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Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie myślałam, że uczciwy od początku do końca projekt
powstania ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży może spowodować taką lawinę
pomówień i insynuacji. O naszych planach i marzeniach informuję Was na bieżąco. Tak
naprawdę od początku powstania Fundacji Oswoić Los i portalu damy-rade macie okazję
przyglądać się ich konsekwentnej realizacji. Widzicie w tych działaniach prawdę i
transparentność. Nie wyobrażam sobie inaczej. Takimi bowiem ludźmi jesteśmy. Budujemy
wizerunek Fundacji tylko i wyłącznie na prawdzie, bo tylko takie działania mają sens w dłuższej
perspektywie. A Fundacja Oswoić Los nie powstała po to, aby trwać kilka lat - ma trwać wieki
całe i nawet jak nas już nie będzie z pewnością znajdzie godnego kontynuatora, prowadzącego
ją dalej. Dlatego też od samego początku dokładamy wszelkich starań, aby dobre imię Fundacji
trwało.      

Nie pozwolę więc nikomu na szykanowanie naszych działań ani też na sugerowanie ?drugiego
dna, przekrętu, szycia grubymi nićmi?! Tak czy owak nie pozwolę na podważanie dobrego
imienia Fundacji, nas jako Prezesów, oraz na insynuacje, że wykorzystujemy naszą
niepełnosprawną córeczkę Hanię do ?pogrywania?, a temat dzieci niepełnosprawnych do
?przykrywki przekrętu?!!! Nie chcemy, by nasze działania były łączone z jakimikolwiek lokalnymi
politycznymi rozgrywkami dotyczącymi gruntów na terenie Kazimierza.

Kochani, w swojej naiwności liczyłam, że taki projekt, o takiej sile rażenia, tak bardzo, bardzo
potrzebny właśnie w tej części Polski, spotka się z pozytywnym przyjęciem i jak w
cywilizowanym kraju będziemy wspierani i zachęcani do kontynuacji. Cóż, jak się okazuje, nie
do końca tak jest.

Działki na ośrodek szukaliśmy około 4 lat! W różnych miejscach. Braliśmy pod uwagę
Nałęczów, Lublin. Kazimierz wydawał się być poza finansowym zasięgiem. Do niedawna, do
zakończenia procesu sądowego przeciwko Szpitalowi, w którym na świat przyszła Hania. Wtedy
też wizja kazimierskiego centrum rehabilitacyjno?terapeutycznego przybliżyła się nieco.
Pojawiła się też możliwość kupna wystarczająco dużej na tego typu działalność ziemi. Udało się
i sami wiecie, jak bardzo cieszyliśmy się z tego. Jak dużą determinację mamy, aby wzorcowe
centrum rehabilitacji powstało. I zapewniam, że żadne deklasujące działania nie przeszkodzą w
realizacji marzenia wielu rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całej
Polski i nie tylko!

Cieszę się, że media, zarówno lokalne (Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Radio Lublin), jak i
ogólnopolskie (np. TVN) będą miały okazję, tak jak przy poprzednich naszych projektach,
uczestniczyć i w tym - śledząc krok po kroku budowę Kazimierskiego Centrum
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego ?Tęczowy Wąwóz?. Powstanie też specjalna strona
internetowa, na łamach której będziemy informować o postępach i realizacji projektu. Nosimy
się również z zamiarem zorganizowania wspólnie z TELESCOPE Kampanii Społecznej, która
będzie wspierała budowę ośrodka.

Natomiast już niedługo, bo 9 maja, planowana jest konferencja prasowa z udziałem Marszałka
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Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa Hetmana. Konferencję organizuje Fundacja Oswoić
Los i co prawda dotyczyć ona będzie udziału pana Marszałka w naszym projekcie bajek
psychoedukacyjnych ?Tuż pod moim nosem?, ale temat Ośrodka z pewnością się pojawi. Tak
samo jak pojawi się w reportażu Pani Agnieszki Krawiec z Radia Lublin, który już wkrótce
zagości na antenie RL i Trójki.

Trzymajcie kciuki, kochani, determinacja olbrzymia!!!

Kasia Łukasiewicz
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