Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

"Ogród życia"
W roku 1996 powstał na terenie Ośrodka ogród.Złożony z ogromnej ilości drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych,
zaprojektowany przez inżyniera ogrodnika, właściciela szkółki drzew i krzewów ozdobnych z Ciechanowa, zajmującego
się od lat projektowaniem ogrodów ozdobnych. Znakomicie wkomponowany w już istniejący park, wciąż powiększany
o nowe tereny, VITERAJ staje się dumą i chlubą Ośrodka. Finansowany z wielu źródeł: przez darowizny mieszkańców i
pracowników, firm współpracujących z Ośrodkiem, znaczących gości. Każdy może mieć udział w powstaniu tego
"ogrodu życia". Podczas uroczystości drugiej rocznicy powstania Ośrodka, 14 sierpnia 1996 roku został on otwarty, a
dyrektor KOMR, Antoni Nowicki powiedział do zebranych gości i mieszkańców:
[...] Już dwa lata pomagamy tu w Dąbku chorym na stwardnienie rozsiane z całej Polski. Dokładnie 811 osób
zakończyło u nas rehabilitację, w tym 550 z oczywistą poprawą stanu zdrowia.
Dąbek staje się dla wszystkich chorych symbolem wiary w możliwość odwrócenia beznadziejności, szansą na
doczekanie się upragnionego leku.
Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny w Dąbku na trwałe lokuje się w życiorysach ludzi tu przybywających na
rehabilitację, a także tych, którzy przychodzą tu do pracy. Staje się ich Ośrodkiem, ich miejscem, do którego chcą, do
którego będą wracać.
[...] Drugą rocznicę działalności akcentujemy wydarzeniem, pozostawiającym swój ślad na zawsze. Zebraliśmy się tu
przed kamieniem - rzeźbą, której odsłonięcie daje początek VITERAJ - Ogrodowi Życia.
[...] Będzie to na pewno jedyny park na świecie nierozerwalnie związany z ludźmi, których los naznaczył sclerosis
multiplex. Będzie parkiem - muzeum, do którego potomni będą przyjeżdżać oglądać drzewa sadzone przez ich
przodków. Będzie wreszcie parkiem - pomnikiem przyrody otoczonym szacunkiem, jak wiele dostojnie szumiących tu
drzew."
Obecnie VITERAJ jest imponującym, bardzo dużym ogrodem pełnym rozmaitych, ciekawych gatunków roślin, krzewów
- są ich tysiące. Warto obejrzeć ten ogród dla samych tylko wrażeń estetycznych. Jak ważne jest dla chorych
przebywanie na powietrzu, blisko przyrody... W Dąbku wszystko to staje się niezwykle realne, wręcz proste. Łatwość
wyjścia z Ośrodka, przemieszczania się po terenie parku - czynią KOMR miejscem bardzo przyjaznym również dla
chorego poruszającego się przy pomocy wózka. Duża liczba ławek osłoniętych zielonymi pergolami umożliwia łatwe
korzystanie z dobrodziejstw spacerów.
W bezpośredniej bliskości budynków dostojnie spacerują bociany, w stawach pływają ryby, z gracją poruszają się
łabędzie. Przemieszczać się można bez trudności - także wózkiem inwalidzkim - po pięknie utrzymanych alejach,
wśród bujnej zieleni, w objęciach spokoju i ciszy, która aż dzwoni w uszach...
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