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Jakże szybko minęły dwa miesiące
od poprzedniego numeru „WóTeZetu – wiosna w pełni. Maj i czerwiec
to tradycyjnie miesiące obfitujące
w różnego rodzaju pikniki, plenery,
wyjazdy integracyjne, zawody sportowe, olimpiady… Tak jest w większości placówek na terenie kraju.
Uczestnicy zajęć w WTZ,ŚDS cieszą
się na te wiosenno/letnie wyjazdy
jak mało kto.
Cieszył się z tego także Damian
Łyskawiński, na co dzień uczęszczający na zajęcia w WTZ „Ognik”
w Poznaniu. Niestety, odszedł od
nas po ciężkiej chorobie 13 kwietnia, w drugi dzień świąt Wielkiej
Nocy. Mimo, że wszyscy wiedzieli,
że Damian zmaga się z ciężką chorobą, nie dopuszczaliśmy do siebie
myśli, że może Go zabraknąć. A
jednak… Był facetem niełatwym
w kontakcie, trudno było z Nim
pracować – często zdenerwowany,
niechętny do pracy, nietrudno było
wyprowadzić Go z równowagi .
Jednak, gdy ktoś potrafił do niego
dotrzeć, trochę „oswoić” z Jego specyficznym zachowaniem, okazywał
się fajnym podopiecznym, lubiącym
się śmiać, pomocnym dla innych,
mniej sprawnych koleżanek i kolegów. Lubiłem do Damiana zwracać
się per PRZYJACIELU – On również
czasem odwzajemniał się tym określeniem. Nie jest łatwo pisać o Nim
w czasie przeszłym. Na pewno pozostaną w mojej pamięci te wspaniałe
chwile, które wspólnie przeżywaliśmy. Czasem życie wydaje się takie
niesprawiedliwe…

Damian Łyskawiński (1979– 2009)

tekst Marcin Halicki

GALA MAGAZYNU

„WYZWANIE”

Wyróżnieni przez kapitułę niepełnosprawni Wielkopolanie

21 marca br. w studio TVP Poznań odbyła się uroczysta gala wieńcząca jubileuszowy, XV plebiscyt telewizyjnego programu „Wyzwanie” na Człowieka Roku
2008 wśród Osób Niepełnosprawnych w Wielkopolsce
oraz Człowieka Wielkiego Serca 2008, działającego na
rzecz osób niepełnosprawnych. Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze naszego czasopisma, jedną
z wyróżnionych osób w kategorii „Człowiek Roku 2008
wśród Osób Niepełnosprawnych” został nasz redakcyjny kolega Zbyszek Strugała.
Gala w poznańskiej telewizji miała bardzo uroczysty
charakter, czemu nie można się dziwić, przecież to XV
edycja plebiscytu, którego pierwszym laureatem, dokładnie 15 lat temu był nieżyjący już, niestety, Edward
Niemczyk. Przez te wszystkie lata „Wyzwanie” było jedynym programem telewizyjnym w Wielkopolsce, którego tematyka związana była (i jest) z osobami niepełnosprawnymi. Ekipa realizująca program, pod wodzą

niestrudzonej Róży Wojty, do której później dołączyła
Katarzyna Nowacka-Kmita, prezentowała ich dokonania i sukcesy, opisywała problemy, pomagała najbardziej potrzebującym. O sile mediów, zwłaszcza telewizji,
nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego należy się cieszyć, że „Wyzwanie” nadal, co dwa tygodnie, przyciągają przed telewizory tysiące osób niepełnosprawnych
z Wielkopolski.
W imieniu wszystkich czytelników twórcom programu
składamy serdeczne podziękowania za mijające 15 lat
programu, jednocześnie życząc kolejnych 15, a może
i więcej  dla dobra osób niepełnosprawnych.
Zbyszkowi Strugale gratulujemy tego niebagatelnego
wyróżnienia – Zbyszku, jesteśmy z Ciebie dumni!
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PIKNIK INTEGRACYJNY
W JASZKOWIE

Piknik w 2008 roku

3 czerwca 2009 odbędzie się już siódma edycja sportowo-rekreacyjnej - Pikniku Integracyjnego w Jaszkowie. Na Piknik zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłe
niepełnosprawne, wolontariuszy oraz opiekunów. Jest
to największe i jedyne tego typu spotkanie integracyjne
w województwie wielkopolskim, które stało się już tradycyjnym miejscem spotkań osób niepełnosprawnych
z całego regionu.
Piknik jak co roku odbędzie się w Centrum Hippiki
w Jaszkowie, w terminie 3 czerwca 2009 r. Spotkanie
rozpocznie się o g. 10.00 a zakończy o 17.00.
W programie pikniku znajdą się::

• Występy Zespołu Muzycznego, który towarzyszy
uczestnikom podczas całej imprezy

• 10 punktowy – tor przeszkód z konkurencjami spor•
•
•

towymi typu: badminton, rzut podkową, odbijanie
piłek różnej wielkości, slalom między tyczkami itp.
Jazdy konne i jazdy bryczką
Rejs stateczkiem po Warcie
Skoki na powietrznych urządzeniach typu zamek
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Rejs statkiem należy do największych atrakcji pikniku w Jaszkowie

• Posiłek regeneracyjny – grochówka wojskowa,
drożdżówki
W tym roku część rekreacyjna ubarwią zawody konne
Olimpiad Specjalnych Polska, w ramach tego wydarzenia uczestnicy Pikniku będą mogli kibicować swoim
kolegom. Uczestnikom zapewnione zostanie zaplecze
sanitarne i medyczne.
Jak co roku jako organizatorzy chcemy zapewnić najbardziej potrzebującym osobom dojazd na miejsce Pikniku i z powrotem wynajmując 4 autokary.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do dnia 25
maja 2009 na formularzu dostępnym na stronie:
www.wifoon.pl, drogą mailową lub faxem na adres:
Wielkopolskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych
Os. Wł. Jagiełły 3,
60-688 Poznań
fax 061 825 96 97,
e-mail: biuro@wifoon.pl

tekst Lucyna Rajewicz

SZTUKA WOLONTARIATU

Uczestnicy grupy projektowej

Dnia 28 marca 2009r. w Liceum Ogólnokształcącym
im. Św. Marii Magdaleny przez grupę projektową słuchaczy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych
został zrealizowany projekt socjalny „Sztuka-Wolontariatu”.
Ideą przedsięwzięcia było promowanie wolontariatu
wśród młodych ludzi. Projekt został połączony z wystawą prac wykonanych przez podopiecznych z ośrodków
współpracujących z grupą projektową.
Do realizacji przedsięwzięcia potrzebne było wsparcie instytucji, które poszukują wolontariuszy, wśród
nich znalazł się Środowiskowy dom Samopomocy oraz
Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik”.

Placówki udostępniły słuchaczom prace podopiecznych
oraz sprzęt, który bardzo pomógł w wykonaniu projektu.
Zainteresowanie przedsięwzięciem było bardzo duże,
stąd nadzieja, iż wiele młodych ludzi chętnych do bezinteresownej pomocy, skontaktuje się z placówkami,
które grupa projektowa miała przyjemność promować,
i zasili ich kadrę.
Z podziękowaniami za współpracę
Lucyna Rajewicz
Grupa Projektowa „Sztuka-Wolontariatu”
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tekst Marcin Halicki

OBYWATELSKI
POZNAŃ

BEZ ROZBRATU NIE ISTNIEJE

Poniżej
artykuł,
który dotyczy miejsca
szczególnego
na mapie Poznania– skłotu Rozbrat,
goszczącego wielokrotnie osoby niepełnosprawne, ich
opiekunów, rodziców, terapeutów.
Miejsca uznawanego przez wielu za enklawę wolności. Także dla osób niepełnosprawnych.
Niestety, nad Rozbratem wisi widmo likwidacji, teren na którym dzieją się rzeczy zmieniające poznańską
rzeczywistość stał się przedmiotem
licytacji. Wszystko powinno wyjaśnić się w przeciągu kilku miesięcy – redakcja „WóTeZetu” trzyma
kciuki za pomyślny dla skłotersów
i osób związanych z Rozbratem
przebieg wydarzeń..
„Nie, nie zgodzę się na to!” – jak
zwykle pryncypialnie i tonem nie
znoszącym sprzeciwu wypowiedział się Andrzej Skałaski na wieść
o trudnej sytuacji poznańskiego
Rozbratu i możliwości, w krótkiej
perspektywie czasu, likwidacji tego
miejsca na mapie Poznania. Dla Andrzeja, niepełnosprawnego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej
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„Ognik” w Poznaniu, którego pasją
jest ceramika oraz malarstwo i rysunek, skłot to miejsce wyjątkowe
– tutaj kilka lat temu miał swoją
wystawę autorską. Przeżywa ją
zresztą do dziś, z dumą prezentując
plakat zapraszający na wernisaż.
Podobnie reaguje na wieść o kłopotach Rozbratu, inny uczestnik WTZ
Ognik, Jacek Jurga, który w towarzystwie Grażyny Śródeckiej, swojej koleżanki z zespołu muzycznego
„Przystań” wystąpił na skłocie z 3
– godzinnym „recitalem”, w trakcie
którego z rozbratową ekipą bratali
się rodzice niepełnosprawnych artystów. Choć jeszcze kilka dni wcześniej byli przerażeni wizją występu
ich dorosłych dzieci w „siedlisku
anarchistów i punkowców” (to jedno z mniej niecenzuralnych określeń, jakimi wtedy się posługiwali).
Czy tego typu wydarzenia, z takimi
artystami, miały szansę zaistnieć
w innych, nastawionych na działania kulturalne miejscach naszego miasta? Oczywiście, że nie. Jak
trudno dotrzeć ze sztuką tworzoną
przez niepełnosprawnego artystę ba! - artystę z niepełnosprawnością
intelektualną, zespołem Downa,

itp., do różnych galerii, sal koncertowych, wiedzą przede wszystkim
osoby na co dzień pracujące z niepełnosprawnymi, choćby w ośrodkach terapii zajęciowej. Oczywiście, są pewne jaskółki na niebie,
zapowiadające zmianę (choćby
corocznie organizowane w Teatrze
Nowym Teatracje, czy działalność
Galerii Tak), jednak to Rozbrat był
(i miejmy nadzieję, że jeszcze długo
będzie) miejscem dającym artyście
nieograniczoną wolność prezentacji twórczości, której próżno szukać w Poznaniu. Zgodnie z zasadą
DIY (Do It Yourself – Zrób To Sam),
chcesz zorganizować wystawę, koncert czy inne wydarzenie kulturalne – zorganizuj je sam. Nieważne,
że jesteś niepełnosprawny, biały czy
różowy.
Miałem przyjemność kilka razy organizować na poznańskim skłocie
koncerty niesamowitego zespołu– „Na Górze”, w składzie którego występują pełnosprawni artyści
(m.in. muzycy popularnej grupy
„Strachy na Lachy”) oraz niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Rzadkowie, niedaleko

Koncert zespołu „Na Górze” na sklocie18.11.2006

Chodzieży. Trudno opisać atmosferę
tych koncertów – pełna sala, wspaniała zabawa, żadnych negatywnych emocji, świetny kontakt publiki z zespołem. Adam Kwiatkowski,
wokalista i prawdziwy showman
grupy czuje się na „spłocie” (tak o
nim mówi) jak w domu i zawsze
z wielką chęcią tu wraca.
Opisywane szeroko spotkanie
Prezydenta Frankiewicza z mieszkańcami skłotu, mieszczącego się
przy ul. Pułaskiego 21 a, mogło
dać nadzieję, że jest wola dyskusji
i satysfakcjonującego obie strony
zakończenia sprawy. Jednak słowa
jednego z wysokich urzędników
Miasta Poznania nie pozostawiają
raczej wątpliwości – nie wyobraża
on sobie funkcjonowania Rozbratu
w dotychczasowej formie, w tym

miejscu. Takie jest stanowisko
władz Poznania, być może osobiście
Maciej Frankiewicz ma trochę odmienne zdanie, ale nie ma ono tutaj
wielkiego znaczenia. Jednak wielkie znaczenie ma fakt, że być może,
za jakiś czas Poznań straci miejsce,
które go odróżnia od innych polskich ,a nawet europejskich miast.
Nie za bardzo wierzę, że po przenosinach w inne miejsce Poznania
(jestem ciekawy o jakiej działce dla
skłotersów mówi Wiceprezydent, bo
znając problemy lokalowe poznańskich organizacji pozarządowych,
trudno już teraz uwierzyć w te zapowiedzi) uda się utrzymać, czy
odtworzyć klimat stworzony przy
Pułaskiego, choć mam nadzieję, że
się mylę.
Chciałbym myśleć o Poznaniu jako

obywatelskim mieście, świadomych
mieszkańców, w którym decyzje dotyczące ludzi tu żyjących podejmowane są przez osoby o otwartych
umysłach. Niestety, sytuacja Rozbratu nie pozwala mi tak myśleć.
Czy interes ekonomiczny zawsze
musi brać górę nad społecznym?
w Poznaniu, zdaje się, jest to pytanie coraz bardziej retoryczne… Tej
naszej, poznańskiej samorządności,
brania sprawy w swoje ręce też nie
za bardzo widać. Problemy skłotu
znane były szeroko pojętej opinii
publicznej od dawna (media przypominają o tym dość często). Ile
poznańskich organizacji pozarządowych podjęło jakiekolwiek działania solidaryzujące z walczącym
o przetrwanie Rozbratem? Kieruję
te zarzuty także w swoją stronę…
Jednak teraz, kiedy ważą się decyzje dotyczące przyszłości Rozbratu,
nasz głos, poznańskich organizacji
pozarządowych, jest szczególnie
ważny. Niech ten list będzie dobrym
tego początkiem.
Rozbrat zostaje!
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tekst Zbigniew Strugała

ŚNIADANIE
WIELKANOCNE

Witamy w Czeszewie

Co zając nam zostawił...?

9 kwietnia w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Czeszewie wszyscy uczestnicy i kadra pracownica zasiedli do wspólnego śniadania wielkanocnego, które tak,
jak co roku odbyło się w pracowni gospodarstwa domowego. Na to uroczyste śniadanie został zaproszony proboszcz czeszewskiej parafii ks. Mirosław Stawicki. Gdy
już wszyscy zasiedli na swoich miejscach przy świątecznym stole, pani Kierownik złożyła wszystkim życzenia,
a ksiądz poprowadził modlitwę. Następnie wszyscy
zabrali się do skosztowania pysznych potraw przygo-
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Na czeszewskim szlaku

Wspólne Śniadanie Wielkanocne

towanych przez uczestników pracowni gospodarstwa
domowego wraz z terapeutą p. Tomkiem Prusakiem. Na
stole znalazły się między innymi: jajka, kiełbasa, mięso
w galarecie, chleb, a także baka i ciastka. Na końcu okazało się, że przyszedł do nas zając, który zostawił nam
paczki w krzakach nad Wartą! Ale najciekawsze było to,
że trzeba było te paczki znaleźć! Dla wielu z nas była to
niezła zabawa! Spryciarz z tego zająca! Było to już nasze
szóste wspólne śniadanie wielkanocne.

BIURO BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY

WIFOON

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu poznańskich organizacji pozarządowych, zajmujących się
osobami potrzebującymi i niepełnosprawnymi Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
utworzyło Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób
Niepełnosprawnych.
Usługi Biura skierowane są do osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Udzielane
są porady z takich dziedzin jak: prawo pracy, prawo
cywilne, prawo administracyjne i prawo zabezpieczeń
społecznych. Istnieje również możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych.
Radca prawny nie pełni jednak funkcji pełnomocnika
procesowego.
Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie. w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych
konsultacji odpowiedzi udzielane są w terminie 21 dni.

Biuro WIFOON na Os. Jagiełły w Poznaniu

Prosimy o telefoniczne zapisyw biurze WIFOON
pon., śr., czw., pt w godz. 8.00–16.00 i wtorek
10.00–18.00.
Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych

Najczęściej pojawiające się problemy i zapytania umieszczane będą na naszej stronie internetowej www.wifoon.
pl w zakładce Biuro Porad Prawnych. Tam też możecie
Państwo znaleźć wiele cennych informacji dotyczących
zagadnień prawnych z jakimi styka się osoba niepełnosprawna.

dla Osób Niepełnosprawnych

Biuro czynne jest codziennie od Poniedziałku do Piątku.

Serdecznie zachęcamy do korzystania
z naszych usług!

mieści się na:
Os. Wł. Jagiełły 3
tel.: 061 823 47 91, fax 061 825 96 97.
e-mail: prawo@wifoon.pl; biuro@wifoon.pl.

Radca prawny pełni dyżury we wtorki od godz. 15:00
do godz. 18:00 oraz w czwartki od godz. 13:00 do godz.
16:00. Na porady można umawiać się telefonicznie, listownie oraz mailowo. Tą drogą można również kierować zapytania prawne do radcy prawnego.
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tekst Łucja Cofta

RENIOZOFIA
O systemie filozoficznym Renaty Chwiłkowskiej– trzydziestoletniej uczestniczki WTZ „Przylesie”– powstał przed chwilą długi artykuł.
I wylądował w koszu.
Chcąc potraktować poważnie intuicjonizm, subiektywizm, bezczas, sensualizm czy pragmatyzm przyświecające reniozofii, łatwo zamknąć
niezwykłą otwartość poznawczo-artystyczną
Renaty w szufladach pojęć.
Do druku zostaną więc oddane jej myśli i rysunki pozbawione cudzych interpretacji i odniesień.
Niech każdy znajduje je sam, tak jak Renata
rzeczywistość.
Renata na zajęciach w pracowni ceramiki

„Zachowuj się,
bo Gwiazdor Ci
po d…. da!”
Wąchając kolczyk:
„Ładnie pachnie.
Czerwono.”

„Erka jedzie.
Erka tu przyjedzie.
Będą bandaże.”

10
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„Jak przyjdzie czas, to będzie czas.”

„Ci… pies śpi.”

„Nie po to klej, żeby go jeść.
Trzeba posmarować klejem…”
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TURNIEJ PIŁKI KOPANEJ OŚRODKÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W POZNANIU

Tradycją stają się czerwcowe Turniej Piłki Kopanej,
rozgrywane na ul. Ognik w Poznaniu. Także w tym
roku Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących przygotowało jubileuszową, V już edycję
rozgrywek piłkarskich, których głównymi aktorami
są uczestnicy ośrodków terapii zajęciowej z Poznania i okolic, która odbędzie się 8 czerwca 2009 roku,
w godzinach: 9.30– 14.30 na boisku przy ul. Ognik 20
w Poznaniu. Termin zgłoszeń chętnych drużyn mija 2
czerwca – obok prezentujemy regulamin turnieju.
						
Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych
i Słabowidzących
ul. Ognik 20 B
60-386 Poznań
z dopiskiem „Turniej piłkarski”
faxem na numer 61 8688 400, lub e-mailem:
spnis@o2.pl
2. Drużyny występujące na boisku mogą liczyć 5 zawodników
w polu + bramkarz (6 osób);
3. Liczba rezerwowych zawodników jest ograniczona– max.
2 osoby;
4. Poszczególne spotkania trwają 2 x 7 min.;

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w IV
Integracyjnym Turnieju Piłki Kopanej, który odbędzie się 08 czerwca 2009 r., w godzinach: 9.30–
14.30 na boisku betonowym przy ul. Ognik 20
w Poznaniu.
Zbiórka drużyn o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ognik 20 B w Poznaniu.
Termin zgłoszeń zespołów mija we wtorek, 2 czerwca
2009 r. Po zakończeniu turnieju i wręczeniu nagród odbędzie się poczęstunek dla uczestników turnieju i przybyłych gości.

5. W zespołach reprezentujących poszczególne ośrodki może
występować 1 osoba (opiekun/wolontariusz/terapeuta,
itp.)
6. Każda drużyna powinna występować w jednolitych strojach
sportowych i obuwiu halowym;

Regulamin turnieju:
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nadesłanie
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia udziału
w turnieju do dnia 2 czerwca 2009 r. pocztą na adres:
Tak grano w poprzednim turnieju rozegranym w 2008 roku. Jak będzie w tym roku?
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7. Losowanie drużyn grających ze sobą poszczególne mecze
odbędzie się 15 min. przed rozpoczęciem turnieju;
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania finałowego,
o końcowym wyniku zdecyduje seria rzutów karnych;
9. Terapeuta nie może:
- strzelać bramek
- prowadzić piłki dłużej niż 3 kroki
- być bramkarzem w swojej drużynie
- uniemożliwiać strzelenia bramek przeciwnikom
10. Zawodnicy przebywający na boisku mogą wymieniać się
z rezerwowymi w każdej chwili;
11. Wybijanie piłki z autu odbywa się poprzez kopnięcie spoza
boiska;
12. Faule, wykroczenia oraz używanie przez zawodników słów
powszechnie uważanych za wulgarne będzie surowo karane
przez sędziów prowadzących mecze;
13. Drużyny zapewniają sobie koce do siedzenia, zapewniamy
napoje chłodzące;
14. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodnikom
biorącym udział w turnieju;
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO rozpoczęło prace nad projektem „Wsparcie Osób
z Autyzmem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6.
Projekt ma charakter pilotażowy i prowadzony będzie
do 28 lutego 2010 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 9 Partnerami – organizacjami zrzeszonymi
w Porozumieniu Autyzm-Polska, w tym Stowarzyszeniem ProFUTURO.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna
i zawodowa osób z autyzmem oraz wypracowanie na
tej podstawie Koncepcji Systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem.
Osoby uczestniczące w projekcie uzyskają diagnozę pod
kątem kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz
stopnia samodzielności, a także uczestniczyć będą w zajęciach indywidualnych lub grupowych.
W związku z tym Stowarzyszenie ProFUTURO szuka do
projektu osób w wieku od 16 lat z autyzmem, Zespołem
Aspergera lub całościowym zaburzeniem rozwoju, które
posiadają orzeczenie o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności.
Zgłoszenia będą przyjmowane:

• osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 9-12,
ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań;

• listownie: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Au-

rozgrywek;
16. Wszelkie zapytania w związku z turniejem, prosimy
kierować do Kingi Pawłowskiej lub Moniki Głogowskiej,
tel: 0 61 8688 400,
e-mail: spnis@o2.pl.
						

FUTURO

•
•

tyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82,
60-569 Poznań;
e-mailowo: profuturo@poczta.onet.pl, stowarzyszenieprofuturo1@wp.pl;
telefonicznie: 0/61 843 40 38 – proszę pozostawić
wiadomość na automatycznej sekretarce – imię
nazwisko, numer telefonu oraz informację, że wiadomość dotyczy projektu „Wsparcie Osób z Autyzmem”.
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tekst Zbigniew Strugała

MÓJ NAJWAŻNIEJSZY
DZIEŃ W 2008 r.

Legitymacja prasowa Zbyszka Strugały

WARTO WALCZYĆ O MARZENIA
Kiedy w 2004 roku zapisałem się na korespondencyjny kurs dziennikarski, a nawet jeszcze wcześniej - kiedy
zacząłem pisać do warsztatowej gazetki w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Czeszewie - nie myślałam o tym, że
kiedykolwiek otrzymam legitymację dziennikarską i że
odbędzie się to w tak niezwykły i uroczysty sposób na V
Spotkaniach Ośrodków Terapii Zajęciowej.
Na uroczystość, która odbyła się po raz piąty 13 listopada 2008 r. w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaproszono uczestników, rodziców,
opiekunów, terapeutów i wolontariuszy z ośrodków terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski. Na to spotkanie
wyruszyliśmy z Czeszewa w ośmioosobowym składzie:
Urszula Remisz– kierownik WTZ w Czeszewie, Marta
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Mrozińska-Pawlak– terapeutka oraz uczestnicy WTZ:
Renata Popis, Beata Michalak, Darek Dankowski, Krzysiu Wlekliński, Romek Stopa. Byłem także ja, pełen
emocji.
Po przybyciu na miejsce zajęliśmy miejsca na Sali i rozpoczęła się uroczystość. Pan Marcin Halicki, redaktor
naczelny magazynu WóTeZet, powitał wszystkich gorąco. w spotkaniu, głos zabrała także Pani Danuta Rominiecka-Gromniak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących. Swoim występem spotkanie uświetniła niesamowita grupa wokalno-instrumentalna „Nieustraszeni Pogromcy Łez”, która działa
przy Stowarzyszeniu. A potem nastąpił moment, na
który czekałem wraz z przyjaciółmi z WTZ w Czeszewie-otrzymałem legitymację prasową magazynu WóTeZet, którego jego reporterem przy WTZ Czeszewo. Nie
da się opisać uczuć, które mną targały, gdy Marcin Ha-

Nasz dziennikarz w trakcie uroczystości w Kolegium Rungego

licki wymienił moje nazwisko i poprosił mnie na scenę.
z wzruszenia o mało się nie rozpłakałem! Legitymację
prasową wręczyła mi Danuta Ruminiecka- Gromniak
Emocje sprawiły, że nie pamiętam tego, co się wtedy
wokół mnie działo, nie mogłem mówić. w tym momencie chciałbym bardzo podziękować pani Urszuli Remisz,
kierownik czeszewskiego WTZ-tu, za to, że w moim
imieniu powiedziała wszystko to, czego ja nie mogłem.
Uroczystość zakończyła się występem gościa specjalnego-grupy „Czesław Śpiewa”. Zwiedziliśmy także jubileuszową wystawę zdjęć i prac uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Ognik” z Poznania z okazji 10-lecia
działalności tej placówki.
Kiedy zaczynałem pracę w warsztatową gazetce Radość,
kiedy podjąłem naukę na kursie dziennikarskim, a potem na kursie psychologii, gdy zaczynałem kontakty
z różnymi czasopismami i gazetami dla osób niepełno-

sprawnych, nigdy nie myślałem, że zostanę posiadaczem legitymacji prasowej. Na początku była to tylko
zabawa, która rozwinęła się w prawdziwą pasję. Na początku ze względu na moją niepełnosprawność pisałem
używając palca jednej ręki i nosa. Teraz, gdy mój stan
zdrowia znacznie się pogorszył piszę dotykając klawiszy
tylko nosem. To bardzo wydłuża moją pracę, ale z pewnością nie zrezygnuję z pisania. Bo wiem, że warto walczyć o swoje marzenia mimo wszelkich przeciwności.
Dziękuję organizatorom za to niezwykłe i wzruszające
dla mnie spotkanie. Swoje podziękowania kieruję także do pani Urszuli Remisz za umożliwienie mi udziału
w tym spotkaniu, a także do wszystkich pracowników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie – to dzięki ich
pracy mogłem przeżyć te wspaniałe, niezapomniane dla
mnie chwile.
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LISTY DO „WÓTEZETU”
Redakcja „WóTeZetu” otrzymała bardzo miły list
z Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Kole
PSOUU w Słupsku. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!
„Cieszymy się, że istnieje pismo wspierające naszą działalność,
gdzie możemy się dzielić wspólnymi pomysłami, rozwiązaniami, ale też i problemami. Ponadto taka inicjatywa pozwala
naszym uczestnikom postrzegać świat w szerszej perspektywie,
pokazując, iż w Polsce mieszka wiele osób z niepełnosprawnością. Czasem spotykają się z takimi samymi barierami, czasem
te trudności są zupełnie odmienne. To im daje nowe możliwości

Zajęcia w pracowni rękodzieła

rozwoju.
Nasi uczestnicy po przeczytaniu Waszego magazynu wyrazili chęć zaprezentowania naszego WTZ na łamach „WóTeZetu”. Samodzielnie opracowali krótki opis naszego ośrodka oraz
opisali swoje odczucia dotyczące WTZ. Do całości załączamy
kilka zdjęć z życia Warsztatu.”
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupsku
mgr Iwona Grota

Zajęciasportowe w Zespole Szkół Medycznych

Uczestnicy: od lewej Adam,Marcin,Ania,Agnieszka;
na Regatach Osób Niepełnosprawnych w Pucku
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NASZA GALERIA
Prace plastyczne wykonane przez klubowiczów ŚDS „Zielone Centrum” w Poznaniu, w pracowni plastycznej pod kierunkiem Elżbiety Krupińskiej.

Dorota Konarzewska „Taniec”

Dorota Konarzewska „Droga”

Ewa Kosmowska „ Portret”

Elżbieta Juskowiak „Pajęczyna”

Ewa Wojciechowska „Bez tytułu”

Grażyna Wiśniewski „Park”
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Justyna Matysiak „Postać”

