
Uczniowie drugiej klasy gimnazjum naszej szkoły, wraz z wychowawcą panią Beatą Urban - Kicką 
przyłączyli się do projektu realizowanego przez wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu 
Stowarzyszenia Sursum Corda  pod hasłem URODZINY NA LEKARSTWO , którego koordynatorem jest 
pani Katarzyna Winiarska - Janur . Jest to projekt dotowany przez fundację TESCO w ramach akcji 
Decydujesz, pomagamy i polega na zorganizowaniu dziesięciu imprez niespodzianek dla dzieci 
niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Walenty Pazgan to chłopiec z porażeniem mózgowym 
czterokończynowym i on również stał się jednym z dziecięciu dzieciaków, na rzecz których podjęto tę 
inicjatywę.  Grupa wolontariuszy zorganizowała niezwykłe spotkanie dla pięćdziesięciu osób 
i zgromadziła wokół siebie mnóstwo ludzi ze społeczności lokalnej, którzy wsparli ich działania 
zarówno swoją pracą i zdolnościami jak i rzeczami materialnymi.  Listę ludzi i firm, które wspomogły 
działania młodzieży możecie zobaczyć  na profilu fb Wolontariat SCW w Paszynie przy Stowarzyszeniu 
Sursum Corda . Wprawdzie nie wszystko udało się utrzymać w tajemnicy , ale Walek i tak bardzo 
zaskoczony był miejscem, ozdobionym przez kolegów oraz gośćmi, którzy licznie przybyli na urodziny. 
Była najbliższa rodzina nie tylko z Paszyna ale również z Tylicza, kolega Wiktor, z którym Walek 
wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne, niepełnosprawni sportowcy z Nowego Sącza ze swoimi 
trenerami i oczywiście koledzy z klasy. Pani pedagog Ewelina Fedusiewicz przygotowała pamiątkowy 
plakat, na którym wszyscy wpisywali życzenia. Było mnóstwo śpiewu czyli „sto lat” na dwa akordeony 
i gitarę, koncert kolęd przygotowany przez panią Beatę i grupę dziewcząt z gimnazjum. Były ciasta, 
owoce, słodycze, pizza i sałatki – impreza  pełną parą trwała przez ponad trzy godziny. Wszyscy 
wiemy, że Walek chciałby zostać komentatorem sportowym – miał więc możliwość komentować 
rozgrywki biegowe swoich kolegów. Dziewczyny wykorzystały ostatnio zdobyte na kursie 
umiejętności i malowały twarze dzieciakom, robiły balonowe kwiaty czy kręciły talerzami.  
Wolontariusze przeprowadzili grę francuską – pełną humoru, w której cztery drużyny zawodników 
śpiewały, szczekały, tańczyły lub grały na nosach. Śmiechu było mnóstwo, prezentów jeszcze więcej – 
ale najważniejsze w tym spotkaniu było to, że w pewnym momencie zapomnieliśmy 
o niepełnosprawności. Dorośli wymieniali się doświadczeniami i przyglądali się głośnej zabawie 
dzieciaków. Było bardzo rodzinnie – a przecież to Walek zawsze mówi, że wśród kolegów czuje się jak 
w rodzinie. Projekt miał za zadanie : „zmieniać kawałek świata na lepsze”, ale fakt, że w naszej szkole 
niepełnosprawność od lat nie jest czymś innym i odmiennym, jest tylko trudniejszą rzeczywistością – 
więc nic nie trzeba było zmieniać, o czym świadczy zaangażowanie tak wielu ludzi. Walek codziennie 
zmaga się z rehabilitacją i bolesnymi zabiegami, musi uczyć się jak każdy uczeń, odrabiać zadania 
domowe i pisać sprawdziany – ale zawsze jest radosny i nie narzeka. Jest również wolontariuszem 
SCW Sursum Corda i bierze udział w akcjach charytatywnych. Ta impreza jest podziękowaniem nas 
wszystkich za tą radość, którą nam daje i mamy nadzieję, że da mu ona jeszcze więcej mocy 
w dążeniu do celu i wchodzeniu w dorosłe życie. 
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