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\ /l /niedzielne popotudnie,
Y Y 13 pażdziemika, Sala Ba-

lowa Zamku Królewskiego w
Warszawie wypełniła się go-
Śćmi z całei Polski. Przyjecha-
li,by wziąć udział w iioczy_
stości zakończenia kampańii
społecznej SyMfonia serc. )ed-
nyn Z punktóW programu było
wręczenie odznaczenia Am_
basador SM dla osob szcze-
go|nie zasfużonych w podno-
szeniu świadomości zvnąza-
nej ze sfwardnieniem rozsia-
nym oraz upowszechnianiu
wiedzy o tej chorobie w spo-
łeczeństwie.

- Serdecznie wszystkim
dzięku1ę za zaangaŻówanie
t wsparcie w upowszechnia-
niu wiedzy o stwardnieniu roz-
sianyn _ powiedział otwiera-
jąc uroczystoŚĆ Tomasz PołeĆ,
przewodniczący Rady GlÓW-
nei Polskie go Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego. - To
dIa mnje wielki zaszczyt goŚcic
\\'sn'slkje zaproszone osoby w
piękne j Sali Zamku Królewskie-
on

_ Będzienrr' dzisiaj honoro-
wac, przj'Znając odznaczenie
Ambasador SLl, h'ch \',szvst
kich, dzięki ktÓryrrn- tt iesc o'Str1
i nam chory,,rn na SM w Polsce
zy1e się latwiei. Chcielibyśmy
aby takich ludzi dobrej-woli
było jak najwięcej _ doddła He-
lena Kładkq wiceprzewodni-
cząca Rady GłÓwnej Polskie-
go Towarzysl.wa Stwardnienia
Rozsianego.

Wśród laureat ow znalazła się
Aurelia Pawlak, dziennikarka

',Filantropa''' Laureatka zdobyła
serca osób chorych na stward-
nienie rozsiane serdecznościa
i wielką wrażliwoŚcią' Bez za|
rzutu pozostaje jei warsztat
dziennikarski, bowiem przez
wie]e lat pracowała w najwięk_
sz;,m dzienniku regionalnym.
Aurelia Pawlak lubi ludzi, Po,
Lrafi rozwiązaĆjęzyk nawet naj-
bardziei zamknięlemu w sobie

Aurelia Pawlok (z lewej)
i ąutorka tekstu.

człotr'iekor,'i. Z Polskim Torya
r4snyen-t Stu'ardnienia Roz-
sianego Oddzial \\'ieJkopoJska
związala się, gdy jako dżienni-
karka,,Filantropa" przeprowa-
dzila wywiad Ze mną. Zapo
czątkowalo to cykJ aitykuiow
o naszych podopiecznych' ktÓ-
rzy opowiadali o sobie i swo-
ich zmaganiach z chorobą. Ar-
tykuly te miały wydzwięk spo-
leczny i edukaclny Spoleczeń-
slwo moglo więcej się dowie_
dziec, na czyn polega ta choro-
ba. Laureatka towarzyszy nam
w spotkaniach, patronuje po-
myslom i działaniom. Ciesży-
my się, że jej zaangazowanie
zostało docenione w tak god-
ny sposÓb.

Ętuł Ambasadora SM otrzy-
mało piętnaŚcie osób, W q,rn
takze dokLor nauk medvcznych
Hanka Hermanowska, L.t-Oru

utworzyła pierwszą w Polsce
poradnię sM W Poznaniu' W
imieniu nagrodzonych odzna-
czeniem Ambasadora SM i lau-
reatÓw Symfonii serc podzięko-
wała doktor Ewa Łagowska:

_ ZrozumieĆ SM nie jest ła-
two, ale ci, ktorzy znają oso-
by zmagaiące się z tą chorobą,
wiedzą co l'o znaczy. Nie tylkó
wspierają i pomagają, ale tak-
że starają się ukazpvac osoby
z SM bez stygmatu choroby, po-
zostające jak najdfużej w peł-
nej aktpvnoŚci. D]a mnie [o'od-
znaczenie j est s zczegolnym za-

sZCZfem, dziękuję za nie. Nie
czuję się aż tak mocno zasłuŻo -
na, ale czujęsię niezwykle uho-
norowana.

- Reprezentuję grupę pielę-
gniarek i położnych okręgo-
we1 Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Radomiu - powiedziała
Mariola Łodzińska. - Nie czuje-
mY sle wF9?nione, bo wiado-
mo, ze z raqt naszego zawodu
niesiemy pomoc, przekazu jemy
wiedzę, informujemy jesteśmy
empatyczne w stosunku do
chorych. Zauważyłam, ze Ra-
dom jest miastem szczegolnie
prz51aznym dla ciepiących na
stwardnienie rozsiane. Dowo-
dem jest ilośc osób dzisiaj uho-
norowanych. Mam nadzieję' że
nie jest to ostatnie nasze słowo.

Po raz szosty odbyła się tak-
ze Symlonia serc. Organiza-
torzy nie spodziewali się ta-
kiego zaangażowania. Na po-
Czątku tej inicjatyrły było sze_
sciu laureatÓW teraz odznaczo-
no czternaŚcie osób Nagrodzo-
no Lakze zwycięzcow konkursu
dla mediÓw ,,1000 TWarZV SM".
Galę uświetnil recital n]óksan-
dry Resztik i Tadeusza Szlen-
kiera przy akompaniamencie
Katarzryny Sokołowskiej. W ten
paŹdziernikowy wieczor Za-
mek KrÓlewski SLał Się miej-
scem spotkania ludzi wielkich
serc, którzy poraną dostrzec
chorych, zagubionych, zma-
gqjących się z codziennoŚcią i
własnymi ograniczeniami.

R0ZA KORcZYŃSKA
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dobrych serc
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odznoczenie ,,Ambasador SM" odbiera Aure]ia Paw]ąk'


