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Relikwie patronki w szkolnej kaplicy

Znak wielkiej nadziei

Alzheimer wyzwaniem dla medycyny XXI wieku 

Wciąż mało odkryty
O nowych formach leczenia cho-
roby Alzheimera, a także o ko-
nieczności profilaktyki dyskuto-
wano na IX Zjeździe Stowarzyszeń 
i Organizacji Alzheimerowskich.

N a tegoroczny zjazd, który od-
był się od 13 do 15 czerwca br. 

w Koprzywnicy i Sandomierzu, 
przybyli przedstawiciele 18 
stowarzyszeń z terenu całej 
Polski. Przebiegał on pod hasłem 
„Choroba Alzheimera wyzwa-
niem dla medycyny XXI wieku”.

– Celem takiego dorocznego 
spotkania jest przede wszystkim 
wymiana doświadczeń i pokazanie 
całej działalności pozarządowych 
organizacji, które pomagają oso-
bom chorym na Alzheimera oraz 
ich opiekunom – wyjaśnia Lucyna 
Majkowska ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, 
działającego od 2002 roku w Ko-
przywnicy, które podjęło się orga-
nizacji tegorocznego zjazdu.

Dzielić się było czym, bowiem 
działalność stowarzyszeń jest 
bardzo szeroka. Pod ich opieką 

znajdują się domy dziennego po-
bytu dla osób chorych na zaniki 
pamięci, zakłady opiekuńczo-
lecznicze (Koprzywnica), a tak-
że placówki naukowo-badawcze 
(Ośrodek Alzheimerowski w Ści-
nawie). Pomimo tego, że nie mają 
zbyt dużego wsparcia ze strony 
państwa, próbują szukać nowych 
metod w walce z tą, uważaną za 
wstydliwą i ciągle niedostatecz-
nie rozumianą, chorobą. Wielko-
polskie Stowarzyszenie od trzech 
lat, jako pierwsze w Polsce, a dru-
gie w świecie, prowadzi aktyw-
ność ruchową wśród pacjentów 
opartą na ćwiczeniach tai-chi.

– Zauważyliśmy, że ćwicze-
nia tego typu odnoszą pozytywne 
skutki wśród osób dotkniętych 
Alzheimerem, prowadzą bowiem 
do wyciszenia i uspokojenia pa-
cjentów – wyjaśnia Andrzej 
Rossa, prezes stowarzyszenia. 
– Są także dobrą formą profilak-
tyki – dodaje. O tej nowej formie 
rehabilitacji, a także o ośrodku 
alzheimerowskim w Peru, rów-
nież prowadzącym te ćwiczenia, 

opowiada wystawa fotograficzna 
pt. „Ćwicz, póki pamiętasz”, przy-
gotowana przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie, którą obecnie 
można oglądać w Koprzywnicy.

W czasie dw udniow ych 
obrad podjęto wiele ciekawych 

zagadnień, jak chociażby kwe-
stię żywienia osób z chorobą Al-
zheimera. Wykład na ten temat 
wygłosił dr Dariusz Włodarek 
z Zakładu Dietetyki na SGGW 
w Warszawie.

Ks. Michał Szawan

R elikwie, które tu zostaną, 
niech zawsze będą znakiem 

wielkiej nadziei, że młode pokole-
nie jest w stanie podejmować dar 
wiary i - na nowo go przyjąwszy, 
w zmieniających się ziemskich 
okolicznościach - zawsze budo-
wać Królestwo Jezusa Chrystusa 

– mówił przewodniczący uro-
czystości biskup sandomierski 
Andrzej Dzięga. Towarzyszył 

mu kanclerz sandomierskiej 
Kurii Diecezjalnej ks. Zygmunt 
Gil, który 3 czerwca odebrał 

Relikwie z rąk proboszcza ka-
tedry na Wawelu ks. Zdzisława 
Sochackiego. Bp Andrzej Dzięga 
uroczyście przekazał je szkol-
nej społeczności na ręce siostry 
Barbary Makowskiej - przeło-
żonej Prowincji Sandomierskiej 
Zgromadzenia Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej, które jest orga-
nem prowadzącym obie szkoły. 
Relikwie w uroczystej procesji 
z katedry do kaplicy nieśli ko-
lejno przedstawiciele rodziców, 
grona pedagogicznego oraz 
uczniów. Pamięć Świętej uczczo-
no „Sandomierską Litanią do Św. 
Jadwigi” ułożoną przez siostrę 
Zofię Wamyj. Wykonał ją chór 
działający przy KG i KLO pracu-
jący pod kierunkiem s. dr Marioli 
Konopki. Joanna Sarwa

W odnowionej 
kaplicy Katolickiego 
Gimnazjum 
i Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Sandomierzu 
spoczęły relikwie 
Św. Jadwigi  
– Patronki szkół.

Relikwie w uroczystej procesji nieśli m.in. przedstawiciele grona 
pedagogicznego: (od lewej) Robert Sołtys, Grażyna Milarska 
i Tomasz Ciach 

Podczas zjazdu wykład nt. „Żywienie osób z chorobą 
Alzheimera” wygłosił dr Dariusz Włodarek
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