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Nagrody
Starosty 
Inicjatorów działań aktywizujących mieszkańców powiatu 

poznańskiego, przedsiębiorców społecznie odpowiedzial-
nych oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu – moż-
na zgłaszać do Nagrody Starosty Poznańskiego 2018. Nagro-
da przyznawana jest osobom fi zycznym, prawnym lub jednost-
kom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 
Wnioski można składać do 1 listopada.

Kandydatura powinna zostać zgłoszona przez grupę co naj-
mniej 100 mieszkańców powiatu, grupę co najmniej trzech orga-
nizacji społecznych, organy oraz jednostki pomocnicze gmin po-
wiatu poznańskiego. Zgłoszenie musi być opatrzone podpisem, 
a także zawierać informację o kategorii nagrody. W formularzu 
zgłoszeniowym należy wskazać również informacje na temat do-
tychczasowej działalności kandydata i jego osiągnięć. 

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: przed-
siębiorczość, inicjatywy obywatelskie, organizacje pozarządo-
we. Zwycięzcy otrzymają statuetki i dyplomy. Celem nagrody jest 
uhonorowanie mieszkańców oraz podmiotów z terenu powiatu 
poznańskiego, którzy otwartą postawą obywatelską i działalno-
ścią przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Promocja 
takich właśnie postaw ma ważne znaczenie w budowaniu wraż-
liwości na wszelkie sprawy bliskie ludziom.

Regulamin przyznawania nagrody oraz wzór wniosku znajdują 
się na stronie www.powiat.poznan.pl/poszukiwani-inspiratorzy. 
Wypełniony i podpisany wniosek można przesyłać drogą elektro-
niczną: joanna.felinska@powiat.poznan.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskie-
go 18, 60-509 Poznań. Dokument można złożyć również osobi-
ście w kancelarii Starostwa. Oprac. KK. 

Bydgoszcz
zaprasza
Fundacja „Wiatrak” w Bydgoszczy organizuje siódmą edy-

cję Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”. 
Projekt jest współfi nansowany ze środków PFRON, Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszcz. 
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-kulturalna 
osób z niepełnosprawnościami z całej Polski oraz ukazanie ich 
twórczego potencjału.

Artyści z niepełnosprawnością mogą zaprezentować swoje 
prace w kategoriach: malarstwo i rysunek, rękodzieło, fotografi a, 
twórczość literacka, muzyka, taniec i teatr. Uczestnicy będą oce-
niani w dwóch kategoriach: osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną oraz osoby z niepełnosprawnością fi zyczną. 

Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu są słowa św. Jana Pawła 
II: „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczy-
zna!”. Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. Ponadto jury może również przyznać nagrodę Grand 
Prix. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę przede wszystkim 
zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Prace po-
winny nawiązywać do hasła tegorocznej edycji Festiwalu. 

Termin składania prac upływa 9 listopada. Należy nadsyłać je na 
adres: Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz z dopi-
skiem: „fART” – (wskazać kategorię konkursową). Ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie nagród nastąpi 29 listopada podczas uro-
czystego koncertu galowego Festiwalu Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych „fART”. Regulamin konkursu oraz formularz zgło-
szeniowy znajdują się na stronie www.wiatrak.org.pl Informacji o 
Festiwalu udziela Kamila Muszyńska, tel. (52) 32 34 826, (52) 32 
34 824, e-mail: kamila.muszynska@wiatrak.org.pl Oprac. KK. 

Autobus dla Ośrodka
w Owińskach
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w powiecie poznań-
skim od tego roku szkolnego korzystają z nowego autobusu 
przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Koszt zakupu pojazdu został pokryty ze środków PFRON w ra-
mach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i 
środków Powiatu Poznańskiego.

We wnętrzu autobusu znajduje się 31 miejsc siedzących i cztery 
miejsca dla uczniów na wózkach. Pojazd jest wyposażony także w 
platformę podnośnikową dla osób na wózkach. Przyciąga uwagę 
kolorowymi elementami – na autobusie znajduje się logo Powiatu 
Poznańskiego, błękitna mapa poglądowa 17 gmin powiatu, a także 
postacie promujące powiat – „Trampek” i „Tenisówka”. Autorką pro-
jektu grafi cznego jest Anna Skalska z Wydziału Promocji i Aktyw-
ności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
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Autobus będzie służył uczniom Ośrodka podczas wyjazdów na 
hipoterapię, wycieczki czy zajęcia edukacyjno-kulturalne. SOS-W 
w Owińskach do tej pory nie miał takiego pojazdu. Dyrekcja Ośrod-
ka od dłuższego czasu czyniła starania, aby autobus można było 
zakupić. Marzenie niewidomych dzieci wreszcie się spełniło. Bus 
rusza w trasę. Szerokiej drogi! Oprac. KK. 
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Trwają przygotowania do 
czwartej edycji Kongre-

su Osób z Niepełnosprawno-
ściami, który odbędzie się 25 
października na Uniwersyte-
cie Humanistyczno-Społecz-
nym przy ul. Chodakowskiej 
19/31 w Warszawie. Pierw-
szy taki kongres zorganizo-
wano w 2015 roku, w odpo-
wiedzi na potrzebę dialo-
gu środowiska osób z nie-
pełnosprawnościami i ludzi 
mających wpływ na podej-
mowanie wiążących decyzji 
dla tego środowiska. 

Kongres Osób z Niepełno-
sprawnościami to wydarzenie 
szczególne. Każdego roku bie-
rze w nim udział liczne gre-
mium osób z dysfunkcjami z 
różnych stron Polski. Do War-
szawy przyjeżdżają także ich 
rodzice, opiekunowie, przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych, reprezentanci instytucji 
publicznych i samorządów. Nie 
jest to zwyczajna konferencja, 
podczas której prelegenci ko-
lejno wygłaszają referaty zasta-
nawiając się, czy uda się zmie-
ścić z prezentacją w wyznaczo-
nym czasie. To spotkanie będą-
ce okazją do refl eksji, a co naj-
ważniejsze, do wypracowania 
postulatów w sprawach kluczo-
wych dla wszystkich osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Hasło wydarzenia brzmi: 
„Za niezależnym życiem”. Pod-
czas spotkania podejmowa-
ne są więc dyskusje dotyczą-
ce różnych sfer aktywności 
osób z niepełnosprawnościa-
mi (edukacja, praca, życie spo-
łeczne itd.). W tym roku hasło 
kongresu wybrzmiało silnie 
wiosną, podczas ogólnopol-
skiego protestu rodziców do-
rosłych osób z niepełnospraw-
nościami. Na kongresie będzie 
mowa o wdrażaniu w Polsce 
idei niezależnego życia, która 
wiąże się z zapewnieniem go-
dziwych świadczeń, dostępem 
do usług asystenckich, eduka-
cji włączającej oraz mieszkal-
nictwa wspomaganego, likwi-
dacji barier architektonicznych 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Organizatorzy zapew-
niają, że nie zabraknie również 
refl eksji, co zmieniło się po sej-
mowym proteście. 

Osoba zainteresowana udzia-
łem w kongresie może wy-
brać sesje tematyczne, w któ-

rych chce uczestniczyć. Do wy-
boru są tematy: niezależne ży-
cie, równość szans i niedyskry-
minacja, orzecznictwo i sys-
tem rentowy, edukacja, praca i 
zatrudnienie, dostępność oraz 
jak włączać różne grupy osób 
z niepełnosprawnością w dzia-
łania na rzecz wdrożenia kon-
wencji o prawach osób z niepeł-
nosprawnościami. Przy wypeł-
nianiu formularza zgłoszenio-
wego miałam problem z wybo-
rem tematu, gdyż każdy odbie-
ram jako równie istotny i wart 
uwagi. Ostatecznie zdecydowa-
łam się wziąć udział w sesji te-
matycznej poświęconej nieza-
leżnemu życiu (ten temat zade-
klarowałam jako pierwszy), do-
stępności (drugi) oraz równo-
ści szans i niedyskryminacji (te-
mat alternatywny, gdyby zabra-
kło wolnych miejsc w obu wyżej 
wymienionych sesjach). 

Budynek, w którym bę-
dzie odbywał się (i odbywa 
od 2015 roku) kongres, jest w 
pełni przystosowany do po-
trzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Na spotkanie można 
przyjść z psem przewodnikiem 
bądź opiekunem prawnym. W 
formularzu zgłoszeniowym zo-
stała zawarta informacja na te-
mat dodatkowych potrzeb – za-
interesowani mogą zaznaczyć 
odpowiednie pola, jeśli potrze-
bują na przykład pętli indukcyj-
nej, tłumacza języka migowego, 
materiałów w wersji elektro-
nicznej i/lub w wersji powięk-
szonej albo mają specjalne po-
trzeby żywieniowe. Przyznam, 
że niewiele jest wydarzeń kie-
rowanych do osób z niepełno-
sprawnościami, które otwierają 
się w ten sposób na ich potrze-
by. Najczęściej osoba z niepeł-
nosprawnością sama musi do-
pytywać organizatorów, czy w 
pomieszczeniu jest winda, czy 
na konferencji będzie tłumacz 
języka migowego, czy można 
przyjść z psem przewodnikiem 
itd. Jeśli tego nie uczyni, będzie 
narażona na zaskoczenie i brak 
możliwości wzięcia udziału w 
spotkaniu z powodu przeszkód. 

Każdego roku przywożę z 
Warszawy sporo refl eksji na te-
mat włączania osób z niepeł-

nosprawnościami we wszyst-
kie sfery życia. Uczestnictwo w 
kongresie daje również szansę 
zaangażowania w dyskusję nad 
nowym systemem wsparcia. 
Niezależne życie osób z nie-
pełnosprawnościami to priory-
tet. Ma je ułatwić rządowy pro-
gram „Dostępność Plus” zakła-
dający dostosowanie miejsc 
publicznych, architektury, środ-
ków transportu i innych usług 
do potrzeb wszystkich Pola-
ków. Niedawno premier Ma-
teusz Morawiecki podpisał 
uchwałę w sprawie tego pro-
gramu, co oznacza, że wkrót-
ce będzie mógł być realizowa-
ny. Działania w ramach progra-
mu „Dostępność Plus” to m.in. 
opracowanie projektu ustawy 
o dostępności, konkurs „Prze-
strzeń przyjaznej szkoły” (200 
szkół otrzyma fundusze na do-
stosowanie placówek, np. na li-
kwidację barier architektonicz-
nych), program „aPSYstent”, 
z którego ma być fi nansowa-
ne szkolenie oraz utrzymanie 
psów przewodników i psów 
asystujących osobom niewi-
domym, dwudniowy maraton 
programistów, podczas którego 
będą opracowywane prototypy 
aplikacji ułatwiających osobom 
z niepełnosprawnościami co-
dzienne życie. 

Program „Dostępność Plus” 
jest więc ważnym krokiem po-
czynionym w stronę likwidacji 
barier. Środowisko osób z nie-
pełnosprawnościami potrzebuje 
jeszcze wzorcowych rozwiązań 
systemowych – szczególnie w 
zakresie mieszkalnictwa wspo-
maganego, bezpłatnych usług 
asystenckich, tworzenia miejsc 
pracy dla osób z różnymi typami 
niepełnosprawności. To kolejne 
wątki do dyskusji, które można 
długo rozwijać. Mieszkalnictwo 
wspomagane zostało w Polsce 
wdrożone w zaledwie minimal-
nym stopniu – wciąż zbyt mało 
jest mieszkań, w których osoby 
z niepełnosprawnością mogłyby 
rozpocząć niezależne życie. Po-
trzeba również całodobowych 
ośrodków opiekuńczych, w któ-
rych osoby z niepełnosprawno-
ściami (te, co z powodu głębszej 
niesprawności nie kwalifi ku-

Niezależne
życie — wartość
podstawowa

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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ją się do mieszkań wspomaga-
nych), mogłyby otrzymać kom-
pleksową pomoc po śmierci ro-
dziców lub opiekunów praw-
nych. Stałym zatrudnieniem po-
szczycić się może tylko znikomy 
procent osób z orzeczoną nie-
pełnosprawnością. Dla pozosta-
łych praca wciąż jest tylko ma-
rzeniem, a bez niej nie sposób 
mówić o samodzielnym życiu. 

Przed wyjazdem na kongres 
warto sięgnąć do materiałów 
online umieszczonych na stro-
nie www.konwencja.org Znaj-
dziemy tam zarówno raport z 
realizacji konwencji o prawach 
osób z niepełnosprawnościa-
mi jak i istotne szczegóły przy-
bliżające najważniejsze proble-
my środowiska osób z niepeł-
nosprawnością. Jednym z nich 
jest brak w polskim prawie jed-
nej, powszechnie obowiązują-
cej defi nicji niepełnosprawno-
ści oraz jednolitego systemu 
orzekania o niepełnosprawno-
ści. Prace Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Opracowa-
nia Systemu Orzekania o Nie-
pełnosprawności oraz Niezdol-
ności do Pracy zakładają jedy-
nie ujednolicenie systemów, ale 
nie kluczową zmianę: z orze-
kania o dysfunkcjach na orze-
kanie o potrzebnym wsparciu. 

Brak edukacji antydyskrymi-
nacyjnej w Polsce prowadzi do 
nierównego traktowania osób 
z niepełnosprawnościami we 
wszystkich sferach życia – w 
opiece zdrowotnej, pracy, edu-
kacji, życiu rodzinnym. Tu war-
to zwrócić uwagę, że ustawa 
o wdrożeniu niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej w te-
macie równego traktowania 
wprowadza zakaz dyskrymi-
nacji osób z niepełnosprawno-
ściami tylko w sferze zatrud-
nienia. Nie zakazuje natomiast 
nierównego traktowania w in-
nych obszarach życia. Na ko-
niec zostaje sprawa nagmin-
nego sprzeciwiania się zawie-
raniu małżeństw przez osoby 
z niepełnosprawnością. Zwal-
czenie tego zjawiska pokaże, że 
Polska jest krajem, który chce i 
stara się przeciwdziałać dys-
kryminacji. Pozostaje wierzyć, 
że to się uda. 
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W swoim dorobku ma po-
nad tysiąc obrazów. Na-

malował je pędzlem trzyma-
nym w ustach. W gmachu Sej-
mu RP widnieją wizerunki 
wszystkich prezydentów Pol-
ski jego autorstwa. Przygoto-
wał również cykle prezentują-
ce postacie „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. Poznański ar-
tysta Jerzy Omelczuk urodził 
się z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Ma niespraw-
ne ręce i nogi, porusza się na 
wózku, mówi z trudem. Pasja 
artystyczna towarzyszyła mu 
od najmłodszych lat. Jako kil-
kuletni chłopiec czołem ulepił 
postać z plasteliny. 

– Są rzeczy na niebie i zie-
mi, o których nawet fi lozofom 
się nie śniło – mówi żartobli-
wie artysta w odpowiedzi na 
pytanie, jak udaje się mu, bez 
użycia rąk, tworzyć z taką pre-
cyzją. 

W kwietniu 2017 roku w 
Centrum Kultury Zamek w Po-
znaniu zorganizowano wysta-
wę prac artystów malujących 
ustami i stopami oraz pokaz 
malowania w ich wykonaniu. 
Kiedy usiedli przy sztalugach, 
goście zamilkli. W skupieniu i 
prawie bezruchu obserwowa-
li jak powstają dzieła artystów. 
Dzieci otoczyły Jerzego Omel-
czuka i z zachwytem przyglą-
dały się każdemu pociągnięciu 
pędzlem po płótnie. 

Do domu malarza prowadzi 
stara brama z nieczynnym do-
mofonem, ale za to wyjątko-
wym klimatem małego ciche-
go podwórka, a na nim roślin 
oświetlonych gorącym słoń-
cem. Drzwi otwiera sympa-
tyczny mężczyzna o imieniu 
Leonid, który na co dzień jest 
asystentem Omelczuka. Le-
onid pochodzi z Ukrainy. W 
mieszkaniu artysty znalazł 
drugi dom, do którego zawsze 
chętnie wraca. 

– Gdy przyjeżdżam z rodzin-
nego domu do Jurka, przywo-
żę kilka butelek kwasu chlebo-
wego. Ma wyjątkowy smak. To 
taki prawdziwy ukraiński kwas 
– mówi. 

W domu Omelczuka swój 
azyl znalazło też kilka psów 
i kotów. Artysta kocha zwie-
rzęta. Kiedyś uratował konie 
przed oddaniem na rzeź i od 
tego czasu właśnie one stały 
się tematem jego prac. Maluje 
najczęściej farbą olejną – pej-
zaże, portrety, postacie kobie-
ce i konie. Stworzył cykl obra-
zów poświęconych zabytkom 
Wielkopolski. Mimo przeciw-
ności życia stał się niezależ-
nym, spełnionym człowiekiem. 

Twórca
Urodził się w 1957 roku w Sie-

miatyczach. Dzieciństwo spę-
dził tułając się po domach po-
mocy społecznej oraz zakła-
dach dla osób niepełnospraw-
nych. W wieku 9 lat wziął udział 
w konkursie pod tytułem „Kim 
chciałbyś być, gdy będziesz 
duży”. Zamarzył zostać żołnie-
rzem. Z zazdrością i tęsknotą 
patrzył, jak zdrowe dzieci bawią 
się w wojsko. Pragnienie spraw-
ności tkwiło w nim mocno. 

– W pewnym momencie zro-
zumiałem, że nigdy nie będę 
taki jak te dzieci. Że ręką ani 
nogą nie będę ruszał. Towa-
rzyszyła mi silna i niekontro-

lowana spastyka mięśni. Dla 
takiego małego chłopca to był 
cios, którego nie sposób opi-
sać. Ale nie dałem się. Zaczą-
łem rysować na kartkach blo-
ku lub od maszyny do pisania 
trzymając ołówek w ustach – 
opowiada J. Omelczuk. 

Dziś ma za sobą przeszło 
trzydzieści lat pracy twórczej, 
a także spore osiągnięcia w 
dziedzinie malarstwa. Jest sty-
pendystą Światowego Stowa-
rzyszenia Artystów Malujących 

Ustami i Nogami VDMFK z sie-
dzibą w Księstwie Liechten-
stein. Stowarzyszenie to daje 
szansę na twórczą aktywność 
wielu ludziom, którzy z powo-
du ograniczeń ruchowych nie 
mogą udzielać się zawodowo i 
społecznie poza własnym do-
mem. W 2001 roku otrzymał z 
rąk Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznaczenie 
„Zasłużony działacz kultury”. 
Szkolił się pod kierunkiem An-
drzeja Agi Grzelachowskiego i 
Danuty Kaniewskiej. Na swo-
im koncie ma przeszło 200 wy-
staw indywidualnych, około 
350 zbiorowych w Polsce i po-
nad 600 tychże za granicą. 

– Malarstwo to moja pasja. 
Z tego żyję i tym żyję – mówi 
J. Omelczuk. – Nie mam kon-
kretnego tematu, któremu po-
święcam uwagę. Inspiruje 
mnie otaczający świat, przy-
roda, ludzie, zaskakujące 
zdarzenia. 11 września 2001 
roku poruszył mnie tak bar-
dzo, że namalowałem obraz 
pod tytułem: „Tragedia w No-
wym Jorku”. To, że dzisiaj je-
stem w tym miejscu i robię 
to, co robię, zawdzięczam 

przede wszystkim sobie i wła-
snej, ciężkiej pracy. Przyna-
leżność do Światowego Sto-
warzyszenia Artystów Malu-
jących Ustami i Nogami jest 
dla mnie powodem do dumy. 
Moje osiągnięcia są okupione 
sporym wysiłkiem. Codzien-
nie pracuję po osiem godzin, 
a czasem więcej. 

W sierpniu tego roku wy-
stawa J. Omelczuka dotarła na 
Ukrainę. 21 obrazów ekspo-
nowane było przez dwa tygo-
dnie w Kamieńcu Podolskim, 
Dunajowcach i Płoskirowie. 
Autor opowiadał tam o nich. 
Oglądano dzieła przedstawia-

jące między innymi papieża 
Jana Pawła II. Tematem roz-
mów były też prace związane 
z „Trylogią” sienkiewiczowską 
– obrazy, na których przed-
stawił między innymi oblęże-
nie Zbaraża, majątek w Roz-
łogach i losy Andrzeja Kmici-
ca, Jana Zagłoby, Jana Skrzetu-
skiego. Uwidocznił też żeńskie 
postacie – Helenę oraz jej cio-
cię Kuncewiczownę, Magda-
lenę Zawadską i Małgorzatę 
Braunek. Rysy twarzy i sylwet-

Jerzy Omelczuk maluje obraz przedstawiający 32 metrową Mysią Wieżę w Kruszwicy.
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bez granic

ki bohaterów „Trylogii” są zna-
komicie przez artystę odtwo-
rzone, dzięki czemu z łatwo-
ścią można je rozpoznać. W 
uroczystym otwarciu wysta-
wy w Centrum Kultury i Sztuki 
w Chmielnickim uczestniczyli 
wykładowcy Uniwersytetu Na-
rodowego oraz Akademii Hu-
manistycznej, a także przed-
stawiciele polskich stowarzy-
szeń. 

Oto, co napisała Danuta Ka-
niewska w folderze poświęco-
nym twórczości J. Omelczuka:

„Powstanie pierwszych ob-
razów olejnych Jerzego Omel-
czuka poprzedzała inten-
sywna praca nad rysunkiem, 
akwarelą i temperą. Jego ma-
larstwo powstaje nie z potrze-
by odtwarzania form istnieją-
cych w realnym świecie, lecz 
jest reakcją na świat i zapisem 
doznań wywołanych przeży-
tą chwilą, próbą przełożenia 
na malarski język tej zależ-
ności, która zachodzi między 
światem a człowiekiem. (…) 
Malując obraz z natury, naj-
pierw poddaje się ciszy, ma-
gii i szczególności wybra-
nego przez siebie miejsca w 
pejzażu. Przebywając w ple-
nerze długo analizuje kolor i 

Mimo licznych kontaktów 
ze środowiskiem osób z nie-
pełnosprawnościami niewie-
lu poznałam ludzi z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym 
przejawiających taki upór i 
konsekwencję w dążeniu do 
celu jak J. Omelczuk. Artysta 
jest z tych osób, które poka-
zują, że niepełnosprawność 
nie przeszkadza w osiąganiu 
życiowych sukcesów. Cechuje 
go otwartość na ludzi, opty-
mizm i pogoda ducha. Z po-
czuciem humoru i dystansem 
potrafi  mówić o sprawach 
dla niego najtrudniejszych – 
dzieciństwie spędzonym w 
DPS-ach, niespełnionych ma-
rzeniach. 

Po kilkunastu minutach roz-
mowy przechodzę z J. Omel-
czukiem do pracowni znajdu-
jącej się w jego mieszkaniu. 
Kilka lekkich skrętów wóz-
kiem elektrycznym, niewielka 
pomoc Leonida przy ustawie-
niu wózka do sztalugi i wresz-
cie artysta jest w swoim ży-
wiole. Bierze pędzel w usta, 
szuka odpowiedniego kolo-
ru na palecie, a następnie de-
likatnie moczy go w farbie. 
Właśnie maluje obraz przed-

stawiający 32 metrową Mysią 
Wieżę w Kruszwicy na Półwy-
spie Rzępowskim jeziora Go-
pło, znaną z legendy o Popie-
lu, władcy zjedzonym przez 
myszy. Każdy szczegół jest 
skrupulatnie doszlifowany, 
każde pociągnięcie pędzlem 
prowadzone tak, by całość 
nie pozostawiała u odbiorcy 
złudzeń i mógł bez problemu 
rozpoznać, co przedstawia 
praca. 

Ktoś kiedyś powiedział, że 
kupując obraz namalowa-
ny przez człowieka, zabiera-
my do swojego domu nie tyl-
ko ten obraz, lecz także cząst-
kę osobowości twórcy. W ar-
tystycznym dorobku J. Omel-
czuka najbardziej zachwyca-
ją portrety osobistości VDMFK 
– widać na każdym z nich in-
dywidualne rysy i piękno twa-
rzy, co wymagało od artysty 
długiej koncentracji na szcze-
gółach. Godne uwagi są rów-
nież obrazy, na których do-
minują jasne zielenie i błęki-
ty. J. Omelczuk z pasją skupia 
się na detalach – malując por-
trety różnych osób zachowu-
je ich wrodzone piękno. Jego 
serdeczność sprawia, że przy-
ciąga do siebie ludzi niczym 
magnes. 

Z pracami artysty można za-
poznać się na stronie www.
omelczuk.wixsite.com 

KAROLINA KASPRZAK

Prezentacja zawartości strony internetowej.
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Artysta ze swoim asystentem Leonidem Boguckim.

zmienność światła, aby póź-
niej podjąć próbę interpretacji 
malarskiej na płótnie”. 
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Kiedy pod koniec marca 
tego roku dowiedziałem 

się, że po roku pracy z nasze-
go Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Czeszewie odchodzi fi -
zjoterapeutka Ewelina Pera, 
było mi bardzo przykro. Przy-
znam się, że po powrocie do 
domu rozpłakałem się. 

Podobnie zareagowałem na 
odejście rehabilitantki Asi na 
początku lutego w roku ubie-
głym. Dla mnie jako osoby o 
bardzo dużej niepełnosprawno-
ści, mówiącej tak, że trudno się 
ze mną porozumieć, porusza-
jącej się na wózku inwalidzkim 
– każda zmiana fi zjoterapeuty 
wiąże się z dużym stresem. 

Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO

ZZ
SS
OO

Dała mi nadzieję, 

Na początku, kiedy Ewelina 
obchodziła pracownie i rozma-
wiała z nami o ćwiczeniach, 
niepokoiłem się. Bo co może 
taka młoda osoba wiedzieć o 
rehabilitacji osób takich jak ja? 
I to jeszcze z urazem kręgosłu-
pa. I czy będzie umiała mnie 
ćwiczyć? Jakie będzie miała 
podejście do mnie? 

Ale już na pierwszych ćwi-
czeniach byłem zaskoczony. 
Ewelina od razu wiedziała, jak 
ze mną rozmawiać i jakie sto-
sować ćwiczenia. W ciągu za-
ledwie jednej godziny potrafi ła 
nawiązać ze mną przyjacielski 
kontakt, a w moim przypad-
ku nie jest to łatwe… Niezwy-

kłe było to, że po kilkunastu 
dniach, kiedy mnie już na tyle 
dobrze poznała, zaproponowa-
ła mi takie ćwiczenia nóg, dzię-
ki którym będę mógł chodzić.

Osłupiałem. Pomyślałem, że
nie dam rady, że nie chodzę już 
od lat, że wszelkie próby cho-
dzenia zawiodły. Mimo wszyst-
ko, dzięki Ewelinie, postanowi-
łem spróbować. Najpierw, krok 

po kroku, asekurowany przez 
fi zjoterapeutkę, przemieszcza-
łem się z leżanki do wózka. 
Potem, podtrzymywany przez 
Ewelinę, stąpałem po salce re-
habilitacyjnej, następnie stop-
niowo wychodziliśmy na kory-
tarz i do pracowni, oczywiście, 
zawsze z pomocą Eweliny. Po 
ćwiczeniach zacząłem chodzić 
do pracowni, gdzie dopiero 
siadałem na wózek. Raz nawet 
przeszedłem z Eweliną przez 
cały warsztatowy korytarz i 
kawałek na dwór. To było dla 
mnie niesamowite! Od wielu 
już lat takiej odległości nigdy 
jeszcze nie przeszedłem. 

Cieszyłem się bardzo, że 
dzięki Ewelinie dane mi było 
ćwiczyć tu, w Warsztacie tak 
jak kilka lat temu, kiedy po 
urazie kręgosłupa ćwiczyłem z 
fi zjoterapeutką Kasią w Ośrod-
ku Fizjoterapii w Miłosławiu 

(którego już nie ma). Cieszy-
łem się tym bardziej, że potrze-
bowałem rehabilitacji szcze-
gólnie teraz, kiedy moi rodzice 
nie są w stanie mnie zawozić 
na rehabilitację. Z Eweliną 
miałem indywidualne, prawie 
godzinne zajęcia, wykonywa-
łem różne ćwiczenia rąk i nóg, 
wstawanie i siadanie, ćwicze-
nia z piłką, powolne chodzenie 
z przeszkodami i tak dalej. Nie 

było dla niej rzeczy niemożli-
wych. Pięknie tańczyła z oso-
bami na wózkach. Pamiętam, 
jak z Eweliną tańczyłem na 
balu myśliwskim w lutym 2017 
roku. Byłem pod wrażeniem! 

Prowadziła z uczestnikami 
zajęcia rehabilitacyjne grupo-
we i indywidualne. Miała w so-
bie radość życia i duże poczu-
cie humoru. Potrafi ła być do-
brym psychologiem, nie mó-
wiąc już o dobrym sercu, któ-
re zawsze miała dla uczest-
ników, w razie potrzeby pod-
nosząc ich na duchu. Dlatego 
wszyscy ją lubili. Miała w so-
bie wielką chęć pomagania 
drugiemu człowiekowi. A poza 
tym była osobą skromną, nie 
wywyższała się, chociaż cza-
sami tam gdzie trzeba, potra-
fi ła być stanowcza, ale i wyro-
zumiała. Kochała swoją pracę, 
ponieważ dzięki niej, jak mó-

Fizjoterapeutka Ewelina Pera i autor tekstu.

Dla uczestników miała zawsze dobre serce.

Lubiliśmy ją wszyscy.
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wiła, czuje się potrzebna. 

Nie myślałem, że minie za-
ledwie rok od mojego artykułu 
o Ewelinie w „Filantropie”, a ja 
będę już pisał z żalem kolej-
ny tekst o jej odejściu z pracy. 
Bardzo mi szkoda takiej wspa-
niałej osoby. Dzięki niej wielu 
uczestników naszego Warsz-

że będę znowu chodził 
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tatu nauczyło się łatwiej poko-
nywać różne bariery w życiu. 
Dziękuję Tobie Ewelino za cały 
rok ćwiczeń, które dawały mi 
nadzieję, że może będę mógł 
znowu samodzielnie chodzić. 

 ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Od razu wiedziała, jakie stosować ćwiczenia.

Dzięki niej po latach znowu stanąłem na własnych nogach.

Wspierała w aktywności sportowej.

Chętnie pomagała osobom na wózkach.
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Artur Nogalski z Połaje-
wa to człowiek 44-let-

ni, który imponuje łamaniem 
wszelkich stereotypów na te-
mat osób niepełnospraw-
nych, wciąż jeszcze, nieste-
ty, zakorzenionych w spo-
łecznej mentalności. Imponu-
je tym bardziej, że ma rozpo-

szych i przyjaciół. Miło wspo-
mina ten okres swojego życia: 

– Widziałem jeszcze dość 
dobrze. Byłem jedynie krótko-

Monika
Janc
POŁAJEWO

MMM
JJ
PPP

Niewidomy
maratończyk

znaną poważną, genetyczną 
i postępującą chorobę wzro-
ku: barwnikowe zwyrodnie-
nie siatkówki. Jak ogół cho-
rób genetycznych pozostaje 
ona – przynajmniej obecnie 
– nieuleczalna. 

Orzeczono mu znaczny sto-
pień niepełnosprawności na 
stałe. Nie przeszkadzało to jed-
nak nigdy Arturowi w realiza-
cji swoich marzeń – założył ro-
dzinę i znalazł pracę. Oprócz 
tego kontynuuje swoje pasje 
z dzieciństwa, do których na-
leżą kulturystyka i biegi ulicz-
ne. Brał udział w pięciu mara-
tonach i piętnastu półmara-
tonach. Lubi jeździć rowerem 
i pływać kajakiem. Interesuje 
się elektroniką, techniką, ko-
cha przyrodę i chętnie wyjeż-
dża na urlop pod namiot.

Dzieciństwo spędził w Ko-
wanówku koło Obornik Wiel-
kopolskich, otoczony opieką i 
wsparciem ze strony najbliż-

widzem, więc mogłem robić 
wszystko razem ze zdrowymi 
rówieśnikami, grałem w piłkę, 
jeździłem na rowerze, wcho-
dziłem na drzewa i robiłem ko-
legom kawały. 

Szkołę Podstawową ukoń-
czył w Obornikach, a następ-
nie podjął naukę w Zespole 
Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Objezierzu o specjalizacji 
ogrodnictwo. W tym czasie 
jego wzrok już się pogarszał. 
Był konsultowany i leczony 
między innymi w Szpitalu Kli-
nicznym im. Przemienienia 
Pańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu na ul. 
Długiej, a także w Prywatnym 
Szpitalu „Korvita” na ul. Neh-
ringa w Poznaniu, w którym 
pracowali specjaliści rosyjscy. 

Niestety, postawiona dia-
gnoza nie była pomyślna dla 
Artura. Wymagała od niego 
zmodyfi kowania planów na 
przyszłość i dostosowania ży-
cia do zmieniających się przez 
chorobę warunków. Mimo 
żalu do losu i trudnego okresu 
związanego z przystosowa-
niem się, poradził sobie do-
skonale. W 2003 roku poznał 
Aldonę – swoją przyszłą żonę. 
Związanie się z chłopakiem 
tracącym wzrok nie było dla 
niej problemem. 

Z córką Patrycją (Oborniki).

Artur z kolegą Ryszardem, nauczycielem wychowania fi zycznego (Kołobrzeg, Bieg Zaślubin).
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– Niepełnosprawność Artura 
nie sprawia, że jest kimś gor-
szym, nie usuwa go na mar-
gines – mówi Aldona. – Mimo 
swojej dysfunkcji mąż jest bar-
dzo samodzielny i tylko w nie-
których czynnościach wyma-
ga pomocy. Jako ojciec jest sta-
nowczy i konsekwentny, ale 
ma też duże poczucie humo-
ru i zdrowy dystans do wielu 
spraw. 

Na co dzień pomocą słu-
żą Arturowi także jego dzieci: 
12-letni Wiktor i 8-letnia Pa-
trycja. Od dziesięciu lat ro-

dzina mieszka w Połajewie, 
ale planuje przeprowadzkę 
do Obornik. Swoją pierwszą 
pracę podjął w Szpitalu Reha-
bilitacyjno-Kardiologicznym 
w Kowanówku jako ogrodnik. 
Wykonywał ją przez sześć lat 
do czasu, gdy pozwalał mu na 
to wzrok. Od niedawna Artur 
pracuje zdalnie w fi rmie PG 
Expert w Poznaniu, gdzie zaj-
muje się pozyskiwaniem klien-
tów. Korzysta ze specjalistycz-
nego oprogramowania Zoom 
Text, powiększającego tekst na 
ekranie komputera oraz z lupy 
elektronicznej. 

Po pracy, poza codziennymi 
obowiązkami, swój czas po-
święca na intensywne treningi. 
Biega po drogach, gdzie nie ma 
dużego ruchu albo w parku. 
Swoją przygodę z bieganiem 
długodystansowym rozpoczął 
dziesięć lat temu, biorąc udział 
w 10-kilometrowym Biegu im. 
Alojzego Graja, organizowa-
nym w Łobżenicy przez Urząd 
Miejski Gminy Łobżenica. Dla 
początkującego biegacza było 
to duże wyzwanie, ale Artur 
ukończył ten bieg. 

– Spodobało mi się bieganie. 
Już wiedziałem, że chcę kon-
tynuować i rozwijać tę pasję. 
Niekoniecznie muszę zdoby-
wać miejsce na podium. Oczy-
wiście chciałbym, ale samo 
ukończenie biegu jest dla mnie 
ogromną radością i sprawdzia-
nem mojej kondycji. 

Kolejnym biegiem zakoń-
czonym sukcesem był udział w 
Półmaratonie „Philips” w Pile, 
organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Biegów Ulicznych 
z Piły. Dystans tego biegu wy-
nosi 21,97 km, więc wymaga-
ło to bardzo dobrego przygo-
towania i nastawienia się na 
zaciętą rywalizację. W 2010 
roku podjął następne wyzwa-
nie, jakim było uczestnictwo 
w Maratonie im. Macieja Fran-
kiewicza w Poznaniu, organi-
zowanym przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
Bieg nie należał do łatwych, 
ale Artur ukończył go i posta-
nowił w następnym maratonie 
pobiec szybciej, by ustanowić 
lepszy wynik, co mu się udało. 

W 2011 roku zdobył pierw-
sze miejsce i Puchar dla Naj-
lepszego Zawodnika Niepełno-
sprawnego XV Mistrzostw Pol-
ski Weteranów w Półmarato-
nie w Murowanej Goślinie. In-
nym wyzwaniem, zakończo-
nym znaczącym sukcesem był 
udział w 2016 roku w Między-
narodowym Biegu Zaślubin w 
Kołobrzegu, którego głównym 
organizatorem od wielu lat jest 
Stowarzyszenie „Bieg Zaślu-
bin” i Miasto Kołobrzeg. Zdobył 
kolejny medal i statuetkę. In-
tensywnie trenował i przygoto-
wywał się do udziału w Półma-
ratonie „Phlilips” w Pile 2 wrze-
śnia. 

Bycie zdrowym – to naj-
większe marzenie Artura. Ma 
nadzieję, że specjaliści znajdą 
skuteczny lek, który przynaj-
mniej zahamuje postęp cho-
roby. Chciałby też mieć wła-
sny dom z ogrodem, w którym 
mógłby częściej organizować 
spotkania towarzyskie, a dzie-
ci miałyby miejsce do zabawy.

Artur z pucharem 
dla najlepszego zawodnika 

niepełnosprawnego (Murowana 
Goślina, 2011rok). 
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Przed Biegiem Zaślubin (Kołobrzeg).
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Z jednej strony historie, któ-
re tu przedstawię, są po 

prostu pocieszne i mogą roz-
weselać. Z drugiej strony do-
tykają poważnej kwestii bra-
ku informacji, utrudnień w 
dostępie do nich i niespecjal-
nie są wesołe. Podobnie było 
z moim poprzednim artyku-
łem. Z jednej strony, gdy się 
jest w restauracji i zajada się 
smaczne „danko”, można się 
cieszyć. 

Z drugiej jednak, gdy trze-
ba pójść do toalety, chociażby 
umyć ręce, a nie wie się gdzie 
ona jest i albo będzie się błą-
dziło nieudacznie pomiędzy 
stolikami, albo zdecyduje na 
prośbę o pomoc kogoś widzą-
cego, co też nie należy do wiel-
kich przyjemności, a zaha-
cza o kwestię samodzielności, 
podmiotowości, osobistej wol-
ności, można sobie pomyśleć 
– „och, ten ślepy los”! 

Właśnie – czy ten los jest w 
końcu w miarę przyjemny, czy 
jednak raczej nie? Gdy obser-
wuję innych niewidomych, a 
także analizuję swoje własne 
przeżycia, przygody, doświad-
czenia, saldo tego rachunku 
wychodzi na pół. Czasem wy-
daje mi się, że nasze środowi-
sko ma nieźle. Kiedy indziej 
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myślę odwrotnie. Gdy niewi-
domi uczestniczą w czymś faj-
nym, czyli dali radę tam do-
trzeć, było ich na to stać, a nie-
mal nic teraz nie jest za dar-
mo, odważyli się wyjść z domu, 
zdołali dotrzeć do obcego im 
miejsca, odnaleźli się w towa-
rzystwie, z którym się spotka-
li i dobrze spędzili czas, trud-
no się nie cieszyć. Gdy okazu-
je się, że niewidomych i ich ro-
dziny na coś stać, nie „bidują”, 
lecz korzystają z życia na mia-
rę swoich możliwości i nie na-
rzekają, mają ciekawą pracę, 
interesujące hobby, godne po-
dziwu sukcesy, miłych bliskich, 
to można być optymistą. 

Gdy jednak jest odwrotnie i 
sobie nie radzą, nie mają pie-
niędzy na atrakcje, odwagi 
na bycie z innymi, zdobywa-
nie kolejnych stopni na dro-
dze do sukcesów, ich bliscy za-
wodzą i nie wspierają swojego 
podopiecznego, a ten nie wi-
dzi aż tak bardzo, że umykają 
mu „sprzed oczu” rzeczy i przy-
jemności, które tak łatwo mają 
inni, można wpaść w depresję.

To „pół na pół” jest jak pro-
blem ze szklanką – czy jest 
do połowy pełna, czy raczej 
do połowy pusta. Jakie należy 

mieć zatem podejście do ży-
ciowej sytuacji ludzi, którzy 
nie widzą? Ja jestem optymistą 
i zazwyczaj mam nastawienie 
pozytywne, jednak mam cha-
rakter wyraźnie wymagają-
cy, toteż to „pół na pół” mi nie 
wystarczy. Staram się poma-
gać, by to drugie pół było co-
raz mniejsze, a pierwsze – jak 
największe. Jak każdy pojedyn-
czy człowiek, sam nie mogę 
zbyt wiele uczynić, ale tyle 
ile mogę, robię. Dobrym na to 
przykładem są artykuły pisa-
ne dla Państwa. Was (Czytelni-
ków) jest dosyć sporo. Do tego 
dochodzą inni. Mam możli-
wość pisania do Was i opowia-
dania, jak to jest nie widzieć. 
Czy z tego coś wynika, albo 
wyniknie? Nigdy nie wiadomo, 
ale zazwyczaj i owszem. Piszę 
więc kolejny artykuł, a gdy je 
wszystkie podsumować, przy-
pomnieć, mają Państwo już 
spory materiał o świecie doty-
ku i dźwięku, w którym żyję ja 
i moi przyjaciele. Nie pozosta-
je nic innego, jak mieć nadzie-
ję, że te teksty są tak samo in-
teresujące, jak pouczające. Na 
wypadek gdyby tak było, opo-
wiem teraz jak się nie widzi w 
deszczu.

Fantastycznie było na tym 

szkoleniu. Wtedy nazywano 
je inaczej – obozy rehabilita-
cyjno-sportowe. Wolę używać 
nowego określenia, ale bez 
przesady – można nadal sto-
sować to stare – „obozy”. To 
słowo rodem z PRL-u, a „szko-
lenia” mają świeższy rodowód. 
No więc zjeżdżaliśmy się na 
takie spotkania wszyscy. Oj, 
oczywiście nie wszyscy, ale 
wiadomo jak to jest. Byli więc 
tam wszyscy, którzy chcieli być 
zrehabilitowani – niewidomi 
i niedowidzący uczniowie li-
ceów oraz studenci. Co tam 
się działo! Braliśmy udział w 
rozmaitych „hecach”: ćwicze-
nia, gimnastyka, zawody spor-
towe, plażowanie i pływanie, 
wycieczki i obozowe atrakcje 
własne z przejęciem władzy 
przez uczestników polegają-
ce na tym, że stawaliśmy się 
kadrą, a kadra uczestnikami. 
Gdy przez ponad trzy tygo-
dnie nas męczyli, mogliśmy 
im się odwzajemnić chociażby 
w ciągu jednego dnia. Jak się 
okazywało, o ile my dawaliśmy 
radę tak długo, oni raczej nie 
wytrzymywali nawet tego jed-
nego dnia. Fajnie być nadzorcą 
i zmuszać do wysiłku innych, o 
wiele gorzej znaleźć się w od-
wrotnej sytuacji.

Szkolenia były bardzo chwa-
lone. Organizował je ówczesny 
Polski Związek Niewidomych, 
który teraz wydaje się nie tak 
atrakcyjny jak wtedy. Jeździli-
śmy na takie szkolenia rok po 
roku, w kolejne miejsca. Byli-
śmy jako Sekcja Uczących się 
Niewidomych w Lublińcu, Ol-
szanach niedaleko Krasiczy-
na pod Przemyślem, Szczyt-
nie, Tleniu w Borach Tuchol-
skich, Roztoce pod Tarnowem 
itd. Ćwiczyliśmy i bawiliśmy 
się – raz jedno, raz drugie. Cza-
sem ktoś narzekał albo wręcz 
rozrabiał, generalnie jednak 
wszyscy mieli coś, co ich przy-
ciągało do takich obozów.

Odbywały się w czasie wa-
kacji, toteż raz była świetna 
pogoda, kiedy indziej straszli-
wy upał albo deszcz. Jak to w 
Polsce. Zdarzały się też wiel-
kie ulewy. Jak nietrudno się 
domyślić, jeśli zrehabilitowa-
ni niewidomi jakoś tam so-
bie radzą w normalnych wa-
runkach, podczas ulewy jesz-
cze bardziej „nie widzą” i nie-
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w deszczu
wiele mogą. Nie dość, że nic 
nie widać, to na dodatek nic 
nie słychać. W uszach odbija-
ją się odgłosy grubych kropli 
rozpryskujących się o ziemię. 
Tych, które rozbijają się na nas 
niemal nie słychać, ale to wła-
śnie one są bardziej dokuczli-
we. Jedne moczą nam ubranie, 
inne wpadają na twarz, albo 
– co gorsze – za kołnierz. Nic 
więc nie widać i nic nie słychać 
w taki sposób, by było moż-
na rozpoznać, co do nas mó-
wią, albo co nas otacza. W ta-
kich warunkach nic nie można 
zdziałać, a trzeba czym prę-
dzej uciekać – może pod jakiś 
dach, drzewo, wiatę, do obcej 
klatki schodowej? Jak kto woli.

Chłopcy zamieszkali wtedy 
w domkach kempingowych, 
a kadra i dziewczyny w głów-
nym i wygodnym budynku. 
Denerwowało to nas, bo co to 
za wyróżnianie! Nie było rady, 
musieliśmy mieszkać w takich 
małych drewnianych „skrzyn-
kach”, które nazwano kempin-
gami. Dwa łóżka, marna szafa, 
dwa krzesełka i jakaś mała pó-
łeczka. Do tego sprowadzono 
naszą egzystencję. Przywykli-
śmy. Mieliśmy tyle fajnych rze-
czy do zrobienia, że nie było 
kiedy siedzieć w domkach. Co-
dziennie chodziliśmy do głów-
nego domu na posiłki. Rano, 
gdy nikt nie potrafi ł wstać i się 
ogarnąć, musieliśmy iść tam, 
by się umyć, potem wrócić do 
domku, by się ubrać. Gdy byli-
śmy gotowi – śniadanie, a po-
tem zajęcia rehabilitacyjne czy 
sportowe. Wreszcie krótki od-
poczynek i obiad – znowu w 
głównym budynku. Potem za-
jęcia popołudniowe, krótki od-
poczynek i idiotycznie wcze-
śnie kolacja – o godzinie 18.00. 
Ona znowu tam. Po niej już 
spokój i rozpoczęcie „normal-
nego” życia – zabawy, gry, prze-
chadzki, randki, rozróby – dla 
każdego coś miłego.

Odległość pomiędzy naszy-
mi domkami i głównym do-
mem była znaczna – może ze 
sto metrów. Proszę sobie wy-
obrazić, jak wyglądało docie-
ranie tam, gdy padał deszcz! 
Ba, żeby to był deszcz. Cho-
dzi o Bieszczady i prawdzi-
we, solidne ulewy. Pierwsze-
go dnia wydawało się, że na-
wet tego nie zauważamy. Dru-

giego jednak zauważyliśmy 
– pada i pada, ba, raczej leje i 
leje. Stopniowo mokła i miękła 
ziemia, która oddzielała nas 
od domu głównego. Wreszcie 
stała się tak zalana, że oddzie-
liła nas totalnie. Co ze śniada-
niami, obiadami i kolacjami? 
Co z naszymi randkami? Prze-
cież my tu, a one tam! Nie od-
bywały się żadne zajęcia, a po 
krótkich przerwach w deszczu 
znowu całe „kubły” wody wyle-
wały się na nasz teren. Kałuże 
były już takie duże, że zamie-
niły się w jezioro. Głębokość 
wody przekroczyła normę wy-
trzymałości i sięgała rozmiaro-
wi zimowych butów. Mieliśmy 
przecież tylko zwykłe obuwie 
– takie do chodzenia w lato lub 
do ćwiczeń. Ktoś tam odnalazł 
najlepszą ścieżkę dojścia do 
jedzenia i dziewczyn, ścieżkę, 
gdzie woda była najpłytsza. 

Wtedy to wydarzyło się coś 
spektakularnego. Oto paru cał-
kowicie niewidomych gości 
wpadło na pomysł zbudowania 
mostu pomiędzy nami a nimi. 
Miał to być chodnik wśród wód 
tego wielkiego i zbyt głębokie-
go jeziora, zbudowany z praw-
dziwych płyt chodnikowych, 
które akurat tam były. Leżały 
ich (ku naszemu zadowoleniu) 
sterty. Wydawały się być niczy-

je, więc ci odważni faceci wy-
szli z domków i zabrali się do 
roboty.

Jak łatwo się domyślić, nie 
wyszli ubrani. Kto by chciał 
wyjść w ubraniu na ulewę. Po 
jednej minucie nie znaleźliby 
na sobie ani jednej suchej nit-
ki. Stworzyli wyjątkową, „śle-
pą” drużynę budowlaną. Pierw-
szy gość stanął przy kupie płyt 
chodnikowych, drugi nieco da-
lej, a ostatni przy asfaltowym 
placu przed budynkiem. Naj-
większą sławą zasłynęli dwaj 
niewidomi, główni pomysło-
dawcy tej budowy. Nie dość, że 
nic nie widzieli i mokli okrut-
nie, byli nałogowymi pala-
czami. To wtedy jeden z nich 
brudnymi, zabłoconymi ręka-
mi wyciągnął z mokrych por-
tek papierosa i zapałki. Jakoś 
zapalił szluga i miał się zabrać 
do dalszej roboty, gdy ten drugi 
się wkurzył. On też chciał za-
palić. Odbyły się krótkie i pełne 
zwady negocjacje o papierosa, 
po czym pierwszy wyciągnął z 
kieszeni drugiego papierosa i 
dał w rękę kumplowi. Ten jed-
nak nie umiał go sobie zapalić. 
Zapałka pocierana o draskę ni-
jak nie chciała się zapalić. 

Wtedy wpadli na ten sław-
ny pomysł, o którym opowia-

dano przez całe lata. Obaj nie-
widomi trzymali swoje papie-
rosy w ustach i kręcąc głowa-
mi w stosownej odległości tra-
fi ali ich końcami, by drugi za-
palił się od pierwszego. Doszło 
do odpalenia, a żaden z kum-
pli się nie przysmażył. Pali-
li i zabrali się do dalszej pracy. 
Deszcz nadal lał, a my mogli-
śmy chodzić na posiłki i rand-
ki. Jak się tam chodziło? Jak lu-
dzie nie widząc chodzą po pły-
tach chodnikowych, obok któ-
rych jest tyle wody? Oczywi-
ście z laskami. Wymachiwali-
śmy nimi by wymacać, gdzie 
zrobić kolejny krok. Gdzie? 
Na płytę oczywiście, ale czy to 
proste? Nie! Stoi się na jednej 
płycie, szuka się kolejnej, któ-
ra niekoniecznie jest tuż obok, 
lecz w jakimś od niej dystan-
sie. Ok., jest, jakieś 20 centy-
metrów od nas. To niedużo, 
można zrobić krok i iść dalej, 
ale bywało różnie – mały błąd, 
zgubienie równowagi i wpad-
ka – do jeziorka. To były praw-
dziwe zajęcia rehabilitacyj-
ne. Co było ich celem? Pozy-
skiwanie informacji tak łatwo 
dostępnych gdy się widzi i tak 
trudnych dla nas. Drugim ce-
lem było skorelowanie tych in-

ciąg dalszy na stronie 12
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samo – dużo ćwiczeń, gimna-
styki, a jeszcze więcej zabaw, 
gier, aferek i randek. W koń-
cu były to spotkania młodzie-
żowe. Tam też zalewały nas 
deszcze zamieniające się cza-
sem w okropne ulewy. Właśnie 
to nas spotkało, gdy szliśmy z 
przyjacielem do wioski Tleń, 
by zadzwonić do domu. Co ja-
kiś czas należało poinformo-
wać, co się u nas dzieje. No to 
wybraliśmy się na taki spacer. 
Ja niewidomy, on – właśnie, jak 
go określić? Jak należy nazwać 
gościa, który widzi tylko świa-
tło i jakieś cienie przed sobą? 
Nie widzi szczegółów, na przy-
kład twarzy, przedmiotów, któ-
re są przed nim, ale widzi za-
rys drogi lub wielki samochód 
ciężarowy, gdy jest metr od 
niego. Więc jak? Niewidomy, 
czy słabowidzący? Moim zda-
niem jednak niewidomy.

No więc wyszliśmy z obozu 
i szliśmy niespiesznie. Padał 
deszcz, ale niewielki. W waka-
cje, w wieku 20 lat, nie zwraca 
się uwagi na takie drobiazgi. 
Ważniejsze były kałuże, któ-
re były na naszej drodze. Trzy-
maliśmy w rękach białe laski 
i używaliśmy ich jak zwykle 
– jakby były samochodowymi 
wycieraczkami – metr w lewo, 
metr w prawo. Przy małym 
deszczyku i kałużach nie ta-
kich, że zamieniają się w jed-
nolite jezioro, białe laski spisu-
ją się na medal. Gdy koniec la-
ski wpada w kałużę, wyraźnie 
hamuje i powoduje specyfi cz-
ny „wodny” dźwięk. Wymacu-
je się wtedy miejsce, gdzie nie 
ma kałuży i tam się idzie. Co 
innego, gdy deszcz się wzma-
ga. W połowie drogi tak wła-
śnie się stało. 

Nagle lunął taki deszcz jak w 
tych Bieszczadach. Zaraz całe 
ubranie zamokło nie do poję-
cia, dookoła hałas generowa-
ny przez ten deszcz, a my na 
środku drogi z mokrymi, bia-
łymi laskami. Jak w takich wa-
runkach trafi ć do wioski? Jak 
odnaleźć miejsca bez kałuż, 
gdy wszędzie jest tylko woda? 
Nie można stanąć, przeczekać, 
nie można też iść do przodu. W 
pewnym momencie rozpoczę-
ła się burza, grzmociła mocno 
gdzieś nad nami i nieco obok. 
Nie można stanąć pod drze-
wem, nie można zostać na 
środku drogi – trzeba iść. No 
więc poszliśmy.

On wypatrywał resztką 
wzroku, gdzie jest droga. Ja 
jako całkowicie niewidomy 
mógłbym jednak nie połapać 
się gdzie ona jest. Co jakiś czas 
droga przecież się rozwidla-
ła, odchodziły od niej mniej-
sze i cieńsze dróżki. Ja chy-
ba bym nie zweryfi kował, któ-
ra jest moja. On jednak widział 
szerszą przerwę wśród drzew 
i mogliśmy iść we właściwym 
kierunku. Co jednak z kałuża-
mi, gdy nic nie słychać, to zna-
czy oprócz ogłuszającego ha-
łasu generowanego przez ule-
wę i burzę. Wtedy mieliśmy 
prawdziwe zajęcia rehabili-
tacyjne. Nasze laski wykona-
ły pracę może za sto takich 
spacerów. Zdały egzamin, my 
także. Mimo wszelkich utrud-
nień nie wpadliśmy do wody 
po kostki i dotarliśmy do wio-
ski. Jak to wyglądało? Pewnie 
dziwacznie. Wyobraźcie so-
bie dwóch niewidomych, któ-
rzy machają długimi, białymi 
kijkami i idą po jakiejś dosyć 
nieokreślonej krzywej omijają-

cej te głębsze kałuże. Są sku-
pieni, bo mają o czym myśleć. 
Są spięci, bo niełatwo zanali-
zować niewidziany przez nich 
obraz. Wreszcie podejmują de-
cyzję i wykonują kolejny krok 
do przodu. Czasem im się nie 
uda, wtedy jęczą załamani, że 
buty już się nie będą nadawa-
ły do chodzenia. Kiedy indziej 
wykrzykują do siebie – „tu-
taj, tam nie dasz rady”. Zaraz 
grzmot im odpowiada zagłu-
szając dialog. 

Zadzwoniliśmy z poczty, bo 
w tamtych czasach właśnie 
tam były telefony, nieco odsap-
nęliśmy i tą samą drogą, już 
bez ulewy, ale przecież wśród 
tych samych kałuż wróciliśmy 
do obozowiska. 

Nieco lepsza jest sytuacja 
niewidomych w deszczu, gdy 
idą razem z widzącym prze-
wodnikiem. Lepsza jednak nie 
znaczy dobra. Napotykamy na 
rozmaite utrudnienia. Podobną 
do wspomnianych ulewę prze-
żyliśmy w ubiegłym roku, rów-
nież w wakacje. Przejeżdżali-
śmy przez Wrocław, kiedy to 
zastała nas wielka ulewa. Wpa-
dliśmy tam po drodze, jedynie 
na krótkie odwiedziny biura 
naszej fundacji, no i na obiad. 
Wymarzyłem sobie obiad na 
Rynku – to przecież zupełnie co 
innego być w restauracji wśród 
starych kamienic niż w innym 
miejscu. Miałem pecha. Gdy 
wyszliśmy z biura, nad Wrocła-
wiem nastąpiło chyba oberwa-
nie chmury. Brnęliśmy na Rynek 
z parasolem, który chronił na-
sze ubrania, ale nie buty i dół 
spodni. Byliśmy we trójkę – z 
żoną i synem. 

Czy sądzicie, że sytuacja nie-
widomego pod opieką widzą-
cego przewodnika jest podczas 
ulewy świetna? O nie! Nie mu-
siałem wymachiwać białą la-

formacji z naszymi ruchami – 
gdzie stanąć stopą, by się nie 
wywalić lub „utopić”. 

Jeszcze niedawno w Olsza-
nach odbywały się sportowe 
zgrupowania niewidomych 
i słabowidzących. Zajechali-
śmy tam kiedyś, by zobaczyć, 
jak się tam zmieniło. Owszem, 
zmiany były duże. Już nie trze-
ba było budować specjalnego 
mostu na deszczowym jezio-
rze, ale czy dzięki temu zrobi-
ło się tam fajniej – nie jestem 
pewny. Tego rodzaju problemy 
jak ulewy w czasie wakacji, 
niemożność chodzenia na po-
siłki, utrudnienia w kontaktach 
pomiędzy chłopcami i dziew-
czynami, to przede wszystkim 
atrakcje, a nie kłopoty. Potem 
wspomina się je przez wie-
le lat, a umiejętności rehabi-
litacyjne i pomysłowość tych 
dwóch naszych przyjaciół zde-
fi niowała na wiele lat do przo-
du, kto to jest niewidomy do-
brze zrehabilitowany. Jeden 
z tych gości już nie żyje. Był 
świetnym niewidomym mate-
matykiem i informatykiem ze 
Śląska. Drugi jest wspaniałym 
masażystą z Poznania. Mam 
nadzieję, że wśród młodych 
niewidomych są ich następcy, 
albo nawet tacy, którzy jeszcze 
lepiej sobie radzą.

Kiedy indziej bawiliśmy się 
na szkoleniach w Tleniu. Do-
okoła bory, przy naszych kem-
pingach jezioro z pomostem i 
kajakami i znowu dom główny 
ze stołówką. Tym razem jed-
nak zarówno my jak i dziew-
czyny mieszkaliśmy w dom-
kach. Było mniej więcej tak 

Nie widzieć w deszczu
ciąg dalszy ze strony 11
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ską, gdy szedłem z żoną pod 
rękę, to jednak nie znaczy, że 
mogłem omijać kałuże. Otóż 
nie. Widzący przewodnik nie 
jest w stanie ochronić przed 
nimi niewidomego, gdy z nie-
ba zwala mu się na głowę tyle 
wody. W ciągu paru minut na 
chodnikach utworzyły się stru-
mienie wody. Tak, tak! Ledwo 
wyszliśmy z biura, zaczął pa-
dać deszcz, przez chwilę sła-
biutki, by szybko się rozpę-
dzić. Szliśmy powoli, a dookoła 
nas szalała burza. Informowa-
nie niewidomego o kałużach, 
gdzie można stanąć, a gdzie 
nie, gdzie postawić kolejny krok 
– graniczy z cudem. Tutaj ha-
łas, tutaj chwiejąca się od po-
wiewów wiatru parasolka, jak-
by chciano nam ją zabrać, tutaj 
syn wszedł w kałużę i narzeka, 
a tutaj cieniutka ścieżka wolna 
od wody, a obok niej te omijane 
lub nie strumienie. 

Nie daliśmy rady. Pomyśla-
łem, że chyba z białą laską 
ominąłbym więcej kałuż. To nie 
złośliwość. Tak po prostu jest. 
Chyba jednak łatwiej same-
mu wyczuć, gdzie dać krok, niż 
czekać na werbalną informację 
od widzącego przewodnika. On 
ma za dużo do zrobienia, wo-
bec czego z niczym w takiej 
sytuacji nie zdąża. Sam mok-
nie i włazi w wodę, a co dopie-
ro ochronić przed tym niewido-
mego? 

Doszliśmy do restauracji – 
nie tej, o której marzyłem, lecz 
pierwszej z brzegu, która ja-
koś tam się nadawała. Okaza-
ła się całkiem dobra. Zanim do-
staliśmy jedzenie, zdałem so-
bie sprawę z katastrofy, w jakiej 
braliśmy udział. W tej restaura-
cji wypadło mi wyciskać z no-
gawek pokaźne ilości wody. Co 
gorsza, buty wyglądały jak ka-
jaki – w ich środku dwa bliźnia-
cze jeziora. Zdjąłem je na ubo-
czu i wylałem z nich wodę. Chy-
ba jeszcze nigdy tak nie zmo-

kłem. Potem usiadłem i czeka-
łem na dwie rzeczy – żeberka w 
sosie musztardowo-miodowym 
i choćby najmniejsze osuszenie 
ubrania. Po dwudziestu minu-
tach ziściły się oba marzenia. 
Obiadek był cudowny, a ubra-
nie mokre, ale już nie tak do-
kuczliwie.

I tak niewidzenie w deszczu 
oznacza poważne kłopoty. Le-
piej się nań nie wychylać. Omi-
janie kałuż, odporność na ha-
łas, który towarzyszy ulewie, 

tym bardziej burzy, wysiłki, by 
trafi ć do celu i się nie prze-
ziębić nie należą do łatwych i 
przyjemnych. Lepiej zostawić 
to innym.

Czy już Państwo rozumie-
cie, jak się mają te historyjki 
do oceny informacji nam prze-
kazywanych jako wartych zło-
ta? To właśnie ich nam braku-
je, gdy brniemy w deszczu. Gdy 
się widzi, ominięcie kałuż jest 
proste. Jak jednak je omijać, 
gdy się nie wie, gdzie są?
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Bardzo dobrą frekwencję 
w sezonie urlopowym od-

notował Klub Honorowych 
Dawców Krwi „Lubonianka” 
imienia błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego w Lu-
boniu w powiecie poznań-
skim w województwie wiel-
kopolskim. 19 sierpnia w bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 
1 Klub ten zorganizował 92 
akcję poboru krwi. 

Tym razem bezcenny lek, 
pobierany przez pracowników 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu, oddało 75 osób. 
Zebrano 33,75 litrów krwi. 
Wśród honorowych dawców 
była Marta Szymczak z Po-
znania. Krew oddawała drugi 
raz. Uczyniła to na prośbę ko-
leżanki, której ojciec jest cho-
ry. Zamierza brać udział w ko-

Niedzielna zbiórka krwi
Robert
Wrzesiński
POZNAŃ

RRR
WWW
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lejnych lubońskich akcjach po-
boru krwi.

W zbiórkę krwi zaangażowa-
ni byli: Piotr Nowak, Tadeusz 
Nawrot, Zbyszko Wojciechow-
ski i Piotr Chmielewski, czło-
nek Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża przy Wielkopolskim 
Oddziale Okręgowym PCK. 

Zgodnie z tradycją krwio-
dawcy otrzymali upominki od 
organizatorów. Ufundowa-
li je darczyńcy: fi rma Unilever 
Food Solutions, „Ziołolek” spół-
ka z.o.o, Dramers S.A Rabowi-
ce. Zarząd Klubu HDK „Lubo-
nianka” składa podziękowa-
nia dyrektorowi SP nr 1 Grze-
gorzowi Aniole za udostępnie-
nie pomieszczeń szkolnych na 
cel zbiórki. 

Założycielem Klubu HDK 
„Lubonianka” jest Tadeusz Na-
wrot. Krwiodawcą został w 
1971 roku. Od tej pory oddał 20 
litrów krwi. Aktualnie nie czyni 
tego ze względu na stan zdro-
wia. Otrzymał odznaczenia: 
Złoty Krzyż Zasługi, odznakę 
„Zasłużony dla zdrowia naro-
du” oraz Złotą Odznakę PCK. 

Uczestnicy wakacyjnej akcji poboru krwi. Od lewej: 
Tadeusz Nawrot, Romuald Komischke, Zbyszko Wojciechowski, 

Piotr Nowak i Jerzy Zieliński.

Trwa pobieranie krwi. 
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Zespół Szkół Specjalnych 
nr 101 im. Jana Brzechwy 

w Poznaniu czyni starania o 
pozyskanie środków na utwo-
rzenie ogrodu sensorycznego 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. W ogro-
dzie uczniowie szkoły będą 
mogli poznawać świat, m.in. 
przez zmysł węchu i dotyku, 
a także rehabilitować się wy-
konując takie czynności jak 
podlewanie roślin, grabienie, 
sadzenie, kopanie. Aby ogród 
powstał, potrzeba około 10 
tysięcy złotych.

Terapia przez pracę, jak in-
formują organizatorzy zbiórki, 
przyczyni się do wzmocnienia 
poczucia własnej wartości, uła-
twi pokonywanie ograniczeń, 
pozwoli obserwować na bieżą-
co zmiany zachodzące w przy-
rodzie. Dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną ogród sensoryczny będzie 
wspaniałym miejscem rekreacji 
i aktywności na świeżym po-
wietrzu. Szkoła dysponuje tere-
nem, który mogłaby wykorzy-
stać do tego celu. 

Ludzie dobrego serca poda-
rowali materiały ogrodnicze. 
To sadzonki roślin oraz drew-
no, z którego uczniowie wy-
konali skrzynie. W skrzyniach 
umieszczono rośliny – wa-
rzywa, zioła i kwiaty. Szkolna 
społeczność nazwała ogród 
„Oazą na Swobodzie” (ZSS nr 
101 mieści się przy ul. Swobo-
da przyp.red.). Planowane jest 
utworzenie w ogrodzie ścieżki 
sensorycznej dostosowanej do 
potrzeb uczniów na wózkach. 

FO
T.

 (
3

X
) 

A
R

C
H

IW
U

M
 Z

SS
 N

R
 1

0
1

Terapia pośród 
zieleni

Każda osoba, która wpłaci 
kwotę powyżej 50 złotych otrzy-
ma w prezencie mydełko zro-
bione przez uczniów. Darczyńcy 
mogą dokonywać wpłat za po-
średnictwem portalu polakpo-
maga.pl, na którym jest prowa-
dzona zbiórka pn. „Ogród sen-
soryczny dla uczniów szkoły 
specjalnej”. Link do zbiórki zo-
stał umieszczony na stronie in-
ternetowej szkoły (www.zss101.
poznan.pl) oraz na Facebooku 
– Zespół Szkół nr 101. Oprac. KK.
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Żywiołowe
tańce i śpiewy
Od 11 do 19 sierpnia trwała w Wielkopolsce osiemnasta edy-

cja Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”, podczas 
którego podziwiano tancerzy z różnych krajów. Finałowy kon-
cert pod tytułem: „Folklor mamy we krwi” odbył się 19 sierpnia 
na swarzędzkim rynku. Wystąpiły zespoły ze Słowacji, Hiszpa-
nii, Chorwacji, Panamy, Kanady i Polski. 

Artyści przygotowali barwne prezentacje udowadniając, że 
folklor może być wszędzie i w każdym z nas. Wystarczy, że po-
dziwiamy, oklaskujemy, a niekiedy pomagamy w akcji dobroczyn-
nej – w ciągu festiwalowego tygodnia można było oddać krew dla 
potrzebujących. Wielkie święto rozpoczęli nasi rodacy pokazem 
odbywającym się równocześnie na dwóch scenach. Były żywio-
łowe tańce i śpiewy. 

Zaskoczyły mnie zespoły z Panamy i Meksyku oraz wielobarw-
ny pokaz laserowy nad głowami widzów. Przy ostatnich wspól-
nych taktach łączących różne dźwięki i motywy w całość czuło 
się międzynarodową jedność. Był to niesamowity koncert. Zupeł-
nie inny niż te w poprzednich latach. 

MICHAŁ OGONIAK

Nadszedł czerwiec, a z nim 
zakończenie roku szkol-

nego w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 101 w Poznaniu. 
Jeszcze tylko odebranie świa-
dectw i można pakować torby. 
Już w czerwcu wyjeżdżamy na 
obóz w Bieszczady. Trzeba 
pamiętać o wygodnych i moc-
nych traperach, aby bezpiecz-
nie pokonywać górskie szla-
ki. Obowiązkowo książeczka 
GOT, by zbierać punkty na ko-
lejną odznakę. No i paszport, 
bo czeka nas wycieczka do 
Lwowa. I koniecznie aparat, 
będziemy robić zdjęcia. Resz-
tę zapakują rodzice.
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Wreszcie nadszedł ten dzień. 
26 czerwca, skoro świt czekamy 
na miejscu zbiórki, by wyruszyć 
w Bieszczady, ku przygodzie. 
Droga jest długa, ale nam upły-
wa na pogaduszkach. Czekamy 
na spotkanie z panem Prze-
mkiem, naszym kierownikiem,   
bo tam gdzie jest on, tam nie ma 
nudy.

Na miejscu wieczorem do-
wiadujemy się, co nas czeka 
przez najbliższe dwanaście dni.

Plany są ambitne. Ciekawe, 

kiedy będziemy mieli czas na 
odpoczynek? 

Przypomnienie o zasadach 
panujących na szlaku: pozdra-
wiamy innych turystów   zawo-
łaniem HULAS, HULAS, HU-
LAS (trochę zapomniane, tra-
dycyjne bieszczadzkie pozdro-
wienie z okresu międzywojen-
nego). Pierwszy pozdrawia ten, 
który schodzi ze szczytu, by do-
dać otuchy wchodzącemu. No i 
oczywiście: nie śmiecimy!

W każdej górskiej wędrówce 
będzie nas prowadził przewod-
nik karpacki (bo Bieszczady to 
część Karpatów Wschodnich), 
opowie o tym, co mijamy i wi-

dzimy, no i zapisze w książecz-
ce zdobyte punkty .

Nam w pamięć zapadł Kre-
menaros – trójstyk granic Polski, 
Ukrainy i Słowacji.

Widoki zapierają dech w pier-
siach, stoimy na wysokości 1221 
metrów nad poziom morza, w 
miejscu, gdzie krok w bok po-
woduje, że opuścimy nasz kraj…

Wieczorem śmiechu co nie 
miara, każda z grup przygoto-
wuje, na znaną melodię, piosen-
kę o obozie i jego uczestnikach.
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Ku przygodzie – w Bieszczady, 
do Lwowa, nad morze... 

Kolejne dni mijają pełne wra-
żeń i niesamowitych prze-
żyć. Wizyta w Chatce Puchat-
ka, schronisku – nieschronisku, 
które kiedyś było posterunkiem 
straży granicznej. Od gospoda-
rza pana Lutka dowiadujemy 
się, kto wymyślił tę nazwę. Wiel-
ki polski żeglarz Leonid Teli-
ga, po samotnym rejsie dookoła 
świata, na pytanie, jak się czuł, 
odpowiedział: „Jak ta samot-
na Chatka Puchatka na Połoni-
nie Wetlińskiej”. I tak już zosta-
ło. Wizyta w Chatce to też oka-
zja do rozmowy z ratownikami 
GOPR, bo tam mieści się ich po-
sterunek.

*
A dalej… Lwów. Tę wycieczkę 

zapamiętamy na zawsze.
Pobudka wczesnym ran-

kiem, śniadanie i do Glonojada i 
Pszczółki. Tak od lat nazywamy 
autokary pana Przemka.

W Krościenku przekraczamy 
granicę polsko-ukraińską. I tu 
pierwsza pieczątka w naszych 
nowiutkich paszportach.

Jedziemy przez tereny, które 
do 1945 roku były w granicach 
Polski. W miejscowości Rudki 
mijamy kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, gdzie 
w rodzinnym grobowcu pocho-

giłami bohaterów Powstania Li-
stopadowego, Styczniowego i 
Insurekcji Kościuszkowskiej. To 
tutaj spoczywają: Władysław 
Bełza (autor „Katechizmu Pol-
skiego Dziecka”), Maria Konop-
nicka, Gabriela Zapolska, Artur 
Grottger (którego prace pomo-
gły przy odbudowie Warszawy).

Odwiedzamy też Orlęta 
Lwowskie, naszych rówieśni-
ków (najmłodszy poległy miał 6 
lat), którzy bohatersko walczyli 
o Lwów w 1918 roku.

Opuszczamy Cmentarz. 
Idziemy na Stare Miasto, gdzie 
mieści się Apteka Muzeum, w 
której pracował Ignacy Łuka-
siewicz, wynalazca lampy naf-
towej.

Lwów robi na nas ogromne 
wrażenie, tam są piękne po-
mniki Adama Mickiewicza, Jana 
III Sobieskiego – zabytki, które 
przetrwały wojnę.

*
I już pora wracać. Jeszcze tyl-

ko odprawa na granicy i druga 
pieczątka w naszych paszpor-
tach. 

Na długo zapamiętamy Pry-
watne Muzeum Historii Biesz-
czad, gdzie dowiedzieliśmy się 
o Bojkach, Łemkach, akcji Wisła 
i korekcji granic w 1951 roku. 
Obejrzeliśmy wiele pamiątek 
z tamtych czasów, poznaliśmy 
niełatwą historię tych ziem.

Dni mijają, zdobywamy kolej-
ne szczyty, które przybliżają nas 
do zdobycia upragnionej odzna-
ki turystycznej.

Niestety, obóz się kończy i 
czas wracać.

Ale dla nas wakacyjna przygo-
da ma ciąg dalszy, i to na Bałty-
kiem. Niedaleko Rewy spotyka-
my pana Przemka i resztę kadry. 
Program jest bardziej taki na od-
poczynek. Zwiedzanie Trójmia-

sta, wizyta na Helu i w Fokarium. 
Nam w pamięć najbardziej za-
padł nocny próbny alarm, któ-
ry zrobili miejscowi strażacy. No 
i wojskowy poligon, który pan 
Przemek urządził wszystkim 
obozowiczom. I śpiewanie pio-
senek na plaży, do których zapra-
szaliśmy plażowiczów. Nad mo-
rzem było miło, ale tak naprawdę 
to zafascynowały nas góry.

Wakacyjne wspomnienia Ga-
brieli Krzyszkowiak i Micha-
ła Wolskiego, uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych nr  101 w Po-
znaniu, spisała: 

DARIA KRZYSZKOWIAK

wany jest wielki polski kome-
diopisarz Aleksander Fredro.

Dalej w Chyrowie mijamy 
budynki, w których do II woj-
ny światowej mieścił się Zakład 
Naukowo-Wychowawczy Oj-
ców Jezuitów, gdzie uczył się Jan 
Brzechwa, patron naszej szko-
ły. To właśnie wspomnienia z lat 
szkolnych w Chyrowie zainspi-
rowały go do napisania „Akade-
mii Pana Kleksa”.

Dojeżdżamy do Lwowa, mia-
sta, w którym   śladów polskiej 
przeszłości jest sporo:

Cmentarz Łyczakowski z mo-
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Bezpłatne badania profi lak-
tyczne oraz konsultacje 

na temat zdrowego stylu ży-
cia przygotowało Stowarzy-
szenie Osób po Endoprotezo-
plastyce Biodra „Bioderko” w 
Chodzieży koło Piły w woje-
wództwie wielkopolskim. 18 
sierpnia w chodzieskim Parku 
im. księdza doktora Janusza 
Ostrowskiego przy ul. Ma-
lepszego odbyła się kolejna 
edycja „Zdrowej Soboty”, wy-
darzenia mającego na celu 
profi laktykę zdrowotną i pro-
mocję zdrowia.

EDUKACJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W CHODZIEŻY

Dzień
dla zdrowia

Patronat honorowy objął 
burmistrz Miasta i Gminy Cho-
dzież Jacek Gursz oraz staro-
sta chodzieski Julian Hermasz-
czuk. Partnerem wydarze-

Edukacji Artystycznej „Muzy-
kalnia” z Szamocina oraz Cho-
dzieski Klub Gospodarczy. 

Mieszkańcy gminy Chodzież 
i powiatu chodzieskiego mogli 
tego dnia bezpłatnie poddać 
się badaniu gęstości kości (w 
kierunku osteoporozy), wzro-
ku, słuchu, wykonać RTG klat-
ki piersiowej, cytologię (bada-
nie dla kobiet w wieku 25-59 
lat) oraz pomiar wagi, ciśnie-
nia i cukru, oddać honorowo 
krew, zarejestrować się w ba-
zie dawców szpiku kostnego, 
a ponadto dowiedzieć się, ja-
kie produkty warto spożywać, 
jak prawidłowo dbać o zdrowie 
i w jaki sposób przeciwdziałać 
chorobom cywilizacyjnym. 

Największym zaintereso-
waniem cieszyło się bada-
nie gęstości kości oraz cytolo-
gia – przed osteobusem i cyto-
busem ustawiły się długie ko-
lejki. Tłoczno zrobiło się tak-
że przy krwiobusie – zebrano 
około 13 litrów krwi. Chodzie-
żanie poszukiwali wiedzy na 
temat rehabilitacji wad posta-
wy, dietetyki, interakcji leków, 
badań laboratoryjnych, zdro-
wych produktów. Otrzymali ją 

nia było Stowarzyszenie Cho-
dzieskich Amazonek „Różo-
wa Wstążeczka”, Przedszko-
le „Mali Odkrywcy”, Chodzieski 
Dom Kultury, Klub Żeglarski 

„Opty”, sieć sklepów „Tesco”, 
Centrum Terapii, Rehabilitacji 
i Aktywizacji „Stonoga”, Szkoła 

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Bioderko” – organizatora „Zdrowej Soboty”.

Honorowe oddawanie krwi.

Maria Kubacka składa gratulacje Jackowi Gurszowi 
z racji otrzymania Honorowej Odznaki 

„Przyjaciela Niewidomych”.
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na stoiskach organizacji poza-
rządowych i podmiotów świad-
czących usługi lecznicze – było 
m.in. stoisko Fundacji „Orchi-
dea” w Poznaniu, Komendy Po-
wiatowej Policji w Chodzieży, 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, Stowarzy-
szenia „(nie) Milcz – działaj” ze 
wsi Milcz, poznańskiej „Druży-
ny Szpiku”, Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego „Aviva”. 

Dzieci wzięły udział w za-
bawach animacyjnych, mogły 
też nauczyć się gry na fl ecie 
poprzecznym, trąbce, puzonie 
czy keyboardzie. Zaśpiewał Ja-
kub Herfort, fi nalista dziewią-
tej edycji programu „Mam Ta-
lent”, który urzekł wszystkich 
pięknym, czystym głosem. 

Maria Kubacka, prezes cho-
dzieskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych wrę-
czyła Honorową Odznakę 
„Przyjaciel Niewidomych” bur-
mistrzowi Jackowi Gurszowi. 
Na „Zdrowej Sobocie” gościł 
również Senator RP Mieczy-
sław Augustyn, Posłanka na 
Sejm RP Maria Małgorzata Ja-
nyska i dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Poznaniu Wojciech Zarzycki. 

„Zdrowa Sobota” – to wyda-
rzenie będące przykładem do-
brej praktyki w zakresie pro-
mocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej. Zostało nagrodzo-
ne w konkursie „Wielkopolska 
Otwarta dla Osób z Niepełno-
sprawnościami”. W tym roku 
Stowarzyszenie „Bioderko” 
pozyskało grant w konkursie 
Fundacji „Tesco” – „Decydujesz 
– pomagamy” na kwotę 3 tysię-
cy złotych, dzięki czemu moż-
liwe było przeprowadzenie 

bezpłatnych badań RTG klat-
ki piersiowej – wykonano je w 
ambulansie ze Szpitala Woje-
wódzkiego Chorób Płuc w Wo-
licy koło Kalisza. 

Stowarzyszenie „Bioder-
ko” – to organizacja wspiera-
jąca osoby z niepełnospraw-
nością ruchową, głównie po 
wszczepieniu sztucznego sta-
wu biodrowego. Prowadzi sze-

reg działań z zakresu profi lak-
tyki i promocji zdrowia. Posia-
da własną salę rehabilitacyjną. 
Współpracuje z licznymi or-
ganizacjami oraz jednostka-
mi samorządu terytorialnego 
– m.in. ze Szpitalem Powiato-
wym w Chodzieży, do którego 
trafi ają pacjenci z endoprotezą 
stawu biodrowego lub przed 
zabiegiem endoprotezy. 

Maria Homan, koordynator inicjatyw wolontariackich
„Drużyny Szpiku” i Paula Guzowska, uczestniczka spotkania.

Podczas „Zdrowej Soboty” można było wykonać 
m.in. bezpłatny pomiar ciśnienia.

W tym roku Stowarzyszenie 
po raz kolejny włączy się w or-
ganizację obchodów Między-
narodowego Dnia Osób z Nie-
pełnosprawnościami w Cho-
dzieży. Planowana jest sesja 
fotografi czna z udziałem osób 
z niepełnosprawnościami pro-
mująca ich dokonania w życiu 
zawodowym i społecznym. 

KAROLINA KASPRZAK

Mieszkańcy gminy Chodzież i powiatu chodzieskiego oczekują w kolejce 
do badania gęstości kości w osteobusie. 
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Zamki, tarcze, hełmy, a na-
wet zbroje zostały wyko-

rzystane w bitwie o miecz ro-
zegranej podczas czwartej 
edycji obozu „Mali Odkryw-
cy” zorganizowanego przez 
Fundację im. Doktora Piotra 
Janaszka „Podaj Dalej” w Ko-
ninie. Od 15 do 24 sierpnia w 
ośrodku nad jeziorem w Mi-
korzynie koło Konina w wo-
jewództwie wielkopolskim 
wypoczywały dzieci w wieku 
8 – 16 lat z niepełnosprawno-
ścią ruchową z różnych stron 
kraju.

Przedsięwzięcie było sfi nan-
sowane ze środków Funda-
cji „Smurfi t Kappa”, dzięki cze-
mu możliwy był udział nieod-
płatny. Dzieci przebywające na 
kolonii odwiedził Filip Chajzer, 
dziennikarz i prezenter. Przy-
pomniał, że 30 lat temu jego 

Pierwsze samodzielne
ojciec Zygmunt Chajzer za-
angażował się w akcję orga-
nizowaną przez doktora Pio-
tra Janaszka. Zabrali wówczas 
dzieci z niepełnosprawnością 
na wyprawę za ocean. 

Obóz „Mali Odkrywcy” 
umożliwił dzieciom z dysfunk-
cjami ruchowymi poznawa-
nie otaczającego świata przez 
wyobraźnię, zabawę połączo-
ną z nauką, a ponadto tak-
że przyswojenie zasad współ-
pracy w grupie. Przygotowano 
rozmaite zabawy plastyczne, 
muzyczne, teatralne i fi lmowe, 
wycieczki pełne przygód, ką-
piele w jeziorze, ognisko oraz 
mnóstwo atrakcji na łonie na-
tury. Jednym słowem – wszyst-
ko, o czym marzą dzieci z nie-
pełnosprawnością, a co nie 
zawsze (z różnych powodów) 
jest dla nich dostępne. 
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wakacje

20 sierpnia przedstawiciele 
zaprzyjaźnionej fi rmy „Smur-
fi t Kappa” przywieźli dwa ol-
brzymie zamki, tarcze, hełmy 
i zbroje wykonane z tektury. 
Drużyny przyozdabiały swo-
je wojenne stroje. Dzieci malo-
wały zamki, a kiedy przyjechał 
Filip Chajzer, musiał strzec 
mieczy. Uczestnicy „Małych 
Odkrywców” dowiedzieli się, 
że dziennikarz każdego dnia 
pokonuje na rolkach blisko 30 
kilometrów ulicami Warszawy. 
Jako dziecko chciał zostać po-
licjantem lub aktorem. 
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Kolonie „Mali Odkrywcy” 
opierają się na metodyce har-
cerskiej. Są zastępy, totemy, 
uczestnicy zdobywają spraw-
ności. Króluje zasada fair play. 
Wielu rodziców podkreśla, że 
dla ich dzieci są to pierwsze 
prawdziwe wakacje. Wcze-
śniej nigdy nie wyjeżdżały sa-
modzielnie. 

Niespodzianki dla „Ma-
łych Odkrywców” przygoto-
wali darczyńcy – Fundacja 
„Uśmiech i radość dziecka” 
fi rmy „Raben”, Wydawnictwo 
„Mulico”, „Zakamarki”, „Ksa-
wery Miodowy”, „Planeta Ro-
botów”. Podczas kolonii, dzię-
ki wsparciu Fundacji Banku 
Zachodniego WBK, powstała 
książka. Oprac. RED.

Poniżej zdjęcie archiwalne. 
Zygmunt Chajzer (drugi z prawej) 
i śp. doktor Piotr Janaszek 
z dziećmi na wakacyjnym 
wyjeździe. 
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Piątek 20 lipca był ostatnim 
dniem pracy w naszym 

Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach przed roz-
poczęciem urlopu. Z tej oka-
zji także w tym roku na tere-
nie naszego pięknego parku 
wspólnie bawiliśmy przy tra-
dycyjnym grillu. 

Kilkunastoosobowa grupa 
ludzi z niepełnosprawno-

ściami uczestniczyła 9 sierp-
nia w warsztatach prac ręcz-
nych, zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Pomagam” 
w ramach projektu „Terapia 
zajęciowa w Kleszczewie”, 
dotowanego przez Wójta 
Gminy Kleszczewo.

Uczestnicy warsztatów wraz 
z dwiema terapeutkami wyko-
nywali z wełny czesankowej 
kwiaty jako broszki, stosując 
technikę mokrego fi lcowania. 
Na następnych warsztatach, 
po wyschnięciu prac, wykoń-
czą swoje dzieła montując za-
pinki. 

Na każdych dwugodzin-
nych zajęciach zainteresowani 
warsztatami tworzą inne prace 
ręczne. Są osoby, które od po-
czątku z radością przystępują 
do działania. Ale są też i ta-
kie, które uważają, że zadanie 
jest zbyt trudne; jednakże po 
przezwyciężeniu oporów mają 
ogromną satysfakcję z wyko-
nanych przez siebie kwiatów. 

Warsztatowe prace ręczne 
cieszą się zainteresowaniem 
nie tylko osób z niepełno-
sprawnością, ale także osób 
starszych, które tworzą swoje 
dziełka w ramach innego pro-
jektu „Siedmiomiesięczny czas 
w Klubie Seniora w Kleszcze-
wie”. Wielu seniorów oddaje 
się tym zajęciom z prawdziwą 
pasją. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Cudeńka z wełny
czesankowej
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Nie zabrakło pyszności, 
przygotowanych wcześniej 
przez uczestników w pracow-
ni gospodarstwa domowego. 
Dzięki uprzejmości rodziców 
i opiekunów naszych uczest-
ników mogliśmy skosztować 
ciast oraz chleba specjalnie 
upieczonych na tę okazję. Na 
zakończenie miłego dnia każ-
dy uczestnik otrzymał słodką 
niespodziankę, a pracowni-
cy – kwiaty i własnoręcznie 
wykonane upominki. Ozdobą 
wejścia do budynku WTZ stała 
się piękna, metalowa rodzinka 
żurawi – prezent dla WTZ od 
rodziców i uczestników. 

EWA JANKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ 
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Razem w naszym parku
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Radośnie i beztrosko spę-
dziliśmy upalne letnie dni 

w regionie Międzyrzecza. 
Podczas wycieczki od 31 lipca 
do 2 sierpnia wypoczywali-
śmy w miejscowości Głębokie, 
położonej nad malowniczym 
jeziorem. Dzień rozpoczyna-
liśmy od porannej gimnastyki, 
a kończyliśmy zabawą przy 
muzyce. Korzystaliśmy z po-
bliskiej plaży, chłodziliśmy się 
w jeziorze. 

Pierwszego dnia zatrzy-
maliśmy się w miejscowości 
Pniewo, by zobaczyć Muzeum 
Fortyfi kacji i Nietoperzy. Znaj-
dujące się tam budowle Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nień powstały w latach 30-tych 
XX wieku, są to największe 
militarne podziemia w Euro-
pie. My oglądaliśmy tylko część 
muzeum znajdującą się na po-
wierzchni. Ale już to zrobiło na 
nas spore wrażenie. 

Radośnie, beztrosko
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i upalnie
W ostatnim dniu naszej wy-

cieczki byliśmy w Świebodzi-
nie, gdzie obejrzeliśmy naj-
wyższą na świecie rzeźbę 
przedstawiającą Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata. 
Wysokość tego monumentu 
to 36 metrów. Odwiedziliśmy 
także Rokitno, a tam Sanktu-
arium Matki Boskiej Cierpliwie 
Słuchającej. Znajduje się tam 
cudowny obraz z XVI wieku, 
przedstawiający Matkę Bożą 
na złoconym tle. O historii tego 
miejsca i ciekawostkach zwią-
zanych z obrazem opowiedział 
nam ksiądz Krzysztof. Tych 
dni pełnych wrażeń nigdy nie 
zapomnimy. 

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY
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„Promyk”
27 lipca uczestnicy Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej 
„Promyk” w Otuszu i Kona-
rzewie wraz z rodzicami 
oraz członkowie Stowarzy-
szenia na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych ,,Promyk” w 
Komornikach wyruszyli na 
7-dniowy turnus w Ośrodku 
Rehabilitacyjnym „Piramida I” 
w Darłówku. 

Po kilkugodzinnej podróży 
dotarliśmy na miejsce i jeszcze 
tego samego dnia wyruszyli-
śmy na spacer, aby rozejrzeć 
się po okolicy i przywitać z 
morzem. Przy recepcji każdy 
z nas otrzymał kartę uczest-
nictwa, z którą w niedzielę 
udaliśmy się do lekarza. Każdy 
uczestnik turnusu miał jeden 
zabieg dziennie. Były to mię-
dzy innymi masaże na fotelu 
masującym i na macie, terapia 
lampą „Solux” i gimnastyka na 
przyrządach. 
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w „Piramidzie”

W sobotę 28 lipca mieliśmy 
powitalnego grilla. Od ponie-
działku do czwartku, oprócz 
spacerów w małych grupkach, 
uczestniczyliśmy w różnych 
zajęciach i zabiegach ofero-
wanych przez ośrodek. Po-
nadto zorganizowano dla nas 
dwie imprezy, biesiadę i dys-
kotekę.

Wspomnienia z pobytu w 
„Piramidzie” na długo pozosta-
ną w naszej pamięci.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK” 

W OTUSZU
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W miły, letni dzień 8 
sierpnia, na zaprosze-

nie Stowarzyszenia na rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Duszek”, spotka-
li się w Dusznikach uczest-
nicy warsztatów terapii zaję-

Wesoło pod wodną
łe, urozmaicone atrakcja-
mi przedpołudnie. Szczegól-
ną atrakcją był pokaz ogrom-
nych baniek mydlanych. Po-
mimo upalnej aury bawiliśmy 
się doskonale, uczestnicząc w 
konkursach i tanecznych po-
dróżach przez świat. Chło-

ciowej z Grońska, Grodziska, 
Szamotuł, Wronek i Dusz-
nik oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Jawor” 
w Pniewach. 

W gronie około dwu-
stu osób spędziliśmy weso-

dziła nas kurtyna wodna za-
pewniona przez strażaków i 
lody o różnych smakach. Był 
z nami wójt gminy Duszni-
ki Roman Boguś i przedsta-
wiciele Zarządu Powiatu Sza-
motulskiego. 

„DUSZEK”
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kurtyną
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W dniach od 3 do 7 lip-
ca członkowie Stowa-

rzyszenia na rzecz Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Duszek” przebywali na wy-
cieczce, której celem było 
zwiedzanie – w setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości – ważnych 
miejsc naszej historii. 

Pierwszego dnia, po drodze 
do Krakowa, uczestnicy wy-
cieczki zatrzymali się w Czę-
stochowie, która w historii na-
szego narodu zapisała się jako 
ważne miejsce, gdzie tysiące 
wiernych przybywało i przy-
bywa po dzień dzisiejszy do 
Matki Bożej Częstochowskiej 
z prośbą o błogosławieństwo 
oraz z wieloma podziękowa-
niami. 

Kolejne dni spędziliśmy w 
Krakowie, Łagiewnikach i Ka-
zimierzu. Zwiedzanie dawnej 
polskiej stolicy rozpoczęliśmy 
od Drogi Królewskiej. Na kra-
kowskim rynku spotkaliśmy ks. 
Adama Bonieckiego – byłego 
redaktora naczelnego „Tygo-
dnika Powszechnego”, który 
przyjął nas ciepło i serdecznie. 
Zwiedziliśmy miejsce na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, w 
którym studia rozpoczynał w 
latach młodości Karol Wojtyła, 

„Duszek” na
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Wzgórzu Wawelskim

papież św. Jan Paweł II. Byliśmy 
w Kościele Mariackim, podzi-
wialiśmy między innymi słyn-
ny ołtarz Wita Stwosza. 

W Łagiewnikach poznaliśmy 
sanktuaria Bożego Miłosier-
dzia i św. Jana Pawła II. A na-
stępnie w Krakowie zwiedzili-
śmy ostoję polskości – Wzgó-
rze Wawelskie, Zamek Kró-
lewski i jego komnaty, a tak-
że Katedrę Wawelską – miej-
sce koronacji i pochówku kró-
lów Polski. Była to dla nas 
ważna lekcja historii. W Kazi-
mierzu, mieście o wyboistych 
uliczkach i uroczych podwór-
kach, byliśmy m.in. w zabyt-
kowej synagodze. A na zakoń-
czenie dnia udaliśmy się w rejs 
statkiem po Wiśle, podziwiając 
piękno tamtejszej okolicy. 

Ostatni dzień naszej wy-
cieczki pełen był wzruszeń i 
duchowych doznań. Gościli-
śmy bowiem w Wadowicach, 
rodzinnej miejscowości św. 
Jana Pawła II. Poznaliśmy dom, 
w którym Karol Wojtyła dora-
stał i kształtował swoją nie-
zwykłą osobowość. 

Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy pomogli zrealizować naszą 
wakacyjną wycieczkę łączącą 
wypoczynek z poznawaniem 

narodowych tradycji i warto-
ści. Dziękujemy Gminie Dusz-
niki, Powiatowi Szamotulskie-

mu oraz Polskiemu Komiteto-
wi Pomocy Społecznej. 

„DUSZEK”

FO
T.

 (
5

X
) 

A
R

C
H

IW
U

M
 S

T
O

W
A

R
Z

Y
SZ

EN
IA

 „
D

U
SZ

EK
”



STRONA32 WRZESIEŃ 2018

Przyszło lato. Takie praw-
dziwe, gorące, ze świersz-

czami grającymi wieczora-
mi na łąkach. Lato pachną-
ce malinami i czereśniami. 
Czas wolny od szkoły, od stu-
dentów… no prawie, bo ci się 
jeszcze muszą obronić. Za-
częły się wakacje. Trochę to 
jednak inny niż do tej pory 
czas wolny. 

Co prawda przeglądamy 
oferty miejsc noclegowych w 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN Dwa życia(48)

A MOŻE WAKACJE W GÓRACH?

górach, szukamy wolnych ter-
minów, może nawet zabieramy 
się do tego z entuzjazmem, ale 
nie z beztroską (taką w grani-
cach rozsądku), która była dla 
mnie zawsze wyznacznikiem 
wakacyjnego czasu. Dializy są 
smyczą, która ogranicza za-
sięg naszych możliwości. Sta-
wiamy sobie pytanie, ile damy 
radę zabrać ze sobą worków z 

płynem do naszego samocho-
du? Nie zaplanujemy wszyst-
kiego z miesięcznym czy na-
wet dłuższym wyprzedzeniem, 
by prosić fi rmę o transport w 
określone miejsce. Nie da się. 

Żeby nie było zbyt fajnie, na-
sze wakacje zaczęliśmy od po-
bytu w szpitalu. Na szczęście 
tylko kilka dni i bez żadnych 
większych „atrakcji”. Konsulta-

cja chirurga, zmiana schema-
tu leczenia. Jaki by to jednak 
nie był pobyt, do przyjemnych 
nie należał. Szczególnie dla 
Pawełka, który popadł w swe-
go rodzaju apatię. Na począt-
ku denerwował się i złościł, 
że przecież są wakacje. Potem 
się bał, że czeka go kolejny 
zabieg. Potem leżał na łóżku 
szpitalnym nie wiedząc, co ma 
ze sobą zrobić. Nie było akurat 
kompanów do zabawy. Książ-
ka nie była na tyle porywająca, 
by się nią zaczytywać, a tablet 
i komórka też się kiedyś mu-
siały znudzić. Spoglądał tęsk-
nym okiem na Warszawę, któ-
ra pięknie prezentowała się na 
horyzoncie. Tyle w niej atrak-
cji, tyle miejsc, które chciałoby 
się odwiedzić. 

A w szpitalu, jak to w szpi-
talu, rytm dnia wyznaczo-
ny przez badania, konsultacje, 
dializy i posiłki. A te jak zwykle 
były powodem frustracji. Dieta 
niskofosforanowa, chyba jesz-
cze gorsza od niskobiałkowej, 
powodowała ciągłe kłótnie. 
Przemielona kulka gotowane-
go mięsa na przemian z biał-
kami gotowanych jajek, któ-
re wyglądały jakby ktoś powy-
gryzał z nich żółtka, to był sta-
ły repertuar śniadaniowo-kola-
cyjny. Obiad to codziennie pla-
ster gotowanego białego mięsa 
polany łyżką sosu przezroczy-
sto-białego ze słupkiem mar-
chewki. I jak tu się cieszyć z 
posiłków? Rozumiem, że szpi-
tal to nie hotel z restauracją z 
ambicjami, ale taka monoto-
nia, to już chyba przesada. Je-
żeli to ma być wzorcowa dieta 
dla Pawła, to pewnie po tygo-
dniu Paweł nie miałby już siły 
nawet ruszyć ręką z głodu. 

Podczas poprzedniego po-
bytu w szpitalu rodzice kilku 
oddziałów pisali do dyrekcji 
szpitala w sprawie posiłków. 
Wiele osób przedstawiło swoje 
uwagi. Każda na osobnej kart-
ce. Widzę jednak, że nie przy-
niosło, to żadnego skutku. Sos 
jest dokładnie ten sam, a posił-
ki są jeszcze mniej urozmaico-
ne niż były. Szkoda. Dla dzieci 
to ważny element powrotu do 
zdrowia. 

Trudno się potem dziwić, że 
dwie lodówki, które są na od-
dziale, pękają w szwach, a w 
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stołówce kolejka ustawia się 
regularnie po tym, gdy roz-
wiezione są posiłki na oddzia-
ły. Każdy ma swoje pudełko 
lub torbę. Każdy się dożywia. I 
gdzie sens układania diet? 

Pani dietetyczka na moje 
uwagi o monotonii jedzenia i 
jego „bezsmakowości” stwier-
dziła, że nie może zamówić 
nic innego, bo potem jak bę-
dzie coś nie tak z wynika-
mi, to będzie na nią. Rozu-
miem ją. Musi wypełniać swo-
je obowiązki, ale chyba widzi 
ile posiłków wraca do wózka. 
A dzieci przecież coś jedzą... 
Szkoda, że nie można inaczej, 
bo dieta potrafi  zdziałać cuda. 
A ile radości potrafi  dać dziec-
ku coś dobrego do zjedzenia.

Miało być jednak o waka-
cjach. Początek mamy więc już 
za sobą. Teraz jeszcze badania 
kontrolne, dostawa worków, 
zastrzyk i można jechać.

Pewnie w góry. Tak mi się 
marzy znaleźć się na leśnym 
szlaku. Iść pomalutku w kie-
runku szczytu. To nic, że dale-
ko, to nic, że nogi bolą, to nic, 
że chce się pić. Zawsze moż-
na się zatrzymać. Odetchnąć 
innym powietrzem, popatrzeć 
na skarby lasu. Czasami moż-
na spotkać kogoś niezwykłe-
go siedzącego na rozstaju dróg 
i grającego na fujarce. Czasa-
mi można spotkać żmiję, albo 
chociaż zaskrońca. 

A czasami można mieć pe-
cha i iść w dymie papierosów, 
słuchając jazgotu komórek 
oraz niewybrednego słownic-
twa „turystów”.

Kiedyś „obrazek” nie do po-
myślenia w górach. Kiedyś 
nie były one tak popularne jak 
dziś. Oczywiście nie można 
mieć o to do nikogo pretensji. 
Góry są dla każdego. Ale… nie 
każdy jest dla gór. 

O klapkach na szlakach 
mówią już wszyscy, ale wcale 
ich nie ubywa. O całkowitym 
braku wyobraźni turystów też 
dużo się mówi w mediach, ale 
wciąż służby muszą ratować 
kogoś, kto naraził swoje i cu-
dze życie przez własną głu-
potę.

Pamiętam inne góry. Teraz 
za żadne skarby nie poszła-
bym sama na szlak. Sama 
czy z koleżanką. Kiedyś było 
spokojnie, kulturalnie, bez tłu-
mów, na pewno bezpieczniej. 
Spotkanym na szlaku mówiło 
się dzień dobry. Teraz trze-
ba by było mówić non stop. 
Czasami zamieniło się kilka 
słów z innym turystą. Można 
było wymienić informacje na 

temat warunków na szlaku, 
posłuchać sugestii bardziej do-
świadczonych osób. W schro-
nisku wrzątek był za darmo i 
można było zjeść fasolkę po 
bretońsku, bigos. Królujące 
teraz frytki z ketchupem, za-
piekanki, nuggets zupełnie nie 
pasują mi do gór. Popołudnia-
mi ktoś grał na gitarze i śpie-
wał. Też się śpiewało. Pewien 
kanon znał każdy. Ludzie so-
bie obcy stawali się na chwilę 
bliscy, a wspólnym mianowni-
kiem były góry. 

Wieczorem chodziło się na 
apel jasnogórski, a na mszy 
wieczornej także w dzień po-
wszedni kościół był pełny. Mia-
ło się swój plecak i śpiwór, a 
woda nie musiała być w ła-
zience ciepła. Chleb z dżemem 
lub mielonką smakował najle-
piej, a na obiad naleśniki lub 
pierogi z jagodami, to był rary-
tas. I jagodzianki: świeżutkie, 
mięciutkie, rozpływały się w 
ustach. Piwo owszem też było, 
ale przy wieczornym ognisku i 
jedno, a nie po dwie zgrzewki 
na głowę. 

Szło się w góry na cały dzień. 
Głowę miało się pełną wznio-
słych myśli. Wzrok błądził po 
tym wszystkim, co piękne wo-
kół. Wodę się popijało ze stru-
myka z metalowego kubka. Na 
papierowej mapie śledziło się 
szlak i liczyło czasy przejścia. 
A gdy się siedziało na szczycie, 

to jakby się Pana Boga złapa-
ło za nogi. Człowiek umęczo-
ny, spocony i rozczochrany, ale 
szczęśliwy był aż do bólu. Ta-
kiej wolności chyba nigdzie nie 
czułam. 

Oscypki i bunc górale tak-
że sprzedawali, ale świeżutke, 
pachnące, a nie z grilla i zalane 
żelem nazywanym borówkami 
z wetkniętym plastikowym wi-
delczykiem. Pamiątki też były, 
ale raczej drewniane lub skó-
rzane, a nie kolorowe i plasti-
kowe ze złotym napisem naj-
lepiej…

Góralu, czy Ci nie żal? Chcia-
łoby się zapytać. 

Ja nie góral, ale mi żal. Wiem 
jednak, że te czasy już nie wró-
cą. Planując wakacje szukam 
miejsca przestronnego, z osob-
nym pokojem do dializ, a osob-
nym do życia, w ładnej oko-
licy, z własną czystą łazien-
ką, z aneksem kuchennym, z 
miejscem parkingowym. Na 
śniadanie nie jadam mielon-
ki. Na obiad mogą być naleśni-
ki, ale nie codziennie. Już nie 
śpiewam przy ognisku. Bo ani 
ogniska, ani towarzystwa. Ja-
koś do kościoła droga też się 
wydłużyła i czasu brakuje. Ale 
mi żal. Żal i tęskno do tamtych 
gór. Do tamtej atmosfery. 

Taka jednak kolej rzeczy. I 
żal mi, ale chyba bym już tak 
nie chciała. Niech te obra-

zy pozostaną więc jak wspo-
mnienia, do których się chęt-
nie wraca. Ale teraz trzeba już 
planować „po nowemu”, jak 
mówi moja babcia. 

Planujemy więc. Na począ-
tek lista. Zakładając wyjazd 
na pięć dni, na tyle musimy 
zabezpieczyć dializy i zmiany 
opatrunków. Wszystkie kar-
tony i plastikowe pudła z nie-
zbędnymi drobiazgami, zajmą 
trzy czwarte bagażnika. Do-
brze, że to nie zima. Ubrania 
zajmą mniej miejsca. Ale też 
trzeba je zabrać. Jedzenie ku-
pimy na miejscu. Nie trzeba 
więc brać lodówki. Zajmuje 
dużo miejsca. Buty na zmia-
nę, kurtki, Pawełka sowy. Brać 
komputer czy nie? Chyba się 
bez niego nie obejdzie. Brać. 
Zmieści się pod nogi. Kuferek 
z lekami jako podłokietnik. 
Damy radę. Szacunki wykazu-
ją, że na 5 dni możemy jechać 
w góry.

Pawełek skacze z radości. To 
był ciężki rok. Nikt bardziej niż 
on nie potrzebuje odpoczynku. 
Ja też się cieszę, ale uruchamia 
się wyobraźnia. A co jeżeli? 

A co, jeżeli zadzwonią, że 
jest nerka? To mamy już opa-
nowane. Jeździmy w miejsca, z 
których nie jest dalej do War-
szawy niż z domu. Nie rozpa-
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kowujemy walizek, by móc się 
szybko zebrać. Nie chodzimy 
na dalekie wędrówki, by móc z 
nich szybko wrócić i nie jeździ-
my tam gdzie nie ma zasięgu.

A co, jeżeli zepsuje się cy-
kler? Musimy zabrać zestaw 
do dializy ręcznej. To dodatko-
wy karton, dwie wagi, grzejnik. 
Trzeba wrócić do rozplanowa-
nia miejsca w bagażniku.

A co, jeżeli nie będzie prądu? 
Patrz wyżej.

A co, jeżeli Pawełka będzie 
bolała noga i nie będzie mógł 
chodzić? Tego się najbardziej 
boję. Boję się, żeby wakacje 
nie zamieniły się w smutek. 

A co, jeżeli Pawełek się roz-
choruje? Wybieramy miejsca, 
w których jest dostęp do opieki 
medycznej. 

Można by jeszcze mnożyć 
pytania. Ale nie będę. 

Pomyślę, co może nas mi-
łego spotkać i pozytywnie za-

skoczyć. Bo nawet jeżeli bę-
dziemy jeździć samochodem 
od wioski do wioski i leżeć na 
kocu na trawie z widokiem na 
gry, to też będzie fajnie.

A jak jeszcze znajdą się ma-
liny, czereśnie i koniki polne, 
najlepiej te młode, bo łatwo je 
można łapać, to będzie super. 
To będą nasze wakacje. Więcej 
nie trzeba. 
LIPIEC, SIERPIEŃ 2018
NA POCZĄTEK
WAKACJI

Wstaliśmy radośni jak skow-
ronki. To dzień naszego wy-
jazdu. Lato, wakacje! Jedziemy 
w góry! Hurra. Góry paczek w 
przedpokoju. Rodzice w pogo-
towiu ze swoim autem. Wiel-
ka rodzinna wyprawa właśnie 
się zaczyna. Wielka nie znaczy 
daleka, ani nie znaczy w du-
żym gronie…wielka znaczy w 
tym wypadku z wielkim baga-
żem. „Naście” pudeł z workami 
do dializ robi wrażenie, waliz-
ka na cykler dopełnia obrazu.

Cykler właśnie postanowi-
łam sama zanieść do przed-
pokoju. Licho jakieś mnie pod-
kusiło. Maszyna jest piekielnie 
ciężka i nieporęczna do nosze-
nia. Z werwą jednak złapałam 
ją i ruszyłam przez pokój Pa-
wełka, prawie w podskokach…

I wywinęłam kozła, któ-
ry wygrałby każdy konkurs na 
najśmieszniejszy upadek roku. 
Pamiętam tylko, że klapnę-
łam na mniej szlachetną część 
pleców z wielkim impetem. 
Ręce miałam jednak cały czas 
sztywno wyciągnięte przed 
siebie, a w nich cykler, któ-
ry nawet nie musnął podłogi. 
Mój z nią kontakt spowodował, 
że spodnie dosłownie pękły, a 
ja z trudem wstałam dźwiga-
jąc wciąż cykler. Miałam tylko 
jedną myśl w głowie: cyklero-
wi nie może się nic stać. Nie 
pomyślałam, że mogę na przy-
kład złamać kręgosłup… to nie 
było ważne. Cykler, cykler! 

Bolało okropnie, ale trzeba 
było się zapakować do auta, 
ogarnąć dom przed wyjazdem. 
Przecież jechaliśmy na waka-
cje. Sprawdziłam jeszcze cy-
kler, czy na pewno jest spraw-
ny i – ruszyliśmy.

Droga nie należała do przy-
jemnych, a siedzenie było mę-
czarnią. Po przyjeździe trze-
ba było wnieść bagaże, worki… 
tylko cykler omijałam szerokim 
łukiem. Zdawał się na mnie ły-
pać nieprzyjaźnie okiem. Po-
stanowiłam go nie ruszać. Z 
walizką waży pewnie ponad 
30 kilogramów. 

Wieczorem trzęsły mi się 
ręce, gdy go włączyłam, by 
przygotować dializę. Bałam 
się, czy aby na pewno nic się 
stało. Działał. Znów go polubi-
łam, wdzięczna, że przetrwał 
upadek bez szwanku.

Ze mną było trochę gorzej. 
Zamiast chodzić kuśtykałam, 
co szczególnie w górach, ra-
czej nie pomagało. Zamiast się 
schylić czy kucnąć, musiałam 
klękać. Usiąść owszem mo-
głam, ale jedynie jak dama, 
na skraju łóżka na jednym z 
pośladków. Drugi był fi oleto-
wy jak śliwka i bolący. Poło-
żyć się mogłam, ale jedynie na 
brzuchu. Nie było fajnie. Maść 
z apteki trochę pomogła, ale 
kupiłam ją dopiero po dwóch 
dniach, gdy zaczęłam się tro-
chę martwić, czy na pewno 
nic poważnego mi się nie stało. 
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Feria barw i kolorów pośladka 
określała kolejne etapy gojenia 
się krwiaka. Kręgosłup też bo-
lał. Tak jednak bywa pomyśla-
łam i spacerowałam wytrwale, 
tylko czasami zaciskając zęby. 

Gdy próbowałam pracować, 
siadałam na złożonej w kostkę 
kołdrze. Jak księżniczka…

POWRÓT Z GÓR
Komputer upchnięty wraz z 

książkami na kolanach. Góra 
paczek i paczuszek wypełnia 
samochód po brzegi, a raczej 
po dach. W bagażniku zmie-
ścił się tylko cykler, zapasowe 
worki i wagi oraz torba z ubra-
niami. Nogi trzymam więc tro-
chę za bardzo w górze, jak jo-
gin, prawie założone na głowę. 
Tam, gdzie powinny spoczy-
wać, spoczywa wielki karton. 
Łokcie trzymam skierowane 
ku górze, bo obłożona jestem 
torbami i sama już nie wiem 
czym. Próbuję czytać mądre 
książki o niezawodności i mo-
delowaniu ryzyka, ale ogólny 
rozgardiasz wokół sprawia, że 
za nic w świecie nie mogę się 
skupić. Za oknem migają pola, 
lasy, pagórki, wsie i miastecz-
ka. Wzrok co chwilę ucieka, by 
wyłapywać ciekawsze widoki. 
Kręte drogi wiją się jak węże, 
wąskie, a zatłoczone, bo dziś 
piątkowe popołudnie. Wraca-
my z pierwszej części waka-
cji. Do Karpacza jechaliśmy na 
dwa auta, wracam już jednym. 

Cykler, lampa bakteriobój-
cza, zapas worków do dializ 
powiększony o dodatkowy 
awaryjny komplet, zestaw do 
ręcznej dializy, zestawy do 
zmiany opatrunków, mop, pły-
ny do dezynfekcji, dla Pawła 
domowa pościel i menzurki… 
Zabraliśmy wszystko, co po-
trzebne jest do dializ w obu 
scenariuszach: normalnie z 
cyklerem i w razie jego awarii. 

Przypomniało mi się gdy jeź-
dziliśmy z malutkim Paweł-
kiem nad morze. Wtedy też do 
jednego auta się nie mieścili-
śmy. Co prawda dializ nie było, 
ale zmiany opatrunków ow-
szem, do tego łóżeczko nie-
mowlęce, nocniki, zestawy 
pieluch, zestaw do ściągania 
mleka, buteleczki, steryliza-
tor, wózek i spacerówka. Plus 
oczywiście leżaki, parasol, 
płotek, wiaderka, łopatki. Kie-
dyś też traktor, który kupiliśmy 
nad morzem dla Pawła i musiał 
z nami wrócić. Przywiązaliśmy 
go do dachu. Razem z przycze-
pą. Gdy mknęliśmy przez pola, 
wydawało się, jakby piękny, 
czerwony traktor, całkiem spo-
rych rozmiarów, unosił się nad 

łanami. Aż się ludzie za nami 
oglądali. Przez kilka kolejnych 
lat Paweł jeździł nim po ogród-
ku. Z zaangażowaniem prze-
woził ślimaki i jabłka.

Jak plemię wędrowne Noma-
dów przemierzamy więc Pol-
skę wzdłuż i wszerz. Od kiedy 
Paweł skończył pół roku wciąż, 
gdzieś jeździmy. 

Baliśmy się jednak tej wy-
prawy. Jak z dializami jechać 
na wakacje? Coś jednak nie 
pozwoliło nam zostać w domu, 
gdy wokół tak pięknie, gdy nie 
trzeba chodzić do pracy, ani 
do szkoły. Szukaliśmy kwatery 
kierując się w zasadzie jednym 
kryterium: czystość. 

I udało się. Mieszkaliśmy 
„W chmurach”. Dosłownie i w 
przenośni. Tak nazywał się 
dom, a kapryśna pogoda spra-
wiła, że przez większość cza-
su rzeczywiście tonęliśmy w 
chmurach. Otwierałam okno i 
wpuszczałam je. Można było 
sobie z rana zagarnąć tro-
chę świeżych chmur do poko-
ju. Czasami było widać góry… 
z łazienki. Miejsce jednak war-
te polecenia. Osobna sypia-
nia dla Pawła, w której podło-
ga i ściany były zmywalne, a 
oprócz łóżka były tylko zasu-
wane szafki pod skosami, po-
zwoliła nam na dobre przy-
gotowanie miejsca do dializ i 
zmian opatrunków. Codzien-
ne sprzątanie nie było specjal-
nie trudne. Druga sypialnia dla 
nas, a oprócz tego kuchnia i ja-
dalnia, sprawiły, że przestrze-
ni było wystarczająco dużo na 
Pawła zabiegi, odpoczynek, a 
nawet moje nocne poprawki w 
habilitacji. 

Okolica też urokliwa. Bli-
sko do górskich szlaków. Tym 
razem jednak nie one były 
naszym celem. Z Pawła bolą-
cą nogą i moją bolącą mniej 
szlachetną częścią pleców 
oraz nadzieją, że zadzwonią 
z Warszawy, iż na Pawła cze-
ka nerka, nie wypuszczaliśmy 
się na dłuższe wędrówki. Poza 
tym za każdym razem, gdy 
traciłam zasięg w komórce, 
wpadałam w panikę i szybko 
szukałam miejsca, w którym 
znów był. 

Ale niższe góry, zamki, krót-
ko jadące wyciągi, górskie 
strumyki i wodospady też były 
atrakcyjne. A nawet gdyby nie 
one… największą atrakcją był 
to, że z dala od domu spędza-
liśmy razem czas, niejako przy 
okazji coś zwiedzając. 

Czasami tylko spogląda-
łam na turystów, którzy wy-
posażeni w plecaki, porządne 

buty i deszczochrony, wspina-
li się od samego rana pod górę. 
Jeszcze kiedyś i my pójdzie-
my. Weźmiemy Pawła wyso-
ko, wysoko… Siądziemy na ja-
kimś szczycie i patrzeć będzie-
my przed siebie na ciągnące 
się pasma górskie. Takich wi-
doków się nie zapomina. Jesz-
cze kiedyś. 

I NAD MORZEM
Nad morze też pojechaliśmy. 

Nie była to jednak wyprawa na 
długo, a jednodniowy wypad z 
ostrożnym plażowaniem i spa-
cerem po Międzywodziu. Na 
naszej plaży jak zwykle nie 
było tłoczno. Paweł mógł więc 
swobodnie budować zamek i 
brodzić w morzu. Przesypywa-
nie piasku wyciszyło go i pew-
nie przypomniało beztroskie 
chwile, które spędzaliśmy co 
roku nad morzem. 

Na początku jednak płakał, 
że nic nie może. Bał się, że coś 
się stanie z cewnikiem. Sytu-
acja była patowa. Paweł chciał 
wracać do domu. Stał niemal-
że sparaliżowany na piasku. 
Udało mu się jednak wytłuma-
czyć, że jeżeli nie będzie się w 
nim tarzał i skakał do wody, to 
będziemy mogli bezpiecznie 
wypoczywać nad morzem. 

Pierogi z jagodami po kąpie-
li słonecznej też były wyśmie-
nite. Nie zabrakło również wi-
zyty w księgarni-namiocie z 
książkami za 5 złotych i lodów 
w ulubionej cukierni. 

Szkoda tylko, że trzeba było 
wracać wczesnym popołu-
dniem, by zdążyć na dializy do 
Szczecina. Plażowanie w pi-
gułce. Każda minuta wykorzy-
stana w pełni.
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NAWET POZNAŃ
ODWIEDZILIŚMY

Dwa dni w Poznaniu to kolej-
ny punkt wakacyjnych wypraw. 
Wracając z badań w Warszawie 
odwiedziliśmy znajomych, któ-
rzy przygotowali pokój do dia-
liz dla Pawła. Na szczęście mie-
li piwnicę, w której mogliśmy 
przechować worki z płynem. 
Na dworze temperatura prze-
kraczała 35 stopni, w miesz-
kaniu było około 30. Pojechali-
śmy na Stare Miasto, by zoba-
czyć jak w południe trykają się 
koziołki. Jedząc ogromne lody 
wytrzymaliśmy na Rynku tylko 
chwilę. Żar się lał z nieba. Pa-
weł źle się czuł. 

Następnego dnia obudziła 
nas burza jakiej dawno już nie 
widzieliśmy. Lał deszcz. Ow-
szem czekaliśmy z utęsknie-
niem na ochłodzenie, ale żeby 
tak od razu ulewa. Nie zrażając 
się jednak pojechaliśmy zwie-
dzić Ostrów Tumski. Muzeum 
opowiadające o początkach 
państwa Polskiego oraz krypty, 
w których spoczywają pierwsi 
polscy władcy, zrobiły na nas 
ogromne wrażenie. Mieszko I, 
Bolesław Chrobry stali się na-
gle tak prawdziwi jak nigdy do-
tąd. Do tej pory spoglądali tyl-
ko z kart podręczników szkol-
nych, teraz przemówili do nas 
ciszą katedry. 

I chciało by się chłonąć wię-
cej historii Polski, ale trzeba 
było się pakować i wracać do 
domu na dializy…

PIĄTY WAKACYJNY
WYJAZD
DO WARSZAWY

Przed nami trzeci wyjazd do 
Warszawy w ciągu dwóch wa-
kacyjnych miesięcy, a wlicza-
jąc koniec czerwca, to nawet 
czwarty, zaś po uwzględnieniu 
wyjazdu służbowego piąty. Cze-
ka nas pobyt na oddziale (dru-
gi w te wakacje), tym razem 
krótki, a nawet bardzo krótki 
mamy nadzieję, a jednak trze-
ba jechać. Pakować znów tor-
by, worki, cykler. Nie dotknę go. 
Znosić wszystko z 2 piętra, by 
za 5, 6 godzin wnosić wszystko 
na 2 piętro kilkaset kilometrów 
dalej. Męczarnia, szczególnie 
w 30-stopniowym upale.

 Nasze warszawskie miesz-
kanko na nas czeka. Las szumi 
za płotem, lody czekają za ro-
giem. Okolica spokojna i cicha. 

Tylko… ile razy można jednego 
lata jechać w to samo miejsce. 
Bardzo lubię warszawskie za-
kątki. Lubię te odkrywane z 
Jackiem i Pawełkiem oraz te, 
które przed laty pokazał mi 
dziadek. Lubię te zwiedzane z 
kuzynką oraz podczas nieza-
pomnianej wyprawy z koleżką, 
ale zbyt częste wizyty powodu-
ją, iż się już do tych miejsc tak 
nie tęskni, już tak nie cieszą, 
szczególnie gdy się myśli, że w 

tym czasie, korzystając z lata, 
można byłoby spacerować na 
przykład brzegiem morza. 

Staramy się szukać kontak-
tów z dziećmi dializowany-
mi w stolicy, odwiedzać rodzi-
nę. Próbujemy odkryć bardziej 
ludzką Warszawę, a nie tylko 
tę turystyczną z parkami, za-
bytkami, nawet najpiękniej-
szymi. Już je znamy. Jedena-
ście i pół roku jeździmy z róż-
ną częstotliwością do Centrum 
Zdrowia Dziecka. Pora na inne 
oblicze stolicy. 

Spacer z rodzicami dziec-

ka dializowanego jak na-
sze, rozmowy naszych dzie-
ci są niezwykle wartościowe. 
Dają poczucie siły, normalno-
ści, są umocnieniem, jakie-
go nie można nigdzie indziej 
doświadczyć. Postanowiliśmy 
pielęgnować takie relacje i o 
nie zabiegać. Może nawet uda 
się razem zrobić coś dla in-
nych rodziców. Nasze dzieci 
się polubiły. Są i będą dla sie-
bie wsparciem. Mam nadzieję, 
że ich serdeczne relacje prze-
trwają, pomimo odległości, 
która je dzieli. 

cdn.
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Rodzicom, którzy dbają o 
swoje dzieci i troskliwie je 

wychowują, niekiedy trudno 
jest uwierzyć, że są też tacy 
rodzice, którzy nie otacza-
ją swoich dzieci elementar-
ną opieką. A jednak od czasu 
do czasu można spotkać dzie-
ci skrajnie zaniedbane, pozba-
wione tego wszystkiego, co 
nie tylko innym matkom i oj-
com, ale i innym dzieciom wy-
daje się oczywiste i przynależ-
ne im z racji dzieciństwa. 

 Nie tak dawno zetknęłam 
się z dzieckiem, które odebra-
ne patologicznym rodzicom nie 
chciało spać w łóżeczku, a tylko 
na podłodze. Bo po prostu łóż-
ka nie znało.

 Inny chłopiec, gdy go o co-
kolwiek pytano, na przykład czy 
chce się napić mleka albo czy 
nałoży płaszczyk, zawsze naj-
pierw otaczał główkę ramiona-
mi i kulił się. Być może po sło-
wach osoby dorosłej oczekiwał 
uderzenia.

 Jeszcze inny, gdy podano mu 
jedzenie jakiego nie znał – naj-
pierw obwąchiwał je, a gdy za-
pach był nazbyt obcy, chwytał 
pokarm rączką (na przykład sa-
łatkę z pomidorów lub plaste-
rek sera) i rzucał go przed sie-
bie. A trzyletnia dziewczynka 
brała pomidor do ust, wyplu-
wała go i deptała po nim. Co 
szczególne dziwne – niektó-
re zaniedbane dzieci początko-
wo nie chcą jeść chleba, a tylko 
ziemniaki.

 Także czynności higieniczne 
budzą u niektórych zaniedba-
nych dzieci zdumienie, a nie-
raz i lęk. Jeden chłopczyk bał 
się włożenia do buzi szczotecz-
ki do zębów, a inny nie znał pa-
pieru toaletowego, zastępując 
go liśćmi, które zawsze miał w 
kieszeni.

 Aż trudno uwierzyć, że dzie-
ci te żyły tak blisko nas. I że są 
to dzieci najzupełniej normal-
ne pod względem umysłowym. 
Tyle, że ich dom rodzinny nie 
był normalny.

 Jednakże nieodpowiednie 
zachowanie podczas jedzenia, 
spania czy czynności higienicz-
nych, a także różne niemiłe na-
wyki, jak plucie przed siebie czy 

Zniekształcone
uczucia

uderzanie głową w ścianę – za-
zwyczaj nie są nazbyt trudnymi 
problemami wychowawczymi. 
Z nimi rodzice zastępczy czy 
wychowawcy w domu dziec-
ka radzą sobie dobrze, jakkol-
wiek zmiana nawyków wyma-
ga z ich strony anielskiej cier-
pliwości.

 Znacznie większe proble-
my dotyczą życia uczuciowe-
go zaniedbanych dzieci. Pod 
tym względem można dzieci te 
podzielić na dwie podstawowe 
grupy: jedne dzieci okazują nie-
ufność wobec ludzi, mają ten-
dencję do izolowania się, łatwo 
je zranić. Pod względem uczu-
ciowym są jak jeże, bronią się, 
wystawiając kolce ku ludziom. 
Zdobycie ich zaufania wyma-
ga długiego czasu oraz wycho-
wawczego talentu.

 Inne zaniedbane dzieci tro-
chę przypominają koty: chodzą 
swoimi drogami, do każdego 
podchodzą z ufnością, są przy-
milne, chętnie się przytulają, lu-
bią być darzone czułością. Ale 

zachowują się tak wobec każ-
dej, także zupełnie obcej osoby, 
jaką jest na przykład listonosz 
albo pani odczytująca licznik 
gazowy. Te dzieci, jakkolwiek 
mogą wydawać się wycho-
wawczo łatwiejsze, powinny 
budzić większą troskę: bowiem 
trudno jest pogłębić uczucia, 
gdy są płytkie. Takie dzieci wy-
magają długotrwałej psychote-
rapii, która nie zawsze okazuje 
się skuteczna.

 Dzieci zarówno z pierwszej, 
jak i z drugiej grupy, nie zazna-
ły głębokiej więzi uczuciowej z 
matką, toteż nie potrafi ą róż-
nicować osób uczuciowo bli-
skich, nie potrafi ą szczerze się 
do kogoś przywiązać. Niektóre 
dzieci unikają uczuć, inne trak-
tują je instrumentalnie: okaza-
nie uczucia służy im do osią-
gnięcia celu. Zniekształcone 
życie uczuciowe może mieć 
różne oblicze. 

 W rozwoju życia uczuciowe-
go każdego człowieka najważ-
niejszy jest jego początek. Więź 

uczuciowa z matką, nazywana 
więzią symbiotyczną (od łaciń-
skiego słowa symbiosis, co zna-
czy bliskie współżycie dwóch 
różnych organizmów), jest naj-
lepszym sposobem zapewnie-
nia maleńkiemu człowiekowi 
normalnego rozwoju uczucio-
wego.

 Do około czwartego, piąte-
go roku życia kształtują się jego 

podstawy, elementarne spo-
soby odbierania i okazywa-
nia uczuć – ten okres życia jest 
tak zwanym okresem krytycz-
nym dla rozwoju uczuć. Zna-
czy to, że wszystko, co się w za-
kresie życia uczuciowego wów-
czas dzieje, lub czego zabrak-
nie – odciska swój głęboki ślad 
w psychice, i to nieraz na całe 
życie. 

 Dlatego jest sprawą tak bar-
dzo ważną, aby dzieci skraj-
nie zaniedbywane przez swo-
ich rodziców, odrzucane przez 
matki, poniewierane przez oj-
ców – mogły jak najszybciej 
znaleźć się w rodzinach za-
stępczych. Aby w ramionach 
kobiety pełniącej rolę matki 
mogły zaznać bliskości i czuło-
ści. Bowiem maleńkie dziecko 
nie odróżnia matki biologicznej 
od społecznej: ono jedynie od-
czuwa miłość albo jej brak. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III 
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Mateusz rzucił kośćmi. 
– Dwie piątki i dwójka 

– rzekł. – Jednego pionka wpro-
wadzam do domku…

Helena dłonią przeczesała 
jego fryzurę. 

– Zaczynasz siwieć, mój dro-
gi – powiedziała. – Widzę na 
skroni srebrne niteczki…

– Z wolna nabieram dosto-
jeństwa. Co chcesz, już czci-
godny ze mnie mąż… O! Mag-
da…

Dziewczyna podeszła do 
okna. 

– Słyszycie? – rzekła jeszcze 
zaspana.

Z północy w głuchym pomru-
kach zbliżała się ołowiowo-
granatowa ciemność. Wkrót-
ce zapanowała wokół i tylko 
rozdzierające niebo błyskawi-
ce rozświetlały ziemię. Zaczął 
się spektakl, którego bały się 
wszystkie żywe istoty. Rozpęta-
ła się burza.

– Raz, dwa, trzy… – liczy-
ła uważnie Helena długość in-
terwałów między rozbłyskiem 
a towarzyszącym mu grzmo-
tem – cztery… Jest bardzo bli-
sko – oceniła.

– Idzie prosto na nas – rzekł 
Hubert. W tym samym momen-
cie oślepiający błysk pokrył się 
z potężnym trzaskiem i piorun 
uderzył w drzewo samotnie ro-
snące na wydmie.

– Patrzcie!
Ogień wzniecony wyłado-

waniem zajął bok korony. Po-
tem było jeszcze kilka grzmo-
tów. Potężna siła chciała roz-
łupać niebiosa niczym skorupę 
orzecha. Magda podrygiwała 
nerwowo przy każdym bliskim 
grzmocie. 

– W tej chwili rozumiem 
trwogę, która niegdyś ogarnia-
ła ludzi – powiedziała. 

– Myślisz, że teraz nie ma 
komu się bać? – odrzekła He-
lena. – Sama bym wystawiła 
gromnicę, ta chatynka…

– Jakieś świeczki by się tu 
znalazły…

– Ty, Mateuszu, lepiej nie 
drwij… Sam zobacz, jak się roz-
szalało… Matko… O! O, teraz, 
to dopiero. Żeby tylko w nas 
nie trafi ło, Boże mój… Zwykła 
świeczka nie starczy. Musi być 
poświęcona w Matki Boskiej 
Gromnicznej, więc możesz so-
bie podarować. O! Znowu…

– W Dzień Świstaka i Mokra-
deł? – nie przestawał Mateusz.

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG Szczygieł(3)

– Nie bądź nieznośny. Jeszcze 
w taki czas ci się zebrało…

– Serce, ty nigdy nie lękałaś 
się burzy.

– A kto mówi, że się lękam?! 
– uniosła się Helena. – Czy ty 
kiedyś widziałeś, żebym ja się 
bała?… Tak tylko mówię… O 
Matko! Ale teraz grajmotnęło…

Czarne niebo co chwilę roz-
błyskiwało siatką ognistych 
zygzaków. W gęstym powietrzu 
trudno było oddychać. Rozsza-
lały wiatr trzaskał okiennicami 
i tarmosił strzechę. Coraz moc-
niej biły pioruny.

– Chyba cichnie – w głosie 
Magdy zabrzmiała ulga. Lubi-
ła demoniczne nastroje, sta-
re zamki, lochy i piwnice oraz 
parki nocą i cmentarze, ale 
ta burza była jak dla niej zbyt 
mocnym przeżyciem. Więc te-
raz, kiedy wszystko miało się 
ku końcowi, nawet nie próbo-
wała kryć, że jej ulżyło.

Nawałnica wybrzmiewa-
ła do końca. W ostatnich akor-
dach słabł deszcz. Jeszcze jed-
no trzaśnięcie pioruna, jeszcze 
jeden przeraźliwy grzmot w 
akompaniamencie coraz ciszej 
bębniących strug, jeszcze jedno 
wyładowanie i wszystko powo-
li ucichło.

Na zmoknięty świat znów 
spojrzało słońce, a niebo z zie-
mią połączył w zgodnym soju-
szu podwójny łuk tęczy. I sta-
ło się tak, jakby nigdy nie pa-
dał deszcz, nie wiał wiatr ani 
nigdy nie było burzy. Tylko po-
targane drzewa, kałuże wody i 
przyjemny w powietrzu zapach 
ozonu świadczyły o niedawnej 
nawałnicy.

*
Następny poranek wstał ja-

sny i pogodny. Świeciło słońce, 
a termometr wskazywał dwa-
dzieścia sześć stopni. Tylko 
gdzieniegdzie na czystym nie-
bie błąkały się niewielkie cu-
mulusy.

– Pójdziemy dziś na plażę? – 
Magdzie znów chciało się żyć.

– Piasek jest jeszcze mokry 
– odparła Helena. – Dajmy mu 
trochę obeschnąć i nagrzać się 
na nowo.

– Szkoda czasu – stanowczo 
rzekł Hubert.

– Już jutro będzie dobrze, 
może dziś po południu… choć 
wątpię.

– Możemy przejść się po pla-
ży, na pewno morze wyrzuciło 
dużo bursztynów. Moglibyśmy 
spróbować szczęścia – Mate-
usz zaproponował pośrednie 
rozwiązanie. 

– Właśnie, pójdźmy na 
bursztyny – zgodziła się Hele-
na. – Ale błagam, po śniada-
niu.

Magda stała skwaszona i 
podpierała ścianę obok ku-
chennego pieca. Propozycja 
Mateusza nie przypadła jej do 
gustu. Ale nie tylko jej. Hubert 
przy oknie patrzył w niebo. 
Wyraźnie miał na coś ochotę 
i, jak się domyślała, nie było to 
chodzenie po plaży i dłubanie 
patykiem w stertach wyrzuco-
nego morszczynu.

– Może woda jest ciepła i 
już można się kąpać? – powie-
dział, nie odwracając się od 
okna. – Wszystko we mnie aż 
piszczy, żeby choć trochę po-
pływać.

– Właśnie – podchwyciła 
Magda. – Woda może być już 
ciepła. Można by sprawdzić. 

– To zawsze można zrobić – 
zgodził się Mateusz. – Po śnia-
daniu pójdziemy.

– To my polecimy teraz! 
Chodź, Magda.

Złapał leżące na poręczy 
ławy kuchennej kąpielówki.

– Powstrzymaj się, synku, 
choć do śniadania! – próbowa-
ła zatrzymać go Helena. – Już 
kończę sałatkę z pomidorów. 
Przecież lubisz pomidory.

– Z pełnym brzuchem źle się 
pływa! – odparł nonszalancko i 
ruszył w stronę wyjścia. – Wy-
kąpiemy się, wrócimy i wtedy 
zjemy. Zostawcie nam trochę – 
dodał, ściągając z 

suszarki frotowy ręcznik.
– Ale Huberku! – zawoła-

ła jeszcze Helena. Lecz oni już 
wybiegli.

Niecałe dziesięć minut po-
trzebowali, by spokojnym kro-
kiem dojść do wydm. Ruszy-
li jedną ze ścieżek i wkrótce 
znaleźli się w miejscu, z któ-
rego widać było plażę. Istotnie, 
nikt nie zdecydował się na roz-
łożenie na plaży, tylko na wy-
dmach opalało się parę osób. 

Za to wielu kąpało się wła-
śnie. Nad wodą i plażą, jak za-
wsze w dobrą pogodę, szybo-
wały mewy.

– Jest czerwona fl aga.

– No to co, popatrz, ile lu-
dzi – odparł Hubert i ściągnął 
przez głowę bawełnianą ko-
szulkę.

– Myślisz, że twojego ojca 
szlag przez to nie trafi ?

– Mój ojciec tak łatwo nie 
wychodzi z nerwów. Ale nawet 
gdyby, to zdążymy wrócić, nim 
się wkurzy.

Woda była ciepła. Lodowa-
ty prąd odpłynął po burzy i 
warunki do pływania były tak 
samo dobre, jak przed załama-
niem pogody. 

Opryskał się, zrobił jeszcze 
kilkanaście kroków, a kiedy 
woda sięgnęła powyżej pasa, 
rzucił się w przód i zaczął pły-
nąć. Pomyślał o platformie 
dla wędkarzy. Stało tam kilku 
chłopaków. Dwóch wskoczyło 
do wody i zaraz się wynurzyło.

Podpłynął do drabinki. 
Wspiął się na nią i dostał na 
platformę.

– Hubek! – dobiegło go wo-
łanie Magdy. – Hubek! Nie wa-
riuj!

– Skaczecie? – zapytał stoją-
cych tam chłopaków.

– Zastanawiamy się – odparł 
jeden z nich.

– Jak tak, to nie stójcie tu. – 
Roztrącił ich i skoczył. Wszedł 
w toń jak nurkujący albatros. 
Pod wodą słyszał, jak woda 
chlupie o falochron, a kiedy się 
wynurzył, głos Magdy:

– Hubek! Zgłupiałeś?! Zno-
wu skaczesz?! – wołała, pły-
nąc do niego. – Nie popisuj się!

Lecz on rozochocony, i nie-
wiele sobie z niej robiąc, po-
płynął w stronę drabinki.

– Hubert!! – z pełnej piersi 
wrzasnęła dziewczyna. – Hu-
bek! Ja wracam! Nie taka była 
umowa!

Stojąc już na platformie, za-
machał do dziewczyny i zawo-
łał: 

– Madziu! Juuhuuu!
Zrobił dwa kroki w tył, roz-

pędził się i skoczył na główkę. 
Poleciał do góry, w niebo. 

Nie wiedział dlaczego, ale rap-
tem znalazł się między mewa-
mi. Był blisko nich, miał je na 
wyciągnięcie ręki. Przygląda-
ły mu się z zaciekawieniem i 
ostrzegawczo krzyczały. Po-
dmuch wiatru gładził im pió-
ra, a jemu zacinał w oczy i roz-
wiewał włosy. Ni stąd, ni zo-
wąd… Co się stało? Jak to?
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Nim zdążył zrozumieć, co 
robi między tymi ptakami, ja-
kim cudem się unosi, jakim 
lata, spojrzał w dół i zobaczył, 
jak wypływa z wody w miejscu, 
w które chciał skoczyć. Płynęli 
do niego Magda i dwóch chło-
paków wyminiętych na plat-
formie. Coś wołali, lecz roz-
wrzeszczane mewy zagłuszały 
ich głosy. Widział, jak Magda i 
ci dwaj holują go dziwnie bez-
władnego. Podtrzymywali go w 
wodzie i wynieśli na brzeg. Jak 
nieżywego położyli na mokrym 
piachu…

Otworzył oczy. 
– Hubek! Hubek! – gorącz-

kowo wołała Magda. – Hubek! 
Co ci się stało? Hubek! – roz-
płakała się. – Co ci jest?

– Nie wiem – odparł. Był 
oszołomiony i nie bardzo wie-
dział, co się wokół dzieje.

– Nic mu nie będzie – usły-
szał czyjś głos. – Opił się wody 
i tyle.

– Niech ktoś wezwie pogoto-
wie! Niech ktoś wreszcie we-
zwie karetkę!! – płacząc, krzy-
czała Magda. – Hubek! Nie za-
mykaj oczu! Słyszysz? Nie 
zamykaj oczu! Nie zamykaj 
oczu! Słyszysz? Hubert! – klę-
czała i wołając o pomoc, trzy-
mała jego głowę.

– Magda… – wyszeptał.
– Jestem tu.
– Magda… zimno mi…
– Dajcie koc! – zawołała.
Ktoś nakrył go kocem. Nie-

wiele pomogło. Kto inny przy-
niósł termos z gorącą kawą. 
Próbował dźwignąć się na łok-
ciach i usiąść… Nie mógł! Stra-
cił całkiem kontakt ze swoim 
ciałem. Widział krąg pochyla-
jących się nad nim głów, któ-
re mówiły:

– Posadźcie go! Dajcie coś 
pod głowę! Nogi! Unieście 
nogi do góry!

– Trzeba mu zrobić sztuczne 
oddychanie – pouczał kto inny. 
– Nie widzicie, że się podtopił?

– Hubert! Hubert! – słyszał 
głos Magdy. Klęczała przy nim, 
nie dając nikomu go ruszać. 
– Niech ktoś wezwie lekarza! 
Wezwijcie pogotowie, on jest 
przytomny!

– Pomóżcie mu wstać – ode-
zwała się któraś z głów.

– Nie ruszać go! Jego nie 
wolno ruszać! – krzyknęła 
Magda.

Mijały minuty, były niezno-
śne…

– Coś się stało? – szepnął. – 
Madzia…

Sygnał karetki brzmiał przej-
mująco. Niepokoił i budził otu-
chę zarazem.

Szmery ucichły, głowy roz-
stąpiły się i oddaliły na kilka 
kroków.

– Proszę się odsunąć – usły-
szał czyjś zdecydowany głos. 
Inna głowa zbliżyła się.

Lekarz ukląkł przy nim. 
– Przytomny? – usłyszał jego 

pytanie.
– Chyba jest przytomny, mó-

wił coś – odparła Magda.
– Czy możesz się ruszać? Boli 

cię coś? Czujesz nogi? A ręce? – 
padły pytania. Lekarz chyba go 
dotykał.

– Nie wiem… nic… – wyszep-
tał – tylko zimno mi…

– Nosze! – usłyszał zawoła-
nie. – Wiesiek! Dawaj tutaj te 
nosze!

Przenieśli go i wepchnęli do 
karetki. Magda usiadła obok. 
Pomagała opatulić go kocem.

– Hubert! Słyszysz mnie? – 
upewniała się, że jest przytom-
ny. 

– Słyszę – odpowiedział ci-
chym głosem.

– Hubert, nie śpij… Nie zasy-
piaj. Hubert! Jedziesz do szpi-
tala. Będzie dobrze… Zaraz bę-
dzie dobrze. Wytrzymaj jeszcze 
trochę… Proszę cię… Hubek, 
proszę…

– Magda… Zimno mi…
Krzyk mew unosił się nad 

plażą. Ludzie nawoływali się i 
głośno śmiali. Jedni kąpali się 
i pływali, inni spacerowali i pa-
tykami wygrzebywali ze zwa-
łów plech bursztynowe grudki. 
A czerwona fl aga dziarsko po-
wiewała dalej…

ROZDZIAŁ 3
Są chwile bez znaczenia 

– puste, jałowe i nudne, które 
przeciekają chyłkiem pozornie 
nieważne i bezpieczne. Mijają 
bez śladu i sensu. Skądś się bio-
rą i gdzieś w natychmiastowym 
zapomnieniu przepadają. Jak-
by ich nie było, jakby nigdy nie 
istniały. Niemal bezwartościo-
we, odmierzane skrupulatnie 
składają się na czas. Czyjś, in-
dywidualny, osobisty. Są i chwi-
le brzemienne zdarzeniami, 
pamiętne na zawsze. Odmie-
niają życie jako punkty zwrot-
ne. Niespodziewane i przeklę-
te – zatrute ciernie w delikat-
nej tkance. Są niczym wilcze 
paści zatrzaskujące się raptem 
– ni stąd, ni zowąd, niczym ka-
mienie na drodze, o które życie 
wywraca się, upada i rozsypu-
je. W nich decyduje się wszyst-
ko, wszystko kończy się w nich 
i od nich bierze swój nowy po-
czątek. I kiedy się zdarzą, już 
nic nie jest takie jak wcześniej…

*
Gdy karetka podjechała pod 

piętrowy budynek z niebieskimi 
oknami, Hubert jeszcze nie był 
w pełni świadomy. Wzrokiem 

rejestrował obrazy, nie analizu-
jąc ich. Kiedy sanitariusze wy-
ciągali go na noszach, ledwie 
kojarzył, że niosą go do szpi-
tala. 

Odgłosy nerwowo stukają-
cych butów, zatrzaskiwanych 
drzwi oraz specyfi czny zapach 
były obce i niepokoiły. 

– Przywieźliśmy jednego – 
usłyszał głos, który pytał go już 
na plaży. 

– Co z nim? – kobiecy tembr 
brzmiał melodyjnie i miękko. 

– Z plaży… Prawdopodobnie 
skoczek. 

– Biedak. Dajcie go na chi-
rurgię! 

Położyli go na wysokim wóz-
ku. Przez wahadłowe drzwi 
wjechali na korytarz. Białe pla-
fony lamp przesuwały mu się 
nad twarzą. 

– Co to? – usłyszał głos i mę-
ska głowa pochyliła się nad 
nim. 

– Skoczek z plaży – odparł 
ten znajomy. 

– Cholera! Jeszcze jeden… 
Jak się nazywasz, chłopcze? – 
zapytała głowa mężczyzny. 

– Hubert – odpowiedział ci-
cho. – Hubert Kamiński… 

– Przytomny – powiedziała 
głowa i zdecydowała: – Dajcie 
go do zabiegowego! 

Chwilę leżał sam w dusznym 
pomieszczeniu. Kątem oka wi-
dział szczyty metalowych szaf i 
dużą chirurgiczną lampę. Dalej 
nic nie rozumiał. Na razie nikt 
go nie ruszał, a on sam nie był 
w stanie wykonać jakiegokol-
wiek ruchu. Usłyszał, że ktoś 
wszedł. Głowa w białym czep-
ku z czarnym paskiem nachy-
liła się nad nim i uśmiechnęła. 

– Już lekarz idzie – usłyszał. 
„Gdzie Magda?” – przemknę-

ło mu przez myśl. – „Gdzie jest 
Madzia? Czy też tu przyjecha-
ła?”. 

Trzasnęły drzwi i za moment 
głowa młodego mężczyzny za-
wisła nad jego twarzą. 

„Lekarz” – pomyślał. Był sen-
ny i w środku się trząsł, także 
z zimna. 

– Co się stało? – rozpoczął 
wywiad młody chirurg. 

– Nie… wiem… – wymamro-
tał cicho. 

– Skok do wody – usłyszał 
głos, chyba pielęgniarki. 

Chirurg chwycił jego dłoń i 
uniósł do góry. 

– Niedobrze – bąknął. – Mo-
żesz ruszyć ręką? 

Spróbował zgiąć łokieć. Nic 
się nie działo. Ręka bezwład-
nie wisiała uniesiona przez le-
karza. 

– Rusz palcami. 
Spróbował – bezskutecznie. 
– Cholera, nie jest dobrze – 

powiedział chirurg, a Hubert 

pomyślał: „Dlaczego jest tak 
niedobrze?”. 

– Nie? A nogą? Pokaż nogę… 
Porusz stopą. Stopą… Porusz. 
Też nic? 

– Nie… mogę… – z trudem 
odpowiedział. 

– Nie jest dobrze, chłopie! Po 
jaką cholerę żeś skakał do tej 
wody? Nie miałeś rozumu?! No, 
nic… Trzeba zrobić prześwie-
tlenie kręgosłupa. Sandra nie 
ma dziś dyżuru? – spytał kogoś. 

– Wzięłam za nią – odpar-
ła pielęgniarka. – Musiała po-
jechać do rodziny. Ja nie mogę 
być? – spytała. 

– Nie, Moniko… Tak pytam. 
Zawieź go na rentgen. 

Pielęgniarka chwyciła wó-
zek i walcząc chwilę z zamy-
kającymi się drzwiami wywio-
zła Huberta na korytarz. Potem 
dalej po nierównej posadzce 
przy niesionym echem stuko-
cie obcasów. 

W pracowni radiologicznej 
panował półmrok. 

– Cześć, Janusz! – zawołała. 
– Co tam? – zapytał ktoś za-

chrypniętym basem. 
– Przywiozłam ci klienta! 
– Już idę, księżniczko – od-

powiedział zachrypnięty bas. 
Pojawiła się pokryta ciemnym 
zarostem twarz i dwoje wyłu-
piastych oczu spojrzało wnikli-
wie. – Co robimy? 

– Kręgosłup. Tu masz zlece-
nie od Marycha. – Ponad twa-
rzą Huberta podała papier. 

– Co u niego? 
– A, tęskni za Sandrą. 
– Też bym tęsknił. Chwyć za 

nogi, przerzucimy go. 

cdn.

Książka wydana nakładem 
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www.wydawnictwobis.com.pl 
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Na wózku mam naklejo-
ny znak ryby – symbol 

chrześcijaństwa. A chrześci-
janin, wiadomo – jest zawsze 
w drodze. Albo fi zycznej, albo 
duchowej. Wszyscy jesteśmy 
przecież w ciągłej „drodze do 
Emaus”. I po ludzku błądzi-
my w tym ziemskim żywocie. 
Nigdy też nie wiemy, co nas 
spotka i co się nam przytrafi .

Przed rokiem w moim życiu 
spełniło się kolejne pragnie-
nie, o którym nawet nie śmia-
łem marzyć. A zaczęło się od 
tego, że przyszły dziewczyn-
ki, aby przeprowadzić ze mną 
(jako osobą ze wsi) wywiad 
do szkolnej gazetki. I na ko-
niec padło pytanie, jakie jest 
moje marzenie?... Muszę się 
tutaj przyznać, że początkowo 
byłem lekko zakłopotany i nie 
wiedziałem, jaka odpowiedź 
byłaby najbardziej stosowna. I 
co zadowoliłoby dziewczynki 
– redaktorki szkolnej gazetki. 
Powiedziałem więc, że marzy 
mi się komputer – jednocze-
śnie dodałem, że jest to raczej 
nierealne przy moich skrom-
niutkich dochodach z renty in-
walidzkiej. Ale jak się później 
okazało, to z tym „moim ma-
rzeniem” było tak, jak z ziar-
nem w przypowieści Jezusa, 
które trafi ło na podatny grunt 
i wyrósł z tego „plon obfi ty”. 
O tym moim „marzeniu” prze-
czytała bowiem pani dyrektor 
szkoły. A że jest osobą prężną 
i żywo na wszystko reagującą, 
więc zapragnęła spełnić moje 
marzenie. Początkowo myślała 
o jakimś komputerze z „demo-
bilu”, ale gdy zaczęła drążyć te-
mat, okazało się, że wcale nie 
musi to być sprzęt już używa-
ny, gdyż jak się dowiedziała, są 
stosowne programy ogłoszo-
ne przez PFRON na kompute-
ry dla niepełnosprawnych. A 
więc znów machina w rów!

Od roku mam już komputer 
i stałe łącze internetowe drogą 
radiową. I co dla mnie ważne – 
za to łącze nie ponoszę żadnej 
opłaty, co jest niezwykle istot-
ne przy moim niskim docho-
dzie. Bo gdyby nie to, wówczas 
z własnej kieszeni nie byłby 
w stanie ponieść tej dodatko-
wej opłaty. Musiałbym obejść 
się bez Internetu. A wiado-
mo, że komputer bez Interne-
tu to rzecz martwa. Co w mo-
jej sytuacji oznacza komputer, 
już chyba nie muszę pisać. Jest 
on moją drugą duszą, poprzez 

Kocham cię – życie!(5)

którą mogą wyrażać właśnie 
to, co gra mi w niej – jak i to, 
co, co czuję i co mnie zachwy-
ca. Tak jak teraz – mogę spisy-
wać te swoje wszystkie wspo-
mnienia. Nie wyobrażam so-
bie, jak miałbym to robić ręcz-
nie. Byłaby to iście benedyk-
tyńska praca.

Drogą elektroniczną mogę 
teraz przesyłać swoje materia-
ły do naszego gminnego mie-
sięcznika, który okazjonal-
nie je publikuje. Przeważnie 
są to moje relacje z uroczy-
stych spotkań wspomniane-
go już przeze mnie koła PZE-
RiL, w których i ja od czasu do 
czasu uczestniczę. Sporadycz-
nie na łamach pisma zamiesz-
czane są też moje wiersze, ja-
kie niekiedy udaje mi się na-
pisać. Nie jest to żadna wiel-
ka twórczość, tylko taki mój 
cichy zachwyt nad otaczają-
cym mnie pięknem tego świa-
ta. Moja współpraca z tym cza-
sopismem polega również na 
tym, że wymyślam krzyżów-
ki dla młodszych czytelników. 
Wszystko to sprawia mi wie-
le przyjemności i zadowolenia. 
Cieszę się, że chociaż w ten 
skromniutki sposób mogę być 
do czegoś przydatny i że ktoś 
tam czeka na to, co ja „stwo-
rzę”. Praktyką redakcji jest, że 
autorzy nie otrzymują honora-
riów i czynimy to całkiem spo-
łecznie. Ale to nie ma żadnego 
znaczenia. Publikacja jest dla 
mnie największą nagrodą. Za 
to z okazji Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy otrzymujemy 
słodkie prezenty, a każda rocz-
nica powstania naszego perio-
dyku jest okazją do spotkania 
wszystkich jego twórców. To 
mnie niesłychanie cieszy. 

Pochwalę się jeszcze i tym, 
że pokłosiem mojej pielgrzym-
ki do sanktuarium maryjne-
go na odpust ku czci Wniebo-
wziętej był wiersz „Do Wnie-
bowziętej…”, który napisałem. 
I właśnie ten mój wiersz w 
ostatnim, sierpniowym wyda-
niu pisma został zamieszczo-
ny – i to na samej kolorowej 
okładce. Jest fotografi a sank-
tuarium, na niej widnieje napis 
„Sierpień – czas pielgrzymek”. 
A obok… mój wiersz! Tego się 
nie spodziewałem. Życie niesie 
mi tak wiele – jakże miłych – 
niespodzianek!

Drogą elektroniczną – czy 
to z komputera, czy z komór-
ki – wysyłam też zawsze oka-

zjonalne życzenia (imieniny, 
święta) swoim „elektronicz-
nym” znajomym i najbliższym, 
których mam w zasięgu. Jest 
to moja idee fi xe, gdyż zawsze 
staram się pisać „pod osobę” i 
zazwyczaj rymem, co dzisiaj 
jest już niemodne. Ale sprawia 
mi to frajdę. A myślę, że i zna-
jomym też się to podoba. 

Komputer jest moją wiel-
ką radością, chociaż jeszcze 
nie do końca poznaną i nie do 
końca odkrytą. Ciągle jeszcze 
się go uczę i zgłębiam jego taj-
niki. Dotychczas poznałem tyl-
ko jego podstawowe działania 
o możliwości, które ponoć są 
przeogromne, co napawa mnie 
pewnym przerażeniem. Mój 
umysł nie jest aż tak zdolny, 
abym od razu „kapnął się”, o co 
tutaj chodzi. Ale powoli, powo-
li… Dużą pomocą są mi chłop-
cy od sąsiadów (cóż to znaczy 
młodość!), którzy z obopólną 
korzyścią uczą mnie pozna-
wać jego tajne arkana. W za-
mian mają swobodny dostęp 
do Internetu. Współpraca za-
wsze powinna być dwustron-
na. 

Z maniackim uporem każę 
codziennie stawiać się na no-
gach. Nie mogę chodzić, to 
niech chociaż postoję. Ale nie 
potrafi ę ustać długo – pół go-
dziny rano i pół godziny wie-
czorem. Cieszę się jednak i z 
tego, gdyż jest to zbawienne 
dla prawidłowego funkcjono-
wania całego organizmu. Tak 
bardzo chciałbym, aby jak naj-
dłużej mi się to udawało. Cało-
dzienne siedzenie na wózku 
jest zabójcze. A noce też spę-
dzałem w jednej pozycji. Sam 
nie potrafi ę zmienić ułożenia 
ciała. Na razie to wytrzymu-
ję. W domu jestem przecież 
sam. Gdyby była taka potrze-
ba, musiałby być ktoś ze mną, 
ale póki co, nie chcę nad miarę 
obciążać sąsiadów, którzy już 
i tak robią dla mnie wszystko. 
Niech więc chociaż noce mają 
spokojne. A po drugie – mam 
dzięki temu malutki margines 
swobody i poczucia wolności. 
Jestem sam! I zarazem mam 
też poczucie bezpieczeństwa, 
że gdyby coś… to zawsze są-
siedzi. Wystarczy tylko sięgnąć 
po telefon lub komórkę, które 
są w zasięgu mojej ręki. I to mi 
wystarcza.

Dużą uwagę zwracam też na 
pewną cykliczność i rytm dnia. 
Staram się utrzymać harmo-

nogram, co wymusza jakąś sa-
modyscyplinę. Jest to niezwy-
kle dla lepszego samopoczu-
cia, jak i dla zdrowego stylu ży-
cia. Staram się zawsze, aby żyć 
danym dniem tygodnia, mie-
siąca i roku. Wyodrębniam 
wszystkie święta i podkreślam 
je stosownym ubiorem, jak i 
staram się je spędzić w duchu 
adekwatnym do przesłania, ja-
kie one nam niosą. Za wszel-
ką cenę bronię się przed sza-
rością i bylejakością, które co-
raz bardziej nas zalewają. Nie 
wyobrażam sobie świąteczne-
go dnia w kapciach i w przy-
ciasnym dresie, jak i przy pracy. 
Święto – to jest święto. Jest to 
radość Boga i nas – ludzi. 

Dość dużo słucham ra-
dia, które jest o wiele bardziej 
przyjazne od telewizji. Nie ma 
w nim tylu bzdurnych i przy-
głupich reklam zakładających, 
że widz to imbecyl lubują-
cy się w kolorowych i migotli-
wych obrazkach. Bo ileż moż-
na oglądać i słuchać tego, że… 
„biel jest bielsza od bieli”?

Obserwując ten dzisiejszy 
„kolorowy i obrazkowy” świat, 
odnoszę niekiedy wrażenie, 
jakby współczesny człowiek 
nie potrafi ł już żyć bez tele-
wizora. Często spotykam się 
ze zdziwieniem odwiedzają-
cych mnie osób, że nie mam 
włączonego telewizora. Dla 
niektórych jest niepojęte, że 
można tak żyć, a zwłaszcza 
ja – gdyż tak długo przesiadu-
ję w domu (o czym miałby to 
świadczyć?). Jakże wielu ludzi 
tuż po wejściu do własnego 
domu ma nawyk – tak jak za-
mykanie drzwi – natychmia-
stowego włączenia telewizora. 
Jak gdyby od tego zależało ich 
„być albo nie być”. Ten telewi-
zor musi im grać… A przecież 
nie można ciągle żyć wirtual-
nym światem. Często zdarza 
się, że ludzie zaczynają nawet 
myśleć i funkcjonować „obraz-
kowo”, na podstawie tego, co 
zobaczyli w telewizji. 

Lubię też posiedzieć w ciszy 
własnego mieszkania. Wbrew 
pozorom i wówczas można 
sporo usłyszeć. Szum ciszy, 
a latem bzykającego koma-
ra albo ćmę w locie wieczoro-
wą porą. A jak bajecznie tyka 
sobie miarowo zegar, który z 
dostojeństwem odlicza nasz 
ziemski czas – tik-tak, żyj-tak 
– tik-tak… To nasuwa różno-
rakie skojarzenia i wspomnie-



STRONA 41WRZESIEŃ 2018

nia. Od razu przypomina mi 
się, gdy jako kilkuletni chłopiec 
poszedłem z polecenia rodzi-
ców do pewnej starszej pani. 
Mieszkała w małej chatce kry-
tej strzechą. Dziś już takich nie 
ma. Ale co mnie wówczas u tej 
pani uderzyło? Mian owicie ci-
sza – martwa cisza, co niesły-
chanie mnie wówczas poru-
szyło. W chwilę potem dopie-
ro usłyszałem głos zegara, któ-
ry ożywił tę drętwotę. Było mi 
żal tej pani, że tak u niej cicho i 
że mieszka sama.

Pamiętam, jak wracałem 
do domu z tą ciszą w uszach 
i już od progu powiedziałem: 
„Mamo, ale tam było cicho”! 
– i wyraziłem swój dziecięcy 
żal, na co ona odpowiedzia-
ła mi, że starsi ludzie lubią ci-
szę i spokój i że wcale nie jest 
im z tym źle. Ale jakoś nie po-
trafi łem sobie tego wyobrazić. 
Przerastało to możliwości roz-
bieganego malca. Dopiero te-
raz, rozpamiętując ową scenę 
z dzieciństwa, uświadamiam 
sobie w pełni, czego wówczas 
ta pani doświadczała. Teraz 
widzę jej błogi spokój i ujmują-
cy uśmiech na pooranej bruz-
dami i pociemniałej upływem 
czasu pogodnej twarzy – i sły-
szę jej spokojne słowa w od-
powiedzi na moje powitanie. 
Warto czasami posiedzieć w 
ciszy… I nie trzeba jej się bać. 

Cieniem kładącym się na 
moje życie jest relacja po-
między najstarszym bratem 

a mną. Skłóceni nie jesteśmy, 
ale jakoś brak jest porozumie-
nia pomiędzy nami. Drzwi w 
moim domu są zawsze sze-
roko otwarte, dosłownie i w 
przenośni, więc każdy, kto tyl-
ko zechce przyjść i odwiedzić 
mnie, może to uczynić swo-
bodnie i bez przeszkód. I za-
wsze będzie mile widziany. A 
ty bardziej mój brat, dla które-
go mój dom jest zarazem i jego 
domem rodzinnym. Zazwy-
czaj spotykamy się tylko nad 
grobem naszych najbliższych 
– i to w dniu Wszystkich Świę-
tych… Także jego dwójka doro-
słych już dzieci, posiadających 
własne rodziny, jakoś nie za 
bardzo spieszy się do miejsca, 
skąd wyrastają ich korzenie… 
Tylko bratowa z Wrocławia od-
wiedza mnie częściej. A więc 
„czarną owcą” rodziny chyba 
nie jestem? Sam nie wiem.

ZAKOŃCZENIE
Uśmiecham się i na dzień 

szczęśliwy nie czekam, bo 
moje szczęście jest tu i teraz – 
każdego dnia mojego zwykłe-
go, codziennego życia. Przez te 
wszystkie lata nauczyłem się 
żyć z moim schorzeniem. I co 
najważniejsze – wyzbyłem się 
fałszywego i tak bardzo krępu-
jącego poczucia wstydu, wy-
nikającego z odmienności po-
wodowanej chorobą. Teraz już 
bez skrępowania wyjeżdżam 
między ludzi. Uważam zresz-
tą siebie za całkiem normal-

nego, z tą tylko różnicą, że po-
trzebuję innego rodzaju pomo-
cy niż pozostali. I to wszystko. 
A że każdy z nas potrzebuje ja-
kiejś pomocy, to przecież oczy-
wiste. Tak jak oczywiste jest to, 
że nie rodzimy się sami dla sie-
bie, a dla drugiego człowieka. 

Tutaj jest mój szczęśli-
wy los. Tutaj czuję się w peł-
ni wolny, pomimo tylu różno-
rakich ograniczeń. Życie jest 
tylko jedno, więc nie narzekam 
na swój los, który jest ani lep-
szy, ani gorszy, tylko taki, jakim 
my go widzimy – i jakim chce-
my go widzieć. Bo przecież 
„można los zmienić w dobry 
lub zły”. Niekiedy tylko w ciągu 
nocy nachodzą mnie wątpli-
wości, czy uczyniłem wszyst-
ko, co mogłem i powinienem 
był uczynić?... Czasami wy-
rzucam sobie, że jednak powi-
nienem był wymagać od sie-
bie więcej, że powinienem był 
kontynuować edukację już w 
dorosłym życiu. Tyle jest prze-
cież obecnie różnych możliwo-
ści i dróg do samokształcenia 
się, a ja jakoś tego zaniecha-
łem. Bałem się trudów i nie od-
nalazłem w sobie głębszej mo-
tywacji. Chyba… lub też po pro-
stu zwyczajnie i po ludzku nie 
chciało mi się; byłem zbyt leni-
wy. Zasypiam jednak w końcu 
w przeświadczeniu, że dobrze 
mi tutaj… że jestem szczęśliwy. 
Mimo wszystko! 

HENRYK MARCINEK
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KATARZYNA KUSEK

Opisani
Jesteśmy wszyscy 
opisani, 
sklasyfi kowani
i uszeregowani.
Opieczętowano nas
słowami 
na podobieństwo
stygmatyków.
Wtłoczeni w formę,
niekiedy wbrew sobie.
Mieścimy się
z zadziwiającą
łatwością
w jednym wyrazie.
Rudy, niski, ładny,
niemądry, zdolny, łysy,
zdrowy lub chory,
sprawny albo nie
i jeszcze inny
niż wszyscy inni.
Całe morze określeń
wypowiadanych 
o drugich,
a także o sobie.
Wynosimy na piedestał,
i na straty spisujemy
ludzi dalszych
lub bliższych.
Pomniki ze słów
stawiamy 
własnej pysze.
O innych 
mówimy tak wiele,
nie rozumiejąc
siebie samych.
Bo prawda o nas
jest w ciszy,
która nastanie
po naszym odejściu.
Lecz my nie chcemy
tego wiedzieć.
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Niejasno
Kiedy dzieci są radosne – śmieją się
Kiedy są smutne – płaczą
Kiedy są złe – krzyczą
Kiedy są głodne – mówią, że są głodne i jedzą
Kiedy są zmęczone – mówią, że są zmęczone 

i idą odpocząć

Gdy dorośli są radośni – snują plany
na przyszłe radości
Gdy są smutni – udają, że nie są smutni i upijają się
Gdy są źli – niszczą przedmioty i ranią ludzi
Gdy są głodni – mówią, że nie mają czasu
A gdy są zmęczeni – piją kawę i energetyki

Gdy byłem jak dziecko,
Mówiłem jak dziecko,
Czułem jak dziecko
I myślałem jak dziecko

Teraz widzę wszystko
Jakby w krzywym zwierciadle
Niejasno

Ślimak
Trudno jest być ślimakiem
Wszystko jest takie duże
A Ty taki zamknięty i kruchy

I wyobraź sobie zawzięcie
Tego Małego Zwycięzcy
Bo on bardzo chce biec
A idzie z prędkością centymetra na minutę
Lecz porusza się dalej
Nie poddaje się

Żyje w swoim świecie
Istniejącym w naszym świecie
Chodzi swoją drogą, tylko swoją
Radzi sobie po swojemu

A wystarczy jeden krok tego Stwora
Który myśli, że jest Panem Świata
I wszystkie marzenia naszego przyjaciela
Obracają się w proch
I on też obraca się w proch

Wiersze 
Aleksandry Koniecznej

Więc uważaj, proszę, na ślimaki
Bo są delikatniejsze, wolniejsze
I łatwo je przegapić

I uważaj też, proszę, na siebie
Bo ludzie depczą wszystko
Co uważają za mniejsze

Krótko o życiu
Wyznaję wolność bycia sobą
I potępiam pragmatyzm

Moje pytania są niewygodne
I nie mają zazwyczaj odpowiedzi
Choć szukają jej niezliczeni

Jestem tym samym człowiekiem
Którym są tysiące zmęczonych brakiem sensu
I ukrywających prawdziwe pragnienia

Głupie myśli przewijają mi się przez głowę
Dlaczego los nie miałby mi pomóc 

być szczęśliwym dzisiaj
Skoro moje wczoraj uczynił piekłem?

Życie nie jest proste, bo nic proste nie jest
Nawet odcinki, półproste i policzenie do trzech
To chyba znaczy, że nic nie będzie po mojej myśli

Chciałbym być tym szczęściarzem
Któremu udaje się wyrwać z klatki
I żyć pełną piersią, nie martwiąc się o koszty

Tymczasem podatki, składki, leki, wypadki
To się nie godzi z moimi marzeniami
Ale jest bardziej prawdopodobne niż wolność

Miało być krótko o życiu
Więc
Narodziny, egzystencja, śmierć
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Stojąc przed Pietą

Brak uśmiechu na Twoim obliczu,
bo twarz stężała zmartwieniem,
gdy w smutku samotnie stoisz.
Kto pozna, że nie w wyniosłości
brak Cię wśród pogodnych,
kiedy Twoje słońce zgasło?

Kto pozna, że łzy Twe prawdziwe
rozpaczą sprawione,
nie z urojenia dla litości kogo,
że nie idziesz w szeregu,
nie z pogardy dla innych,
lecz że zmęczona na kolana padłaś?

Ile trzeba, by pojąć,
czemu na dźwięki muzyki głuchaś,
gdy taniec i śpiew w pobliżu,
a weselnicy chęć Twą testują?
Bo inne korowody szkieletów
Tobie dziś tańce odprawiają…

Czy aż tak wiele trzeba, by wiedzieć,
czemu za narodziny nowe,
przez zagubienie w bólu,
toastu winem nie wznosisz?
Gdy już całun tkać każą
i klecą mary dziecku Twojemu. 

Jak wiele mocy mieć trzeba
na języki zatrute jadem,
co piętno ci trawią na plecach,
bo śmierć łatwiej pojąć
i krótką żałobę ponieść do jutra,
niż ranę czyjąś tak długo wytrzymać.

Pamięć 

Zapach zżętej kiedyś pszenicy
Sierpem zgubionym w lamusie
I chleba z tej mąki smak przaśny
W starym piecu wygrzany,
Z którego ruszt nawet nie został,

Wiersze 
Zbigniewa Nowaka

I woń bzu ściętego przed laty,
Tataraków upojnych z jeziora
Co już o rakach nie pomni,
Ciepło deszczu na twarzach
Dziś bez uśmiechu beztroski,
I głos bezwzględnie belferski,
Szacunku dla czasu uczący,
A także muzyki tej dźwięki
Pod sklepienia niebieskie
Lekką duszę wznoszące, 
Gdy słyszę wciąż brzmienie,
Mimo strun porwanych dawno,
Wszystko to razem jednako,
I jeszcze o czym nie wspomnę.
Biegnie wciąż ku mnie wyraźnie,
Jak światło gwiazd nieba nocnego,
Mimo że już tak dawno wygasłych. 

Jesienna impresja

Słońce coraz niżej świeci z ukosa,
Pajęczyny, jak szprosy bez szybek
W lukarenkach zapomnianych strychów
Świtem przystroją się diamentową rosą.
Na belce pod stropem śpi motyl,
Do pacierza za lekką zimę
Złożył admiralskie skrzydła,
Ziewa koszatka i oczy przymruża
I tawulec kończy kolację z ligustra.

Na stole bitwy, pośród łupin,
Przed francuską fi liżanką
Tryumfuje dziadek do orzechów.
Już sekretnie zamglony horyzont,
Miejsce wieczornych spotkań
Nieba miedzianego z płowymi łąkami.
Płomyk świecy przygasa,
To nasza coroczna baśń jesienna,
Pora pastelowej magii.
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IMMUNITET
Nie mogli ukarać
Winnego afery,
Bo miał wiarygodne
Wariackie papiery.

PROŚBA
Panie i panowie,
Prosimy uprzejmie
O trochę kultury…
Nie jesteście w sejmie.

STAN ALARMOWY
Jedno piwo – mało,
Drugie piwo – mało
I trzecie, i czwarte…
Po piątym przybrało.

POPRAWA
Po udanej nocy
Nie zawsze człowieka
Rozochoconego 
Lepsze jutro czeka.

ZAUFANIE
Jak wierzyć psubratom
Którzy mają atom.

UMOCZONY
Nie uszło na sucho
Temu, co lał wodę.
Przyszedł czas, że teraz
Pluje sobie w brodę. 

ZŁODZIEJ
Jego domeną
Jest w demokracji
Aktywny udział 
W prywatyzacji.

PIJACKI NOS
Wyczuje gorzałę,
Choć dobrze schowana,
Tak jak kot w chałupie 
Krople Waleriana. 

W SŁOMCZYNIE 
– Samochód sprzedałem
Już na giełdzie z żoną. 
– Coś ty… a za żonę
Ile zapłacono?

OCHRONIARZ
Silny kawał drania
Godny zaufania.

RENTOWNOŚĆ
Znów na konto fi rmy
Czysty zysk wpisano,
Bo brudne pieniądze
Porządnie wyprano.

PRAWDA
Dojść do prawdy
Się nie uda
Tam gdzie kłamstwo
I obłuda. 

TOTALNIAKI
To tacy lewacy
Nastawieni wrogo,
Którzy się z przegraną
Pogodzić nie mogą.

POPRAWKA
Co było nie wróci – 
Niejeden dziś wróży.
Pewnie, że nie wróci…
Ino się powtórzy. 

NA ŻĄDANIE
Nie stanął autobus,
Bo kierowca łobuz.
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Do Mości

towarzysza 

chorągwi husarskiej 

autoramentu 

narodowego

9 miesiąca,

jako to 

w septembrze, 

roku Pańskiego 

2018 pisane...

Panie Bracie,

Towarzyszu

i Przyjacielu 

mój serdeczny, 

Gabryjelu!

Tak i już, druhu mój pancer-
ny, tudzież myśliwcze, jako ja 
zawołany, byki w puszczy ry-
czeć zaczęły. Sam wiesz, w 
imię Ojca i Syna… jakie to be-
styje, kiedy za łaniami łażą i na 
bitwy zażarte o te głupie sam-
ki oręż swój, a to poroże co im 
od zwiesny urosło, wystawia-
ją. Ale też nam myśliwcom naj-
snadniej się w ony czas na juchy 
z fuzyjką zasadzić. Nocą ry-
czenie rogaczy w dal się niesie, 
aże we łbie huczy, do serca tra-
fi a i mimo żem już jako i Waść, 
mój Gabryjelu, stary piernik, 
do życia go pobudza. 

Ale nic to. Mimo karku cięż-
kim życiem na wojaczce spę-
dzonem i pamiątkach czasu 
obozowego w zimie i plusze, 
jako też lumbagów w każdym 
gnacie wapnem podeszłym, 
do ziemi przygiętym jeszcze w 
ony czas rykowiska na jelenia 
się wybiorę. Wszak gwintówkę 
jeszcze krzepko w garści dzier-
żę, a i oko od wojennego strze-
lania jeszcze u mnie celne nad-
zwyczaj, tedy tuszę, że kilka 
najdorodniejszych sztuk, jako 
to czternastaków lubo dwu-
dziestaków na pokocie rozło-
żę. Co daj Bóg i św. Hubertus, 
w imię Ojca i Syna…

Co koń wyskoczy
AUTOREM HUMORESKI JEST ZBIGNIEW NOWAK
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Ale powiem Mości, mój dru-
hu pancerny, nie każden w tej 
szlachetnej sztuce, jako my 
rozkochan. Jeden mój krewny, 
tfu! nawet na fuzyjkę nie spoj-
rzy i na zew puszczy głuchy 
jako ten pień zmurszały. Bo-
daj go!… Ale mam ci ja krew-
niaka co na zwierza onegdaj na 
Czarny Ląd do Negrów i Ho-
tentotów się wyprawił. Ubił 
tam, imaginuj sobie Mości Ga-
bryjelu, zwierza co się słoniem 
zowie. Miarkując po trofeach, 
które z onej wyprawy do domu 
przytargał, a to nodze one-
go słonia i kłach białych co mu 
z pyska, jak u naszych odyń-
ców szable, sterczą na pięć 
łokci najmniej, że ony zwierz 
ogromny jest niczym chału-
pa. Imaginuj sobie mój dru-
hu myśliwcze, jaki to potwór 
być musi. Bez mężnego serca 
do takiego nie podejdziesz. A 

i charmatę niezłą mieć trza, u 
biegłego rusznikarza specjalnie 
na takie łowy obstalowaną, bo 
z guldynki zwierza tego, sło-
nia, nie położysz. Ba, nawet go 
nie draśniesz, ani rohatyną nie 
przebijesz, czy łba tasakiem 
nie zranisz, taką ma skórę od-
porną, niczym nasze puklerze 
husarskie. 

Na początku to mu, temu 
krewniakowi, któren koniu-
szym koronnym latoś był 
mianowan i do służby był po-
szedł przy samym Jegomościu 
Najjaśniejszym Królu, niech ła-
ska Pańska na pożytek naszej 
Ojczyzny przy min będzie, w 
imię Ojca i Syna…, tedy jemu 
pozazdrościłem. O wstydzie 
sromotny, tfu! Ale tam go-
rąco u tych Negrów i za jakie 
grzechy, dajmy na to Waść i 
ja, w tym piekle za życia mie-
li my się smażyć? A tfu! na 

psa urok! Bo to mało podnie-
ty serce szczerego myśliwca w 
puszczy naszej odczuwa, kiedy 
to jak nasze Praojce czarne-
go zwierza tropi? Abo w szum 
drzew się zasłucha lubo w sfo-
ry ogarów granie czujących 
zwierzą posokę? Abo na pió-
ra, jako to głuszców i cietrze-
wiów, polowanie? Małoż to? 
Małoż? Lubo dropia, co czuj-
ny jak ten daleki jego krewniak 
z Czarnego Lądu pochodzą-
cy, w Kalendarzu Jana Halle-
ra pisali, i strusiem zwany, wo-
zem w słomie ukrytym podje-
chać? A jak łosia uda się poło-
żyć, którego jak wiesz Gabry-
jelu mięso smaczne i wielce dla 
zdrowia korzystne, że nawet 
bezzębna baba nie odpuści, 
to dopiero serce rośnie i żyć 
się chce i do nowych wojen dla 
chwały rycerstwa naszego, ta-
koż pożytku naszej Najświęt-
szej Rzeczypospolitej, w imię 
Ojca i Syna… w pole ciągnie.

Taaak, mój druhu serdecz-
ny i towarzyszu pancerny, roz-
marzyło mi się. A Waści? Hę? 
No powiedz. Łeb kładę pod to-
pór, że Tobie również. Tedy ży-
czę Ci z całej duszy wszystkie-
go tego dobrego, cóżem tu na-
pisał. Niechaj Waszeci w pusz-
czy się szczęści, jak za mło-
du, gdyśmy razem na jelenie się 
wyprawiali. Darz Ci Bór, Mości 
Gabryjelu, w imię Ojca i Syna…

Waści kompanijon 

w rycerskiej służbie

Ojczyźnie

u prześwietnych

husarzów

chorągwiji 

Zbych Markus

Paliwoda

Cokońwyskoczy,

rotmistrz koronny 
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XX FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH IM. RAJMUNDA GRONOWSKIEGO 

Dzień radości i muzyki

Wieczorem 17 sierp-
nia na swarzędz-

kich plantach rozpoczął 
się XX Festiwal Orkiestr 
Dętych im. Rajmunda 
Grochowskiego. W inau-
guracyjnym, jubileuszo-
wym koncercie wystąpi-
ła Orkiestra Swarzędzka, 
musztrę paradną zapre-
zentował zespół marżo-
retek, również ze Swa-
rzędza, a goście z Włoch 
wykonali kompozycje 
Ennio Morricone i utwo-
ry jazzowe. 

Drugi dzień Festiwalu 
18 sierpnia rozpoczął się 
koncertami orkiestr na 
swarzędzkich osiedlach 
Dąbrowszczaków, Ra-
czyńskiego i Kościusz-
kowców oraz w pobli-
skiej Kobylnicy i Zala-
sewie. Podczas każdego 
z wymienionych wystę-
pów zapraszano słucha-
czy do wspólnego z or-
kiestrami przemarszu w 
kierunku Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Swa-
rzędzu.

Niejako po drodze or-
kiestry zatrzymały się na 
swarzędzkim rynku, gdzie 
wspólnie wykonały dwa 
znane marsze: „Orkiestry 
Dęte” i „Happy marching 
band”. Następnie artyści 

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Na scenie orkiestra z Rogoźna.

Goście z Włoch. 

Orkiestra z Gostynina.

Zespół marżoretek ze Swarzędza. Pokaz musztry paradnej.Dyrygenci orkiestr.
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Koraz licznie zgromadzeni 
słuchacze skierowali się 
w stronę pływalni Wod-
ny Raj. Na scenie Centrum 
wystąpiły orkiestry z Kro-
toszyna, Gostynia, Go-
stynina, Rogoźna, Włoch, 
czeskiego miasta Zábřeh 
i Swarzędza. Na koniec 
rozdano okolicznościo-
we medale i upomin-
ki. Moje wielkie uznanie 
zdobyły wszystkie zespo-
ły, ale szczególne – 90-let-
nia orkiestra z Gostynia i 
118-letnia orkiestra z Go-
stynina. 

Jubileuszowemu 
Koncertowi Orkiestr 
Dętych towarzyszyły 
obchody 380-lecia 
lokacji Swarzędza
i stulecia odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę. W Swarzędzu
był to dzień wielkiej 
radości i fascynacji 
wspaniałą muzyką. 
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Żył w niemieckiej nie-
woli cierpiąc głód, słu-

żył w wojsku przy granicy z 
Białorusią. Weteran walk o 
wolność naszego narodu – 
103-letni Roman Silski z Po-
znania obchodził niedawno 
urodziny. Jest uczestnikiem 
zajęć aktywizacyjnych dla 
seniorów w Zespole Dzien-
nych Domów Pomocy Filia nr 
3 Klub „Promień” na Osiedlu 
Piastowskim i członkiem ho-
norowym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Poznaniu-Krzesi-
nach.

Silski to człowiek, który 
przez lata poświęcał się bez 
granic służbie wojskowej i wal-
ce o niepodległą Polskę. W mi-
nionym roku redakcja „Filan-
tropa Naszych Czasów” towa-
rzyszyła jubilatowi w uroczy-
stości zorganizowanej z oka-
zji 102 urodzin. Na urodzino-
wą biesiadę w tym roku, odby-
wającą się w Klubie „Promień”, 
przybyła jego córka Róża, pre-
zes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Poznaniu-Krzesinach 
Narcyz Szulczyński, przewod-
niczący Rady Osiedla Krzesi-
ny-Pokrzywno-Garaszewo Eu-
geniusz Gruszczyński oraz 
przyjaciele z „Promienia”.

103-latek otrzymał pisem-
ne życzenia od prezydenta Po-

Kolorowo w „Tęczy”
W Osiedlowym Domu Kultury „Jędruś” na poznańskich Rata-

jach działa Klub Seniora „Tęcza”, a przy nim zespół wokal-
ny pod taką samą nazwą. Zespół został założony w 1999 roku 
przez Danutę Gacę. Osoby starsze w nim zrzeszone występu-
ją z koncertami podczas wydarzeń organizowanych przez ra-
tajskie domy kultury.

Przedstawicieli zespołu można oglądać m.in. na ratajskich 
„Spotkaniach Country” oraz podczas koncertów odbywających 
się z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespół liczy 
obecnie 35 osób. Seniorzy nazwali go „Tęcza”, żeby zawsze było 
w nim pięknie i kolorowo. Spotykają się w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 16.00 – 19.00. Organizują bale, imprezy okoliczno-
ściowe, rocznice, wycieczki, prezentują własną twórczość po-
etycką. 
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Życiorys weterana

znania Jacka Jaśkowiaka. Skła-
dała je również kierownik Klu-
bu „Promień” Mariola Walczak 
oraz seniorzy. Jubilat wspomi-

nał nieżyjących już kolegów w 
niewoli, po których rano przy-
chodzili sanitariusze. Akcen-
tem artystycznym wydarzenia 

był występ Rafała Stępniew-
skiego. 
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Roman Silski przyjmuje życzenia z okazji 103 urodzin. 



ul. Fabianowska 40

62-064 Plewiska

 

tel. 61-863-00-68 lub 506-444-900 

(w godz. 1000 do 1600 od pon. do pt.)

 

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 

www.hertmanowska.pl

Byłeś ugryziony przez kleszcza?

Masz niespecyfi czne objawy:

�� bóle mięśni, stawów

�� zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci

�� zaburzenia widzenia

�� zawroty głowy, zaburzenia równowagi

Zapraszamy na konsultacje neurologiczne 

z kompleksową diagnostyką i leczeniem 

BORELIOZY

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

im. dr n.  med. Hanki Hertmanowskiej




