Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej zorganizowało
dla swych podopiecznych, ich rodziców i opiekunów, przyjaciół
i dobroczyńców uroczyste spotkanie z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku uroczystość odbyła się w dniu 18 czerwca br. w kościele NMP
Królowej Polski w Bielsku Białej. Poprzedziła ją uroczysta Msza Święta
odprawiona przez Ks. Prałata Józefa Oleszko – proboszcza Parafii Św.
Trójcy – opiekuna i przyjaciela niepełnosprawnych podopiecznych
Stowarzyszenia.
...”Bez modlitwy nasza troska o dzieci i pomoc dla nich byłaby niepełna,
dlatego więc to święto rozpoczynamy od Mszy Świętej sprawowanej
w intencji wszystkich dzieci specjalnej troski z całego Podbeskidzia.
Modlimy się zwłaszcza w intencji dzieci chorych, które potrzebują
szczególnie dużo troski, pomocy i serca. Do naszych intencji dołączmy
także tych, którzy im to serce na co dzień okazują ….” mówił w homilii
Ks. Prałat Józef Oleszko.
Pomysł wyróżnienia osób działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych
narodził się w Stowarzyszeniu „Serce dla Serca” w jubileuszowym 2000
roku. Pierwsze ordery zostały wręczone w bielskiej katedrze. Otrzymało
je 10 osób w tym Ks. bp Janusz Zimniak, Ks. Prałat Józef Oleszko,
Marcin Tyrna – Wicemarszałek Senatu IV kadencji, Jacek Falfus – Poseł
na Sejm RP (ówczesny Starosta bielski) Bogdan Traczyk – były Prezydent
Miasta Bielsko–Biała, a także przyjaciele i sponsorzy Stowarzyszenia.
Dzisiaj to oni zasiadają w Kapitule Orderu „Serce Dziecka”, której
przewodniczy Marcin Tyrna, zaś wiceprzewodniczącym jest Poseł Jacek
Falfus. Corocznie Kapituła rozpatruje wnioski dzieci o uhonorowanie tym
niezwykłym odznaczeniem tych, którzy na co dzień w różny sposób
wspierają dzieci chore i niepełnosprawne.
Pod nieobecność Marcina Tyrny tegorocznych nominowanych do orderu
przedstawił wiceprzewodniczący Kapituły Poseł Jacek Falfus.
Spośród 10 nominowanych w roku bieżącym orderem uhonorowano:
• Grzegorza Szetyńskiego – Wicestarostę bielskiego,
• Henryka Juszczyka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta B-B,
• Ks. Stanisława Morawę – Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej w Bielsku Białej – Hałcnowie (pod jego nieobecność order
odebrał Ks. Prałat Józef Oleszko),
• Marię Sysak-Łyp – Prezesa Stowarzyszenia „Razem” w B-B,
• Daniela Cielasa – Dyrektora Schroniska Młodzieżowego

w Ślemieniu, Radnego powiatu żywieckiego,
• Krystynę Małecką – Kierownika Domu Kultury w Bielsku Białej
w Hałcnowie,
• Anielę Oleńczuk – wspaniałą kobietę i matkę.
Zgodnie z tradycją cała siódemka musiała – przed odebraniem orderu
– przejść specjalną, wymyśloną przez dzieci próbę: wypić sok z cytryny,
zjeść ciastko nafaszerowane solą i pieprzem oraz zaśpiewać piosenkę
”Serce pełne dobra miej i tym dobrem innych dziel...”. Następnie
pozostało odznaczonym już tylko złożyć publiczne ślubowanie, że zawsze
będą darzyć dzieci swą życzliwością, pomocą i uśmiechem.
…”Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by swą postawą i czynami
świadczyć dobroć, miłość i na każdym kroku okazywać serce zwłaszcza
tym najbardziej potrzebującym pomocy, ciepła, uśmiechu i przyjaźni.
Mamy obowiązek obdarowania niepełnosprawnych dzieci, ale także ich
rodziców i opiekunów, nieustanną pomocą na co dzień a nie tylko
od święta …” – powiedział w swoim wystąpieniu Poseł Jacek Falfus –
przyjaciel i dobroczyńca Stowarzyszenia.
Pan Poseł złożył wszystkim dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka,
pogratulował odznaczonym i zaapelował do wszystkich dzieci, aby
w przyszłym roku ponownie składały nominacje i wyszukiwały ludzi,
którzy niosą im bezinteresowną pomoc i okazują serce.
Podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami i opiekunami wręczyli Panu
Jackowi Falfusowi statuetkę POMOCNA DŁOŃ 2010.
...”Wszystko, co dajesz tym, którzy są w potrzebie – dajesz Bogu...”
Maksymę tą głosił niegdyś Św. Franciszek z Asyżu a obecnie znajduje
wielu naśladowców. Jak twierdzą rodzice i opiekunowie niewątpliwie
należy do nich Poseł Jacek Falfus, który im zawsze pomaga kiedy są
w potrzebie.
...”Dziękuję Panu Posłowi za pomoc w załatwieniu rehabilitacji dla syna
w Sanatorium w Goczałkowicach – mówi matka niepełnosprawnego
Adasia.
...”Dziękujemy Panu Posłowi za pomoc w zorganizowaniu letnich
i zimowych obozów sportowo-rehabilitacyjnych dla naszych chorych
dzieci – mówią rodzice podopiecznych Stowarzyszenia „Serce dla Serca”.
...”Dziękujemy za basen, za Nordic Walking , za zajęcia sekcji
gimnastyczno-lekkoatletycznej, za rehabilitację, a także za to, że jest

z nami i dla nas, że współorganizuje imprezy dla Seniorów Domów
Pomocy Społecznej w Teatrze Polskim w Bielsku Białej z okazji Dnia
Babci i Dziadka, że razem z naszymi niepełnosprawnymi dziećmi od 6 lat
występuje w corocznych Jasełkach, że nie ma dla niego trudnych spraw do
załatwienia gdy niepełnosprawni, chorzy, czy starsi ludzie potrzebują,że
jest dla nas przyjacielem, razem z którym można pograć na gitarze,
pośpiewać, porozmawiać, pośmiać się i popłakać…” mówią rodzice i ich
specjalnej troski dzieci.
Uroczystość uświetnił występ solistek z Domu Kultury z Bielska Białej
– Hałcnowa – Aleksandry Małeckiej, Katarzyny Damek i Alicji Stokłosy.
O poczęstunek zadbał gospodarz imprezy Ks. Piotr Schora – Proboszcz
Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku Białej i Zarząd Firmy „Spomet”
z Bielska Białej produkującej przepyszne ciasteczka.
Podopieczni Stowarzyszenia „Serce dla Serca”, przygotowani przez
wolontariuszy – Iwonę Słobosz – nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej
nr 36 w Bielsku Białej i Aleksandrę Jaślanek – nauczycielkę z Przedszkola
z Bystrej, zaprezentowali swój najnowszy program słowno–muzyczno–
taneczny. Program tak podobał się publiczności, że uczestnicząca
w uroczystościach Pani Małgorzata Pępek – Wójt Gminy Ślemień
– odznaczona Orderem Serce Dziecka przed 3 laty zaprosiła dzieci
do zaprezentowania go szerokiej publiczności Żywiecczyzny podczas
organizowanych w dniu 09.07.2011r. Dni Maryjnych w Sanktuarium
na Jasnej Górce w Ślemieniu.
Pani Małgorzata Pępek na ręce Prezesa Stowarzyszenia Adriana Biłek
przekazała wielkie ,piernikowe „Serce za Serce” i życzenia
dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych dzieci z okazji Dnia
Dziecka.

