Podróże...

Ciekawość
jest pierwszym krokiem
do spotkania z drugim człowiekiem,
poznania jego marzeń, pragnień, sukcesów.
Być może lektura tego tomiku sprawi,
że nasze „wielkie” problemy
zobaczymy w innym świetle,
w innej perspektywie.
Bądźmy ciekawi.
Czytajmy ten tomik dla siebie,
ale przede wszystkim dla jego autorów.
Spełnijmy ich marzenia,
pozwólmy się zabrać w ich bliskie i dalekie podróże.
Spotykajmy się ...

Ewa i Marek Pruchniewscy
Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882)
”Statki, które mijają się nocą,
w przelocie do siebie coś mówią.
Daleki znak, syreny zew,
co znów w ciemnościach się gubią.
Tak i my w życiu oceanie
mówimy, a ktoś nas słyszy...”
Tłumaczenie: Zofia Chądzyńska

Okładka: Letni bukiet
Autor: Michał Duszyński
Specjalny Ośrodek-Szkolno
Wychowawczy w Mosinie

Prace zamieszczone w zbiorze zostały nadesłane na
tegoroczny Zlot Talentów—w kategorii Letni bukiet.
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DorotaLisiecka
DomPomocyMaltańskiejwPuszczykowie
Podróż moich marzeń spełniła się w tym roku.
Właśnie niedawno wróciłam z Dźwirzyna.
Dom wczasowy nazywał się Gród Piastów.
Pojechałatamcałamojarodzina:rodziceLech
i Mirosława oraz moi bracia Wojciech i Jan.
Zbyszekoczywiścieteżbyłznami,alewnaszych sercach. Ciocia Danka, ciocia Ala, kuzynostwoAgnieszkaiMarcinSówkazsynkiem
Leonem.Byłonaprawdęfajnie.
Chciałabymjeździćzcałąrodzinącorokunad
morze.

Agnieszka Michalska

KatarzynaBłoniewska
DomPomocyMaltańskiejwPuszczykowie
Jestjużwieczór,zbliżasięporasnu,leczzanim
zasnę odmawiam modlitwę, a potem marzę.
Zamykamoczyiwidzętocobymchciałaaby
sięspełniło.Odwielulatmammarzenia,które
mogłybysięspełnić,wiecczekamnaichzrealizowanie. Wierzę głęboko w sercu, że kiedyś
sięspełnią.Pierwszetotakie,żebymojarodzinazawszebyłazdrowa,niezaznałanigdygłodu,żebybyliszczęśliwi,zawszerazem wdobrych i złych momentach. Marzę, żebyśmy się
nieoddalaliodsiebie.Drugietakiemarzenieto
szczęśliwyświat.Bezprzemocyibiedy.Każdy
jest syty i napojony. Ludzie sonie pomagają,
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wszyscy są równi. Nie ma biednych i bogatych. Dzieci są szczęśliwe, nikt im krydy nie
czyni.Tyleszczęściadookołaażwsercumnie
radość ogarnia. Ludzie podają sobie dłonie i
uśmiechem witają , rozmawiają. Chciałbym,
aby nie było ludzi chorych a tylko w pełni
zdrowi. Zwierzęta są traktowane z czułością i
majądobrąopiekę.Woddalisłyszęszumwody w górze ptaki wyśpiewują pieśń o radosnym świecie. Słońce nam ogrzewa całą kulę
ziemskąanocąksiężyczamiastlampoświetla
namdrogi.Czytoniezbytpiękne,oczymmarzę? Nie! Bo moje osobiste marzenie się nie
spełniło i nigdy nie spełni. Cieszę się tym, co
mam i nie wymagam od życia wiele. Najważniejszejestdlamniebyinnymspełniałysięich
marzenia.Pamiętajcie,żemarzeniasięspełniająimocnomusiciewniewierzyć.

Dariusz Karpiński
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Matylda Grząślewicz

MagdalenaZgoła
DomPomocyMaltańskiejwPuszczykowie
OdkiedyobejrzałamfilmoJaponiiijejkulturzeorazludziach,którzymieszkająwtymkraju, zapragnęłam pojechać do tego kraju. Ludzie tam bardzo się różnią od nasjest też tam
innakultura.OglądającfilmyoJaponiiwidzimy piękne budowle , niespotykane u nas w
kraju są tak pięknie rzeźbione. .Ile wysiłku i
pracy włożyli ludzie którzy je budowali przy
tym musieli być bardzo mądrzy i pracowici .
Mają też cudowne ogrody w których każdy
człowiek może poczuć wewnętrzny spokój i
relaks, przechodząc się po nich . Ludzie są
bardzospokojni,uśmiechająsiędosiebie.Podobają mi się gejsze bo mają bardzo barwne
przepięknestrojeiporuszająsięztakągracjąi
lekkością,wyglądająjakchodzącelalki.Mają bardzo dziwne pismo,takie malownicze , a
trudne dla nas . wszystko jest tam inne, odmienneiintrygujące.chciałabymchoćrazpojechaćizobaczyćtonawłasneoczy.wiemże
nie wszystko jest tak piękne jak pokazują filmy ,ale u nas . Może kiedyś odwiedzę ten
dziwnyalepięknykraj.
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LidiaKrystkowiak
DomPomocyMaltańskiejwPuszczykowie
Miałam marzenie...Chciałam spędzić wakacje
nad morzem. Uwielbiam spacery, wycieczki;
pamiętamrejsstatkiem.Fajnebyłybydyskoteki, ognisko i pieczenie kiełbasek. Chciałbym
jeszcze raz zobaczyć morze, opalać się, widziećzachódsłońca.Mojewakacjeniespełnią
sięniestetywtymrokubomamiezaczęłodokuczać zdrowie. Być może wyjedziemy w
przyszłymroku.

Anna Włodarek

HonorataŁąkowska
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Chciałabym kiedyś polecieć w kosmos.
Chciałabym zobaczyć gwiazdy i jak tam jest
wkosmosie.
Aleniewiemczymojemarzeniekiedyśsięw
moimżyciuspełni.
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MarcinSkibiński
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Kiedyś pojechaliśmy z klasą do Zakopanego
podróż była długa ale przyjemna, graliśmy w
różne gry. Droga przebiegła bez problemów,
dużo się śmialiśmy, kiedy dojechaliśmy na
miejsceczekałnanasprzewodnik,któryopowiadałnamociekawychmiejscach.Robiliśmy
zdjęcia, lepiliśmy bałwany  i zrobiliśmy konkurs na największego. Po konkursie poszliśmy
przejechaćsięwyciągiembardzotrzęsłoibyło
bardzowysoko.Następnegodniazwiedziliśmy
skocznię i spróbowaliśmy oscypka, potem
zwiedziliśmy kościół, sklepy, szkołę i oczywiścieweszliśmynagórę.Widokzniejbyłoszałamiający. Wszystko inne zdawałosię być takiemałe.Jakschodziliśmyzniejczekałnanas
autobus. Wszyscy podziękowaliśmy za mile
spędzonyczas.Jakjechaliśmyzpowrotemdo
domów całą drogę opowiadaliśmy sobie co
namsięnajbardziejpodobało.Jakbyliśmyjuż
w domach rodzice z zaciekawieniem słuchali
co robiliśmy i zwiedzaliśmy na wycieczce do
Zakopanego.

Ewa Kwiatkowska
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Elżbieta Wiśniewska

KarinaKominek
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Ojejkujakjachciałabymspędzićwakacjew
siodle!Ojjakietobybyłowspaniałe,nawetw
ogólebrakujemisłów.Ajakjatosobiewyobrażam? Otóż wyobrażam to sobie tak: Po
pierwszebudzęsięinojestpięknapogoda,po
drugie myję się, ubieram, jem śniadanie, myję
zębyipakujęsiędonaszegosamochoduiwyjedziemy do tego ośrodka. Potem, ojejku jak
tam jest fajnie, po pierwsze spotykam swoją
kochanąprzyjaciółkęKasię,którazarezerwowała mi, tu miejsce obok siebie w pokoju. Potemjedziemy,wszyscyoglądaćnaszychbohaterów,czylipierwszestadonaszychkoni.Ijakietobyłobywspaniałeuczuciezobaczyćte
wszystkiewspaniałerumakipasącesięnaobczyźnie i takie, ładne tęsą. Potem my wróciliśmy do naszego obozu. I wezwano nas na
obiad,naktórymbył:ryżzsosem,marchewka
zgroszkiem,pysznasurówka,mięsosmażonei
wspaniałykompotzjabłek.Apowypoczęciu,
po obiedzie odbyła się nasza pierwsza przejażdżka. Moja największym jest żebym była
zabawaiżebymmogłasobietaknamalujejechaćtokjakinnijudzie.
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AgataRybicka
WTZim.L.GrajkawSwarzędzu
Kasia, 20-paroletnia dziewczyna o smukłej
budowie ciała, blond włosach i brązowych
oczachwyróżniałasięniezwykłymhartemducha i uporem w dążeniu do celu. Od dziecka
borykała się z różnego rodzaju problemami
zdrowotnymi. Pewnej nocy wraz ze swoim
partneremwyruszyłanaspotkaniekuniezwykłejprzygodzie.Przemierzającpusteulicemiastadotarlinalotnisko.Przedichoczymaukazał
sięwielki„metalowybłękitnyptak”zogromnymi niebieskimi skrzydłami. Mieli wzbić się w
powietrze by spełnić swe marzenie o podróży
do Anglii. Choć lot byłdługi i męczący Kasia
byłabardzopodekscytowana.Poprzylociena
miejsce i przespaniu kilku godzin, zjedli na
śniadanie pyszne londyńskie tosty. Następnie
zaczęli zwiedzanie. Zobaczyli szereg przepięknych zabytków. Swoje oczy mogli nacieszyćoglądającm.in.PałacBuckingham.Choć
byłtylkowzasięgujejwzrokuczułajakbybyła w środku i w długiej białej sukni tańczyła
walca z ukochanym. Dni mijały szybko na relaksie i podziwianiu Londynu. Kupowali pa-

Małgorzata Mruk
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miątki i robili zdjęcia. Ukochany robił jej niezwykłeprezentykażdegodnia.Razemwybrali
się poza stolice w romantyczną podróż statkiem,gdzieprzyświetlegwiazdimuzycetańczyli walca. Byli też w siódmym niebie gdy
moglioddaćsięswoimpasjom-jeździekonnej
i wyścigom samochodowym. Po długich miesiącachspędzonychnaleczeniuwreszciemogła odetchnąć z ulgą śmiejąc się do łez. Niestety czas radości minął szybko i trzeba było
wracać.

Weronika Szulc

EwaKwiatkowska
WTZPawełekwOwińskach
Dnia 11 sierpnia wyruszyłam sama w podróż
marzeń,leciałamrakietąnaodległąplanetę,o
nazwieGainathos.Przypominaonanaszą,ale
jest okrągła, ma trzy kontynenty i pięć wysp:
wodną,ognistą,zieloną,księżycowa,orazróżową,naktórejsąminerały.NaGainathoswidziałampięknezielonedolinyorazwielkiewarzywa i owoce, które są w stanie wyżywić
wszystkich mieszkańców. Spotkałam zwierzęta,któresątylkowlegendach:Pegaza,Gryfa
czy Sfinksa, stado jednorożców które biegało
podużychkwiatach,atakżeogromnegoczar-
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no-różowegomotyla.Statkiempopłynęłamna
kontynent,naktórymznajdujesięMiastoŚwiątyń.Każdazeświątyńjestdomemdlajednegobóstwa z Miasta Światyń, po lewej stronie są
świątynie poświęcone bogom, a po prawej
boginiom, a na środku miasta jest ogromna
świątynia poświęcona Matce Bogów. Gainathosianiesąbardzomiliiżyczliwi,chętnienawzajemsobiepomagają,dbająoswojąplanete, powietrze i woda są bardzo czyste, a na
Gainathosierządysprawujecesarzowa,która
dbaoswójnaród.Niektóre
domysązrobionezgliny,wmieściesądomyz
białegomarmuru.Dowiedzałamsiębardzodużo o tej planecie od jej mieskzańców, którzy
chętnie mnie oprowadzali i służyli pomocą.
Gainathos jest dla mnie ciekawym i tajemniczym miejscem, choć żałuje, że nie odwiedziłamcałejtejplanety.Zesobązabrałamwspaniałe widoki i wspomienia z tego cudownego
miejsca. Niestety planeta ta istnieje tylko w
marzeniach, może podczas kolejnego snu uda
misiętamponowniedotrzeć.

Joanna Kierzek
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Kornel Klorek

AnnaDudziak
WTZPromykwKonarzewie
Mojapodróżmarzeń,topodróżdokrajuAzteków – Meksyku. Wyobraźnia podpowiada mi
wspaniałe krajobrazy gór Sierra Madre, słonecznychplażAcapulcoiogromnegomiasta–
Meksyku.Częstowyobrażamsobietowszystko wieczorem, przed zaśnięciem...stoję wtedy
na szczycie góry wdychając głęboko górskie
powietrze...albo...wsiadamdozielonejtaksówki, żeby przejechać się ulicami Meksyku, po
drodze próbuję tortilli i tacos...zatrzymuję się
przy kościele, aby pomodlić się do Matki BoskiejLaVirgendeGuadalupe...inieprzeszkadzaminawetkilometrowykorekiunoszącysię
namiastemsmog…Myślę,żemogłabymzobaczyć także dżunglę amazońską i posłuchać
szumuzapierającegodechwpiersiachwodospadu...przezszumwodospadopowiadahistoriejakiedziałysiękiedyś...oniezwykłym,starożytnymmieścieTenochtitlan,wsamymśrodku dżungli, w którym tętniło życie i rozwijała
sięwspaniałacywilizacjaikulturadoczasuaż
nie podbili go Hiszpanie...o święcie zmarłych,
w którym śmierć odbierana jest wesoło, Meksykaniewierzążeduszezmarłychprzychodzą
doichdomusięnajeść,dlategotegodnia,zo-
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stawiająnanocstółnakrytyjedzeniem...aduszom małych dzieci, dodatkowo zostawiają
słodycze… Ciekawą sprawą jest też „piniata”
czyli rozbijanie przez dzieci w dniu urodzin
wielkiego,zawieszonegonadziemiąbalonaze
słodyczami...Dziękiwyobraźnimogęprzenieść
sięwtewszystkiemiejsca...ispotkaćpapugi...
QUEVIVAMEXICO

Kinga Wujec

WioletaKosmacz
WTZPromykwKonarzewie
Bardzo pragnę pojechać do Afryki, zwiedzić
tenpięknyCzarnyLąd…Pogłaskaćżyrafęoraz
słonia, najeść się bananów, zjeść orzecha kokosowego…Chciałabympołożyćsiępodpalmą,posłuchaćśpiewuptaków,któretamżyją...
Zjeść kilka ziarenek kakaowca... Chciałabym
poznać żyjących tam ludzi, ich obyczaje, religię,kulturę...Chciałabymposłuchaćtejpięknej
afrykańskiej muzyki… Moim kolejnym marzeniemjestto,abypołożyćsiępodegipskąpiramidą,pogłaskaćlwaiwielbłąda,pójśćnaSaharę… Chciałabym dotknąć drzewa figowe-
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go… Chciałabym zjeść ogromne strusie jajko
oraz wypić mleko kokosowe... Chciałabym
poznaćopowieścimieszkańcówtamtychrejonóworazzrobićsobiekilkazdjęć,abymócje
wysłać donaszego pięknego kraju, anastępnie opublikować to wszystko w czasopiśmie
opisującym takie wspaniałe wydarzenia...
Chciałabymteżudzielićkilkuwywiadóworaz
opowiedzieć swoją historię jakiemuś pisarzowi,żebymogłapowstaćjakaśpięknaksiążka,
którąkażdybychętnieczytał...Albochciałabym nakręcić na podstawie tej książki film
przygodowy, który też miałby dużą popularność...zarobiłabym dużo pieniędzy i byłabym
bardzo sławna... Dzwoniłyby ciągle telefony,
nawetotrzymywałabymlistyzróżnymipropozycjami dotyczącymi opisów całego mojego
pobytuwAfryce:).

Maciej Borowczyk
Łukasz Brzycki
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MichałSzymanowicz
WTZPromykwKonarzewiefiliaOtusz
Odpółrokunależędoparafialnejwspólnoty,o
nazwie Przymierze Miłosierdzia. Wspólnota ta
składasięzgrupymłodychludzi,zktórymisię
zaprzyjaźniłem i spotykam się z nimi co tydzień.Pomimożesątozdroweipełnosprawne
osoby, to czuję się wśród nich bardzo dobrze.
Mianowicie przebywając w ich obecności,
bardzoczęstoudajęmisięzapomniećotym,że
choruję na epilepsję, a nawet wyobrażam sobieżejestemw100%zdrowy.Touczuciesprawiamiwielkąradość.Popółrocznejprzynależności do Przymierza Miłosierdzia, dowiedziałemsiężeuczestnicynaszejwspólnotyorganizują wyjazd na dwudniowe rekolekcje do
Warszawy. Bardzo ucieszyłem się na wiadomość o tym wyjeździe i od razu się na niego
zapisałem. Aby móc wyjechać napotkałem
kilkaprzeszkódzwiązanychzmoimzdrowiem.
Jednakudałomisiępokonaćwszystkieteproblemy i po krótkim czasie byłem gotowy do
wyjazdu. Dzień przed wyjazdem gdy już
wszystko miałem spakowane, postanowiłem
wcześniepołożyćsięspać,gdyżwyjazdzBukubyłjużo3:45.Mimotegożewłóżkuleża-

Agnieszka Soporowska
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łem już o wczesnej porze, to emocje nie pozwalały mi zasnąć, aż do północy. Następnie
jużok.2:00mójprzyjacielzadzwoniłdomnie
żeladamomentbędzieumnienakawie.Itak
sięstało.Następniepowypiciukawyudaliśmy
się na miejsce skąd był planowany wyjazd.
Okazałosię,żeautokarjużczekałnawszystkich.Pochwili,gdykażdysiedziałjużnaswoim miejscu, wyruszyliśmy w czterogodzinną
trasę. Podróż, w czasie której modliliśmy się i
rozmawialiśmy minęła nam szybko i przyjemnie.Jawmiędzyczasieczytałempismoświęte,achwilamizdarzałomisięprzysypiać.Następnie ani się obejrzałem, a byliśmy w Warszawie. Gdy dotarliśmy na miejsce, wszyscy
udaliśmysiędoszkołypodstawowejnakonferencję,którąprowadziłbrazylijskizakonnik,o.
Antonello. Konferencja tak bardzo mnie zafascynowała,żenawetniezauważyłemżetrwałaonaprawiecałydzień.Pokonferencjiudaliśmy się na mszę św. Następnie wróciliśmy z
powrotem do szkoły, gdzie nocowaliśmy na
materacach w szkolnym korytarzu. Na drugi
dzieńwszyscyspotkaliśmysięnakolejnejkonferencji, którą prowadził o. Enrique. Ta konferencjatrwałakrócejniżpoprzednia,gdyżtylko
do13:30.Poobiedzieudaliśmysiędokościoła
namszęśw.Pomszywszyscyudaliśmysiędo
autokaru, a następnie wyruszyliśmy w drogę
powrotną, którą wśród przyjaciół także przeżyłem bardzo miło. Dopiero po powrocie do
domuuświadomiłemsobieżewłaśnietenwyjazddoWarszawybyłpodróżąmoichmarzeń,
która w pewien sposób zmieniła we mnie podejściedożyciamojegoiinnych.
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Konkurs literacki:
Moje
najważniejsze
życiowe
osiągnięcie
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HannaSiąkowska
DomPomocyMaltańskiejwPuszczykowie
Moje najważniejsze osiągnięcie życiowe to
ukończenie szkoły zawodowej. W szkole było
mi ciężko, miałam trudności z nauką, z czytaniem i pisaniem. Ale przez trzy lata musiałam
dawaćsobiejakośradę.Owielelepiejwspominampraktykizawodowe,uczyłamsięogrodnictwa.Lubiłamsiaćisadzić.Napoczątkubyłomitrudnoznaleźćkolegówikoleżanki,późniejpoznawałamichcorazlepiej.Choćnigdy
nie pracowałam, cieszę się, że zdobyłam zawód.Terazcodziennieprzyjeżdżamnazajęcia
doPuszczykowairazporazmojeumiejętności
ogrodniczeunassięprzydają.

Jan Lis

HonorataŁąkowska
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Kiedyś gdy nikogo nie było w domu zrobiłam
sama kolację, gdy rodzice przyszli do domu z
kościoła ucieszyli się z tego, że zrobiłam
smaczną kolację. Pokroiłam sama chleb maszynką,zrobiłampysznąsałatkę,nalałamherbatęwkubki,nakryłamsamaobrus.
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DariaGołębiewska
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Moimosiągnięciemjestnapisaniepiosenki:
Hejmojeżyciejesttutajnajważniejszehejmój
światjestnajtuzawszejakmanaimięgdyna
niebiejestonPanNaszjestzawszewesołyktórypojadędalekonanaszświatcudsięstał.
KarinaKominek
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Moim największym życiowym osiągnięciem
było ukończenie szkoły baletowej. Dlaczego?
Bo to był bardzo ciężki owoc do zgryzienia.
Chodziło mi o te wszystkie lekcja tańca i o te
godziny pełne potu i strasznych męczarni.
Zwłaszczawmaturalnejklasie.Ojejkujakieto
było strasznie męczące, te godziny w kółko
tegosamego.Iwreszciesamdzieńdyplomuite
nerwy, które były tak ogromne, że w ogóle
brak mi słów. Dobrze że to wszystko się ok.
skończyło no i że już było po wszystkim. Największąprzyjemnościąbyłoodebraniedyplomuzrąknaszejwspaniałejpanidyrektor.
PaulinaPawlik
ŚrodowiskowyDomSamopomocywKórniku
Mojenajwiększeosiągnięciato:
-plastyczne-malowanie
-jauratowałampieska
-wygrałamnagrodępierwszemiejscezgliny
-pierwszekurki,
-mojeosiągnięcietojakcośwygramfajnego
-miłetojestmojeosiągnięcie
-pomogękomuś–fajniepomogę
-wygrałampaletkamiwlotki
-rowerem jechałam nie wywaliłam się na
szczęście
-kupiłamwszystkimlody.
Wszystkotojestmojeosiągnięcie.Koniec.
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MichałOgoniak
WTZim.L.GrajkawSwarzędzu
Moją życiowym pasją jest śpiew. Początkowo
śpiewałemtylkowzespolenaszegoWarsztatu
TerapiiZajęciowejwSwarzędzu.Jednakpięć
lat temu na potrzeby konkursu muzycznego
spróbowałemwystępusolowego.Niezapomnę
stresu jaki towarzyszył mi przed wejściem na
scenę. Gdy tylko takty piosenki zaczęły płynąć napięcie mięśniowe odpuściło i wykonałemutwórnapełnymluzie.Odtejchwiliwiem,
że można zrobić wszystko jeśli się tylko chce,
nawet pomimo niepełnosprawności. Teraz bez
obaw i z radością śpiewam solo przy każdej
przydarzającej się okazji, na konkursach czy
poprostusamdlasiebie.Wartomiećmarzenia,
bomarzeniasądospełnienia.

Sebastian Zwiernik

JoannaSapała
WTZPromykwKonarzewie
04.08.2013 byłam na koncercie Patrycji Markowskiej i było to naprawdę super przeżycie.
Dlaczego uważam to wydarzenie za moje życiowe osiągnięcie? Ponieważ jestem osobą
bardzo nieśmiałą i myślałam, że na tym koncercie też tak będzie... Ale było zupełnie na
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odwrót. W utworach Patrycji to mi się najbardziejpodoba,żetamuzykajestbliskamojemu
życiu,jestotymjakieżyciewogólenaprawdę
jest. Zdaniem innych ta muzyka otworzyła
mnienaświatiludzi.Kiedysięnadtymzastawaniem,wydajemisię,żecośwtymjest.Moje
zainteresowanietąmuzykozaczęłosięodpłyty, którą dostałam od siostry.Przesłuchałam tę
pytęistraszniemisięspodobała.Apotemteż
piosenkarkazbiegiemczasu.Pomysłbyudać
się na koncert Patrycji narodził się podczas
spacerunaplaczabaw.Popowrociedodomu
zajrzałam do Internetu. Cały problem był w
tym,żebyznaleźćkoncertgdzieśblisko.Iwłaściwie tego się najbardziej bałam. Ale jak się
późniejokazałobyłnawyciągnięcieręki.Uradowana wykrzyknęłam do siostry:
„Widziałaś?” I tak właśnie to się zaczęło. Na
koncert pojechałam z siostrą i bratem, szwagrem i siostrzeńcem. Sam koncert był ekstra
bombowy. Patrycja umie, że tak powiem, porwaćpubliczność.Potrafidaćczadu.Bardzomi
siępodobało.Pokoncerciespotkałamsięzpiosenkarką i było todla mnie olbrzymim zaskoczeniem,żetakigestzrobiławmoimkierunku.
To był szok. Słowo, byłam tam i dałam czadu
razemzmojąulubionąpiosenkarką.
MichałSzymanowicz
WTZPromykwKonarzewiefiliawOtuszu
Gdy jako dziecko uczęszczałem do szkoły
podstawowejnaukanieszłaminajlepiej.Było
tak gdyż uważałem, że nauka wcale nie jest
najważniejsza. Najważniejsi byli dla mnie koledzy,piłka,rower,itp.Najlepszymokresemw
moimżyciubyłykażdewakacje.Itakbyło,aż
do1997r.Wtedytowłaśnieuległemciężkiemu
wypadkowi. Po wypadku zapadłem w 3miesięczną śpiączkę. Gdy się wybudziłem z
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tego najdłuższego w moim życiu snu, badało
mnie wielu specjalistów. Między innymi badał
mnie także psycholog, który stwierdził, że
umiem liczyć tylko do dwudziestu i dużo faktów z mojego życia pozapominałem. Jednak
mimowszystkoomoichkolegach,piłcerowerze,itp.,jakośniezapomniałem.Bardzochciałemwrócićdotakiegożyciajakieprowadziłem
dotychczas. Niestety moja niepełnosprawność
mijużnatoniepozwalała.Wtedymojebeztroskieżycienadszedłczaszakończyć.Musiałem
częściowo ograniczyć kontakty z moimi kolegamiikoleżankamizklasy,gdyżnaukęzacząłem kontynuować rok później. Dlatego 7 i 8
klasęskończyłemindywidualnie.Niewiemczy
to dlatego że indywidualnie, czy dlatego że
byłem zmuszony siedzieć w domu i się uczyć.
Mimo wszystko szkołę podstawową skończyłemzbardzodobrymiwynikami.DlategozdecydowałemsiękontynuowaćnaukęwLiceum
Ogólnokształcącym, które znajdowało się w
CentrumKształceniaiRehabilitacjiweWrocławiu. Musiałem zamieszkać w internacie, który
znajdowałsięnaterenietejsamejplacówki,w
którejsięuczyłem.Naukawliceumszłamiraz
lepiejrazgorzej.Chybajakkażdyuczeńnajbardziejcieszyłemsięnawakacje.Poczterech
latachnauki,nadszedłczaskiedyjaimoiprzyjacielebawiliśmysięnastudniówce.Następnie
nadszedłokreszdawaniamatur.Janiestetyze
względówzdrowotnychniezdawałemegzaminu dojrzałości. Mimo wszystko otrzymałem
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.Towydarzenie,byłomoimnajważniejszym życiowym osiągnięciem. Natomiast lata
szkolnewspominambardzodobrze.
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WirginiaKaźmierska
WTZPromykwKonarzewiefiliawOtuszu
Moim marzeniem było zostać wolontariuszką.
Marzenia się spełniają, ponieważ jestem tego
przykładem.Bardzosięcieszęztego,żepomagamstarszymludziom.Wwolnymczasiechodzędoludzi,którzysąchorzyipotrzebująpomocy.Jestmibardzomiło,żemogęrobićdobre
uczynkidlatego,żewidzęwstarszychludziach
uśmiechnatwarzy,którzymogąporozmawiać
i opowiedzieć o swoim życiu. Dwa lata temu
zapoznałamstarsząkobietęwpodeszłymwieku,którachorowałanastwardnienierozsiane.
Zaprzyjaźniłam się z nią i zbliżyłyśmy się do
siebie.Opowiadałyśmysobieróżnehistorie.W
bardzoładnąpogodęchodziłyśmydoogrodu,
gdziebyłodużokwiatów,drzew,świeciłosłońceorazszeleściłlekkiwiatrićwierkałyptaki.
Niestety pewnego dnia starsza Pani zmarła.
Zapamiętałam ją jako pogodną, roześmianą i
otwartą osobę. Zostały wspomnienia oraz
wspólnezdjęcie.Bardzosięcieszę,żemogęo
tym napisać ponieważ mogę pobudzić wspomnieniaiczujesięwtedydużolepiej.Mamteż
nadzieję, że takich wolontariuszek jak ja będziecorazwięcej.Kiedyśnadejdzietakiczas,
kiedy to my będziemy ich potrzebować, bo
przecieżnigdyniewiemyconaswżyciuczeka.Terazcieszmysiężyciem!
MateuszSzymański
WTZStowarzyszeniaRoktarwBaranowie
Moim największym osiągnięciem życiowym
jestgranienaradiu.Podłączaćumiem,umiem
grać na komputerze i lubię słuchać Fasolek.
Słucham też czasem kolęd, ale to nie zawsze,
nazimęsą.Jakjestburzatowtedywyłączam,
bojakbywalnęłowradiotobymniemiałradia.Pioruntojesttakiecośconiemogępowie-
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dzieć. Radio mam takie małe, ma przedłużacz
dopodłączenia,kasetyzArkąNoego,zkolędamiiRadioZłotePrzeboje.Czasamiśpiewam
popolsku,poangielsku,różnetakie.Sestacje
ustawiam zawsze takim pokrętłem kręcę w
prawo zawsze. Radia słucham sam w kuchni.
Rano o 9 radio na msze ustawiam. Radio ma
jeszcze płyty. Lubię se grać zespół taki który
lubię, Budka Suflera i różne piosenki. Otwieramklapkę,wkładam,zamykamigra.Słucha
teżmojasiostraimojamama.Czasamitańczę
kaczuszki. Jak dokręcę dokońca w prawo to
wtedy musze wyłączyć. Wyciągam wtyczkę i
wtedykończęgrać.Itochybawszystko.
PiotrIwański
WTZStowarzyszeniaRoktarwBaranowie
Wcześniej byłem w Ogniku, w końcu trafiłem
doRoktaru,gdziemisięspodobałoijestemaż
dodzisiaj.Tunawarsztatachuczęsięwięcej.
Pomagająmiwniektórychrzeczachterapeuci,
zrozumiećjaksobieporadzićwżyciu.Pokonuję
razem z nimi różne życiowe przeszkody. Choć
czasamiwiem,żetebarieryniesądopokonania, chciałbym walczyć i je pokonać. Naukę
poruszaniasiępowarsztatachrozpocząłemod
trafianiadotoalety.Choćbyłotobardzotrudne,wierzyłemżedamradętozrobić.Byłemtak
zdeterminowany, aż pewnego dnia, terapeuci
zaproponowali bym poruszał się jedną ręką
trzymającsięściany.Powielumiesiącachudałosięwypracowaćwspólnymisiłamitechnikę
bym trafiał do toalety. Nawet czasem biegam
prostodotoalety,choćbywa,żejaksięzkimś
zagadamtonieudamisiętrafić.Jestemztego
bardzozadowolony,żeniemuszęwykorzystywaćinnych,bojużumiemtrafiać.Rzadziejwołam kogoś o pomoc. Raczej wtedy kiedy mi
czegoś w toalecie brakuje, albo czegoś nie
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mogęsięgnąć.
Potem nauczyłem się trafiać do różnych pracowni. Z pracowni KomputerowoFotograficznej było najtrudniej trafiać do toalety. Choć cały czas terapeuci próbowali mi
wytłumaczyć,żejesttoprostadroga,jamusiałem tak objechać wszystkie pracownie, by w
końcu znaleźć się u celu. Za którymś razem
opracowaliśmy technikę: zamykając wszystkiedrzwi,zostawiająctylkootwarteodtoalety.
W końcu się udało, kibelek jest opracowany.
Dziś już trafiam z każdej pracowni, robię to z
uśmiechemnatwarzy.Czasamijesttak,żektoś
pytamnieczypomóc,jakcośzdarzysięwtoalecie.Ztoaletydokuchnibyłotrafićprościej,
bojestblisko,jednakzinnychpracownizajmowałotowięcejczasu.Najłatwiejbyłotrafićdo
pracowni Plecionkarskiej. Co chwilę do pana
wjeżdżałem. A pan się pytał : „Co, już się
uczysztrafiać?”Dalejnauczyłemsiętrafiaćdo
pracowni Technik Różnych, bojest tam wjazd
między pracowniami. Nauczyłem się trafiać
tam również przez korytarz, co uważam jest
trudniejsze,bowymagawiększegozaangażowania.

Adam Potocki
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