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Knabitem
Ojciec Leon Knabit został ambasadorem Fundacji „Kropla Nadziei” dla niepełnosprawnych dzieci

Majka Lisińska-Kozioł
chwili,
gdy lekarz
oświadcza kobiecie, że
dziecko,
które urodziła, nigdy nie będzie zdrowe, dla niej jakby
kończy się świat. Potrzeba czasu, aby mogła poukładać go
sobie od nowa. Czasu i Kropli
Nadziei.

W
Mateusz

urodził się normalnie. Tak samo
jak starszy syn Agnieszki. Ale,
gdyporokuwciążjeszczeniechodził, zabrała go do lekarza – jednego, potem drugiego, następnego. Wszyscy powtarzali, że

chłopcy później zaczynają mówić to i chodzić mały też zacznie później.
Gdy Mateusz miał półtora
roku i wciąż nie używał nóżek
tak sprawnie jak jego rówieśnicy, neurolog uspokoił matkę, że
mały sportowcem nie będzie,
ale ze słabych nóżek na pewno
wyrośnie.

Oskarek,
kolega Mateusza, ma dziś sześć
lat. Basia gładzi go po głowie,
jak tylko znajdzie się w zasięgu
maminej ręki. Oczy szklą jej się
bardziej niż zwykle, gdy wraca
do dnia urodzin synka. – Był
zdrowy – mówi. – Dostał dziesięć punktów w skali Apgar, czyli maksymalną ilość. Ważył
modelowo – cztery kilogramy.
Przez pierwsze dwa tygodnie odkąd pojawił się na świecie, byli-

śmy z mężem rodzicami zdrowego dziecka. To fantastycznie
uczucie.
A potem wywiązało się zapaleniepępkaisepsa.Lekarzewalczyli o życie dziecka. Zrobiono
badania kontrolne. – Coś ich zaniepokoiło – wspomina Basia.
– Zostałam z synkiem w szpitalu
nakolejnebadaniapotym,jaklekarkapowiedziałamężowi,żepodejrzewa u małego zanik mięśni
i że to choroba postępująca, nieuleczalna. Osaczyła nas rozpacz.
Pobrano małemu wycinek mięśnia,którychorobyaniniepotwierdził, ani jej nie wykluczył. Nie rozumiałam, co do mnie mówią.
Mam czekać kilka lat, żeby dowiedzieć się, czy moje dziecko
na pewno jest chore? Myślałam,
że oszaleję – mówi.
Z pomocą rodziny Basia doprowadziładoprzeprowadzenia

badań genetycznych. Okazało
się, że Oskar tę dystrofię ma.

Agnieszka
poznałaBasięprzypadkiem.Mówi, że jej życiem rządzą dziwne
zbiegi okoliczności. Trzy miesiące po wizycie u neurologa miała
wypadeksamochodowy.Mateusz
trafił do szpitala. Tam zaczął
po swojemu raczkować po podłodze;innedzieciwjegowiekujuż
chodziły. Zaniepokojona salowa
wezwała lekarza. A ten zarządził
badania.–Minęłokolejnepółtora
roku zanim trafiliśmy z synem
do warszawskiej kliniki przy ul.
Banacha.Ustalonotam,żeMateuszmauszkodzonenerwyobwodowe.Gdydzieckoskończyło3,5
rokubyłowiadomo,żealbozczasem dojdzie u niego do zaniku
mięśni, albo i nie. Ale zniekształceniarąkinógniedasięuniknąć.

Lekarzeprzypuszczają,żetochorobagenetyczna,jednakwyników
badań genetycznych jeszcze nie
ma.DlategochoćstarszysynAgnieszkijestzdrowy,pozostałcień
zagrożenia,żechorobamożeujawnić się później. – Nie myślę o tym.
Liczysięto,cojesttuiteraz.CorokujeżdżęzMateuszemdokontroli, do Warszawy, i modlę się, żeby
nie było gorzej.
Ostatnio okazało się, że chorobazaatakowałauszy;małymoże zacząć tracić słuch. Na szczęścieto,żesłabiejwidzi,jestpoprostu zwykłą wadą wzroku.

Basia
posyła Oskarka do przedszkola
integracyjnego. Nadal trzeba go
rehabilitować.Musiteżindywidualnie pracować z logopedą, bo
wzasadzieniemówi,choćwszystko rozumie. –A przecież chcemy,

żeby poszedł do szkoły, żeby sobie
radził w życiu. Robimy dla niego
wszystko co możliwe i dziękujemy Bogu za każdą nową umiejętność, którą zdobywa, za każdy
uśmiechisłowo.Z trudemjednak
oswajamysięzmężemzeświadomością, że starszy syn może mieć
w życiu trudniej wśród ludzi, że
będzie cierpiał.
Agnieszceoswojeniesięzmyślą,żejejdzieckojestibędzieniepełnosprawne zajęło dwa lata.
Odtamtejporyskupiasięnadziałaniu dla syna. Jest łatwiej, gdy
ktoś daje jej choć kropelkę nadziei. Jak pani Bożenka, rehabilitantka z Prokocimia, która
ćwiczyła z jej Mateuszem nawet
pięćrazywtygodniu;ażmałyzaczął chodzić. Jednak zdanie:
„Chorobasynapostępuje”wciąż
tkwi z tyłu jej głowy.
Dokończenie na str. C2

