
Tam byliÊmy...
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Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pacjenta ze Stomià

„Yes, we can!” (Tak, mo˝emy!). S∏owem – mo˝emy wszystko. Pod
takim has∏em  przebiega∏y w tym roku obchody Mi´dzynarodowego
Dnia Pacjenta ze Stomià, których g∏ównym sponsorem by∏a firma
ConvaTec. I wszyscy, którzy przyjechali w po∏owie wrzeÊnia do
Bia∏egostoku i Bia∏owie˝y, byli namacalnym dowodem, ˝e tak w∏aÊ-
nie mo˝na ˝yç ze stomià – bez ˝adnych ograniczeƒ. 

Pi´kny, zabytkowy Pa∏ac Branickich w Bia∏ymstoku, w którym
rozpocz´∏y si´ oficjalne uroczystoÊci, p´ka∏ w szwach. GoÊcie
przyjechali z ca∏ego kraju, z ka˝dego regionalnego oddzia∏u Pol-Ilko
oraz z zagranicy, z zaprzyjaênionych stowarzyszeƒ stomijnych.
„Niektórzy pytajà nas, po co nam to Êwi´to?” – mówi∏a Alina Maty-
siak, przewodniczàca Zarzàdu G∏ównego Pol-Ilko. „A my w tym dniu
chcemy zwróciç uwag´ na nas samych i na nasze sprawy. Chcemy
pokazaç, ˝e cz∏owiek ze stomià jest taki sam, jak ten bez stomii.
Dlatego to Êwi´to jest takie wa˝ne”.

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pacjenta ze Stomià obchodzony jest na ca∏ym Êwiecie
co trzy lata, 5 paêdziernika. W ka˝dym kraju Êwi´to organizowane jest jednak
w innym czasie, tak, by mo˝na by∏o goÊciç przedstawicieli zagranicznych
stowarzyszeƒ. Dzi´ki temu na zaproszenie Pol-Ilko mogli przyjechaç delegaci
z o̧twy, Czech, S∏owacji i Litwy. Zawita∏ te˝ prof. Vladimir Kleinwachter,
prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Stomików. Gratulacje p∏yn´∏y zewszàd,

tym bardziej, ˝e te-
goroczne obchody
Âwiatowego Dnia
Pacjenta ze Stomià
zbieg∏y si´ z 15-le-
ciem dzia∏alnoÊci
Pol-Ilko. Pol-Ilko by∏o
pierwszym w krajach
Europy Ârodkowo-Wschodniej stowarzyszeniem, które zosta∏o zarejestrowane
w Âwiatowym Stowarzyszeniu Stomijnym (International Ostomy Association).
Jak zauwa˝y∏ prezydent Aleksander KwaÊniewski w przes∏anych gratulacjach: „Pol-Ilko
jest ju˝ dawno w
Europie, a Polska

dopiero do niej zmierza”. GoÊciny w Pa∏acu Branickich, w Auli Akademii
Medycznej w Bia∏ymstoku, u˝yczyli rektor poprzedniej kadencji, prof. dr hab.
med. Zbigniew Puchalski oraz rektor obecny, prof. dr hab. med. Jan Górski.
Prof. Puchalski zgodzi∏ si´ równie˝ objàç honorowy patronat obchodów tego
Êwi´ta. Natomiast organizacj´ zjazdu wzi´li na swoje barki cz∏onkowie
Podlaskiego Oddzia∏u Regionalnego Pol-Ilko w Bia∏ymstoku. Na czele komitetu
organizacyjnego stan´∏a dr med. Jadwiga Snarska, która do∏o˝y∏a wszelkich
staraƒ, by wszystko by∏o perfekcyjnie przygotowane. Uda∏o si´. I w Bia∏ymstoku,
i w Bia∏owie˝y, gdzie bawiliÊmy si´ ju˝ mniej oficjalnie.

Bia∏ystok – Bia∏owie˝a, 13-15 wrzeÊnia 2002 r.

Na oficjalnà cz´Êç obchodów przyjecha∏o ponad 300 osób z ca∏ego kraju i z zagranicy

Za prezydialnym sto∏em zasiedli (od lewej):
dr J. Snarska (przemawia), prof. V. Kleinwachter, A. Matysiak,

prof. Z. Puchalski, K. Hammar, dr hab. M. Rogowski 

GoÊcie z Litwy: dr O.H. Vojncz i jeden z jej pacjentów stomijnych

Stoisko ConvaTec cieszy∏o si´
bardzo du˝ym zainteresowaniem



Pierwszego wieczoru bawiliÊmy si´ przy ognisku i przy grillu. By∏y te˝ oczy-
wiÊcie taƒce. Mimo tego nast´pnego dnia wszyscy, bardzo rzeÊcy, wyruszyliÊmy
na wypraw´ do Puszczy Bia∏owieskiej. SpacerowaliÊmy wÊród wiekowych
d´bów, które dawno, dawno temu zasadzili polscy królowie. Potem pojecha-
liÊmy na wycieczk´ kolejkà wàskotorowà. Podró˝ niestety nie zakoƒczy∏a si´ zbyt
szcz´Êliwie, poniewa˝ zostaliÊmy zatrzymani przez... Czerwonoarmistów. Tak
nam si´ przynajmniej wydawa∏o, bo wokó∏ rozwiesili flagi z sierpem i m∏otem
oraz wielki portret wodza Rewolucji Paêdziernikowej – W∏odzimierza Ilicza
Lenina. ˚o∏nierze szukali wÊród nas... szpiegów. Na nic zda∏y si´ t∏umaczenia,
musieliÊmy opuÊciç pociàg i dalszà drog´ przebyç pieszo. Doprowadzono nas
do pi´knej polany, gdzie czeka∏o na nas drugie Êniadanie. A nasi „oprawcy”
okazali si´ mi∏ymi Bia∏orusinami, którzy pracujà tutaj jako „turystyczna atrakcja”. 

W koƒcu wszyscy uczestnicy stan´li na starcie I Mi´dzynarodowego Biegu
Pacjentów ze Stomià.

By∏ to bieg z przeszkodami.
Uczestnicy, pokonujàc wyznaczony dystans w parach, po drodze musieli wykonaç
specjalne zadania. Nie musz´ chyba dodawaç, ˝e nikt nie mia∏ z nimi problemów.
Pierwsze miejsce i specjalny puchar otrzyma∏ duet z Katowic – Zbigniew Chaj´cki

i Ryszard Lisek. „Nie by∏o ∏atwo,
poniewa˝ 6 tygodni temu mia∏em
operacj´. Ale uda∏o si´”– nie kry∏
zadowolenia pan Zbyszek. Naj-
wi´ksze brawa zebra∏ jednak
Mieczys∏aw Przàdka z Olsztyna.
„Wiedzia∏em, ˝e musz´ pobiec
i dobiec. Choç ostatni, ale musz´”
– opowiada∏. RzeczywiÊcie przybieg∏ ostatni, z bolàcym kolanem, wsparty na ramieniu
piel´gniarki, Gra˝yny Majewskiej, ale puchar te˝ zdoby∏. To si´ nazywa duch walki!

Niestety, wszystko, co mi∏e, szybko si´ koƒczy. Wieczorem spotkaliÊmy si´ na po˝eg-
nalnej kolacji. ˚yczeniom, gratulacjom i podzi´kowaniom nie by∏o koƒca. I pod naszym
adresem pad∏o mnóstwo mi∏ych s∏ów, za które serdecznie dzi´kujemy. To by∏a dla firmy
ConvaTec ogromna przyjemnoÊç i zaszczyt, ˝e mogliÊmy mieç swój udzia∏ w organizacji
tego wyjàtkowego, radosnego Êwi´ta. „T́  radoÊç, którà tu znalaz∏am, chc´ zawieêç do domu,
do Wilna. Chc´ nià zaraziç moich pacjentów stomijnych” – mówi∏a dr Ona Helena Vojnicz,
inicjatorka powstania pierwszej poradni stomijnej na Litwie.
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„Atak” Czerwonoarmistów oznacza∏ nieoczekiwanà przerw´ w podró˝y kolejkà

Zdobywca pucharu za... ostatnie miejsce

Parkiet nie pustosza∏ ani na chwil´

Z przewodnikiem zwiedzaliÊmy
Puszcz´ Bia∏owieskà, m. in.
Szlak D´bów Królewskich.

Zbiorowy portret wszystkich, którzy bawili si´ w Bia∏owie˝y

Takie przepi´kne witra˝e
dostali w prezencie

wszyscy uczestnicy
spotkania w Bia∏owie˝y

od Pana Stanis∏awa
Majewskiego.

Bardzo dzi´kujemy!


