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18 dzielnic zagra turniej szachowy dla chorej Anny

Przy szachownicach spotkają się także przedszkolaki z Przedszkola nr 96 "Pod Świerkami"
FOT. MARCIN WARSZAWSKI

Annę Bukowską w Nowej Hucie podziwia wiele osób. Krakowianka stała się bowiem symbolem niestrudzonej walki z
chorobą. Jako jedna z kilku osób w Polsce cierpi na niezwykle rzadki nowotwór. Według lekarzy histiocytoza z komórek
Langerhansa występuje zaledwie u dwóch osób na milion mieszkańców. Po usunięciu kilka lat temu dwóch guzów z głowy
krakowianki nastąpiła poprawa. Niestety, choroba znowu wróciła.
"Byłam osobą energiczną, szczęśliwą, uwielbiałam swój zawód fryzjerki. Jednak musiałam przerwać pracę. Obecnie utrzymuję
się ze skromnej renty. Jestem już po dwóch rodzajach chemii. Jeśli nie będzie poprawy, będę zdana na leki z zagranicy, których
nie refunduje NFZ" - napisała w internecie z prośbą o pomoc 31-letnia Anna Bukowska.
Na odzew nie trzeba było długo czekać. Na ratunek niemal od razu ruszyło Przedszkole nr 96 "Pod Świerkami" z os. Zielonego.
To właśnie do tej placówki przez cztery lata uczęszczał Patryk, syn pani Ani.
- Obserwowaliśmy, jak zmaga się ona z chorobą. Podziwialiśmy, że znajdowała w sobie siły i każdego dnia odbierała syna z
przedszkola - opowiada Maria Błaszczyk-Sobejko, dyrektorka Przedszkola nr 96 w Krakowie "Pod Świerkami".
Na pomysł, jak pomóc mamie Patryka, wpadł instruktor szachów z tej placówki Marek Czepiec.
- Szachy to królewska gra, która zawsze jednoczy ludzi. Zaproponowałem więc, by przy szachownicach spotkali się ludzie dobrej
woli - opowiada Marek Czepiec. I rozpoczął przygotowania do organizacji Grand Prix Krakowa "Szachiści dla Ani".
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W inicjatywę chętnie włączyło się bowiem wszystkich 18 dzielnic Krakowa. - Przez
najbliższe półtora roku raz w miesiącu będzie rozgrywany turniej w każdej dzielnicy. Wszystkie środki zebrane zarówno z
wpisowego, jak i kwest w trakcie rozgrywek zostaną przekazane na leczenie pani Ani - tłumaczy Marek Czepiec.
Pierwszy z turniejów odbędzie się za niewiele ponad tydzień - 19 października w Ośrodku Kultury im. Norwida na osiedlu Górali
5. - Cała inicjatywa rozpocznie się i zakończy w Nowej Hucie. To będzie nie tylko wielkie wyzwanie organizacyjne, ale przede
wszystkim sprawdzian dla naszej wrażliwości - przyznaje Stanisław Moryc, przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
która pomaga w organizacji zawodów.
Kolejny turniej rozegrany zostanie w listopadzie na Wzgórzach Krzesławickich, a grudniowy - w Bieńczycach. W rozgrywkach
może wziąć udział każdy, w jednej z czterech kategorii wiekowych (przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 3-6, dorośli).
Wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć w pomoc Annie Bukowskiej i wziąć udział w rozgrywkach szachowych, więcej
szczegółów mogą uzyskać na stronie internetowej www.podswierkami.krakow.pl albo pod numerem telefonu 692-072-322.
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