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Szanowna Pani Prezes,
Szanowni Państwo
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Białej Laski,
które dziś mają miejsce w Suwałkach. Niestety, obowiązki poselskie i rządowe
spowodowały, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu. Pragnę więc tą drogą
przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Obchodzony corocznie Dzień Białej Laski jest nie tylko wyjątkowym dniem
w kalendarzu, kiedy w sposób szczególny pochylamy się nad problematyką osób
niewidomych i niedowidzących, ale przede wszystkim ma ogromny potencjał edukacyjny
i informacyjny. W całej Polsce odbywają się w tym czasie liczne spotkania, uliczne
happeningi, a nawet sympozja naukowe dotyczące problemu, jakim są ograniczenia w
funkcjach ludzkiego wzroku. Sytuacja, w jakiej się Państwo znaleźliście w wyniku
zdarzeń losowych jest nie tylko wyzwaniem dla Was samych, ale także dla reszty
społeczeństwa, które nie może stać z boku, ale powinno przychodzić Wam z pomocą.
Patrząc z perspektywy czasu na problematykę osób niewidomych i niedowidzących coraz
bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że świadomość społeczna staje się dzięki takim
inicjatywom jak Dzień Białej Laski z roku na rok coraz większa i zaczyna przynosić
oczekiwane przez wszystkich dobre owoce w postaci zrozumienia i empatii
w codziennych życiowych sytuacjach. Wciąż jednak potrzebne są kampanie edukacyjne
i społeczne, zwłaszcza w szkołach wśród dzieci i młodzieży, od których tak naprawdę
zależy kształt przyszłych losów naszej Ojczyzny.
Dzień Białej Laski to także doskonały moment, aby mówić o potrzebie
profilaktyki, gdyż odpowiednia diagnostyka może ustrzec od poważnych powikłań,
z utratą wzroku włącznie. Obecnie w naszym kraju żyje ok. 1,8 mln osób z dysfunkcjami
wzroku.
W tym szczególnym, wyjątkowym dniu, kiedy o osobach niewidomych
i niedowidzących mówi się najgłośniej, a powinno się o nich pamiętać przez cały rok,
życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, wiary we własne

możliwości, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudów dnia codziennego, a także
zrozumienia i równych szans w życiu społecznym.
Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze własnej aktywności
napotykają bariery zarówno fizyczne, jak również te tkwiące w umysłach i sercach innych
ludzi, aby takich przeszkód było jak najmniej, a świat stawał się bardziej przyjazny dla
wszystkich, bez względu na ograniczenia, jakie każdy z nas w większym lub mniejszym
stopniu posiada.
Słowa uznania i głębokiej wdzięczności kieruję do wszystkich osób opiekujących
się i pracujących z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, rodziców, terapeutów,
rehabilitantów, pedagogów, wolontariuszy i innych ludzi, którzy przyczyniają się do
zmiany ich życia na lepsze.
Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i zapewniam o stałej pamięci
i życzliwości.
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