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sie leczenia i rehabilitacji cho-
rych na SM. Kiedyś stwardnie-
nie rozsiane nie było uznawa-
ne za chorobę przewlekłą. Teraz 
jest inaczej, jednak wysiłek w 
kierunku poprawy dramatycznej 
sytuacji chorych wciąż okazuje 
się niezbędny. 

Osobom zaangażowanym 
we wspieranie kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej „SyM-
fonia Serc” wręczono specjal-
ne podziękowania „Serca Serc”. 
Otrzymało je 18 osób. Wśród 
nich wielkopolanka Zofi a Schro-
ten-Czerniejewicz, założycielka 
Stowarzyszenia „Scena Polska” 
w Holandii, która w Nowej Róży 
koło Nowego Tomyśla wielo-
krotnie gościła osoby ze stward-
nieniem rozsianym i ich przy-
jaciół na spotkaniach integra-
cyjnych. W imieniu Zofi i Schro-
ten-Czerniejewicz podziękowa-
nie odebrała przewodnicząca 
wielkopolskiego oddziału PTSR 
Róża Korczyńska. 

Rozstrzygnięto konkurs me-
dialny „Pewnego dnia”. W kate-
gorii „materiał prasowy” nagrodę 
otrzymała Monika Adamowska 
za artykuł „Stwardnienie roz-
siane. Zostawieni sami sobie”, 
w kategorii „materiał interneto-
wy” Alicja Chernik za „Anima-
cję o stwardnieniu rozsianym”, 
w kategorii „materiał radiowy” 
nagrodzono Katarzynę Błasz-
czyk za „Dalej, mocniej, moc-
niej”, a w kategorii „materiał te-
lewizyjny” Ewę Galicę za „Cho-
re procedury”. 

Uroczystość zakończenia VII 
edycji „SyMfonii Serc” popro-
wadził prezenter i lektor fi lmo-
wy Paweł Bukrewicz. Wystąpi-
ła Agata Grzesiak i Aleksandra 
Kaca.

KAROLINA KASPRZAK

„SYMFONIA SERC” W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Nie zostawiać 
samych sobie
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Maria Kassur przyznała, że dzięki wspólnym działaniom 
wielu chorym po 20 czy 30 latach udało się 

po raz pierwszy wyjść z mieszkania do ludzi.

Róża Korczyńska, 
przewodnicząca 

Wielkopolskiego Oddziału 
PTSR (z lewej) i Ilona Bidzan, 

psycholog i scenarzystka, 
realizatorka fi lmu 

dokumentalnego „SM”.

Honorowe odznaczenia „Ambasador SM” otrzymały osoby 
szczególnie zaangażowane w podnoszenie świadomości 

społecznej na temat stwardnienia rozsianego.Uczestnicy wydarzenia.

Dr Marii Kassur nadano ty-
tuł Honorowej Przewodniczącej 
PTSR. To człowiek o wyjątkowej 
wrażliwości. M. Kassur przy-
znała, że dzięki wspólnym dzia-
łaniom wielu chorym po 20 czy 
30 latach udało się po raz pierw-
szy wyjść z mieszkania. Kassur 
ma duże dokonania w zakre-


