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a Ztomikównadesłanychmi
do„Wierszowiska”przezauto-
rówznanychwśrodowisku
iodlatdrukującychwczasopis-
machliterackichwybieramdwa
wiersze:„Życiorys”Zdzisława
Czopai„Trzywieże”Stanisława
Chyczyńskiego.
ZdzisławCzopmieszkawRze-
szowie,wydał intrygującyto-
mik„Ściany”zwierszami,
wktórychzawarłwieleważ-
nychpytańegzystencjalno-
metafizycznych.
StanisławChyczyński,autor
zbiorku„Byłempomyłką”,to
wytrawnyidociekliwykrytyk
irecenzent,atakżepoetarygo-
rystycznietrzymającysiętrady-
cyjnychzasadwersyfikacyj-
nych.MieszkawKalwarii
Zebrzydowskiej,zwykształce-
niajestfilozofem,comawpływ
najegowiersze,wktórychre-
fleksjastajesiędominantąkon-
strukcjitekstu.Czasamimoże
zapomina,żepoezjatotakże
nieuchwytnyczarsłów,magia
obrazów,oczymmudyskretnie
izprzyjaźniąprzypominam.

ZDZISŁAWCZOP

ŻYCIORYS
Wogromiewszechświata
jestemprzecinkiemlosu
Mojeciałonie jestuszyte
namiaręmojejwagi
Dźwigamepokędziejów
Iwszystkiewojnyludzkości
Mojeręcełącząsię
Zkorzeniamizktórych
wyrastam

Ciąglepojedynczychociażsta-
nowięnaród
Ciąglezapiętywskórę
Zmieniamjązporamiroku

Czujęprochwślinie ibólprze-
mijania
gdypatrzęwlustro
Jestemdzieckiemmimoże
chodzęolasce
Jestemstarcemzzamkniętą
dusządziecka
Określonywteoriiewolucji
Istatystykachurzędów
Niepowtarzalnyajednakpow-
szechny

Zamknięty iotwarty
Jakprzeczytanaksiążka

STANISŁAWCHYCZYŃSKI

TRZYWIEŻE
KazimierzowiWiśniakowi

Abywierzedochowaćwiary
trzebawsobiemieć
zdrowypłomień (jakby
lampęnabukszprycie)

Więckiedymrokzaczyna
tryskaćzmoichoczu
nieczekamnapokłon
trzechptaków–idę
nawzgórzePtasznica
ipodwyniosłymobłokiem
patrzęnaskrajzachodni
gdziewmajowymświetle
majaczątrzywieże…

Dlategoniemożepopuścić, bo
jedyna szansa dla jej dziecka,
bymiałowmiaręnormalne ży-
cie, tkwi w tym, żeby chorobę
trzymaćw ryzach, żeby się nie
rozhulała, nie ruszyła z impe-
tem.TodlategoAgnieszkazre-
zygnowała z pracy i każdego
dniawalczyosyna.Czasamira-
dzi sobie sama, a innym razem
potrzebujewsparciakogoś,kto
jest w takiej sytuacji jak ona.

Problemy
przychorymdzieckusiępiętrzą
iosaczają rodziców.Acimuszą
sięprzecieżdogadywać,wspie-
rać i muszą – co jest bardzo
trudne – oboje zaakceptować
sytuację, w której się znaleźli.
– Bywa, że atmosfera w do-

mu robi się ciężka – mówi Ba-
sia. –Matki takie jak ja i jak
Agnieszka poświęcają każdą
chwilę swoim niepełnospraw-
nym dzieciom. Mniej zostaje
tych chwil dla mężów. Niektó-
rzy odchodzą od razu. Inni mo-
bilizują się na krótko, ale nie
wytrzymują ciągłej dyspozycyj-
ności, rehabilitacji, kontroli u le-
karzy i strachu. Ci też w końcu
odchodzą. Lub oddalają się i ży-
ją jakby obok swojej rodziny.
Tak czy tak, kobieta zostaje sa-
ma. Traci nadzieję, a potrzebu-
je jej najbardziej na świecie.
Spotkałam takie kobiety.

Matki
jakAgnieszkaalboBasianaogół
nie pracują, a walka rodziców
chorego dziecka o jego dobre
życiemakonkretny, policzalny
wymiar.Trzebamiećnarehabi-
litację,nazdrowe jedzenie.Gdy
pieniędzy zaczyna brakować,
znówpojawia się strach i pyta-
nie: co będzie, gdy nie uda się
ich zdobyć?
Agnieszka, przypadkiem,

przy którejś kolejnej wizycie
wkliniceprzyBanachawWar-
szawie dowiedziała się od in-
nychmamchorychdzieci, że są
organizacje,którepomagają ta-
kim rodzicom jak ona.
– W internecie znalazłam

Fundację „Hipoterapia na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych”. Za-
pisałam tam Mateusza i chodzi-
liśmy na konie. Fundacja udo-
stępniła mi numer konta i mo-
głam zacząć zbierać dla niego
pieniądze.
– To nie jest takie proste.

Przynajmniej dla mnie nie było
– mówi Basia. – Trzeba ulotki
rozdać znajomym oraz niezna-
jomym i prawie każdemu powie-
dzieć: moje dziecko jest chore.
Wiem, że tak jest, ale powtarza-
nie tego znowu i znowu wyciska
łzy. Moje serce za każdym ra-
zem rozdziera ból.
Żeby mniej bolało, Basia

nauczyła się żyć dniemdzisiej-
szym.Ale takcałkiemoprzysz-
łości nie da sięniemyśleć. –Bo
jak każda mama chciałabym
swoim dzieciom nieba przychy-
lić. Mąż ma inne zadania–mu-

si zarabiać. Ale i on przeżywa
to, że jego pierworodny syn jest
chory. Rzucił palenie, wspiera
mnie i chyba jest dumny, że tak
sobie radzę. To dla mnie wiele
znaczy. I dla naszych synów też.
Agnieszkaniemaze zbiera-

niem problemu. –Mam w gło-
wie tylko jedną myśl: to dla mo-
jego dziecka. Prosiła rodzinę,
znajomychowpłatynasubkon-
to idzięki temunarazieniemu-
si się martwić, że braknie jej
na rehabilitację. – Podchodzę
do tego tak – mam problem, opo-
wiadam o nim.
Niełatwo przyznawać się

do swojego nieszczęścia, ale
Agnieszkauważa, żew ten spo-
sób otwiera też oczy ludziom,
którzy mają zdrowe dzieci.

– Może uświadomią sobie ja-
cy są szczęśliwi, że choroba omi-
nęła ich dom?– zastanawia się.
– Może zechcą pomóc tym, któ-
rych los potraktował surowiej?
I tak sobie czasami myślę, że ro-

dzice chorych dzieci mają misję
do spełnienia. Misję otwierania
zatwardziałych serc na drugie-
go człowieka.

Fundacja
„KroplaNadziei”
im. Ojca Leona Knabita dla
dzieci niepełnosprawnych
z Tyńca towłaśnie pomysł Ag-
nieszki. – Ojciec Leon Knabit,
postać bardzo znana w Krako-
wie, bardzo nam pomógł. I jest
z Tyńca jak my. Zgodził się być
ambasadorem fundacji; wspie-
ra jej działania i starania o fun-
dusze dla dzieci.
–W naszej fundacji, chcemy

być dla siebie wsparciem. Chce-
my być dla siebie dobrzy, tak jak
dobry jest dla ludzi ojciec Leon
Knabit. Chcemy uczyć się dawać
sobie choćby kroplę nadziei
–mówią obie.
Bo taka fundacja, to nie tyl-

ko zbieranie pieniędzy. To tak-
że instytucja,gdzierodzinycho-
rych dzieci mogą zebrać siły
idostaćwsparcie, gdyprzycho-
dzą gorsze dni.
A przychodzą, bo przecież

niktnie jestwstanieuśmiechać
się promiennie od ranadowie-
czora. Czasami opadają ręce,
czasami łzy płyną po policz-
kach. A wtedy najgorsze, co
może człowieka spotkać, to sa-
motność.

Działają
niecały rok, ale mają już małe
sukcesy i dołączają do nich co-
raz to nowe dzieci. Jest dziew-
czynka z porażeniem mózgo-
wym i chłopiec tak jak ona do-
świadczonyprzez los, jest dzie-
cko z autyzmem, Mateusz,
Oskarek i jeszcze jednodziecko
z zanikiemmięśni.
– Zaczęło się w Tyńcu, bo

stąd jestem, ale nasze drzwi są
otwarte dla wszystkich dzieci.
Im nas będzie więcej, tym wię-
cej zdołamy zrobić –mówi Ag-
nieszka. Bokażdyma jakieś ta-
lenty, jakieś pomysły, jakieś
możliwości.
–Wykorzystajmy je dla na-

szych dzieci–mówiBasia.–Nie
chciałybyśmy jednak, żeby ktoś
pomyślał, że siedzimy z założo-
nymi rękami i tylko liczymy
na wsparcie. Działamy–doda-
ją obie.
Na początek były tonery.

Zbierają je w różnych firmach
ioddajądorecyklingu.Czasami
taki toner jest wart 50 groszy,
czasami 10 złotych. Grosz
do grosza i coś się uzbiera.
I właśnie w sprawie tonerów
Agnieszkazadzwoniłado firmy
Scania. A przy okazji zapytała,
czy dzieci z fundacji mogłyby

obejrzeć z bliska wielką cięża-
rówkę. – Zgodzili się od razu
–mówi.
Dziecimogływejśćdokabi-

ny, potrzymaćkierownicę, dot-
knąć wszystkiego. Była prze-
jażdżkapoplacumanewrowym
i trąbienieklaksonem.Awidok
ojca Knabita za kierownicą te-
googromnegoautabyłniespo-
tykany, co przyznają wszyscy
bezwyjątku.

– Każde dziecko dostało ma-
lutki upominek, który przygoto-
wałam, Scania dorzuciła coś
od siebie i było fantastycznie. Bo
widzi pani, uśmiech i radość na-
szych dzieci, ich beztroska zaba-
wa, to jest dla mnie największe
szczęście.

Rehabilitacja
dzieci to główny cel Fundacji
„Kropla Nadziei”. Nie można
jej przerwać, bo takich przerw
niedasiępóźniejnadrobić.Ma-
teuszmusibyćnabasenieprzy-
najmniej dwa razyw tygodniu,
bomięśniewciepłejwodziedo-
brze pracują. Chodzi do logo-
pedy, na ćwiczenia z rehabi-
litantką i na konie. Wszędzie
trzebadojechać.Samouspraw-
nianie dziecka pochłania mie-
sięcznie nawet tysiąc złotych.
– Nie udźwignęłabym tego

bez pomocy ludzi dobrego serca
– przyznaje Agnieszka.

No, a Oskarek, syn Basi,
musi zażywać sterydy, które
spowalniają postęp choroby;
niestety, są skutki uboczne.
Potrzebne są specjalistyczne
ortezy, które kosztują 2200
złotych i łuski na nogi zakła-
dane na noc – za 1200 złotych.
Buty, robione specjalnie dla
niego, to wydatek 400 zło-
tych. A dziecko rośnie, więc
trzeba te wkładki i buty zmie-
niać na większe. Na nic inne-
go już nie wystarcza.

Marzenie
Agnieszki to zebranie takiej
kwoty, która pozwoliłaby za-
brać dzieci latem na turnus
rehabilitacyjny. – To kosztu-
je jakieś cztery tysiące złotych
za dziecko plus opiekun.
Ale taki wyjazd jest ważny

także dla rodziców chorych
dzieci. – Wiem, bo gdy mnie
się udało pojechać z Mateu-
szem, po powrocie nie czułam
się już tak napiętnowana, na-
znaczona chorobą dziecka jak
wcześniej. I przekonałam się,
że nie jestem sama. Pamiętam,
że przez pierwsze dni nie mo-
głam się na tym wyjeździe od-
naleźć. Inne mamy rozmawia-
ły, piły kawę, śmiały się, mimo

że miały chore dzieci. Mnie się
wydawało, że matce chorego
dziecka nie wypada się tak do-
brze bawić. Po dwóch tygod-
niach też się śmiałam.
Żeby zrealizowaćmarzenie

owyjeździeAgnieszka iwspie-
rająca jąBasiakontynuujązbie-
ranie tonerów oraz plastiko-
wych nakrętek. Za tonę tych
ostatnichmożnadostać400zło-
tych. Zawsze coś. Liczą, że
wtymzbieraniupomogą imza-
kłady gastronomiczne, może
stołówki, szkoły i przedszkola.
Wystąpiły o zgodę na zbiórkę
publiczną.
Mają mnóstwo zapału, któ-

rymchcą zarażać innych ludzi.
Już planują spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem u strażaków.
Możenawetzorganizują tygod-
niowywyjazdna ferie zimowe?
Taki zastrzyk dobrej energii
bardzobysięprzydał idzieciom,
i opiekunom. A kiedyś zabiorą
swoichpodopiecznychnaUkra-
inę i zafundują imterapię zdel-
finami.

– Już widzę uśmiechnięte
dziecięce buzie – zamyśla się
Agnieszka.
– Też to widzę – szepcze

Basia. – I wiesz, co Agnieszko,
dzięki temu zaczynam myśleć,
że przyszłość nie musi być ta-
ka zła.

Po uśmiech dzieci z o. Knabitem JÓZEF
BARAN
WIERSZOWISKO
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Mateusz radził sobie równiedzielnie jak jegokolega
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MOŻESZPOMÓC
DZIECIOMZTYŃCA

Wnaszej fundacji chcemybyćdlasiebie
wsparciem. I chcemybyćdlasiebie
dobrzy, tak jakdobry jestdla ludziojciec
LeonKnabit.

Agnieszka i Basia


