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Stres... Jedni łapali go wcześniej, inni później... ale każdy z nas miał. To było pewne. I tyle
materiałów przygotować trzeba. Tu wydruki z informacjami o nas i o projektach, tu foldery,
nagrać płytki dla gości, przygotować oprawę spotkania, poczęstunek, umówić się co do samego
programu konferencji z prowadzącą... Tyle spraw... A my robimy to tak naprawdę po raz
pierwszy. Czy nam się uda? Jak nam to wyjdzie? Wszyscy się stresowaliśmy.

Pojawiliśmy się w Radiu Lublin trzy kwadranse przed godziną ?zero?. Wiadomo, trzeba
rozstawić roll-upy, planszę pokazową, książki, przygotować teczki z materiałami, rozejrzeć się
po sali, przygotować psychicznie. Stres maskowaliśmy krzątaniną. W międzyczasie padło
hasło, że pan Marszałek trochę się spóźni, bo jedzie do nas spoza Lublina. 

Powoli zaczęli pojawiać się przedstawiciele mediów i już wkrótce Agnieszka Krawiec,
prowadząca naszą konferencję dziennikarka Radia Lublin, usadziła nas za stołem. Fundację i
ideę projektu ?Tuż pod moim nosem? reprezentowali: Prezes Fundacji Kasia Łukasiewicz, Ewa
Dados z Radia Lublin, autorka bajek Ania Szul, kompozytor muzyki i autor udźwiękowienia płyt
z bajkami Piotr Bańka oraz piszący te słowa. Naszym gościem honorowym był Marszałek
Województwa Lubelskiego, pan Krzysztof Hetman, który ? wspierając nasz projekt i nasze cele
? zakupił pięćset egzemplarzy książek, by rozesłać je do przedszkoli na terenie całego
województwa.     

Kasia Łukasiewicz, z właściwym sobie żarem i gorliwością, powiedziała kilka słów o fundacji,
samym projekcie, wyraźnie podkreśliła wagę tego przedsięwzięcia, jego wyjątkowość i
innowacyjność na skalę całego kraju, w czym gorąco przytaknął jej pan Marszałek. Przejąwszy 
?przyciężki? wg Kasi mikrofon, przyznał, że sam do końca nie był świadomy istoty poruszanej
przez nas problematyki. Przeczytawszy bowiem bajki swojej córeczce, został zasypany lawiną
pytań i znalazł się w sytuacji, w której posiłkować się musiał zdobywaną naprędce wiedzą z
zewnętrznych źródeł. Pan Krzysztof Hetman zaznaczył, że nasze dzieło, zbiór bajek
oswajających dzieci z niepełnosprawnością, jest jednym z najlepszych pomysłów, jaki mógł się
zrodzić, gdyż dzięki temu, że dzieci poznają niepełnosprawność, zrozumieją ją i zaakceptują ?
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wyrosną w przyszłości na tolerancyjne i świadome osoby, dzięki którym sam proces inkluzji
będzie stanem faktycznym. Swoją wypowiedź pan Marszałek zakończył zgłoszeniem swojej
kandydatury na lektora jednej z bajek w przypadku napisania i nagrywania drugiego zbioru.
Oczywiście nie omieszkamy skorzystać. Na pamiątkę zdarzenia złożono jeszcze na ręce
Marszałka oprawione w ramkę specjalne fundacyjne podziękowanie za wsparcie naszego
projektu.

 Jesteśmy przekonani, że udało nam się w odpowiednim stopniu zainteresować media i
wykazać, że naszymi działaniami robimy coś wyjątkowego, pożytecznego, wspaniałego.
Potwierdzały to prywatne rozmowy, już po zakończeniu oficjalnej części konferencji,
prowadzone przy wyśmienitych przekąskach przygotowanych przez zaprzyjaźnioną z nami
Restaurację ?Pesto?. To wtedy właśnie, już poza zasięgiem mikrofonów i urządzeń
rejestrujących, udało nam się jeszcze umówić dodatkowo z panem Marszałkiem na
zorganizowanie czytania bajek w jednym z lubelskich przedszkoli. Pan Krzysztof Hetman już
niebawem w duecie z Ewą Dados, odczyta przedszkolakom bajkę na temat
niepełnosprawności. Oczywiście będziemy obecni przy tej wizycie ? może też coś przeczytamy
maluchom, a na pewno udokumentujemy to słowem i obrazem. 

Było miło, przyjemnie, profesjonalnie. Szczególne podziękowania należą się wspierającej nas -
jak zawsze od samego początku ? lubelskiej rozgłośni radiowej. Radio Lublin udostępniło nam
bowiem na cele konferencyjne swoje studio im. Zbigniewa Stepka, oraz utalentowaną
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dziennikarkę, Agnieszkę Krawiec, do roli prowadzącej. Dodatkowy ukłon kierujemy również w
stronę wspomnianej już Restauracji ?Pesto? dziękując za wyśmienite zaplecze konsumpcyjne. 

Największe jednak podziękowania, zgodnie z tym, co również na konferencji zaznaczył pan
Krzysztof Hetman, należą się Kasi Łukasiewicz. Bez jej pomysłów, idei, zapału do działania,
determinacji, olbrzymiej charyzmy i siły przebicia, nie byłoby książki, płyty, nie byłoby
konferencji, nie byłoby nas działających na tym polu. Nie byłoby satysfakcji, zadowolenia,
osiągnięć i tej świadomości, że można zrobić coś wyjątkowego, dobrego, potrzebnego dla
innych. 

I dzisiaj, na tej konferencji, po raz kolejny ? daliśmy radę!

Jeszcze tego samego dnia media podjęły temat naszej konferencji, w związku z tym pod
poniższymi linkami możecie posłuchać, przeczytać i obejrzeć materiały przygotowane przez
obecnych na spotkaniu dziennikarzy. Z całego serca zachęcamy!
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Radio Lublin
Kurier Lubelski 
Radio eR 

Rafał ?Zadra? Wieliczko
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http://moje.radio.lublin.pl/marszalek-czyta-bajki.html
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/571927,lublin-ksiazka-ktora-uczy-tolerancji-trafi-do-przedszkoli,id,t.html
http://radioer.pl/informacje/2/20341/

