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Fundacja Dorastaj z Nami startuje z nową kampanią
społeczną „Życie to nie zabawa”
18 października ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Życie to nie
zabawa”, zainicjowana przez Fundację Dorastaj z Nami. Kampania podkreśla rolę
służb publicznych, ale także nawołuje do solidarności i braterstwa w pomaganiu
dzieciom tych, którzy poświęcili zdrowie lub życie na rzecz społeczeństwa. Ostatni,
trudny dla wszystkich czas pandemii, pokazał jak ważna jest codzienna praca służb
publicznych troszczących się o nasze bezpieczeństwo. Na pierwszej linii walki
stanęli pracownicy ochrony zdrowia, a zaraz za nimi funkcjonariusze służb, wśród
nich strażacy, policjanci, żołnierze. Ostatni rok kolejny raz udowodnił, że w służbę
na rzecz społeczeństwa wpisany jest trud, poświęcenie i niebezpieczeństwo.
Bohaterowie 4-tej już kampanii społecznej Fundacji Dorastaj z Nami wybrali w
swoim życiu służbę publiczną. Nie mogli spodziewać się tego, co ich spotka. Nie
wiedzieli, że zostaną poszkodowani. Nie wiedzieli, że nie wrócą do domu ze służby.
To mogli być nasi ojcowie, bracia czy koledzy z podwórka.
Życie rodzin bohaterów kampanii „Życie to nie zabawa” nie będzie już takie samo,
zmieniło je poświęcenie, za które przyszło zapłacić wysoką cenę. Cenę, której
większość z nas płacić nie musi. Mimo, że wielu z nich nie ma już z nami, wciąż
możemy im pomóc, wspierając ich rodziny i pielęgnując pamięć o nich. Nie
pozwólmy, by odwaga i poświęcenie bohaterów zostało zapomniane.
W ramach kampanii „Życie to nie zabawa” powstał spot filmowy, który zawiera
elementy animacji. Spot pojawi się między innymi w ogólnopolskich stacjach
telewizyjnych. Powstał także spot radiowy, który będzie emitowany w blisko 30
stacjach ogólnopolskich i regionalnych. Informacje o kampanii pojawią się także w
mediach społecznościowych Fundacji oraz w prasie między innymi w Tygodniku
Powszechnym, Polityce i Do Rzeczy. Wszystkie spoty kampanii będą dostępne na
kanale YouTube Fundacji Dorastaj z Nami. Już teraz można je zobaczyć i usłyszeć
pod tym linkiem: https://youtu.be/dDLc6uUTM48
Kampania społeczna „Życie to nie zabawa” powstała dzięki dofinansowaniu
projektu przez Fundację BGK, Partnera Strategicznego Koalicji: Razem dla
Bohaterów.

Kontakt:
Nikol Tomar, koordynatorka ds. public and media relations
Fundacja Dorastaj z Nami
mail: n.tomar@dorastajznami.org
tel. 500 677 550
Fundacja Dorastaj z Nami Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja
pozarządowa w Polsce, która od ponad 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i
biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników
górskich, żołnierzy, policjantów oraz pracowników ochrony zdrowia walczących z
covid-19.
Głównym celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie ich
edukacji. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką niemal 300
dzieci.
Misją Fundacji jest także budowanie etosu służb publicznych. Jako organizator wystaw,
kampanii społecznych i debat, Fundacja przybliża społeczeństwu pracę ludzi, którzy
poświęcają swoje życie służbie innym.
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Tatę widzimy codziennie w twarzach jego dzieci.
Kapral Adam Olszówka był saperem, kierowcą i ratownikiem w 6. batalionie
powietrznodesantowym w Gliwicach. W wojsku służył 16 lat. Uczestniczył w
misjach poza granicami państwa, za co otrzymał Gwiazdę Afganistanu. Był, służył,
uczestniczył… 8 października 2019 roku Adam Olszówka razem z 5-cioma saperami
brał udział w unieszkodliwianiu niewybuchów z II wojny światowej w lesie między
Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską. Rocznie takich akcji w Polsce są tysiące.
Jednak w trakcie właśnie tej doszło do tragedii – dwóch saperów, w tym Kapral
Olszówka, zginęło na miejscu, trzeci zmarł po kilku dniach w szpitalu, pozostali
trzej zostali poważnie ranni. Tragedia poruszyła całą Polskę.
Nie zobaczymy już ojca troszczącego się o swoją rodzinę, ale widzimy go w jego
dzieciach, trzech synach i córeczce, która urodziła się w maju po jego
śmierci. Najstarszy, Igor, z wyglądu przypomina tatę, chociaż wzrostem już go
przerósł. Jest wrażliwym i ciekawym świata nastolatkiem. Lubi wyszukiwać
ciekawostki, szczególnie te, dotyczące militariów. Drugi syn, Seweryn, przyszedł
na świat w wyjątkowy dzień, 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego. Być może
właśnie to sprawia, że chce w przyszłości służyć w wojsku. Być może chce iść w
ślady ukochanego taty. Z wyglądu i charakteru – cały Adam. Empatyczny i pełen
energii. 2-letni Franek też wygląda jak tata. Wszyscy synowie go przypominają.
Franek jest niezwykle ruchliwy, często tańczy w rytm ulubionych piosenek i bawi
się, najczęściej z Sewerynem. Najmłodsza, Matylda, na którą w rodzinie mówi się
„Motylek” jest oczkiem w głowie braci. Swoją radością i spokojem zawojowała
żłobek i serca wszystkich cioć. Igor, Seweryn, Franek i Matylda od 2020 r. są
podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami.
Rodzina Kaprala Olszówki nie doświadczy już jego ciepła i troski. Mimo, że nie ma
go dziś z nami, wciąż możemy mu pomóc. Wspierajmy jego rodzinę, nie
pozwólmy zapomnieć o jego odwadze i poświęceniu.
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To miał być dzień jak każdy inny…
Krzysztof Węgliński, był policjantem. Poszedł w ślady swojego ojca, który
także służył w policji. Gdy w 2015 r. ślubował służyć Ojczyźnie, rodzinę rozpierała
duma. Początki w policji były trudne, Aspirant Węgliński spędził 6 miesięcy w
szkole policyjnej, nieregularnie widywał swoją żonę i córkę, Marikę, ale po tym
czasie byli bardzo szczęśliwi. Na świat przyszła też Hania. Tata dziewczynek z
zaangażowaniem oddawał się swojej służbie w Oddziale Prewencji w Rzeszowie.
To był wzorowy policjant. Nigdy nie odpuszczał tym, którzy łamali prawo i chcieli
skrzywdzić drugiego, niewinnego człowieka – tak na pogrzebie mówił o nim
komendant.
15 stycznia 2019 r. miał być zwyczajnym dniem, ale stał się najgorszym w życiu
rodziny Węglińskich. Aspirant Węgliński pobrał broń, przeszedł odprawę i ruszył w
teren wykonywać swoje obowiązki. Miał wrócić do domu po północy, gdzie czekała
na niego żona, Hania i Marika - jego ukochana rodzina. Jednak w drodze na
służbę zginął w wypadku samochodowym, który spowodował inny
kierowca. Krzysztofa Węglińskiego nie udało się uratować, zginął na miejscu.
Niespodziewana śmierć głowy rodziny wstrząsnęła wszystkimi. Hania nie
pamięta swojego taty, miała tylko 9 miesięcy, gdy zginął. Choć nie ma
wspomnień z tatą, często o niego pyta. Uwielbia słuchać opowieści o nim i oglądać
filmy ze wspólnych zabaw, gdy jeszcze żył. Jest pogodna i rozgadana, chodzi już
do przedszkola. Razem z siostrą, Mariką, w 2020 r. zostały podopiecznymi Fundacji
Dorastaj z Nami.
Bez taty i męża, życie rodziny Węglińskich nie będzie już takie samo. Córki będą
dorastać, pójdą do szkoły, na studia, zaczną dorosłe życie bez kochanego taty.
Choć nie ma go już z nami, wciąż możemy mu pomóc, wspierając jego
najbliższych. Pamiętajmy o nim i jego odwadze. Za swoją służbę przyszło mu
zapłacić najwyższą cenę. Cenę, której większość z nas nigdy nie poniesie. Nie
pozwólmy o nim zapomnieć.

