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„I znów w Radwanowicach”  

Marta Juza Jakubowska  

Lubię odwiedzać ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach i to z 
wielu powodów. Jednym jest przepiękna okolica,  w której ten środek jest położony: 
pokryte sadami i lasami wzgórza, malownicza kręta droga wijąca się wśród pól. 
Innym powodem widok zadbanych budynków ośrodka,  na których widać rękę 
dbałego gospodarza. Ale głównym powodem, jest to  że tutaj o Polonii kanadyjskiej 
mówi się dobrze. Miło jest odwiedzać miejsce gdzie nas tak serdecznie witają. 
Oczywiście przyczyniło się do tego otwarte serce Polonii kanadyjskiej dla potrzeb 
tego ośrodka. Podjęcia wezwania rzuconego kiedyś przez Stanisława   
Pruszyńskiego, kontynuowanego przez ks. T. Isakowicza Zaleskiego  a mającego 
źródło w słowach Świętego brata Alberta – „Bądźcie dobrzy jak chleb”. 

Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Fundację Brata Alberta stają się  
cząstką chleba dla mieszkańców ośrodka w Radwanowicach. Wszelkie nasze 
drobne ofiary zmieniają się tutaj w dzień codzienny: w uśmiech, drobną przyjemność 
która w życiu niepełnosprawnych  ludzi znaczy tak wiele, zmieniają się tutaj w leżący 
na stole powszedni chleb. 

Przechodząc po ośrodku spotykam jego mieszkańców, jedni z grzeczością mówią 
„Dzień dobry” inni uśmiechają się nieśmiało, jeszcze inni podają mi rękę. We 
wszystkich oczach widzę jednak wyraz dumy – witają nas w swoim Domu. 

Ze wzgórz powraca niezwykła wycieczka: na wózkach inwalidzkich, wparci o ramię  
opiekuna, z trudem poruszający się -  ale pomimo tego szczęśliwi.  A ja myślami 
przenoszę  się do Kanady dziękując w sercu wszystkim, którzy wspierają ten 
ośrodek.   

Już wkrótce bo w drugiej połowie listopada  2015 po raz kolejny odwiedzi Kanadę 
prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski.  W czasie wizyty 
będzie promował między innymi swoją książkę, która jest równocześnie cegiełką na 
potrzeby mieszkańców ośrodka w Radwanowicach. Już teraz zapraszamy na 
spotkania, które odbędą się w Ottawie, Montrealu, Toronto, Kitchner, Hamilton.  
Dokładne informacje o spotkaniach zostaną podane wkrótce. 

Fundacja  Brata Alberta narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, 
wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara 
i Światło" z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Do istnienia powołali ją 
oficjalnie w 1987 roku śp. Zofia Tetelowska, śp. inż. Stanisław Pruszyński oraz 
kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obecny Prezes Zarządu 
Fundacji. Obecnie Fundacja posiada  29 placówek  i opiekuje się 1025 
podopiecznymi.  ( informacja ze stron Fundacji)  

 

 



 

 

 



 


