
|1riedawno otrzymałem
l\dwa numery pisma ,,Fi-
lantrop naszych czasou/',
przeczytał'em od deski do
deski. Nabratem wielkiej
otuchy i radości, Że jeszcze
toczy się normalne Ęcie:
trudne, tatwe, wesote, czy
smutne - ale prawdziwe.

Z pisma aŻ tryska emo_
cjami, wielkę energię setek
ludzi, ktorzy ma)4 radośc z
pracy dla innych. Wiele tu
przykładow pozytywnego
działania nie Z przymusu,
ale z potrzeby dziatania dla
dobra innych' a właśnie da-
wanie daje najwięcej radości.
Dawaniu towarzyszy wspot-
przeŻywanie, a to juz swoiste
,,katharsis" dla duszy.

Pismo dotyczy głownie śro-
dowisk Powiatu Poznanskie-
go i pokazuje, ie az tyle do-
brego dzieje się w tak ma|rm
kręgu. To skęd ty|e zŁa s4CZy
się z publikatorow?

]eśli czujesz dyskomfort,
wy1dż' z domu, weŹ namiar na
pozytywni e zakr ęcony ch i $
pełnię zycia.

Piszę te słowa oŚmielony
przez Panię Profesor lrenę
obuchowskq, człowieka o
wielkim, otwartym na innych
sercu.

Jestem osobq niepełno_
sprawna od urodzenta, a Że
mam juzza sobę blisko 60lat,
więc czasamipatrzę na Świat
poprzez pryzmat pewnego
doświadczenia zyciowego.
CzyI.ą4C Wasze pismo mogę
śmiało stwierdzic, ze jestem
tez z tych ,,poz5ttywnre za-
kręconych,', i to od wielu lat. I
wcale tego nie ukrywam.

Nie chcę pisac o sobie, a o
naszej,,Grupie Opty'' - Stowa-
rzyszeniu im. Lecha Wierusza
w-Swiebodzinie. W t\rm roku
obchodziliśmy juŻ 

-3l-|ecie

dziatalnoŚci.

Jak doszło do naszego po-
wstania?

Po wojnie zupełnie lnacze1
wyglqdało |eczenle i rehabi-
litacja małych pacjentow, czy
to ofiar wojny czy wielkiej
epidemii polio w latach 50-
tych. odbywało się gtownie
W tak zwanych zakładach
zamkniętych, my mieliśmy
to szczęście, ze trafiliśmy do
Swiebodzina do Lubuskiego
oŚrodka Rehabilitacfno-or-
topedycznego (to dzisiejsza
nazwa, od tamtych lat zmie-
niała się ona wielokrotnie).

Smiato piszę,,szCZęśCie,,,
bo zespoł wspaniatych opie-
kunow (lekarzy, terapeutow,

sryczrŃ zolo

,,GRUPA OPTY" DO ,,FILANTROPA"

PoZWnie Zakręceni....
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- 'wlralcle!
kolegow, ktorzy w trudniejszy
sposob rea|izuj4 postawione
sobie cele zyciowe, prowadzi-
my kronikę naszych spotkan,
a oczywiście furorę robię ser-
wisy zdjęciowe po kazdym
wydarzeniu, na przyldad zlo-
cle.

Ubiegtoroczne spotkanie
zlotowe znow odbyto się blizej
Swiebodzina; spo[kaliśmy siĘ
w Słubicach w piętek4wrze-
śnia, w sobotę zwiedzaliśmy
Berlin z jego licznymi atrak-
cjami - szczegolnie Muzeum
Pergamon, wieczor z piosen-
kę w ośrodku Sportowym w

wychowawcow) ukształtował
nas na całe nasze dorosłe zv-
cie, co z Czasem okazato się
cenniejsze od osiqgnięc me-
dycznych.

,,Grupa Opty'' powsta-
ła zupełnie spontanicznie.
W przysanatoryjnej szkole
W 1970 roku powstało koło
kraj oz nawcz o -turys ty czne.
Byliśmy w tym czasie pod
wrazeniem opłynięcia globu
jachtem,,OpV' przez Leonida
Teligę i właŚnie jego obrali-
śmy za patrona. Mijaty lata,
opuŚciliŚmy jui mury ośrod-
ka i kiedv w 1974 roku na
2l-|ecie Śzkoły odbywat się
zjazd wychowankow, kilkoro
z nas bioręcych w nim udział
wtaśnie tam podjęło zamysł,
by podtrzymac więzi. Stwier-
dziliśmy, ze wiele nas ł4czy i
te dwa dni razem na zjeŹdzie
to stanowczo Za mało. Tak w
zupełnie prosty sposob wraz
z naszp kochanym nauczy-
cielem profesorem Janem
Sobocinskim utworzvliŚmv
',Grupę opV'.

opty to chęc pot4czenia z
tradycjami z lat szkolnych,
a co ciekawsze, rowniez w
statucie mamy wiele elemen-
tow z niegdysiejszego koła
turystycznego. Zasad4 prze-
wodni4 jest organizowanie
przez kazdorazowo wybie-
ranego komandora zloto-
wych spotkan w miejscu jego
zamieszkania. oczywiŚcie
jest zarz4d, rada, wśzystkie
powinności stowarzyszenio-
we, ale największ4 frajd4 s4
aktywne spotkania głownie
weekendowe. Wtedy zjeŻdia-

my się gwiaidziście (czy|i z
catej Polski i juz często Z Za_
granicy) w piętek. Dfugie noc-
ne rozmowy, pracowita - bo
zwiedzamy region - sobota,
wieczorne spotkanie integra-
cfne i w niedzielę tradyclna
intenryjna . ms?a, zebranie
organizacylne i po obiedzie
powroty.

Spotykaj4 się juz dwa po'
kolenia |udzi, ktorych ł4czy
miejsce i czasami pamięc o
tych samych, wspaniatych
opiekunach z |at spędzonych
w ośrodku.

Niezwykle pomocny w in-
tegracji byłych pacjentow i
wychowankow jest obecnie
Internet. Mamy swojq stronę
i stale wzbogacamy ję ma-
teriałami upamiętniajęcymi
naszych opiekunow, nakre-
Ślamv svlwetki kolezanek i

Sfubicach i w niedzielę ka-
walkadę przenieśliśmy się do
Swiebodzina. Tu spotkaliśmy
się z |iczn4 grup4 naszych
opiekunow _ Przy1acioł z |at
w ośrodku, razem uczestni-
czyliśmy W mSZy intencfnej'
potem oddaliśmy pokłon juz
niestety wielu naszym opie-
kunom, ktorzy odeszli na
zawsze. Finałem Z|otu był
wspolny obiad ,,U Macieja".

Zapraszam na www.opty.
info. Tam jest petna infor-
macja o naszej działalności.
Mam nadzieję, ze poprzez
Wasze pismo dotrzemy do
nowych wychowankorru i pa-
cjentovr oŚrodka w Swiebo-
dzinte.

Z WYRAZAMI SZACUNKU
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