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Dnia 12.03.2019 roku na Zamku Piastowskim odbył się wernisaż wystawy pt. „Dla Ciebie zginął
żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.
Uroczystego otwarcia wystawy w obecności komendantów służb mundurowych działających na
terenie Raciborza dokonała dyrektor Zamku Piastowskiego, Mariola Jakacka.
To kampania społeczna, która ruszyła w listopadzie 2017 roku. Kampania pokazuje, że za
każdym mundurem stoi człowiek, a za przekazami medialnymi o wypadkach na służbie często
kryją się rodzinne tragedie. Częścią kampanii jest wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak,
policjant, a dla mnie tata”, którą będzie można oglądać
od 1 marca
w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Wystawa to inicjatywa Fundacji Dorastaj z Nami, która swoją opieką otacza dzieci, których
rodzice zginęli lub zostali poszkodowani na służbie - to dzieci strażaków, policjantów, żołnierzy,
ratowników górskich. Celem kampanii jest pokazanie, że za każdym mundurem stoi człowiek,
który po pracy chciałby wrócić do domu, do swoich bliskich. Niestety - czasem nie wraca.

- Zawsze, gdy słyszymy w wiadomościach o śmierci funkcjonariusza służby publicznej, w
fundacji wiemy, że właśnie komuś zawalił się świat. Odchodzi partner, ojciec, mąż, który często
był jedynym żywicielem rodziny. W tle doniesień medialnych - tragedii, kryjącej za słowami
„zostawił żonę i dzieci…” - kryje się o wiele więcej, niż jest przekazywane za pośrednictwem
mediów. Ci ludzie swoją codzienną pracą ryzykowali dla wspólnego dobra nas wszystkich i my
chcemy przypominać, że praca strażaka, żołnierza, policjanta czy ratownika to nie jest
zwyczajna praca, tylko misja, która służy dobru każdego z nas. Pamiętajmy więc o dzieciach
tych z nich, którzy nie wrócili z pracy do domu. Zadbanie o nie, to najlepsza forma powiedzenia
„dziękuję” - mówi Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Wystawę na zamku będzie można oglądać codziennie do końca marca od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 a w weekendy od 10.00 do 18.00. Zwiedzanie z
przewodnikiem.
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Fundacja Dorastaj z Nami pomaga dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na
służbie. Buduje szacunek dla służb publicznych. Niesie pomoc psychologiczną dzieciom, które
znalazły się w kryzysie. Zapewnia wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia
pozalekcyjne. Pomaga młodym ludziom wejść na rynek pracy. Gwarantuje wsparcie doradcy
edukacyjnego. Jest z podopiecznymi w ich codziennych zmaganiach, dając im czas, radę i
serce. Wspiera dzieci i młodzież dopóki się uczą – nawet do 25 roku życia.

Kampania pokazuje historie, które znamy z serwisów informacyjnych i gazet, z innej, prywatnej
strony. Na stronie Fundacji (www.dorastajznami.org) możemy lepiej poznać historie zmarłych
bohaterów – rodziców podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Dowiedzieć się jakie mieli
pasje, jak spędzali czas wolny, za czym najbardziej tęsknią ich dzieci. Możemy zobaczyć jakimi
ludźmi byli na co dzień.

Fundację można wesprzeć darowizną stałą https://dorastajznami.org/misja-zawsze-wierni/
lub jednorazową
https://dorastajznami.org/zginal-tata-pomoz/
lub przekazując 1% podatku
https://dorastajznami.org/przekaz-1/
. Za wszystkie wpłaty Podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami będą głęboko wdzięczni.
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