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Kacper zasługujena szczęście
O Kacperku napisał nam pe-

wien mieszkaniec Śremu. Otóż w
tamtejszej lokalnej gazecie zorga-
nizowano konkurs na ciekawe
zdjęcie i list od czytelników. Ponie-
waż właśnie wtedy w Śremie była
babcia Kacperka, przywiozła ga-
zetę do Grodziska i pokazała córce
i zięciowi. To oni zdecydowali, że
wezmą udział w konkursie oraz w
imieniu synka prześlą list. I wysłali
kartkę, a na niej między innymi na-
pisali: "Urodziłem się 3 marca
2005 roku, jako wcześniak z 3
punktami. Przeszedłem operację
serduszka w klinice w Poznaniu.
Walczyłem już dwa razy o życie.
Teraz walczę po raz trzeci, o to,
aby stanąć na nóżki. Po operacji
dotknął mnie zanik mięśni. To
okrutna diagnoza, ale walczę....".
Gazeta Śremska zamieściła

ten list na swoich łamach i poru-
szyła serca setek czytelników.
Dzwonili i pisali do redakcji z pro-
śbą, by Kacperka i jego rodziców
wspierać, by pamiętać o nich na
święta, a także aby zapytać, czy
czegoś nie potrzebują. Dziennika-
rze zdecydowali więc, że zorgani-
zują mikołajkową akcję dla wielu
chorych dzieci. A Kacperek będzie
jej patronem. I tak się stało. To w
imieniu Kacperka Mikołaj jeździł
przed świętami do wielu potrzebu-
jących dzieci. Zawoził im słodycze,
zabawki, przekazywał życzenia.
Samemu Kacperkowi przywiózł
dużego pluszowego misia.
I o tym wszystkim napisał do

nas ów mieszkaniec Śremu. A inny
czytelnik tej gazety, tym razem do-
jeżdżający tam z Leszna, odszukał
adres Kacperka i wysłał mu pielu-
chy oraz parę złotych na rehabili-
tację. Obaj chcieli być anonimowi,
ale do naszej redakcji sygnał prze-
słali. I piszą, że bardzo wzruszyła
ich historia Kacperka, że podzi-
wiają wysiłek jego rodziców, że
współczują. No i proszą o to, by i u
nas o Kacperku powiedzieć. Może
i nasi czytelnicy zechcą mu
pomóc?
Pojechaliśmy do Grodziska.

Akurat tego dnia Kacperek nie miał
rehabilitacji. Na zabiegi jeździ we
wtorki i środy do Leszna, a w
czwartki i piątki do Rydzyny. Wtedy
mama sadza go do wózka, auto-
busem dostaje się do miasta,

Kacperek Kostyszyn mieszka w Grodzisku. Właśnie teraz, 3 marca, będzie
miał 4 latka. Jest chory, a jego rodzice robią wszystko, by kiedyś chodził i wi-
dział świat nie tylko z wysokości wózka. Wierzą, że tak się właśnie stanie.

uczestniczy w zabiegach i znowu
pokonuje trasę do Grodziska. W
domu nie ma ich przez kilka go-
dzin. Ale w miniony poniedziałek
byli u siebie.

- Pierwsze tygodnie życia Kac-
perka nie wskazywały na to, że
dzieje się coś niedobrego - mówi
mama Justyna Kostyszyn. -
Może tylko trochę więcej płakał,
ale to u dzieci normalne. Kiedy
skończył trzy miesiące okazało się,
że ma chore serduszko. Natych-
miast przeprowadzono operację.
Byliśmy pewni, że wszystko co złe,
mamy już za sobą.
Ale to najgorsze przyszło póź-

niej. Nikt nie wie dlaczego. Nie
wiadomo, czy był to jakiś błąd w le-
czeniu, czy może po prostu los tak
chciał. Kacperek ma zanik mięśni i
sam nie potrafi siedzieć, chodzić,
bawić się. Jest pogodny, śliczny,
uśmiecha się nawet do obcych, ale
porażenie zrobiło swoje. Chłop-
czyk wymaga stałej opieki i ciąg-
łych ćwiczeń. Szczęście, że ma
kochających rodziców, babcię, cio-
cię i wujka. Wszyscy nieba by mu
przychylili.
- Cieszy nas każda, najdrob-

niejsza poprawa - mówi babcia
Barbara Dutkiewicz. - Marzymy,
by na razie chociaż samodzielnie
siedział w wózku.
Mama Kacperka zrezygnowała

z pracy i od czterech lat nie zosta-
wia go nawet na jeden dzień. Wie,
że każde ćwiczenie, każdy turnus
rehabilitacyjny jest nadzieją na po-
prawę. Teraz czeka na przyznanie
turnusu w szpitalu w Górznie i jest
pewna, że po nim Kacperek bę-
dzie silniejszy. I marzy jeszcze o
własnym mieszkaniu w Osiecznej.
Stamtąd łatwiej byłoby jej jeździć
na zabiegi i mogłaby urządzić spe-
cjalny pokój dla synka. A i mąż
miałby bliżej do pracy. Parę mie-
sięcy temu urodziła im się có-
reczka. Chcieliby więc mieć
prawdziwy kąt dla całej swojej
czwórki. A Kacperek naprawdę na
to zasługuje.
Wizyta u Kacperka w Gro-

dzisku poruszyła nas tak samo, jak
listy ze Śremu. Tamten czytelnik
pisze, że nikt kto nie przeżywa ta-
kiej sytuacji, nie może sobie nawet
wyobrazić, ile siły i miłości trzeba
w sobie mieć, by walczyć o nor-
malne życie dla chorego dziecka.
Rodzice nie kładą jednak tego na
szali. Oni po prostu kochają.
Amy możemy ich w tym wspie-

rać, obdarzać szacunkiem, poma-
gać. I być jak Kacperek - patronem
dobrych akcji. Bo jeśli ktoś
chciałby Kacperkowi pomóc, to
przecież adres do niego już zna.

HALINA SIECIŃSKA

Co ciekawego czeka nas w roku
bieżącym? Do kalendarza w gmi-
nie Osieczna na dobre wpisało
się już kilka imprez znanych nie
tylko mieszkańcom, ale również
zawsze mile widzianym „go-
ściom”. Aby nasi czytelnicy
mogli zaplanować sobie wyjazdy,
wczasy i wakacje, tak, żeby nie
ominęły ich lokalne imprezy, po-
dajemy terminarz powtarzalnych
imprez.

22 marca – o godzinie 14.00
spod kościoła parafialnego w
Osiecznej wyruszy Droga Krzyżowa
ulicami miasta, która tradycyjne za-
wiedzie do krzyża katyńskiego.

4 kwietnia – Wielkopolski Kon-
kurs Młodych Instrumentalistów
Członków Orkiestr Dętych im. J.
Schulza. W tym roku konkurs bę-
dzie obchodził swój 25. jubileusz.

3 maja – obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie w
kościele zostanie odprawionamsza
św. za ojczyznę. Po niej koncert.

10 maja – Miejsko-Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. W tym
roku organizatorem będzie OSP
Ziemnice to właśnie w Ziemnicach
rozegrane zostaną zawody.

23 maja - w trasę wyruszą
uczestnicy drugiej Łosieckiej Łowe-
rówki. Rajd rowerowy zostanie za-
kończony piknikiem.

30 maja -W Ośrodku Kultury w
Osiecznej odbędzie się turniej
śpiewu karaoke. W turnieju wezmą
udział drużyny reprezentujące
różne grupy społeczne. Zapowiada
się niesamowita zabawa.

27 czerwca – XIV Noc Święto-
jańska na plaży nad jeziorem Ło-
niewskim w Osiecznej

30 lipca – 3 sierpnia – Opust
Porcjunkuli w klasztorze ojców
Franciszkanów wOsiecznej. W tym
roku przypada trzydziesta rocznica
koronacji obrazu Matki Bożej Koro-
nami Papieskimi.

21-23 sierpnia - Dni Osiecznej
połączone z gminnymi dożynkami.
Podczas XXII Dni Osiecznej w
osieckim zamku po raz pierwszy ro-
zegrane zostaną Mistrzostwa Sza-
chowe im. Tassilo von
Heidebrandta.

11 listopada – obchody Święta
Niepodległości. W tym roku odbędą
się w Osiecznej.
Podane powyżej uroczystości

na dobre wpisały się już w tradycję.
Dla mieszkańców naszej gminy zor-
ganizowanych zostanie jeszcze
wiele innych obchodów świąt i fe-
stynów.Wwiększości miejscowości
odbędą się dożynki, zabawy, fe-
styny. O tych i innych imprezach in-
formować i przypominać będziemy
na bieżąco.

Plan imprez
w 2009 roku


