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Czytaj str. C7

OjciecLeonKnabit został ambasadoremFundacji „KroplaNadziei” dlaniepełnosprawnychdzieci

W
chwili,
gdy lekarz
oświa-
dcza ko-
biecie, że
dziecko,

które urodziła, nigdy nie bę-
dzie zdrowe, dla niej jakby
kończy się świat. Potrzeba cza-
su, aby mogła poukładać go
sobie od nowa. Czasu i Kropli
Nadziei.

Mateusz
urodziłsięnormalnie.Taksamo
jak starszy syn Agnieszki. Ale,
gdyporokuwciążjeszczeniecho-
dził, zabrałagodo lekarza– jed-
nego, potem drugiego, następ-
nego. Wszyscy powtarzali, że

chłopcy później zaczynają mó-
wić to i chodzić mały też zacz-
nie później.
Gdy Mateusz miał półtora

roku i wciąż nie używał nóżek
taksprawnie jak jegorówieśni-
cy,neurologuspokoiłmatkę, że
mały sportowcem nie będzie,
ale ze słabych nóżek na pewno
wyrośnie.

Oskarek,
kolegaMateusza,madziś sześć
lat. Basia gładzi go po głowie,
jak tylko znajdzie sięwzasięgu
maminej ręki.Oczy szklą jej się
bardziej niż zwykle, gdywraca
do dnia urodzin synka. – Był
zdrowy – mówi. – Dostał dzie-
sięć punktów w skali Apgar, czy-
li maksymalną ilość. Ważył
modelowo – cztery kilogramy.
Przez pierwsze dwa tygodnie od-
kąd pojawił się na świecie, byli-

śmy z mężem rodzicami zdro-
wego dziecka. To fantastycznie
uczucie.
Apotemwywiązałosięzapa-

leniepępkaisepsa.Lekarzewal-
czyli o życie dziecka. Zrobiono
badaniakontrolne. –Coś ich za-
niepokoiło – wspomina Basia.
– Zostałam z synkiem w szpitalu
nakolejnebadaniapotym,jakle-
karkapowiedziałamężowi,żepo-
dejrzewa u małego zanik mięśni
i że to choroba postępująca, nieu-
leczalna. Osaczyła nas rozpacz.
Pobrano małemu wycinek mięś-
nia,którychorobyaniniepotwier-
dził, ani jej nie wykluczył. Nie ro-
zumiałam, co do mnie mówią.
Mam czekać kilka lat, żeby do-
wiedzieć się, czy moje dziecko
na pewno jest chore? Myślałam,
że oszaleję–mówi.
Z pomocą rodziny Basia do-

prowadziładoprzeprowadzenia

badań genetycznych. Okazało
się, żeOskar tędystrofięma.

Agnieszka
poznałaBasięprzypadkiem.Mó-
wi, że jej życiem rządzą dziwne
zbiegi okoliczności.Trzymiesią-
ce powizycie u neurologamiała
wypadeksamochodowy.Mateusz
trafił do szpitala. Tam zaczął
po swojemu raczkować po pod-
łodze;innedzieciwjegowiekujuż
chodziły. Zaniepokojona salowa
wezwała lekarza.Atenzarządził
badania.–Minęłokolejnepółtora
roku zanim trafiliśmy z synem
do warszawskiej kliniki przy ul.
Banacha.Ustalonotam,żeMate-
uszmauszkodzonenerwyobwo-
dowe.Gdydzieckoskończyło3,5
rokubyłowiadomo,żealbozcza-
sem dojdzie u niego do zaniku
mięśni, albo inie.Ale zniekształ-
ceniarąkinógniedasięuniknąć.

Lekarzeprzypuszczają,żetocho-
robagenetyczna,jednakwyników
badań genetycznych jeszcze nie
ma.DlategochoćstarszysynAg-
nieszkijestzdrowy,pozostałcień
zagrożenia,żechorobamożeujaw-
nićsiępóźniej.–Nie myślę o tym.
Liczysięto,cojesttuiteraz.Coro-
kujeżdżęzMateuszemdokontro-
li, do Warszawy, i modlę się, żeby
nie było gorzej.
Ostatniookazało się, że cho-

robazaatakowałauszy;małymo-
żezacząćtracićsłuch.Naszczęś-
cieto,żesłabiejwidzi, jestpopro-
stu zwykłąwadąwzroku.

Basia
posyłaOskarka do przedszkola
integracyjnego.Nadaltrzebago
rehabilitować.Musiteżindywidu-
alnie pracować z logopedą, bo
wzasadzieniemówi,choćwszyst-
korozumie.–A przecież chcemy,

żeby poszedł do szkoły, żeby sobie
radził w życiu. Robimy dla niego
wszystko co możliwe i dziękuje-
my Bogu za każdą nową umiejęt-
ność, którą zdobywa, za każdy
uśmiechisłowo.Z trudemjednak
oswajamysięzmężemzeświado-
mością, że starszy syn może mieć
w życiu trudniej wśród ludzi, że
będzie cierpiał.
Agnieszceoswojeniesięzmy-

ślą,żejejdzieckojestibędzienie-
pełnosprawne zajęło dwa lata.
Odtamtejporyskupiasięnadzia-
łaniu dla syna. Jest łatwiej, gdy
ktoś daje jej choć kropelkę na-
dziei. Jak pani Bożenka, reha-
bilitantka z Prokocimia, która
ćwiczyłaz jejMateuszemnawet
pięćrazywtygodniu;ażmałyza-
czął chodzić. Jednak zdanie:
„Chorobasynapostępuje”wciąż
tkwi z tyłu jej głowy.

Majka Lisińska-Kozioł

JOANNASZCZEPKOWSKA:
WAKTORSTWIE POWOLI JAKOŚCICHNĘ,
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DOSTAJĘPROPOZYCJI

Czytaj str. C3

Dokończenie na str. C2

Knabitem
z ojcem

Po uśmiech
dzieci
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