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Drodzy!
Trudno uwierzyć, że widzimy się po raz 50! Nie będę ukrywał,
że pracując nad pierwszym numerem WóTeZetu (który nie miał
nawet jeszcze wtedy tytułu), nie przypuszczałem, że zabrnie to
tak daleko. Oczywiście bardzo się z tego faktu cieszę i w głębi
serca życzyłbym sobie (Wam nie mam śmiałości) przynajmniej
drugiej pięćdziesiątki.
Dziękuję czytelnikom i czytelniczkom za cierpliwość oraz chęć
otrzymywania papierowej gazety (co nie jest już dziś przecież
normą) do Waszych ośrodków. Dodam tylko, że nie byłoby to
możliwe bez wsparcia ze strony wydawcy, czyli Stowarzyszenia
Przyjació ł Niewidomych i S łabowidzących, k tóre od 12 lat
podejmuje trud wydawniczy, pozyskuje środki finansowe, żeby nasza gazeta była wciąż
bezpłatna, czuwa nad całą otoczką, która dla Was może nie być widoczna, a bez której
czasopismo nie mogłoby funkcjonować.
Takie chwile to także moment na refleksję dotyczącą ewentualnych zmian w wydawnictwie.
Jasne, nie zawsze i nie każde zmiany są konieczne i potrzebne, ale z drugiej strony dają
możliwość rozwoju. I na pewno w najbliższym czasie je zauważycie.
Poza tym – po prostu wielkie dzięki, że jesteście z nami.
MARCIN HALICKI
REDAKTOR NACZELNY

wydawca Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
redakcja Marcin Halicki, redaktor naczelny, Bartosz Szpurek, zastępca redaktora naczelnego,
Zbigniew Strugała, korespondent
skład i projekt Joanna Kaźmierczak i Mirosław Śmieiński
druk Poligrafia KS, poligrafiaks@interia.pl, Nakład 2400 egz.
kontakt „WóTeZet” Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej
ul. Ognik 20B, 60-386 Poznań, tel./fax: 61 868 84 00, e-mail: redakcja@wotezet.pl
www.wotezet.pl
na okładce Justyna Matysiak, Alexander Mcqueen, cienkopis, papier, 2013
Projekt „WóTeZet-Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej”
jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Out of Time 966

Słysząc o kolejnej imprezie organizowanej w Poznaniu przez
Roots Music Promotion, możemy być pewni, że po raz kolejny
organizator za standard uzna dostępność wydarzenia dla
osób z niepełnosprawnościami. Tak będzie także w tym roku!
WóTeZet marzec 2016

fot. Roots Music Promotion

– impreza dostępna
dla widzów z niepełnosprawnościami!

6
DOSTĘPNA KULTURA

Wydarzenie będzie dostępne dla widzów z różnymi niepełnosprawnościami:
na terenie MTP znajdą się specjalnie przygotowane miejsca parkingowe,
toalety dostępne, na Placu Marka stanie platforma dedykowana osobom
z niepełnosprawnościami. Ważny jest także fakt, że opiekun osoby
z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
wejdzie na imprezę za 1 zł. Serdecznie zapraszamy!

OUT OF TIME 966 to projekt realizowany w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu. Impreza odbywa się 18
czerwca na Targach w Poznaniu. Program wydarzenia oparty jest na dwóch filarach – SYMPHONICAL oraz
PERFORM.
SYMPHONICAL, ekskluzywny koncert Gentlemana w towarzystwie znakomitych gości, Ky-Mani Marleya oraz
Alborosiego, którym potowarzyszy poznańska orkiestra kameralna oraz chór pod batutą Jacka Sykulskiego.
PERFORM, widowisko muzyczne z udziałem reprezentantów lokalnej sceny niezależnej, którzy wspólnie stworzą
unikalną formę artystyczną dedykowaną obchodom.
Zarówno program jak i dobór wykonawców ma podkreślić wielokulturowy charakter imprezy. W OUT OF TIME
zderzają się różnorodne środowiska artystyczne, tworzące wspólne dzieło, którym jest muzyka, mówiąca
o pokoju, problemach współczesnego świata oraz globalnym kryzysie wartości.
Realizatorem projektu jest Poznański Chór Chłopięcy przy współpracy z agencją artystyczną Roots Music
Promotion.
WóTeZet jest patronem medialnym wydarzenia.

RED

OUT OF TIME 966

Data: 18.06.2016
Plac Marka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 / Poznań
Start: godz. 21:00, otwarcie bram: godz. 20:00
Wejście wschodnie
Bilety
Przedsprzedaż na eBilet i w sieci salonów empik
Cena promocyjna: 59 PLN do 22.03 lub do wyczerpania puli,
70 PLN do 31.04, 80 PLN do 17.06, 100 PLN w dniu imprezy
Impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Bilet dla opiekuna 1,00 PLN !!!
Informacje: info@dostepnakultura.pl
WóTeZet marzec 2016
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fot. Roots Music Promotion
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Europejski Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja

– rozpoczął się nabór do
konkursu filmowego AD 2016!

fot. Materiały prasowe organizatora

13. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja zbliża się wielkimi krokami,
zapraszamy zatem do zapoznania się z regulaminem tegorocznego konkursu
filmowego.

Jak co roku, Jur y zł ożone ze znanych twórców filmow ych i reprezentantów środowiska osób
z niepełnosprawnościami dokona wyboru najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego i amatorskiego.
W szczególności zapraszamy wszystkich filmowców-amatorów z niepełnosprawnością do zgłaszania swoich
filmów w kategorii „Film amatorski”.
Regulamin konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie festiwalu.
Warto też wspomnieć o wydawnictwie pofestiwalowym, dokumentującym przebieg XII edycji festiwalu, która
miała miejsce w Koszalinie we wrześniu ub.r. Organizatorzy zapraszają do pobierania elektronicznej wersji
wydawnictwa.
www.integracjatyija.pl
RED
WóTeZet marzec 2016
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Frank Stella

i synagogi dawnej Polski
To tytuł wystawy prac amerykańskiego malarza i grafika prezentowanych
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Ekspozycję
dostosowaną do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących można
zwiedzać do 19 czerwca 2016 r.

Na wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich nie tylko „zobaczymy” niezwykłe prace nowojorskiego
twórcy, ale również poznamy fascynującą historię ich powstania. Po raz pierwszy reliefy z cyklu Polskie
miasteczka (Polish Village series) zostaną zestawione ze źródłami inspiracji Stelli, a więc przedwojennymi
zdjęciami i rysunkami pomiarowymi synagog.
Frank Stella urodził się 12 maja 1936 r. w Malden. Jest pionierem geometrycznego, wyrazistego stylu w sztuce
(ekspresjonizm abstrakcyjny). Od początku lat 60. eksperymentował także z kształtem płócien. Jego prace
wpisują się także w nurt Hard-edge painting.
Zapraszamy na stronę internetową muzeum polin.pl, gdzie znajdziecie wiele interesujących informacji i zaproszeń
na zbliżające się wydarzenia. Większość jest dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
RED
WóTeZet marzec 2016
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Na Górze:

Rzeczywistość
to nie tylko pączki…
Znany naszym czytelnikom zapewne doskonale zespół “Na Górze”
wszedł do studia, gdzie nagrywa zupełnie nowy materiał. Płyta
powinna ukazać się już niedługo. Kiedy? Zależy to także od samych
fanów i fanek zespołu…

fot. Na Górze

WóTeZet marzec 2016
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Teraz mamy zamiar pokazać, że są momenty, gdy jesteśmy
(grzecznie mówiąc) zdenerwowani na pewne sprawy...

Zespół finansuje nagrania w studio samodzielnie. Dlatego tak potrzebne jest wsparcie finansowe - niedługo Na
Górze uruchomią zbiórkę crowdfundingową na jednym z portali spolecznościowych. Dwa lata temu, przy wydawaniu płyty „Samotność” muzycy postąpili podobnie.
– Tym razem każdy darczyńca, który wpłaci minimum 25 zł i poda adres korespondencyjny znajdzie nową płytę
w swojej skrzynce na listy – mówi Wojtek Retz, lider zespołu.
Na Górze sami będą producentami płyty, a wsparciem będzie – tak, jak w poprzednich produkcjach – Lo, dawny
muzyk i przyjaciel zespołu, który obecnie gra w zespole Strachy Na Lachy.
Czego możemy spodziewać się po nowych nagraniach? Zespół pisze o tym w ten sposób:
„Dziś weszliśmy do studia. Nagrywamy nową płytę.
Kolejną, ale nieco inną… jak każda
Przez 20 lat (od 1994 do 2014) pokazywaliśmy, że pomimo niepełnosprawności części muzyków naszej kapeli,
możemy być radośni, żywiołowi i dawać ludziom energię...
Potem (w 2014/2015) zwierzyliśmy się Wam, że oprócz posiadania tej siły (która nadal pozostała), czujemy się
nieraz samotni...
Teraz mamy zamiar pokazać, że są momenty, gdy jesteśmy (grzecznie mówiąc) zdenerwowani na pewne sprawy...
I choć zapewne wielu osobom to się nie spodoba, uważamy, że mamy prawo to powiedzieć.
Bo rzeczywistość niestety nie składa się tylko z pączków...
Nieraz nadchodzi taka CHWILA, że albo się zareaguje, albo będzie się nadal śpiewało o radości ze świadomością,
że zaniechało się możliwości choćby małej - ale jednak istotnej! - reakcji na syf i gnój wyrządzany ludziom (którym
w tej właśnie chwili wcale nie do śmiechu).
Na pewno pojawią się zarzuty do tzw. „pełnosprawnej” części zespołu, że namawia tzw. „niepełnosprawną” część
do wyśpiewywania pewnych radykalnych stwierdzeń...
Ale mamy prostą odpowiedź...
Ta tzw. „niepełnosprawna” część nie jest głupia (jak niektórym się wydaje) i często czuje i rozumie o wiele intensywniej (choć nie zawsze umie to ubrać w słowa) niż „normalna” część zespołu...
Poza tym od wielu lat powtarzamy, że nie jesteśmy zespołem „terapeutycznym”.
Jesteśmy grupą RÓŻNYCH ludzi - ale nie ma tu znaczenia taka, czy siaka sprawność...
Chodzi o NORMALNE spotkanie się różnych osób, które robią to, co je kręci.
Zatem to, co gramy i co śpiewamy jest naszą, WSPÓLNĄ sprawą.
Jeśli się Wam spodoba to, co chcemy Wam na nowej płycie przekazać, to fajnie...
Jeżeli nie, to... też fajnie, bo rozumiemy, że ludzie mają różne poglądy - kwestia tylko w tym, aby się nawzajem nie
napierdalali (właśnie tak to określają ci, którzy potrafią to robić innym).
A! Jeszcze jedno...
Na szczęście nadal też potrafimy zauważać piękno i dobro...
I to też będzie na tej nowej płycie.”
Trzymamy kciuki i nie możemy się doczekać efektu.
Więcej o zespole na nowej stronie http://nagorze.org, zaglądajcie także na facebooka:
www.facebook.com/NaGorze
RED
WóTeZet marzec 2016
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W Ognikowych
pracowniach
Od czasu do czasu wpadamy
do pracowni Warsztatu Terapii
Zajęciowej OGNIK w Poznaniu,
sprawdzić, co w tzw. trawie
piszczy. Okazuje się, że całkiem
sporo! Zresztą sami zobaczcie.
1
2
3
4
5
6
7
8

Izabela Dawczyk, króliczki (zawieszki z filcu),
Pracownia ceramiki
Grażyna Śródecka, kotek, (maskotka z filcu),
Pracownia edukacyjna
Grażyna Królik, miś (maskotka z filcu),
Pracownia edukacyjna
Krzysztof Rotnicki , słoń (malarstwo na szkle),
Pracownia ceramiki
Grażyna Królik, kurka (maskotka z filcu),
Pracownia edukacyjna
Piotr Ścięgaj, misa, (ceramika),
Pracownia ceramiki
Grzegorz Krawczyk, serce w doniczce (materiały
naturalne), Pracownia ogrodniczo-florystyczna
Tadeusz Szwengler, koszyk z uszkami (kosz
ratanowy), Pracownia stolarsko-wikliniarska
WóTeZet marzec 2016
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Wielkopolski
Ośrodek

Ekonomii Społecznej

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej jest
prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych z Poznania nieprzerwanie
od 2010 roku. W chwili obecnej działalność
Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (WRPO 2014+).

fot. Stow. na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

WóTeZet marzec 2016
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fot. Stow. na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Zewnętrzne finansowanie umożliwiło nam przygotowanie szerokiej oferty wsparcia, zarówno finansowego jak
i merytorycznego, dla grup inicjatywnych, chętnych do rozpoczęcia działalności w sektorze ekonomii społecznej
oraz już działających podmiotów ekonomii społecznej – mówi Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Celem zespołu było stworzenie oferty możliwie najpełniej odpowiadającej na
zapotrzebowanie podmiotów ekonomii społecznej. Z Ośrodkiem na stałe współpracują doradcy specjalizujący
się w takich dziedzinach, jak prawo, finanse i rachunkowość czy marketing. Zainteresowani przedstawiciele PES
mogą więc liczyć m.in. na wsparcie badawcze i merytoryczne podczas zakładania przedsiębiorstw społecznych
i ekonomizowania działalności organizacji pozarządowych. Wsparcie merytoryczne uzupełnia wsparcie
finansowe – to bezzwrotne dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Standardowo
już wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w szkoleniach. Ważne będą również działania sieciujące –
w planach między innymi organizacja Wielkopolskich Spotkań Sieciujących podmiotów reintegracyjnych.
Ośrodek działa na terenie subregionu konińskiego i to mieszkańcy subregionu mogą korzystać ze
wsparcia finansowego. Szczęśliwie, pozostałe działania nie mają podobnych ograniczeń terytorialnych.
Z naszej oferty można korzystać nieodpłatnie.
Pełną ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej można znaleźć na stronie internetowej. Zapraszamy
również do kontaktu z naszymi biurami w Koninie i w Poznaniu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – organizacja pozarządowa specjalizująca
się we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej na każdym etapie ich działalności. Misją
Stowarzyszenia jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla istniejących problemów. Stąd
udział w wypracowaniu innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych w tym m.in.
spółdzielni socjalnej dedykowanej osobom z autyzmem czy spółdzielniom socjalnym
zakładanych przy warsztatach terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Siedziba biura: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań, tel.: 61 887-11-66
Filia w Koninie: ul. 3 Maja 26, 62-500 Konin, tel.: 63 245 58 29
biuro@spoldzielnie.org
www.spoldzielnie.org

WóTeZet marzec 2016
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Wycieczka

po złoto!
Za oknem może niezbyt letnia pogoda, ale dlaczego nie wrócić
wspomnieniami do klimatu troszkę bardziej przyjaznego?
Zbyszek Strugała opowiada o bardzo udanej wycieczce.

23 sierpnia 2015r. uczestnicy oraz pracownicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej z Czeszewa, wybrali się na wycieczkę
do Kudowy Zdroju.
Miałem przyjemność uczestniczyć w tej eskapadzie,
co mnie naprawdę bardzo cieszyło, gdyż ze względu
na stan zdrowia mój udział w niej do końca stał pod
znakiem zapytania. W górach byłem już w czerwcu
2008 roku, również w ramach WTZ-tu, ale wtedy
byłem bardziej sprawny. Trochę obawiałem się,
czy dam radę, jako osoba poruszająca się na wózku
jeździć raz w dół, raz w górę, po krętych i nierównych
dróżkach. Jest to nie lada wyzwanie i dobrze o tym
wiedziałem. Jednak, z perspektywy czasu mogę
powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.
Razem z moim opiekunem, panem Mariuszem,
świetnie daliśmy sobie radę!

W POSZUKIWANIU ZŁOTA!
Na wycieczkę wyruszyliśmy, jak zawsze, autokarem.
Pierwszym etapem była Kopalnia Złota w Złotym Stoku.
Zapiski o kopalni i pracach górniczych prawdopodobnie
pochodzą z 1273 r. Wydobywano tu kamienie, z których po specjalnej obróbce otrzymywano złoto przetapiane
na sztabki złota. Była to bardzo ciężka i niebezpieczna praca. Oprócz złota wydobywano także rudę. Kopalnia
przechodziła w tym czasie wzloty i upadki.
Złoto ze Złotego Stoku miało znaczący wpływ na światowy handel, ponieważ ilość wydobywanego złota była
ogromna! W ciągu ponad 700 lat w Złotym Stoku wydobyto ok. 16 ton czystego złota! Trudno to sobie nawet
wyobrazić…
WóTeZet marzec 2016
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Nie mogłem uwierzyć, że do jaskini można wjechać
na wózku! Pierwszy raz w życiu byłem w jaskini
i musze powiedzieć, że była to największa przygoda
w moim życiu.

fot. WTZ w Czeszewie

Po II wojnie światowej Niemcy przekazały kopalnię władzom polskim w stanie nienaruszonym. W roku 1962
z niewyjaśnionych dotąd przyczyn „odgórnym zarządzeniem” zakończono działalność górniczo-hutniczą
w Złotym Stoku.
Ówczesny burmistrz Złotego Stoku, pan Wiktor Lubieniecki, wpadł na pomysł, aby niektóre korytarze udrożnić
i udostępnić dla ruchu turystycznego. Po 5 latach prac przygotowawczych, w maju 1996 roku uruchomiono
podziemną trasę turystyczną Kopalnia Złota. Obecnie znajduje się tam również Muzeum Górnictwa i Hutnictwa
Złota w Złotym Stoku, a kopalnia stała się atrakcją dla zwiedzających. Blisko kopalni znajduje się plac rozrywki,
a tam można nauczyć szukać diamentów oraz innych ciekawostek. Uczestnicy WTZ ochoczo brali udział w tych
atrakcjach, znajdując grudki „złota głupców” (pirytu ). Jednak najciekawsze dla wszystkich było zwiedzanie samej
kopalni złota. Kiedy pokonywaliśmy korytarze i chodniki kopalni byliśmy pod ogromnym wrażeniem! Nigdy nie
byłem w takim miejscu, więc miałem niezłe dreszcze na plechach z wrażenia. Najbardziej zdziwiło mnie, że do
kopalni można było wjechać wózkiem - była naprawdę dostępna! Przesympatyczny przewodnik opowiadał
nam o wszystkim z dużą dozą humoru. Widzieliśmy, jak dawniej pracowali górnicy, jak wygląda ruda złota,
zobaczyliśmy jak wygląda sztabka złota. No, ale jak to bywa w takich kopalniach, nie wszędzie można wjechać
wózkiem, więc kiedy wyszliśmy z kopalni, wszyscy chodzący uczestnicy wraz opiekunami wsiedli do wagoników
kolejki i pojechali zwiedzać inne miejsca kopalni, niedostępne dla wózkowiczów. Pozostała ekipa (w tym ja),
wspólnie z panią kierownik i panią Asią zostaliśmy oczekując powrotu kolejką naszej grupy. W międzyczasie
pani kierownik wpadła na pomysł, aby razem z nami przejechać się kolejką po naszą grupę. Wyobraźcie sobie,
że pani kierownik i pani Asia wsadziły nas do wagonika i to bez wózków?! Byłem zszokowany – jednak dla naszej
pani kierownik nie ma rzeczy niemożliwych! I tak pojechaliśmy kolejką do kopalni po pozostałych uczestników
i opiekunów. Ta przejażdżka była dla nas także wielką przygodą! Gdy już wszyscy się zebraliśmy w jednym miejscu
poszliśmy na obiad i przyszedł czas opuścić Złoty Stok. Złota nie znaleźliśmy, ale wspomnienia zostaną na długo.
Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Wyruszyliśmy w dalszą drogę, tym razem do Kudowy Zdroju, miejsca
naszego zakwaterowania.
Kudowa Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.
Naszą siedzibą był Hotel ,,Adam Spa” - tu spaliśmy, jedliśmy śniadania i kolacje, odpoczywaliśmy i korzystaliśmy
z basenu oraz innych przyjemności. Hotel był przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, była
winda, podjazdy , tak więc nie mieliśmy dużych problemów z poruszaniem się po nim. Po przydzieleniu pokoi
i rozpakowaniu się oraz krótkim odpoczynku, wybraliśmy się na spacer po pięknym Parku Zdrojowym.
Na drugi dzień razem z panem przewodnikiem wybraliśmy się do Czech, aby zwiedzić Skalne Miasto, czyli
Adrszpaskie Skały. Jest to rezerwat przyrody, położony w północnych Czechach. Piękno przyrody w tym miejscu
przeszło moje najśmielsze wyobrażenia! Widziałem przeogromne skały, w niektórych miejscach płynęły strumyki.
Zatrzymaliśmy się przy „Jaskini diabła”, gdzie robiliśmy zdjęcia. Spokojnie - diabła tam nie widziałem .
WóTeZet marzec 2016
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fot. WTZ w Czeszewie

Przepiękne widoki, jakie do tej pory mogłem podziwiać tylko w telewizji, dosłownie zatykały mi dech
w piersiach! Nie zapomnę tego do końca życia. Jak to w górach bywa, nie wszędzie można wózkiem wjechać, więc
ci którzy mogli i czuli się na siłach, udali się z przewodnikiem w wyższe partie gór. Wózkowicze z opiekunami,
po krótkim odpoczynku, powoli wracali z powrotem, mając okazję podziwiać te niezwykłe skały. Na końcu na
kilka minut zatrzymaliśmy się nad pięknym jeziorem otoczonym skałami, ten widok był tak urokliwy, ze trudno
go zapomnieć. Następnie opuściliśmy rezerwat i udaliśmy się w drogę powrotną. Pod wieczór po dobrej kolacji
skorzystaliśmy z basenu, aby się troszkę zrelaksować. Dawno nie korzystałem z basenu, więc byłem pełen
obaw, na szczęście pan Mariusz pomógł mi całe strachy przezwyciężyć. Przy jego pomocy i dzięki asekuracji
pływałem, odpychając się nogami. To było niesamowite! Po wyjściu z basenu poszedłem na masaż wodny.
Kładłem się spać pełen wrażeń, ale, naprawdę, bardzo zrelaksowany.

NAJWIĘKSZA PRZYGODA W MOIM ŻYCIU
Kolejnego dnia wybraliśmy się do Kletna. Tam znajduje się największa atrakcja tamtejszej okolicy - Jaskinia
Niedźwiedzia, która została odkryta w 1966 roku, w 1983r. udostępniono ją dla zwiedzających. Jest to najdłuższa
jaskinia po polskiej stronie Sudetów. Po przybyciu na miejsce i wyjściu z autokaru, w strugach deszczu,
pokonaliśmy niewielki odcinek drogi pod górę, na piechotę. Było to dość trudne, droga była bardzo stroma,
ale jakoś daliśmy radę. Na początku zwiedziliśmy eksponaty w muzeum. Nasza trasa rozpoczęła się od śluzy
wejściowej w Sali Niedźwiedzia chroniącej mikroklimat jaskini przed wpływami z zewnątrz. Trasa liczy około
360 m, czas przejścia trasy wynosi ok. 40-45 minut. W korytarzu stalaktytowym widzieliśmy piękne stalaktyty.
Spływające po nich kropelki wody pokazują, że jaskinia ciągle żyje. A spływająca woda osadza kalcyt tworząc
przepiękne kształty. Widzieliśmy różnokolorowe polewy zawdzięczające swe barwy domieszkom metali
(żelaza, manganu i innych, które występują w jaskini). W jednej z nich ujrzeliśmy zatopionego nietoperza! Usiadł
kiedyś na chwilę i został tam na wieki…
Nieco dalej znajduje się szczelina, gdzie około 13 tysięcy lat temu zaklinował się mały niedźwiadek jaskiniowy
(widać tam jego szkielet). Trasę zakończyliśmy śluzą wyjściową. Razem z nami był przewodnik, który o wszystkim
nam opowiadał. Nie mogłem uwierzyć, że do jaskini można wjechać na wózku! Pierwszy raz w życiu byłem
w jaskini i musze powiedzieć, że była to największa przygoda w moim życiu.
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Po zwiedzeniu Jaskini Niedźwiedziej, wróciliśmy do Kudowy Zdrój, pogoda się poprawiła, więc sprawni uczestnicy
z trzema opiekunami i przewodnikiem wybrali się w góry na punkt widokowy. Aby się tam dostać musieli pokonać
prawie 1000 stopni schodów. Opowiadali potem, że mimo dużego zmęczenia było warto się tam wdrapać
i zobaczyć panoramę miasta i gór. W tym czasie wszyscy, którzy zostali wraz z wózkowiczami zwiedzili Kaplicę
Czaszek. Po wejściu do Kaplicy wysłuchaliśmy opowieści o niej wygłoszonej przez siostrę zakonną. Kaplica
Czaszek to wspólny wielki grobowiec ofiar wojen śląskich z lat 1740-1742 i 1744-1745, a także chorób zakaźnych
z wieku XVIII. Ściany i sufit kaplicy są wyłożone 3 tysiącami czaszek i kości ludzkich. Pod podłogą spoczywa
dalsze kilkadziesiąt tysięcy szczątków ludzi. Kaplica została zbudowana w roku 1776 przez księdza Wacława
Tomaszka. Budowa kaplicy, zbieranie szczątków, dezynfekcja i impregnacja, a także układanie szczątków zajęły
osiem lat. To miejsce zrobiło na mnie duże wrażenie, nie tylko dlatego, że jestem osobą wierzącą, ale też ze
względu na wyjątkową historię tego miejsca. Dzień zakończył się dla mnie ponowną wieczorną wizytą na basenie
oraz w saunie, w której byłem pierwszy raz w życiu.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do wrocławskiego Nowego Zoo. W Zoo zwiedziliśmy Afrykarium, w którym jeszcze nie
byliśmy, a gdzie można podziwiać wszystko, co związane jest z Czarnym Lądem. Bardzo podobały mi się gigantyczne
akwaria, gdzie królowały tropikalne ryby i zwierzęta. Najwspanialszy był wielki tunel pod wodą, gdzie poczułem się jak
nurek pływający w oceanie pod wodą. Stamtąd udaliśmy się w drogę powrotną do domu. I tak się skończyła wycieczka
pełna przygód, niesamowitych wrażeń i pięknych widoków!
Chciałbym serdecznie podziękować w swoim imieniu oraz pozostałych uczestników naszym opiekunom, którzy byli razem
z nami. Panie Mariuszu, dziękuję za opiekę, pomoc i „naukę pływania” w basenie!
ZBYSZEK STRUGAŁA
WTZ CZESZEWO
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Kobieta

zawsze pozostanie kobietą
Międzynarodowy Dzień Kobiet zawsze skłania do
pochylenia się nad sytuacją niepełnosprawnych
przedstawicielek płci pięknej.

Nie chciałabym się licytować, która płeć w obliczu niepełnosprawności mierzy się z większym wyzwaniem.
Przejście do pełnienia kluczowych ról w społeczeństwie wydaje się tak samo trudne dla dorastającego człowieka,
niezależnie od dodatkowych okoliczności. Nie da się jednak ukryć, że kobiety, jako płeć słabsza są często obiektem
mniej empatycznego traktowania.
Doprawdy, pół biedy, jeśli obok osoby potrzebującej jest zawsze opiekun, gotowy przypilnować interesów osoby
poruszającej się na wózku, szczególnie, kiedy nie może tego zrobić sama. Coraz częstsze są jednak sytuacje,
w których dorosłej, niepełnosprawnej kobiety nie traktuje się, jako jednostki równorzędnej tylko i wyłącznie
ze względu na niepełnosprawność. Nagminne jest zwracanie się do niej per „ty”, lub też założenie, że nie jest
ona stroną w sprawie. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się również w gronie najbliższej rodziny, której ciężko jest
zmierzyć się z dorastaniem kobiety. Pojawia się lęk, czy znajdzie ona życiowego partnera (w domyśle opiekuna),
czy zdoła założyć rodzinę i kiedykolwiek poradzić sobie z rolą matki, jeśli taka myśl w ogóle przemknie komuś
przez głowę. W przypadku innych typów niepełnosprawności, lęki te są zindywidualizowane. Szczególnie na tym
tle odznaczają się dysfunkcje intelektualne, w niektórych przypadkach wiążąca się z ubezwłasnowolnieniem.
Takich dylematów, zależnie od wieku i poziomu funkcjonowania, rodzi się całe mnóstwo.
Również na tle pięknych, młodych i zgrabnych niepełnosprawna kobieta nie wydaje się „towarem zbyt chodliwym”.
Wszelkie wysiłki zmierzające do oswojenia wózka, białej laski, czy innych znaków rozpoznawczych w świadomości
społecznej dotychczas spełzają na niczym. Iluzja pryska podczas pierwszej lepszej konfrontacji z rzeczywistością;
choćby kontaktu z lekarzem ginekologiem. W społeczeństwie pokutuje przesąd, że taka kobieta nie ma prawa
być atrakcyjna. Obserwując wybory Miss Polski na Wózku, organizowane przez Fundację Jedyna Taka - czy
rzeczywiście?
Wybory Miss Polski na Wózku to nie jedyna inicjatywa adresowana do niepełnosprawnych kobiet. Coraz
większą popularność zyskuje Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, który jest organizowany od czternastu
lat przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.”
pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone
jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, m.in. na rzecz osób
niepełnosprawnych. W ubiegłym roku odbyły się wojewódzkie edycje oraz ogólnopolski finał. W Wielkopolsce
organizacji konkursu patronowało Biuro Poselskie Bożeny Szydłowskiej. Jest to znaczący krok w kierunku
uhonorowania kobiet, których wkład w historię ludzkości jest niemniej istotny. Trzymam kciuki za to, by z roku na
rok sytuacja zmieniała się tylko na lepsze. Przecież dobrze być kobietą.
WERONIKA MIKSZA
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Nasza Galeria
Jesteśmy szczęśliwi, że właśnie w jubileuszowej, 50 Naszej
Galerii możemy zamieścić prace Justyny Matysiak, artystki
wyjątkowej.

Pani Justyna mieszka z rodziną w Przeźmierowie,
niedaleko Poznania. Zaczęła tworzyć w Warsztatach
Terapii Zajęciowej „Krzemień”. W 2007 roku otrzymała
Grand Prix INSITA, przyznane w ramach 8 Triennale
sztuki art brut/outsider art przez Słowacką Galerię
Narodową w Bratysławie. Z tego okresu pochodzą
prace o zawężonej gamie kolorystycznej, od złotych
do ciemnych brązów, szarości, zieleni; przedstawiające
głównie architekturę, zwierzęta a także pierwsze typy
postaci ludzkich.

WYBRANE WYSTAWY
INDYWIDUALNE
–
–
–
–

–

Będę Lalką Barbie! Jestem! Ja! Justyna M.!,
Galeria „tak”, Poznań, 2011
Justyna Matysiak, Galeria Hamer, Amsterdam, 2011
Justyna Matysiak, Instytut Polski, Praga, 2010
Justyna Matysiak, 9th Triennial of Self-Taught,
Outsider, Art Brut INSITA 2010, Słowacka Galeria
Narodowa, Bratysława, 2010
Vivat Insita! Justyna Matysiak, Muzeum Śląskie,
Katowice, 2009-10
Po drugiej stronie lustra, Galerie d’Art Naif,
Kraków, 2007

Od 2008 roku artystka zaczę ła także tworzyć –
w Otwartej Pracowni Galerii „tak”, gdzie tworzy do dziś.
Tu powstały pierwsze, wielkoformatowe, wielobarwne
prace, które prezentuje wystawa i katalog CZARNE
SERCE. Są to głównie rysunki przedstawiające postaci WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE
kobiece, zdradzające fascynację modą i okolone –
Utopię Waszą Utopię!, Galeria „tak”, Poznań, 2015
autoreferencyjnym tekstem.
–
Piękno w pakiecie x 3, Galeria ArtBrut, Wrocław, 2014
–
Kurnik, Galeria AlerGia, Poznań, 2014
J . M . t w o r z y p r a ce p r z y u ż yc i u c i e n ko p i s ó w, –
2x2 Forum, Outsider Art Fair, Kunsthaus Kannen
pisaków, czy brokatowych, żelowych długopisów.
Outsider Art Museum, Munster, 2013
W ostatnim okresie ar tystka zaczę ła tworzyć –
Les saints de l’art polonaise, Creation Franche
także rysunki przedstawiające pożądane przez
Museum, Begles, 2013
nią przedmioty: torebka, buty, wachlarz, perfumy –
Hostia we flaszce, Art en Marge, Bruksela, 2013
i inne. Przedstawieniom tym zawsze towarzyszy –
Mental Contur, Art in Box Gallery, Praga, 2013
tautologiczny podpis.
–
Takie bajery to niech se mówi Marii Wnęk a nie mi,
Galeria „tak”, Poznań, 2013
Prace J.M. znajdują się w wielu międzynarodowych
kolekcjach, m.in.: w Creation Franche Museum Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu materiału
w Begles/Bordeaux we Francji, w Słowackiej Galerii Małgorzacie Szaefer z Galerii TAK w Poznaniu.
Narodowej w Bratysławie, The Museum of Everything
w Londynie, w Muzeum Sztuki Współczesnej
www.galeriatak.pion.pl
w Olomoucku, Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie, Muzeum Śląskim w Katowicach,
Etnograficznym Muzeum

Opisy prac z Naszej Galerii:
1. Estem Justyna smutna, 2015
2. Obieta ukochana, 2014
3. Blondynki tańczą, 2010

w Krakowie i wielu kolekcjach prywatnych m.in.
w kolekcji Leszka Macaka w Krakowie.

4. Ja Gosia szaefer, przyjaciółka, 2014
5. Ungaro, 2008
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