ważne było, by nie wyrzą-
dzić im krzywdy, bo jeden mój 
niewłaściwy ruch mógł mieć po-
ważne konsekwencje. Na szczę-
ście przez wszystkie lata pracy 
nic takiego się nie wydarzyło. 

Doktor Sicińska z sentymen-
tem wspomina Magdę, nie-
pełnosprawną pacjentkę, któ-
ra uwielbiała wizyty stomatolo-
giczne. Z wielką radością siadała 
na fotelu i bez żadnego lęku po-
zwala robić wszystko, co tylko 
było możliwe ze swoimi zębami. 
Dzięki temu miała załatany każ-
dy ubytek, zdjęty kamień, wyle-
czone dziąsła. Zapamiętała tak-
że Wisię, dziewczynkę z długimi 
warkoczami, teraz dorosłą ko-
bietę. Długo trwało zanim otwo-
rzyła buzię. Zawsze czekała na 
komplementy, pochwały, słowa 
uznania. Gdy pokonała wszyst-
kie opory i przywykła do wizyt 
stomatologicznych stała się bar-
dzo zdyscyplinowaną pacjentką.

Doktor Danuta Sicińska odda-
ła osobom niepełnosprawnym 
całe swoje siły, wiedzę, umie-
jętności, serce. Mogłaby prowa-
dzić prywatny gabinet stomato-
logiczny, ale nie szkoda jej mi-
nionych lat. Teraz jest z siebie 
dumna, że wykonała kawał do-
brej roboty. Zwłaszcza, że pod jej 
opieką byli wszyscy podopieczni 
stowarzyszenia. 
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Niepełnosprawnym
oddała siły i serce

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K
 



STRONA22 MARZEC 2014

– Na blogu Koła Prusz-
ków Warszawskiego Oddzia-
łu PTSR znajdujemy słowa: 
„Nigdy nie ustępuj stwardnie-
niu rozsianemu i nie zgadzaj 
się na utratę żadnej części cia-
ła czy umysłu”, których auto-
rem jest Jeff rey N. Gingold. Co 
jest najważniejsze w procesie 
rehabilitacji medycznej osób z 
SM w początkowym stadium 
choroby?

– Początek choroby nie jest 
związany z datą wykrycia i na-
zwania objawów. Schorze-
nie tkwi w człowieku zazwy-
czaj od pewnego czasu, a mo-
ment postawienia diagnozy to 
jedynie przypisanie pacjenta do 
grupy zgodnej z systemem ICD-
10 bądź innymi klasyfi katora-
mi medycznymi. We wstępnym 
stadium SM najważniejsza jest 
stymulacja chorego przy pomo-
cy różnych technik terapeutycz-
nych, a w szczególności wytwo-
rzenie wzajemnego zaufania, 
bo bez tego nie da się prowadzić 
terapii. Zróżnicowania tech-
nik nie warunkuje stwardnie-
nie rozsiane, lecz indywidual-
ność każdej osoby i stopień nie-
pełnosprawności. Prócz tech-
nik terapeutycznych staram się 
wykorzystywać wiedzę z tera-
pii manualnej. Uważam, że po-

dejście neuroortopedyczne (po-
łączenie wiedzy i technik z za-
kresu ortopedii oraz neurologii) 
może skutecznie pomóc pacjen-
towi na każdym poziomie tera-
pii i etapie choroby – niezależ-
nie od tego, czy jest to SM, udar 
mózgu, czy skręcony staw sko-
kowy. 

– Jak często chory z SM po-
winien ćwiczyć i w jaki sposób 
może to robić w domu bez po-
mocy rehabilitanta? 

– Chory powinien mieć dostęp 
do terapii całodobowo przez 
cały tydzień. Gdy mówię o tym 
studentom kierunków medycz-
nych, dostrzegam zdziwienie. 
Choroba nie śpi i cały czas tkwi 
w człowieku. Nie oznacza to, że 
pacjent ma ćwiczyć w trakcie 
snu. Codzienna 24 godzinna re-
habilitacja jest procesem, pod-
czas którego fi zjoterapeuta czu-
wa nad swoim podopiecznym 
i tłumaczy jemu oraz rodzinie, 
w jaki sposób należy wykony-
wać czynności dnia codzienne-
go, by centralny układ nerwowy 
był maksymalnie stymulowany. 
Bardzo ważna jest samodziel-
ność chorego – rzecz jasna na 
miarę możliwości. Ćwiczenia w 
domu chory powinien wykony-
wać tak często, jak się da. Czas 
i intensywność ćwiczeń ustala-
na jest indywidualnie z fi zjotera-
peutą. Do ćwiczeń wykorzystuje 
się różne pomoce, takie jak kli-
ny, drabinki, kształtki, pionizato-
ry, piłki. Wszystko zależy od sta-
nu pacjenta, jego aktywności ru-
chowej oraz wielu innych czyn-
ników. Godzina zajęć z fi zjotera-
peutą w ciągu dnia to zdecydo-
wanie za mało. Chory musi sam 
ćwiczyć w domu.

– Z jakimi trudnościami bo-
rykają się chorzy na stwardnie-
nie rozsiane w Polsce? 

– Ograniczenie dostępności 
świadczeń rehabilitacyjnych i 
samo podejście do stwardnie-
nia rozsianego sprawia, że cho-

rych ukazuje się jako bezrad-
nych i zmuszonych szukać po-
mocy. Ubolewam, że tak mało 
jest nagłaśniana rehabilitacja 
chorych na stwardnienie roz-
siane. Potrzeby w tym obsza-
rze są ogromne. Mam wielu pa-
cjentów z SM, którzy chorują 
od kilkunastu lat i nikt im nie 
powiedział, że trzeba się reha-
bilitować. Dopiero po paru spo-
tkaniach przyznają, że czują się 
lepiej, rozumieją sens ćwiczeń i 
żałują, że tak późno podjęli de-
cyzję o rozpoczęciu terapii. 

– Na czym polega funkcjo-
nalna fi zjoterapia chorych 
dorosłych po ogniskowym 
uszkodzeniu mózgu? 

– Na odtwarzaniu, a niekie-
dy zastępowaniu utraconych 
(uśpionych) funkcji w wyniku 
uszkodzenia centralnego ukła-
du nerwowego. Jest to zbiór 
technik z różnych metod reha-
bilitacyjnych (NDT Bobath, PNF, 
metoda wymuszonego ruchu 
itp.). Dążą one właśnie do od-
tworzenia tych funkcji. Pamię-
tam sytuację pacjentki, do któ-
rej przychodziła studentka fi -
zjoterapii. Dziewczyna będą-
ca na drugim roku uzupełniają-
cych studiów magisterskich ni-
gdy nie pracowała z chorymi na 
SM. W porozumieniu z pacjent-
ką zgodziłem się, aby współ-
prowadziła terapię. Chora mia-
ła problem z wstawaniem z 
krzesła. Studentka pokazała 
mi przykład ćwiczenia polega-
jącego na naciąganiu elastycz-
nej gumy do ćwiczeń, krążenia 
nadgarstków. Zadałem pytanie, 
czy próbowała z chorą wstać. 
Odpowiedziała, że nie. Zabra-
kło tutaj funkcjonalnego podej-
ścia, przez które rozumie się 
wpływ choroby na daną funkcję 
(w jaki sposób choroba ją zabu-
rza), jak głęboko funkcja jest 
zachwiana, jaki mechanizm 
kompensacyjny wykorzystuje 
pacjent, jakie mięśnie uaktyw-
nić i jak zrobić to, by pacjent do-
strzegł w ćwiczeniu sens. 

– Sentencją, która towarzy-
szy Panu w pracy zawodo-
wej, jest łacińska myśl ”Sa-
lus aegroti suprema lex est” 
– ”Dobro pacjenta najwyż-
szym prawem”. Obserwu-
jąc problemy polskiej służby 
zdrowia ma się wrażenie, że 
niewielu reprezentantów śro-
dowisk medycznych bierze to 
pod uwagę... 

– Pewien doświadczony te-
rapeuta kiedyś powiedział mi, 
że wszędzie tam, gdzie góruje 
biurokracja, najmniej liczy się 
człowiek. Czy choremu zadaje 
się aż 30 pytań i prosi o pod-
pis – po to, aby postawić trafną 
diagnozę, czy wyłącznie po to, 
aby ochronić siebie prawnie? 
W polskiej służbie zdrowia nie 
dzieje się najlepiej. Zastana-
wiam się, gdzie w tym wszyst-
kim jest dobro pacjenta. 

– Media coraz częściej po-
dejmują temat macierzyń-
stwa kobiet z SM. Czy często 
decydują się one na posiada-
nie potomstwa? 

 – W swojej praktyce miałem 
trzy pacjentki z SM, które uro-
dziły dzieci, będąc już po dia-
gnozie. Dwie do dnia dzisiej-
szego są moimi podopieczny-
mi. Macierzyństwo, pragnienie 
posiadania dziecka, stworze-
nie mu szansy życia wśród lu-
dzi i dla ludzi, przewyższa całe 
zło, jakie te kobiety spotyka. 
Jedna z tych trzech pacjentek 
tuż po porodzie doznała rzutu. 
Przyznała, że gdyby nie pomoc 
bliskich, miłość do dziecka i 
intensywna rehabilitacja, nie 
miałaby chęci, aby żyć. Pod-
jęcie decyzji o zajściu w ciążę 
należy zawsze pozostawić ko-
biecie. Wspierać, pomagać, ale 
nie oceniać wyborów. W kon-
takcie z chorymi najważniej-
szy jest dialog, który w proce-
sie rehabilitacji często okazu-
je się ważniejszy, aniżeli spe-
cjalistyczne techniki terapeu-
tyczne. 

Dobro pacjenta
– prawem 
Z PIOTREM KOSTRZĘBSKIM – fi zjoterapeutą, terapeutą manualnym, kierownikiem działu 
rehabilitacji Koła Pruszków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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W kawiarni „Kika” na Pla-
cu Kolegiackim w Po-

znaniu grupa niepełnospraw-
nych osób wspólnie robi ja-
błecznik. To przyszli kelnerzy 
klubokawiarni, która powsta-
nie w pobliżu Starego Rynku. 
Przeszli już szkolenie w Wyż-
szej Szkole Gastronomii i Ho-
telarstwa w Poznaniu, a teraz 
uczą się praktycznie stosować 
zdobytą wiedzę. 

Magdalena Jarosz ze Stowa-
rzyszenia Na Tak zaangażowa-
ła się w uruchomienie kluboka-
wiarni. Chwali podopiecznych, 
ich zainteresowanie i chęci. Dla 
nich to szansa usamodzielnie-
nia, zdobycia własnych pienię-
dzy, poznania nowych ludzi, 
nauki zawodu. Osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie nie 
są w stanie zajmować się do-
kumentacją, ale potrafi ą profe-
sjonalnie obsłużyć klientów. 

– Powstanie klubokawiarni 
prowadzonej w ramach Spół-
dzielni Socjalnej „Dobra Robo-
ta” ma na celu integrację osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną z mieszkańcami Pozna-
nia – mówi Magdalena Jarosz. 
– To wspólna inicjatywa Stowa-
rzyszenia „Na Tak” i Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, 
Koło Poznań. W skład zarzą-
du oprócz mnie weszli Dominik 
Marszałek – prezes i Agniesz-
ka Frankowska. – Chodzi nam 
o stworzenie miejsc pracy dla 
osób wykluczonych społecznie 
oraz o otwarcie się poznania-
ków na inność oraz jej akcep-
tację. 

Osoby niepełnosprawne, 
które będą pracować w klu-
bokawiarni, mają ograniczo-
ny dostęp do otwartego ryn-
ku pracy. Dlatego inicjatywa 
„Na Tak” to dobry przykład, że 
można dla takich osób stwo-
rzyć miejsca pracy. Kluboka-
wiarnia prawdopodobnie ru-
szy na przełomie maja i czerw-
ca. Trwają poszukiwania odpo-
wiedniego lokalu. Pomieszcze-
nie musi mieć dogodny wjazd 
dla osób na wózkach. Może 
ktoś z czytelników „Filantro-
pa” zna takie miejsce. Za jego 
wskazanie organizatorzy pro-
jektu będą bardzo wdzięczni. 
Magdalena Jarosz ma nadzie-
ję, że być może zwolni się lo-
kal w jednej z uliczek przylega-

Mustangi 
dwulatki 
Zawodnicy z Konina cie-

szą się, że wzrasta zain-
teresowanie dyscypliną spor-
tu, którą reprezentują. Wła-
śnie w tym miesiącu minęły 
już 2 lata od założenia dru-
żyny. W dniach od 24 do 26 
stycznia konińskie MUSTAN-
GI – koszykarze na wózkach 
wybrali się na zajęcia rehabi-
litacyjno-sportowe do Kon-
stancina. 

Były to intensywne trenin-
gi, które miały na celu popra-
wić wytrwałość, szybkość na 
boisku oraz celność rzutów. 
Zmagania te nie należały do 
najłatwiejszych, jednak wszy-
scy wytrzymali do końca dni 
treningowych. 

Pierwszy test był zaraz po 
przyjeździe – zgrupowanie 
rozpoczęło się w godzinach 
wieczornych i trwało aż 4 go-
dziny! 

Następnego dnia treningi 
były już ułożone równomier-
nie, tak jak są do nich przy-
zwyczajeni koszykarze. Trze-
ciego dnia w ramach trenin-
gu rozegrany został mecz z 
drużyną IKS GTM Konstancin. 
Nasi dużo bardziej doświad-
czeni rywale wygrali, jednak 
tym razem wynik nie był naj-
ważniejszy; nie był to mecz o 
punkty, a o sprawdzenie sku-
teczności przeprowadzonych 
treningów. 

Zawodnicy z Konina cieszą 
się, że wzrasta zainteresowa-
nie dyscypliną sportu, którą 
reprezentują. Właśnie w tym 
miesiącu minęły już 2 lata od 
założenia Drużyny. 

Wszystkim osobom, które 
nas wspierają, kibicują nam i 
które są z nami od początku z 
przerwami lub bez – Drużyna 
MUSTANG KONIN dziękuje.

JOANNA MAĆKOWSKA 

jących do Starego Rynku. Takie 
miejsce trzeba będzie wyposa-
żyć w odpowiedni sprzęt i me-
ble. Ozdobią je przedmioty wy-
konane przez osoby niepełno-
sprawne. Nie zabraknie koloro-
wych naczyń, obrazków, bukie-
tów z suszonych kwiatów i liści 
oraz innych dekoracji. W ka-
wiarni będzie miło i przytulnie. 
Jest już kawiarka, ofi arowana 
przez sponsora. Potrzeba jesz-
cze wiele innych sprzętów. 

Na początek będzie zatrud-
nionych osiem osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, któ-
re wesprze personel wspoma-
gający. Jedną z niepełnospraw-
nych kelnerek będzie Magda, 
podopieczna Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej „Przyjaciele”. 
Bardzo lubi pracę w kuchni. 
Jest uśmiechnięta, bezpośred-
nia, miła, dobrze zorganizowa-
na. Wypiekała ciasta pod okiem 
mamy. W klubokawiarni będzie 
mogła spełnić swoje aspiracje. 

– Szkolenie w Wyższej Szko-
le Gastronomii i Hotelarstwa 
nauczyło mnie z której strony 
podchodzić do klienta, jak za-
pisać zamówienie, jak podać 
kawę, herbatę, ciasto lub deser 
– mówi. – Trochę się obawiam 
pierwszego kontaktu z klien-
tami. Ale rodzina i znajomi 
obiecali, że przyjdą specjalnie, 
abym to właśnie ja mogła ich 
obsłużyć. Liczę, że te umiejęt-
ności się przydadzą, gdy będę 
chciała podjąć pracę. 

Ewa, podopieczna Warszta-
tów Terapii Zajęciowej „Przy-
lesie”, podobnie jak Magda lubi 
prace kuchenne. Piekła już bab-
kę, uczy się, jak zrobić jabłecz-
nik. Potrafi  zaparzyć kawę, her-
batę i podać gościom. 

– Mam mały stres, ale będę 
nad tym pracować – mówi. – W 
domu ćwiczę z mamą, jak po-
stawić fi liżankę, gdzie poło-
żyć łyżeczkę. Zaprosiłam kole-
gów z „Przylesia” aby byli mo-
imi pierwszymi klientami. 

Niepełnosprawni kelnerzy 
będą pracować pod okiem peł-
nosprawnych opiekunów. W 
pierwszej fazie do stolików 
gości podejdą ci, którzy naj-
lepiej sobie radzą. W drugim 
etapie będą podejmować obo-
wiązki w klubokawiarni ci, któ-
rym na naukę potrzeba więcej 
czasu. Dla gości zawsze bę-
dzie uśmiech gratis. Niepełno-
sprawni lubią się uśmiechać. 

– Poza usługami gastrono-
micznymi będzie tu także cen-
trum spotkań i szkoleń spajają-
cych społeczność lokalną – do-
daje Magdalena Jarosz. – Od-
bywać się będą warsztaty rę-
kodzieła, kulinarne z kuchnią 
regionalną, spotkania z diete-
tykami i ekologami. Poznania-
cy będą mogli przynosić wła-
sne przepisy, z których najcie-
kawsze wprowadzimy jako se-
zonowe menu. Przewiduje-
my prowadzenie miejsca przez 
dwa lata z budżetu obywatel-
skiego. Po tym czasie źródłem 
fi nansowania będzie zysk wy-
pracowany przez spółdzielnię. 

Organizatorzy klubokawiar-
ni mają głowy pełne pomysłów. 
Będą także sprzedawać wy-
roby ręcznie wykonywane na 
warsztatach terapii zajęciowej 
przez ich uczestników. Takie 
unikatowe przedmioty dosko-
nale nadają się na prezenty z 
różnych okazji. 

AURELIA PAWLAK

Kawa 
z uśmiechem gratis
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W piątkowy wieczór 24 
stycznia w holu Szkoły 

Podstawowej nr 4 imienia Jana 
Brzechwy w Swarzędzu gości 
witały dziewczynki z puszkami 
w rękach. Kwestowały na rzecz 
swojej koleżanki 6-letniej Niko-
li Kubiak, która zmaga się z no-
wotworem złośliwym Neuro-
blastoma IV stopnia z przerzu-
tami do szpiku i kości. 

Tego właśnie dnia z inicjatywy 
dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodzi-
ców zorganizowano charyta-
tywny koncert kolęd w wykona-
niu uczniów. „Wigilia wędrowca”, 
„Kolęda dla nieobecnych” i „Lu-
lajże Jezuniu” – to tylko niektóre 
z utworów. Dzieci wykonały też 
pastorałki. 

6-letnia Nikola marzyła, aby 

ła objęta nauczaniem indywi-
dualnym w SP nr 4 imienia Jana 
Brzechwy. Leczenie odbywa się 
w Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie. 

Koncert dobiegł końca, ale 
wsparcie w zebraniu fundu-
szy na leczenie jest nadal nie-
zbędne. Nikola Kubiak jest pod-
opieczną Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”. Ze wszyst-
kich sił chce żyć! Można po-
móc dziewczynce przekazując 
1% podatku. Wystarczy w for-
mularzu PIT wpisać numer KRS 
0000037904. W rubryce „In-
formacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%” należy podać: 
KUBIAK NIKOLA 20936.

 KAROLINA KASPRZAK
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KONCERT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IMIENIA JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU

Dla Nikoli walczącej 
z nowotworem złośliwym

Wykonane przez dziewczynkę 
kartki zyskały dużą aprobatę.

Martyna i Kacper Wrzesińscy.

Dziewczęta zaśpiewały dla Nikoli.

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Brzechwy 
w Swarzędzu wiedzą, że liczy się każdy, choćby najmniejszy, gest. 

Marzenie Nikoli się spełniło.

zaśpiewać na tym koncercie. Na 
gitarze akompaniował jej na-
uczyciel SP nr 4 Jerzy Kot. Hi-
storia dziecka poruszyła serca 
wszystkich. W podziękowaniu 
za dobrowolne darowizny Niko-
la wręczała zrobione przez sie-
bie kartki. 

Dziewczynka mieszka w 
Swarzędzu na Osiedlu Ko-
ściuszkowców. Od prawie 3 lat 
walczy z chorobą. Większość 
swojego życia spędziła w szpi-
talu. Przeszła wiele chemiote-
rapii, radioterapii, autoprzesz-
czep szpiku kostnego. Nowo-
twór został pokonany, lecz na-
stąpił nawrót. Rak ponownie 
zaatakował szpik i kości. Zosta-
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KONCERT CHARYTATYWNY FUNDACJI „SERCE DLA POZNANIA”

Za pomoc chorym 
w najuboższych krajach

„Muzyką do serc” – tak 
brzmiał tytuł koncer-

tu charytatywnego we wto-
rek 28 stycznia w Iglicy na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. W trakcie wy-
darzenia, w którym uczest-
niczyła między innymi poseł 
na Sejm RP Krystyna Łybac-
ka z mężem, wicewojewoda 
wielkopolski, prezes Funda-
cji „Serce dla Poznania” Prze-

mysław Pacia wręczył nagro-
dę „Inicjatywy”.

– Fundacja powstała, by ro-
bić to, co dla ludzi potrzebują-
cych jest niezbędne. Często pa-
trzymy przed siebie nie widząc 
tego, co obok nas. Warto się ro-
zejrzeć, bo dookoła jest wiele 
osób, które potrzebują pomo-
cy – mówił Pacia.

Nagroda „Inicjatywy” hono-
ruje podmioty zaangażowa-

ne w przedsięwzięcia społecz-
ne. W tym roku statuetkę w ka-
tegorii „Działalność społecz-
na” otrzymała Fundacja Pomo-
cy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” „za organizowanie nie-
standardowych akcji charyta-
tywnych, które porwały tysią-
ce ludzi oraz niesienie pomo-
cy chorym i cierpiącym w naj-
uboższych krajach świata”.

Dochód z koncertu „Muzyką 
do serc” został w całości prze-
znaczony na rozbudowę Kliniki 
Onkologii, Hematologii i Trans-
plantologii Pediatrycznej Szpi-
tala Klinicznego imienia Karo-

la Jonschera Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. 

Prezes Fundacji „Serce dla 
Poznania” wręczył kierowni-
kowi Kliniki prof. zw. dr hab. n. 
med. Jackowi Wachowiakowi 
czek o wartości 7 tysięcy zło-
tych. Jak powiedział profesor, 
koszt inwestycji to ponad 19 
milionów złotych. Rozbudowa 
Kliniki stworzy szansę na spe-
cjalistyczną pomoc dla więk-
szej liczby pacjentów. Koncert 
charytatywny Fundacji „Serce 
dla Poznania” uświetnił występ 
zespołu „LaVita Quartet”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wolontariusze poznańskiego Hospicjum „Palium” prezentują 
prace artystyczne ludzi zmagających się 

z chorobą nowotworową.

Nastrojowy występ „LaVita Quartet”.

Nagrodę „Inicjatywy” z rąk Przemysława Paci odbiera prezes 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 

Anna Tarajkowska i kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych Szpitala Klinicznego 

mienia Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak.

O potrzebach małych pacjentów i rozbudowie Kliniki Onkologii, 
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej 

mówi prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak.
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Wielkopolskie Samorzą-
dowe Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 2 przy ulicy Bo-
rówki 10 w Poznaniu zapra-
sza do udziału w szkoleniach 
z zakresu organizacji pomo-
cy społecznej oraz kursach 
dających możliwość zdoby-
cia ciekawych kwalifi kacji.

WSCKZiU zostało utworzo-
ne w styczniu 2013 roku na 
bazie wcześniejszych szkół 
pracy socjalnej (Państwowa 
Szkoła Służb Socjalnych, Me-
dyczne Studium Zawodowe, 
Szkoła Policealna Pracowni-
ków Służb Społecznych i Ko-
legium Pracowników Służb 
Społecznych). Organem pro-
wadzącym placówkę jest Sa-
morząd Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Centrum prowadzi szkole-
nia adresowane do pracowni-
ków socjalnych (specjalizacje 
I i II stopnia w zawodzie pra-
cownik socjalny) zatrudnio-
nych w jednostkach organi-

zacyjnych pomocy społecznej, 
szkolenia dla liderów organi-
zacji pozarządowych, osób 
przygotowujących się do za-
rządzania jednostkami orga-
nizacyjnymi pomocy społecz-
nej, a także szkolenia upraw-
niające do pracy w zawodzie 
asystent rodziny. 

Ciekawy jest na przykład 
30 godzinny kurs pod nazwą 
„Opieka i wychowanie dzieci 
chorych z niepełnosprawno-
ścią”, przeznaczony dla opie-
kunów i pedagogów, który za-
kłada poznanie metod i tech-
nik opieki nad osobą z niepeł-
nosprawnością.

Kursy są odpłatne, prowa-
dzone zarówno przez wy-
kwalifi kowanych teoretyków 
jak i praktyków. WSCKZiU nr 
2 w Poznaniu oferuje również 
wynajem sal szkoleniowych i 
sportowych. Informacje pod 
telefonem (61) 876 82 51, se-
kretariat@wsck.pl i na stronie 
www.wsck.pl 
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Fundacja „Podróże bez 
granic” zaprasza osoby 

z niepełnosprawnością do 
udziału w drugiej edycji le-
śno-terenowego projektu 
podróżniczego. Tegoroczna 
edycja nosi nazwę: „Wiosen-
ny start z wielką mocą (me-
chaniczną)” i odbędzie się w 
dniach 3 – 6 kwietnia.

Planowane jest zwiedzanie 
miejsc takich jak park ujście 
Warty, pruskie forty i fortyfi -
kacje w okolicach Kostrzyna, 
Sarbinowa oraz Żabic, naj-
starszej krzyżackiej kaplicy w 
Chwarszczanach, cmentarze 
wojenne, tereny nadodrzań-
skich rozlewisk i inne. 

Zbiórka uczestników 3 
kwietnia (czwartek) będzie 
się odbywać w dwóch punk-

tach: o 17.00 Dworzec PKP 
Poznań Główny i o 19.00 
Dworzec PKP/PKS Kostrzyn 
nad Odrą. Uczestnicy sa-
modzielnie docierają na do-
godniejszy dla siebie punkt 
zbiórki startowej. Zakończe-
nie 6 kwietnia (niedziela) od-
będzie się o 15.00 na Dwo-
rzec PKP/PKS Kostrzyn nad 
Odrą i o 17.00 na Dworzec 
PKP Poznań Główny. Z dwor-
ca i na dworzec uczestnicy 
zostaną przewiezieni samo-
chodami. Fundacja zapewnia 
zakwaterowanie, wyżywie-
nie, opiekę kadry oraz wolon-
tariuszy. Deklarację udziału 
dostępną na: www.fundacja.
podrozebezgranic.pl należy 
przesyłać drogą mejlową do 
9 marca.

 KAROLINA KASPRZAK

W restauracji „Margo” w 
Kaliszu odbyła się 5 

lutego integracyjna zaba-
wa walentynkowa, w któ-
rej udział wzięło ponad 300 
osób niepełnosprawnych z 
placówek rehabilitacyjnych 
z Kalisza i sąsiednich powia-
tów. 

Imprezę zorganizowali: Fun-
dacja Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, Fundacja „Aktyw-
ni Zawodowo” oraz Stowarzy-
szenie „Wszystko dla Kalisza”. 
Oprawę muzyczną zapewnili: 
zespół „Przyjaciele” z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Przy-
godzicach i zespół wokalny z 
Koła Emerytów w Kaliszu. O 
dobrą zabawę zadbali opieku-
nowie z WTZ w Kaliszu, któ-
rzy zorganizowali dla uczest-
ników zabawne konkursy. Na-

Wyprawa bez 
ograniczeń

Szkolenia, 
wynajem sal

grody ufundował prezes Fun-
dacji „Miłosierdzie” Stanisław 
Bronz. 

Uczestniczyli goście: wice-
prezydent Kalisza Jacek Ko-
nopka, przedstawiciele Rady 
Miasta: Jolanta Mancewicz, 
Grzegorz Chwiałkowski i Grze-
gorz Sapiński, dyrektor kali-
skiego MOPS Eugenia Jahura, 
członkowie Zarządu Funda-
cji i wiele innych osób. Gości 
i uczestników przywitał pre-
zes Stanisław Bronz. Impreza 
przebiegała, mimo zimnej po-
gody, w bardzo gorącej i rado-
snej atmosferze. Przyświecała 
jej idea integracji osób niepeł-
nosprawnych, spotkania się w 
większym gronie, nawiązanie 
nowych kontaktów i odnowie-
nie już istniejących.

MARIUSZ PATYSIAK
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Walentynki osób 
niepełnosprawnych
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Nie jesteśmy w stanie wy-
leczyć mózgowego pora-

żenia dziecięcego czy zespołu 
Downa, ale możemy dążyć do 
zapewnienia specjalistycznej 
pomocy, realizowanej między 
innymi poprzez wczesną in-
terwencję – takie przesłanie 
towarzyszyło VIII konferencji 
naukowej z cyklu „Promocja 
polskiej rehabilitacji” 10 lute-
go w pawilonie 7 Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich.

Debatę, której temat brzmiał: 
„Postępy w diagnozie i reha-
bilitacji w zaburzeniach roz-
wojowych” zorganizowała Ko-
misja Rehabilitacji i Integracji 
Społecznej Polskiej Akademii 
Nauk – Oddział w Poznaniu. 
Patronat honorowy sprawo-
wał Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woź-
niak. Przewodniczący Komisji 
prof. dr hab. n. med. Aleksan-
der Kabsch zaprosił do dysku-
sji specjalistów z dziedziny me-
dycyny, rehabilitacji, fi zjoterapii 
i pedagogiki specjalnej. 

– W przypadku mózgowe-
go porażenia dziecięcego nie-
zbędne jest wprowadzenie 
wczesnej interwencji na dłu-
go przed utrwaleniem się pato-
logicznych wzorców postawy i 
ruchu. Jest mało prawdopodob-

ne, aby zapobiegła ona rozwo-
jowi mózgowego porażenia 
dziecięcego, ale może zdecydo-
wanie złagodzić skutki uszko-
dzenia mózgu – tłumaczyła dr 
n.med. Małgorzata Domagal-
ska-Szopa z Wydziału Nauk o 
Zdrowiu Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach. 

O epidemiologii zaburzeń 
rozwojowych układu krążenia 
mówił prof. dr hab. n. med. Mi-
chał Wojtalik z Kliniki Kardio-
chirurgii Dziecięcej Uniwersy-
tetu Medycznego imienia Ka-
rola Marcinkowskiego w Po-
znaniu. Dowiedzieliśmy się, że 
liczba wad wrodzonych serca 
operowanych rocznie w Polsce 
wynosi od 3,4 do 7,2 tysiąca. 
Do wad tych zalicza się zwę-
żenie cieśni aorty, nieprawidło-
wy spływ żył płucnych, ubytki 
w przegrodzie międzyprzed-
sionkowej, zespół czworaczy 
Fallota, wada zastawki aor-
talnej, wady zastawek przed-
sionkowo-komorowych i inne. 
Prelegent przekonywał, że nie 
trzeba wyjeżdżać za granicę, 
aby zoperować dziecko z wadą 
serca.

Z kolei dr n. med. Stanisław 
Faliszewski w wystąpieniu pod 
nazwą „Wyniki wczesnej in-
terwencji fi zjoterapeutycznej 

metodą NDT Bobath” nawią-
zał do badań przeprowadzo-
nych u pacjentów, którzy prze-
bywali w Ośrodku Rehabilita-
cyjnym „Falmed” od stycznia 
2006 roku do grudnia 2013. Fa-
liszewski wyjaśnił, że ocena 
dziecka przed terapią zosta-
ła podzielona na trzy podska-
le: ocenę podstawową, ocenę 
odruchów i obserwację spon-
tanicznego zachowania dziec-
ka. Wnioski dowiodły, że (cy-
tuję): „u wszystkich badanych 
pacjentów wystąpiły zabu-
rzenia napięcia mięśniowego, 
znaczącą poprawę uzyskano 
w terapii dzieci urodzonych w 
terminie, wszystkie dzieci uro-
dzone przed terminem 39 ty-
godnia ciąży powinny być pod 
obserwacją fi zjoterapeutycz-
ną, u wszystkich badanych pa-
cjentów stwierdzono asyme-
trię powyżej okresu fi zjologicz-
nego występowania”. 

O psychologicznych aspek-
tach rehabilitacji dzieci w za-
burzeniach rozwojowych mó-
wił prof. dr hab. Stanisław Ko-
walik z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu. 
Poruszono także kwestię po-
stępów w terapii dzieci z auty-
zmem (na podstawie doświad-
czeń własnych omówiła ją dr 
Beata Urbaniak z Wydziału Stu-

diów Edukacyjnych Uniwersy-
tetu imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu), wspomaga-
nia rozwoju dzieci z niepełno-
sprawnościami w środowisku 
rodzinnym (prof. dr hab. An-
drzej Twardowski z Zakładu 
Psychopatologii Dziecka UAM), 
sytuacji matek dzieci z niepeł-
nosprawnością (dr Hanna Ku-
biak z Wydziału Studiów Edu-
kacyjnych UAM) i inne istotne 
tematy.

Konferencja została zorga-
nizowana w ramach Między-
narodowych Targów Sprzę-
tu i Wyposażenia Medycznego 
„Salmed” trwających od 10 do 
12 lutego. Współorganizowa-
ło ją Polskie Towarzystwo Fi-
zjoterapii – Oddział Wielkopol-
ski, Polskie Towarzystwo Re-
habilitacji – Oddział Wielko-
polski, Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii 
imienia Eugenii i Janusza Zey-
landów, Uniwersytet Medyczny 
imienia Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, Akademia Wy-
chowania Fizycznego imienia 
Eugeniusza Piaseckiego, Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie 
i Wielkopolska Rada Programo-
wa do spraw Osób z Niepełno-
sprawnościami „Bratek”. 

 KAROLINA KASPRZAK

Poznaniacy wybiorą sami 
miejsca pod nowe stacje 

Poznańskiego Roweru Miej-
skiego. Każdy mógł wska-
zać osiem nowych lokalizacji 
spośród osiemnastu propozy-
cji, które przygotował Urząd 
Miasta i Zarząd Transportu 
Miejskiego. Wystarczyło wy-
pełnić ankietę i przesłać ją 
pod wskazany adres. 

Wypełnione ankiety przyj-
mował Urząd Miasta Pozna-
nia, Biuro Prezydenta, Oddział 
Dialogu Społecznego, pl. Kole-
giacki 17. Zebrane głosy będą 

miały wpływ na ostateczną de-
cyzję w sprawie jednośladów 
podjętą przez ZTM. Pod uwagę 
brane są następujące miejsca 
Rynek Wildecki – skwer u zbie-
gu Górnej Wildy i Wierzbięcic, 
Matejki/Szylinga od strony ko-
misariatu, Bukowska/Przyby-
szewskiego przy Uniwersyte-
cie Medycznym, Matejki/Szy-
linga od strony komisariatu, 

Bukowska/Przybyszewskiego 
przy Uniwersytecie Medycz-
nym, Ogrody-pętla, Połabska 
– na wysokości pawilonu han-
dlowego, Wilczak – pętla, osie-
dle Łokietka – przystanek w 
stronę Kupały, Naramowicka/
Serbska – na wysokości Atane-
ra, Rondo Solidarności – przy 
bramie wjazdowej do Casto-
ramy, Plac Bernardyński – przy 

przystanku w stronę Mostu Ro-
cha, Rynek Jeżycki – narożnik 
Kraszewskiego i Dąbrowskie-
go, Park Wilsona – przy wejściu 
od Głogowskiej, Plac Kolegiac-
ki przy Urzędzie Miasta, Libel-
ta – przy Urzędzie Miasta, Gar-
bary naprzeciwko dworca, Mu-
rawa – na wysokości pawilo-
nu handlowego na osiedlu Wi-
chrowe Wzgórze. awa

Stacje do wyboru 

VIII KONFERENCJA Z CYKLU: „PROMOCJA POLSKIEJ REHABILITACJI” 

Wczesna interwencja 
łagodzi skutki 
uszkodzeń



STRONA28 MARZEC 2014

Jestem Kamila, mam 27 lat i od 
ośmiu lat jestem osobą nie-

pełnosprawną. Nie potrafi ę wy-
konać, tak jak kiedyś, wielu rze-
czy. Czuję się samotna, bo pra-
wie wszyscy, oprócz moich ro-
dziców i kilku znajomych, od-
wrócili się ode mnie. Proszę o 
pomoc, bo już nie wiem, co ro-
bić i jak żyć. 10 października 
ubiegłego roku miałam opera-
cję lewego oka , ponieważ mam 
zeza porażennego i niedowi-
dzenie. Była to moja czwarta 
operacja. Przeżyłam, ale bałam 
się, że w każdej chwili mogę 
odejść z tego świata. Mam wie-
le innych problemów zdrowot-
nych. 

Taki jest mój los od momen-
tu wypadku samochodowego w 
dniu 8 kwietnia 2006 roku. Na 
zakręcie wjechała na mnie, pę-
dząc z nadmierną prędkością, 
kobieta o nazwisku Szatan, któ-
ra dopiero od sześciu dni mia-
ła prawo jazdy. Tego dnia moje 
życie rozsypało się na kawałki. 
W karcie informacyjnej z datą 
5 maja 2006 roku z mojego po-
bytu w Wojewódzkim Szpita-
lu Specjalistycznym im. M. Ko-
pernika w Łodzi na Oddziale In-
tensywnej Terapii i Anestezjolo-
gii odnotowano (cytuję): „Uraz 
wielomiejscowy. Uraz czaszko-
wo-mózgowy. Pęknięcie łuski 
kości skroniowej lewej. Złama-
nie oczodołu lewego. Złamanie 
kości czołowej prawej obejmu-
jące przednią i tylną ścianę za-
toki czołowej. Krwiak podtwar-
dówkowy okolicy czołowej le-
wej. Stan po ewakuacji krwia-
ka. Obrzęk mózgu. Stłuczenie 

Zwracam się z prośbą do Pań-
stwa o jakąkolwiek pomoc. 

Syn mój Adrian Jędrzejczak 30 
sierpnia 2013 roku w wyniku wy-
padku drogowego doznał uszko-
dzenia kręgosłupa szyjnego i w 
następstwie porażenia cztero-
kończynowego. Do 15 stycznia 
2014 roku przebywał w szpitalu, 
obecnie jest w domu. 

Jestem bezradna, nie wiem, 
gdzie zwrócić się o pomoc. Sy-
nowi potrzebna jest codzien-
na rehabilitacja, prywatnie nas 
nie stać, a przez NFZ są terminy 
przyjęcia za 2 i nawet za 3 lata. 

Tu, gdzie mieszkamy, nie ma ła-
zienki, gaz mamy tylko z butli 
gazowej. Syn przebywa w po-
koju o powierzchni 15 metrów 
kwadratowych razem ze mną 
i moim mężem.W tym pokoiku 
stoi wypożyczone łóżko rehabili-
tacyjne, które trzeba opłacać. 

Na domiar złego we wrześniu 
2013 roku dostaliśmy wyrok eks-
misji bez prawa do lokalu za-
stępczego. Mieszkamy tu jesz-

cze z dwoma dorosłymi synami i 
dwójką nieletnich dzieci. Sąd nie 
wziął pod uwagę, że jeden z sy-
nów ma zasądzone przymusowe 
leczenie alkoholowe i to on za-
kłócał ciszę nocną lokatorom, a 
ja wzywałam w tej sprawie poli-
cję. Sąd nie uznał też dokumen-
tacji szpitalnej i faktu, że 19-let-
ni syn został całkowicie spara-
liżowany. Eksmisja objęła nas 
wszystkich. Jeszcze w tym lokalu 

mózgu. Śpiączka mózgowa. Nie-
wydolność oddechowa. Stłucze-
nie płuc. Wstrząs urazowy. Nie-
dowład prawostronny średnie-
go stopnia. Afazja senso-moto-
ryczna”. 

Gdy obudziłam się ze śpiącz-
ki, była u mnie w szpitalu poli-
cja, ale nie mogłam nic zrobić 
ani powiedzieć, gdyż miałam 
przez kilka miesięcy afazję sen-
so-motoryczną, obrzęk mózgu i 
nie potrafi łam niczego utrzymać 
w rękach. Sprawa w sądzie zo-
stała umorzona, pozostawiono 
mi zbyt mało czasu na odwoła-
nie się od tej krzywdzącej decy-
zji, ale ja wtedy uczyłam się cho-
dzić i oddychać, bo oprócz nie-
dowładu prawostronnego, który 
po części mam do tej pory, mia-
łam też stłuczone płuco i trudno-
ści w oddychaniu. Nie miałam sił 
odwoływać się i nie otrzymałam 
żadnego odszkodowania, mimo 
że zawiniła całkowicie tamta ko-
bieta. 

Czasami dziękuję, że jed-
nak żyję, a czasami załamu-
ję się, bo nie mam za co żyć. 
Mimo wszystko staram się ra-
tować swoje zdrowie, choć do 
skutków wypadku należą po-
wracające co jakiś czas powi-
kłania zdrowotne. Nie poddaję 
się jednak, nie rezygnuję ze swo-
ich ambicji. W 2011 roku ukoń-
czyłam licencjackie studia sta-
cjonarne na kierunku fi lologia 
polska i odbyłam praktykę za-
wodową na stanowisku poloni-

sty w gimnazjum w Szczecinie, 
a następnie na stanowisku pe-
dagoga w liceum ogólnokształ-
cącym, też w Szczecinie. W ubie-
głym roku ukończyłam magister-
skie studia stacjonarne o kierun-
ku pedagogika szkolna i obroni-
łam pracę magisterską pod tytu-
łem „Postawy społeczne wobec 
osób niepełnosprawnych z dys-
funkcja wzrokową”. Rozpoczę-
łam też studia doktoranckie na 
Uniwersytecie Szczecińskim o 
kierunku pedagogika. 

Uczę się w miarę dobrze, ale 
chodzenie po schodach w uczel-
ni jest dla mnie znacznym utrud-
nieniem. Jeszcze gorzej, gdy 
trzeba się uczyć czegoś na pa-
mięć, bo moja pamięć osłabła 
po wypadku. Co gorsza, nie każ-
dy rozumie mój stan zdrowia i 
wypowiada na ten temat złośli-
we komentarze, a to bardzo boli. 

Żeby mnie zrozumieć, trzeba po-
stawić się w sytuacji takiej oso-
by jak ja. 

 Często brakuje mi nawet na 
chleb i coś do chleba. Jako oso-
ba niepełnosprawna otrzymuję 
stypendium 400 złotych i zasiłek 
pielęgnacyjny 165 złotych. Gdy-
by nie skromna pomoc ojca, nie 
miałabym za co żyć. 

Traumatyczne wydarzenie 
wypadku i utraty zdrowia uświa-
domiło mi, co tak naprawdę w 
życiu jest ważne, czym jest wza-
jemna pomoc, czy w ogóle umie-
my pomóc drugiemu człowie-
kowi i zrozumieć go. Na pomoc 
czekałam długo i nadal cze-
kam. Brakuje mi nawet kogoś, 
kto mi pomoże, gdy na przykład 
się schylam lub zachwieję się 
idąc. Proszę o pomoc fi nanso-
wą zwłaszcza teraz, po ostatniej 
operacji oczu. Nie stać mnie na 
związane z nią leki. Kropelki do 
oczu Tobradex kosztują 23 zł., a 
żel do oczu Cornagel 25 zł., nie 
mówiąc już o innych tabletkach. 
Mam coraz gorszą sytuację fi -
nansową, bo lekarstwa koszto-
wały mnie ponad 500 zł. w ze-
szłym miesiącu, a ja mam tylko 
200 zł. więcej na całe swoje mie-
sięczne utrzymanie. 

 Kto chciałby mi pomóc, może 
wpłacić darowiznę na moje kon-
to: 04 1020 4795 0000 9202 0266 
8895 

KAMILA SOKALSKA 
UL. JANA PAWŁA II 21/1 

74-400 DĘBNO LUBUSKIE

mieszkamy, a po okresie ochron-
nym zostaje nam ulica. Co mam 
zrobić w tak tragicznej sytuacji?

Dla osób, które chciałyby nam 
pomóc, podaję numer konta ban-
kowego mojego syna: Andrzej 
Jędrzejczak, ul. Gąsiorowskich 
12 m. 34, 60-704 Poznań, ING 
Bank Śląski 69-1050-1520-1000-
0091-0611-3690. 

MAŁGORZATA HAREMZA
MATKA

Tego dnia moje życie 
rozsypało się na kawałki 

Mój syn 
jest sparaliżowany…
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Moim marzeniem jest, żeby 
moja rodzina mogła god-

nie żyć. Czasem mam wraże-
nie, że jest to sen szaleńca. Ale 
wiem też, że jeśli nie spróbu-
ję pomóc najbliższym, to ni-
gdy się nie dowiem, czy speł-
nienie mojego pragnienia jest 
realne. Mam 21 lat, jestem 
samodzielna, pracuję. Od-
kąd pamiętam nasz rodzinny 
dom wymagał remontu. Mia-
łam 8 lat, gdy rodzice zacią-
gnęli kredyt i zaczęli remont, 
który na początku wymagał 
rozbiórki części domu. Rodzi-
ce nie wiedzieli chyba, na jak 
duże przedsięwzięcie się pory-
wają, bo do dziś dom nie jest 
dokończony. Wszystko w nim 
to prowizorka. Nie ma kuch-
ni, bo tam, gdzie kiedyś była, 
teraz jest drewniana część 
domu, gdzie nie ma ogrzewa-
nia zimą, wszystko tam zama-
rza. Wcześniej nie było też ła-
zienki. W zimie szron osadzał 
się na ścianach. Teraz jest tam 
coś na kształt kafl owego pie-
ca, ale nadal nie ma gdzie się 
wykąpać, nie wspominając o 
innych potrzebach. 

Nie mogę zostawić mo-
jej chorej córki Ilony bez 

opieki, dlatego nie pracuję. 
Mój mąż pracuje tylko wów-
czas, gdy mu ktoś zaproponu-
je dorywcze zajęcie. Nasza ro-
dzina jest wielodzietna. Uro-
dziłam dwanaścioro dzieci, 
troje z nich umarło. Synek Ta-
deusz umarł zaraz po urodze-
niu. Córeczka Maria podobnie. 
Miałam komplikacje, cesarskie 
cięcie, sama byłam o krok od 
śmierci. Marysia żyła pięć go-
dzin, nie zobaczyłam jej. Syn 
Paweł w roku 2008 zmarł tra-
gicznie. Wciąż bardzo prze-
żywam to odejście dzieci, po-
dobnie jak mój mąż. 

Syn Adrian posiada orze-
czenie o niepełnosprawności. 
Jest na lekach, ale może nor-
malnie rozmawiać i chodzić. 
Córka Ilona ma głębokie upo-
śledzenie intelektualne. Uro-
dziła się w 1992 roku w Suwał-
kach. Nie mówi, nie pisze, nie 
chodzi ani nie załatwia samo-
dzielnie potrzeb fi zjologicz-
nych. Jest na pampersach. Są 

Dwa pokoje też wymaga-
ją remontu. Mieszkają w nich: 
ojciec przed sześćdziesiątką, 
niezdolny do pracy powodu 
zwyrodnienia stawów, mama, 
babcia po udarze przebytym 
w tym roku i trójka mojego ro-
dzeństwa, Magda, Agata i Ar-
tur. Najstarsza Magda ma 27 
lat, jest upośledzona umysło-
wo, jej rozwój psychiczny jest 
na poziomie dziecka w drugiej 
klasie podstawówki, wymaga 
stałej opieki i uwagi, nie może 
żyć i mieszkać sama. Zawsze 
staraliśmy się, żeby była rów-
no z nami traktowana. Trze-
ba ją umyć, przygotować je-
dzenie, czyste ubranie. Nigdy 
nie wstydziliśmy się, że mamy 
chorą siostrę, choć niektórzy 
wytykali ją palcami. 

Agata właśnie skończyła li-
ceum, Artur chodzi do 5 klasy 
podstawówki. Babcia wcze-
śniej mieszkała sama, nawet 
pomagała w opiece nad Mag-
dą, ale kilka miesięcy temu po 
udarze rodzice wzięli ją pod 
swój dach, aby się nią opieko-
wać. Jest już naprawdę ciężko, 
a w dodatku dom jest już w tak 

złym stanie, że niedługo nie da 
się w nim mieszkać. Sufi t za-
czął odstawać od ścian, są na 
nim zacieki, dach wymaga na-
prawy. Zimą mróz wdziera się 
do domu wszystkimi szczeli-
nami. Dłużej tak żyć i miesz-
kać nie można. Zimą sytuacja 
jest tak tragiczna, że boję się, 
iż sprawą może się zaintereso-
wać MOPS (co już raz się zda-
rzyło), a ja nie przeżyłabym, 
gdyby moje rodzeństwo trafi -
ło do domu dziecka. 

Dlatego postanowiłam rato-
wać nasz dom. Nigdy nie bra-
kowało w nim miłości. Brako-
wało tylko miejsca do normal-
nego, godnego życia. Nie chce-
my pieniędzy. Ale proszę o 
wsparcie nas materiałami bu-
dowlanymi, mogą być najgor-
szej klasy. Byłoby również do-
brze gdyby swój 1 dzień pra-
cy lub dwa mogli zaoferować 
pracownicy budowlani, któ-
rzy mają w tym doświadcze-
nie. Gdybyście Państwo mogli 
nam podarować jakieś mate-
riały jestem w stanie załatwić 
transport, żeby je odebrać. Już 
znalazła się fi rma Pol-Bud z 

Tomaszowa Lubelskiego, któ-
ra zaoferowała swoją pomoc. 
Udało się załatwić płytki, dwa 
worki kleju do płytek, matę 
wygłuszającą pod panele, ale 
to wciąż mało. Żebyście mogli 
Państwo ocenić, jakich prac i 
materiału potrzeba do remon-
tu, zrobiłam kilka zdjęć, które 
życzliwy informatyk umieścił 
na zrobionej dla mnie stronie 
internetowej: http://www.te-
lefi rma.pl/agnieszka. W za-
łączeniu przesyłam również 
skan orzeczenia o niepełno-
sprawności mojej siostry Mag-
dy. Będę niezmiernie wdzięcz-
na za każdy przejaw empatii i 
pomocy.

Piszę do Państwa ten list, 
mając nadzieję, że znajdę 
zrozumienie i wsparcie. Będę 
wdzięczna gdybyście Państwo 
mogli odpowiedzieć w jakikol-
wiek sposób na moją prośbę. 
Można się ze mną skontakto-
wać meilowo: apd92@inte-
ria.pl i telefonicznie: 693 869 
985.

AGNIESZKA PODSIADŁA

drogie, nie otrzymuję za nie 
zwrotu pieniędzy. 

Mam synów Tomasza i Ada-
ma. Adam chodzi do szkoły 
średniej, a Tomasz do trzeciej 
klasy gimnazjum. Brak mi pie-
niędzy na ich potrzeby i wy-
magane przez szkołę składki, 
książki, zeszyty. I mam jeszcze 
córki Ewę, Emilię, Sylwię, Iwo-
nę i Małgorzatę. Prowadzą sa-
modzielne życie, mają mężów 
i dzieci. 

Mieszkamy po prostu w bu-
dzie. Nie wstydzę się o tym 
mówić, bo nie stać mnie na 
porządne mieszkanie z ła-
zienką. Ściany mojego domu 
pokrywa wilgoć, a jak jest 
zima, to w pokoju wiszą so-
ple lodu. 

Utrzymujemy się z rodzin-
nego i renty Ilony. Nie starcza 
nam na jedzenie, nawet gdy 
zbliżały się święta. Do tego 
dochodzą opłaty za światło, 

wodę i śmieci. Pomoc z opieki 
społecznej jest prawie żadna. 
Prosiłam o zrobienie łazienki, 
ale niestety, nie udało się.

Mój syn znalazł w Internecie 
waszą fundację, więc piszę do 
was. Bardzo bym chciała, aby 
życie mojej rodziny było nor-
malne. Liczy ona 9 osób, ale 
wzajemnie się wspieramy, sta-
ramy się, aby było jak najle-
piej. 

Najgorsze jest to, że mo-
jej chorej córki nie mogę nor-
malnie wykąpać i rehabilito-
wać. Codziennie grzeję wodę 
i kąpię ją w małej wanience. 
Mam zwyrodnienie kręgosłu-
pa i inne jeszcze choroby, a 
ona ma już 21 lat i nie chodzi.

W październiku 2013 roku 
umarła moja mama, co jesz-
cze pogorszyło moją sytu-
ację. Musiałam pożyczać pie-
niądze od sąsiadów i brać w 
sklepie na kreskę do 300 zło-

tych. Proszę, pomóżcie, li-
czę na was i waszych czytel-
ników. Moje konto bankowe: 
BS Sejny 30-9354-0007-0080
-0802-5843-0001 Danuta Cho-
micz, Sobótka 27, 16-411 Szy-
pliszki, województwo podla-
skie. 

DANUTA CHOMICZ
MAMA

Od redakcji:

Kserokopie dokumentów po-
świadczających stan zdrowia 
Ilony i dane kontaktowe jej ro-
dziny znajduję się w naszym po-
siadaniu.

Moja córeczka Ilona.

Chcę ratować nasz dom

Nie wstydzę się 
o tym mówić
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20 grudnia 2013 roku w 
naszym Warsztacie od-

była się spotkanie wigilijne. 
Jak co roku zgromadziliśmy 
się wszyscy w pracowni go-
spodarstwa domowego, która 
przygotowywała potrawy. Ży-
czenia złożyła kierownik Ur-
szula Remisz. Po poczęstun-
ku znaleźliśmy pod choinką 
prezenty od Gwiazdora. 

Ponieważ w tym roku nasz 
Warsztat skończył 10 lat, 
chciałbym wspomnieć nasze 
poprzednie wigilie, które najle-
piej pamiętamy. 

Najbardziej utkwiła mi w 
pamięci ta pierwsza. Pamię-
tam jej podniosłą atmosferę. 
Na stole biały obrus, pod nim 
sianko, tradycyjne potrawy, 
wspólna modlitwa i odczyta-
nie z Pisma Świętego fragmen-
tu o narodzeniu Jezusa. Dzie-
liliśmy się opłatkiem, składali-
śmy sobie życzenia. Składała 
je też ówczesna kierownik Ja-
dwiga Stefańska i prezes sto-
warzyszenia, które założyło 
WTZ. Śpiewaliśmy kolędy, na 
gitarze przygrywała terapeut-
ka Małgosia. Dla mnie była to 
pierwsza w życiu Wigilia w ta-

Zbyt ciche, za głośne 
dźwięki sygnalizacji na 

przejściach dla pieszych lub 
ich brak – to zaledwie trzy 
spośród licznej grupy proble-
mów, z którymi mierzą się na 
co dzień osoby z dysfunkcja-
mi wzroku. O ujednoliceniu 
sygnalizacji rozmawiano na 
spotkaniu z Zarządem Dróg 
Miejskich w Poznaniu we 
wtorek 18 lutego.

Do dyskusji w siedzibie Wy-
działu Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Po-
znania zaproszono osoby z 
dysfunkcjami wzroku oraz 
reprezentantów organizacji 
działających na ich rzecz. 

– Sygnalizatorów na przej-
ściach dla pieszych w Pozna-
niu, w porównaniu z inny-
mi miastami, jest dużo. Jest 
jednak problem z ujednoli-
ceniem ich. Zauważyłam, że 

kim gronie. Miałem łzy wzru-
szenia w oczach. 

Miło wspominam też wigilię 
w stodole. Na dworze było bia-
ło i mroźno, a tam piękna, cie-
pła atmosfera. Były jasełka w 
wykonaniu uczestników, opła-
tek, kolędy. Przeważnie jednak 
spotkania wigilijne odbywa-
ły się w pracowni gospodar-
stwa domowego. Zdarzało się, 
że później przechodziliśmy do 
pracowni muzycznej, by spo-
tkać się ze świętym Mikołajem. 

Ile wtedy było śmiechu i rado-
ści. Niektórzy nawet dostawa-
li rózgą.

Pamiętne były dwa spotka-
nia wigilijne w sali OSP w Cze-
szewie. Był to już czas, kiedy 
zawitała do nas kierownik Ur-
szula Remisz. Zapraszaliśmy 
przedstawicieli placówek dla 
osób niepełnosprawnych, go-
ści i przyjaciół z naszej gminy 
i powiatu. Zbudowaliśmy świą-
teczną szopkę, a nasi uczest-
nicy wraz z wolontariuszami 

Światło zielone – idź

Wspomnienia wigilii 
Zbigniew
Strugała
Z
S

niemal przy każdym przejściu 
dla pieszych dźwięk sygnali-
zacji jest inny – mówiła Peł-
nomocnik Prezydenta Miasta 
Poznania do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych Dorota Po-
tejko. 

 Postulaty dotyczące ujed-
nolicenia sygnalizacji przed-
stawił między innymi specja-
lista do spraw sprzętu i opro-
gramowania wspomagające-
go dla osób niepełnospraw-
nych z uszkodzeniem narzą-
du wzroku Henryk Lubawy. 

Z jego inicjatywy kilka lat 
temu zrodził się pomysł pro-
jektu badawczo-rozwojowe-
go dotyczącego dźwięków 

przydatnych w poruszaniu się 
niewidomych po mieście. 

Założenia projektu pod na-
zwą „Propozycja ujednolice-
nia sygnalizacji akustycznej 
na przejściach dla pieszych w 
Polsce” przypomniała dr Anna 
Furmann z Instytutu Akustyki 
Uniwersytetu imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Dźwięki sygnalizacji na 
przejściach dla pieszych w 
Poznaniu nie tylko są zróżni-
cowane, ale też w niektórych 
przypadkach zbyt ciche, by 
człowiek z dysfunkcją wzro-
ku mógł je usłyszeć w hała-
sie ulicznym. Nie jest też do-
brze, kiedy taki dźwięk przy-

pomina śpiew ptaka lub frag-
ment melodii. Lepiej, aby był 
to sygnał jednotonowy lub sy-
gnał mowy, czyli komunikat: 
„Światło zielone, idź”. 

Uczestniczący w dysku-
sji niewidomi zwrócili uwa-
gę na budzące już od wielu 
lat sprzeciw przejście dla pie-
szych na skrzyżowaniu ulic 
Dąbrowskiego/Przybyszew-
skiego. Niekorzystne są tam 
także podwójne przystanki, 
na których zatrzymuje się za-
równo autobus jak i tramwaj. 
Przedstawiciele Zarządu Dróg 
Miejskich zapewniali, że sta-
rają się poprawić sytuację. 

 KAROLINA KASPRZAK

pokazali się w świątecznym 
przedstawieniu o narodzinach 
Jezusa. 

Każde ze spotkań było inne 
i pełne duchowych wrażeń. Z 
niektórymi osobami spotykam 
się przy stole wigilijnym już od 
10-ciu lat, dla innych bywają to 
pierwsze wspólne święta. Za-
wsze życzymy sobie, aby dane 
nam było spotkać się znowu w 
zdrowiu i szczęściu.

ZBYSZEK STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 
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W czwartek 30 stycznia 
głośno zrobiło się w 

poznańskim Osiedlowym 
Domu Kultury „Orbita” na 
Osiedlu Kosmonautów 118. 
Zespół Dziennych Domów 
Pomocy Filia nr 5 – „Klub 
Winogrady” zaprosił na IV 
Przegląd Jasełek Seniorów.

Chociaż klimat świąteczny 
minął, seniorzy nie szczę-
dzili wysiłku, by jak najlepiej 
zaprezentować umiejętno-
ści sceniczne, talent aktorski 
i poczucie humoru. Wystąpił 
Zespół Dziennych Domów 
Pomocy Filia nr 1 – „Klub 
Centrum”, Zespół Dzien-
nych Domów Pomocy Filia 
nr 2 – „Klub Ogrody” i Zespół 

Dziennych Domów Pomocy 
Filia nr 5 – „Klub Winogrady”. 

IV Przegląd Jasełek Senio-
rów pod hasłem „Anioł pa-
sterzom mówił” obfi tował w 
prezentacje poetyckie, wo-
kalne, teatralne i taneczne. 

Nagrodę za grę aktorską 

Polskie Forum Osób Niepeł-
nosprawnych zrzeszające 

organizacje pozarządowe, któ-
re działają na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością, poinformo-
wało o powstaniu Polskiej Unii 
Zatrudnienia Wspomaganego. 
Spotkanie założycielskie od-
było się 30 stycznia w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Otwarte 
drzwi” w Warszawie.

Misja Polskiej Unii Zatrudnie-
nia Wspomaganego to propago-
wanie standardów pomocy dla 
osób z niepełnosprawnością w 
obszarze rynku pracy. Mocno 
akcentowane jest założenie, by 

pracownik z niepełnosprawno-
ścią otrzymywał pensję za wy-
konywaną pracę, a nie za sam 
fakt zatrudnienia.

Do udziału w spotkaniu za-
łożycielskim zaproszono orga-
nizacje pozarządowe z całe-
go kraju. Przedstawiciele PUZW 
chcą rozpowszechniać model 
zatrudnienia wspomaganego i 
tym samym dążyć do przełamy-
wania barier związanych z za-
trudnianiem osób z niepełno-
sprawnością na otwartym ryn-
ku pracy. Jest wiele do zrobienia.

 KAROLINA KASPRZAK

Otwarty 
rynek pracy

Jasełka seniorów 
w „Orbicie”

Grupa „Sami swoi” z Zespołu Dziennych Domów Pomocy 
Filia nr 2 – „Klub Ogrody”. 

przyznano Filii nr 1 – „Klub 
Centrum”, za prezentację 
sceniczną Filii nr 2 – „Klub 
Ogrody”, a nagrodę za orygi-
nalną interpretację i nagrodę 
publiczności Filii nr 5 – „Klub 
Winogrady”. 

Każdy zespół otrzymał na-
grody rzeczowe (śpiewniki 
oraz ozdoby wykonane pod-
czas zajęć terapeutycznych) 

i dyplom uznania. Spotkanie 
zakończył koncert arii ope-
retkowych w wykonaniu Elż-
biety Porady. 

Patronat nad imprezą ob-
jęło Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych – CentrumIS, „Fi-
lantrop Naszych Czasów” i 
Winogradzka Telewizja Ka-
blowa. 

 KAROLINA KASPRZAK

Przedstawienie „Królowa śniegu” na podstawie 
baśni Andersena przygotował Zespół 

Dziennych Domów Pomocy Filia nr 1 – „Klub Centrum”. 
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Biuro Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych zachęca do udzia-
łu w bezpłatnych szkoleniach 
dotyczących tworzenia serwi-
sów internetowych. 

Szkolenia zorganizowano 
ramach projektu „Wsparcie 
osób niepełnosprawnych w 
swobodnym dostępie do in-
formacji i usług zamieszczo-
nych w Internecie II”. Szkolenie 
obejmuje dwa kursy adreso-
wane do dwóch kategorii od-
biorców: informatyków, ad-
ministratorów, projektantów i 
wykonawców serwisów oraz 
redaktorów serwisów interne-
towych. Szkolenia są zaleca-
ne pracownikom realizującym 
zadania publiczne, którzy do 

końca kwietnia 2015 są w sta-
nie dostosować swoje serwisy 
internetowe do standardów 
dostępności zgodnie rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 
12 kwietnia 2012 roku. 

Program realizowany jest 
przez PFRON w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Przyja-
ciół Integracji i współfi nanso-
wany ze środków EFS w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet I Zatrudnienie i in-
tegracja społeczna. Działa-
nie 1.3 „Ogólnopolskie progra-
my integracji i aktywizacji za-
wodowej”, Poddziałanie 1.3.6, 
PFRON projekty systemowe”. 
Będzie on realizowany do dnia 
31 sierpnia 2014 roku. awa

Biegli w Internecie 
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„Chodź, pokażę tobie 
swoją tajemnicę”, po-

wiedziała Anetka. Z palusz-
kiem na ustach podeszła do 
krzewu jałowca i uniosła 
gałąź: spał tam zwinięty w 
kłębek kotek.

„W tajemnicy pokażę ci, 
co przygotowałem dla tatu-
sia”, powiedział Piotruś i wy-
ciągnął spod łóżka sklejony 
przez siebie model samolo-
tu. 

A Tomek często pyta swo-
jego dziadka: „powiedzieć 
ci tajemnicę?” Potem szep-
ce mu do ucha na przykład 
to, że nie zjadł szpinaku, ale 
go wypluł, albo że nie chcia-
ło mu się wyczyścić zębów. 

Dzieci w wieku przed-
szkolnym, zapytane, co zna-
czy słowo „tajemnica”, odpo-
wiadały: „tajemnica to coś, o 
czym nie należy mówić”, „ta-
jemnica to jest, gdy się coś 
ukrywa przed rodzicami”, 
„tajemnica jest wtedy, gdy 
chcemy zrobić niespodzian-
kę”, „tajemnica jest, gdy się 
o czymś nie wie” - „jak o du-
chach!” zawołał jeden chłop-
czyk, a inny: „jak o UFO!”

Posiadanie tajemnicy małe 
dzieci chętnie sygnalizują 
mową ciała: kładą palec na 
ustach, mówią „pssst!”, cho-
dzą na paluszkach. O swo-
ich tajemnicach na ogół mó-
wią przyciszonym głosem i 
z rozświetlonym wzrokiem. 
Wskazuje to na to, że tajem-
nica kojarzy im się z ciszą i z 
delikatnością. 

Dzieci lubią mieć tajemni-
ce, a jeszcze bardziej, kiedy 
są do tajemnic dopuszcza-
ne. Już w młodszym wieku 
przedszkolnym dzieci rozu-
mieją sens tajemnicy i przez 
krótki okres czasu (nieraz 
pół dnia) potrafi ą ją zacho-
wać, a potem albo zapomi-
nają, albo proszą, aby zapy-
tać je o ich tajemnicę. Ujaw-
nienie jej sprawia dzieciom 
wielką radość. Najpierw dro-
czą się, mówią „a ja nie po-
wiem”, „poproś raz jeszcze”, 
w końcu same nie wytrzy-
mują „ciężaru” tajemnicy i 
wywołanego przez nią na-
pięcia i ujawniają ją. Ponie-
waż dzieci odróżniają ta-
jemnice „dobre” od „złych”, 
te dobre chętnie ujawnia-

ją każdemu, kogo lubią, na-
tomiast te złe tylko osobie, 
jaką darzą szczególnym za-
ufaniem. Tak jak to ma miej-
sce w wypadku Tomka. 
Dziadek dochowuje powie-
rzanych mu tajemnic, mówił 
mi jednak, że ma w związ-
ku z tym wątpliwości natu-
ry wychowawczej. Oczywi-
ście stara się namówić Tom-
ka do postępowania oczeki-
wanego przez mamę, jednak 
w takich sytuacjach Tomek 
marszczy brwi i grozi „prze-
stań dziadku, bo tobie nic 
więcej nie powiem”. 

Dzieci mają nie tylko ta-
jemnice przed dorosłymi, ale 
także przed rówieśnikami. 
Dotyczy to przede wszyst-
kim dzieci w wieku szkol-
nym. Zawiązując przyjaźnie, 
zaczynają mieć sekrety, a te 
jeszcze bardziej zbliżają do 
siebie przyjaciół. W sekre-
tach dzieci szkolnych, szcze-
gólnie u dziewcząt, jest wie-
le plotek na temat innych 
dziewcząt, a wraz z wiekiem 
także na temat chłopców. 

Dzieci szkolne potrafi ą za-
trzymać tylko dla siebie se-
krety rodzinne, a także te 
najbardziej osobiste i bole-
sne. Na przykład starają się 
nie ujawnić, że mieszkają 
w domu dziecka, albo że są 
głodne, albo że są bite. Prze-
mocy domowej z reguły się 
wstydzą, a także boją się 
konsekwencji jej ujawnienia. 
Bardzo często znajdują się 
w głębokim wewnętrznym 
konfl ikcie, ponieważ swo-
ich rodziców kochają, po-
mimo doznawanych od nich 
krzywd. Często też prze-
milczają przed rówieśnika-
mi fakt rozejścia się rodzi-
ców, zmyślając różne powo-
dy dla których jednego z nich 
nie ma w domu. Są to szcze-
gólnie bolesne i obciążają-
ce psychikę „złe” tajemnice 
dzieci.

Wraz z wiekiem dorasta-
nia przybywa sekretów i ta-
jemnic. Rodzice mają niekie-
dy wewnętrzny opór przed 
uszanowaniem tajemnic na-
stolatka, zaglądają nie tylko 
do jego kieszeni i szafek, ale 
także do korespondencji. Nie 
jest to zachowanie wycho-
wawczo prawidłowe, jakkol-
wiek w sytuacji zupełnie wy-

jątkowej, na przykład gdy w 
grę wchodzą narkotyki, za-
chowanie rodziców może 
być usprawiedliwione. 

Zazwyczaj jednak należy 
pogodzić się z tym, że każ-
de, a szczególnie dorasta-
jące dziecko, ma swoje ta-
jemnice, które częściej od-
kryje przed rówieśnikami 
niż przed rodzicami. Natręt-
ne domaganie się zwierzeń, 
wypytywanie, głośne snu-
cie domysłów – niszczą więź 
dorastającego dziecka z ro-
dzicami. Często można się 
też przekonać, że dyskret-
ne zachowanie się rodziców 
bardziej skłania młodzież 
do zwierzeń, do powierza-
nia im swoich tajemnic, niż 
„wchodzenie butami do ich 
duszy”. 

Tajemnice małych dzie-
ci są to najczęściej tajem-
nice „z” rodzicami, to zna-
czy, dziecko chętnie się nimi 
dzieli i wręcz oczekuje ich 
ujawnienia. Z kolei tajem-
nice dzieci szkolnych są za-
zwyczaj tajemnicami „obok” 
rodziców, to znaczy, że ani 
ich nie dotyczą, ani dziecko 
nie odczuwa potrzeby dzie-
lenia ich z nimi. Natomiast 
tajemnice młodzieży bywa-
ją często tajemnicami „prze-
ciw” rodzicom. Z tym, że nie 
jest tak zawsze i wcale nie 
musi być. W rodzinach, w 
których autorytet rodziców 
oparty jest nie o strach, ale o 
uczucie przywiązania i sza-
cunku, w których od wcze-
snego dzieciństwa panują ja-
sne reguły współżycia i dobre 
wzory postępowania, tam 
rzadko pojawią się tajemni-
ce „przeciw” rodzicom. A je-
żeli się pojawią, to będą to 
najczęściej tajemnice zwią-
zane z budzącym się uczu-
ciem pierwszej miłości. Jed-
nak to nie młodzież odczu-
wa je jako coś, co jest „prze-
ciw” rodzicom, ale jako po-
szerzenie swoich możliwo-
ści kochania o całkiem nową 
jakość. Z tym, że korzenie 
wszelkiego rodzaju kocha-
nia wypielęgnowali rodzi-
ce – albo też nie potrafi li tego 
uczynić. I w konsekwencji, 
będą lub nie będą do tajem-
nic serc dopuszczani. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III

Na początku zawsze jest 
optymizm i zapał. Potem 

zaangażowanie słabnie, fre-
kwencja się zmniejsza. Bywa, 
że na spotkania Komisji Dialo-
gu Obywatelskiego przychodzi 
więcej gości niż przedstawicie-
li organizacji członkowskich. 
Aby przyjrzeć się temu proble-
mowi i odpowiedzieć na pyta-
nie, czy ma sens funkcjonowa-
nie jedynie na papierze, spotka-
li się w poniedziałek 17 stycz-
nia członkowie KDO przy Wy-
dziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Po-
znania. 

W Poznaniu działają czte-
ry komisje dialogu obywatel-
skiego: przy Pełnomocniku Pre-
zydenta Miasta Poznania do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych, przy Wydziale Kultury 
i Dziedzictwa, przy Wydziale 
Ochrony Środowiska oraz przy 
Wydziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. Liczą one od 37 do 
55 członków, spotykają się re-
gularnie w wyznaczonych ter-
minach i są zobowiązane spo-
rządzić protokół, który następ-
nie musi być zamieszczony w 
Internecie. 

Zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Poznania z dnia 16 maja 
2012 roku KDO mogą opinio-
wać dokumenty i projekty aktów 
prawnych, wyodrębniać tema-

W Domu Kultury „Orle 
Gniazdo” na osiedlu Le-

cha w Poznaniu swoje dzie-
ła plastyczne zaprezentowali 
podopieczni Klubu „Tacy Sami” 
oraz Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych Ich Rodzin i 
Przyjaciół „Zawsze Razem”.

Zbiór zaprezentowanych prac 
był ogromny. Były obrazy na płót-
nie, drewnie i szkle, dziełka wy-
konane metodą pirografi i, czy-
li wypalania w drewnie, butelki i 
przedmioty codziennego użytku 
ozdobione metodą decoupage. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko z własnoręcznie 
projektowaną i wykonaną biżu-
terią. Nie zabrakło ozdób świą-
tecznych: bombek, bałwanków, 
kolorowych stroików.

Stali bywalcy organizowa-
nej corocznie wystawy zgod-
nie stwierdzili, że prezentowane 
prace, są coraz ciekawsze. Wy-
stawa udowodniła, że w każdym 
drzemią jakieś talenty, a osoby 

Tajemnica Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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niepełnosprawne, mimo pew-
nych ograniczeń, potrafi ą stwo-
rzyć niezwykłe dzieła. Wystawa 
to też wielka motywacja dla tych 
osób i zachęta do wytężonej pra-
cy i doskonalenia swojego talen-
tu. Zebrane pochwały cieszą i 
motywują. 

Młodzi artyści chcą dalej two-
rzyć prace i poznawać nowe 
techniki. Co roku prezentują ja-
kieś nowości. Tym razem były to 
ręcznie zdobione świece. Budzi-
ły one ogromne zainteresowa-
nie zwiedzających. Niemal każ-
dy chciał, by taka świeca znala-
zła się na jego świątecznym sto-
le. Bajecznie kolorowe, z świą-
tecznymi motywami, prezento-
wały się doskonale. 

Jak zdradzili nam ich twórcy, 
są w stanie wykonać świece na-
wet na indywidualne zamówie-
nia, z kolorystyką i motywami 
dostosowanymi do konkretnego 
wnętrza i wystroju. Takie świe-
ce mogą funkcjonować przez 
cały rok i będą niepowtarzal-
ną ozdobą w każdym mieszka-
niu. Pytani o metody ich wyko-
nania, zachowali zmowę mil-
czenia, wspominając coś tyl-

tyczne zespoły robocze, wystę-
pować z wnioskami w zakresie 
prowadzonej działalności, pro-
ponować tematy do harmono-
gramu prac radnych. 

Uczestnicy poniedziałkowe-
go spotkania byli jednomyśl-
ni, że nie ma sensu utrzymywa-
nie fi kcji, dlatego trzeba przepro-
wadzić weryfi kację organizacji, 
które wpisały się na listy, ale nie 
przychodzą na posiedzenia. Pro-
blem usprawnienia prac wszyst-
kich KDO omówiła Stella Gołę-
biewska, koordynatorka projek-

tu, reprezentująca Urząd Miasta 
Poznania.

Z jej wystąpienia wynika-
ła między innymi kwestia upo-
rządkowania frekwencji. Zapro-
ponowała, że w przypadku nie-
obecności przedstawiciela da-
nej organizacji pozarządowej 
na kolejnych trzech posiedze-
nia KDO, przewodniczący wy-
stosowuje zapytanie do orga-
nizacji czy podtrzymuje swo-
je członkostwo. Jeżeli organiza-
cja nie uczestniczy w kolejnych 
dwóch posiedzeniach KDO po 

otrzymaniu zapytania, uznane 
jest to jako deklaracja wystąpie-
nia i następuje skreślenie z listy 
członków. 

Organizacja może zrezygno-
wać z uczestnictwa w KDO po-
przez złożenie do przewodni-
czącego pisemnej deklaracji. 
Dużo emocji budziła kwestia 
sporządzania protokołów. Nie-
dostarczenie kolejnych trzech 
protokołów z posiedzenia skut-
kuje wprowadzeniem na naj-
bliższym posiedzeniu KDO do 
porządku obrad tematu oceny 
pracy przewodniczącego. Przed-
stawiono także wymóg dotyczą-
cy kworum. Aby posiedzenie 
było ważne, musi ono wynosić ½ 
ogólnej liczby wszystkich człon-
ków, przy czy nie może stanowić 
mniej niż 6 osób. Każdy członek 
KDO może reprezentować tyl-
ko jedną organizację i ma jeden 
mandat do głosowania. 

Pierwsze posiedzenie KDO w 
nowym roku kalendarzowym 
zwołuje wydział merytoryczny 
lub komórka organizacyjna przy 
którym działa KDO we współ-
pracy z Oddziałem Koordyna-

cji Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi, przeprowa-
dzając wybory przewodniczące-
go. Pierwsze posiedzenie KDO 
w nowym roku kalendarzowym 
zwołuje wydział merytorycz-
ny lub komórka organizacyjna, 
przy której działa KDO, przepro-
wadzając wybory przewodni-
czącego. Ujednolicenie działa-
nia komisji jest bardzo istotne, 
bo głównym celem jest popra-
wienie sprawności ich działania. 
Chodzi także o większą efek-
tywność i skuteczność w podej-
mowaniu decyzji oraz realizacji 
podjętych działań. 

Przeprowadzono wybory do 
Prezydium Rady Komisji Dialo-
gu Obywatelskiego, działającego 
przy Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Po-
znania. Członkiem został Ma-
rian Szydłowski, a chęć pomo-
cy przy przygotowywaniu pro-
tokółów wyraziła Danuta Resz-
tak z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Przewodniczącą 
po raz kolejny została Justyna 
Ochędzan. 

 AURELIA PAWLAK

W każdym drzemie
jakiś talent

Cztery komisje dialogu… 

ko o... suszarce do włosów. Po 
długich namowach postanowi-
li zdradzić metodę ich wykony-
wania wyłącznie czytelnikom 
„Filantropa”. W jednym z kolej-
nych numerów zaprezentujemy 
więc dokładny instruktaż.

Tuż po wystawie w Domu 
Kultury prace pojechały do 
Muzeum Rolnictwa i Przemy-
słu Spożywczego w Szrenia-
wie, gdzie można je było po-
dziwiać podczas świątecznego 
kiermaszu. 
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Wybranych wierszy z to-
miku „Propozycja śnia-

dania” Magdaleny Molendy-
Słomińskiej wysłuchali goście 
wieczoru poetyckiego w Cen-
trum Kultury Zamek w Pozna-
niu. W poniedziałek 10 lutego 
w Sali Witraż nie brakowało 
wrażeń.

Spotkanie uświetnili mu-
zycznie i poetycko przyjaciele 
autorki ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Utalentowanych 
„Galiarda” – Beata Adamska i 
Piotr Jurkiewicz. Wzruszona 

poetka dziękowała rodzinie i 
znajomym za to, że nieustan-
nie wspierają ją w realizacji 
powziętych zamierzeń.

Warto zauważyć, że „Pro-
pozycja śniadania” to jedne z 
nielicznych erotyków napisa-
nych przez osobę z niepełno-
sprawnością. Molenda-Sło-
mińska śmiało podejmuje te-
mat seksualności nie traktu-
jąc go jako sfery tabu. Więcej 
na temat książki piszemy w re-
cenzji obok.

 KAROLINA KASPRZAK

Z inicjatywy Wydawnictwa 
„Kontekst” i dzięki pomo-

cy Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Utalentowanych „Ga-
liarda” ukazał się zbiór wier-
szy lirycznych pod tytułem 
„Propozycja śniadania” au-
torstwa Magdaleny Molen-
dy-Słomińskiej. 

Poetka publikowała w wie-
lu dziełach zbiorowych. Jest 
autorką tomiku „Teraz zaśpie-
wa słońce” wydanego w 2009 
roku przez Fundację Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Filantrop”.

Zdobyła II nagrodę w po-
znańskim konkursie literac-
kim „Moje losy” za prozę „Sło-
neczny blog”, która została 
opublikowana w pokonkurso-
wym zbiorze 12 autobiogra-
fi i osób niepełnosprawnych 
„Moje Kilimandżaro” wyda-
nym w 2008 roku przez wspo-
mnianą Fundację. 

„Propozycja śniadania”, 
podobnie jak wcześniejsze 
utwory, uderza szczerością. 
Tę cechę Molenda-Słomińska 
eksponuje w wierszach „Mój 
Bóg” oraz „Jestem” zawar-
tych w tomiku „Teraz zaśpie-
wa słońce”, ale nie brak jej i w 
nowszych.

Dzień otwarty z okazji Eu-
ropejskiego Dnia Padacz-

ki, obchodzonego w Polsce 14 
lutego w dniu patrona chorych 
Świętego Walentego, w Bia-
łymstoku zorganizowali: Za-
rząd Główny Polskiego Sto-
warzyszenia Ludzi Cierpią-
cych na Padaczkę, Klinika Neu-
rologii i Rehabilitacji Dziecię-
cej Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku kierowana 
przez prof. Wojciecha Sobańca 
i NZOZ „KENDRON” (funkcjo-
nuje tu poradnia leczenia pada-
czek) kierowany przez dr hab. 
Jana Kochanowicza.

Były msze w intencji chorych 
na padaczkę w cerkwi św. Miko-
łaja i kościele farnym w Białym-
stoku, porady specjalistów, moż-
liwość wykonania badania EEG i 
projekcja fi lmu o padaczce. 

Lekarze i przedstawiciele pa-
cjentów poruszali bieżące pro-
blemy chorych na padaczkę. 
Mówiono w szczególności o na-
rastającym ubóstwie chorych 
i ich rodzin, o braku pracy dla 
chorych na padaczkę, odbiera-
niu przez ZUS rent nawet po 20 
latach trwania choroby, podwyż-
kach cen leków przeciwpadacz-
kowych, na przykład leku pod 
nazwą „Kepra”, o braku niektó-
rych leków na liście refundacyj-
nej, na przykład leku „Vipmat”, o 
problemach dzieci z padaczką w 
szkołach i wielu innych proble-
mach osób z tym schorzeniem.

Na uznanie zasługuje posta-
wa dr hab. med. Jana Kochano-
wicza, który podjął się organiza-
cji dnia otwartego w swojej pla-
cówce.

TADEUSZ ZARĘBSKI

Niebawem w Poznaniu roz-
pocznie działalność Inte-

raktywne Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego, dlatego 
poszukuje się pracowników 
do obsługi klienta. Oferta jest 
skierowana również do osób 
niepełnosprawnych.

Pracownik, który pomyśl-
nie przejdzie rekrutację, zaj-
mie się sprzedażą biletów oraz 
przyjmowaniem opłat za udział 
w wydarzeniach kulturalnych 
i programowych. Do jego obo-
wiązków należeć będzie tak-
że organizacja zwiedzania, za-
pewnienie komfortu zwiedza-
nia, obsługa systemu rezerwa-
cji, wernisaży, koncertów, spo-
tkań i innych wydarzeń, budo-
wanie i utrzymywanie pozytyw-
nej relacji ze zwiedzającymi.

Kandydaci powinni legitymo-

wać się wykształceniem mini-
mum średnim, bardzo dobrą 
znajomością języka angielskie-
go, języka niemieckiego lub ję-
zyka hiszpańskiego, mieć rocz-
ne doświadczenie w zakresie 
obsługi klienta, wyrazić goto-
wość do podnoszenia kwalifi -
kacji. Wymagana jest także dys-
pozycyjność (praca zmianowa, 
także w weekendy oraz przy 
wieczornych wydarzeniach pro-
gramowych). 

Zainteresowani mogą wy-
syłać dokumenty na adres: 
ichot2@perscoll.com.pl do-
pisując klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”. awa

Praca czeka Dla osób 
z padaczką

KSIĄŻKA

Śniadanie z poezją
„Propozycja śniadania” – to 

śmiałe erotyki, które przeła-
mują wciąż tkwiące w nas ste-
reotypy. Poetycki zapis prze-
żyć dowodzi, że każdy czło-
wiek – niezależnie od ograni-
czeń – ma pełne prawo kochać 
i być kochanym. 

Jednak uczucie w rozumie-
niu autorki to nie tylko sfera fi -
zyczna, lecz w szczególności 
emocjonalna. „…Miłość wciąż 
od nowa stawia tamy, zszywa 
to co się da i pcha w kolejny 
dzień” – tym zdaniem zamyka 
autorka jeden z wierszy. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Wiersze Magdaleny Molendy-Słomińskiej czyta Beata Adamska.

Wzruszenie w Zamku
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Pod takim hasłem 14 lutego o 
godzinie 14.14 koło pomni-

ka Starego Marycha w Pozna-
niu, ubrani w zielone koszul-
ki podopieczni Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Poznaniu, rozpoczęli 
walentynkową akcję rozdawa-
nia serduszek przechodniom.

Akcję zorganizowano z my-
ślą o budowie Domu Kajki,
który powstaje w Kobylnikach 
pod Poznaniem, o czym pisali-
śmy w lutowym wydaniu „Filan-
tropa”. Dom ma służyć samot-
nym osobom z niepełnospraw-
nością intelektualną, dając im 
schronienie oraz poczucie bez-

Tegoroczny XV Karna-
wałowy Bal Przebierań-

ców zorganizowany 15 lu-
tego przez Dom Kultury „Ję-
druś” i Klub Seniora „Tęcza” 
dla przeszło stu osób, przy-
niósł uczestnikom wiele nie-
zapomnianych wrażeń. 

Wystąpił Zespół „Afro Band” 
Tomasza Urbackiego, czy-
li Tomek, Magda i Gosia. Da-
nuta Gaca powitała wszyst-
kich uczestników balu, w 
tym zaprzyjaźnionych z „Tę-
czą” członków klubów senio-
ra „Brzozy” i „Złota Jesień”. 
Ponieważ poprzedniego dnia 

były walentynki, od piosenek 
walentynkowych zaczął się 
bal.

Była loteria fantowa. Uczest-
nicy zabawy wykazali się po-
mysłowością, przebierając się 
za różne postacie. Odbył się 
konkurs na najlepsze przebra-
nie, który wygrały: Edyta Ko-
walczyk – Baba Jaga i Danu-
ta Gaca w stroju księdza. Dru-
gie miejsce zajęli Zofi a i Le-
szek Kaczmarkowie w stro-
jach mieszkańców Hawajów, a 
trzecie – Marta Krysik – księż-
niczka Egiptu.

ROBERT WRZESIŃSKI

pieczeństwa, a także możliwość 
doświadczania samodzielności 
w rodzinnej atmosferze. Na ra-
zie stoją mury, do wykończenia 
budynku potrzeba dużo pienię-
dzy, które można zdobyć między 
innymi dzięki dobroci innych lu-
dzi. Stowarzyszenie ma już jed-
ną taką placówkę, ale robi się w 
niej za ciasno, a nowy dom dla 
niepełnosprawnych w zacisz-
nym miejscu w Kobylnikach był-
by wspaniałym rozwiązaniem. 

– Potrzebne nam dobre serca, 
zachęcaliśmy w różny sposób, by 
przyszło na naszą akcję jak naj-
więcej osób. – powiedziała Kamil-
la Tomkowiak ze Stowarzysze-
nia. – Pokazaliśmy, że osoby nie-

pełnosprawne intelektualnie też 
mają serce i lubią się nim dzielić. 
Postanowiliśmy wykorzystać ten 
szczególny dzień, by nas również 
zauważono. Przy okazji prosili-
śmy o zrozumienie i pomoc po-
trzebne przy budowie Domu Kaj-
ki, który będzie dla naszych pod-
opiecznych wspaniałym azylem. 
Potrzebujących pomocy przyby-
wa. Dom Kajki, bardzo potrzeb-
ny dla chorych i ich rodziców, roz-
wiązałby nasze problemy. 

O godzinie 14.14 spadł deszcz, 
ale wolontariusze byli przygoto-
wani na ten kaprys pogody i wy-
jęli parasole. Pudełka pełne wła-
snoręcznie wykonanych ser-
duszek z prośbą o wsparcie w 
formie przekazania 1 procenta 
szybko się opróżniały. Przechod-
nie początkowo byli zaskoczeni, 
ale gdy tylko otrzymywali lizaka 
lub papierowe serduszko, szero-
ko się uśmiechali. 

Pani Maria jest emerytką, aku-
rat przechodziła koło pomni-
ka Starego Marycha i zatrzyma-
ła się na chwile z ciekawości, bo 
zainteresowali ją ludzie w zielo-
nych koszulkach. 

– Poprę tę akcję, bo mam w 
rodzinie osobę niepełnospraw-
ną intelektualnie i wiem, jakim 
wysiłkiem jest opieka nad nią 
– zapewniła pani Maria. – Cią-
gle za mało się robi dla takich lu-
dzi i gdyby nie stowarzyszenia, 
to osoby niepełnosprawne po-
zostałyby wyłączne na głowie 
rodziny. A przecież rodzice mu-
szą pracować, by utrzymać dom 
i niepełnosprawnego. 

– Opieka państwa jest nie-
wystarczająca – dodał pan Ed-
mund, także emeryt, załatwia-
jący w pobliżu sieciówkę na 
tramwaj, a jego uwagę przycią-
gnął zielony kolor i duża grupa 
ludzi. – To dobrze, że ludziom 
chce się organizować takie ak-
cje. Zwłaszcza, że teraz są ta-
kie czasy, że każdy myśli o so-
bie, a przecież choroba może do-
tknąć każdego w każdej chwili. 
Warto zawsze o tym pamiętać. 
Choć to nie obywatele powin-
ni się organizować. Budowanie 
domu dla niepełnosprawnych to 
jest zadanie państwowych insty-
tucji, które powinny znaleźć na 
taki cel pieniądze. W krajach za-
chodnich niepełnosprawni mają 
o wiele lepszą pomoc i wyższy 
standard życia. A przede wszyst-
kim traktuje się ich jak normal-
nych ludzi. 

Podopieczni Stowarzysze-
nia oprócz lizaków i papiero-
wych serduszek rozdawali tak-
że pierniki i kruche ciasteczka w 
kształcie serc, które sami upiekli. 
Bardzo przeżywali długie przy-
gotowania do akcji. Wiedzieli, że 
zetkną się z innymi ludźmi, któ-
rych nie znają, nie potrafi li prze-
widzieć ich reakcji. Dla niektó-
rych niepełnosprawnych inte-
lektualnie ta bezpośrednia kon-
frontacja 14 lutego przy pomniku 
Starego Marycha to było wielkie 
wyzwanie, ale doskonale sobie 
poradzili. Wychodzenie do ludzi 
jest przecież jedną z form inte-
gracji społecznej. 

AURELIA PAWLAK 
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Baba Jaga, ksiądz i Hawaje

Pokaż swoje serce 
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– Zadebiutowała pani w ra-
dio i telewizji w 1978 roku pio-
senką „Nasz uśmiech losu”, 
skomponowaną przez H. Ku-
czyńskiego do tekstu Lecha 
Konopińskiego. O czym była ta 
piosenka? 

– Cytuję: „Los będzie śmiał się 
do nas, sam jeszcze się przeko-
nasz, że słońce znów zaświe-
ci nam. Przeminie chmurny gru-
dzień, pogodni będą ludzie, a 
wiosna nam odejmie lat”. Gdy-
bym miała kogoś pocieszyć, to 
pewnie zaśpiewałabym tę pio-
senkę. 

– A pani wspomnienia zwią-
zane z debiutem? 

– Pierwszy wielki koncert fi -
nałowy „Lata z Radiem” z orkie-
strą Jerzego Miliana w sali Mu-
zyki i Tańca w Zabrzu, trans-
mitowany na żywo przez Pol-
skie Radio. W pierwszych rzę-
dach górnicy w galowych mun-
durach i pełna energii widow-
nia. Zabawna próba przed-
stawienia mojego wyglądu na 
podstawie głosu przez redak-
tora, który prowadził audycję 
z Warszawy i mnie jeszcze nie 
widział. Opisał mnie jako doj-
rzałą, dużą kobietę o ciemnych 
włosach… Salwy śmiechu na 
widowni. Potem kolejne nagra-
nia, nowe piosenki, które zdo-
bywały znaczące miejsca na 
radiowych listach przebojów: 
„Może ja może Ty”, „Dziewczy-
na taka jak ja”, „Może ja, może 
ty”, „Okruchy wspomnień”, „Ca-
sablanka”, „Weź mój cały świat”. 
Płyty i dużo koncertów w kraju 
i za granicą. 

– Koncerty, które wspomina 
pani szczególnie? 

– Miałam szczęście śpiewać z 
dużymi orkiestrami pod dyrek-
cją Stefana Rachonia, Henryka 
Debicha i Jerzego Miliana. Czu-
ło się tę niesamowitą energię, 
żywą piękną muzykę. To wspa-
niałe przeżycia.

– Jakie kraje pani odwiedzi-
ła? 

– Często jeździłam z koncer-
tami do Rosji. Fascynował mnie 
Wschód. Była Japonia, Chiny, 
Kaukaz, Kazachstan, Malezja, 
Singapur, Tajlandia, Filipiny, 
Syberia, Afryka. Jest co wspo-
minać. Interesują mnie ludzie, 
zwyczaje, przyroda, kuchnia. 
Lubię bazary z lokalnymi pro-

Dla 
chorego 
dziecka
Fundacja „Srebrne Lata” w 

Poznaniu 11 stycznia w 
Szkole Podstawowej nr 6 w 
Poznaniu na os. Rusa zorga-
nizowała VI koncert charyta-
tywny „Bliżej Siebie”. Celem 
było zbliżenie lokalnej spo-
łeczności, a przede wszyst-
kim zamieszkałych na terenie 
Nowego Miasta seniorów. 

Gwiazdą wieczoru była Da-
nuta Mizgalska, która przy-
pomniała się publiczności w 
swoich największych przebo-
jach. Nie zabrakło nowych pio-
senek, które nagrywa z my-
ślą o swojej nowej płycie. Pod-
czas koncertu w duecie z ar-
tystką wystąpiła Ewa Mikołaj-
czak, śpiewając kolędę „Cicha 
noc”. Wystąpili również: Dawid 
Michałowski, Kabaret Marci-
na Samolczyka oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

Podczas koncertu odbyła się 
aukcja pracy malarskiej Danu-
ty Korytowskiej-Mikusińskiej. 
Drugim licytowanym egzem-
plarzem była gipsowo-karto-
nowa fi gura w wykonaniu mło-
dego artysty plastyka. Ponadto 
Danuta Korytowska-Mikusiń-
ska zorganizowała wernisaż 
swoich prac. Z ich sprzedaży 
20%, łącznie z kwotą z licyta-
cji, przekazano na rzecz cho-
rego Andrzeja Jesionka. Przed 
wejściem na koncert, wolonta-
riusze Fundacji rozprowadza-
li także cegiełki na jego rzecz.

ROBERT STĘPIŃSKI 
JAROSŁAW M. KAWKA

Gwiazda koncertu 
Danuta Mizgalska.

duktami, ich zapach, atmosfe-
rę. Najmilej wspominam Japo-
nię i Singapur. Niezwykła egzo-
tyka tych krajów. Bajeczne ki-
mona Japonek i Japończyków 
na ulicach. Uczyłam się sztuki 
ikebany. Japońskie ogrody, wy-
stawy sklepowe w Tokio, gorą-
ce źródła na Kiusiu, kluby kara-
oke. Japończycy są bardzo roz-
śpiewanym narodem, Wiele in-
nych wspaniałych obrazów zo-
stanie w mojej głowie. Singa-
pur – przepiękny kraj! Niepraw-
dopodobnie czysto, przepiękna 
architektura, egzotyczna przy-
roda. 

– Śpiewała pani w latach 
80tych, 90tych. Co spowodo-
wało, że po długiej przerwie 
wróciła pani na scenę? 

– Przypadek i tęsknota za 
śpiewaniem. Pewnego dnia 
przyjaciele namówili mnie, bym 
zaśpiewała koncert w Warsza-
wie. Miałam obawy, czy mnie 
jeszcze ktoś pamięta. Była peł-
na sala, atmosfera fantastycz-
na! Publiczność śpiewała ze 
mną moje piosenki, były owacje 
na stojąco. Wciąż miałam swo-
ją publiczność! Pojawiły się pro-
pozycje, które z radością przyj-
muję. 

– Nagrała pani nową piosen-
kę, fani są zachwyceni! 

– To najpiękniejszy prezent, 
jaki dostałam na swoje urodzi-
ny od poznańskiej piosenkarki 
Hani Banaszak. Piosenka nosi 
tytuł „Żart”. Darzę ją szczegól-
nym sentymentem, lubię ją śpie-
wać na koncertach. Ukaże się 
na nowej płycie. 

– Występowała pani z oso-
bami niepełnosprawnymi na 
scenie? 

– Jestem zaskoczona pyta-
niem. Nie dzielę ludzi na spraw-
nych i mniej sprawnych. Pu-
bliczność jest dla mnie jedna. 

– Bierze pani udział w kon-
certach charytatywnych? 

– Śpiewam również koncerty 
bez wynagrodzenia, wspierając 
w ten sposób akcje charytatyw-
ne. Jestem honorowym człon-
kiem Fundacji „Srebrne Lata” i 
często śpiewam właśnie na jej 
rzecz. 

– Jakie znaczenie ma dla 
pani słowo „integracja”? 

–  Poznanie i wzajemna ak-
ceptacja, tolerancja i wyzbycie 
się uprzedzeń. Integracja wyma-
ga dobrej woli i chęci obu stron. 
Czasem człowiek z powodu od-
mienności, koloru skóry, naro-
dowości czy choroby boi się bra-
tać z innymi. Trzeba przełamać 
bariery i otworzyć się wzajem-
nie na siebie. 

– Pod koniec ubiegłego roku 
koncertowała pani w Kana-
dzie… 

– Zaśpiewałam tam kilka kon-
certów dla Polonii, przyjętych 
ciepło i serdecznie. Wyjątkowo 
publiczność reagowała na „Ca-
sablankę” – mój przebój, który 
przetrwał do dziś. Szczególne 
wrażenie zrobiła na mnie dzika 
przyroda Kanady, ogród na wy-
spie Victoria, miasto Vancouver. 

– Jak pani odbiera Poznań? 
Ma pani tu swoje ulubione 
miejsca? 

– To moje rodzinne miasto! 
Tu jest moje miejsce, tu jest mój 
dom, jak w mojej piosence. Pięk-
nieje w oczach, nie tylko moich. 
Pani, która przyszła na mój kon-
cert w Kanadzie, opowiadała mi, 
że wróciła właśnie z konferencji 
naukowej w Poznaniu. Była na-
szym miastem urzeczona! 

– Jakie ma Pani plany zawo-
dowe? 

– Jak zwykle na początku 
roku jest ich wiele. Czy uda się 
wszystkie zrealizować? Chcia-
łabym zagrać trochę koncertów 
i spotykać się z fanami. Przygo-
towuję nowe piosenki. Zbieram 
materiał na nową płytę. Pozdra-
wiam serdecznie czytelników i 
życzę dużo dobrego! Do zoba-
czenia na moich koncertach!

„Los będzie śmiał się 
do nas...”
Z DANUTĄ MIZGALSKĄ, poznańską piosenkarką,
rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 
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– Jako małe dziecko miał 
Pan kontakt z muzyką? 

– Jako pięciolatek grałem 
„wlazł kotek” na fortepianie, któ-
ry stal w domu… W przedszko-
lu uznano, że jestem muzycz-
nie uzdolniony. Zdałem do szko-
ły muzycznej. 

– Ukończył Pan studia mu-
zyczne… 

– Tak. Drugiego fakultetu z 
dyrygentury symfonicznej już 
nie zdążyłem ukończyć, ponie-
waż szybko wszedłem w karu-
zelę showbiznesu… 

– Pamięta Pan swój debiut 
dyrygencki? 

– Oczywiście. Dyrygowałem 
orkiestrą podczas uroczysto-
ści z okazji rewolucji paździer-
nikowej.

– Jak wspomina Pan współ-
pracę z kabaretem TEY? 

– Był to fantastyczny okres w 
moim życiu! Pełen dynamicz-
nych zdarzeń życiowych i zawo-
dowych. 

– A czas za biurkiem w Te-
atrze Nowym i estradzie Po-
znańskiej? 

– Nigdy nie miałem biurka! 
Pełniłem tam funkcje dyrektora 
do spraw artystycznych. 

– Od 1976 roku był Pan dyry-
gentem orkiestry PRiTV. 

– Tak. Do 1989 pełniłem funk-
cję dyrygenta i dyrektora Po-
znańskiej Orkiestry Polskiego 
Radia i Telewizji. 

– Skąd pomysł na założenie 
własnej fi rmy Górny Produc-
tion oraz Orkiestry Górny Or-
chestra? 

– Własna fi rma i nowa na-
zwa orkiestry wymuszone zo-

Podarunek 
fi rmy Blum

Po raz kolejny gościliśmy 
naszych przyjaciół w fi r-

mie Blum 24 stycznia. Pre-
zes fi rmy Andrzej Michalski 
przekazał na ręce Pani Bar-
bary Kucharskiej symbolicz-
ny czek na kwotę 10 tysięcy 
złotych. 

Kwotę tę uzbierali pracow-
nicy fi rmy. Następnie podzię-
kowałem za zorganizowanie 
w Blumie kiermaszu świątecz-
nego, podczas, którego moż-
na było kupić nasze prace. Na 
pewno dobrze wykorzystamy 
całą sumę. Otrzymany prezent 
pozwolił nam wybrać się na 
zabawę karnawałową. Później 
obejrzeliśmy z prezesem zdję-
cia z naszej zabawy i odśpie-
waliśmy kilka kolęd. Utworze-
nie przyjacielskiego kręgu za-
kończyło nasze spotkanie. 

MICHAŁ OGONIAK

ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Zabierz mnie tam
Skąd się nie wraca.
Tam gdzie nie ma
Dróg, gdzie tylko
Się zatraca czas
Złotowłosy.
Złotousty dzień
Powie nam 
Gdzie iść 
Do celu.
Świetlista zjawa
Losu pokaże
Nam wrota
Raju utraconego,
Gdzie bez ciebie
Czas
Płynął leniwie.

stały przymusową likwidacją or-
kiestry w Radiokomitecie. Prze-
jąłem schedę po państwowej in-
stytucji, aby samemu nie zginąć 
i jednocześnie dać tak zwany 
chleb muzykom. 

– Jest Pan pomysłodawcą 
i współautorem gali „Piosen-
ki Biesiadne”, którą pokochała 
cała Polska. 

– „Gala Biesiadna” była waż-
nym przedsięwzięciem, ale, nie-
stety, zdominowała moje osią-
gnięcia jako kompozytora mu-
zyki fi lmowej i teatralnej. Nie 
ukrywam, że zapewniła mi pie-
niądze. 

– „Co nam w duszy gra” to 
kolejny Pana pomysł. 

– Kontynuacja moich wcze-
śniejszych zainteresowań mu-
zyka rozrywkową Miałem wol-
ną rekę w wyborze materiału 
muzycznego, artystów i scena-
riusza. 

– Najważniejsze gale wydał 
Pan na płytach CD. 

– Płyty to istotne dopełnienie 
mojej działalności. Wydałem 
około piętnaście płyt. 

– Jak wspomina Pan swój 
udział w festiwalach w Opolu 
czy Sopocie? 

– Ambiwalentnie. Ciężka ro-
bota, dająca splendor, ale tylko 
czasami pełną satysfakcję. 

– Jak spostrzega Pan osoby 
niepełnosprawne na scenie? 

– Od lat współtworzę kon-
certy w Bydgoszczy z udziałem 
osób niepełnosprawnych. Za-
wsze przeżywam lekka traumę 
z powodu ich niesprawiedliwe-
go losu. 

– Chętnie bierze Pan udział 
w akcjach charytatywnych? 

– Tak, ale tylko w takich w 
których jestem w stanie kontro-
lować uczciwość ich przepro-
wadzenia. 

– Jest Pan pomysłodaw-
cą Gwiazdkowego Turnieju 
Gwiazd. 

– To już tradycja, że w okresie 
Świat Bożego narodzenia spoty-
kamy się, gramy w tenisa i zbie-
ramy środki na rzecz potrzebu-
jących. W dniach 27-29 grudnia 
odbył się dziewiąty turniej. Arty-
ści, kabareciarze i aktorzy spo-
tkali się w Skrzynkach koło Kór-

nika, by nieść pomoc potrzebu-
jącym. Przez dziewięć lat udało 
się nam zebrać około 200 tysię-
cy złotych. A podczas ostatniej 
edycji turnieju zebraliśmy 32 ty-
siące złotych. 

– Co sądzi Pan o programach 
muzycznych typu „The Voice 
Of Poland”? 

– W tej chwili jest to jedy-
na możliwość posłuchania do-
brej muzyki, niekiedy we wspa-
niałych wykonaniach i aranża-
cjach. Szkoda, że talenty giną w 
medialnym kociokwiku. 

– Aranżer, kompozytor, dy-
rygent – który z tych zawodów 
jest Panu najbliższy? 

– Jestem człowiekiem orkie-
strą. W każdej z tych dziedzin 
się spełniam. 

– Syn poszedł w ślady swo-
jego ojca… 

– Tak, jest uznanym muzy-
kiem i realizatorem dźwięku. 
Ma swoja ścieżkę artystyczną, 
na przykład zespół Poluzjanci, 
ale czasami spotykamy się na 
jednej scenie. 

– Pana największy sukces? 
– Trwanie i uznanie. 
– Jak wspomina pan współ-

pracę z Edytą Górniak? 
– Byłem przy jej artystycznych 

narodzinach podczas programu 
„Śpiewać każdy może” i opol-
skich debiutach. Bardzo zde-
terminowana i zdyscyplinowa-
na artystka o wspaniałym głosie. 

– Jaki jest Zbigniew Górny 
prywatnie? 

– Różny. Od „kapci” do „duszy 
towarzystwa”. 

– Zwiedził pan wiele krajów 
i miast. Którą z podróży wspo-
mina pan najmilej? 

– Australia, Nowa Zelandia, 
ciepłe kraje i maleńkie Jaworze 
k. Bielska. 

– Gdzie najchętniej Pan wy-
poczywa? 

– W hotelu Jawor w Jaworzu. 
Niezwykłe miejsce dla ducha i 
ciała. 

– Jakie ma Pan plany 2014 
Rok? 

– Żyć w zdrowiu, w zgodzie z 
sumieniem, nadrabiając straco-
ny czas rodzinny i od czasu do 
czasu realizując się artystycznie. 

Jestem człowiekiem 
orkiestrą
Z kompozytorem, dyrygentem i aranżerem ZBIGNIEWEM GÓRNYM 
rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 
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Niekiedy udaje mi się unik-
nąć upadków przypadkiem, 

na przykład gdy w pobliżu jest 
uchwyt, ściana lub mebel, któ-
rego mogę się przytrzymać lub 
o który mogę się oprzeć. Pełne 
ewolucje upadkowe niekiedy 
nie zdarzają się przez dwa, trzy 
tygodnie, ale gdy trafi  mnie nie-
szczęście, to już w jednym dniu 
często musi wydarzyć się rów-
nież i upadek drugi.

Trzy upadki w jednym dniu 
zdarzyły mi się tylko raz w ży-
ciu: w feralny piątek 13 września 
2013 roku zaraz na początku 
czwartego już pobytu terapeu-
tycznego w Ośrodku Leczenia 
Uzależnień Szpitala im. F. Rasze-
ji w Poznaniu. 

DZIESIĘĆ KROKÓW
O WŁASNYCH
SIŁACH

Pierwszy zdarzył się w rezul-
tacie wymijania się z panią sa-
lową w drzwiach z pokoju do 
łazienki (pani salowa nie zda-
wała sobie sprawy, że ja tak nie 
bardzo mogę w progu ustąpić 
komuś miejsca). Drugi nastą-
pił podczas próby przesunięcia 
wózka, o którym nie wiedzia-
łem, że nie jest zahamowany 
(nie mogę już sobie dzisiaj przy-
pomnieć, w czym tkwiła potrze-
ba zmiany położenia wózka). A 
trzeci – gdy dochodziłem do ła-
zienki wieczorem po dniu peł-
nym wrażeń (wieczorem byłem 
już bardzo zmęczony i zrobienie 
dziesięciu kroków do łazienki o 
własnych siłach widocznie było 
dla mnie skrajnie trudne). 

Kiedyś wieczorem w domu 
– idąc przez mieszkalny hol z 
pracowni do kuchni na kola-
cję – „zakolebałem się” i upa-
dłem do tyłu. Tyłem głowy ude-
rzyłem w deski, którymi są tu 
okryte ściany do połowy ich wy-
sokości. Żadnego otwartego zra-
nienia ten upadek nie spowodo-
wał, lecz przez co najmniej dwa 

– Zawsze marzyłaś, by zo-
stać piosenkarką? 

– Nie. Jako wzorowe dziecko 
socjalizmu marzyłam, żeby pra-
cować w PGRze. 

– Z wykształcenia jesteś ani-
matorem kultury i andrago-
giem… 

– …ale tylko z wykształcenia, 
z czego bardzo się cieszę. 

– Pamiętasz swój debiut na 
scenie? 

– Tak, w przedszkolu, śpiewa-
łam piosenkę o jeżyku, pamię-
tam jak przez mgłę, albo wyobra-
żam sobie, że pamiętam. Piosen-
kę wciąż potrafi ę zaśpiewać. 

– Jak trafi łaś do Teatru Rampa, 
w którym występujesz obecnie? 

– Po występie we Wrocławiu 
zaprosił mnie do współpracy Jan 
Szurmiej, który w Rampie reali-
zował Sztukmistrza z Lublina. 
Od tego czasu minęło 10 pięk-
nych zawodowo lat z Rampą. 

– Czujesz się bardziej pio-
senkarką czy aktorką? 

– Aktorką prawie w ogóle się 
nie czuję, na szczęście pracu-
ję w teatrze muzycznym, w któ-
rym braki warsztatu łatam śpie-
waniem i jakoś jest. 

– Czy już jako dziecko chcia-
łaś śpiewać i grać? 

– Gdy byłam małą dziewczyn-
ką, marzyłam, by zostać aktor-
ką. Uwielbiałam się wcielać w 
różne postacie, przebierać, wy-
głupiać, rozśmieszać innych, no 
i oczywiście śpiewać. Marzy-
łam o wielkiej scenie. Nie wy-
obrażam sobie życia bez mu-
zyki. Towarzyszyła mi od po-
czątku. Najpierw było to domo-
we śpiewanie, gdy miałam 5 lat, 
przy dźwiękach gitary, na której 
grał mój tata (mam jeszcze na-
sze nagrania na kasetach ma-
gnetofonowych), występy w 
przedszkolu, w szkole podsta-
wowej, solo i w chórze. Rodzi-
ce słuchali muzyki szczególnie 
tej rockowej z lat 60,70, 80, prze-
siąkałam klimatami muzyczny-
mi tamtego czasu. Postanowi-
li rozwijać mój muzyczny. Zna-
lazłam się w szkole muzycznej 
I stopnia. Bardzo chciałam grać 
na fortepianie, ale komisja eg-
zaminująca przekonała mnie, że 
jednak skrzypce są moim powo-
łaniem. I tak konsekwentnie roz-
wijałam ten kierunek. W liceum 
zaczęłam poważnie myśleć o 
śpiewaniu. 

miesiące miejsce nagłej i silnej 
styczności głowy z holowymi 
deskami bolało mnie bardzo do-
kuczliwie.

Przyczyną wywrotek tego 
typu są najwidoczniej zmiany w 
mózgu związane z po-clonaze-
pamową lekooporną padaczką. 
Jednakże pewną część moich 
wywrotkowych „popisów” uznać 
trzeba – ujmując to ogólnie – za 
wynik wszczętych nieumyślnie 
przez samego siebie nienajsz-
częśliwszych relacji między 
sobą a określonymi fragmenta-
mi otoczenia fi zycznego.

JESTEM ZA SŁABY
ABY WYPLĄTAĆ
SIĘ Z UPADKU

Jestem obecnie za słaby, aby 
„wyplątać się” z upadku nie-
zależnie od tego, jakiego typu 
byłby to upadek. Tę drugą na-
turę niewątpliwie miał wypa-
dek, jakiemu uległem bodajże 
w czerwcu 2013 roku. Siedząc 
na sedesie sam w mieszkaniu 
– mając więc drzwi do ubikacji 
otwarte – oraz wykonując czyn-
ność toaletową w pozycji zbyt 
mocno pochylonej do przodu, 
do przodu też „jak rakieta” wyle-
ciałem wprost do korytarzowe-
go holu. Ucierpiała zwłaszcza 
nasada mojego nosa.

Był to jeden z silniejszych 
upadków, które przeżywałem do 
tej pory. W oczach i poza oczami 
– w całej swojej wizualnej wy-
obraźni – ujawniły mi się wszyst-
kie gwiazdy świecące na niebie! 
Poczułem też, jak we wszelkich 
drogach nerwowych – z kręgo-
słupa i czaszki wychodzących 
– prąd z „neurologicznej elek-
trowni” przepływa pod napię-
ciem najwyższym z możliwych. 
Widać dzięki temu wypadkowi, 
jak bardzo po-clonazepamowe 
upadki ograniczyły siłę i spraw-
ność mięśni moich kończyn gór-
nych. Po ubikacyjnym ekscesie 
istotnie osłabiona została moja 
lewa ręka. Słabość odczuwa-
na w rękach wskutek upadków 
sprawia, że niektóre czynności 
jest mi teraz wykonywać o wiele 
trudniej niż jeszcze rok lub dwa 
lata temu (pisanie, ubieranie, wy-
cieranie się ręcznikiem).

WYWROTKI 
PADACZKOWE

Jeszcze na chwilę wrócę do 
wywrotek, które określiłem mia-
nem „typowo padaczkowych”. W 
tej grupie wyróżniłbym na swo-
im przykładzie taką jej podgru-
pę, w której upadek bywa bez-
pośrednią konsekwencją zda-
rzenia, wywołującego we mnie 
silne przestraszenie się. Jeden z 
takich upadków dotknął mnie w 
niedzielę 8 września 2013 roku 
około godz. 15.00, kiedy upad-
kowa ewolucja nastąpiła po tym, 
gdy zamiast z czajnika wodę lać 
do szklanki z kawą, zauważy-
łem, że wodę skierowałem na 
blat stołu. Zląkłem się okrop-
nie, wykonując jakiś odruch cia-
łem swoim mimowolny i z czaj-
nikiem bezprzewodowym elek-
trycznym w ręce lądując na ku-
chennej podłodze pod stołem.

Zdarza się także i to, że upa-
dek podobny – padaczkowy – 
zaczyna się nie zalęknięciem się 
czegoś lub kogoś, a jedynie my-
śleniem o czymś lub o kimś do 
tego stopnia, że chociaż przez 
moment utracony zostaje kon-
takt fi zyczno-myślowy z rzeczy-
wistością, która właśnie mnie 
otacza. Właśnie myłem naczy-
nia po kawie. I oto przypomniała 
mi się jedna z moich opiekunek, 
która opowiadała mi o egzami-
nach, zdawanych na anality-
ce medycznej. „Dzielna Marcel-
ka z tymi egzaminami!” – pomy-
ślałem sobie i już po chwili po-
czułem, jak z przechyłu w prawo 
wywrotka zaczyna się pewna!

Od jakiegoś czasu – może już 
od roku – wpadam w głębokie za-
myślenia nad różnymi sprawami 
– tak konkretnymi, jak i ogólny-
mi. Wpadając w takie zamyślenie, 
przerywam wykonywaną właśnie 
czynność: staję w miejscu i myślę, 
dając sobie na to czas mniej wię-
cej około jednej do trzech minut 
każdorazowo. Zastanawiać się 
mam rzeczywiście nad czym… 
Wykonywanie potocznych czyn-
ności sprzyja snuciu myślowych 
kontemplacji. Dla mojej cielesno-
ści takie rozstawanie się z realia-
mi świata fi zycznego kończyło się 
ostatnio niekiedy tragicznie.

cdn.

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ
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Upadki zdarzają 
się nadal(3) 
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– Pamiętasz swój debiut na 
scenie? 

– „Pszczółka Maja” w moim 
wykonaniu w wieku 4 lat na uro-
dzinach mojego kolegi, też 4-lat-
ka. 

– Jak wspominasz czas spę-
dzony na Akademii Muzycznej 
w Katowicach? 

– Piękny okres dojrzewania 
muzycznego! 

– Grasz na instrumentach… 
– Na skrzypcach i fortepianie. 
– W programie „Bitwa na gło-

sy” śpiewałaś w drużynie Piotra 
Kupichy… 

– Przyjaciele i znajomi namó-
wili mnie do udziału w castin-
gu. Program wspominam cu-
downie! To wielkie doświadcze-
nie, ale też wysiłek – 3 miesiące 
wytężonej pracy i co tydzień tra-
sy naszym bitwo-busem z Ka-
towic do Warszawy. Praca z ka-
merami, udzielanie wywiadów, 
układy choreografi czne, praca w 
studio nagrań, stylizacje, makija-
że, współpraca wokalna, kontakt 
z fanami – to dla mnie była no-
wość. Ciężka praca zespołu zo-
stała doceniona! To niesamowi-
te uczucie być na podium, byli-
śmy wtedy bardzo szczęśliwi i 
dumni z naszego zwycięstwa. 

Zresztą wtedy nieważne było, 
kto wygra, bo każda z drużyn 
pracowała na szczytny cel cha-
rytatywny. 

– Jak układała się współpra-
ca z Piotrem? 

– Był świetnym trenerem, któ-
ry dał mi możliwość występowa-
nia przed szeroką publicznością, 
obycia ze sceną, a to z kolei dało 
mi szansę zapanowania nad tre-
mą, która potrafi  sparaliżować, a 
czasem mobilizuje. Szkoda, że 
dzisiaj nie mamy ze sobą kon-
taktu. 

– Idąc na casting do progra-
mu” The Voice of Poland” my-
ślałaś, że dostaniesz się do od-
cinków live? 

– Tego nie zakładałam, była 
to dla mnie niespodzianka i 
ogromne wyróżnienie. Bezcen-
ne było stanąć obok Marka Pie-
karczyka i zaśpiewać razem 
„Marsz Wilków”. Marzenia się 
spełniają! 

– Jak wspominasz z nim 
współpracę? 

– Znaleźć się w tym progra-
mie pod skrzydłami tak fanta-
stycznego trenera to dla mnie 
wielki zaszczyt. Cieszę, że Ma-
rek mi zaufał i że znalazłam się 
w jego drużynie. Dostrzegł we 

mnie wrażliwość i to, że jestem 
sobą. Mamy podobne spojrze-
nie na muzykę, rockowe du-
sze. Dzięki Markowi nabrałam 
doświadczenia tak potrzebne-
go, aby swobodnie występować 
na scenie. Im więcej występów 
przed publicznością i kamera-
mi, tym łatwiej pokazać siebie, 
swoje możliwości i umiejętno-
ści. 

– Chętnie grasz na koncer-
tach charytatywnych? Współ-
pracowałaś z osobami niepeł-
nosprawnymi? 

– Brałam udział w kilku kon-
certach charytatywnych jako 
wokalistka i jako skrzypacz-
ka. Chcę się dzielić moją wraż-
liwością, optymizmem i rado-
ścią, nawet z najmniejszych rze-
czy. Myślę, że każdy z nas w głę-
bi serca za tym tęskni. 

– Na co dzień jesteś skrzy-
paczką w Filharmonii, a także 
wokalistką zespołu Sound Ma-
chine. 

– Muzyka nie ma dla mnie 
granic. Uwielbiam słowa Hen-
ryka Sienkiewicza: „Muzyka jest 
jak morze – widzisz brzeg, na 
którym stoisz, lecz drugiego doj-
rzeć niepodobna”. Muzyka to 
pasja, której podporządkowa-

łam całe swoje życie i nie zamie-
rzam tego zmieniać. 

– Myślisz o nagraniu swojej 
płyty? 

– Wraz z przyjaciółmi pracuje-
my nad tym. 

– Jakie masz najbliższe pla-
ny? 

– Przede mną jeszcze wiele 
ciekawych i pięknych wydarzeń 
muzycznych, o których poinfor-
muję już niedługo na moim face-
bookowym fanpagu. 

– Twój debiutancki album 
w 2004 roku powstał przy 
współpracy z Włodzimierzem 
Korczem. Jak wspominasz 
współpracę nad płytą „Kamyk 
zielony” z tekstami Magdy Cza-
pińskiej? 

– To był piękny czas. Spodzie-
wałam się swojego pierwszego 
dziecka. Byłam szczęśliwa i spo-
kojna, myślę, że to słychać na 
płycie.

– Powiedz jak to jest współ-
pracować z tak wybitnymi 
kompozytorami jak Włodzi-
mierz Korcz czy Jerzy Sata-
nowski? 

– Współpracować jak współ-
pracować. Przyjaźnię się z nimi i 
to jest dla mnie nie mniej ważne. 

– Na scenie występujesz u 
boku największych gwiazd pol-
skiej sceny. 

– Czasem tak bywa. 

– Współpracujesz również z 
Alicją Majewską. 

– Rzadko. Pani Alicja bardzo 
pomogła mi na początku, kil-
kanaście lat temu. Zabierała na 
koncerty, pokazywała publiczno-
ści, dała szansę na obycie się ze 
sceną. 

– Idąc na casting do progra-
mu „The Voice of Poland 2” spo-
dziewałaś się, że dojdziesz do 
fi nału? 

– Chciałam dobrze się poka-
zać i zyskać szansę na nagranie 
płyty. Szczęśliwie się udało. 

– Wzruszyłaś wszystkich tre-
nerów wykonując piosenkę 
„Calling You” z fi lmu „Bagdad 
Cafe”… 

– …bo to niezwykle wzru-
szająca piosenka. 

– Jak wspominasz duet ze 
zwyciężczynią „The Voica” Na-
talią Sikorą z którą zaśpiewa-
łaś „Czas nas uczy pogody”? 

– Nigdy się tyle nie naśmia-
łam, co podczas przygotowań 
do tego występu. 

– Czego się nauczyłaś dzięki 
temu show? 

– Pokory, chowania do kie-
szeni własnych ambicji. Tego, że 
taki świat wielkiego „szołbizne-
su” nie do końca jest dla mnie. 

– Pomimo poważnej wady 
wzroku nie poddałaś się, śpie-
wasz. 

– A cóż to za przeszkoda w 
śpiewaniu? Jedno nie wyklu-

cza drugiego. Kocham to, co 
robię. 

– Zmarły półtora roku temu 
poznański niepełnospraw-
ny artysta Marek Siwek miał 
swoje motto: „Jestem niepeł-
nosprawny, ale nie gdy śpie-
wam”. Trudno jest Twoim zda-
niem osobom niepełnospraw-
nym zdobyć scenę? 

– Talent zawsze się obro-
ni. Wszystko jest w głowie, a 
jak nie wszystko, to na pewno 
dużo. Jeśli pozwolimy się wtła-
czać w ramy i szufl adki, to po 
nas. 

– Jesteś od niedawna mamą. 
Trudno pogodzić macierzyń-
stwo z estradą? 

– Trudno, ale, na szczęście, da 
się. 

– Jakie masz plany na ten 
rok? 

– Mam całą listę planów, stop-
niowo będę o nich informować. 
Polecam mój profi l na Facbooku, 
tam wszystkiego będzie można 
się dowiedzieć. 

– Dziękuję za rozmowę.

Chcę się dzielić radością
Z MAGDALENĄ MEISEL rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 

Szczęśliwie się udało…
Z DOROTĄ OSIŃSKĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 
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Piękna pogoda, promien-
na prezentacja uczestni-

ków Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Śmiałek” i wyjątkowe 
miejsce – Dom Kultury „Słoń-
ce” na Osiedlu Przyjaźni w Po-
znaniu sprawiły, że dzień 25 
lutego pozostanie na długo w 
pamięci.

Osoby z niepełnosprawno-
ścią przy wsparciu kadry te-
rapeutycznej wystawiły spek-
takl zatytułowany „Iść w stronę 
słońca”. Przedstawienie rozpo-
częła lekcja matematyki. Bieg 
wydarzeń pokazał, że nie spo-
sób niczego kalkulować. Życie 
lubi zaskakiwać.

Niespodziewanie przycho-
dzi uczucie, małżeństwo, póź-
niej rytuał codziennych obo-
wiązków, w końcu starość. 
Ważne jest, aby odnaleźć w 
tym wszystkim sens. Umieć 
uśmiechać się do świata i dru-
giego człowieka.

Pomysłodawczynią spekta-
klu była prezes Stowarzysze-
nia Na Rzecz Młodzieży Spraw-
nej Inaczej „Śmiałek” Krystyna 
Dużewska. Artystom, opieku-
nom i rodzicom należą się wy-
razy uznania. Sztuka pozwoliła 
przełamać temat tabu, którym 
wciąż jest seksualność człowie-
ka z niepełnosprawnością i pra-
wo do miłości. 

 KAROLINA KASPRZAK

Automobilklub Wielkopol-
ski w ostatni dzień stycz-

nia w poznańskiej Auli Uni-
wersyteckiej wielką galą pod-
sumował jubileusz 90-lecia 
działalności oraz miniony se-
zon motorowy. Podczas uro-
czystego wieczoru nie brako-
wało podziękowań, nagród, 
odznaczeń i dobrej zabwy.

W podsumowującym jubile-
usz koncercie udział wzięli m. 
in. Poseł na Sejm RP Łukasz 
Borowiak, Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek, przewodni-
czący Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Ma-
ciej Wituski, przewodniczą-
cy Komisji Gospodarki Sejmi-
ku Województwa Wielkopol-
skiego Waldemar Witkowski, 
przewodniczący Rady Miasta 
Poznania Grzegorz Ganowicz, 
wiceprezydent Miasta Pozna-
nia Tomasz Kayser, wiceprezes 
Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Motorowego Michał 
Sikora, prezes Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku 
Motorowego Maciej Jankowski 
i prezes Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego Lech Drożdżyński, a tak-
że członkowie i zawodnicy Au-
tomobilklubu Wielkopolski.

Zebranych na uroczystości 
powitał prezes Automobilklu-
bu Wielkopolski Robert We-
rle. W imieniu gości głos za-
brał Wojewoda Wielkopolski 
Piotr Florek, który podkreślił 
znaczenie Klubu dla rozwoju 
sportów motorowych i popu-
laryzacji bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Podczas wie-
czoru zaprezentowano oko-
licznościowy fi lm „Automobil-
klub Wielkopolski w roku ju-
bileuszu 90-lecia” poświęcony 

wydarzeniom motorowym mi-
nionego roku, których Klub był 
organizatorem.

Uroczystość, tak jak co roku, 
była okazją do uhonorowania 
zawodników Automobilklubu 
Wielkopolski pucharami za ich 
osiągnięcia sportowe. wywal-
czone w sezonie 2013 w spor-
tach: samochodowym, moto-
cyklowym i kartingowym oraz 
w turystyce motorowej i pojaz-
dach zabytkowych. Nagrodzo-
no 74 zawodników indywidual-
nych. Nagrodzeni zostali rów-
nież zawodnicy niepełnospraw-
ni. Wyróżnienia, będące wyra-
zem podziękowań za pomoc i 
wsparcie w organizacji imprez, 
odebrali z kolei przedstawiciele 
fi rm, z którymi Klub współpra-
cował w minionym roku. Hono-
rową Odznaką Automobilklubu 
Wielkopolski i odznaką „Za za-
sługi dla Automobilklubu Wiel-
kopolski” uhonorowano człon-
ków Klubu, w sposób szczegól-
ny angażujących się w działal-
ność na rzecz stowarzyszenia i 
jego rozwoju.

Podczas uroczystości odczy-
tano także listy nadesłane m. 
in. przez: Wicemarszałka Sej-
mu RP – Eugeniusza Grzesz-
czaka, Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka oraz włodarzy po-
wiatów i gmin.

Zwieńczeniem wieczoru, a 
zarazem obchodów jubileuszu 
był występ zespołu Young Band 
pod dyrekcją Zbigniewa Górne-
go, z udziałem gwiazd: Hanny 
Śleszyńskiej i Roberta Rozmu-
sa, którzy bawili widownię wy-
konując znane polskie i świato-
we przeboje. 

TERESA CICHOCKA
ROBERT STĘPIŃSKI

90 lat Automobilklubu 
Wielkopolskiego 
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„Iść w stronę słońca”. 

„Hymn do miłości” 
z 1 Listu świętego 

Pawła do Koryntian
interpretują 

Katarzyna Dużewska
i Zbigniew Owczarek. 

Rytuał codziennych 
obowiązków. 
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Rehabilitacja poprzez pracę 
– to hasło Stowarzyszenia 

„Wszyscy Ludzie Dobrej Woli” 
zrzeszającego rodziny i przy-
jaciół osób niepełnosprawnych 
po kryzysach psychicznych. Po-
wołano je, aby pomagać takim 
osobom i przełamywać ota-
czające je bariery społeczne. 
Głównym celem jest zapewnie-
nie im pracy. 

Dla osób chorych psychicznie 
najważniejsze jest zapobieganie 
nawrotom choroby. Jest to moż-
liwe głównie dzięki pracy. Wyko-
nywanie jej daje poczucie, że jest 
się potrzebnym i wartościowym. 
Praca stanowi okazję do samo-
realizacji, chroni przed pustką i 
biernością. Uwalnia od poczucia 
bezradności i sprzyja rozwojowi 
osobowości. Jest okazją do na-
wiązywania i podtrzymywania 
kontaktów społecznych. Trze-
ba wyzwalać gotowość do pracy 
nad sobą, kreatywność, refl ek-
syjność, wrażliwość, pragnienie 
współdziałania z całym społe-
czeństwem.

ZATRUDNIENIE 
W SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ

Znalezienie zatrudnienia na 
wolnym rynku przez osoby z 
niepełnosprawnością jest pra-
wie niemożliwe. Dotyczy to 
głównie osób po kryzysach psy-
chicznych, wobec których pra-
codawcy są szczególnie niechęt-
ni. Obawiają się nawrotów cho-
roby, które uniemożliwią wyko-
nywanie pracy. Zdarza się tak, 
ponieważ praca wywołuje stres. 
Chorzy psychicznie zatrudnieni 
na wolnym rynku pracy trudno 
się adaptują w nowym środowi-
sku, często nie są akceptowani. 
Gdy taka osoba nie ma w zakła-
dzie pracy „przyjaznej duszy”, to 
zwykle krótki okres pracy koń-
czy się kryzysem, a nawet poby-
tem w szpitalu. 

Dlatego ważne jest tworzenie 
przyjaznego środowiska w pracy. 
Dobrym rozwiązaniem jest sa-

Praca po kryzysie 
psychicznym

mozatrudnianie się takich osób 
w spółdzielniach socjalnych i in-
nych przedsiębiorstwach spo-
łecznych przy organizacjach oby-
watelskich. Możliwe jest tworze-
nie przedsiębiorstw, w których 
zatrudnione byłyby osoby cho-
re i wspierające je osoby zdro-
we: członkowie rodzin, przyja-
ciele, wolontariusze. Członko-
wie spółdzielni są dla siebie gru-
pą wsparcia, znają specyfi kę cho-
rób psychicznych, wiedzą, kiedy 
zbliża się kryzys i że trzeba pod-
jąć działania zapobiegające mu. 
Można zagwarantować czasowe 
zastępstwo osób, które poddadzą 
się kryzysowi, ale nie utracą przy 
tym miejsca pracy. 

WIEDZA
O EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Wiedza na temat ekonomii 
społecznej wśród osób po kry-
zysach psychicznych jest zni-
koma. Niewiele jest spółdzielni 
oraz przedsiębiorstw, w których 
pracują takie osoby. Na około 
500 zarejestrowanych spółdziel-
ni znaleziono tylko jeden wyją-
tek, a także kilka zakładów ak-
tywności zawodowej, głównie 
w środowisku krakowskim. Ten 
stan niewiedzy mogłoby zmie-
nić uruchomienie internetowe-
go serwisu informacyjnego, skie-
rowanego do osób po kryzysach 
psychicznych, który zawierałby 
kompleksową informację o eko-
nomii społecznej i dobrych prak-
tykach w tej dziedzinie, związa-
nych z osobami chorymi psy-
chicznie. 

Obecnie serwisy skierowane 
do osób po kryzysach psychicz-
nych zawierają głównie treści 
ukierunkowane na radzenie so-
bie z samą chorobą. Niektóre 
fora poruszają problem zatrud-
nienia na otwartym rynku pra-
cy, lecz bardzo marginalnie. Dla 
zdecydowanej większości osób 
po kryzysach psychicznych i ich 
rodzin taki serwis poświęco-
ny głównie ekonomii społecz-
nej stanowiłby prawdziwe od-
krycie, ukazałby chorym nowe 
możliwości uczestnictwa w ży-
ciu społecznym i szanse powro-
tu do normalnego życia. Podję-
cie pracy zawodowej jest istot-
nym przejawem procesu zdro-

wienia. Funkcjonowanie takich 
osób w środowisku uczy wszyst-
kich dialogu z drugim człowie-
kiem i poszanowania godności 
każdej osoby ludzkiej. 

W 2012 roku Stowarzyszenie 
„Wszyscy Ludzie Dobrej Woli” 
zrealizowało projekt „Przedsię-
biorczość społeczna dla osób po 
kryzysach psychicznych”. Głów-
nym celem projektu było zwięk-
szenie świadomości i wiedzy 
tych osób na temat możliwości 
zatrudnienia w podmiotach eko-
nomii społecznej. Na stronę in-
ternetową projektu weszło aż po-
nad 60.000 internautów. Stowa-
rzyszenie nawiązało współpracę 
z Fundacją Pomocy Wzajemnej 
„Barka”, Fundacją Królowej Polski 
św. Jadwigi i Stowarzyszeniem 
„Instytut Zachodni”. Niepełno-
sprawni członkowie brali udział 
w dwóch tygodniowych wyjaz-
dach szkoleniowych w Swadzi-
miu. Więcej informacji na temat 
tego projektu na stronie: http://
forum.wldw,info/portal.php

POMYSŁ
NA SPÓŁDZIELNIĘ
SOCJALNĄ

Niepełnosprawni członkowie 
Stowarzyszenia utrzymują się 
ze skromnych środków fi nanso-
wych. Żyją ze świadomością, że 
są nieuleczalnie chorzy. Osoby 
te mogą jednak funkcjonować 
w miarę normalnie pod warun-
kiem zażywania odpowiednich 
leków. Stowarzyszenie posta-
nowiło powołać spółdzielnię so-
cjalną zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2007 roku. Przewi-
duje ona powołanie spółdzielni 
przez co najmniej 5 osób fi zycz-
nych lub dwie osoby prawne. W 
tym przypadku w grę wchodzi ta 
druga możliwość. Jedną z osób 
prawnych jest nasze Stowarzy-
szenie – brak jednak drugiej. Ma 
ono możliwy do realizacji po-
mysł na swoją działalność. 

Dlatego prezes Stowarzysze-
nia Bogdan Nowicki apeluje: 

– Zwracamy się z prośbą do 
każdego, kto chciałby pomóc: 
do organizacji rządowych i po-
zarządowych, do świata bizne-
su, pracodawców, stowarzyszeń 
i fundacji. W 2011 roku Zarząd 
Stowarzyszenia uczestniczył w 
wjazdowym sympozjum prowa-

dzonym przez Centrum Szkole-
niowo-Doradcze Ekonomii Spo-
łecznej Cogito w Krakowie. Mo-
gliśmy podziwiać, jak funkcjonu-
je hotel „U Pana Cogito”, w któ-
rym pracuje ponad 20 osób z za-
burzeniami psychicznymi. Oso-
by te doskonale funkcjonują na 
swoich stanowiskach pracy, w 
przyjaznym otoczeniu. Dosko-
nale działa to w Krakowie, może 
też działać na mniejszą skalę w 
Poznaniu. Wśród podopiecznych 
organizacji są osoby z wykształ-
ceniem wyższym, średnim, za-
wodowym i podstawowym. W 
pomyśle dla działalności naszej 
Spółdzielni Socjalnej znaleźli-
śmy wspólny mianownik, któ-
ry pozwoli pracować wszystkim. 
Mamy zamiar zatrudnić kilkana-
ście osób. Znamienna jest wypo-
wiedź jednej z osób z wyższym 
wykształceniem: „U siebie mogę 
robić wszystko, to będzie prze-
cież moja spółdzielnia”. Stowa-
rzyszenie zaproponowało or-
ganizację wspólnego spotka-
nia lub spotkań indywidualnych 
w celu omówienia spraw orga-
nizacyjno-fi nansowych związa-
nych z postanowieniem powo-
łania pierwszej w Polsce Spół-
dzielni Socjalnej Osób Niepeł-
nosprawnych po Kryzysach Psy-
chicznych. 

Niestety, możliwości organi-
zacyjno-fi nansowe Stowarzy-
szenia są niewystarczające dla 
pełnego zabezpieczenia spół-
dzielni. Stąd zwraca się ono 
do jednostek samorządowych, 
fundacji i stowarzyszeń z ape-
lem o utworzenie wspólnej gru-
py wspierająco-partnerskiej na 
rzecz spółdzielni. Od wszystkich 
podmiotów, do których rozesła-
no zaproszenia, przyszła pozy-
tywna odpowiedź na udział w 
spotkaniu. Nie doszło do niego 
z przyczyn obiektywnych. Obec-
nie Stowarzyszenie jest dobrze 
przygotowane i może wznowić 
ten pomysł.

Kontakt: prezes Bogdan No-
wicki, tel. 501-695-330, stow.
wldw@gmail.com, stowarzy-
szenie@wldw.info . Stowarzy-
szenie „Wszyscy Ludzie Dobrej 
Woli”, ul. św. Wincentego 6, 61-
003 Poznań, Polska.

NA PODSTAWIE INFORMACJI
Z INTERNETU

Robert
Wrzesiński
R
W
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Pomimo, że szczypał mróz 
i wiatr potęgował uczucie 

zimna, pomieszczenie Wielko-
polskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Chorobą Alzhe-
imera przy ulicy Iłłakowiczów-
ny w Poznaniu szybko zapeł-
niło się gośćmi. Powodem do 
świętowania 29 stycznia był 
jubileusz 15-lecia powsta-
nia stowarzyszenia i przepro-
wadzka do nowej siedziby. Był 
tort z różą, odrobina szampa-
na na toast i wspaniała atmos-
fera. Chorzy i ich opiekunowie 
przez chwilę zapomnieli o co-
dziennych troskach. 

Stawił się cały zarząd: prezes 
Elżbieta Fiszbach, wiceprezes 
Danuta Dudek, skarbnik Ali-
na Antkowiak, sekretarz Aga-
ta Białachowska, a także księ-
gowa Anna Tasiemska. Panie 
opowiedziały o prowadzonych 
projektach i planach na przy-
szłość. Poinformowały o termi-
nach spotkań w nowej siedzi-
bie. Członkowie ucieszyli się z 
atrakcyjnej lokalizacji na Grun-
waldzie. Częściej będą odwie-
dzać to miejsce. Siedziba nie 
jest do końca wyposażona. 

– Potrzebujemy farby do po-
malowania ścian, grzejników, 
wieszaków, półek, krzeseł, 
kwiatów doniczkowych – ape-
lowała do zebranych Anna Ta-
siemka. – W każdym domu na 
pewno znajdą się niepotrzebne 
rzeczy, które dla nas będą nie-
ocenione. Od sąsiada otrzyma-
liśmy lodówkę, przydałaby się 
jeszcze mikrofalówka. Zadbaj-
my o wygląd i estetykę nasze-
go miejsca. 

Gościem spotkania był Bar-
tłomiej Kruk, doktorant Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu, który zaprosił opie-
kunów chorych na Alzheime-
ra do współpracy. Prowadzi on 
projekt, który ma na celu zba-
danie, jaki wpływ ta choroba 
wywiera na członkach rodzin 

W Polsce duża grupa ko-
biet przed 19 rokiem ży-

cia zostaje matkami. Młodym 
kobietom trudno odnaleźć się 
w nowej roli. Nie wiedzą, gdzie 
mogą zgłosić się po pomoc. 
Czują się bezradne. Dlatego, z 
inicjatywy Fundacji „MaMa” w 
Warszawie i MTV Polska, uru-
chomiono infolinię psycholo-
giczno-prawną dla nastolet-
nich mam, ich partnerów i bli-
skich.

W każdą niedzielę w godzi-

nach 19.30–22.30 na pytania 
czeka psycholog i prawnik. Eks-
perci są dostępni pod numerami 
telefonów: 607 989 146 – pomoc 
psychologiczna i 607 988 876 – 
pomoc prawna. 

Rozmowa telefoniczna 
może pomóc w przezwycięże-
niu lęku związanego z ciążą i 
narodzinami dziecka. Co naj-
ważniejsze – uchronić przed 
podjęciem decyzji o aborcji, 
której skutki odczuwane są do 
końca życia. 

Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w Pol-
sce obecnie około 20 tysięcy ko-
biet przed ukończeniem 19 roku 
życia rodzi dziecko. Trudności 
fi nansowe, brak akceptacji ze 
strony rodziców i środowiska 
społecznego, problemy z konty-
nuacją nauki oraz planowaniem 
przyszłości – to tylko nielicz-
ne dylematy, przed którymi stają 
młodzi rodzice. 

 KAROLINA KASPRZAK

Gdyby Marta Piniek, założy-
cielka kawiarni Café Bébé 

przy ulicy Strzeleckiej 20 w 
Poznaniu, nie urodziła synka, 
być może tego miejsca nie by-
łoby na mapie Poznania. Dzi-
siaj cieszy się, że nie wróciła do 
korporacji w której pracowała 
przed urodzeniem dziecka. Ka-
wiarnia stała się jej drugim do-
mem. Tutaj koncentruje się ży-
cie towarzyskie wielu poznań-
skich mam, które choć na kil-
ka godzin mogą wyjść z domu 
i pobyć wśród ludzi. 

To, że dzieci zmieniają spoj-
rzenie na świat i przewracają ży-
cie do góry nogami, wie chyba 
każdy rodzic. Wszystko zaczyna 
się kręcić wokół naszej pociechy. 
Dlatego mamy na urlopach wy-
chowawczych szukają różnych 
form spędzania wolnego czasu. 
Wyjście z wózkiem na spacer już 
im nie wystarcza. 

– Spodziewając się dziec-
ka zastanawiałam się, gdzie po 
urodzenia będę z nim chodzić 
– wspomina Marta Piniek. – W 
Poznaniu nie ma takiej kawiarni 
czy klubokawiarni, która odpo-
wiadałaby potrzebom rodziców 
z małymi dziećmi. Po urodzeniu 
synka pomyślałam o stworzenia 

– Według słownika języ-
ka polskiego bajarz to ten, kto 
opowiada bajki albo baśnie, 
czyli utwory o treści fantastycz-
nej, zmyślonej, osnutej na po-
daniach, legendach. Jest pan 
kimś takim? 

– Tak, zajmuję się opowia-
daniem baśni, bajek ludowych, 
opowieści na podstawie legend i 
podań. W czasach, gdy nie było 
telewizji, wielu bajarzy i baja-
rek wędrując przekazywało in-
formacje o humorystycznych 
zdarzeniach, mądrościach ludo-
wych oraz miejscach i osobach 
naprawdę istniejących. W dzi-
siejszych czasach takie osoby 
są nadal potrzebne, a dawne hi-
storie, mimo wielu lat od ich po-
wstania, pozostają aktualne. 

– Skąd u pana ta pasja opo-
wiadania? 

– Przed dziesięcioma laty na 
Przystanku Woodstock w Ko-
strzynie poznałem faceta, który 
opowiadał bajki Jana Brzechwy. 
Nie czytał, ale opowiadał „z gło-
wy”. Zrobiło to na mnie wielkie 
wrażenie. Przychodzili dorośli i 
młodzi, by go posłuchać. Wów-
czas interesowałem się fanta-
styką, ale gdy dowiedziałem się, 
że Tolkien w swojej twórczości 
wiele elementów zaczerpnął z 
mitologii nordyckiej, sięgnąłem 
po nią. Pewnego razu zapropo-

opiekującymi się osobą z de-
mencją oraz jak doświadcze-
nia tej choroby odbijają się na 
panujących relacjach rodzin-
nych. Bartłomiej Kruk chciał-
by porównać wyniki z podob-
nymi przeprowadzonymi w in-
nych krajach. 

– Z Urzędu Miasta otrzymali-
śmy trzy dotacje, z czego dwie 
na usługi dla naszych pod-
opiecznych, a jedną na działal-
ność informacyjno-edukacyj-
ną – poinformowała Elżbieta 
Fiszbach. – Czekamy na kolej-
ne ogłoszenia z urzędów, które 
umożliwią nam składanie apli-
kacji. W planach mamy powtó-
rzenie projektu dla opiekunów 
chorych na Alzheimera. Z rela-
cji uczestników wiemy, że oka-
zał się bardzo pomocny. 

– Program ten składał się z 
wykładów dla seniorów – do-
daje Agata Białachowska. – 
Także z badań pamięci, zajęć 

dla opiekunów obejmujących 
grupy wsparcia, warsztatów re-
laksacyjnych, wyjść do kina i 
teatru, spotkania z policjantką, 
wykładu psychologa, a także z 
ćwiczeń stymulacji mózgu. Za-
opatrzyliśmy się w książki, gry 
edukacyjne i programy kom-
puterowe bardzo pomocne dla 
opiekunów. Dzięki spotkaniom 
opiekunowie mogli wyjść z 
domu, oderwać od codzienno-
ści. Projekt był udany, bo dzię-
ki niemu trafi ło do nas wiele no-
wych osób. 

– Nasze stowarzyszenie 
opiera się na pełnej jawności 
– dodała księgowa Anna Ta-
siemska. – Każdemu członkowi 
udostępniamy pełną dokumen-
tację. Zarząd nie pobiera wy-
nagrodzeń, więc pieniądze są 
przeznaczane na potrzeby cho-
rych. Bezpłatnie wypełniam ze-
znania podatkowe.

AURELIA PAWLAK 

Gdy dzieci mają dzieci

Tort z różą

Z lewej Elżbieta Fiszbach, prezes Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
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nowałem pracownikom Biblio-
teki Raczyńskich, abym prowa-
dził podczas ferii zimowych za-
jęcia dla dzieci właśnie z mitolo-
gii. Zgodzili się.

– Należy pan do ludzi za-
pracowanych, ciągle w po-
dróżach z jednego końca Pol-
ski na drugi…

– Jeżdżę z opowieściami do 
przedszkoli i bibliotek, kawiar-
ni, domów kultury. Z zaintere-
sowaniem różnie bywa, ponie-
waż wiele osób traktuje baśnie 
jako bajki dla dzieci. Wynika to 
z nieznajomości utworów. Ba-
śnie można opowiadać wszę-
dzie i każdemu. Zapotrzebo-
wanie na takie spotkania jed-
nak wzrasta, a osób opowia-
dających jest mało. Baśnie po-
budzają wyobraźnię i kreatyw-
ność, przekazują ważne mo-
rały i prawdy życiowe, poma-
gają przełamywać lęki i oba-
wy, wzbogacają słownictwo. I 
uczą słuchać. Dziś, kiedy więk-
szość bajek w telewizji oglą-
danych przez dzieci jest dyna-
miczna i często agresywna, tra-

cimy umiejętność skupienia się 
i słuchania. 

– Co sprawia, że bajanie 
może stać się pasją i sposobem 
na życie? 

– Gdy opowiadam baśnie, na-
wiązuję intymną więź ze słucha-
jącymi. Spontaniczne reakcje 
dzieci są bezcenne, dają wiele 
radości i wzruszeń. Spotkania z 
dorosłymi pozwalają na wspól-
ne przeżywanie emocji i wspól-
ny śmiech. Dzięki baśniom po-
znajemy kultury, zwyczaje, sym-
bolikę narodów. To jest jak po-
dróż po świecie i pogłębianie 
wiedzy o człowieku. 

– Jak pan zaczynał jako ba-
jarz? 

– Ważną rolę pełni muzyka, 
dlatego współpracuję z muzyka-
mi ilustrującymi muzycznie ba-
śnie. Muzyka pogłębia odbiór i 
pobudza wyobraźnię. Z osoba-
mi interesującymi się opowiada-
niem założyliśmy grupę Baśnie 
Właśnie www.basniewlasnie.pl i 
działamy w całej Polsce. 

– Czego oczekuje widownia 
gdy widzi pana na scenie? 

– Niektórzy nie wiedzą cze-
go się spodziewać, bo nigdy 
się z czymś takim nie spotkali. 
Czasem myślą, że jak jest spo-
tkanie dla dorosłych, to musi 
być seks i krew. Ale wychodząc 
ze spotkania nie są zawiedze-
ni, że było wesoło i wzruszają-
co. Są też tacy, którzy przycho-
dzą na spotkanie kolejny już 
raz, ale ich również zaskaku-
je występ, bo baśnie, w zależ-
ności od regionu świata, z któ-
rego pochodzą, różnią się mię-
dzy sobą. 

– Czy w baśniowym świecie 

piękna i magii jest miejsce na 
mroczną stronę życia? 

– W baśniach piękno i mrok 
przenikają się często. Niemniej 
wszystko zazwyczaj dobrze się 
kończy. 

– Skąd pan czerpie inspiracje 
do opowieści kierowanych i do 
dzieci, i do dorosłych? 

– Opowiadam na podstawie 
książek, tych starszych, wygrze-
banych w antykwariatach. Ko-
rzystam też z innych źródeł. Są 
to fi lmy w Internecie, gdzie ktoś 
coś opowiada, czasem są to ta-
kie źródła, jak Pieśń o Rolandzie, 
ale w wydaniu Basków lub dzieła 
jak Kalevala. Inspiracji jest wiele. 

– Jaki jest pana repertuar? 
– Baśnie dzielę zazwyczaj 

ze względu na ich pochodze-
nie i przynależność do danego 
narodu. Są to więc baśnie pol-
skie, skandynawskie, fi ńskie, ro-
syjskie, chińskie, japońskie, afry-
kańskie, arabskie, indiańskie. 
Poza tym przez cały czas też 
czytam i poszukuję nowych ba-
śni i opowieści.

takiego miejsca. Rozpoczęły się 
poszukiwania odpowiedniego 
lokalu i gromadzenie wyposaże-
nia, przygotowywanie koncep-
cji wystroju. Długo szukałam od-
powiedniego lokalu blisko cen-
trum, z dogodnym dojazdem i z 
miejscami parkingowymi w po-
blizu. Wybrałam pomieszczenie 
niedaleko Kupca Poznańskie-
go. Lokalizacja nie jest idealna, 
bo wszędzie strefa parkowania, 
problem z pokonaniem dwóch 
stopni w wejściu do kawiarni, 
ale zawsze jest coś za coś. Dwa i 
pół roku temu, w Dzień Dziecka, 
otworzyliśmy moją wymarzo-
ną Café Bébé. Wkrótce okazało 
się, że jest zapotrzebowanie na 
tego typu kawiarnie, bo zaczęły 
powstawać kolejne. 

Marta Piniek inspirowała się 
takimi kawiarniami we Wrocła-
wiu, Warszawie i Krakowie. Spo-
ro czasu poświęciła na rozmowy 
z koleżankami, które także miały 
dzieci. Słuchała ich oczekiwań, 
wskazówek i sugestii. Dzię-
ki temu stworzyła ofertę, która 

rzy przypadkowy przechodzeń, 
to zostanie obsłużony. Marta Pi-
nek zadbała, by w Café Bébé 
było miło i przytulnie. 

– Zrobiliśmy podjazd do 
wózków – mówi Marta Piniek. 
– W razie trudności wystar-
czy nacisnąć dzwoneczek przy 
drzwiach, by ktoś z kawiarni po-
mógł. Książki z naszej biblio-
teczki można czytać na miejscu 
lub wypożyczyć do domu. Mamy 
chętnie sięgają po różną literatu-
rę, bo w domu nie zawsze mają 
na to czas. Dziecko u nas w tym 
czasie bawi się z rówieśnikami 
lub uczestniczy w warsztatach. 

Wzbogaciliśmy menu dla naj-
młodszych. Są zupki, kremy, pie-
rogi i słodkości na naturalnych 
składnikach. Dzięki zaprzyjaź-
nionym dostawcom jesteśmy 
pewni, że nasi podopieczni są 
karmieni zdrową żywnością. 

W kawiarni zaprzyjaźniają się 
maluchy i ich mamy. Przyjaźnie 
przenoszą się na grunt prywat-
ny. Mamy spotykają się w swoich 
domach, zwłaszcza, gdy miesz-

kają blisko siebie. Bywa, że z ka-
wiarnią wiążą się całe rodziny, 
którym przybywa dzieci. 

Oprócz zajęć rytmiczno-ru-
chowych przygotowujących 
do przedszkola są lekcje języ-
ka angielskiego, zabawa z chu-
stą Klanzy, zajęcia z robotyki dla 
starszaków, kulinarne, mini-se-
sje zdjęciowe, spotkania z oka-
zji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 
baliki. Dzieci mają do dyspozy-
cji pokój zajęć, w którym odby-
wają się dopasowane  do ich po-
trzeb warsztaty tematyczne oraz 
imprezy okolicznościowe. Popu-
larnością cieszy się sklep z ar-
tykułami dziecięcymi. Można w 
nim kupić zabawki edukacyj-
ne. Bezprzewodowa sieć inter-
netowa pozwala nawet najbar-
dziej zapracowanemu rodzico-
wi spędzić miło chwile ze swo-
im dzieckiem. 

W kawiarni nie wolno palić 
papierosów i nie prowadzi się 
sprzedaży alkoholu. Latem dzie-
ci wychodzą na zewnątrz. 

AURELIA PAWLAK 

Wejść w świat baśni 
Z SZYMONEM GÓRALCZYKIEM, bajarzem, rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Kawiarnia dla maluchów 
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spełniała oczekiwania najbar-
dziej wymagających mam. 

Teraz w wynajętym od pry-
watnego właściciela pomiesz-
czeniu stoją krzesła, stoliki, są 
wygodne kanapy i lampy, na 
ścianach wiszą kolorowe moty-
le, jest przewijak, krzesełko do 
karmienia, kojec, a na regałach 
znajduje się mnóstwo książek. 
W barze syczy ekspres do kawy. 
Kawiarnię tak urządzono, by 
mogli tutaj przychodzić rodzice 
z małymi dziećmi. Ale jeśli zaj-
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Lech
Konopiński Fraszki

Od tegó jazgotu na pod-
wyrzu gor mie rozbolał, 

a że polityki akurot wew le-
wizorze blubrali, że trzebno 
się wyzbyć mowy nienawi-
ści – zamokłym radio i nasta-
lowołem budzik. Naciungłym 
na glace kondre i zaczłym ny-
nać (drzemać). Wew jedynon-
cym momyncie zalgła cisza. 
Posłyszołym jakoby anielskie 
głosy: 

– Mojo kochano sumsiadko, 
bardzo prosze wziunć se mo-
jom waske do pranio, bo wa-
szo ćknie. 

– Zez całego serca dziękuje 
za uprzejmości i zapraszom na 
kawuche i punczki.

Zaś na schodach słychać 
było tak: 

– Szanowny panie Geniu, wi-
dze, że mo pan lekujtko wziyn-
te i może pan nie zdunżyć do 
swoi na czwartym pintrze, 
więc bardzo proszę skorzystać 
z mojej łazienki. Niech pan 
wdepnie zaś tyż na kawsko. 

– Wdziynczny wom byde, bo 
bym cheba nie zdynżył. Wła-
śnie tośtom chabas ze świnio-
bicia, ofi aruje pani tom galan-
tom lebere, a zaś i kaszok. 

Zes podwórza usłyszołem: 

– Pani Heniu, bardzo dobrze 
pani w tyj perudze. Tako pani 
dzisiej prymusia (elegantka). 

– Bardzo pani dla mnie ła-
skawo, pani Asiu. Niech pani 
przyniesie wieczór łokciowizne 

WIEDZA 
IGNORANTÓW
Wiedzą pazerni
ignoranci,
jak na okrągło
pieścić kancik.

FLIRT Z WŁADZĄ
Jak fl irtują z władzą?
płaszczą się i kadzą. 

FUNDAMENT
Postawili fundament;
betonują – na amen. 

Z ŻYCIA MĘDRCÓW
Na tym polega
mędrca praca,

Nie sztopujom 
jadaków, wej!
na suknie, to zglyndze (uszyję) 
dyrdok (spódnicę) i bojde (far-
tuch), abo jakomsiś kiecke. 

– Bardzo dziękuję sumsiad-
ce! 

Potym jeszczyk słyszołem 
nawoływania Ferodowyj: 

– Wiaruchna! Prztośtałam 
zes dziołki cołki wymboryszek 
świntojonków i redyków. Pro-
szę, czynstujta sie do woli i 
smacznygó na zdrowie! 

I wew tym momyncie zatraj-
kotoł budzik, a jo, wyrwany zes 
śpiku, posłyszołym za oknym: 

– Nie bydź tako mundro! 
Wyży się pkosz niż mosz! Wyży 
podskakujesz od koszuli. 

– A ty już nie pamintosz, jak 
żeś gibła zes roboty glaspapier, 
co gó zaś namiunkłaś wew wo-
dzie, żeby zes płótna zrobić in-
lety na kondry. 

– Haknij mnie ty staro glu-
glo podkasano ło jednym kiel-
cu w żyć! Lepiej mieć pierzyne 
zes glaspapieru, niż mosz po-

duchy poduchy wiunzane wew 
szypuły. 

Pod grzyndom Dunda z Re-
chom rozprawiali, bo słyszo-
łym takom wymiane: 

– Ty staro rajdziato biedró-
no – rzucił do onyj Dunda. – Ty 
rozjazgotany drejbocie!

Recha chciała chybko fyr-
nonć, jednako zahoczyła gire 
ło gire i rła sie na szlake. Dunda 
zacznył się chichrać: 

– Łe jery! Reha mosz szczyn-
ście, że w zadku ni mosz łoka, 
bo byś se wyżgoła!

Reha rykła na całom kalafe: 

– Ty stary bimbrze, ty glac-
manie!

Na balkón wytośtała sie Kry-
cha i rzucała bómbki słowne na 
dół do Marychy: 

– Ty szczerbato, modro papo, 
istny buroku zes łożygłym na 
tym kanciatym, gilowatym łbie! 
Wyglundosz, jak byś tarte pyry 
fl orym dydlała i po tymu żeś 
tako chudzina!

Marycha nie została dłużna. 

– A ty wyglundosz jak półżyt 
za krzokiym, istno szantrapo! 
Jak tretowałaś kapuche w bece, 
to musiałaś trzymać w pazu-
rach pustaki, bo te glapie giry 
by nic nie potretowały!

I co zaś po tym? Jak chrynchy 
(wyrostki) idom do sipy (szko-
ły), odpyskowujom kafrom (na-
uczycielom), wej!

Tu Ryniu zwraco nom 
uwage, że trzebno zamiost 
„wej”, godać po angielskiemu 
„wow” („łoł”), tak jak w lekra-
mie od proszku wew lewizo-
rze. Słyszeli tyż audyncjom, 
że ktosik zes rzundu godoł: 
sory (gospodorze), taki kli-
mat! Ale my zes Cierpiyngów 
chcieliby, żeby wszystkie byli 
kontentni. 

I tero się kałym, że jedynie 
wew śpiku słyszołym mowe 
miłości ludzkiej? Szkoda, że się 
obudziłem. 

BOLEK I BOLECHNEK 
ZES CIERPIYNGÓW

że z głupim się
przez ścianę maca.

MILCZENIE
Trudno zachować
wzniosłe milczenie,
kiedy rzucają ci
w twarz kamieniem.

BAJKI POLITYKA
Nie opowiadaj 
ludziom bajek! 
Lud śpi spokojnie,
gdy się naje. 

WYSOKIE TONY
Często uderza
w wysokie tony
ten, który słuchu
jest pozbawiony. 

CZŁOWIEK
WSPÓŁCZESNY
Współczesny człowiek 
– to prymityw,
w skorupie wielkich
słów ukryty. 

POTOMNOŚĆ
Wzywają młodzież
starzy ramole: 
„– Walczcie o szczęście
Przyszłych pokoleń!”
Przed następcami
przyszłość świetlana,
lecz – cóż potomność
uczyni dla nas?!

Z KSIĄŻKI

„FRASZKOPIS Z KONOPII” 
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Przyszyte guziki 

IDĄ
Jedni – 
Z postępem,
Drudzy – 
Podstępem.

PRYWATYZACJA
W majestacie
Prawa
Złodziei 
Zabawa.

PRZEMOC
Nie rób krzywdy
Chamie
Kulturalnej 
Damie.

DOTACJE
Tam gdzie chamstwo
Jest na górze,
Bieda w sztuce
I kulturze. 

HUMANITARYZM
Psom dłuższe łańcuchy,
Kurom większe klatki,
A ich właścicielom – 
Zwiększone podatki.

SZARUGA
Pogoda pod psem,
Nudy na pudy,
Leje jak z cebra…
Pies koło budy.

APEL
Szanowny kierowco!
Tak samochód prowadź,
Żeby nie musieli
Cię z niego wyjmować.

SOJUSZNIK
On miał podać rękę
I podał ją prawie,
Ale mu się zgięła
W przysłowiowym stawie.

PIENIĄDZE
Nie dają szczęścia…
Więc po co się złościsz 
I tego nieszczęścia
Bogatym zazdrościsz?

– Co tak medytujesz nad tą 
bluzą? – zapytał Sosińskiego 
Kowalski, mistrza trzepalni, 
mistrz utrzymania ruchu. 

– Guziki mi podczas pra-
nia odpadły, trzeba przyszyć 
nowe, ale mi się nie chce. W 
domu zawsze robi to żona. 
Tak lubię szyć, jak pies śpie-
wać – odrzekł przygnębio-
nym głosem Sośnicki. 

– A po drugie – jakby so-
bie nagle przypomniał – mu-
szę iść na salę sprawdzić, czy 
wszystko w normie… 

– Wiesz co – powstrzymał 
go Kowalski – zostaw tę blu-
zę, przyjdzie Leszek, to ci ją 
przyszyje. 

– Co ty?! – Sośnicki nie krył 
zdziwienia. – Nawet nie siał-
bym mu tego zaproponować! 
Przecież to nerwus. – Zo-
staw – zachęcał coraz we-
selszym głosem Kowalski. 
– Ja go przekonam, przecież 
to uczynny człowiek. Wierzę 
na sto procent, że ci te guzi-
ki przyszyje. 

– Co tak się męczysz? – za-
interesował się Leszek Cie-
ślik wchodząc do kantorka. 
– Przyszywasz te guziki jak-
byś to robił za jakąś karę. 

– Aaa – Kowalski udał znie-
cierpliwienie – jak mam coś 
takiego robić, to wolałbym 
kamienie na drodze tłuc. 

I rzeczywiście, szycie szło 
mu tak, jakby miał szczudła 
zamiast rąk. Chciał sprowo-
kować Leszka, by się popi-
sał swoja umiejętnością przy-
szywania guzików. Co chwila 
kłuł się w palec, przeklinając 
przy tym. Leszek obserwował 
go z coaz większym zaintere-
sowaniem. 

– Dawaj to – nie wytrzymał. 
– Zastanawiam się, kto takie-
go niedorajdę stworzył! 

Po czym zabrał Kowalskie-
mu bluzę i umiejętnie, niemal 
w sprinterskim tempie, przy-
szył wszystkie guziki. 

– Masz, niedorajdo – podał 
Kowalskiemu bluzę. 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

– Ooo! – ucieszył się Sosiń-
ski – już przyszyłeś, Wojtuś?! 
Bardzo ci dziękuję. 

– Wojtuś?! – wybuchnął jak 
bomba Leszek. – Przecież ten 
dureń igły nie potrafi  utrzy-
mać w rękach! To majster? To 
łamaga! Żebyś widział, jak ta 
oferma przyszywała guziki! 

– Leszek, przekraczasz gra-
nice nie tylko grzeczności, ale 
i koleżeństwa – przerwał spo-
kojnie Kowalski, choć w sobie 
cieszył się, że pomysł wypalił. 
– Zrobiłeś to za mnie, bardzo 
ci dziękuję, ale ubliżać sobie 
nie pozwolę. 

– Ubliżać? – Leszek kipiał 
złością. – Zachowujesz się 
jak nierób jakiś, a nie kolega. 

– Dość – przerwał Kowalski 
zadowolony, że jego plan do-
brze się układa. – Przyszyłeś? 
Dobrze. Ale nie będziesz mi 
ubliżał. Ja ci zaraz nieba przy-
chylę – dokończył tajemniczo, 
po czym wyszedł z kantorka. 

– Dokąd on poszedł?! – za-
interesował się zaniepokojo-
ny Cieślik. 

– Poczekaj – uspokoił go 
Sosiński i też wyszedł. Wrócił 
po kilku minutach. 

– I co, dokąd on poszedł? – 
niecierpliwił się Cieślik. 

– Obraziłeś go, poszedł do 
Komitetu na skargę. Powie-
dział, że w takiej sytuacji nie 
zasługujesz na odznaczenie. 

– A to menda czerwona! 

– Leszek – Sośnicki 
uśmiechnął się tajemniczo. – 
Przypominam ci, że ty też je-
steś czerwony. 

– No to chyba będę musiał 
pójść za nim, może to jakoś 
wytłumaczę. – W głosie Cie-
ślika pojawiła się obawa. 

– Poczekaj, za późno – 
uspokajał go Sosiński. – To 
się wyjaśni. 

Upłynęło pół godziny, gdy 
Cieślika poproszono do Ko-
mitetu. Spodziewał się, że 
odznaczenie pójdzie w za-
pomnienie. – Przepraszam za 
moje zachowanie, ale ja nie 
myślę o Kowalskim źle – po-
wiedział drżącym głosem sta-
jąc przed sekretarką pierw-
szego sekretarza. – Co praw-
da rozgniewał mnie, ale mia-
łem powód. 

– Poprosiłam was towarzy-
szu – przerwała sekretarka – 
bo nie mam waszych dokład-
nych danych. Okazało się, 
że akta przy odznaczeniach 
państwowych muszą mieć 
więcej danych osobowych. 

– To nie z powodu Kowal-
skiego?! – dopytywał się Cie-
ślik. 

– Towarzyszu, nie wiem o 
co chodzi, ale na pewno nie 
chodzi o towarzysza Kowal-
skiego. 

*
– Wojtuś – zaczął Cieślik 

wchodząc do kantorka. – 
Gdzie ty byłeś? 

– Jak to gdzie?! – udał zdzi-
wienie Kowalski. – Posze-
dłem do gabinetu odnowy 
biologicznej. 

– Do jakiego? U nas w przę-
dzalni takiego nie ma! 

– Do kibelka, Lesiu, do ki-
belka. Uczucie tak mi się 
skropliło, że już dłużej nie 
mogłem słuchać twoich obelg 
po moim adresem. 

– Wojtuś – Leszek z łamią-
cym się głosem przytulił się 
do Wojtka. – A ja myślałem, 
że poszedłeś na skargę do 
Komitetu na mnie, bo ci na-
ubliżałem. 

– Ja na kumpla do Komite-
tu? – widać było, że Kowal-
ski bawi się sytuacją. – Czy ty 
myślisz, że ja nie potrafi ę gu-
zików przyszywać? Zrobiłem 
to dla jaj. 

– To ty naprawdę nie kale-
czyłeś się igłą? 

– Nie, udawałem. 

– Dlaczego? 

– Mówiłem, dla jaj. Taki by-
łeś przejęty tym odznacze-
niem, że aż się prosiło, by so-
bie z tobą pożartować. – No 
dobrze – widać było, że Le-
szek się uspokoił. – Jeden 
zero dla ciebie. Teraz na mnie 
kolej.

I spełnił obietnicę. Nim 
upłynęło pół roku, po wy-
cieczce do Gdańska, Zosia 
pomagaczka zaczęła nękać 
Kowalskiego, że jest z nim w 
ciąży. Był zaskoczony nie na 
żarty, ale to jednak był osobli-
wy żart Leszka Cieślika. Tak 
to bywało w dawnej Albie. 
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Kiedy rodzina Góreckich 
wracała z Wołynia, zatrzy-

mała się na jakiś czas we Lwo-
wie. Głównie po to, żeby od-
wiedzić Cmentarz Orląt Lwow-
skich. Kiedy Magdusia ogląda-
ła fotosy na grobach, podzi-
wiając ich bohaterstwo i miłość 
do tego miasta, za które odda-
li swoje młode życie, jakiś męż-
czyzna zapytał: 

– Czy ma tu pani może kogoś 
ze swojego rodu? 

– Ja nie – odpowiedziała. – Ale 
oni wszyscy są mi bardzo bliscy. 
A pan? 

– Ja tak – potwierdził młody 
człowiek. 

– A pan może tu mieszka? – 
Kiedyś tu mieszkali moi dziadko-
wie, którzy mają na tym cmenta-
rzu swoich kolegów. Oni już nie 
żyją. Spełniam jednak ich proś-
bę, żeby te groby Lwowskich Or-
ląt odwiedzać.

I tak Magdusia poznała przy-
padkowo Marcina Litaka, któ-
ry obecnie mieszka w Bytomiu. 
Zresztą w tym mieście, podob-
nie jak we Wrocławiu, miesz-
kało wielu Lwowiaków. Wraca-
li w jednej kolumnie samocho-
dów do Polski. Wymieniali adre-
sy i telefony. Przez jakiś czas pi-
sali do siebie listy, by potem spo-
tykać się już bezpośrednio: w 
Krakowie, Bytomiu, Katowicach 
i innych miastach, gdy zaszła 
taka konieczność. Nie mieli na 
to wiele czasu, ponieważ Mag-
dusia studiowała, a Marcin, peł-
niąc służbę w Wojsku Polskim, 
był często przenoszony w różne 
rejony kraju.

Jednak kiedy spotykali się w 
Warszawie, w której Magda peł-
niła rolę przewodniczki, coś 
między nimi zaiskrzyło szcze-
gólnie. Po zwiedzeniu historycz-
nych miejsc w stolicy, jak Zamek, 
Pomnik Bohaterów Getta War-
szawskiego, Powstańców War-
szawy, Sejmu, w którym partie 
polityczne toczyły między sobą 
nieustanne spory – usiedli na ła-
weczce przy Pałacu Kultury i Na-
uki. I wówczas Marcin zwyczaj-
nie zapytał: 

– Czy moja urocza Warsza-
wianka zechce zostać żoną 
chłopaka ze Lwowa. Ta ja prze-
cież, jak zobaczyłem Ciebie na 
Cmentarzy Orląt, to od razu po-
myślałem sobie, że widocznie 
z góry ktoś ustalił, żebyśmy się 
spotkali. Więc… 

– Oj ty głuptasie – zarepliko-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie 
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wała Magdusia. – Ta joj, ta prze-
cież ja też mam w sobie trochę 
krwi kresowej. Mój dziadziu Wo-
łyniak też kiedyś oświadczył się 
Warszawiance. Stąd i ja znala-
złam się na tym burzliwym świe-
cie. I naturalnie odpowiadam: 
tak! tak! tak! Tylko muszę skoń-
czyć studia. To już niedługo, jak 
może zostanę panią magister. 
Poczekasz? 

– Naturalnie, ty moja złota ryb-
ko. A ja w tym czasie wystaram 
się o jakieś mieszkanko dla nas, 
a zapewne i nie tylko dla nas…

Tym razem najbliższą noc 
młoda para spędziła już razem. 
Potem zaprezentowali się swo-
im rodzicom w Krakowie i Byto-
miu. Wyglądali na bardzo szczę-
śliwych, więc wszyscy byli z tego 
układu bardzo zadowoleni. Mar-
cin, chcąc zapewnić swojej ro-
dzinie jak najlepsze warunki by-
towania, zgodził się na wyjazd 
do Afganistanu. Ta decyzja spo-
tkała się z pełną niepokoju reak-
cja rodziców i samej Magdy. 

– Jak mogłaś pozwolić na to, 
żeby wyjechał na drugi koniec 
świata! – strofowała Magdu-
sie jej mama. – Już wielu żołnie-
rzy polskich wróciło do kraju w 
trumnach. Pojechał przecież nie 
dla idei. 

– Chciał, żeby nam było lepiej. 
A zresztą ja nie wyraziłam na to 
zgody. Mam z nim zerwać? Prze-
cież będziemy mieli dziecko – 
ujawniła całą prawdę Magdusia. 

– A Marcin o tym wie? – pyta-
li wszyscy. 

– Nie wie. I nie wiem, czy mu 
o tym napisać? A nawet gdyby, to 
i tak już podpisał swoją decyzje 
na wyjazd. Sprawa jest przesą-
dzona. 

– Lepiej napisz o tym. Na pew-
no się ucieszy i zapewne będzie 
bardziej uważał na zamachy, 
których dokonują terroryści is-
lamscy – radzili. 

Część doradców, a szczegól-
nie Bartek Górecki, tłumaczył, że 
Polska musi brać udział w takich 
misjach międzynarodowych, po-
nieważ to wynika z podpisanych 
umów. A jak nas ktoś napadnie? 
Musimy wiedzieć, że sytuacja 
na świecie jest bardzo zagma-
twana. Terroryści, Korea Północ-
na i fala rozruchów, które prze-

szły przez wiele krajów arab-
skich i afrykańskich. Niepokoje 
w Ameryce Południowej i Środ-
kowej. Duch rewolucjonisty Che 
Guewary jest nadal silny. I to na 
całym świecie. 

– A tak marzyliśmy, że w no-
wym tysiącleciu ten świat bę-
dzie inny: spokojniejszy, spra-
wiedliwszy – dodała od siebie 
Emilia. – Że nasze dzieci i wnu-
ki będą żyły w lepszych czasach. 
A one wyjeżdżają za praca do in-
nych krajów, za chlebem… bo u 
nas bezrobocie. 

 Wielu mich kolegów i ko-
leżanek – potwierdziła Mag-
dusia – nawet często ci po stu-
diach, wyjechało z Polski i myją 
gdzieś tam gary w Londynie, Pa-
ryżu i innych miastach Amery-
ki i Kanady. Sama już nie wiem, 
czy eż gdzieś nie wyjadę? – Co 
ty dziecko opowiadasz! Masz 
nas. Wszyscy ci pomożemy – 
mama przytuliła Magdę do sie-
bie. – Skończysz studia, urodzisz 
dziecko, przyjedzie Marcin. Bę-
dziecie szczęśliwi. Najważniej-
sze, że się kochacie. A ktoś prze-
cież ładnie powiedział, że miłość 
największym jest darem. 

– Ty to zawsze umiesz mnie 
pocieszyć. I wy wszyscy. I te pio-
senki o tym, że „każde pokolenie 
chce zmieniać świat…” 

– Oj zmienią, zmienią. Trzeba 
tylko na to więcej czasu. Wszyst-
ko z biegiem lat się zmienia – po-
wiedziała babcia Beatka. – Jak 
sobie przypomnę swoje dzie-
ciństwo, ruiny Warszawy po po-
wstaniu, gdy porównam tam-
te lata ze współczesnością… A 
ilu wybitnych ludzi już odeszło z 
tego świata. Choćby nasz papież 
Jan Paweł II. A teraz mamy Be-
nedykta XVI. Kto by pomyślał w 
1945 roku, że młodziutki Joseph 
Ratzinger, który zamienił mun-
durek Hitlerjugend na mundur 
żołnierza Wermachtu, będzie 
kiedyś papieżem? I tak dalej, i 
dalej. Dlatego trzeba wierzyć, że 
i ten nasz świat następne poko-
lenia zmienia na lepszy. 

– Albo kto przypuszczał, kiedy 
istniało niewolnictwo w Stanach 
Zjednoczonych, że w XXI wie-
ku prezydentem USA będzie ko-
lorowy Barack Obama? – przy-
pomniała jej najmłodsza córka 

Emilia. – A twój dzidziuś – zwró-
ciła się do Magdusi – i jego po-
kolenie, na pewno zmieni nasz 
świat. Na lepszy i doskonalszy. 

– Słyszysz malutki? – Magdu-
sia zapukała w swój brzuszek. – 
O tobie mówią. Co tu na to?

EPILOG
NADZIEJA
– NADIEŻDA

Rok 2013. Dopiero wtedy za-
czął odpowiadać na pytania 
swojej mamusi maleńki Emil. 
Takie mu dała imię Magdusia, 
ponieważ chciała w ten właśnie 
sposób upamiętnić dwie bliskie 
sobie osoby: swoją matkę, czy-
li babcię Emilka, a także zrobić 
przyjemność swemu dziadkowi. 
Dziadek Bartek zawsze bowiem 
wspominał rozstrzelaną w brze-
skim „Ostlagrze” członkinię pol-
skiej organizacji podziemnej, 
„Emilię Plater” tamtych czasów. 
To on uważał, że imiona Emilia 
i Emil w jakimś tam stopniu po-
zwolą o tej młodziutkiej kobiecie 
nie zapomnieć w jego rodzinie, 
choć nikt już o niej nie pamiętał. 

Także na początku 2013 roku 
przyszła na świat siostrzycz-
ka Emilka, która została imien-
niczką Anny German. Zapewne 
na tę decyzję miał wpływ serial 
rosyjsko-polski o tej śpiewaczce, 
obdarzonej anielskim głosem. 
Był za tym szczególnie ojciec 
Ani, który przebywając ciągle w 
Afganistanie, a dorywczo w kra-
ju, koił tęsknotę za rodziną i oj-
czyzną, słuchając nagrań z pio-
senkami Anny German. Zresz-
tą podobnie, jak cały batalion, 
w którym służył. Z jaką rozko-
szą, po niebezpiecznych akcjach 
przeciwko Talibom, na których 
wszystko mogło się zdarzyć, le-
czyli swoje rany piosenkami o 
powrocie do Sorrento czy „Po-
wrócisz tu” Ireny Santor i podob-
nymi. 

Tak więc Emilek i Ania po 
swoich dwudziestowiecznych 
przodkach Magdalenie i To-
maszu, Beatce i Bartku, Emi-
lii i Ryszardzie, Magdzie i Marci-
nie – kontynuowali sagę swojego 
rodu. Tyle, że już w nowym stu-
leciu, a nawet tysiącleciu.

cdn.
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Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego (PTSR) w 

ramach kampanii informacyj-
no-edukacyjnej „SyMfonia Serc” 
ogłasza szóstą edycję konkursu 
poetyckiego i fotografi cznego, 
którego celem jest promowa-
nie dokonań twórczych osób z 
niepełnosprawnością neurolo-
giczną oraz popularyzacja ich 
aktywności w różnych sferach 
życia.

Konkurs poetycki i fotogra-
fi czny pod nazwą „Pewnego 
dnia…” jest adresowany do 
nieprofesjonalistów – osób 
chorych na stwardnienie roz-
siane, ich rodzin, sympatyków 
i przyjaciół. 

Zadaniem osoby uczestni-
czącej jest opowiedzenie po-
przez słowo pisane lub obraz 
o swoich marzeniach, pla-
nach, celach i wyzwaniach 

na przyszłość. Prace należy 
nadsyłać w nieprzekraczal-
nym terminie do 30 czerwca 
2014 roku na adres: Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego, Plac Konstytucji 
3/94, 00-647 Warszawa z do-
piskiem: „Konkurs poetycki” 
lub „Konkurs fotografi czny” 
albo pocztą elektroniczną: 
m.konopka@ptsr.org.pl 

Do nadesłanych prac należy 
dołączyć imię i nazwisko au-
tora, adres zamieszkania, te-
lefon, kontakt majlowy. Udział 
jest bezpłatny. Osoby zainte-
resowane mogą zapoznać się 
z regulaminem dostępnym na 
stronie internetowej www.ptsr.
org.pl lub skontaktować się z 
organizatorem telefonicznie: 
(22) 696 57 51. 

 KAROLINA KASPRZAK

Biuro Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych przygotowa-
ło projekt zmian w rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podsta-
wy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rento-
we. 

Chodzi o to, by wyłączyć z 
podstawy wymiaru składek 
środki otrzymywane na reha-
bilitację zawodową, społecz-
ną oraz leczniczą osób niepeł-
nosprawnych, z zakładowe-
go funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (ZFRON) – 
wypłacane przez dysponentów 
ZFRON nie legitymujących się 
statusem zakładu pracy chro-
nionej. 

Zdaniem przedstawicieli 
Biura Pełnomocnika Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych zmiana ta będzie korzyst-
na zarówno dla pracodawców, 

jak i dla osób niepełnospraw-
nych korzystających z ZFRON. 
Wprowadzenie zmiany roz-
porządzenia wymaga jednak 
oszacowania skutków fi nan-
sowych opracowywanej zmia-
ny dla budżetu ZUS. A z tym 
jest kłopot, bo nie dysponują 
taką wiedzą ani Biuro Pełno-
mocnika do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, ani PFRON 
ani ZUS. 

Stąd prośba, by pracodawcy, 
którzy po 1 stycznia 2004 roku 
utracili status zakładu pracy 
chronionej, a nadal podlegają 
ZFRON, o przedstawienie da-
nych, które pozwolą na osza-
cowanie skutków fi nansowych 
zmiany rozporządzenia. Do-
datkowe informacje – w siedzi-
bie Biura Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych, ulica Nowogrodz-
ka 11, 00-513 Warszawa, tele-
fon: (22) 529 06 01 lub (22) 529 
06 00, sekretariat.bon@mpips.
gov.pl awa

Na tradycyjnym spotka-
niu opłatkowym zorga-

nizowanym w Domu Kultury 
„Jagiellonka” na Ratajach w 
Poznaniu zebrali się człon-
kowie Koła nr 54 Polskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów.

Przewodniczący koła Zbi-
gniew Jenek powitał senio-
rów i m.in. prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osie-
dle Młodych” Tadeusza Sta-
chowskiego i odczytał oko-

licznościowy wiersz Mieczy-
sławy Buczkowskiej „Wigilia”. 

Tadeusz Stachowski zło-
żył życzenia zebranym. Prze-
łamano się opłatkiem. Złożo-
no podziękowania darczyń-
com: Radzie Osiedla, „Chacie 
Polskiej” i kwiaciarni „Koloro-
wy sen” na os. Jagiellońskim. 
Dla seniorów wystąpił zespół 
„Inspiro”. Uczestnicy spotka-
nia wspólnie śpiewali kolędy.

ROBERT WRZESIŃSKI

Biuro podpowie 
i pomoże 

Marzenia 
i wyzwania

Spotkanie 
emerytów
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Królowie
cyganki
czarownice 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym Koło w Po-
znaniu 20 lutego zorganizo-
wało karnawałowy bal prze-
bierańców w kolorowo przy-
strojonej sali H. Cegielskiego 
przy ulicy 28 czerwca 1956 r.

Na zabawie spotkali się 
uczestnicy WTZ „Pomost i 
„Przyjaciele”, Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Pogod-
ni” oraz Zastępczego Domu 
Rodzinnego „Nasz Dom”. Do 
wspólnej zabawy organizato-
rzy zaprosili też członków za-
przyjaźnionego Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze 
Razem”.

Blisko setka fantastycznie 
przebranych uczestników ba-
wiła się wyśmienicie. Didżej 
Jacek serwował znane wszyst-
kim przeboje. Szaleństwom 
na parkiecie nie było końca. 
Uczestnicy zabawy zaskoczyli 
organizatorów niesamowitymi 
pomysłami na karnawałowe 
przebrania. Po sali przecha-
dzali się dumni królowie pilno-
wani dyskretnie przez ochro-
niarzy, mafi ozi i postacie z po-
pularnych kreskówek. 

Były księżniczki, czarownice 
i cyganki, pojawiła się też naj-
prawdziwsza panna młoda w 
ślubnej sukni z wiankiem na 
głowie i bukietem kwiatów w 
ręce. Próżno czekała na pana 
młodego, ten nie przybył, zna-
lazła więc pocieszenie w rę-
kach samego kapitana tajem-
niczego statku wycieczkowe-
go, który zakotwiczył na ten 
wieczór gdzieś w okolicy. 

Wszyscy byli pod wrażeniem 
kreatywności przebierańców. 
Były nagrody za najciekawsze 
stroje.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Talent, wrażliwość
i poczucie humoru
Niezapomniane wrażenia, 

pozytywną energię i wy-
jątkowe przesłanie pozosta-
wiła po sobie prezentacja ar-
tystyczna w wykonaniu se-
niorów z Domu Dziennego 
Pobytu „Pogodna jesień” w 
Buku. W piątek 21 lutego w 
Kinie „Wielkopolanin” wysta-
wiono spektakl pod nazwą 
„Kochaj świat, kochaj życie”.

„Szczęście i przyjaźń tkwią 
tam, gdzie ludzie okazują so-
bie serdeczność i wrażliwość, 
a człowiek ma prawo patrzeć 
na drugiego z góry tylko wte-
dy, gdy chce pomóc mu wstać” 
– to jedno z przesłań towarzy-
szących spektaklowi.

W jego przygotowaniu i 
przeprowadzeniu pomógł 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Buku, zaś nad całością czuwa-
ła kierownik Domu Dziennego 
Pobytu „Pogodna jesień” Alicja 
Króliczak. 

Sala widowiskowa była wy-
pełniona po brzegi. Seniorzy z 
dumą i zaangażowaniem re-
cytowali wiersze znanych pol-
skich poetów. Była też inter-
pretacja utworów muzycznych 
oraz przedstawienie teatral-
ne „W poczekalni”, które wzbu-
dziło nie kończące się salwy 
śmiechu.

Na scenie ciągle działo się 
coś innego. Oczekujący na le-
karza po pewnym czasie stra-
cili cierpliwość i czmychnęli 
z poczekalni, ale publiczność 
wprost przeciwnie – została 
w Kinie „Wielkopolanin” do sa-
mego końca. Były brawa, owa-
cje na stojąco i gratulacje za 
profesjonalnie przygotowaną 
inscenizację. 

 KAROLINA KASPRZAK

Recytacja poezji w obecności 
aniołów. 

Rozmowy pacjentów wywołały wiele śmiechu. 

Służba zdrowia – tym razem w odsłonie wokalnej. 

Scenka niosąca przesłanie „Carpe diem”. 
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