


37

SPOTKANIA ROCZNICOWE

UroczystoÊci okolicznoÊciowe 
i wyjazdy rehabilitacyjno-pielgrzymkowe

Nestor pediatrii polskiej prof. Mieczys∏aw Micha∏owicz powiedzia∏ na którymÊ szkoleniu:
„Efekt leczenia mo˝na osiàgnàç przestrzegajàc trzech zasad: 

1. Daç dziecku matk´. 
2. Daç mu s∏oƒce (uÊmiech, czu∏oÊç). 
3. Podaç leki. 
JeÊli postàpi si´ odwrotnie lub inaczej nie oczekujmy sukcesu”. 
Naturalnie dotyczy∏o to dzieci, ale niech ktoÊ zaprzeczy, ˝e bez wzgl´du ile mamy lat jest

w nas wiele z dziecka. My te˝ potrzebujemy kogoÊ bliskiego, uÊmiechu, serdecznoÊci, no
i przyjmowania leków. Stàd pomys∏ wspólnych wyjazdów, op∏atków, rocznic. W naszych po-
czynaniach cz∏onkowi klubu mo˝e towarzyszyç osoba bliska. Klub natomiast zapewnia s∏oƒce,
czyli uÊmiech, radoÊç i ˝yczliwoÊç. Na uroczystoÊciach okolicznoÊciowych przygrywa zawsze za-
przyjaêniona z nami orkiestra (a nasz Klubowicz Roman Taworski na harmonijce ustnej). Na
op∏atkach Êpiewamy kol´dy, na rocznicach piosenki ró˝nego repertuaru. Ci którzy mogà taƒ-
czà, pozostali „kr´cà si´” na krzese∏kach i te˝ im weso∏o. Zawsze goÊcimy w∏adze samorzàdo-
we, sponsorów i dziennikarzy. KiedyÊ któryÊ zapyta∏ taƒczàcego Henia Mazurka: „Pan taƒczy?
Przecie˝ ma pan przeszczepione serce.” Na to Henio: „Serce tak, ale nogi mam w∏asne i zdro-
we!”. Je˝eli chodzi o wyjazdy rehabilitacyjno-pielgrzymkowe, to tak jak ca∏e ˝ycie pami´ta si´
pierwszà mi∏oÊç, tak my dodatkowo mamy w pami´ci pierwszy wspólny wyjazd do Kalwarii
Pac∏awskiej. Te przepi´kne kalwaryjskie pagórki pos∏u˝y∏y nam za naturalnà prób´ wysi∏kowà.
ByliÊmy jeszcze pe∏ni obaw o zdrowie, wielu po niedawnej operacji. Prezes Klubu zaprosi∏a na
spotkanie z cz∏onkami Klubu swego koleg´ lekarza z Bi∏goraja Tadeusza Dzido, który rok wcze-
Êniej mia∏ przeszczepione serce. Dziesi´ç lat temu by∏ to prawie cud i zagadka jak mo˝na ˝yç
z innym, nie swoim sercem. PowitaliÊmy Jego i ˝on´ Jadwig´ przed wejÊciem do Êwiàtyni. Po
mszy Êw. w intencji naszej i goÊcia wszyscy pojechaliÊmy nad rzek´ Wiar. Tam ju˝ p∏on´∏o ogni-
sko. Tu serdeczne rozmowy z „przeszczepkiem” (tak nazywamy tych po przeszczepie serc) obu-
dzi∏y w nas nadziej´, ˝e je˝eli nasze serce nie zechce ju˝ pracowaç jest szansa na dalsze ˝ycie
z nowym sercem, ofiarowanym nam przez kogoÊ. Paƒstwo Dzidowie od tego dnia sà naszymi
wiernymi cz∏onkami. A Tadzio ma w klubie szeÊciu kolegów „Przeszczepków”. 

Nast´pne wyjazdy ró˝ni∏y si´ miejscem, sanktuariami, natomiast atmosfera by∏a „luêniej-
sza”, bardziej swobodna. To ju˝ nie jechali znajomi, ale serdecznie z˝yci ze sobà przyjaciele.
Zawsze na zmian´ podró˝owa∏y z nami lekarki ze specjalizacjà kardiologicznà lek. med. Ali-
cja Pietruszka-Zasady i lek. med. Lidia Mago∏a-Koszelnik, jak równie˝ zaprzyjaêniona z nami
lek. med. Lidia Radochoƒska. Towarzyszy∏y nam te˝ piel´gniarki Mieczys∏awa Buchtalarz,
Genowefa Pawliszak. 

Podobno mi´dzy ludêmi kulturalnymi nie mówi si´ o pieniàdzach. My musimy. Wszyst-
kie uroczystoÊci i wyjazdy sà wspó∏finansowane przez Cz∏onków Klubu. Opisywanie w kolej-
noÊci, ka˝dego pielgrzymowania oraz ka˝dego Êwi´towania by∏oby nudne. Liczymy na to,
˝e za∏àczone zdj´cia na pewno oddadzà atmosfer´ tego co by∏o i jest naszà radoÊcià i reha-
bilitacjà fizycznà i psychicznà. 
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Cz∏onkowie Klubu na spotkaniu rocznicowym 1998 r. Ania niesie tort z urodzinowà 1 Êwieczkà, obok Prezes Klubu
D. Markiewicz-Mleczko i B. Ho∏owid.

Lek. med. L. Mago∏a-Korzelnik, lek. med. J. Wasiewicz, honorowe
cz∏onkinie Klubu, w Êrodku Prezes lek. med.D. Markiewicz-Mleczko.

M. Olszewski wÊród lekarek L. Koszelnik i A. Zasadny.

Prezes Klubu lek. med.
D. Markiewicz-Mleczko 
i Prezes honorowy lek. med.
A. Pietruszka-Zasadny 
nadajà odznak´ honorowà
cz∏onka Klubu wolontariu-
szowi K. Guzdkowi.

I rocznica KMS 1998

III rocznica KMS 2000

IV rocznica KMS 2001
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Lek. med. A. Pietruszka-Zasadny ze statuetkà Serce na D∏oni, 
wykonanà przez cz∏onków Klubu i ofiarowanà jej jako wyró˝nienie
za bezinteresownà dzia∏alnoÊç w Klubie, obok sekretarz Klubu M.
Guzdek.

Na IV rocznicy Klubu bawiono si´ doskonale.

Skarbnik B. Ho∏owid w roli gospodyni Klubu 
i piel´gniarka M. Buchtalarz z urodzinowym tortem 
od firmy Felicja Âcis∏owicz z Przeworska.

V rocznica KMS 2002

VI rocznica KMS 2003



40

SPOTKANIA ROCZNICOWE

Op∏atek 2004. Klubowa rodzinka.

Cz∏onkowie Zarzàdu Klubu Metalowych Serc: B. Ho∏owid, R. Skupieƒ, M. Guzdek, G. Strzalkowski, K. Turek, 
piel´gniarka M. Buchtalarz i M. Olszewski.

VII rocznica KMS 2004
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VIII rocznica KMS 2005

Przedstawiciele gminy ˚urawica – sponsorzy Klubu, gratulujà sukcesów w pracy Klubu.

Dr A. Walciszek z Krosna na 8 rocznic´ Klubu wyró˝niony Honorowà Odznakà Cz∏onka Klubu i Metalowym Sercem, 
które to odznaczenia przekaza∏a Prezes Klubu lek. med. D. Mleczko.
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IX rocznica KMS 2006

GoÊcie cz∏onków Klubu na spotkaniu. Prezes honorowy lek. med. A. Pietruszka-Zasadny i Naczelnik 
Wydzia∏u Spraw Obywatelskich p. Wi´cek. Tort urodzinowy b´dzie kroi∏a M. Buchtalorz.

Sekretarz Klubu w roli wodzireja w tanecznym kr´gu, 2006.
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Spotkanie rocznicowe w sali MPGC, od prawej M. Guzdek, J. MiÊkiewicz, D. Wiech, Naczelnik UM PrzemyÊl, 
Prezes MPGC K. Stec, lek. med. A. Pietruszka-Zasadny, honorowy Prezes Klubu.

Czlonkowie klubu na spotkaniu rocznicowym.
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Pierwsze spotkanie op∏atkowe 1998 r.

Op∏atek 1999 r.
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Od lewej lek. med. I. Grochowiecka, dr T. Dzido (po przeszczepie serca) z ˝onà. Op∏atek 1999 r.

Op∏atek 2000 r.
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Op∏atek 2001 r.

Przyjaciele cz∏onków Klubu ks. W. Pac, Ks. K. Wojciechowski, ks. T. Gramatyka na op∏atku 2002 r.
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Op∏atek 2003 r.

Op∏atek 2004 r.
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Wspólne zdj´cie rodzinu klubowej. Op∏atek 2005 r.

Spotkanie op∏atkowe 2006 r.
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Wspólny op∏atek KMS z PrzemyÊla z
KMS z Warszawy

Op∏atek 2006 r. 
Wiceprezydent Miasta 

p. Jurkiewicz sk∏ada ˝yczenia cz∏onkom
Stowarzyszenia Metalowych Serc.

R. Buchtalorz z radcà klubu B. Kie∏tykà
na op∏atku 2006 r.


