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Moja przygoda z tajemnicz chorob zwan Fibrodysplasia Ossificans Progresiva (w skrócie FOP)
zacz& a si& dwadzie cia jeden lat temu, gdy zachorowa em na ni maj c sze lat. Lekarze nie potrafili
w a ciwie zdiagnozowa tej choroby, gdy+ w Stanach Zjednoczonych zaczynali dopiero badania nad ni ,
a w Polsce by a zupe nie nieznana. Przez dwa lata by em traktowany jak winka do wiadczalna.
Testowano na mnie setki lekarstw, zadawano mi okropny ból, a wszystko to w imi& „nauki”. Nikt nie
pyta mnie o zdanie, wszyscy zachowywali si& jakbym by ich w asno ci . Po dwóch latach nieopisanych
cierpie1 mama zabra a mnie ze szpitala na w asne + danie. By em w tak koszmarnym stanie, +e nie
dawano mi wi&cej jak pó roku +ycia. Jednak+e mimo zapewnie1 lekarzy +y em d u+ej ni+ przewidywali.
Choroba nie mia a ju+ tak gwa townego przebiegu jak w szpitalu, lecz wci + si& pog &bia a. W wieku
dwudziestu jeden lat przesta em chodzi o w asnych si ach i trafi em na wózek inwalidzki, na którym
poruszam si& do dzisiaj.
Ludzie, którzy si& ze mn zetkn&li, s zdziwieni, +e jestem weso y i u miechni&ty. „Jak mo esz by taki
radosny przy tym nieszcz ciu, które Ci dotkn o?” Ja im wtedy odpowiadam, +e gdybym si& tak
wszystkim przejmowa , to przewidywania lekarzy co do d ugo ci mojego +ycia sprawdzi yby si& przed
laty. Ciesz& si& z ka+dego prze+ytego dnia, z otaczaj cej mnie przyrody, a nawet z mojej choroby, dzi&ki
której spogl dam na wiat zupe nie inaczej. A najwi&kszym nieszcz& ciem, jakie mo+e mnie spotka , jest
lito , brak tolerancji i niezrozumienie przez spo ecze1stwo potrzeb osób niepe nosprawnych. Mam
jednak nadziej&, +e ta opowie cho w cz& ci zmieni nastawienie spo ecze1stwa i sprawi, +e na osoby
niepe nosprawne (niezale+nie od ich schorzenia) b&dziemy spogl da z +yczliwo ci , a nie z lito ci ,
niezdrow ciekawo ci czy wr&cz obrzydzeniem.

Rozdzia pierwszy
Do szóstego roku +ycia by em normalnym, zdrowym, troch& rozbrykanym, o wiecznie miej cych si&
oczach malcem. Nikt nie by w stanie przewidzie , +e wkrótce mój dotychczasowy wiat ulegnie
ca kowitej przemianie, a moimi codziennymi „towarzyszami” zostan ból i cierpienie...
Wszystko zacz& o si& w Wigili&, 24 grudnia 1979 roku. Od samego rana bola y mnie troch& ramiona, ale
pomy la em sobie, +e mo+e mi zdr&twia y po nocy sp&dzonej w ó+ku. Jednak+e po po udniu ból zacz
si& nasila . Mama zauwa+y a, +e jestem taki jaki nieswój i zapyta a:
- Co Ci jest synku? Zawsze by e taki weso y, a dzisiaj jeste taki inny. Co si& sta o?
- Nie – odpowiedzia em. – Tylko od rana bardzo bol mnie ramiona.
- ChodA, poka+ je.
Mama zdj& a mi koszul& i spostrzeg a, +e ramiona oraz szyja s opuchni&te i zaczerwienione. Poniewa+
nigdy czego takiego nie mia em, wi&c troch& si& zaniepokoi a. O rodek zdrowia by zamkni&ty, wi&c
zdecydowa a si& wezwa karetk& pogotowia. Pojechali my do jednego ze szpitali dzieci&cych w
Poznaniu. Tam po konsultacji z lekarzem mama dowiedzia a si&, +e b&d& musia zosta w szpitalu na
badaniach przez kilka dni.
Po trzech czy czterech dniach mama zosta a wezwana do szpitala. W rozmowie z lekarzem dowiedzia a
si& rzeczy, o których +adna matka nie chcia aby us ysze :
- Niestety, nie mamy dla Pani najlepszych wiadomo ci. Badali my Pani syna, ale nie potrafimy
powiedzie co mu dolega. Pierwszy raz spotykam si& z takim przypadkiem chorobowym. Cia o
Tomka jest bardzo wra+liwe na dotyk, opuchlizna jeszcze si& powi&kszy a. Nie jeste my tego do
ko1ca pewni, ale prawdopodobnie mo+e to by jakie zaburzenie przyswajania wapnia w
organizmie. Mo+e to by równie+ jakie uczulenie, ale nie wiemy co mog oby by tego przyczyn .
- Panie doktorze, czy s na to jakie lekarstwa? Czy mój syn wyzdrowieje?
- Na obecnym etapie nie mog& jeszcze niczego pewnego stwierdzi , ale mo+e Pani by pewna, +e
zrobimy wszystko, aby Tomek powróci do zdrowia. Jednak+e b&dzie musia zosta w szpitalu
przez jaki czas na obserwacji.
Mama przysz a do pokoju, w którym le+a em pod czony do kroplówki. Widz c, +e bardzo cierpi&,
zacz& a mnie uspokaja , +e wszystko b&dzie w porz dku, lecz najgorsze mia em us ysze dopiero za
chwil&. Dowiedzia em si&, +e b&d& musia jeszcze zosta w szpitalu na badaniach, lekarze nie potrafili jej
powiedzie jak d ugo to potrwa, lecz pociesza a mnie, +e wkrótce wyjd& ze szpitala ca kowicie zdrowy.
Wychodz c z mojego pokoju mama nawet nie przypuszcza a, +e do domu wróc& dopiero po dwóch latach
cierpie1...
Pierwsze dni w szpitalu by y dla mnie koszmarne. Z dala od rodziny (do której jak ka+de dziecko by em
bardzo przywi zany), karmiony niesamowitymi ilo ciami najprzeró+niejszych tabletek, cia o mia em
wci + dziurawione niezliczon liczb zastrzyków i kroplówek, do tego wszystkiego do cza si& jeszcze
stres zwi zany z przebywaniem w szpitalu oraz wszechobecny ból, który nie pozwala mi spokojnie
zasn w nocy. To wszystko sprawia o, +e niejednokrotnie moja poduszka by a mokra od ez.
Mimo tych ogromnych dawek lekarstw i zastrzyków, chocia+ lekarze wykonywali na mnie przeró+ne
testy, to jednak choroba post&powa a nadal. Opuchlizna zacz& a ust&powa , ale zacz em mie problemy
z poruszaniem r&koma. Ramiona powoli zacz& y mi sztywnie i w rezultacie po kilkunastu tygodniach nie
mog em ju+ podnie r k na wysoko twarzy.
Po serii testów lekarze doszli do wniosku, +e jest to „wapniej ce zapalenie mi ni i stawów” i mama
dowiedzia a si&, +e moja choroba jest najprawdopodobniej wynikiem z ej przemiany wapnia w
organizmie. Orzekli równie+, +e jest to choroba nieuleczalna i na razie nie wymy lono jeszcze +adnego
lekarstwa na ni . Lecz mimo to nadal testowano na mnie ró+ne specyfiki, traktuj c mnie jak „darmow
wink& do wiadczaln ”. Usuni&to mi nawet migda ki, bo który z lekarzy w a nie migda ki uzna za
g ówne Aród o choroby.
Gdyby którykolwiek z tych lekarzy wiedzia o prawdziwych przyczynach mojej choroby, gdyby w ogóle
zdiagnozowali j w a ciwie, to by mo+e mój pobyt w szpitalu nie mia by tak tragicznych dla mnie
skutków. Lecz w 1979 roku nikt w Polsce nie s ysza o Fibrodysplazji, nikt nie zna jej objawów, ani nie
wiedzia jakie s przyczyny zachorowania na t& chorob&. W USA dr Zasloff dopiero rozpoczyna swoje
badania nad FOP, a polscy lekarze nie znali w ogóle tej choroby.

Otumaniany gar ciami tabletek, którymi codziennie by em karmiony, przenoszony z jednego szpitala do
drugiego (gdy tylko „znudzi em si&” lekarzom w jednym szpitalu, natychmiast przenosili mnie do
kolejnego, gdzie do wiadczalny koszmar zaczyna si& od nowa) powoli stawa em si& oboj&tny na
wszystko. Moja psychika nie wytrzyma a tego ci g ego bólu i stresu i w rezultacie zacz em przypomina
bezwolnego manekina. W innych dzieciach tli a si& jeszcze ta iskra +ycia, która nie pozwala a im
poddawa si& chorobie, natomiast ja pogodzi em si& ju+ ze swoim przeznaczeniem i w moich oczach nie
by o wida ani odrobiny rado ci.
Równie+ t&sknota za rodzinnym domem by a nie do zniesienia. By em bardzo silnie zwi zany
psychicznie i emocjonalnie z rodzicami, a ten pobyt w szpitalu w bardzo du+ym stopniu oddzia ywa
równie+ na moj t&sknot& za nimi. Ojciec pracowa wówczas w Pozna1skim Przedsi&biorstwie Ceramiki
Budowlanej jako kierowca, bardzo cz&sto wyje+d+a na kilkudniowe trasy po ca ej Polsce. Mama
zajmowa a si& domem, lecz z powodu obowi zków domowych nie mog a odwiedza mnie tak cz&sto,
jakbym chcia . Chocia+ przyje+d+a a do mnie przynajmniej raz w tygodniu, to jednak wci + brakowa o
mi jej obecno ci przy mnie. Na szcz& cie w jednym ze szpitali, do którego zosta em przeniesiony,
pracowa a jako piel&gniarka ciocia Maria – siostra mojego ojca. I w a nie dzi&ki niej nie czu em si& taki
samotny i opuszczony, równie+ podczas nocnych dy+urów stara a si& jak najwi&cej czasu sp&dza ze mn ,
przynosi a mi s odycze, ociera a zy bólu z policzków, przytula a mnie do swego serca i mog& mia o
powiedzie , +e jej opieka pomaga a mi w znacznym stopniu z agodzi moje cierpienie.
Podczas jednej z wizyt mama spostrzeg a, +e jestem inny ni+ zazwyczaj. Zrobi em si& ma omówny,
rozkojarzony, cz&sto wybucha em p aczem. Mama wzi& a mnie za r&k& i z przera+eniem stwierdzi a, +e
moje cia o jest opuchni&te i bardzo wra+liwe na dotyk – gdy dotkn& a mego ramienia, to przy cofni&ciu
d oni moje cia o zacz& o „rosn ” (tak jak ciasto na placek pod wp ywem ciep a). Piel&gniarka nie
wiedzia a co si& ze mn sta o, równie+ lekarz nie potrafi nic sensownego powiedzie . Mama za+ da a
widzenia z ordynatorem. Gdy ten zmieszany zacz si& t umaczy , +e to jest tylko przej ciowa reakcja na
antybiotyki, mama zapyta a o rezultaty leczenia.
- W a ciwie to nadal nic pewnego nie wiemy o chorobie Pani syna. Pobrali my mu wycinek skóry z
ramienia do badania, ale nie zauwa+yli my +adnych zmian w badanych komórkach. Lecz po kilku
tygodniach w miejscu pobrania skóry mi& nie zacz& y mu twardnie . Tak jak mówi em na
pocz tku – najprawdopodobniej s to jakie zaburzenia przyswajania wapnia w organizmie i to
chyba to wapno osadzaj c si& w jego stawach i mi& niach doprowadzi o do takiego stanu.
- Prosz& mi konkretnie powiedzie – czego Pan si& dowiedzia o chorobie mojego syna przez te dwa
lata jego pobytu w szpitalu.
- Trudno mi jednoznacznie odpowiedzie ... Testowali my na nim ró+ne leki, ale +aden nie
przyniós poprawy zdrowia. W a ciwie na dzie1 dzisiejszy, to jest to jedyny przypadek tej
choroby, z jakim si& zetkn&li my. Gdyby my wykonali jeszcze kilka testów...
- Nie zgadzam si&! – Mama by a najwyraAniej zbulwersowana. – Nie b&dziecie dalej traktowali
Tomka jak wink& do wiadczaln ! Przez dwa lata nie tylko nie wyleczyli cie go, ale jeszcze
pogorszyli cie stan jego zdrowia. Dlatego nie zezwalam na dalsze eksperymenty na nim, tylko
zabieram go do domu.
Lekarz próbowa oponowa , ale mama by a nieugi&ta. Jednak nie chc c bra odpowiedzialno ci za
decyzj& mamy ordynator wymusi na niej podpisanie za wiadczenia, +e zabiera mnie do domu na w asn
pro b&, wbrew zaleceniom lekarzy.
Mama przysz a do mojego pokoju, popatrzy a na mnie ze zami w oczach (które stara a si& ukry przede
mn ) i powiedzia a najpi&kniejsze s owa, jakie wtedy us ysza em:
- Zabieram Ci& do domu i nigdy ju+ tu nie wrócisz.
Nie mog c uwierzy w to co us ysza em, popatrzy em na ni z niedowierzaniem, a po chwili przytuli em
si& do niej i rozp aka em ze szcz& cia...
Gabno jest ma wiosk po o+on 30 km na po udnie od Poznania, przy g ównej drodze Pozna1 – Jrem.
Jest to niewielka miejscowo licz ca sobie oko o 450 mieszka1ców. Mie ci si& tu trzyklasowa szko a
podstawowa, restauracja z hotelem, kilka ma ych sklepików, dwie stacje benzynowe, przedszkole oraz
zabytkowy ko ció . Wie otoczona jest lasami, które dostarczaj krajobrazowi niezwyk ego uroku i
oczyszczaj powietrze z zanieczyszcze1 dostarczanych przez tutejsz fabryk& masy bitumicznej

(popularn „smo owni&”). I w a nie tu, po ród uprawnych pól i k, w otoczeniu przyrody, znajduje si&
mój rodzinny dom.
Dom. Niby zwyczajny budynek mieszkalny, lecz dla mnie mia on szczególne znaczenie. To w a nie dom
dawa mi schronienie przed +ywio ami natury, tu +y em szcz& liwie z moj rodzin , z przyjemno ci
wraca em w jego progi po wizytach u rodziny czy wycieczkach. I do tego cudownego miejsca wróci em
po dwóch latach nieobecno ci. Przez ten czas zd +y em ju+ zapomnie jak nasz rodzinny dom wygl da w
rodku, musia em poznawa go na nowo.
Na nowo przypomina em sobie specyficzny zapach naszego domu (pachnia troch& zakurzonym drewnem
rozgrzanym na lipcowym s o1cu), rozk ad mebli w ka+dym pomieszczeniu (wszystko wydawa o mi si&
takie jakie „obce”). Po kilku dniach znów czu em si& jak za dawnych czasów, wiedzia em, +e id c do
kuchni na gór& s ycha b&dzie lekkie skrzypienie czwartego stopnia schodów, pozna em na nowo jakie
dAwi&ki wydaj drzwi w ka+dym pokoju. Znów by em u siebie.
Gdy wychodzi em ze szpitala, lekarze nie dawali mi wi&cej ni+ pó roku +ycia (mój stan zdrowia by
okropny). Eksperymenty lekarskie doprowadzi y mnie do takiego stanu, +e obydwa ramiona mia em
ca kowicie zablokowane i nie mog em ich unie wy+ej, ni+ na wysoko piersi. Równie+ kark mia em
zupe nie sztywny i nie mog em obraca g ow na boki. Gdy chcia em spojrze w prawo lub lewo –
musia em obróci si& ca ym cia em. Lecz, o dziwo, moje zdrowie powoli zacz& o si& stabilizowa . Mo+e
sprawi a to zmiana otoczenia, mo+e kres faszerowania mnie kilogramami lekarstw i koniec stresu
zwi zanego z przebywaniem w szpitalu, a na pewno tak+e przyczyni a si& do tego mi o rodziny, ale po
tych zapowiedzianych ostatnich sze ciu miesi cach mojego +ycia zacz em powoli odzyskiwa rado
oraz dzieci&c beztrosk&. Kto jednak uwa+nie spojrza w moje oczy, to móg ujrze w nich cie1 smutku i
przebytego cierpienia...

Rozdzia drugi
Po powrocie ze szpitala zacz em nauk& w drugiej klasie szko y podstawowej. Budynek szkolny mie ci
si& obok mojego domu. By to du+y pi&trowy gmach z czerwonej ceg y, do którego ucz&szcza y dzieci z
okolicznych wiosek. By y tu tylko trzy klasy, od czwartej klasy dzieci doje+d+a y do szko y w Brodnicy –
wioski oddalonej o 4 km od Gabna.
Moja klasa liczy a sobie 7 uczniów (wliczaj c równie+ mnie). Gdy nauczycielka, pani Bogumi a (by a
równie+ dyrektorem szko y), wprowadzi a mnie po raz pierwszy do klasy, zapad a cisza, a wszyscy z
ciekawo ci mnie obserwowali.
- Dzieci – powiedzia a pani Bogumi a – przedstawiam wam Tomka, waszego nowego koleg&. Jest
chory, przyszed do nas prosto ze szpitala, gdzie przebywa bardzo d ugo. Mam nadziej&, +e
zaprzyjaAnicie si& z nim.
Po wyj ciu nauczycielki dzieci&ca ciekawo przezwyci&+y a nie mia o i dzieciaki zebra y si& przy
mnie wypytuj c o moj chorob&, o pobyt w szpitalu i w ogóle o wszystko. Z pocz tku nie chcia y mi
uwierzy , +e sp&dzi em poza domem dwa lata, ale gdy na jednej z lekcji nauczycielka poprosi a abym
opowiedzia swoje prze+ycia ze szpitala, to przekona y si& +e mówi em prawd&.
Z pocz tku obawia em si&, +e z powodu mojej choroby dzieci mnie nie zaakceptuj lub b&d wy miewa
si& ze mnie, jednak przekona em si&, +e traktuj mnie zupe nie normalnie i nie zwracaj uwagi na fakt, i+
moja sylwetka jest nieruchoma, a r&ce nienaturalnie wykr&cone.
Maciek, Zbyszek, mój imiennik Tomek oraz pozosta e dzieci szybko mnie zaakceptowa y jako nowego
koleg& i nigdy nie spotka y mnie +adne przykro ci z ich strony z powodu mojej odmienno ci. Podczas
wspólnych zabaw musia em jedynie uwa+a aby si& nie przewróci (poniewa+ maj c usztywnione
ramiona nie mog em zamortyzowa upadku), lecz dzieci same uwa+a y, aby mnie przypadkiem nie
potr ci zbyt mocno.
Nauka zawsze przychodzi a mi bardzo atwo. Nawet gdy uko1czy em trzeci klas& i zacz em ucz&szcza
do szko y w Brodnicy, to nigdy nie mia em wi&kszych problemów z przyswojeniem nowego (a co za tym
idzie – o wiele trudniejszego) materia u. Uczy em si& tak dobrze, +e w pi tej klasie dyrektor szko y
powiedzia , +e gdybym zechcia to móg bym zaliczy dwie klasy w ci gu jednego roku. Lecz ja nigdy nie
by em kujonem i nie mia em najmniejszego zamiaru m&czy si&, aby szko & sko1czy troch& wcze niej
ni+ inni uczniowie.
Problem by innej natury. W szkole w Gabnie by o maksymalnie dwudziestu uczniów, natomiast szko a w
Brodnicy obejmowa a swym zasi&giem wi&kszy obszar i uczniów ucz&szcza o do niej kilkakrotnie wi&cej.
Nauczyciele obawiali si&, +e dzieci nie b&d na mnie uwa+a , a nawet mog yby specjalnie zrobi mi jak
krzywd&, wi&c postanowiono, +e b&d& mia nauczanie indywidualne w domu. Trzy razy w tygodniu
przyje+d+ali do mnie nauczyciele na lekcje, a do szko y jeAdzi em tylko na rozpocz&cie roku szkolnego
oraz po odbiór wiadectwa i ewentualnie na jakie szkolne uroczysto ci.
Nauczycieli mia em wspania ych. Pan Maciej, nauczyciel m.in. matematyki, by dla mnie bardziej jak
przyjaciel ni+ nauczyciel. Wielokrotnie zdarza o si&, +e zamiast prowadzi ze mn lekcje, uczy mnie gry
w szachy. Gdy przychodzi do mnie, szachownica czeka a ju+ na stole roz o+ona, a gdy znudzi y nam si&
szachy, to dla odmiany grali my w warcaby lub Monopol. Lecz mimo takiego „rozrywkowego” podej cia
do nauki bez problemów przerabiali my materia szkolny.
Równie+ pani Magda, ucz ca mnie j&zyka polskiego oraz innych przedmiotów humanistycznych, mia a
niezwyk osobowo . Roztacza a wokó siebie atmosfer& dobroci i w a ciwie nigdy nie potrafi em jej
niczego odmówi . Nawet gdy robi a niezapowiedziany sprawdzian, to nie marudzi em jak inni uczniowie,
tylko by em zadowolony, +e chce sprawdzi rezultaty swojego nauczania i poziom mojej wiedzy.
T&skni em bardzo za swoimi rówie nikami, brakowa o mi tej wspania ej atmosfery kole+e1stwa, która
panowa a w szkole w Gabnie, lecz doskonale rozumia em, +e z powodu mojej choroby nie mog& uczy
si& z innymi dzie mi.
Najprawdopodobniej ta izolacja od rówie ników sprawia a, +e zacz em czu si& kim „gorszym”. By em
bardzo nie mia ym dzieckiem, a ten brak kontaktu z innymi dzie mi powodowa , +e sta em si&
ca kowitym odludkiem. Nie spotyka o mnie zreszt nic dobrego od innych: szyderstwa, miechy,
wyzwiska – tylko dzieci mog by tak okrutne wobec kogo , kto w jakimkolwiek stopniu ró+ni si& od
nich. Dlatego te+ wi&kszo wolnego czasu sp&dza em w domu czytaj c ksi +ki (które zawsze

uwielbia em). Moja fantazja przenosi a mnie w dalekie kraje, gdzie razem z bohaterami powie ci
prze+ywa em fantastyczne przygody. I w a nie czytaj c ksi +ki czu em si& poniek d... wolny.
Tak by o przez ca y czas. Moi koledzy umawiali si& na pierwsze randki z dziewczynami, chodzili na
dyskoteki, a ja b&d c osob „inn ” +y em niejako na uboczu. Bo i +adna dziewczyna nie chcia a umówi
si& z inwalid . Móg bym by dobrym kandydatem na koleg& lub przyjaciela, lecz ch opakiem –
wykluczone.
Zreszt ja nie szuka em towarzystwa innych. Zamiast przesiadywa jak wszyscy w ha a liwych
dyskotekach wola em sobie z moim ukochanym pieskiem i na spacer do lasu.
A by o tam cudownie. Z dala od ha asu cywilizacji, sam na sam z przyrod , szed em sobie le n drog
wdychaj c wie+e powietrze, które smakowa o wybornie (tylko cz owiek wychowany na wsi lub w lesie
wie jak wspaniale smakuje poranne powietrze jeszcze nie rozgrzane od s o1ca i z odrobin wilgoci od
rosy). S oneczko rozgrzewa o +ywic& na sosnach przesycaj c powietrze takimi zapachami, +e a+ kr&ci o
w nosie. Czasem przez drog& przebieg a sarna lub jele1, spotyka em równie+ zaj ce i lisy (podczas
jednego ze spacerów pomyli em nawet mojego pieska z lisem), w oddali by o s ycha stukanie dzi&cio a –
prawdziwa sielanka. Na dodatek las mnie karmi . Latem chodzi em na jagody i poziomki, a jesieni na
grzyby i owoce czeremchy (którymi zajada em si& ze smakiem). Wielokrotnie my la em, +eby
zamieszka w nim (cho na kilka dni), ale ba bym si& by w lesie sam w nocy...
Natomiast moja tajemnicza choroba (o której lekarze nadal nic nie wiedzieli) chwilowo si& zatrzyma a.
Tak jak przyszed em ze szpitala w wieku o miu lat z usztywnionymi ramionami (których nie mog em
podnie do góry), tak przez nast&pne kilka lat stan mojego zdrowia nie ulega +adnym zasadniczym
zmianom. Miewa em czasami bóle mi& ni, lecz nie by y one zbyt gwa towne, wi&c przypisywa em je
zmianom pogodowym. Dopiero gdy wkroczy em w wiek nastoletni, to choroba zacz& a coraz bardziej si&
nasila .
Pierwszy gwa towny atak FOP mia em po uko1czeniu dwunastego roku +ycia. K ad c si& do ó+ka
wieczorem, nawet w naj mielszych marzeniach nie przypuszcza em, +e nast&pny dzie1 zmieni si& dla
mnie w koszmar.
Rano obudzi em si& jak zwykle, czu em jedynie takie dziwne zdr&twienie w ca ym ciele. Dopiero przy
niadaniu spostrzeg em, +e poruszanie szcz&k sprawia mi okropny ból. Moja choroba w ci gu zaledwie
dwunastu godzin b yskawicznie zaatakowa a +uchw& i unieruchomi a j na dobre. Mog em otworzy usta
na maksymalnie pó centymetra, lecz ruszanie szcz&k przeszywa o moje cia o falami niewyobra+alnego
cierpienia. Nie wiedzia em co si& ze mn dzieje. Cieniutki, nieomal przezroczysty plasterek +ó tego sera
jad em w wielkiej m&ce ponad godzin&, a ka+de ugryzienie wyciska o mi z oczu zy bólu. Oprócz p ynów
by to jedyny mój posi ek tego dnia. Bardzo tego dnia cierpia em, dopiero porcja silnych tabletek
przeciwbólowych przynios a mi chwilow ulg&. Po kilku dniach ból powoli ust pi , ale nie mog c ju+
otworzy szeroko ust, ka+dy posi ek musia em je rozdrobniony.
Moja rodzina próbowa a oczywi cie walczy z chorob , czy+ jednak mo+na wygra walk& z wrogiem, o
którym nic nie wiadomo?
JeAdzi em po ró+nych zielarzach, „cudotwórcach” i kr&garzach, jednak +aden z nich nie by w stanie mi
pomóc. Tracili my tylko czas oraz pieni dze. ZjeAdzi em ca Wielkopolsk& w poszukiwaniu kogo , kto
móg by mi pomóc, lecz rezultaty leczenia by y mizerne. Nawet ów s awny „cudotwórca” Harris nie by w
stanie poprawi stanu mojego zdrowia, równie+ spotkanie z rosyjskim uzdrowicielem Kaszpirowskim nie
przynios o +adnego pozytywnego rezultatu.
Powoli ju+ traci em nadziej&, +e b&d& jeszcze zdrowy, gdy od znajomych us ysza em o pewnym
znakomitym lekarzu z Leszna. Cz owiek ten, maj c w sobie pot&+ne biopr dy, wyleczy swojego syna,
który porusza si& na wózku inwalidzkim. Jego doskona a opinia natchn& a mnie my l , aby wybra si&
do niego z wizyt . Ów bioenergoterapeuta „przebada ” mnie swoimi biopr dami i rzek do mojej mamy:
- Niestety, choroba Pani syna jest ju+ zbyt zaawansowana, abym móg go z niej wyleczy . Mog&
jedynie spowolni jej dzia anie, chocia+ b&dziemy jeszcze próbowali z ni walczy . Gdyby
Tomek trafi do mnie wcze niej, to niewykluczone, +e uleczy bym go ca kowicie.
Gdy mama wyci ga a portfel, aby zap aci za wizyt&, lekarz powiedzia :
- Prosz& schowa te pieni dze, umówimy si& tak, +e je li pomog& Pani synowi, to zaprosi mnie Pani
na dobry koniak.

Przez nast&pne trzy lata jeAdzi em z mam co miesi c na wizyt& do Leszna. I rzeczywi cie – choroba
stan& a w miejscu. Lecz poniewa+ te dojazdy by y dla nas troch& kosztowne (najpierw samochodem 10
kilometrów do stacji kolejowej, a nast&pnie poci giem do Leszna), mama uzna a, +e nie ma sensu jeAdzi
na dalsze zabiegi. By mo+e to by b d z mojej strony, gdy+ po zrezygnowaniu z tych zabiegów moje
zdrowie stopniowo znów zacz& o si& pogarsza .
Mama oczywi cie nie zrezygnowa a tak do ko1ca z walki o mnie. Wci + jeAdzili my po ró+nych
lekarzach, próbowa a nadal znaleA kogo , kto by mi pomóg , lecz robi a to ju+ raczej z nawyku ni+
przekonania. Po dziewi&ciu latach moja choroba wygra a w walce z wiar mamy w moje uzdrowienie...

Rozdzia trzeci
Szko & podstawow ko1czy em z prawdziwym +alem. Wiedzia em, +e wraz ze wiadectwem uko1czenia
ósmej klasy ko1czy si& pewna cz& mojego +ycia – dzieci1stwo, a zaczyna dojrzewanie i powolne
zmierzanie ku doros o ci. Ze smutkiem jecha em na uroczysto rozdania wiadectw, gdy+ mia a ona by
ostatni , w której uczestniczy em. Rozpocz& o si& wr&czanie wyró+nie1 ksi +kowych dla najlepszych
uczniów. Stoj c na placu apelowym z wszystkimi zastanawia em si& gdzie los zastanie mnie za rok. Z
rozmy la1 wyrwa mnie g os jednego z nauczycieli:
- Za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie wyró+nienie otrzymuje ucze1 klasy ósmej –
Tomasz Przybysz.
Podchodz c po odbiór nagrody westchn em w duszy: „Oto ostatni raz otrzymuj pami tkow ksi k ”
(gdy+ co roku by em wyró+niany ksi +kami za dobre wyniki w nauce).
Po kilkunastu minutach rozeszli my si& do swoich klas. W mojej klasie pocz tkowo by o do gwarno
(gdy+ opowiadali my sobie co b&dziemy robi przez wakacje), lecz gdy otworzy y si& drzwi i wesz a
nasza wychowawczyni, w klasie zrobi o si& cicho jak makiem zasia .
Pani Maria by a moj wychowawczyni od czwartej klasy (odk d zacz em chodzi do szko y w
Brodnicy). Przez te wszystkie lata by a najlepsz wychowawczyni , z jak kiedykolwiek si& zetkn em.
Cho by a wymagaj c nauczycielk , to wszyscy j kochali my. Traktowali my j jak matk&, a ona nas
jak swoje dzieci.
Wesz a do klasy, stan& a przy biurku i popatrzy a na nas z mi o ci w oczach. To jej spojrzenie mia o w
sobie wiele ciep a, gdy+ po raz ostatni spotykali my si& wszyscy razem – „matka” i jej „dzieci”.
Zacz& o si& wydawanie wiadectw. Ku naszemu zaskoczeniu nikt z klasy nie zosta na drugi rok (cho
by o kilku takich „niepewnych swojego losu”). Jeszcze raz okaza o si&, +e pani Maria ma wielkie serce,
gdy+ nikomu nie chcia a robi przykro ci i ca a klasa otrzyma a wiadectwa uko1czenia szko y
podstawowej.
Gdy podchodzili my do pani Marii po odbiór wiadectwa, to ka+dy wr&cza jej kwiaty, otrzymywa
wiadectwo i kilka mi ych s ów. Przysz a i moja kolej. Stan em przed ni , otrzyma em wiadectwo,
wr&czy em jej kwiaty i spojrzeli my sobie w oczy. Powiedzia a wówczas do mnie nast&puj ce s owa:
„Id# przez ycie z otwartym sercem, a ka dy cz owiek na Tw mi o tak e odpowie mi o ci .”
Nasza klasa by a ostatni , któr si& opiekowa a. Wkrótce przesz a na emerytur&, lecz na zawsze
pozostali my w jej sercu jako ukochane „dzieci”.
Po otrzymaniu wiadectwa uko1czenia szko y podstawowej nie wiedzia em co dalej ze sob zrobi .
Chcia em si& dalej kszta ci , ale ze wzgl&du na moj chorob& wiele szkó po prostu odmówi o przyj&cia
mnie (mo+e bali si&, +e moja choroba jest zaraAliwa?). Szko a z internatem te+ raczej nie wchodzi a w
gr&.
W ko1cu uda o mi si& podj nauk& w liceum wieczorowym. By o to II Liceum Ogólnokszta c ce dla
pracuj cych mieszcz ce si& w Poznaniu na ul. Krakowskiej. JeAdzi em na lekcje dwa razy w miesi cu – w
sobot& i w niedziel&.
W soboty nauka zaczyna a si& o godz. 14, a ja z powodu kiepskich po cze1 autobusowych w weekendy
jecha em autobusem o 9.30, godzin& póAniej by em w Poznaniu i do godz. 14 czeka em pod szko lub
zwiedza em sobie miasto. Ko1czyli my lekcje o 19.30 i musia em szybko znaleA si& na dworcu PKS,
aby zd +y na autobus o 20.15. Do domu dociera em zm&czony o godz. 21.20.
W niedziel& mia em jeszcze lepiej. Nauka zaczyna a si& o 8.15, wi&c musia em wstawa o 5.30, aby
godzin& póAniej zd +y na poci g w pobliskim miasteczku. Po lekcjach (oko o 14.30) biegiem na autobus
i mniej wi&cej o 16.20 by em ju+ w domu.
Nauka w liceum by a jednak kra1cowo odmienna od tej, jak mia em w domu. Nauczyciele byli wiecznie
zaj&ci, lekcje by y przerabiane w po piechu (czytane by y tylko najwa+niejsze zagadnienia, reszt& „prosz
sobie opracowa w domu samodzielnie”), a wyk ady by y dyktowane w tak szalonym tempie, +e na
pocz tku nad +a em zapisywa tylko jedn trzeci dyktowanego materia u. Na przerwach zamiast sobie
odpoczywa , po piesznie uzupe nia em brakuj ce notatki. PóAniej doszed em do wprawy w pisaniu, lecz
cz&sto jeszcze po ka+dej lekcji traci em czucie w nadgarstku od machania d ugopisem.

Najgorsze jednak by o to, +e co semestr klasa si& zmienia a. Ledwie wszyscy si& poznali, z+yli ze sob ,
nawi za y si& przyjaAnie i sympatie, a tu egzaminy semestralne „odfiltrowa y” tych najs abszych i trzeba
by o si& z nimi po+egna . Na ich miejsce przychodzili nowi i przez kolejny semestr by o tak samo.
Na domiar z ego poziom nauki w liceum by strasznie wysoki. Materia by tak trudny, +e z ledwo ci
mog em go zrozumie . A tu nie by o tak jak w podstawówce – tutaj rzucili ci& na g &bok wod& i radA
sobie sam, nikt ci niczego nie wyt umaczy, do wszystkiego powiniene doj sam. Je li nie potrafisz, to
nie nadajesz si& do nauki w naszym liceum i jak najszybciej zrezygnuj.
Przez pierwszy rok jako dawa em sobie rad&, mimo i+ mia em wiele problemów z przyswojeniem i
zrozumieniem materia u. Lecz w drugiej klasie wielu rzeczy nie potrafi em si& nauczy i w rezultacie na
pocz tku 1992 roku egzamin semestralny „odfiltrowa ” równie+ i mnie.
Z pocz tku rodzice byli na mnie w ciekli (przez kilka dni mia em absolutny szlaban na wyj cie z domu),
ale w ko1cu zrozumieli, +e taki system nauczania by dla mnie zbyt trudny. Poniewa+ do ko1ca roku
szkolnego zosta o troch& czasu (to by pocz tek lutego), wi&c postanowi em odpocz sobie od wszelkich
stresów zwi zanych z nauk i zastanowi si& co dalej mam zrobi w sprawie dalszego kszta cenia si&.
Mama poprzez tutejszy O rodek Opieki Spo ecznej za atwi a mi wyjazd na kolonie. Mia em przez dwa
lipcowe tygodnie go ci w O rodku Wczasowo-Wypoczynkowym w W growcu, a moj „rodzin ” na ten
czas mia o by Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” z Poznania.
Jecha em na te kolonie z pewn nie mia o ci i lekk obaw , gdy+ to mia by mój pierwszy samodzielny
pobyt poza domem. Mimo i+ mia em ju+ osiemna cie lat, to jeszcze nigdy nie by em na +adnych
koloniach. Lecz pomy la em sobie wtedy, +e przecie+ nie mog& by takim maminsynkiem, który
wiecznie potrzebuje opieki, w ko1cu „do odwa+nych wiat nale+y”. Po tej my li miejsce obawy w mojej
wiadomo ci zaj& a rado i ciekawo .
A w O rodku czeka a na mnie niespodzianka. Okaza o si&, +e prezes „Startu” mieszka niegdy w
Mosinie – ma ym miasteczku po o+onym ko o Gabna – i ten fakt bardzo nas zbli+y do siebie. Mieli my
wspólnych znajomych i mo+na powiedzie , +e byli my niejako „s siadami przez miedz&”.
Stosunki na kolonii by y wspania e. Nie czu o si& takiej typowo kolonijnej atmosfery, wszyscy traktowani
byli bardziej jak cz onkowie rodziny ni+ koloni ci. Dzieci zachowywa y si& uprzejmie wobec innych,
pomaga y sobie nawzajem, opiekunowie równie+ stwarzali t& rodzinn atmosfer& (w ko1cu przez dwa
tygodnie musieli wszystkim dzieciom zast pi rodziców), a na dodatek razem z nami by a jeszcze
pi& dziesi&cioosobowa grupa osób niepe nosprawnych ze Szwecji. Poniewa+ nie znali oni j&zyka
polskiego, wi&c co niektórzy z polskiej grupy mieli okazj& przetestowa swoj znajomo j&zyka
angielskiego.
Chocia+ moja grupa by a najm odsza (poza mn wszystkie dzieci by y 6-10 letnie), to jednak w ogóle nie
odczuwa em ró+nicy wieku. Nasza opiekunka, pani Nina, potrafi a nam tak doskonale zorganizowa czas,
+e wszyscy wietnie si& bawili. Gry i zabawy na wie+ym powietrzu (gdy+ pogoda ca y czas nam
dopisywa a), wspólne k piele w jeziorze, rado panuj ca wsz&dzie – czu em si& na tych koloniach
znakomicie i wszystkimi zmys ami ch on em to, co zabra a mi izolacja od rówie ników podczas
indywidualnego nauczania w domu.
Czas na koloniach mieli my tak wspaniale zorganizowany, +e nie by o mowy o nudzie. Po raz pierwszy
mia em okazj& jecha kolejk w skotorow do Biskupina. Sama osada nie zrobi a na mnie du+ego
wra+enia. Spodziewa em si& zupe nie czego innego. A tu zwyk a drewniana brama, do której prowadzi a
droga z drewnianych belek, przy bramie troch& pali wbitych w dno jeziora. Dopiero za bram stan em
zaskoczony widokiem niskich drewnianych chat. Przewodnik wprowadzi nas do jednej z nich. Niektórzy
mieli troch& problemów z wej ciem, gdy+ otwór wej ciowy by bardzo niski, a dodatkowo by jeszcze
wysoki próg. W rodku chata przypomina a raczej wiejsk szop&, ni+ dom mieszkalny. Na rodku by o
palenisko, z jednej strony legowiska do spania, z drugiej strony miejsce gdzie by y trzymane zwierz&ta,
po drabinie wchodzi o si& na male1ki stryszek – w takich warunkach +yli ludzie 2500 lat temu.
Wracali my inn tras . Mogli my obejrze sobie hodowl& koników polskich, piec do wypalania cegie , a
na ko1cu naszej wizyty w Biskupinie zwiedzali my muzeum, gdzie by y wystawione eksponaty
wykopane przez archeologów. By y to przewa+nie szcz tki broni i ozdób, naczynia gliniane, fragment
drewnianej odzi... Chodz c mi&dzy eksponatami pomy la em sobie, +e nikt tego nie pilnuje, wi&c atwo
by oby zabra sobie jaki drobiazg na pami tk&. Lecz sko1czyli my zwiedzanie i pokusa zabrania sobie
pami tki min& a.

W drodze powrotnej zatrzymali my si& jeszcze w Gninie chc c zobaczy s ynne muzeum kolejki
w skotorowej. Weszli my do poci gu, w którym by a urz dzona wystawa. W szklanych gablotach
wystawione by y ró+ne kolejowe dokumenty, stare bilety, s u+bowe lampy naftowe, a tak+e kompletne
mundury kolejarzy.
W budynku stacji kolejowej czas zatrzyma si& w miejscu chyba na pocz tku lat trzydziestych. Ma a
poczekalnia ogrzewana piecem kaflowym, kasa, w której oprócz biletów mo+na by o kupi tak+e modele
samolotów do sk adania oraz puzzle. Wszystko tu wygl da o jak na starych filmach i wchodz c do
pomieszczenia cz owiek mia wra+enie, +e cofn si& w czasie o kilkadziesi t lat.
Oprócz wycieczki do Biskupina mieli my jeszcze inne atrakcje. Pewnego dnia wychowawcy
zorganizowali nam rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze. Jedna runda trwa a oko o pó torej godziny.
Stateczek by ma y, jednocze nie mog o si& na nim pomie ci nie wi&cej ni+ 10 osób. Poniewa+ by
straszny upa , ja nie zabra em z domu +adnej czapki przeciws onecznej, wi&c pani Nina poprosi a
kapitana statku, abym móg przebywa w sterówce. Kabina by a tak niewielka, +e z trudem mie cili my
si& tam we troje – ja, kapitan i jego pomocnik.
Wyruszyli my w rejs. Z pocz tku by em troch& onie mielony, ale gdy kapitan zacz opowiada o swoich
dotychczasowych rejsach, o przygodach z k usownikami, to szybko si& z nim oswoi em. Da mi swoj
czapk& kapita1sk , a po chwili, widz c +e rozgl dam si& z ciekawo ci po wszystkich przyrz dach
nawigacyjnych, zapyta :
- Chcia by troch& posterowa statkiem?
Czy chcia em? Pytanie! Jasne, +e chcia em.
Kapitan zrobi mi miejsce za sterem i tak oto przez kilkana cie minut mog em poczu si& prawdziwym
„wilkiem morskim”. Kapitan chyba mnie polubi , bo nagle zebra o mu si& na psikusy.
- Chwy ko o sterowe i zakr& nim w lewo i prawo – nakaza mi w pewnej chwili.
Zrobi em jak mi powiedzia i statkiem mocno zako ysa o. Z ty u na pok adzie rozleg y si& piski
przestraszonych dzieci, a kapitan u miechn si& do mnie obuzersko.
P yn&li my dalej. Zrobili my ponad dwie trzecie drogi i nasz rejs powoli zbli+a si& do ko1ca. Kapitan
wzi ode mnie ko o sterowe i przybi statkiem do pomostu. Odda em mu czapk&, podzi&kowa em za rejs
i to by koniec wodnej przygody.
Równie dobrze bawi em si& podczas wyst&pów iluzjonisty, pana Macieja. Zosta on specjalnie
zaproszony przez „Start” na nasz koloni& i umila nam czas pokazuj c magiczne sztuczki. Pokazywa
nam sztuczki z kartami, z przecinaniem sznura, który po chwili „sklei ” w magiczny sposób (jednak+e po
dok adnym obejrzeniu sznura odgad em na czym polega a ta sztuczka), z magiczn ró+d+k i wiele
innych.
Mieli my tak+e spotkania z pras i telewizj . Przyjecha a do nas dziennikarka z pewnego
ogólnopolskiego miesi&cznika. Zrobi a kilka wywiadów z dzie mi (ja tak+e zosta em uznany przez ni za
ciekawy materia na artyku ), z wychowawcami, porobi a mnóstwo zdj& i obieca a nam, +e artyku o
naszej kolonii uka+e si& w jednym z jesiennych numerów miesi&cznika.
Natomiast telewizja przyjecha a z Poznania (to byli reporterzy z pozna1skiego oddzia u TVP).
Przyjechali, pokr&cili si& po ca ym O rodku, nakr&cili materia filmowy i dwa dni póAniej mogli my
zobaczy nasz koloni& w telewizji.
Pewnego dnia zosta em bardzo mile zaskoczony. Podczas porannego apelu prezes „Startu”, pan Edward,
wywo a mnie na rodek placu apelowego i powiedzia :
- Mianuj& kolonist& Tomasza Przybysza na stanowisko dzwonnika kolonijnego.
To by o dla mnie prawdziwym szokiem i w pierwszej chwili nie wiedzia em co mam robi . Nie
spodziewa em si&, +e spotka mnie takie wyró+nienie.
Funkcja dzwonnika by a bardzo zaszczytna. Do jego obowi zków nale+a o poranne budzenie ca ej
kolonii oraz oznajmianie pory posi ków. I oto nie wiedzie dlaczego, ja otrzyma em t& funkcj&.
Rano wstawa em wcze niej od innych, zawiesza em dzwon na stojaku stoj cym na placu apelowym i jego
dAwi&cznym tonem oznajmia em, +e oto nadszed czas pobudki. W mi&dzyczasie dy+urny chodzi
pomi&dzy domkami i budzi piochów r&cznym dzwonkiem (takim szkolnym). Po porannej toalecie i
krótkich wiczeniach dzwoni em na niadanie. Kolejnym moim obowi zkiem by o oznajmienie pory
obiadu, a pod wieczór dzwoni em na kolacj&. Ze swoich obowi zków wywi zywa em si& równie+
podczas porannych i wieczornych apeli oraz niespodziewanych zbiórek. Po moim ostatnim dzwonieniu

zabiera em dzwon do swojego pokoju (poniewa+ zdarza y si& ju+ wcze niej przypadki kradzie+y takich
dzwonów) i nast&pnego dnia wszystko zaczyna o si& na nowo.
Powrót do domu przyj em z wyraAnym +alem. Na kolonii by o tak wspaniale, +e z prawdziw niech&ci
powraca em do szarej rzeczywisto ci. Lecz obieca em prezesowi, +e wkrótce wpadn& do „Startu” w
odwiedziny. Swoj obietnic& zrealizowa em po kilkunastu dniach; po wej ciu do siedziby Stowarzyszenia
zaskoczy o mnie bardzo ciep e przyj&cie. Pan Edward u ciska mnie jak w asnego syna, a inni
pracownicy równie+ przywitali mnie bardzo serdecznie. Odt d go ci em w „Starcie” bardzo cz&sto, gdy+
bardzo lubi em przebywa w ród tak +yczliwych mi osób.

Rozdzia czwarty
Pewnego razu umówi em si& z panem Edwardem na spotkanie w hotelu „Merkury” w Poznaniu.
Opowiada em mu kiedy o moich niepowodzeniach w liceum i prezes powiedzia wtedy, +e pomo+e mi w
dalszym kszta ceniu si&. W hotelu mia mi wr&czy dokumenty dotycz ce nauki w Centrum Kszta cenia i
Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie-Jeziornej pod Warszaw , gdzie mia bym si& uczy w liceum
ekonomicznym, a po sko1czeniu szko y podj bym prac& w „Starcie” jako ksi&gowy.
Na spotkanie przyszed em pó godziny przed czasem, prezesa jeszcze nie by o. Gdy jego nieobecno
przed u+a a si& niepokoj co, przysz a mi do g owy pewna my l: podszed em do recepcji i uprzejmie
spyta em recepcjonistk&:
- Przepraszam bardzo, czy nikt nie zostawi tu wiadomo ci na nazwisko Tomasz Przybysz?
Panienka by a dla mnie bardzo mi a, ale niestety, +adnej informacji nie by o.
Pomy la em, aby przej si& do „Startu” (oko o 500 metrów od hotelu) i zobaczy czy prezes jeszcze jest.
Niestety, w „Starcie” nikogo ju+ nie by o. Wróci em zziajany do hotelu i nie maj c ju+ si d u+ej chodzi
w tym upale poszed em usi
sobie do baru. Usiad em w wygodnym fotelu i zastanawia em si& co mam
robi dalej. By em ju+ gotowy i na autobus, gdy skierowa em wzrok na osob& drzemi c w fotelu i
rozpozna em w niej... pana Edwarda. Obudzi em go i zacz&li my rozmawia o szkole w Konstancinie.
Otrzyma em dokumenty potrzebne do starania si& o podj&cie nauki w owym liceum, dosta em równie+
ulotki opisuj ce t& szko & i mia em kilka tygodni na podj&cie decyzji co do wyjazdu do Konstancina.
Poniewa+ prezes by jeszcze z kim umówiony, wi&c nie przed u+ali my naszej rozmowy i powoli
szykowa em si& do wyj cia. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu przy hotelowej recepcji spotka em
jednego ze Szwedów, który by na naszej kolonii we W growcu. Przywitali my si& serdecznie, chwil&
rozmawiali my takim amanym, polsko-angielskim j&zykiem, ale ja ju+ naprawd& musia em i , gdy+
mia em za kilkana cie minut autobus do domu.
Decyzj& o wyjeAdzie do liceum do Konstancina podj em jeszcze tego samego dnia. Mia em troch&
biegania z za atwianiem bada1 lekarskich, z wywiadem rodowiskowym z O rodka Opieki Spo ecznej,
lecz najwi&ksza niespodzianka czeka a mnie u okulisty. Po badaniu lekarka stwierdzi a, +e
bezwarunkowo musz& nosi okulary. Pojecha em ze skierowaniem do optyka, tam komputerowo zbadano
mi wzrok i zrobiono okulary.
Gdy je za o+y em pierwszy raz, to czu em si& jakbym by pijany. Widzia em ostro, ale obraz by tak lekko
„zniekszta cony”, wszystko by o bli+sze ni+ w rzeczywisto ci. Id c ulic kilkakrotnie o ma y w os nie
przewróci em si& schodz c z chodnika (gdy+ kraw&+nik by zupe nie gdzie indziej). Pomy la em sobie
wtedy, +e „co jak co, ale chyba si nie przyzwyczaj do tych okularów”.
Pan Edward obieca , +e za atwi mi przyj&cie do liceum bez egzaminów. W po owie sierpnia
dowiedzia em si&, +e ju+ wszystko za atwi i zosta em przyj&ty. Natomiast ja wola em si& upewni i
zadzwoni em do sekretariatu z pytaniem czy moje nazwisko figuruje na li cie osób przyj&tych. W
odpowiedzi us ysza em, +e... nie zosta em przyj&ty, gdy+ mojego nazwiska nie maj . Powiedzia em, +e to
wszystko by o za atwiane z samym dyrektorem Centrum, ale odpowiedzieli mi, +e dyrektor wyjecha na
urlop, a oni nic nie wiedz .
Zadzwoni em z kolei do prezesa i powiedzia em mu czego si& dowiedzia em. On na to, +e wszystko
wyja ni.
Tymczasem mija y dni i tygodnie. Pod koniec wrze nia otrzyma em przesy k& zawieraj c moje
dokumenty z adnotacj : „Z powodu nie podj&cia nauki w liceum odsy amy Pa1skie dokumenty...”. Na
szcz& cie pan Edward uspokoi mnie, +e wszystko jest ju+ za atwione.
Troch& to trwa o, ale wreszcie na pocz tku grudnia wyjecha em do Konstancina. Jecha em poci giem pod
eskort rodziców. Podró+ min& a mi zwyczajnie, by em tylko lekko podekscytowany i odrobin&
zdenerwowany (w ko1cu pierwszy raz mia em mieszka w internacie).
Na Dworcu Centralnym zobaczy em urz dzenie, które troch& mnie zaskoczy o – ruchome schody.
Dotychczas widywa em je tylko w telewizji. Wchodz c na nie pope ni em drobny b d: nie postawi em
nóg na jednym stopniu, tylko stan em jedn nog na jednym, a drug na innym stopniu. Schody zacz& y
podje+d+a w gór& i zrobi y si& naraz bardzo strome. Straci em równowag& i nie maj c czego si& z apa
(gdy+ por&cz równie+ mi „odjecha a”) przewróci em si& na plecy. Na szcz& cie mama jecha a za mn ,
natychmiast zatrzyma a schody, pomog a mi wsta i podtrzymuj c mnie wjecha a ze mn na gór&.

Najbardziej zabola a mnie wtedy znieczulica innych ludzi. Zebrali si& wokó mnie t umnie, lecz zamiast
mi pomóc gapili si& tylko jak na jakiego dziwaka. Tylko pewien m ody cz owiek okaza troch& serca i
pomóg mojej mamie podnie mnie.
Warszawa okaza a si& dla mnie koszmarnym miastem. Owszem, by em ju+ w du+ych miastach (jak np.
Pozna1, Katowice), ale to miasto przedstawia o sob „piek o”. Wszechobecny t ok na chodnikach,
pojazdów co niemiara, okropny ha as i zanieczyszczone powietrze – nie, Warszawa zdecydowanie nie
nale+a a do miejsc, które chcia bym cz& ciej odwiedza .
Dopiero gdy doje+d+ali my do Konstancina, to moje samopoczucie zacz& o stopniowo ulega poprawie.
Tutaj ruch samochodowy by mniejszy, wko o by o mnóstwo zieleni – Konstancin bardziej przypomina
cywilizowane spokojne miejsce.
Szko a by a bardzo du+a. Budynek by w kszta cie litery „E”, do której kto doczepi dodatkow „nó+k&”.
Wszystko oczywi cie mie ci o si& na parterze i by o doskonale dostosowane do potrzeb osób
niepe nosprawnych (tak+e tych, którzy poruszali si& na wózkach inwalidzkich). Drzwi wej ciowe by y na
fotokomórk& (otwiera y si& samoczynnie), w toaletach by y zainstalowane uchwyty, pokoje równie+
mog y by zamieszkane przez chorych na wózkach.
Zaraz przy drzwiach wej ciowych znajdowa a si& recepcja, póAniej by y pomieszczenia biurowe oraz
pracownie komputerowe. Dalej sto ówka oraz ma y kiosk spo+ywczo-przemys owy. To by a pierwsza
„nó+ka” litery „E”. W drugiej „nó+ce” by pokój wychowawców, pokój piel&gniarek, pokoje mieszkalne
oraz biblioteka. W trzeciej pokoje mieszkalne, sale lekcyjne i pracownia komputerowa. W czwartej
równie+ pokoje mieszkalne oraz sale lekcyjne. Wszystkie „nó+ki” czy d ugi korytarz, na pocz tku
którego znajdowa si& sekretariat oraz gabinet dyrektora.
W a nie do gabinetu dyrektora trafi em na pocz tku. Musia em przecie+ przedstawi si& i wyja ni t&
sytuacj& z opóAnieniem w przyjeAdzie do szko y.
Wchodz c poczu em si& jak w gabinecie jakiego ministra. Luksusowo urz dzony pokój, ogromny stó
konferencyjny z ciemnego drewna – wszystko to sprawia o, +e czu em si& troch& skr&powany.
Dyrektor okaza si& fajnym go ciem. Rozmawiaj c z nim wyczu em, +e chyba si& polubimy. Lecz obraz
przyjemnego pobytu w O rodku prys jak ba1ka mydlana po wej ciu kierownika internatu. W
przeciwie1stwie do dyrektora ten facet ju+ na pierwszy rzut oka nie spodoba mi si&. Nie wiem dlaczego,
ale odnios em wra+enie, +e uwa+a mnie za kogo gorszego od siebie, za much&, która swoim bzykaniem
b&dzie mu przeszkadza . A gdy jeszcze zacz si& g o no zastanawia czy dam rad& nadrobi zaleg y
materia , to ju+ ca kiem „straci u mnie punkty”.
Zosta em zakwaterowany w pokoju numer 304 mieszcz cym si& w trzeciej „nó+ce” budynku. Pokój by
dwuosobowy, poprzez wspóln azienk& po czony z s siednim. Nikogo w nim nie by o.
Zacz em si& rozpakowywa , gdy wszed pewien ch opak. Stan na progu, popatrzy ze zdziwieniem na
mnie i na moje baga+e. Za nim wesz a pewna dziewczyna, która powiedzia a:
- Krzysiek, masz nowego lokatora.
On podszed do mnie, wyci gn r&k& i przedstawi si&:
- Krzysztof jestem.
- Tomek – odpowiedzia em.
Wróci em do rozpakowywania si&, a on wyszed z pokoju. Rodzice równie+ zacz&li zbiera si& na autobus
do Warszawy i zosta em sam. Ale nie na d ugo. Po godzinie Krzysiek wróci do pokoju z dwoma
ch opakami.
- Poznaj swoich nowych kumpli. To jest Piotrek, a to Grzesiek, i b&dziesz z nimi chodzi do jednej
klasy.
Chwil& rozmawiali my, a póAniej oni poszli do swoich pokojów, a ja wyci gn em si& na ó+ku, aby
odpocz po m&cz cej podró+y.
Pierwsze dni w nowej szkole by y takie „nijakie”. By em troch& onie mielony nowo ci sytuacji i faktem,
+e znajduj& si& tak daleko od domu, ale ta niepewno szybko mi przesz a. Chyba ka+dy ucze1 czu si&
podobnie w nowej szkole.
Poniewa+ przyjecha em do szko y po po udniu, by o ju+ po lekcjach, wi&c moje pierwsze spotkanie z
klas nast pi o dopiero nast&pnego dnia. Rano o godz. 7.15 mieli my niadanie, a od ósmej zaczyna y si&
lekcje. Pod sal lekcyjn by em pierwszy. Troszk& by em podenerwowany, ale nie dawa em tego pozna

po sobie. Powoli zacz&li si& schodzi pozostali uczniowie. Najpierw przysz y dwie dziewczyny (jedna na
wózku), potem jaki ch opak, znów dziewczyna, dwóch ch opaków... i klasa robi a si& coraz bardziej
gwarna.
Z pocz tku wszyscy mnie obserwowali, lecz z ka+d up ywaj c lekcj moja osoba traci a na
zainteresowaniu. Na du+ej przerwie podeszli do mnie Piotrek i Grzesiek (których pozna em poprzedniego
dnia), zacz&li my rozmawia i nie czu em si& ju+ taki wyobcowany. Przedstawili mi ka+dego ucznia i
przynajmniej wiedzia em ju+ kto jak ma na imi&.
Nauczyciele byli w porz dku. Nasza wychowawczyni, pani Anita, porusza a si& na wózku inwalidzkim,
ale robi a to z takim wdzi&kiem, +e niejedna zdrowa kobieta mog aby pozazdro ci jej gracji. Z miejsca j
polubi em. Ona równie+ okazywa a mi wiele +yczliwo ci i zrozumienia.
Pozostali nauczyciele równie+ byli ok., z jednym tylko wyj tkiem. Tym wyj tkiem by a nasza polonistka.
Nie wiem dlaczego, ale zawsze traktowa a mnie jak wroga. Nie potrafi a zapami&ta poprawnie mojego
nazwiska, wi&c zmieni a je (bez mojej zgody) na „Przyby ko”. Podobno taka odmiana by a atwiejsza dla
niej do zapami&tania. Chocia+ na pierwszym egzaminie zaskoczy em j doskona ym napisaniem dyktanda
(brakowa o w nim tylko dwóch przecinków), to jednak z ka+dym nast&pnym dniem coraz bardziej mnie
nienawidzi a. Owszem, zdarza o si&, +e by em nieprzygotowany na lekcj& (gdy+ mia em mnóstwo
materia u do nadrobienia i czasami nie mia em ju+ si wci + si& uczy ), ale to nie jest powód do
nienawi ci. Dosz o do tego, +e po kilku tygodniach wr&cz otwarcie okazywali my sobie wrogo . No ale
jak by +yczliwym dla kogo , kto pewnego dnia powiedzia mi g o no przy ca ej klasie:
- „Wracaj tam sk d przyby e , bo nie chcemy tu kogo takiego jak Ty!”.
Na szcz& cie niesmak tej wrogo ci zatar y inne osoby. Pozna em m.in. Agnieszk&, która by a
„internatow opiekunk ” naszej klasy (to by a ta dziewczyna, która przysz a razem z Krzy kiem podczas
pierwszego dnia mojego pobytu w szkole), pani psycholog (z któr nieraz odbywa em d ugie rozmowy),
pana Bogdana – w a ciciela ma ego kiosku mieszcz cego si& przy sto ówce (jego córka chodzi a do
naszej klasy), a przede wszystkim pozna em ca e mnóstwo osób mieszkaj cych w internacie. Niektórzy
nie wywarli na mnie najlepszego wra+enia, z niektórymi si& zaprzyjaAni em, ale tak ogólnie to dobrze si&
tam czu em. Chocia+ jedna rzecz by a dla mnie ci g udr&k : 90% osób mieszkaj cych w internacie
preferowa o muzyk& tzw. „ci&+k ” (heavy metal, hard rock itp.), której z kolei ja nie cierpia em i od
której powoli zacz em robi si& nerwowy.
Z Krzy kiem mieszka o mi si& znakomicie. Chocia+ on równie+ s ucha „ci&+kiej” muzyki, ale poza tym
by fajnym kumplem. Wielokrotnie le+ c w ó+kach gadali my sobie do póAnej nocy, ja mu opowiada em
o Wielkopolsce, a on mi o morzu (mieszka w Stargardzie Gda1skim).
Kiedy byli my razem w azience. On si& k pa , a ja goli em swój m odzie1czy zarost. Tak jako zgada o
nam si& o naszych chorobach. Zauwa+y em, +e Krzysiek w gruncie rzeczy wygl da zupe nie normalnie,
tylko chodzi tak troch& sztywno i do wolno. Zapyta em go wtedy:
- Krzysiek, a na co Ty w a ciwie chorujesz? Powiem Ci, +e wielokrotnie zastanawia em si& nad
tym, ale jako nie mog& zgadn . W a ciwie to nie wida po Tobie +adnej choroby.
- S ysza e o stwardnieniu rozsianym? Jest to choroba powoduj ca powolny zanik mi& ni,
nieuleczalna zreszt . Teraz jeszcze jestem w dobrym stanie, ale np. za pó roku czy za rok mog&
trafi na wózek.
- No to mo+emy poda sobie r&ce – odpowiedzia em mu. – Moja choroba te+ jest nieuleczalna, te+
powoli pogarsza moje ruchy, tylko ja mog& pr&dzej trafi na wózek. Mog& jutro si& obudzi i nie
b&d& móg wsta z ó+ka o w asnych si ach.
Nie zdawa em sobie wtedy sprawy z tego, +e te s owa za kilka miesi&cy oka+ si& prorocze.
I tak up ywa mi dzie1 za dniem, a+ powoli zbli+a a si& Wigilia. By em z rodzicami umówiony w szkole,
mieli po mnie przyjecha i z powrotem wraca mieli my razem. Lecz namówiony przez Grzegorza nie
czeka em na rodziców, tylko pojecha em z nim do Warszawy na Dworzec Centralny. Tu nasze drogi si&
rozesz y, gdy+ ja wraca em do Wielkopolski, natomiast Grzegorz jecha nad morze.
Podczas tej podró+y by em niesamowicie ob adowany. Oprócz podr&cznej aktówki z drobiazgami mia em
jeszcze du+ turystyczn torb& wype nion moimi rzeczami i ksi +kami (które ba em si& zostawi w
internacie).
Poniewa+ do przyjazdu poci gu mia em kilka godzin wolnego czasu (na Dworcu Centralnym by em
oko o godz. 13, mój poci g odje+d+a dopiero oko o 16), wi&c postanowi em sobie po azi po Dworcu.

Baga+e odda em do przechowalni (gdy+ daleko bym z nimi nie zaszed ) i ruszy em w tras&. Dworzec by
tak ogromny, +e ba em si&, i+ nie trafi& z powrotem do przechowalni po moje baga+e. Zwiedzi em
zaledwie ma y kawa ek (przy okazji kupi em mamie prezent na imieniny) i czas ju+ by i na poci g.
Do przechowalni wróci em bez wi&kszych problemów, odebra em baga+ i ruszy em na peron. Maj c w
pami&ci mój upadek z ruchomych schodów tym razem poszed em na zjazd dla wózków. Zjecha em na dó
i... utkn em w t umie. Ludzi by o mnóstwo, gdy+ tym poci giem wracali z pracy do domu okoliczni
mieszka1cy. Przeciska em si& w tej masie i zastanawia em si& jak wejd& do poci gu.
Gdy poci g podjecha , to zacz& o si& piek o. Wszyscy zacz&li si& niesamowicie t oczy przy wej ciach do
wagonów, obawia em si&, +e ludzie mnie stratuj lub zostan& na peronie, bo nie dam rady si& wcisn do
poci gu. Na szcz& cie ludzie byli do +yczliwi i uprzejmi, widz c osob& niepe nosprawn robili mi
miejsce, kto pomóg mi wsi
do wagonu i po kilku minutach postoju poci g ruszy w drog&.
Jechali my ci ni&ci jak ledzie w beczce. O tym aby znaleA miejsce siedz ce nawet nie mia em co
marzy . Stoj c na korytarzu pilnowa em tylko swojego baga+u, aby w tym cisku nie ulotni si&.
Poci g po ka+dym postoju robi si& coraz luAniejszy, ludzi by o coraz mniej i po godzinie jazdy znalaz em
w przedziale miejsce siedz ce. Usiad em sobie z przyjemno ci , gdy+ od tego stania strasznie bola y mnie
nogi. Na baga+ jeszcze nie by o miejsca w przedziale, wi&c zostawi em go na korytarzu, ale ca y czas
mia em na niego oko. A po nast&pnych kilkunastu minutach w przedziale zrobi o si& na tyle pustawo, +e
mog em ju+ go wzi z korytarza.
W poci gu by o strasznie gor co, ja by em bardzo zm&czony (na nogach by em ju+ od godz. 6 rano po
sze ciu godzinach snu), wi&c coraz bardziej zamyka y mi si& oczy. Obawia em si&, +e mog& przespa
Pozna1 i obudzi si& w Berlinie lub Pary+u (gdy+ podró+owa em poci giem Eurocity). Poniewa+ dwie
osoby jad ce razem ze mn w przedziale równie+ wysiada y w Poznaniu, wi&c poprosi em je aby
obudzi y mnie przed Poznaniem gdybym przypadkiem usn .
Po dziesi&ciu minutach spa em ju+ w najlepsze. Mogliby mnie okra ze wszystkiego, ja nawet bym nie
poczu . Obudzi em si& troch& wypocz&ty ko o Wrze ni i do samego Poznania ju+ nie spa em.
W Poznaniu mia em problem z wyj ciem z poci gu (gdy+ peron okaza si& bardzo niski i trudno mi by o
zrobi ogromny krok ze stopnia poci gu na ziemi&), na szcz& cie znów natrafi em na ludzk +yczliwo .
Baga+e pomog a mi znie na peron prze liczna Rosjanka, a w odpowiedzi na moje podzi&kowanie da a
mi ca usa w policzek i znikn& a „jak sen jaki z oty”.
Do dworca autobusowego dotar em ledwie +ywy. Obawia em si&, +e nie b&d& mia si wej do autobusu,
ale jako wykrzesa em resztki energii na ten ogromny wysi ek. Mia em do domu 45 minut jazdy i przez
ten czas zbiera em si y na ostatni odcinek trasy – z przystanku autobusowego do domu. I znów moja
szcz& liwa gwiazda mnie nie opu ci a. W autobusie spotka em s siada, który w Gabnie wzi moje baga+e
i pomóg mi zanie je do domu.
W domu okaza o si&, +e rodzice pojechali po mnie do Konstancina. Przyjechali do Poznania nast&pnym
poci giem po mnie, a potem wrócili do domu. Tu dosta em bur&, +e co ja sobie wyobra+am, +e tak daleko
jechali nadaremno, nast&pnym razem to w ogóle nie przyjad po mnie...
Mimo tego wi&ta up yn& y mi w mi ej rodzinnej atmosferze. Na pocz tku stycznia 1993 roku
powróci em do Konstancina na dalsz nauk&. Internat przez wi&ta by pusty, nie by przez ten czas
ogrzewany, wi&c wróci em „na Syberi&”. Przez pierwsze dni wszyscy bez wyj tku oblegali kaloryfery,
ale z czasem budynek si& ogrza i znów by o ciep o.
W po owie marca na tablicy og osze1 znalaz em wywieszk&, +e w najbli+szych dniach odb&dzie si& w
internacie koncert pewnego piosenkarza – Zbigniewa Gniewaczewskiego. Przyznam si&, +e nigdy o nim
nie s ysza em, razem z kumplami zastanawiali my si& czy warto b&dzie i na ten koncert (który by
darmowy).
- A co tam! – powiedzia em. – Najwy+ej po pierwszej piosence wyjdziemy z sali. Pójdziemy si&
przekona co to za artysta.
Koncert odby si& w sto ówce wieczorem (po kolacji). Przysz o na niego tyle osób, +e dla nas nie by o ju+
miejsca (troch& si& spóAnili my z przyj ciem). Ale usiedli my sobie przy sto ówce na fotelach i mieli my
chyba nawet lepiej ni+ ci na sto ówce. Piosenki by o s ycha znakomicie, a przynajmniej nie musieli my
si& t oczy z innymi.
Pos uchali my jednej piosenki, póAniej drugiej, potem jeszcze nast&pnej i... spodoba nam si& ten
piosenkarz. Jego utwory by y mieszane – szybkie i wolniejsze, muzyka natomiast by a taka

„przejmuj ca”. Tak mi si& spodoba a, +e po koncercie kupi em kaset& magnetofonow z w asnor&cznym
jego autografem (dzi jest jedn z moich pami tek z Konstancina).
Mia em równie+ okazj& wybra si& na koncert kabaretu OTTO w Warszawie. Zajechali my autokarem
pod jeden z teatrów (gdzie mieli wyst&powa ), a poniewa+ do wjazdu na parking by a spora kolejka, wi&c
czekali my na swoj kolej. Wygl da em sobie przez okno, gdy nagle zobaczy em jak podje+d+a jaki
zachodni samochód, zaparkowa na chodniku, a po chwili wysiad z niego elegancki facet. W pierwszej
chwili pomy la em sobie na jego widok: „Sk d ja znam tego go cia?”, przyjrza em mu si& dok adniej i...
oniemia em – to by jeden z cz onków kabaretu OTTO – Wies aw Tupaczewski. Wygl da zupe nie
inaczej ni+ w telewizji i chyba nie rozpozna bym go na ulicy.
Wjechali my wreszcie na parking, wyszli my z autokaru i weszli my do teatru. Troch& by o problemów z
wnoszeniem osób na wózkach do sali (do której prowadzi o kilkana cie schodów – na szcz& cie niskich),
ale wreszcie siedzieli my na pe nej sali i z niecierpliwo ci czekali my na wyst&p.
Kabaret OTTO jak zwykle by wspania y, wszyscy byli po ich wyst&pie poobrywani ze miechu. PóAniej
za kulisami mogli my ich pozna osobi cie, poprosi o autograf, chwilk& porozmawia . Do Konstancina
wszyscy wracali w doskona ych nastrojach.
Mija y dni i tygodnie, a ja mia em coraz wi&ksze trudno ci z nauk . Oprócz materia u bie+ cego
musia em uczy si& zaleg o ci, a im wi&cej si& uczy em, tym mniej wiedzia em. Pod koniec marca
doszed em do wniosku, +e nie ma sensu dalej si& przem&cza ponad si y i stwierdzi em, +e czas wraca do
domu. Na t& decyzj& wp yw mia o równie+ pogorszenie si& stanu mojego zdrowia (mia em coraz wi&ksze
trudno ci z chodzeniem). Z wielkim +alem po+egna em si& z mieszka1cami internatu, ze znajomymi,
przyjació mi, nauczycielami (chocia+ we wzroku mojej polonistki wyczyta em wielk ulg&), tym razem
czeka em cierpliwie na rodziców i po czterech miesi cach pobytu w Konstancinie wróci em do domu.
Zdrowie pogarsza o mi si& w bardzo szybkim tempie. Choroba gwa townie zaatakowa a moje nogi
czyni c je coraz s abszymi i sztywniejszymi. Czasami nie mog c utrzyma równowagi przewraca em si&,
a ka+dy z tych upadków przyspiesza rozwój FOP i sprawia , +e coraz bardziej traci em w adz& w nogach
(o dziwo, r&ce mia em przez te wszystkie lata sprawne na tym samym poziomie co po wyj ciu ze szpitala,
choroba skoncentrowa a si& g ównie na biodrach i nogach).
W paAdzierniku 1993 roku by em z mam w gminnej bibliotece po now porcj& ksi +ek. By o tam
strasznie gor co, ja by em okryty grub , ortalionow kurtk , id c mi&dzy rega ami nagle poczu em, +e
robi mi si& ciemno przed oczami i… straci em przytomno w momencie upadku na pod og&. Mama z
pani bibliotekark natychmiast zacz& y mnie cuci , ale nie odzyskiwa em przytomno ci. Dopiero masa+
serca doprowadzi do tego, +e otwar em oczy i spyta em „Co si sta o?”.
Przyjecha a karetka pogotowia, gdy lekarz zobaczy w jakim jestem stanie, momentalnie kaza mnie
po o+y na noszach i pojechali my do szpitala do Jremu. Tam zosta em przez tydzie1 na obserwacji z
podejrzeniem lekkiego wstrz su mózgu.
Ten tygodniowy pobyt przypomnia mi pocz tki mojej choroby i dwa lata sp&dzone w pozna1skich
szpitalach. Dwa razy dziennie mia em podawan kroplówk&, bra em równie+ sporo tabletek, na dodatek
by em na diecie (chocia+ mój +o dek wci + domaga si& porz dnego posi ku). Ale rodzina odwiedza a
mnie do cz&sto, przywieAli mi ksi +ki do czytania, wi&c nie czu em si& tam tak Ale. Na dodatek
przychodzi a do mnie liczna piel&gniarka, wi&c pobyt up yn mi bardzo mi o.
Po tygodniu zosta em wypisany ze szpitala i mog em wróci do domu. Gdy pierwszy raz zobaczy em si&
w lustrze, to nie pozna em w asnej osoby – na czole wielki guz, ko o p&kni&tej skóry ogromny strup w
kolorze fioletowym (zreszt ca e czo o mia em fioletowe od gencjany). Jeszcze d ugo nie mog em zmy
tego fioletu z czo a, dopiero po zagojeniu si& rany zesz o mi to wszystko razem z naskórkiem.
Ten upadek równie+ nie by oboj&tny dla mojego zdrowia. Miewa em czasami bóle g owy, a nogi s ab y
coraz bardziej. W dwa miesi ce po tym wypadku (w Sylwestra 1993 roku) mia em ju+ tak zablokowane
stawy, +e nie by em w stanie zej o w asnych si ach ze schodów. Ostateczny kres samodzielnego
chodzenia nast pi trzy dni póAniej – 3 stycznia 1994 roku. Nie mia em ju+ si , aby samemu wsta z
ó+ka, dopiero przy pomocy ojca uda o mi si& podnie , jednak moje nogi by y ju+ za s abe aby mnie
dAwiga .
I tak oto zosta em skazany na d ugie tygodnie samotno ci. Nikt z moich rówie ników nie przyszed do
mnie z wizyt , zapomnieli o mnie wszyscy, a poniewa+ chodzenie bardzo mnie m&czy o (nie by em w
stanie zrobi wi&cej ni+ kilka kroków), wi&c pozosta o mi tylko siedzenie w pokoju, ogl danie telewizji

(która bardzo szybko mi si& znudzi a), czytanie ksi +ek (co kilkana cie dni mia em przywo+on z
biblioteki now porcj& lektury) oraz zabawa „namiastk komputera” – moim ukochanym Commodore
C64.
Dopiero po oko o czterech miesi cach samotnego +ycia w pokoju przyszli do mnie pierwsi go cie z
wizyt . By y to moje kole+anki z s siedztwa. Posiedzia y chwilk&, lecz nie czuj c si& zbyt dobrze w
moim towarzystwie (nie wiedzia y o czym ze mn rozmawia ) wkrótce posz y.
Moja mama oczywi cie stara a si& o wózek inwalidzki dla mnie, lecz trwa o to bardzo d ugo. Ta
wszechobecna biurokracja (która bardziej utrudnia a +ycie osobom niepe nosprawnym, ni+ im pomaga a),
oczekiwanie na sprowadzenie wózka z Warszawy, niepewno , czy wózek b&dzie odpowiedni – to
wszystko sprawia o, +e ka+dy dzie1 zdawa si& by wieczno ci .
Po pi&ciu miesi cach oczekiwania otrzyma em wreszcie swój wymarzony pojazd. Gdy po raz pierwszy
wyjecha em na dwór, s o1ce niemal mnie o lepi o, a zapach wie+ego powietrza zapar mi dech w piersi.
Z pocz tku wr&cz ba em si& wyje+d+a na spacery, gdy+ ludzie których mija em niezno nie si& na mnie
gapili. W Gabnie nie by o poza mn osób niepe nosprawnych na wózkach, wi&c dla mieszka1ców by em
„nowo ci ”. To mnie tak bardzo onie miela o, +e na spacery z regu y wyje+d+a em wieczorami. Lecz
póAniej ludzie oswoili si& z moim widokiem i nie budzi em ju+ takich sensacji.

Rozdzia pi ty
Na pocz tku 1995 roku pozna em pana Franciszka, prezesa pozna1skiej Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepe nosprawnym. S ysz c o moim zami owaniu do komputerów pan Franciszek zacz mnie namawia
do kupna owego „cudu techniki”, dzi&ki któremu móg bym znaleA sobie jak prac&. Niestety, stan
finansowy mojego portfela by op akany i tymczasowo nie by o mnie sta na kupno komputera.
Pan Franciszek zaproponowa mi równie+ wyjazd na kolonie w lipcu. Mia to by dwutygodniowy pobyt
w Skokach – miejscowo ci le+ cej niedaleko W growca, gdzie by em trzy lata wcze niej pod opiek
„Startu”. Poniewa+ od tamtej kolonii we W growcu nie by em nigdzie (gdy+ pobytu w Konstancinie nie
mog& +adn miar zalicza do wyjazdu wypoczynkowego), wi&c zgodzi em si& bez wahania, tym bardziej
+e O rodek Opieki Spo ecznej zrefundowa mi cz& kosztów wyjazdu.
Mia y to by moje pierwsze kolonie na wózku. Troch& si& obawia em jak to b&dzie, ale by em dobrej
my li i jecha em w doskona ym humorze.
Poniewa+ choroba usztywni a mnie w pozycji pó le+ cej, wi&c nie mog em jecha z innymi dzie mi
autokarem. Zosta em na miejsce zawieziony samochodem przez rodziców. Nie spieszyli my si& wcale z
jazd , po drodze zatrzymali my si& na przydro+nym parkingu na obiad, przyjechali my zatem do Skoków
z ma ym opóAnieniem. Wszyscy byli ju+ na obiedzie, a poniewa+ ja jad em wcze niej, wi&c nie by em
g odny i mia em czas aby rozejrze si& po swoim nowym „domu”.
O rodek by przestronny, po o+ony w przepi&knej okolicy nad jeziorem, a co najwa+niejsze – by
przystosowany (cho w niezbyt du+ym stopniu) do osób poruszaj cych si& na wózkach inwalidzkich.
Zrobi na mnie bardzo pozytywne wra+enie i czu em +e b&d& si& tu dobrze bawi .
Po obiedzie wszyscy zostali rozlokowani w pokojach. Otrzyma em pokój czteroosobowy, który dzieli em
razem z trzema innymi ch opakami. Na pocz tku panowa o w pokoju milczenie, lecz wkrótce lody
zosta y prze amane i szybko nawi zali my znajomo .
Po kilkunastu minutach przyszed jeden z wychowawców i powiedzia , +e wszyscy koloni ci maj si&
zgromadzi w sto ówce na apelu. Mnie zawióz jeden z wspó lokatorów – mój imiennik Tomek (którego
traktowa em jak m odszego brata). Gdy ju+ ca a kolonia zebra a si& w sto ówce, powiod em po nich
wzrokiem i pomy la em sobie:
„Chyba nie b dzie tu tak #le. Towarzystwo urozmaicone wiekowo, okolica adna, jezioro pod nosem,
zatem na nud raczej nie b dziemy narzeka .”
Chwil& póAniej mój wzrok pad na grup& wychowawczy1. Z grupy tej wyró+nia a si& pewna dziewczyna.
Gdy j zobaczy em, to dos ownie a+ mi dech zapar o, taka by a prze liczna. Jeszcze nigdy nie spotka em
tak cudownej istoty (pisz& „istoty”, bo wydawa a mi si& taka nierealna jak anio – i jak anio nieziemsko
pi&kna). Przypomina a wie+o rozwini&ty kwiat ró+y pachn cy czyst mi o ci . Zamkn em na chwil&
oczy i wiedzia em, +e tego widoku nie zapomn& do ko1ca +ycia.
By a drobn , nisk panienk o w osach spadaj cych na ramiona (koloru wie+o wy uskanych kasztanów).
Mia a niesamowicie zgrabn figur&, mi&kkie rysy twarzy, bardzo delikatne d onie oraz intensywnie
zielone oczy (z których promieniowa a +yczliwo i dobro ). Jeszcze nigdy nie widzia em tak
niewiarygodnie licznej osoby, przez chwil& przesz a mi przez g ow& my l, +e oto anio zst pi z nieba,
aby zaopiekowa si& miertelnikami.
Zacz si& podzia kolonistów na grupy. Ja wci + nie mog em oderwa wzroku od tego prze licznego
anio a, przez g ow& przesz a mi my l, aby poprosi j by zaopiekowa a si& moj grup , lecz z powodu
mojej wrodzonej nie mia o ci nie by em w stanie wykrztusi przy niej ani s owa. Zacisn em tylko kciuki
i intensywnie prosi em Boga o spe nienie mojego marzenia. I oto sta si& cud! Widocznie tego dnia w
niebie by „Dzie1 Dobroci dla Niepe nosprawnych” i moja pro ba zosta a spe niona. Jako jeden z
ostatnich kolonistów zosta em przydzielony pod opieku1cze skrzyd a mojego wymarzonego anio a.
Wszyscy wracali do swoich pokojów, mnie tak+e koledzy zabrali z powrotem. Byli my ju+ w pokoju, gdy
kto zapuka do drzwi. Po chwili wesz a nasza opiekunka. Z bliska wydawa a mi si& jeszcze pi&kniejsza i
znów poczu em, +e serce mi galopuje w piersi.
Popatrzy a na mnie swoimi prze licznymi oczami i powiedzia a:
- Mam na imi& Agnieszka i przez najbli+sze dwa tygodnie b&d& zast&powa a Ci mam&.
- „Odda bym pó ycia, aby te dwa tygodnie nigdy si nie sko,czy y” – przez g ow& przelecia a mi
my l.

Agnieszka zabra a si& do rozpakowywania moich rzeczy, a zapytawszy mnie jak ma si& mn opiekowa
us ysza a w odpowiedzi:
- Jest bardzo niewiele rzeczy, które mog& wykonywa sam, w a ciwie to mog& tylko umy si& i
naje samodzielnie, wi&c prosz& mnie traktowa jak du+ lalk&. – powiedzia em te s owa z
u miechem.
Odwzajemniwszy mój u miech Agnieszka do reszty rozpakowa a moj torb& i posz a do swojego pokoju.
Zosta em sam z ksi +k w r&ce, marzeniami i odrobin rado ci w moim serduszku...
Pierwsze dni pobytu na kolonii up yn& y mi jak we nie. Gdyby kto mnie uwa+nie wtedy obserwowa , to
zauwa+y by, +e z moich oczu powoli znika cierpienie, a zaczyna z nich promieniowa szcz& cie.
Agnieszka zadba a o mnie tak doskonale, i+ wydawa o mi si& +e trafi em do raju. Ju+ nast&pnego dnia po
przyjeAdzie przysz a do mnie rano i zapyta a o szczoteczk& do z&bów. Gdy odpowiedzia em, +e
„zapomnia em”, kupi a mi j w kiosku razem z mi&towym p ynem do p ukania z&bów. Poniewa+ ja nie
mog em unie r k do twarzy (my em si& specjalnie przystosowan g bk ), wi&c usiad a mi na wózku i
powiedzia a:
- Teraz otwórz usta jak mo+esz najszerzej i zabieramy si& za Twoje z&by. Tylko nie ykaj za du+o
pasty, bo nie b&dziesz mi póAniej jad obiadu.
Z roze mianymi oczami zacz& a mi szorowa z&by, a poniewa+ mia em lekko przekrwione dzi s a, wi&c
szczoteczka po chwili zrobi a si& ró+owa. Gdy ju+ uzna a, +e wystarczy tego dobrego – wyp uka em
resztki pasty wod , a nast&pnie otrzyma em p yn do przep ukania z&bów. Wzi em yk i... wieczki
stan& y mi w oczach. P yn by tak ostry, +e nie mog em z apa oddechu. Dopiero po przeczytaniu ulotki
informacyjnej dowiedzieli my si&, +e ten p yn nale+y rozcie1cza wod .
Mia em równie+ robione codziennie zio owe maseczki, które mia y poprawi nienajlepszy stan mojej
cery. Agnieszka robi a mi te maseczki na zmian& z piel&gniark Monik . Zamyka em zawsze oczy i po
dotyku próbowa em odgadn która z nich bawi si& w kosmetyczk&. Nigdy jednak nie mia em +adnych
trudno ci z rozró+nieniem d oni Moniki od Agnieszki, gdy+ ich zabiegi kosmetyczne ró+ni y si&
diametralnie. Monika bardzo delikatnie wklepywa a maseczk& w moj twarz, lecz robi a to do szybko.
Natomiast Agnieszka nigdy si& nie spieszy a, jej delikatne d onie muska y moj twarz jak skrzyd a motyla
i po ka+dej jej maseczce czu em si& cudownie.
Pewnego razu kierownik kolonii, pan Marek, przyszed do mojego pokoju podczas jednego z takich
zabiegów kosmetycznych, a widz c jak Monika oklepuje mi twarz zapyta :
- Jak Ty mo+esz, Tomku, tak dawa bi si& kobietom?
Na co mu odpowiedzia em:
- Wie Pan jak to jest, najpierw pobije, a potem przytuli...
Kiedy zdarzy o mi si& troszk& przysn na balkonie na s o1cu. Obudzi a mnie Agnieszka, wzi& a do
pokoju i bez s owa pokaza a mi lusterko. Spogl da a na mnie twarz czerwona jak burak, na szcz& cie
jeszcze bez b bli.
Monika przynios a jak piank& przeciwko oparzeniom s onecznym i zaraz rozsmarowa a j na poparzone
miejsca. Mimo to przez ca y dzie1 nie czu em si& najlepiej, a wieczorem dosta em sporej gor czki.
Poniewa+ poparzona twarz bardzo mnie bola a, nie mog em spa , wi&c Agnieszka robi a mi kompresy z
mokrej gazy. Przynosi y mi one ulg&, chocia+ by em tak rozpalony, +e kompres po o+ony na mojej twarzy
po trzech minutach by ju+ ca kowicie suchy. Agnieszka siedzia a przy mnie do póAnej nocy, dopiero gdy
twarz ju+ mnie tak bardzo nie pali a i zasn em, ona tak+e posz a po o+y si& spa …
Agnieszka w opiek& nade mn w o+y a ca e swoje serce i +adne s owa nie opisz szcz& cia
promieniuj cego ze mnie. Ka+de dotkni&cie jej delikatnych d oni przeszywa o mnie dreszczem, ka+dy jej
u miech by jak promyk s o1ca na niebie, a jej oczy zawsze b yszcza y nieziemskim blaskiem. Za ka+dym
razem gdy Agnieszka przychodzi a do mnie, z mojej twarzy nie schodzi u miech, wpatrywa em si& w jej
zielone oczy i w moim serduszku powoli rodzi o si& uczucie, którego nigdy jeszcze nie zazna em. Po raz
pierwszy poczu em delikatny smak mi o ci.
Zreszt tylko cz owiek o kamiennym sercu nie pokocha by tak licznej istoty. Ja nie mia em serca z
kamienia, wi&c zakocha em si& w niej po uszy. Te chwile sp&dzone wspólnie by y najszcz& liwszymi
chwilami w moim dotychczasowym +yciu.

Jednak+e z powodu swej ogromnej nie mia o ci nigdy nie zdoby em si& na wyznanie Agnieszce tego, co
si& we mnie narodzi o. Zdawa em sobie spraw& z tego, +e nie mam prawa pokocha takiego anio a. Ja –
zwyk y, powoli zamieniaj cy si& w ro lin& (gdy+ moja choroba coraz bardziej mnie parali+owa a), szary
cz owieczek mia bym unieszcz& liwi tak cudown istot& jak Agnieszka próbuj c zwi za si& z ni ?
Przenigdy! Nie mog em od niej wymaga a+ takiego po wi&cenia. To ju+ wola bym do ko1ca mego +ycia
pozosta sam.
Milcza em równie+ dlatego, +e mi&dzy nami nawi za a si& ni przyjaAni, która by a dla mnie tak
namiastk mi o ci. Agnieszka by a o rok m odsza ode mnie (ja mia em 22 lata, a ona 21), lecz nie
traktowa a mnie tylko jak swego podopiecznego, ale raczej jak przyjaciela. Ja opowiada em jej o +yciu na
wsi, o moim smutnym dzieci1stwie, zwierza em jej si& ze swoich rado ci i problemów. Natomiast
Agnieszka mówi a mi o +yciu miejskim, o planach zwi zanych ze studiami, o swojej rodzinie...
Bawili my si& znakomicie w swoim towarzystwie i chocia+ Agnieszka mia a pod swoj opiek jeszcze
kilkoro dzieci, to najwi&cej czasu sp&dza a w a nie ze mn (chocia+ opieka nade mn nie by a a+ tak
bardzo absorbuj ca).
Odk d zacz em porusza si& na wózku, nie mia em jeszcze okazji skorzysta z k pieli w jeziorze,
dopiero na tej kolonii mog em sobie pop ywa . Gdy po raz pierwszy zosta em wprowadzony do wody, to
przez moment a+ zadygota em z zimna (rozgrzana na s o1cu skóra gwa townie och odzi a si& w wodzie).
Wprowadzali mnie na coraz g &bsz wod&, a+ nagle Monika zawo a a:
- Tomeczku, Twój zegarek!
Rzeczywi cie, na r&ce mia em zegarek, o którym ca kowicie zapomnia em. Ale po chwili
odpowiedzia em jej z wrodzonym poczuciem humoru:
- Podobno jest wodoszczelny, tak przynajmniej powiedzia mi zegarmistrz, wi&c mam teraz okazj&
to sprawdzi .
Gdy ju+ woda si&ga a mi do pasa, po o+y em si& na wznak, a Agnieszka zacz& a mnie holowa coraz dalej
od brzegu. Jeszcze troch& dygota em z zimna, ale powoli moja skóra przyzwyczai a si& do temperatury
wody i ju+ wszystko by o w porz dku. Zatrzymali my si& kiedy woda si&ga a mi prawie po szyj&,
stan em na nogi, Agnieszka odsun& a si& ode mnie i nakaza a abym j goni .
Zrobi em pierwszy samodzielny krok, potem drugi i trzeci i... nagle powietrze przeszy mój triumfalny
okrzyk:
- Hura!!! Mog& chodzi !
Woda sprawi a, +e moje cia o sta o si& lekkie, odci +y a moje nogi i z atwo ci utrzymuj c równowag&
ruszy em na „spacer” pod czujnym okiem Agnieszki. Wychowawczynie patrzy y na mnie ze zdumieniem,
natomiast pan Marek zawo a :
- Tomku, je li tak adnie chodzisz to mo+e wyskoczymy wieczorem na piwo?
- Bardzo ch&tnie – odrzek em – tylko nie wiem czy moja „mamusia” mnie pu ci!
- To „mamusi&” zabierzemy ze sob ! – pan Marek by jak zwykle niemo+liwy.
Te „spacery” oraz zabawa w wodzie z Agnieszk sta y si& odt d form mojej rehabilitacji i je li tylko
pogoda dopisywa a, to pluskali my si& w jeziorze.
Pewnego dnia gdy ca a moja grupa by a na wiczeniach (ja z racji stanu swego zdrowia by em z
rehabilitacji zwolniony) przysz a do mnie Agnieszka. By a troch& zm&czona po nieprzespanej nocy i nie
mia a zbytnio ochoty na pogaw&dk&. Poniewa+ ja akurat czyta em ksi +k&, wi&c zaproponowa em, +e
troch& poczytam jej na g os. Agnieszka si& zgodzi a, po o+y a si& na moim ó+ku i zacz& a s ucha mojej
lektury. Po kilkunastu minutach jej oczy powoli si& zamkn& y, oddech zrobi si& cichy i spokojny i mój
anio zapad w sen. Mimo to nadal czyta em g o no. Nawet gdy ch opaki przyszli z wicze1 i wpadli do
pokoju z ha asem, ja nie przerywaj c czytania pokaza em im „ pi c królewn&” i nakaza em aby byli
cicho. Po jakich dwóch godzinach Agnieszka obudzi a si& i podzi&kowa a mi za lektur&. Lekko
zachrypni&tym g osem odpowiedzia em, +e „ca a przyjemno po mojej stronie”.
Innym razem wpad mi do g owy niesamowity pomys , aby... poprosi Agnieszk& o r&k&. Razem z moim
„m odszym braciszkiem” Tomkiem przyst pili my do realizacji tego planu. Cichaczem zerwali my kilka
ró+yczek z klombu znajduj cego si& pod blokiem, Tomek zawióz mnie pod sto ówk& i poszed po
Agnieszk&. Próbowa em przygotowa sobie jaki tekst, ale gdy ujrza em przed sob mojego anio a, to
serce podesz o mi do gard a, a my li zacz& y wirowa w mej g owie jak na karuzeli. By em taki spi&ty, +e
nie wiedzia em co mam powiedzie . Zmobilizowa em si& jednak i trzymaj c ró+yczki w d oni spyta em

cicho: „Agnieszko, czy mog Ci prosi o r k ?”, a serce cisn& o mi si& z bólu, bo wiedzia em, +e nigdy
nie wypowiem tych s ów naprawd&. Agnieszka równie+ nie wiedzia a co powiedzie (poniewa+ ca a ta
sytuacja bardzo j zaskoczy a) i dopiero po chwili odpowiedzia a: „Tak”. W tym momencie poczu em si&
najszcz& liwszym cz owiekiem na wiecie.
Na sto ówce (gdy+ zaraz szli my na obiad) wszyscy spogl dali na ró+e stoj ce na naszym stole i pytali
Agnieszki sk d je wzi& a. Natomiast ona niezmiennie odpowiada a, +e otrzyma a je ode mnie...
Przyszed wreszcie czas na ostatni dyskotek& na tej kolonii. Mia a to by dyskoteka po czona z balem
przebiera1ców. Poniewa+ ja nie mia em +adnego pomys u na kostium, wi&c za namow Agnieszki
zdecydowa em si& przebra za Indianina (gdy+ by em wr&cz „spalony” przez s o1ce, wi&c nie mia em
zbyt wielu problemów z przebraniem). Agnieszka towarzyszy a mi w przebraniu rusa ki i wygl da a w
nim prze licznie. Chocia+ wszyscy byli weseli i roze miani, przez ca y czas dokucza a mi my l, +e oto po
raz ostatni ta1cz& z Agnieszk . Mimo, i+ bawi em si& znakomicie, to jednak w g &bi duszy zrobi o mi si&
smutno.
Po dyskotece Agnieszka posz a zobaczy czy dzieci z naszej grupy pi , a ja zosta em jeszcze na dworze.
Przez chwil& by em sam i mog em w ciszy i spokoju troch& porozmy la . PóAniej przysz a Agnieszka,
usiad a przy mnie na awce i rozmawiali my o swoich planach na przysz o . Agnieszka mia a zamiar
studiowa w Poznaniu, natomiast ja chcia em podj jak prac&, aby nie siedzie bezczynnie w domu.
Siedz c przed blokiem spogl dali my na gwiazdy, cieszy em si& ostatnimi chwilami, gdy mog em by
sam na sam z Agnieszk . Ten czas sp&dzony wspólnie pod rozgwie+d+onym niebem mia w sobie jak
magiczn moc i marzy em o tym, aby ta noc nigdy si& nie sko1czy a...
Lecz nic nie trwa wiecznie. Tak+e i ta kolonia musia a si& kiedy sko1czy . Przez ostatni noc nie mog c
spa le+a em w ó+ku i rozmy la em ci gle o Agnieszce. Wci + pragn em opowiedzie jej o wszystkim,
co si& dzieje w moim serduszku, chcia em wyzna jej ca prawd&, lecz do g osu dochodzi wtedy rozum,
który mówi mi: „Nie masz prawa do unieszcz liwiania innych swoim kosztem”. A serce wtórowa o
rozumowi: „Nie si gaj po najpi kniejsz gwiazd na niebie, poniewa przy Tobie ta gwiazda mo e straci
swój blask”.
Nadszed oto ostatni poranek, który mieli my sp&dzi razem na tej kolonii. Poniewa+ Agnieszka
spakowa a mnie ju+ wcze niej, wi&c mia em przed niadaniem chwil& czasu, aby po+egna si& z pi&kn
okolic . Przyszed mi równie+ do g owy pewien pomys . Postanowi em za wspania opiek& lekarsk
podzi&kowa Monice... ró+yczkami z klombu (gdyby my tam byli jeszcze ze dwa tygodnie, to ten klomb
by by chyba bez kwiatów). Tomek znów je dla mnie zerwa i poszed po Monik&. Przysz a po chwili
lekko zarumieniona i... zaskoczy em j bardzo swoimi podzi&kowaniami. Odwzajemni a mi si& jedn z
tych cudownych maseczek zio owych, które robi a mi razem z Agnieszk .
Po niadaniu przyjecha a po mnie mama (gdy+ ojciec wyjecha do pracy). Posz a do mojego pokoju po
baga+e, a ja mia em kilka minut aby po+egna si& z moim anio em. Znów chcia em jej powiedzie o
moim uczuciu, ale wci + s ysza em w g &bi duszy ten przekl&ty g os „Nie masz prawa...”. Poprosi em j o
jaki osobisty drobiazg na pami tk&, a ona zdj& a wtedy z w osów tak kolorow gumk& i wr&czy a mi ze
s owami „Jakie to romantyczne”. Gard o mia em ci ni&te ze wzruszenia, a zy stan& y mi w oczach.
Agnieszka napisa a mi w kalendarzyku swój adres i obiecali my, +e b&dziemy do siebie pisa .
Przysz a mama z baga+ami, w o+y a je do samochodu, jeszcze ostatnie spojrzenie na O rodek i moj
ukochan Agnieszk& i ruszyli my do domu. Mama co mi opowiada a, ale ja nic nie s ysza em, my la em
wci + tylko o Agnieszce. Po twarzy zacz& y mi p yn zy, pomy la em sobie wtedy, +e ju+ ich nie musz&
powstrzymywa bo i tak nikt nie widzi. Uzy p yn& y mi z oczu a+ do ko1ca podró+y do domu.
Po kilku dniach nadesz y zamówione przeze mnie zdj&cia z kolonii. Rozpakowa em je, zobaczy em na
nich Agnieszk& i serce przeszy mi skurcz. Wtedy sobie uzmys owi em, +e pokocha em j nade wszystko
i nigdy nie wyma+& jej z pami&ci.
Min& y trzy tygodnie od mojego przyjazdu do domu, gdy otrzyma em list. Wys any by ze Skoków, a jak
si& dowiadywa em w trakcie czytania – napisa a go ca a kadra t&skni ca za pewnym kolonist :
„Cze Tomek! Jeste my znowu w Skokach – na drugim turnusie... i nawet jeste my w tym samym sk adzie
(oprócz Agnieszki i Gabrysi). Ze znajomych kolonistów jest powtórnie Tomek Czarnecki. Tym razem
kolonia jest „malutka” – 24 dzieci. Rozk ad wiekowy tego turnusu jest od 2.5 lat do 50-tego roku ycia,

wi c trudno jest nam zorganizowa wspólne zaj cia tematyczne. Sp dzamy zatem wi kszo czasu na
pla owaniu, k pieli, p ywaniu na kajakach, rehabilitacji. Pogoda nam na szcz cie dopisuje. Szykujemy
si jutro do pierwszej inauguracyjnej dyskoteki i przygotowujemy program na weekendowe ognisko. Na
tym turnusie ze wzgl du na brak funduszy nie b dzie wycieczki do Biskupina. Gdy nadejdzie wieczór i
wszystkie dzieci ju pi , kadra ma czas dla siebie i wtedy cz sto wspominamy poprzedni koloni ... i co
niektórych kolonistów... Musz powiedzie , e mi te brakuje tych wieczornych maseczek – teraz dla
odmiany robi je Nawojce. Ponadto – nie ma tu równie dobrego tancerza co Ty! Kierownik przywióz na
t koloni zdj cia z poprzedniej i musz Ci powiedzie , e masz wiele bardzo adnych „fotek” – zw aszcza
z balu przebiera,ców. Nasze seanse filmowe nale ju do tradycji. Niestety tym razem kierownik zabra
same horrory... brr... A propos: masz zdj cie jak ogl dasz z nami film w pokoju Marka. Mam nadziej , e
u Ciebie wszystko w najlepszym porz dku i e dobrze si czujesz. My limy o Tobie i pami tamy wspólnie
sp dzone chwile. Ja zw aszcza pami tam tak jedn urocz chwil , gdy zrobi e mi niespodziank w
postaci 3 ró yczek „skombinowanych po partyzancku” z klombu... ... Szkoda, e nie mo esz by tu z nami
raz jeszcze... ale mo e za rok... W ka dym razie: Bciskam Ci serdecznie, dzi kuj za list, l
pozdrowienia i teraz przekazuj pióro innym dziewczynom... Monika Michalak”
Po przeczytaniu listu od Moniki chwyci a mnie nieopisana t&sknota za moj cudown Agnieszk i w
ogóle ca koloni . Kolejne listy by y zdawkowymi pozdrowieniami, dopiero list od Nawojki znów by
taki d u+szy:
„Witaj Tomku!!! Serdeczne uca owania z beztroskiej skockiej krainy! Nie ubolewaj, e Ci tutaj nie ma
tym razem, gdy zepsu by sobie s odki smak po pierwszym turnusie. Nie jest tak weso o, gwarnie, pe no,
a i pogoda troszeczk gorsza i... oraz... ... i jeszcze woda w jeziorze nie taka klarowna i ciep a. Jest tym
razem wiele defektów innej natury ni poprzednio, np.: nie ma Agnieszki, Gabrysi, Sabiny, Elki,
maseczek, dobrych podwieczorków i ciastek sezamkowych. Ju chyba nie a ujesz? My l , e zobaczymy
si w przysz ym roku, mo e w innym miejscu, mo e w Skokach. Jeszcze mi si przypomnia o, e
wzmacniacz si zepsu i z dyskotek te nici. Oczywi cie wszystkie Ci wspominamy z pewno ci czulej ni
Ty nas (chocia by dlatego, e nas jest wi cej). A cz sto Ci tu wspominamy. Ogl damy zdj cia, które
dotr do Ciebie niestety dopiero we wrze niu. Ale mo e to lepiej, bo rozwiane ju wspomnienia powróc
na nowo i prze yjesz wszystko od pocz tku. Bl Tobie serdeczne pozdrowienia, ycz wielu wspania ych
chwil, ciekawych ksi ek, pi knej muzyki i yczliwych ludzi. Jeszcze raz ca uj . Nawojka”
Jak+e odmienny od listu Moniki, ale te+ pe en t&sknoty za mn . A na samym ko1cu krótki li cik od
kierownika kolonii:
„Cze Tomek!!! Przesy am Tobie pozdrowienia i mam nadziej , e si spotkamy za rok. Kobitki psuj mi
hemoglobin dzie, w dzie,. Mo e si to zmieni wraz z ci nieniem. Daj sobie rad , ale nie wiem czy
dotrwam do ko,ca turnusu (istny mapet show). Jeszcze raz przesy am pozdrowienia i u ciski. Marek
Zawa ”
Po przeczytaniu wszystkich listów i pozdrowie1 rozp aka em si& jednocze nie i ze miechu i z t&sknoty.
To by y najcudowniejsze dwa tygodnie mojego +ycia i nigdy nie zapomn& jak tam by o wspaniale.

Rozdzia szósty
Nadszed wrzesie1. Chcia em zaprosi Agnieszk& na swoje urodziny, ale okaza o si&, +e nie mo+e do
mnie przyjecha , gdy+ wyje+d+a do Finlandii do pracy, a potem na wycieczk& do W och. Równie+
Monika nie mog a przyjecha na moje urodziny, wi&c sp&dzi em je samotnie.
Min tydzie1, gdy przysz a do mnie kartka z Finlandii od Agnieszki. Pisa a, +e bardzo tam fajnie, tylko
pogoda troch& nie za bardzo. Po kolejnych kilku tygodniach otrzyma em nast&pn kartk&, tym razem z
W och. Dowiedzia em si& z niej, +e Agnieszka zwiedzi a Rzym i Wenecj& i +e doskonale si& bawi.
Te kartki by y dla mnie jak jaskó ki zwiastuj ce wiosn& i chwilowo ukoi y moj t&sknot& za ni . Dzi&ki
nim wiedzia em, +e nie zapomnia a o mnie, dawa y mi równie+ z udne wra+enie jej obecno ci.
Po powrocie do Polski moja ukochana zacz& a studiowa w Poznaniu na Akademii Ekonomicznej. Z
pocz tku bardzo si& z tego ucieszy em, gdy+ Pozna1 by tylko 30 km od Gabna i my la em, +e b&d c tak
blisko Agnieszka wreszcie mnie odwiedzi. Tymczasem wydarzy o si& co , co diametralnie zmieni o moje
+ycie.
Wielokrotnie rozmy la em o Agnieszce i o mej mi o ci do niej, a+ wreszcie nie mog c znie my li o
straconym szcz& ciu postanowi em napisa do niej list, w którym opowiedzia em jej o najpi&kniejszym
uczuciu jakie istota ludzka mo+e prze+y – o tym, +e kocham j ponad wszystko.
Wys a em do niej ten list i... nast pi a cisza. Min tydzie1, potem drugi, miesi c, a Agnieszka nie dawa a
znaku +ycia. Za ama em si& wtedy kompletnie. Oto przez jeden list straci em ukochan mego +ycia.
Wpad em w koszmarn depresj&, a przez g ow& coraz cz& ciej przechodzi a mi my l, +e nie mam ju+ dla
kogo +y i powinienem sko1czy ze sob .
Kto wie, gdyby nie moja korespondencyjna przyjació ka Aneta, prawdopodobnie zrealizowa bym swój
samobójczy zamiar. Lecz Aneta przekona a mnie, +e +ycie jest zbyt drogocenn rzecz , aby traci je w
tak g upi sposób i +e wszystko jest jeszcze przede mn ...
Na pocz tku listopada wróci ojciec z Niemiec przywo+ c mi mój wymarzony komputer. Z pocz tku nie
za bardzo wiedzia em jak si& nim pos ugiwa (gdy+ w Konstancinie mia em zaledwie podstawy
informatyki), na dodatek system operacyjny DOS w komputerze by w j&zyku niemieckim. Wkrótce
jednak kupi em na gie dzie angielsk wersj& DOS-a, do tego polskie Windows 3.11 i zacz em
intensywn edukacj&. Przy pomocy specjalistycznej prasy komputerowej oraz programów telewizyjnych
po wi&conych informatyce moja wiedza dotycz ca komputerów stale si& powi&ksza a, a+ mog em si&
uzna za ma ego eksperta komputerowego.
I nareszcie mog em podj wspó prac& z panem Franciszkiem z Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepe nosprawnym. Pan Franciszek przywozi mi do domu ró+ne ksi +ki i r&kopisy, które ja
przepisywa em na komputerze, zapisywa em na dyskietkach, a nast&pnie czeka em na kolejne ksi +ki.
Dzi&ki temu zaj&ciu nie mia em za bardzo czasu rozpami&tywa mojej mi o ci i powoli moja bol ca
psychika zacz& a powraca do normy.
W po owie maja 1996 roku pojawi a si& w Gabnie nowa osoba. By a to Kasia – kuzynka jednej z moich
s siadek. Podj& a prac& w restauracji jako kelnerka, pracowa a równie+ w sklepie. Dowiedzia em si& o
niej dopiero po kilku dniach i postanowi em obejrze sobie to „cudo”.
Poszed em sobie na spacer, a wracaj c zahaczy em o sklep, aby si& napi coli. Podjecha em do
znajomych siedz cych na awkach i zacz&li my rozmawia . Kasi nigdzie nie by o wida .
Nagle z restauracji wysz a pewna dziewczyna. By a taka liczna, +e... nie mog em od niej oderwa
wzroku. Brunetka o d ugich, lekko kr&conych w osach spadaj cych jej na ramiona, szczup a i
niewiarygodnie zgrabna – oto w moim +yciu pojawi si& kolejny anio . Kasia wyczu a, +e na ni patrz& i
u miechn& a si& do mnie. Poczu em si& wtedy tak, jakby moj twarz ogrzewa delikatny promyk s o1ca.
Przychodzi em odt d do Kasi codziennie i bardzo szybko si& zaprzyjaAnili my. Przesiadywa em
popo udniami w restauracji lub pod sklepem, a gdy Kasia ko1czy a prac&, to wybierali my si& na wspólne
spacery. Traktowa em j jak mojego psychologa, zwierza em si& jej z moich problemów (tak+e tych
dotycz cych mi o ci), opowiadali my sobie o swoim +yciu, s uchali my muzyki, dowcipkowali my –
jednym s owem bawili my si& znakomicie w swoim towarzystwie.
A+ przyszed taki dzie1, gdy... zakocha em si& w Kasi. To wysz o tak jako „samo z siebie”. Po stracie
Agnieszki by em jeszcze za amany i nieufny w stosunku do p ci pi&knej, ale Kasia potrafi a swoim

urokiem prze ama moj nieufno , a przy jej pozytywnym nastawieniu do +ycia moje depresje znikn& y
bez ladu. Wk ada a w nasz przyjaA1 serce i dusz&, ja równie+ odpowiada em jej tym samym (chocia+ w
moim przypadku przewa+a o „serce”).
B&d c jednak wiadomy tego, +e nie prze+y bym straty kolejnej ukochanej, nigdy nie opowiedzia em
Kasi o moim uczuciu. Nie chcia em, aby to wyznanie popsu o stosunki mi&dzy nami, wola em zdusi t&
mi o w sobie.
Po kilku tygodniach tej sielanki Kasia mia a si& wyprowadzi z Gabna. Na po+egnanie kupi em jej
srebrny a1cuszek z serduszkiem. Chcia em, aby to serduszko w jaki sposób przypomina o jej faceta,
który pewnego dnia wkroczy (a raczej wjecha na wózku) w jej +ycie. Przy po+egnaniu nie mogli my
powstrzyma ez, które same cisn& y nam si& do oczu, w ko1cu jednak znów moje +ycie wype ni o si&
pustk .
Kasia wyjecha a, a ja straci em jedn z najwspanialszych przyjació ek. Na szcz& cie do dzisiaj
utrzymujemy ze sob kontakt telefoniczny i listowny, a ja cho przez chwil& mog& znów poczu si& tak
szcz& liwy jak w tym pami&tnym maju.
Latem znów wyjecha em na kolonie pod patronatem FPDN. Tym razem los zaniós mnie do Uob+enicy –
miejscowo ci le+ cej w po owie drogi mi&dzy Pi a Bydgoszcz , nieopodal Klasztornej Górki. Mia em
chyba jakie wzgl&dy w niebie, gdy+ pogoda znów by a wspania a. Chocia+ jednak s o1ce grza o
niesamowicie, to woda w jeziorze by a ju+ zbyt zimna, aby si& w niej k pa .
Do mojego nowego domu jecha em samochodem z panem Franciszkiem. Jecha o nam si& bardzo fajnie –
opowiadali my sobie kawa y, s uchali my z kaset „T-Raperów znad Wis y” i ani +e my si& obejrzeli, jak
zajechali my na miejsce.
Tym razem jako opiekuna dosta em pewnego studenta imieniem Micha . Mieszkali my w
czteroosobowych domkach kempingowych, a O rodek tym razem by troch& bardziej dostosowany do
wózków inwalidzkich. Wsz&dzie by y betonowe chodniki i podjazdy, jedynym minusem by nienajlepszy
stan tych chodników i po ka+dym przejeAdzie po nich mia em wra+enie, +e poobrywa em sobie
przynajmniej po ow& narz dów wewn&trznych.
Kolonia nie by a zbyt du+a, trzydziestoma kilkoma dzieciakami opiekowa y si& cztery dziewczyny. Ku
mojej rado ci w ród kolonistów znalaz o si& kilku znajomych ze Skoków, w tym tak+e mój wspó lokator
i „m odszy braciszek” Tomek. Ja z Micha em byli my jednymi z najstarszych uczestników na tej kolonii
(nie licz c kadry i personelu O rodka), wi&c byli my tam niejako „nieoficjalnie”. Nie mieli my
obowi zku uczestniczy w +yciu kolonijnym, mogli my robi co chcieli my. Jedynym obowi zkiem by o
meldowanie o ka+dym naszym opuszczeniu O rodka.
Chocia+ Micha opiekowa si& mn jak tylko umia , to jednak nie potrafi em zapomnie o tym, co
prze+y em rok wcze niej pod skrzyd ami Agnieszki. Wiedzia em doskonale o tym, +e Agnieszka by a
jedyna w swoim rodzaju i nikt nie jest w stanie jej dorówna .
Ale tak+e z Micha em czu em si& dobrze. W ko1cu m&+czyAni potrafi si& ze sob dogada . Codziennie
chodzili my do pobliskiego miasteczka na spacery, robili my mas& kilometrów po okolicy, podrywali my
wspólnie dziewczyny – to by y prawdziwe „m&skie” wakacje i uzna em, +e te+ b&d& je mile wspomina .
Chocia+ jedna rzecz przypomina a mi o poprzedniej kolonii: moja „nieoficjalna” wychowawczyni mia a
na imi&... Agnieszka.
W drodze powrotnej mia em równie+ jecha razem z panem Franciszkiem. Poniewa+ jednak chcia em
zrobi rodzicom niespodziank&, wi&c pojecha em z innymi w autokarze. Chocia+ nie siedzia o mi si& tak
wygodnie jak w samochodzie, to chcia em do samego ko1ca jecha z wszystkimi. Micha siedzia przy
mnie z jednej strony, z drugiej siedzia a Agnieszka i pilnowali abym nie zlecia z siedzenia na ostrych
zakr&tach.
Do Poznania dojechali my w miar& szybko. Rodzice ju+ na mnie czekali, przenie li mnie do naszego
samochodu, zabrali baga+e i wózek i ju+ mieli my odje+d+a , gdy jeszcze w ostatniej chwili przysz y si&
ze mn po+egna Sylwia i Ania – dwie z opiekunek kolonijnych.
Po wakacjach wróci em wypocz&ty do domu i swojej pracy na komputerze. Cz&sto nie maj c z kim i na
spacer pisa em ca ymi dniami, klawiatur& zna em ju+ na pami& i chocia+ nigdy nie mog em nauczy si&
metody bezwzrokowego pisania, to ka+d ksi +k& ko1czy em coraz szybciej.

Na udoskonalaniu swojej wiedzy komputerowej oraz przepisywaniu ksi +ek czas mi jako lecia , gdy
nagle z y los da zna o sobie i gwa townie zachwia moj psychik .
By a noc z 30 listopada na 1 grudnia 1996 roku. Siedzia em sam w domu, babcia mieszkaj ca z nami by a
u s siadki, a rodzice wyjechali do kuzyna. Przyjechali oko o godz. 23, ojciec poszed do kuchni, a mama
przysz a po o+y mnie spa . Le+a em ju+ w ó+ku, gdy us ysza em odje+d+aj cy samochód. Po chwili
mama przysz a do mnie i zapyta a:
- Nie widzia e mo+e ojca? Jego kurtki nie ma, znikn& y te+ kluczyki od samochodu.
- Przed chwil s ysza em jak jaki samochód odje+d+a , mo+e to by on – odpowiedzia em.
Mama wybieg a przed dom, ale by o ju+ za póAno – samochodu rzeczywi cie nie by o przed domem.
Posz a do siebie, a ja ogl da em telewizj& i wkrótce usn em.
By a mniej wi&cej godzina pierwsza w nocy, gdy us ysza em pukanie do drzwi wej ciowych. Pomy la em
sobie, +e pewnie kto „pod gazem” pomyli domy. Po chwili us ysza em pukanie do mojego okna. Na
pytanie: „Kto tam?!” nikt nie odpowiedzia . „Je li jeste taki nieuprzejmy, to pukaj sobie do rana” –
przelecia o mi przez g ow&, obróci em si& do ciany i próbowa em usn na nowo. Ale ten kto by uparty
i puka dalej do drzwi.
W ko1cu po jakich pi&ciu minutach zadzwoni em do mamy (mam przy ó+ku specjalny dzwonek
elektryczny zamontowany u mamy w pokoju i w razie czego mog& j wezwa ). Zesz a powoli na dó i
otwar a frontowe drzwi. Weszli do góry, siedzieli tam do d ugo, potem us ysza em, +e schodz na dó .
Mama odprowadzi a „ktosia”, zamkn& a za nim drzwi i powoli przysz a do mnie. Otwar a drzwi od
mojego pokoju i blada jak ciana opad a resztk si na krzes o.
- Co si& sta o? Kto to by ? – zapyta em niecierpliwie.
Mama próbowa a co odpowiedzie , ale nie mog a wydoby z siebie g osu. Po chwili rzek a:
- To by a policja. Twój ojciec godzin& temu mia wypadek samochodowy i nie +yje.
Przez plecy przeszed mi okropny dreszcz i zacz em z nerwów trz
si& jak osika. Po chwili
u wiadomi em sobie us yszan wiadomo – ojciec zgin w wypadku.
- Jak to si& sta o? – zapyta em s abym g osem.
- Podobno jecha ze zbyt du+ pr&dko ci , w lesie wysz o mu jakie zwierz& przed samochód, bo s
lady gwa townego hamowania, wpad w po lizg i uderzy w drzewo. Kierownica wbi a mu si& w
pier i zmar po kilku minutach.
- Co my teraz zrobimy? – spojrza em na mam& przez zy.
- Musimy by silni – odpowiedzia a – i nie za amywa si&. Gycie toczy si& dalej i nadal b&dziemy
rodzin .
Posz a do siebie, a ja le+a em oswajaj c si& z my l , +e straci em jednego z rodziców. Nagle nerwy
pu ci y mi ca kowicie i rozp aka em si&. P acz przeszed póAniej w szloch, a+ wreszcie troch& si&
uspokoi em. Lecz do samego rana nie mog em ju+ spa .
Mama pojecha a zawiadomi mojego brata o mierci ojca, natomiast do mnie przysz y kole+anki.
Siedzieli my i rozmawiali my jak zwykle, cho czu em si& jakby nieobecny duchem. Brat przywióz
mam& z powrotem, by równie mocno za amany jak my. Nast&pnie mama pojecha a za atwia sprawy
formalne zwi zane z pogrzebem. Ja zosta em sam w domu i nie mog em si& jeszcze pozbiera
psychicznie.
Przyjecha wujek zabra babci& na wi&ta do Konina. Rozmawia em z nim normalnie, dopiero gdy zacz
zbiera si& do wyjazdu zmusi em si& wr&cz, aby powiedzie mu o mierci jego brata. On póAniej
zawiadomi reszt& rodziny, jedynie babcia nic nie wiedzia a o mierci syna, gdy+ jej serce mog oby tego
nie przetrzyma . Mieli j na t& wiadomo powoli przygotowywa .
Pogrzeb odby si& sze dni póAniej. Przyby a na niego ca a nasza rodzina, zarówno ze strony ojca, jak i
ze strony mamy. Równie+ liczne grono mieszka1ców Gabna towarzyszy o mu w ostatniej drodze. Od
samego rana czu em si& jakbym +o dek mia zawi zany na supe , a nerwy mia em napi&te jak postronki.
Weszli my do ko cio a gdzie odby a si& msza pogrzebowa.
Na stypie usiad em przy rodzinie mojej mamy, czu em +e w a nie do nich nale+&. By o mnóstwo ludzi,
którzy u+alali si& nade mn , tak jakbym bez ojca nie poradzi sobie w dalszym +yciu, sk adali nam
kondolencje i w ogóle zachowywali si& jakby my byli niedorajdami niezdatnymi do samodzielnej
egzystencji. Na szcz& cie pod wieczór wszyscy sobie pojechali i zostali my z mam sami. Nareszcie
mog em odpocz po tym ci&+kim dniu.

Kilka dni póAniej na przekór memu przekl&temu losowi dosta em radosn niespodziank&. By a to kartka z
+yczeniami wi tecznymi od... Agnieszki. By a ona dla mnie jak promie1 s o1ca na pochmurnym niebie i
cho przez chwil& roz wietli a moje smutne +ycie. Na kraw&dzi za amania nerwowego napisa em do niej
list, w którym prosi em aby nie zostawia a mnie samego w tych trudnych chwilach. Odpowiedzi na mój
list równie+ i tym razem nie otrzyma em.
Powoli zacz em si& otrz sa z szoku wywo anego mierci ojca. Wróci em do przepisywania ksi +ek
przywo+onych mi przez pana Franciszka i moja psychika zacz& a powraca do równowagi. Poniewa+
jednak Fundacja przesta a organizowa wyjazdy na wczasy, wi&c podj em wspó prac& ze... Sportowym
Stowarzyszeniem Inwalidów „Start” i przez nast&pne dwa lata (1997-1998) w a nie z nimi wyje+d+a em
na wczasy.

Rozdzia siódmy
Pierwsze spotkanie po latach z pracownikami „Startu” by o dla mnie mi niespodziank , a jednocze nie
zaskoczeniem. Pan Edward nie pracowa ju+ na swoim stanowisku, prezesem by teraz pan Romuald, z
którego córk by em na kolonii we W growcu w jednej grupie.
Wczasy mia y by nad morzem w Mielnie. Cieszy em si& bardzo z wyjazdu w paAdzierniku, gdy+ letnie
upa y by y dla mnie bardzo m&cz ce. Tym razem jecha em ju+ autokarem razem z innymi
wczasowiczami.
Chocia+ podró+ by a do m&cz ca dla mnie (sze godzin jazdy), to jecha o si& bardzo przyjemnie.
Kierownik turnusu, pan Irek, oraz jego prawa r&ka i rehabilitantka w jednej osobie, pani Ina, stworzyli
nam mi atmosfer& i chocia+ od samego rana rozpada si& deszcz, to generalnie wszyscy byli my w
dobrym humorze i nikt nie siedzia ze skwaszon min .
Jecha em bardzo zaciekawiony jak to b&dzie nad tym morzem (gdy+ jeszcze nigdy nad nim nie by em),
ale nie przypuszcza em, +e czeka mnie tam niespodzianka.
Wreszcie zajechali my na miejsce. Równie+ w Mielnie pada deszcz, wia na dodatek silny wiatr, ale po
po udniu niebo zacz& o si& powoli przeja nia , jakby nie chcia o nam zepsu pobytu.
O rodek by wspania y. By to w a ciwie hotel mieszcz cy si& w trzech budynkach (w tym dwa
kilkupi&trowe), przy którym by a ogromna sto ówka i ma a sala taneczna z barem. Po o+ony by nad
samym morzem, tak wi&c do snu usypia mnie szum fal. Znakomicie dostosowany do wózków
inwalidzkich, pokoje wyposa+one do dobrze (telewizor, radio, czajnik itp.), ó+ka wygodne – czu em,
+e ten pobyt b&dzie niezwyk y.
I rzeczywi cie by . Podczas obiadu dowiedzia em si& od pana Irka, +e... nie maj dla mnie opiekuna.
- Szkoda, +e nikt mnie o tym wcze niej nie poinformowa – powiedzia em – to mama za atwi aby
dla mnie opiekuna.
- I co teraz zrobimy? – zapyta pan Irek – Ani ja, ani pani Ina nie mamy czasu si& Tob opiekowa
ca y czas, gdy+ mamy mnóstwo pracy. Mo+e mama mog aby przyjecha do Ciebie? Oczywi cie
nie p aci aby za pobyt, gdy+ by aby tu jako Twój opiekun.
- Z tego co wiem, to mama raczej nie b&dzie mog a przyjecha . Przez te dwa tygodnie mojej
nieobecno ci ona chce wyremontowa mój pokój i nie mo+e tego zostawi i przyjecha tutaj.
Chocia+... mo+e Ewa przyjecha aby do mnie? To jest moja przyjació ka, która codziennie do mnie
przychodzi i my l&, +e da aby sobie ze mn rad&.
Jeszcze dyskutowali my o Ewie, ale chyba dali si& przekona o jej odpowiedzialno ci. W ko1cu je li ja
mog em zaufa dziewi&tnastoletniej dziewczynie, to dlaczego oni mieli jej nie ufa ? To przecie+ mn
mia a si& zaopiekowa , a nie nimi.
Po obiedzie zostali my zakwaterowani w pokojach, a póAniej pan Irek poszed zadzwoni do mojej
mamy. Poinformowa j o ca ej sytuacji, o mojej pro bie, aby Ewa do mnie przyjecha a, i tak j
„oczarowa ”, +e mama si& zgodzi a na opiek& Ewy. Mia a przyjecha do Mielna mo+liwie jak najszybciej.
Nast&pnego dnia po po udniu ubrali mnie bardzo ciep o, owin&li kocem i pan Irek zabra mnie nad morze.
Podje+d+ali my powoli tak mini-promenad , a+ wreszcie znalaz em si& nad samym morzem.
Widok by dla mnie niezwyk y. Ogromne, bezkresne po acie szarej wody, nad któr rozpo ciera o si&
o lepiaj co jasne niebo. Wia silny, ostry i przejmuj co zimny wiatr, powietrze za by o wilgotne, pe ne
ozonu i bardzo orzeAwiaj ce.
Z wra+enia zapar o mi dech w piersi i nie wiedzia em co mam powiedzie . Ten widok by taki
urzekaj cy, +e nie mog em oderwa od niego wzroku. Dopiero po kilkunastu minutach, gdy ju+
przemarz em od tego wiatru, wróci em do rzeczywisto ci i poszli my z powrotem do pokoju.
Do ko1ca dnia nudzi em si& okropnie. W telewizji nic ciekawego nie by o, nikt mnie nie odwiedzi
(jedynie czasem pan Irek lub pani Ina wpadli zobaczy czy czego nie potrzebuj&) – na szcz& cie
zabra em ze sob kilka ksi +ek i troch& sobie czyta em. Spa poszed em wyj tkowo wcze nie.
Min& a noc. Wczesnym rankiem (oko o godz. 7) kto zapuka do mojego pokoju. Zaspanym g osem
powiedzia em „Prosz ”, otwar y si& drzwi i... ujrza em w nich Ew&. Nareszcie! Jak zwykle wpad a w
znakomitym nastroju (mimo zm&czenia ca onocn jazd poci giem) i gdy us ysza em jej radosn
paplanin&, to do reszty ju+ si& obudzi em. Ewa zacz& a si& rozpakowywa , równie+ moje rzeczy
rozpakowa a do reszty i polecia a nad morze. Z powodu wiatru szybko wróci a do pokoju.

Oko o godz. 9 pan Irek przyszed pomóc mi si& ubra . Przedstawi em go Ewie, razem pomogli mi si&
ubra i usi
na wózek i pojechali my na niadanie. Sto ówka by a pe na, gdy+ oprócz nas przebywa y w
O rodku matki z dzie mi maj cymi pora+enie mózgowe (poniewa+ stosowana tu by a terapia leczenia tej
choroby u dzieci przy pomocy specjalnych skafandrów kosmicznych). Przy niadaniu Ewa zosta a
poinformowana co nale+y do jej obowi zków, a po posi ku dostali my karty pobytu, z którymi mieli my
uda si& do lekarza, aby po badaniach oceni jakie mo+emy wykonywa wiczenia. Do obiadu czekali my
na te badania lekarskie.
Natomiast po obiedzie wyruszyli my z Ew na zwiedzanie Mielna. Okaza o si& ono niezbyt wielk
mie cin nastawion g ównie na zarabianie w sezonie turystycznym. W paAdzierniku tylko jeszcze
nieliczne sklepy by y otwarte. Sporo za to by o otwartych ró+nych budek z frytkami i sma+onymi rybami.
By o tak+e kilka stoisk z pami tkami.
Poniewa+ morskie powietrze bardzo zaostrzy o nam apetyty, wi&c mimo zjedzonego obiadu byli my
nieco g odni. Akurat niedaleko naszego O rodka by o male1kie stoisko z frytkami i rybami, poszli my
wi&c przek si ma e „co nieco”. Frytki by y znakomite, smakowa y nam zupe nie inaczej ni+ u nas w
domu. Mo+e sprawi o to morskie powietrze, mo+e inna sól, ale naprawd& by y wy mienite. Odt d prawie
codziennie byli my go mi w tym stoisku.
Z Ew w a ciwie nigdy si& nie nudzi em. By a moj ulubion przyjació k mieszkaj c kilkaset metrów
od mojego domu, przychodzi a do mnie codziennie. Sp&dzali my ze sob mnóstwo czasu, s uchali my
muzyki, rozmawiali my, chodzili my na wspólne spacery, ja uczy em Ew& obs ugi komputera, a teraz
mia em j dla siebie 24 godziny na dob&. Po raz pierwszy od rozstania z Agnieszk poczu em si&
naprawd& szcz& liwy.
Ewa mia a zawsze mnóstwo energii i dobrego humoru, by a u miechni&ta i weso a, i jej rado powoli
zacz& a si& mnie udziela . Zapomnia em o swoich zmartwieniach, o pustce w moim +yciu, a moje oczy
znów zacz& y nabiera blasku. Czy to podczas wspólnych spacerów nad morzem, czy podczas posi ków,
wypadów na miasto czy te+ wczasowych dyskotek – zawsze byli my u miechni&ci i weseli, rado
wprost z nas promieniowa a.
Garty tak nas si& wci + trzyma y, +e zacz&li my si& nawet przedstawia jako ma +e1stwo (gdy+ nosili my
„obr czki przyjaAni”). I tak pasowali my do siebie, +e wszyscy nam wierzyli.
Ca y ten turnus by niezwyk y. Gdy na pierwszym spotkaniu naszej grupy spostrzeg em, +e w a ciwie to
jestem najm odszy ze wszystkich osób, przysz a mi do g owy my l, +e trafi em na jaki turnus emerytów i
przez te dwa tygodnie umr& z nudów (Ewa wtedy jeszcze nie dojecha a do mnie).
Jednak czas pokaza , jak bardzo si& myli em. Chocia+ wszyscy byli ju+ w wieku „ rednim”, to
zachowywali si& jak m odzie+. Nie by o +adnego post&kiwania, narzeka1 i j&ków, ka+dy by zadowolony i
u miechni&ty, a na dyskotekach szaleli na parkiecie jak dwudziestolatkowie. Chocia+ jako najm odszy z
nich powinienem mie najwi&cej energii, to po przeta1czeniu trzech kawa ków z dwoma „panienkami”
(jednocze nie!) nie mia em ju+ kompletnie si .
Równie+ Ewa czasami nie mog a sprosta swoim tancerzom i prosi a wtedy mnie do ta1ca (nauczy a si&
ze mn ta1czy ), aby troch& odetchn .
Pewnego dnia mia a by wycieczka do Ko obrzegu. Poniewa+ nie mia em ochoty m&czy si& w
autokarze, Ewa równie+ nie chcia a jecha , wi&c poszli my sobie na spacer po Mielnie. Ku naszemu
zaskoczeniu sto metrów od brzegu morza znajdowa o si& jezioro. Usiedli my sobie nad tym jeziorem na
awce, przed nami rozpo ciera si& las masztów przeró+nych +aglówek i odzi, nad wod lata y
wsz&dobylskie mewy, s o1ce zacz& o mocniej przygrzewa , a my przytuleni do siebie s uchali my szumu
fal i opalali my buzie. Czas p yn nam tak szybko, +e ani si& spostrzegli my, a ju+ trzeba by o wraca do
O rodka na obiad. Z +alem wracali my, lecz gdy zobaczyli my „wygotowanych” w autokarze
wczasowiczów, u miechn&li my si& do siebie znacz co – oto jakiego losu uda o nam si& unikn , a w
zamian za to sp&dzili my cudowne chwile nad jeziorem.
Nadszed jednak czas powrotu do domu. Z lekkim smutkiem wyje+d+ali my z Mielna – by o tu tak
wspaniale, +e nie mia em wcale ochoty wraca . ZaprzyjaAni em si& ze wszystkimi wczasowiczami,
przyzwyczai em si& do morskiego klimatu, pokocha em Ba tyk, a teraz mia em to wszystko opu ci . Ale
przyrzek em sobie, +e postaram si& tu jak najcz& ciej wraca .
Po powrocie czeka a na mnie niespodzianka – mój pokój zosta gruntownie wyremontowany i
odnowiony. Przez te dwa tygodnie mojej nieobecno ci mama samodzielnie za o+y a kasetony i po o+y a

tapet& i teraz pokój wygl da prze licznie. Z wielk energi nabyt na wczasach powróci em do
przepisywania ksi +ek...
W po owie listopada prze+y em kolejne nieszcz& cie. W wyniku zapalenia p uc zmar a moja babcia, która
mieszka a razem z nami. Równie+ i jej mier bardzo prze+y em.
Odk d si&gam pami&ci – babcia zawsze by a z nami. Gdy by em ma y, opiekowa a si& mn pod
nieobecno rodziców, broni a mnie, gdy mia em dosta lanie. Gdy ju+ porusza em si& na wózku, to
babcia wci + przychodzi a dotrzymywa mi towarzystwa i dzi&ki niej nie czu em si& taki samotny w
domu. A teraz odesz a od nas i zosta em z mam sam.
Lecz ta samotno nie trwa a d ugo. Z pobliskiej Mosiny do mieszkania po babci przeprowadzi si& mój
brat z +on i dzie mi. Poniewa+ po mierci ojca ca y ci&+ar prowadzenia hodowli pieczarek (które ojciec
uprawia ) spocz na mamie, wi&c mama nie mog c jednocze nie opiekowa si& mn i uprawia grzybów,
hodowl& pieczarek odda a mojemu bratu.
Z pocz tku cieszy em si& bardzo z przeprowadzki brata, ale jeszcze niejednokrotnie mia em zat&skni za
cisz i spokojem, jakie panowa y, gdy mieszkali my tylko z babci ...
W marcu 1998 roku znów „uciek em” z domu. Tym razem wyjecha em do Jremu do mieszcz cej si& tam
Kliniki Reumatologicznej. Przez dwa tygodnie mia em tam przebywa w charakterze kuracjusza.
Na miejsce zosta em zawieziony karetk . Moi s siedzi byli zaskoczeni, +e zabiera mnie pogotowie,
dopiero mama im wyja ni a, +e wyje+d+am tylko na „wczasy”. Podró+ min& a do szybko (w ko1cu to
by o tylko 17 km). Zajechali my pod mój nowy dom, a na powitanie ujrza em czekaj ce na mnie dwie
liczne piel&gniarki – siostr& Ani& i siostr& Jol&.
Wioz c mnie do pokoju rozpytywa y o moje zainteresowania, o prac&, o moje codzienne +ycie... Gdy ju+
dojechali my na miejsce, okaza o si&, +e mój pokój jest ca kiem obszerny, gdy+ mog o w nim przebywa
siedem osób. Chwilowo by zupe nie pusty, ale siostry wyja ni y mi, +e moi wspó lokatorzy s obecnie na
rehabilitacji.
Mama przynios a moje rzeczy, rozpakowa a je do szafy i umówiwszy si& ze mn za kilka dni pojecha a
do domu. Zosta em sam w pokoju, lecz nie na d ugo. Powoli zacz&li si& schodzi moi „towarzysze
niedoli”. Nie by o tam nikogo w moim wieku, wszyscy byli du+o starsi ode mnie. Z pocz tku patrzyli na
mnie troch& dziwnym wzrokiem, ale póAniej si& zapoznali my ze sob , a z niektórymi nawet
zaprzyjaAni em. Na przyk ad taki pan Bogdan...
By on niezwyk ym cz owiekiem. Mia problemy z kr&gos upem oraz przepuklin&, jednak patrz c na
niego odnosi o si& wra+enie, +e jest zdrowy. Nigdy si& nie skar+y , zawsze chodzi u miechni&ty i ch&tny
innym do pomocy. Wielokrotnie gdy mia em ochot& na herbat&, on jakby czytaj c w moich my lach ju+
j szykowa . Wyr&czaj c piel&gniarki zawozi mnie na rehabilitacj& lub telewizj&, robi zakupy w
pobliskim sklepiku – po prostu z oty cz owiek. I mimo swojej choroby wci + w doskona ym humorze.
Poniewa+ rehabilitacj& mia em od godz. 10.30, wi&c ranek mia em wolny. Sp&dza em go przewa+nie na
ogl daniu telewizji. Siedzia em sobie w a nie i ogl da em „Wiadomo ci”, gdy kto zaszed mnie od ty u i
zas oni mi r&koma oczy.
- Zgadnij kto to? – us ysza em cichy szept do ucha.
Zacz em si& zastanawia i wymienia imiona, ale +adne nie by o tym w a ciwym. D onie by y takie
drobne i delikatne, ta tajemnicza istota pachnia a tak s odko, lecz nie mog c zgadn jej imienia wreszcie
si& podda em. D onie ods oni y mi oczy, „ona” przesz a do przodu i ujrza em... Kasi&. Poczu em si& jakby
s o1ce wieci o tego dnia wy cznie dla mnie.
Okaza o si&, +e Kasia dzwoni a do mnie, dowiedzia a si& od mojej mamy, +e jestem w Jremie i
postanowi a zrobi mi niespodziank&. Usiad a przy mnie na fotelu, opowiada a co u niej s ycha , a ja nie
mog em od niej oderwa wzroku (tak licznie wygl da a). Czas nam mija w okamgnieniu i wkrótce
Kasia musia a ju+ i na autobus, a ja na rehabilitacj&. Zawioz a mnie na „sal& tortur”, po+egna a si& i
posz a.
Po dwóch tygodniach sp&dzonych w Klinice trzeba by o wraca do domu. Ch&tnie bym tam jeszcze
sp&dzi troch& czasu, ale zbli+a a si& Wielkanoc i Klinika by a na okres wi t zamkni&ta. Gegnaj c si& z
piel&gniarkami nie kry em swego wzruszenia, równie+ one +egna y mnie bardzo ciep o.
Ten pobyt w Jremie bardzo odbudowa moje nadw tlone si y psychofizyczne i mog em z nowym
zapa em wróci do pracy nad przepisywaniem kolejnej ksi +ki.

W maju dowiedzia em si&, +e Ewa wyprowadza si& z Gabna do Poznania, poniewa+ znalaz a tam prac&.
Wiadomo t& przyj em ze smutkiem, gdy+ wiedzia em doskonale, +e w moim domu nigdy ju+ nie
b&dzie tak weso o, jak to by o za spraw Ewy. Ju+ nigdy nie mia o by tak gwarno i rado nie, mia y
sko1czy si& przeró+ne desery i ciasta, którymi karmi a nas moja mama, mia em straci powiernika
wszystkich moich tajemnic.
Razem ze swoimi rzeczami Ewa zabiera a do Poznania cz stk& naszego wspólnego +ycia i zda em sobie
spraw&, +e te wspania e czasy ju+ nigdy nie powróc ...
Latem z powodu upa ów oraz intensywnej pracy wi&cej czasu sp&dza em w domu ni+ na dworze. Nigdy
nie lubi em zbyt wysokich temperatur, gdy+ bardzo mnie m&czy y. Na spacery wychodzi em z rzadka i to
tylko wieczorami.
Dopiero we wrze niu dokona a si& kolejna zmiana w moim +yciu – „Start” zaproponowa mi kolejny
wyjazd na wczasy, ku mojej rado ci pobyt mia znów by nad morzem (w Mi&dzywodziu). Tym razem
jako moja opiekunka jecha a ze mn mama.
Gdy w Poznaniu dotar em na miejsce zbiórki, okaza o si&, +e wi&ksza cz& turnusu to byli moi znajomi z
ubieg orocznych wczasów w Mielnie. Przyjemnie by o zobaczy po roku te same twarze, us ysze co si&
zmieni o przez ten czas oraz mie wiadomo , +e przez dwa tygodnie znowu wszyscy b&d si&
znakomicie bawi . Równie+ kierownictwo si& nie zmieni o – nadal dowodzi wszystkim pan Irek, a jego
praw r&k by a pani Ina.
Pogoda znów by a „ zawa”, jakby Pozna1 op akiwa nasz wyjazd, ale w po owie drogi deszcz powoli
przesta pada , a zza chmur nie mia o wyjrza o s o1ce. Chocia+ podró+ jak zwykle by a dla mnie troch&
m&cz ca, to cieszy em si& na my l, +e znów ujrz& mój ukochany Ba tyk.
Po sze ciu godzinach jazdy dojechali my na miejsce. Mi&dzywodzie okaza o si& ma , urocz mie cin ,
po o+on nad samym morzem. O rodek okaza si& znakomicie urz dzony, pokoje wr&cz luksusowe (m.in.
kolorowy telewizor i 14 kana ów telewizji kablowej), jedzenie na sto ówce by o wy mienite, opieka
lekarska doskona a, morze pod samym nosem – czego tu mo+na wi&cej wymaga od +ycia?
Pozna em na turnusie koleg& – Jarka, z którym cz&sto chodzi em na spacery po Mi&dzywodziu. Zachcia o
nam si& kiedy spaceru nad samym morzem. Poniewa+ w a nie trwa odp yw, piasek by bardzo
wyg adzony przez fale, wi&c w&drowali my sobie samym brzegiem pla+y. Przed nami rozci ga si& d ugi
pas g adkiego brzegu, który chcieli my pokona z rozp&du. Byli my w po owie drogi, gdy... nagle piasek
zrobi si& bardzo grz ski i wózek zacz si& w nim zapada . Z pocz tku ugrz z do s abo, ale z ka+d
chwil pogr +a si& coraz g &biej. Jarek próbowa mnie wyci ga , ale jego heroiczne wysi ki sprawia y
tylko tyle, +e zapada em si& coraz bardziej.
Na szcz& cie podnó+ki przy wózku opar y si& na piasku i przesta em si& dalej zapada . Jednak+e wózek
tkwi ju+ do po owy zatopiony w piasku, a Jarek nie potrafi mnie wyci gn . Przygl da o nam si& dwoje
wczasowiczów, którzy obserwowali bezskuteczne wysi ki Jarka, a widz c, +e nie mo+e on da sobie rady
z wózkiem po pieszyli nam na pomoc. Dopiero wspólnymi si ami wszyscy trzej wyci gn&li mnie na
suchy brzeg. Uczynili to w sam por&, gdy+ powoli zaczyna si& przyp yw i wody coraz bardziej
przybywa o.
Przekona em si& wtedy, +e morze, chocia+ takie pi&kne, potrafi by równie+ niebezpieczne, nawet dla
spaceruj cych po pla+y.
Którego s onecznego dnia siedzia em przed O rodkiem na trawniku z panem Irkiem i pani In i
opalaj c si& rozmawiali my o +yciu osób niepe nosprawnych. Opowiada em im o mojej pracy na
komputerze oraz literackim sposobie wyra+ania swoich my li. Panu Irkowi przysz a wtedy do g owy
wietna my l:
- A mo+e napisa by do gazety reporta+ o naszym pobycie w Mi&dzywodziu?
Spodoba mi si& ten pomys i odt d wszystkimi zmys ami ch on em +ycie turnusu, aby móc odpowiednio
przela swe wra+enia na papier. Lecz ta „reporterska obserwacja” nie zajmowa a mi ca ego wolnego
czasu. Wi&kszo dnia sp&dza em nad moim ukochanym morzem. Mog em godzinami przesiadywa na
pla+y wpatruj c si& w bezkresne wody, delikatny szum fal uspokaja moje nerwy i adowa now energi ,
a cudownie wie+e powietrze odbudowywa o moje nadw tlone si y.

Na swoje 25 urodziny zaprosi em mam& do przydro+nej kawiarenki na urodzinowego szasz yka i kaw&.
Pogoda tego dnia by a wspania a, muzyka delikatnie s czy a si& z g o ników, jedzenie by o doskona e –
czu em si& tam tak dobrze, jak jeszcze nigdy w +yciu. To by y najwspanialsze urodziny, jakie
kiedykolwiek obchodzi em.
Po powrocie do domu z zapa em zabra em si& za pisanie owego reporta+u o Mi&dzywodziu. W ci gu
trzech dni przela em ca e swoje literackie natchnienie na papier, uzna em ten artyku za ca kiem udany i
postanowi em wys a go do pozna1skiej gazety dla osób niepe nosprawnych „Filantrop Naszych
Czasów”. Artyku ukaza si& w jednym z jesiennych numerów „Filantropa”.
Jednocze nie dowiedzia em si&, +e... reporterka lokalnego tygodnika chce przeprowadzi ze mn wywiad.
Próbowa a si& ze mn skontaktowa wcze niej, ale by em jeszcze nad morzem. Poniewa+ nie mia em nic
przeciwko temu, zgodzi em si& na spotkanie.
Kilka dni po moim przyjeAdzie z Mi&dzywodzia siedzia em przed komputerem i my la em nad moim
reporta+em, gdy przez okno zobaczy em dziewczyn& z notesem w r&ce id c w stron& mojego domu.
Us ysza em dzwonek u drzwi, mama zesz a na dó , a po chwili otwieraj c drzwi od mojego pokoju
powiedzia a:
- Masz go cia.
Gdy dziewczyna wesz a, poczu em si& jakby piorun we mnie uderzy .
- Witaj Tomku. Jestem Izabela, umówili my si& na przeprowadzenie wywiadu.
Dopiero po chwili odpowiedzia em na jej powitanie, ale wci + my la em, +e ni&. Izabela by a tak
udz co podobna do mojej ukochanej Agnieszki, +e nie mog em uwierzy w asnym oczom.
Na pocz tku by em bardzo spi&ty, nie bardzo wiedzia em co mam powiedzie , ale Izabela potrafi a
roz adowa t& nieco sztywn atmosfer& i po chwili rozmawiali my jak starzy znajomi. Mama przynios a
nam herbat&, zostawi a nas samych, a ja zacz em snu swoj opowie :
- Moje smutne +ycie rozpocz& o si& 25 lat temu...
Mówi em, a Izabela s ucha a mnie z uwag , od czasu do czasu zadawa a mi jakie dodatkowe pytanie i
przez ca y czas pisa a w swoim notesie.
Opowiada em o moim +yciu, o problemach osób niepe nosprawnych zwi zanych z bezsensown
biurokracj w urz&dach oraz brakiem tolerancji w spo ecze1stwie. Otwar em si& przed ni ca kowicie i
opowiedzia em jej o Agnieszce i o tym, +e Izabela bardzo jest do niej podobna.
- A gdyby mia do wyboru zdrowie i mi o , to co by wybra ? – zapyta a mnie nagle.
- Nie waha bym si& ani chwili. – odpar em zdecydowanie – i moim wyborem by aby mi o . Przez
ca e moje +ycie by em samotny. Nigdy +adna dziewczyna nawet nie pomy la a o tym, +e ja te+
potrzebuj& mi o ci. Wiem, +e moja choroba jest nieuleczalna, by mo+e za kilka lub kilkana cie
lat zwyci&+y w walce ze mn , ale w a nie moim najwi&kszym marzeniem jest to, aby kto okaza
mi cho odrobin& prawdziwej mi o ci. Nie lito ci, bo tego nie potrzebuj&, ale w a nie troch& tego
cudownego uczucia, bez którego +ycie ludzkie by oby bezsensowne.
Zapad a chwila ciszy. Izabela zrobi a mi jeszcze kilka zdj& przy komputerze i powoli zacz& a szykowa
si& do wyj cia. Przy po+egnaniu powiedzia a:
- Wierz&, +e kiedy znajdziesz wreszcie swoj wymarzon mi o .
Obieca a mi, +e ten reporta+ o mnie uka+e si& tydzie1 póAniej. S owa dotrzyma a...

Rozdzia ósmy
Nadszed grudzie1 1998 roku. Wypisywa em kartki wi teczne do rodziny i znajomych i przysz a mi do
g owy my l, aby napisa tak+e do Agnieszki. W g &bi duszy nie potrafi em o niej zapomnie , a poza tym
chcia em da sobie jeszcze jedn szans&. Nie spodziewa em si& odzewu z jej strony, tym bardziej by em
zaskoczony, gdy po kilku dniach otrzyma em odpowiedA na swój list. Ku mojemu zdumieniu Agnieszka
nie zapomnia a o mnie i mój list bardzo j ucieszy (a zarazem zaskoczy ). Chocia+ nie napisa a dlaczego
nie odpisywa a wcze niej na moje listy, to jednak by em niesamowicie uradowany tym, +e w ogóle do
mnie napisa a.
Ju+ po Nowym Roku (na pocz tku stycznia 1999 roku) w moim pierwszym „oficjalnym” li cie
poprosi em Agnieszk& o zdj&cie. Chcia em zobaczy jak aktualnie wygl da, czy bardzo si& zmieni a przez
te lata, no i przede wszystkim czy nadal jest taka liczna. Otrzyma em je w nast&pnym li cie. Gdy j znów
zobaczy em, to przez chwil& poczu em si& jakbym znalaz si& w niebie. Wygl da a tak cudownie, +e nie
mog em oderwa od niej wzroku. Dopiero po chwili spostrzeg em, +e nie jest sama na tym zdj&ciu. Z listu
dowiedzia em si&, +e razem z ni na fotografii jest jej siostrzenica oraz... pó toraroczny synek Oliver.
Jednak tym razem nie chcia em jej straci i dlatego te+ zdecydowa em si& ukrywa moje uczucie przed
Agnieszk . Wielokrotnie chcia em jej opowiedzie o tym, co si& dzieje w moim sercu, ale strach przed jej
utrat by silniejszy od prawdy i milcza em.
Agnieszka nadal studiowa a, przygotowywa a si& w a nie do egzaminów, na dodatek podj& a jeszcze
prac&, mia a wi&c coraz mniej czasu na korespondowanie ze mn . Postanowi em wtedy wysy a jej swoje
listy bez wzgl&du na to czy dostan& na nie odpowiedA, czy te+ nie. Zacz em dla niej prowadzi taki
„mini-pami&tnik”, opisywa em jej swoje codzienne +ycie, pisa em jej o tym co si& u mnie dzieje,
zwierza em si& ze wszystkich zmartwie1, ale tego, +e kocham j ponad wszystko nadal nie mia em
odwagi napisa .
W marcu postanowi em zrobi jej niespodziank&. Poniewa+ w moim ulubionym radiu w ka+dy pi tek
s ucha em programu „Prywatka”, w którym puszczali stare przeboje, wi&c przysz o mi do g owy, aby
poprosi osob& prowadz c program o jak piosenk& dla Agnieszki. Wybór mój pad na piosenk&
„Darling” duetu Baccara, natomiast piosenk& swoim ciep ym g osem zapowiada a Arleta – jedna z moich
ulubionych DJ-ek prowadz cych ten program. Agnieszka bardzo si& ucieszy a z tej dedykacji, a ja odt d
zawsze stara em si& zadedykowa jej jak piosenk&.
Na pocz tku maja zacz em niespodziewanie dostawa listy z ca ej Polski. Nie wiedzia em sk d one si&
bior , by em tym faktem bardzo zaskoczony. My la em, +e mo+e kto zrobi mi g upi kawa i da w moim
imieniu anons do jakiej gazety. Dopiero od kole+anki dowiedzia em si&, +e w miesi&czniku „Integracja”
w „K ciku Przyjació ” ukaza si& fragment mojego listu i st d ta ca a korespondencja. A poniewa+
mia em coraz wi&cej wolnego czasu (gdy+ coraz rzadziej otrzymywa em co do przepisania na
komputerze), wi&c nawi za em mnóstwo nowych znajomo ci.
Moje listy stawa y si& powoli coraz bardziej „dojrza e”, a w g &bi duszy zakie kowa a my l, aby zosta
pisarzem. Lecz minie jeszcze kilka miesi&cy zanim my l przesz a w czyn...
Tak pierwsz nie mia prób pi miennicz by o uczestnictwo w konkursie literackim og oszonym przez
„Tygodnik Zamojski”. Tematem konkursu by o opisanie swojej najwi&kszej mi o ci. Nawet przez chwil&
nie zastanawia em si& nad wyborem – postanowi em napisa o Agnieszce.
W ci gu zaledwie dwóch dni powsta o opowiadanie, które zatytu owa em „Historia pisana sercem”. Tytu
trafnie oddawa tre opowiadania, gdy+ to w a nie serce dyktowa o mi co mam pisa . Uzna em to
opowiadanie za bardzo udane, wys a em je na konkurs, lecz nie otrzyma em +adnej informacji o
wynikach tego konkursu. Nie zrazi em si& tym, tylko zacz em my le o temacie na swoj pierwsz
powie .
Kolejny mój wyjazd na wczasy okaza si& totaln klap . Wyjecha em we wrze niu z mam na
dwutygodniowy pobyt do Ciechocinka (pod patronatem Wielkopolskiego Zwi zku Inwalidów Narz du
Ruchu, którego by em cz onkiem).
Wyjazd by z Dworca Zachodniego w Poznaniu o godz. 5.30 rano. Do Poznania zawióz nas znajomy, a
póAniej przesiedli my si& do autokaru. Mieli my wyjecha punktualnie o szóstej, ale czekali my jeszcze

na spóAnialskich i w rezultacie ruszyli my dopiero przed godz. 7. By mo+e to opóAnienie uratowa o nas
przed nieszcz& ciem.
Kilka kilometrów za Poznaniem (w Murowanej Go linie) mia miejsce tragiczny wypadek. Samochód
osobowy jad cy z nadmiern pr&dko ci uderzy w jad cy z naprzeciwka samochód dostawczy. Gdy
przeje+d+ali my ko o miejsca wypadku (bardzo powoli, gdy+ utworzy si& gigantyczny korek) stra+acy
w a nie rozcinali samochody, które by y strasznie spl tane ze sob . Nikt nic nie mówi , ale ka+dy my la
o tym, +e gdyby nie to nasze opóAnienie w wyjeAdzie, to by mo+e nasz autokar by by na miejscu
którego z tych samochodów.
Po czterech godzinach jazdy dojechali my do Ciechocinka. Na pierwszy rzut oka by o tam do
przyjemnie, czu em si& jak w lesie – ca e miasteczko ton& o w zieleni. O rodek wczasowy równie+ zrobi
na mnie dobre wra+enie (przynajmniej z zewn trz).
To wra+enie prys o jednak w rodku. Otworzywszy drzwi pokoju w nasze nosy uderzy zaduch dawno nie
wietrzonego pomieszczenia oraz odór wie+ej farby. W rodku znajdowa y si& dwa „ ó+ka” sk adaj ce si&
z szerokiej deski (stare drzwi od szafy?) po o+onej na drewnianych klockach i przykrytej gumowym
materacem, ma y stoliczek i dwa krzes a, szafa w przedpokoju oraz przedpotopowe radio. Do umycia si&
mieli my ma umywalk&, wspólna azienka (jak równie+ toaleta) mie ci a si& na korytarzu.
Na domiar z ego mieszkali my w skrzydle, które by o w a nie w remoncie, wi&c codziennie oko o godz.
7 rano budzi y nas odg osy stukania i wiercenia w cianie. Na szcz& cie po po udniu ekipa ko1czy a prac&
i zapada a wtedy b oga cisza.
Nudzi em si& tam okropnie. Jak to zwykle bywa o – znów nie mia em +adnych zabiegów i mój pobyt by
wybitnie klimatyczny. Na dodatek nie mia em tam prawie +adnych rówie ników.
Wje+d+aj c na sto ówk& powiod em po sali wzrokiem i oniemia em: rednia wieku kuracjuszy grubo
przekracza a 40 lat. Osoby mniej wi&cej w moim wieku mog em policzy na palcach jednej r&ki (a
wszystkich osób by o oko o 400). „I ja tu mam sp dzi dwa tygodnie!” – j&kn em w duchu.
Sytuacj& uratowa o poznanie pewnego ma +e1stwa, które przyjecha o z naszym turnusem. Prze liczna
dziewczyna od razu zwróci a moj uwag&, opiekowa a si& facetem na wózku (mniej wi&cej w tym samym
wieku co ja). PóAniej dowiedzia em si&, +e ona ma na imi& Danusia, a ten go to jej m + Rafa .
Widz c jak Danusia opiekuje si& Rafa em, przypomnia em sobie jak cztery lata temu równie+ i ja by em
pod opiek tak cudownej istoty. Poniewa+ Rafa w wyniku wypadku by ca kowicie sparali+owany, wi&c
Danusia musia a przy nim by ca y czas. I chocia+ ta opieka by a czasem dla niej trudna, to zawsze
chodzi a u miechni&ta i radosna jak skowronek, a z jej oczu promieniowa a bezgraniczna mi o do m&+a.
Zazdro ci em Rafa owi tak wspania ej +ony.
Po dwóch tygodniach nudzenia si& w Ciechocinku nadszed czas powrotu do domu. Cztery godziny drogi
powrotnej znios em dzielnie, ale mia em ju+ dosy tej jazdy i marzy em o tym, aby jak najszybciej
znaleA si& w domu.
Wróciwszy do domu postanowi em sobie, +e ju+ nigdy nie dam si& namówi na +adne wczasy „nie
wiadomo gdzie” i je li tylko b&d& móg , to postaram si& wyje+d+a wy cznie nad morze.
Mi o by o znów znaleA si& w Gabnie, zasi
przed komputerem, pos ucha mojego ukochanego radia (w
Ciechocinku nie mog em go z apa w moim radioodbiorniku). Dzie1 póAniej by a „Prywatka”
prowadzona przez moj ulubion DJ-k& Arlet&. Jak zwykle podczas programu zadzwoni em do niej z
pro b o piosenk& dla Agnieszki oraz aby si& przywita po dwutygodniowej nieobecno ci. Podzi&kowa a
mi za kartk& z Ciechocinka, któr jej wys a em, lecz w muzycznej zapowiedzi mylnie okre li a mnie jako
osob& mieszkaj c w Poznaniu. Postanowi em wtedy napisa do niej list, przedstawi si& bli+ej i opisa
troch& siebie – w ko1cu ju+ od pó roku spe nia a moje muzyczne pro by i zacz& a poznawa mnie po
g osie.
Tydzie1 póAniej znów prowadzi a „Prywatk&”. Zadzwoni em po kolejn piosenk& dla Agnieszki i... ku
mojemu ogromnemu zdumieniu poda a mi swój domowy numer telefonu, abym do niej móg zadzwoni .
Po kilku dniach znalaz em troch& wolnego czasu, zebra em si& na odwag& i zadzwoni em do niej. Nasza
pierwsza rozmowa trwa a... 45 minut. Rozmawia o nam si& bardzo lekko, po raz pierwszy nie czu em
tremy. Arleta powiedzia a mi wtedy, +e mój list bardzo jej si& podoba , +e mam talent literacki i nie
powinienem go zmarnowa . Uzna em to za doskona y pomys i postanowi em zosta pisarzem...
26 paAdziernika moja ukochana Agnieszka obchodzi a swoje urodziny. Postanowi em zrobi jej
niespodziank& i us ysze j „na +ywo”. Poniewa+ wiedzia em gdzie pracuje, wi&c zdobycie numeru

telefonu do niej do pracy by o tylko kwesti kilkudziesi&ciu sekund rozmowy z Biurem Numerów
Zamiejscowych.
Dochodzi a godz. 10 rano, gdy z bij cym sercem wydusi em na klawiaturze telefonu numer do
Jwiebodzina. „Witamy w Banku Zachodnim w Bwiebodzinie. Prosz tonowo wybra numer wewn trzny
lub poczeka na zg oszenie si operatora” – przywita mnie g os z ta my. Po kilkunastu sekundach
odezwa a si& pani z centrali:
- S ucham?
- Dzie1 dobry, czy pracuje u Was Agnieszka J.?
Pani sprawdzi a co i po chwili odpowiedzia a, +e pracuje i ju+ mnie z ni czy. Us ysza em mi
melodyjk&, a po kilku sekundach odezwa si& g os:
- S ucham, J.
Serce podesz o mi do gard a i nie wiedzia em co mam powiedzie . Wreszcie si& przemog em:
- Witaj Agnieszko, czy domy lasz si& mo+e kto do Ciebie zadzwoni ?
- Nie – odpowiedzia a.
- A gdybym zacz rozmow& od „Witaj ksi&+niczko” (tak zaczyna em ka+dy mój list do niej)
pozna aby mnie?
- Tomek? – jej zdziwienie by o ogromne. – Nie spodziewa abym si&, +e do mnie zadzwonisz.
- Chcia em zrobi Ci niespodziank&, a poza tym chcia bym Ci z o+y najlepsze +yczenia z okazji
urodzin.
Oczyma duszy zobaczy em jej u miech. Jeszcze chwil& rozmawiali my ze sob , a+ wreszcie si&
po+egna em, gdy+ nie chcia em jej przeszkadza w pracy. Po tej rozmowie poczu em ogromny przyp yw
energii i dobrego humoru i przez reszt& dnia pracowa em jak na skrzyd ach.
Skoro tak wietnie si& poczu em po telefonie do Agnieszki, postanowi em regularnie do niej dzwoni .
Chocia+ te rozmowy by y do krótkie, to musia em us ysze jej s odki g osik, cho by mia o to trwa
tylko kilka sekund. Z ka+d rozmow coraz bardziej by em w niej zakochany i coraz bardziej za ni
t&skni em. Nadal nie mog em jednak zdoby si& na wyznanie swoich uczu .
Dopiero na pocz tku grudnia znalaz em w sobie tyle odwagi, aby napisa Agnieszce prawd&. By to
najpi&kniejszy list, jaki kiedykolwiek napisa em. Zawar em w nim ca mi o , jaka we mnie istnia a,
napisa em Agnieszce o t&sknocie za ni , przela em na papier wszystko to, co si& dzia o w moim
zakochanym sercu...
Nadchodzi powoli nowe tysi clecie. Miniony rok prze+y em bardzo intensywnie i w nowe milenium
wkrocz& z nadziej na lepsze jutro. Czy to jutro rzeczywi cie b&dzie lepsze? Jak potoczy si& moja kariera
literacka? Czy wygram w walce z FOP, czy te+ choroba b&dzie silniejsza ode mnie? Co si& stanie z moj
mi o ci do Agnieszki? Czy zostanie odwzajemniona a ja znajd& wreszcie to najpi&kniejsze uczucie, bez
którego ludzkie +ycie by oby bezsensowne?

Epilog
Czy moje marzenia si& spe ni y? Niestety, +ycie jeszcze raz pokaza o jak potrafi mnie zaskakiwa ...
Po moim li cie Agnieszka przesta a do mnie pisa . Gdy czeka em na jej list, cz&sto ogarnia mnie smutek
i zaczyna em mie coraz bardziej ponure my li. Mia em ju+ dosy tego przekl&tego +ycia, lecz nawet nie
przypuszcza em co mnie wkrótce czeka...
Pod koniec lutego 2000 roku zadzwoni do mnie wujek z pytaniem czy odbieram program Planette. Nie
mia em go w swojej ofercie satelitarnej, wi&c obieca mi nagra na wideo jaki film dokumentalny.
Pojawi si& wkrótce i przywióz mi obiecan kaset&. Gdy zosta em sam, w czy em wideo i... to co
obejrza em sprawi o, +e znienawidzi em mojego +ycia jeszcze bardziej. Z filmu dowiedzia em si& prawdy
o mojej chorobie – prawdy tak strasznej, +e wola bym jej nigdy nie pozna . Okaza o si&, +e przez ponad
dwadzie cia lat nie wiedzia em na co rzeczywi cie choruj&. Naprawd& nazywa a si& Fibrodysplasia
Ossificans Progressiva (FOP) i by a moim „genetycznym koszmarem”.
Z pocz tku my la em, +e to mo+e pomy ka, ale z ka+d minut obejrzanego filmu, z ka+d now
informacj utwierdza em si& w przekonaniu, +e to jest moja choroba. Zgadza y si& wszystkie fakty –
zniekszta cony du+y palec u nogi, pocz tkowe objawy, sposób post&powania, powolne sztywnienie
mi& ni, „przeb yski” chorobowe – to by a ca a prawda o FOP.
Pocz tkowe przera+enie przesz o w rozpacz. Wielokrotnie zastanawia em si&: „Dlaczego ja?”, ale nie
potrafi em odpowiedzie sobie na to pytanie.
Najbardziej mnie zabola a wiadomo , +e FOP jest nieuleczalna. Gdybym mia jak iskierk& nadziei, +e
kiedy wstan& z wózka, +e b&d& ca kowicie zdrowy, to jeszcze móg bym si& jako pogodzi z chorob .
Ale informacja o bezsilno ci lekarzy ca kiem ju+ mnie dobi a. Na szcz& cie nie by em sam, przychodzi y
do mnie przyjació ki, wi&c powoli odzyskiwa em dawn pogod& ducha.
Postanowi em dowiedzie si& o swej chorobie jak najwi&cej. Razem z wujkiem nawi zali my poprzez
Internet kontakt z ameryka1skim stowarzyszeniem IFOPA, które zajmowa o si& badaniami nad
Fibrodysplazj . Ten kontakt by troch& problematyczny, gdy+ nie posiada em dost&pu do Internetu. Zatem
listy pisa em normalnie, wysy a em je zwyk poczt do wujka, a on w swojej firmie t umaczy je na
angielski i wysy a do Stanów przez Internet. Odpowiedzi uzyskiwa em w ten sam sposób.
Dopiero w maju rozpocz& a si& moja przygoda z globaln sieci informacyjn . Dzi&ki uprzejmo ci wujka
otrzyma em modem i jeszcze w tym samym dniu mia em swoj w asn skrzynk& pocztow . Z
Telekomunikacji otrzyma em prezent w wysoko ci stu darmowych impulsów do wykorzystania przez
trzy miesi ce w Internecie, zatem mog em zacz uczy si& nowego rodowiska. Szybko nauczy em si&
podró+owa w Sieci, szuka potrzebnych mi informacji, wysy a e-maile. Coraz bardziej poznawa em
j&zyk angielski, dzi&ki któremu mog em ju+ samodzielnie korespondowa z IFOPA.
W a nie wtedy zacz em szuka w Internecie wszelakich danych na temat FOP. Przekona em si&, +e po
polsku nie ma o niej +adnych stron internetowych, za ze stron angielskoj&zycznych wi&kszo ci tekstu nie
by em w stanie zrozumie . Lecz dzi&ki pomocy znajomego przet umaczy em ksi +k& o FOP otrzyman z
IFOPA, tak wi&c mog em o mojej chorobie dowiedzie si& czego wi&cej.
W lipcu zacz em zastanawia si& nad stworzeniem w asnej strony internetowej. W ko1cu mia em dost&p
do Internetu, wi&c móg bym tak+e t drog zaistnie w „szerokim wiecie”. My la em tak+e o stworzeniu
pierwszej polskiej strony z informacjami o FOP.
Po d ugich poszukiwaniach odpowiedniego programu do projektowania stron internetowych zabra em si&
wreszcie do pracy. Z pocz tku za bardzo nie wiedzia em co umie ci na tej stronie, ale po namy le oprócz
informacji o Fibrodysplazji postanowi em zamie ci na niej tak+e moj biografi& oraz dawn twórczo
poetyck . Mia em z tym wszystkim mnóstwo roboty, ale my l, +e b&d& posiada w asna stron& WWW
dawa a mi wiele satysfakcji i zadowolenia oraz si do dalszej pracy nad projektem.
Ani si& obejrza em jak lipiec mia si& ku ko1cowi. Ale i moja strona by a ju+ gotowa. Oprócz t umaczenia
ksi +ki o FOP zamie ci em na niej moj biografi& podzielon na rozdzia y, wiersze pisane przed laty, a
tak+e kilka informacji o mnie wraz ze zdj&ciem. Znalezienie odpowiedniego serwera, który oferowa
miejsce na darmow stron& WWW by o tylko kwesti kilku dni. Wi&c w po owie roku po raz pierwszy
zaistnia em w Internecie.

Zacz em mie coraz wi&ksze problemy z uz&bieniem. Ze wzgl&du na s abe rozwarcie ust oraz blokad&
ramion nie mog em sobie normalnie umy z&bów, szczoteczki odpowiednio d ugiej nie znalaz em (a
elektryczne kosztowa y maj tek), wi&c troch& je zaniedba em. Dopiero gdy coraz cz& ciej zacz& y mnie
bole , postanowi em co z tym zrobi .
Us yszawszy o dobrej dentystce ze Jremu postanowi em do niej zadzwoni (przemawia za ni tak+e fakt,
+e gabinet mia a na parterze, bez schodów, wi&c nie by oby +adnych problemów z wjazdem moim
wózkiem). Po krótkim przedstawieniu siebie i swojego stanu chorobowego umówili my si& na wizyt& u
niej w gabinecie.
2 sierpnia oko o godz. 9.30 wyruszy em na piesz wypraw& do Jremu. Jako kierowca towarzyszy a mi
moja s siadka Edyta. Przy okazji postanowili my po drodze odwiedzi Kasi&.
Jak to w sierpniu cz&sto bywa – od samego rana panowa wtedy straszny upa . S o1ce wieci o bardzo
mocno, na niebie nie by o ani jednej chmurki, po prostu „ma e piekie ko”. Na szcz& cie wzi em ze sob
parasol do os ony przed s o1cem, inaczej dotar bym do Jremu z udarem mózgu.
Ko o po udnia byli my ju+ u Kasi. Wygl da a jak zwykle prze licznie i na jej widok przesta em si& ba
tej wizyty u dentystki. By o mi tam tak dobrze, +e nie mia em ochoty dalej i . Niestety, my l o moich
problemach z z&bami zmusi a mnie aby ruszy w dalsz drog&.
By a to ju+ godz. 14, a wi&c najwi&ksze gor co. Na dodatek w Jremie by potworny ruch samochodowy,
tak wi&c mieli my ma e problemy z przekraczaniem jezdni. Z wolna jednak dochodzili my do celu.
Czu em wielki g ód (od rana poza niadaniem nie mia em nic w ustach), do wizyty mia em jeszcze oko o
pó torej godziny, zatem postanowili my z Edyt i jeszcze na obiad. Wybrali my chi1sk restauracj&,
gdy+ by em ciekawy smaku egzotycznych potraw. Kurczak po chi1sku by wyborny.
Ale czas ju+ by na doj cie do gabinetu dentystycznego. Na miejscu by em punktualnie. Akurat nikogo
nie by o, wi&c zosta em od razu przyj&ty. Najpierw rozmawia em z pani stomatolog o stanie moich
z&bów, o mojej chorobie, a+ wreszcie przyst pi a do dzie a. Otworzy em usta najmocniej jak mog em, a
ona zacz& a mi wierci w z&bie. Dwa lub trzy razy „zahaczy a” o nerw, a mnie wtedy z bólu w osy
stawa y d&ba. Przy p ukaniu rozwierconego z&ba lodowat wod my la em +e oszalej&. To ju+ jednak
by a ko1cówka zabiegu.
- Teraz w o+& Panu do z&ba trucizn&, która zatruje ten z b, a za tydzie1 go zaplombujemy.
Ta operacja by a ju+ ca kowicie bezbolesna. Potem krz taj c si& po gabinecie jeszcze ze mn rozmawia a,
po minucie poczu em, +e robi mi si& gor co, przed oczyma zacz& y mi lata mroczki, zd +y em jeszcze
powiedzie : „S abo mi” i straci em przytomno w ci gu trzech sekund.
Nie wiem jak d ugo by em nieprzytomny, prawdopodobnie oko o 10 minut. Oczy mia em otwarte, ale
zupe nie nie kontaktowa em (jakbym umar ). Dentystka b yskawicznie wyj& a mi trucizn& z z&ba i razem
z Edyt zacz& y mnie cuci , a+ wreszcie odzyska em wiadomo i zacz em wymiotowa . By em bia y
jak prze cierad o i taki s aby, jakbym wróci z za wiatów. Przez d u+szy czas nie by em w stanie nic
powiedzie , tylko wci + pozbywa em si& zawarto ci +o dka.
Wygl da em tak strasznie, +e dentystka postanowi a zadzwoni po karetk&. Przyjechali szybko, z
pocz tku nie chcieli zgodzi si& na odwiezienie mnie do domu, ale gdy zobaczyli w jakim jestem stanie,
gdy us yszeli, +e do domu mam 17 km, na dodatek jeszcze zacz& o zbiera si& na burz& – podjechali my
pod szpital i po krótkiej konsultacji z lekarzem postanowili mnie odwieA .
W domu natychmiast po o+yli mnie do ó+ka i zapad em w g &boki sen. Obudzi em si& po czterech
godzinach ca y mokry od potu, wypi em troch& herbaty i znów zasn em. Na drugi dzie1 obudzi em si&
silniejszy, a po kilku dniach ca kowicie doszed em do siebie.
Pod koniec sierpnia rozpocz si& kolejny epizod w moim +yciu, który do wiadczy moj osob&.
Stowarzyszenie IFOPA organizowa o w listopadzie sympozjum po wi&cone chorobie FOP. Na to
sympozjum mia o przyjecha ponad stu naukowców i lekarzy, a tak+e chorzy z ca ego wiata. W g &bi
duszy marzy em o wyjeAdzie na to sympozjum, ale ten straszliwie wysoki koszt przelotu i pobytu...
W jednej z rozmów telefonicznych z moj radiow przyjació k Arlet opowiedzia em jej o moim
marzeniu – wyjeAdzie na sympozjum. Arleta podda a mi my l, abym napisa do Stanów i poprosi
stowarzyszenie o sfinansowanie tej wyprawy. Troch& si& waha em, ale w ko1cu zgodzi em si&. Napisa em
e-maila do Sharon, wiceprezesa IFOPA, z pro b o pomoc. Ku mojej ogromnej rado ci Sharon zgodzi a
si& mi pomóc. Bilety lotnicze mia a mi sfinansowa pewna rodzina z Peru, natomiast pobyt w hotelu
op aci o mi stowarzyszenie IFOPA.

Poniewa+ do wyjazdu zosta o zaledwie dwa miesi ce, wi&c musia em szybko zabra si& za
przygotowania. Wyrobi sobie paszport, wiz&... i wszystko korespondencyjnie lub przez telefon, gdy+
sam nie mog em nigdzie jecha . Ale z wolna jako to wszystko sz o.
Najwa+niejszy problem by ze znalezieniem kogo do opieki. Mama zaczyna a prac& jako palacz w
szkole, wi&c nie mog a ze mn jecha . Ewa, która tak wspaniale opiekowa a si& mn w Mielnie, by a
wie+o po lubie i równie+ nie mog aby ze mn wyruszy w tak podró+. Edyta wyjecha a, Arleta
zmienia a prac& – jednym s owem nikogo. Wys a em nawet kartk& do Agnieszki, ale nie odpowiedzia a
na ni .
A+ wreszcie pomy la em o Kasi. Wprawdzie by a m&+atk , mia a ma córeczk&, ale chyba przez tydzie1
daliby sobie rad& bez niej? My l wcieli em w czyn. Zadzwoni em do Kasi i opowiedzia em jej o
wyjeAdzie na sympozjum. Z pocz tku troch& si& waha a, ale w ko1cu zgodzi a si& pod warunkiem, +e na
jej wyjazd zgod& wyrazi jej m +. Najpierw by on temu przeciwny, ale gdy dowiedzia si&, +e ca podró+
mamy op acon , to w ko1cu da nam swoje b ogos awie1stwo.
Poniewa+ mój stan uz&bienia wcale si& nie poprawi po wizycie u dentystki, postanowi em zatem i na
profesjonalny zabieg chirurgiczny. Troch& si& obawia em czy po tej operacji moja choroba nie zablokuje
mi ca kowicie +uchwy, ale musia em podj ryzyko, gdy+ odczuwa em coraz silniejsze bóle z&bów.
Zabieg w jednym z pozna1skich szpitali (tylko tam mieli odpowiedni sprz&t do przeprowadzenia takiej
operacji) mia em wyznaczony na 27 wrze nia, na godz. 10 rano. Wsta em ju+ o godz. 6.30, aby si&
uszykowa na godz. 8 na przyjazd karetki. By em taki zdenerwowany, +e nie mog em prze kn
niadania.
Karetka przyjecha a szybko, zapakowali mnie i wózek, poniewa+ jednak w przekazie nie by o napisane
nic o mamie, musia a jecha do Poznania autobusem.
Podró+ troch& trwa a, gdy+ z powodu remontów dróg musieli my jecha objazdami. Gdy dotarli my na
miejsce, mamy jeszcze nie by o. Przyby a kilka minut póAniej.
Wjechali my na oddzia chirurgiczny, przywita em si& z lekarzami i pod sal operacyjn czeka em na
pani anestezjolog. Troch& si& trz s em, ale to chyba z nerwów, gdy+ na oddziale by o ciep o. Po
kilkunastu minutach pani anestezjolog wreszcie przysz a. My la a, +e jestem ju+ operowany, ale
odpar em, +e bez niej nikt nie mie mnie dotkn . Ten +art troch& mnie rozluAni i ju+ nie by em taki
spi&ty.
Zawieziono mnie na sal& operacyjn i posadzono w bardzo wygodnym fotelu. Za o+yli mi elektrody od
EKG na piersi, a tak+e ig & do podawania rodków znieczulaj cych do+ylnie. Rozmawia em sobie z pani
anestezjolog, a ona w tym czasie da a mi kilka zastrzyków. Powiedzia a, +e mog& odczuwa i+ mam za
ma g ow&, a mnie ju+ zacz& o si& w niej kr&ci , jakbym by pijany. Potem posz a na s siedni sal&
(gdzie te+ odbywa a si& operacja), a przy mnie pojawi si& stomatolog.
Najpierw wiertark zacz mi wierci w z&bach (niezbyt mi e uczucie, chocia+ nie czu em +adnego bólu),
a gdy ju+ oczy ci dziury, wype ni je cementem. Potem wzi szlifierk& i zacz wyg adza ten cement.
Gdy ju+ ubytki mia em wype nione, zrobi miejsce dentystce. Zacz& a si& zabawa z wyrywaniem z&bów.
Pot&+n ig zrobi a mi zastrzyk znieczulaj cy w dzi s o, a potem próbowa a wyrwa z b. Jednak+e ten
wystawa z dzi s a zaledwie na milimetr, wi&c nie by o go jak z apa . Dopiero które z kolei szczypce
(by o ich kilka sztuk i ka+de w innym rozmiarze) okaza y si& odpowiednie. Pchn& a nimi z b i nie
zd +y em nawet poczu bólu, a ju+ by wyrwany. Z drugim by o tak samo.
Wydawa o mi si&, +e to wszystko trwa bardzo krótko, ale w rzeczywisto ci operacja trwa a a+ dwie
godziny. ZawieAli mnie potem na oddzia , gdzie po o+y em si& do ó+ka i strasznie zm&czony i
oszo omiony narkoz prawie natychmiast zasn em.
- Prosz& Pana!!! Panie Przybysz!!! – obudzi o mnie wo anie jednej z piel&gniarek.
Z trudem otwar em oczy, jeszcze by em os abiony, ale powoli zacz em dochodzi do siebie. O godz. 16
przyjecha a po mnie karetka, tym razem wzi&li my tak+e mam& i wróci em do domu. Przed pój ciem spa
zapobiegawczo wzi em tabletk& przeciwbólow , ale szcz&ka mi nie dokucza a (by a tylko troch&
odr&twia a). Noc przespa em spokojnie, nast&pnego dnia rano zjad em ma e niadanie, chocia+ bardzo
ostro+nie (gryz em lew stron , gdzie z&by mia em dobre). I gdybym nie widzia w lusterku dziur po tych
wyrwanych z&bach i nie mia jeszcze lekko sztywnej +uchwy, to w ogóle nie wiedzia bym, +e by em na
zabiegu dentystycznym. To by mój najprzyjemniejszy pobyt u stomatologa w ca ym moim +yciu.

Rany w dzi s ach powoli si& goi y, ale 19 paAdziernika prze+y em tragedi&. W nocy obudzi em si& z
ustami wype nionymi krwi . Okaza o si&, +e naderwa em j&zykiem skrzep z dzi s a i zacz& a si& z niego
s czy krew. Ale my la em, +e do rana przestanie.
Przez reszt& nocy spa em jak zaj c pod miedz , gdy+ budzi em si& co chwil& gdy mia em za du+o krwi w
ustach. Rano wsta em ju+ o godz. 8 i próbowa em jako zatamowa krwawienie. Jednak bezskutecznie.
Oko o godz. 10.30 pojecha em z mam do Jremu po odbiór paszportu. Stan&li my samochodem przed
Urz&dem Paszportowym, wysz a do mnie pani urz&dniczka i po z o+eniu dwóch podpisów otrzyma em
paszport. Przy wyjeAdzie z uliczki zobaczy em... Kasi&. Zawo a em j do samochodu i chwilk&
rozmawiali my. Poniewa+ z paszportami i wszystkimi dokumentami to w a nie Kasia mia a jecha do
ambasady ameryka1skiej w Warszawie, wi&c umówili my si&, +e wieczorem przyjedzie po wszystko do
mnie.
Wrócili my do domu, lecz krwotok nie usta . Próbowa em usta przep ukiwa zimn wod , ale to
przynosi o tylko chwilow ulg&. Oko o godz. 14 zdecydowali my si& zadzwoni po karetk&. Przyjechali
w miar& szybko i pojechali my do Jremu do szpitala. Chirurg chcia mi dzi s o zaszy , ale mu
wyt umaczy em, +e moja choroba ogranicza zabiegi chirurgiczne tylko do naprawd& powa+nych
przypadków.
Zabra si& do oczyszczania rany. Za wieci tak siln lamp& chirurgiczn z czterema +arówkami, zebra
nadmiar krwi gazikiem i no+yczkami zacz wycina ten naderwany skrzep. Poniewa+ ja od rana poza
kilkoma biszkoptami nic nie jad em, lampa by a bardzo gor ca, wi&c zacz& o mi si& robi s abo, a przed
oczami zacz& y mi lata takie mroczki (jak wtedy u dentystki). Poprosi em o wy czenie lampy,
piel&gniarka zacz& a mnie wachlowa jakim r&cznikiem, zrobi o mi si& troch& lepiej.
W czyli z powrotem lamp&, zrobi o mi si& niedobrze i zacz em wymiotowa krwi (której przez ca y
dzie1 sporo si& na yka em). Dalszy zabieg trwa ju+ bez lampy. Lekarz w o+y do rany gazik i kaza
mocno zagryA . Potem zmieni gazik, pola ran& jakim lekarstwem i kaza tak trzyma przez kilka
godzin.
Wrócili my do domu. Pod wieczór ostro+nie wyj em gazik, ale krew ju+ nie lecia a. Oby o si& bez
szycia...
Kasia by a u mnie po wszystkie dokumenty 19 paAdziernika wieczorem, a nast&pnego dnia wczesnym
rankiem wyjecha a do Warszawy do ambasady. Od samego rana by em z lekka zdenerwowany, ale
pociesza em si& my l , +e za kilka godzin b&dziemy ju+ mie wizy, a za kilka dni wyruszymy w nasz
wspóln podró+.
Nagle moje my li przerwa dzwonek telefonu. Ku mojemu zaskoczeniu dzwoni a Kasia – z Warszawy.
Dowiedzia em si&, +e nie otrzyma a wiz, gdy+ by y problemy z jej paszportem. Mia a go jeszcze na
panie1skie nazwisko, a potrzebny by aktualny. Niestety, nikt nas wcze niej nie uprzedzi o tym fakcie.
Kaza em jej wraca do domu, a sam postanowi em zadzwoni do Wydzia u Paszportowego w Jremie z
pro b o wyja nienie o co chodzi o z tym paszportem. Wyja niono mi, +e chodzi tu o sprawy
ubezpieczeniowe – gdyby my jechali prywatnie, to Kasia mog aby mie stary paszport, ale wyjazd
op acony przez moje stowarzyszenie by traktowany jako wyjazd s u+bowy i w tym wypadku paszport
musia by z aktualnym nazwiskiem. Poradzono mi tak+e, abym skontaktowa si& z Dyrektorem ds.
Paszportowych w Urz&dzie Wojewódzkim w Poznaniu, gdy+ tylko on móg by mi pomóc.
Gdy Kasia wróci a do Wielkopolski, to wszystko uda o mi si& ju+ za atwi . Umówi em j na rozmow& w
pozna1skim Urz&dzie Wojewódzkim w sprawie wydania nowego paszportu, napisa em tak+e wniosek
opisuj cy nasz sytuacj& i prosz cy o jak najszybsze wydanie nowego paszportu (wyjazd mieli my za 10
dni).
22 paAdziernika – w niedziel& wieczorem – zadzwoni em do Kasi aby powiedzie jej dok adnie jak ma
za atwi nowy paszport. A tu prze+y em prawdziwy szok: Kasia zacz& a mie w tpliwo ci co do
legalno ci naszego wyjazdu. W jej g osie s ysza em takie zrezygnowanie, jakby ju+ nie chcia a jecha . Z
wielkim trudem uda o mi si& j przekona , +e ten wyjazd do Filadelfii jest jak najbardziej legalny i
bezpieczny.
Gdy nast&pnego dnia po po udniu zadzwoni a do mnie i powiedzia a, +e nie dosta a paszportu, to ogarn& a
mnie fala smutku i pomy la em +e to ju+ koniec. Na szcz& cie okaza o si&, +e Kasia +artowa a. Ale ten
+art o ma o nie przyprawi mnie o zawa serca!

Kolejne dni by y dla mnie bardzo nerwowe. Nowy paszport Kasi mieli my otrzyma dopiero w czwartek.
Postanowi em jeszcze zadzwoni do ambasady ameryka1skiej w Warszawie i spyta si& czy mo+na
przy pieszy wydanie wiz. Podczas rozmowy straci em resztk& nerwów, bo najpierw nie chcieli mnie
po czy z konsulem, a na dodatek pani rozmawiaj ca ze mn nie uzna a naszej sytuacji za przypadek
wyj tkowy i po prostu nie gwarantowa a nam wydania wiz. Jedyn dobr stron tej rozmowy by a
wiadomo , +e w przypadku wizy s u+bowej nie musimy umawia si& na spotkanie z konsulem, tylko
przyjecha z dokumentami. Szkoda, +e nie wiedzieli my tego wcze niej...
Nadszed wreszcie 30 paAdziernika. Kasia od rana by a w Warszawie, a ja czeka em na telefon od niej.
Czas wlók si& bardzo powoli, telefon nie dzwoni , a ja z ka+d mijaj c godzin coraz bardziej si&
denerwowa em. Jednak+e nie traci em nadziei, +e wszystko b&dzie dobrze.
Dopiero po godz. 18 Kasia zadzwoni a. By a ju+ w swoim domu i nie mia a dla mnie dobrych
wiadomo ci. Nie otrzyma a wiz i o wyjeAdzie mogli my zapomnie . Los chcia , +e trafi a na tak wredn
obs ug&, +e w a ciwie nie mia a +adnych szans na otrzymanie wiz. Pani konsul mia a chyba z y dzie1, bo
czepia a si& wszystkiego, a+ w ko1cu stwierdzi a, +e Kasia nie umiej c jej wyja ni celu tego sympozjum,
chce sobie wyjecha nielegalnie do pracy. Tak+e mój wniosek o wydanie wizy nie zosta rozpatrzony
pozytywnie, gdy+... nie stawi em si& osobi cie w ambasadzie. Pró+ne zda y si& t umaczenia Kasi, +e
poruszam si& na wózku inwalidzkim, +e od Warszawy dzieli mnie 300 kilometrów, które nie mam czym
pokona – pani konsul nie chcia a nawet obejrze mojego zdj&cia i kaza a Kasi wyj .
Gdyby my li umia y zabija , to prawdopodobnie w tym momencie ambasada ameryka1ska w Warszawie
przesta aby istnie ...
Z wielkim smutkiem napisa em e-mail do Sharon, w którym wyja ni em jej powody, dla których nie
przyb&d& z Kasi na sympozjum. Stowarzyszenie IFOPA próbowa o jeszcze interweniowa w
ambasadzie, ale nawet mimo pomocy kongresmana z Waszyngtonu nic nie da o si& ju+ zrobi .
I tak oto wiat moich marze1 zawali si& kompletnie. Straci em ju+ ca kowicie nadziej&, +e kiedykolwiek
spe ni si& które z moich marze1, poczu em si& ca kowicie odepchni&ty przez wszystkich. My la em, +e
chocia+ ten wyjazd b&dzie takim przezwyci&+eniem pasma smutku, jaki ci gnie si& za mn , ale widocznie
los chcia inaczej...
Lecz najgorsze mia em jeszcze przed sob . 31 paAdziernika (w dzie1 naszego niedosz ego wyjazdu)
wsta em osowia y i oboj&tny na wszystko. Jniadanie zjad em bez apetytu i zabra em si& za porann
toalet&, gdy zadzwoni telefon. Dzwoni wujek pytaj c si& o godzin& wyjazdu. Gdy dowiedzia si&, +e nie
lecimy – dosta wr&cz sza u. Zacz mi wygadywa , +e to wszystko to nie wina ambasady tylko moja, +e
gdybym nie trzyma wszystkiego dla siebie, tylko co mu powiedzia , to zawióz by mnie do Warszawy
swoim samochodem, +e jestem nieudacznikiem – jednym s owem czu em si& jak przest&pca na rozprawie
opuszczony nawet przez adwokata. Po kilku minutach zadzwoni powtórnie i powiedzia , +e w jego
firmie wszyscy +a uj , +e nie polecia em, +e bardzo si& zawiód na mnie… Ja si& w ogóle nie odzywa em,
ale mia em ju+ wszystkiego dosy . I bez tego gadania by em totalnie za amany. Gdyby nie Kasia, to
by bym gotów sobie co zrobi . Tylko my l o niej, +e mog aby si& czu winna mojej mierci,
powstrzymywa a mnie od pokusy odej cia z tego okropnego wiata.
Niemniej jednak przez ca y dzie1 by em jednym wielkim k &bkiem nerwów. Dopiero po po udniu
w czywszy sobie moj ukochan Celine Dion i s uchaj c jej romantycznych piosenek z wolna zacz em
si& uspokaja . Po kilku utworach poczu em, +e po policzkach p yn mi zy. Nie p aka em, tylko zy
p yn& y mi same. Razem z nimi sp yn& y z mojej duszy te wszystkie nerwy i wieczorem moja psychika
by a ju+ w porz dku.
1 listopada mia em ochot& uciec z domu. Ju+ nawet planowa em wyj sobie na spacer i wróci dopiero
wieczorem, gdy wszyscy go cie ju+ sobie pojad i nie b&d +erowa na mojej osobie. Ale ku mojemu
zaskoczeniu ca a rodzina zachowywa a si& nad wyraz mi o. Widzieli, +e jestem za amany i pewnie
dlatego nikt ju+ nie mówi , +e to wszystko sta o si& z mojej winy...
Zastanawia em si& póAniej co b&dzie ze mn i Kasi . Czy czasem nie b&dzie czu a si& winna ca ej tej
sytuacji i nie b&dzie mnie unika ? Ale podczas naszej rozmowy moje w tpliwo ci rozwia y si&
ca kowicie, gdy o nast&pnym Sympozjum mówi a w liczbie mnogiej: „zaprosz nas”, „b&dziemy
za atwia ”, „pojedziemy”. Ucieszy y mnie te s owa, gdy+ u wiadomi em sobie, +e nic si& mi&dzy nami

nie zmieni o i nadal jest t s odk Katrin (jak j pieszczotliwie nazywa em), któr z ka+dym dniem coraz
bardziej uwielbia em...
Mija tydzie1 za tygodniem. Depresja, któr prze+ywa em przez ca y czas, zacz& a z wolna zanika . Ale
razem z depresj zacz& a w mym serduszku zanika mi o do Agnieszki, a jej miejsce zaj& a... Kasia. Nie
wiem co si& ze mn dzia o. Gdy s ysza em jej g os w s uchawce telefonu lub widzia em j podczas wizyty
u mnie, to czu em si& jak zaczarowany. Powoli zacz em sobie u wiadamia , +e tak naprawd& Kasia by a
mi bardzo bliska przez te wszystkie lata naszej przyjaAni, tylko ten fakt dotar do mnie dopiero teraz.
Niestety, ma +e1stwo Kasi k ad o si& g &bokim cieniem na t& mi o . Cho serce mi p&ka o z bólu,
postanowi em zapomnie o tej mi o ci, gdy+ nie chcia em sta si& powodem rozpadu jej ma +e1stwa. Ale
czy mo+na rozkaza s o1cu aby przesta o wieci ? Mimo tych wszystkich cierpie1 jakie prze+ywa em,
nie potrafi em wyrzuci Kasi z mojego serca...
W Nowy Rok 2001 wkroczy em w nijakim nastroju. Nie wiedzia em co mi przyniesie to nowe stu- i
tysi clecie, ale znaj c mój dotychczasowy +ywot nie spodziewa em si& niczego dobrego. I nie pomyli em
si& – los najpierw mnie pochwali , a zaraz potem skarci .
W pierwszych dniach stycznia otrzyma em wiadomo od Sharon, +e nareszcie otrzymali bilety lotnicze,
które wys a em im w po owie listopada. Naprawd& – poczta postara a si& w tym przypadku, aby przesy k&
do Stanów przesy a przez dwa miesi ce (gdy zwyk e listy dociera y do Sharon w przeci gu maksimum
dwóch tygodni). Bardzo si& ucieszy em z dotarcia tej przesy ki na miejsce, gdy+ przecie+ bilety
kosztowa y 5000 dolarów i doprawdy nie wiedzia bym co powiedzie Sharon gdyby przesy ka zagin& a.
W ko1cu oni mi zaufali przysy aj c bilety do mnie...
Jednak+e wkrótce mój dobry nastrój uleg pogorszeniu. 8 stycznia zadzwoni a do mnie Kasia.
Dowiedzia em si& strasznych rzeczy o jej m&+u, o tym jak j traktuje, a poniewa+ Kasia mia a ju+ tego
wszystkiego dosy , wi&c postanowi a wyjecha do mamy do Bogatyni.
Gdy mi powiedzia a, +e w a nie si& pakuje i po po udniu jedzie autobusem do mamy, to nie wiedzia em
co mam powiedzie . Po owa mego serduszka zawo a a: „Nareszcie!”. Nareszcie Kasia zrozumia a, +e
powinna odej od cz owieka, który j traktuje jak przedmiot. W ko1cu moja ma a Katrin te+ zas uguje na
odrobin& szcz& cia. Natomiast druga po owa mojego serca rozp aka a si&, gdy+ ogarn& o mnie takie
przeczucie, +e w a nie trac& moj ukochan . Wprawdzie Kasia mi obieca a, +e nie zapomni o mnie, ale
wiedzia em z w asnego do wiadczenia jak to jest z mi o ci na odleg o – im wi&ksza odleg o od
ukochanej, tym ta mi o jest bole niejsza. Obiecali my oczywi cie pisa do siebie listy, dzwoni (cho z
powodu kosztów te rozmowy nie b&d zbyt d ugie), ale czego si& ba em. Nawet Celine Dion nie
pomog a mi przep&dzi tego smutku z powodu wyjazdu Kasi...
Wyjecha a po po udniu, a ja nie wiedzia em co mam ze sob zrobi – czy si& cieszy , +e Kasia nie b&dzie
ju+ wi&cej cierpie , czy te+ smuci , +e mog& j straci na dobre. Teraz mia a zamieszka z rodzicami w
Bogatyni, a chocia+ mówi a, +e na razie nie chce si& z nikim wi za , to jednak zacz em si& ba , +e w
ko1cu kogo pozna i zapomni o mnie. Cho nie wiedzia em czy mam jakiekolwiek szanse u niej, to
jednak przyzwyczai em si& do my li +e mo+e kiedy b&dzie ze mn . W ko1cu Kasi& zna em d u+ej ni+
Agnieszk&, wi&c chyba pokocha em j mocniej. Chocia+ traktowa em j bardziej jak przyjació k& ni+ jako
ukochan , to jednak zawsze by a mi bardzo bliska. A teraz to okropne przeczucie, +e znów trac& pani
mego serca...
Marzec up yn mi pod znakiem Internetu. Odkry em co , czego jeszcze nie próbowa em – grupy
dyskusyjne. W a ciwie to mia em kontakt z grup dyskusyjn ze Stanów, ale z powodu bariery j&zykowej
by em raczej biernym jej uczestnikiem. A tu dzi&ki artyku owi w jednej z gazet komputerowych
zobaczy em, +e istniej tak+e polskie grupy dyskusyjne. Pozna em na nich wiele osób, z niektórymi nawet
si& zaprzyjaAni em...
Ostatniego dnia marca wybra em si& na ma y spacer do Krajkowa – pobliskiej wsi po o+onej malowniczo
nad Wart . Od kilkunastu dni siedzia em bez przerwy w domu, wi&c z prawdziw przyjemno ci
skorzysta em z okazji aby si& nieco przewietrzy . Przez ca y czas my la em o Kasi, +a owa em +e jej nie
ma, bo mia em straszn ochot& j zobaczy ...

Moje +yczenie o Kasi spe ni o si&, ale z ma ym opóAnieniem. W poniedzia ek, 2 kwietnia, po po udniu
zadzwoni a do mnie z domu. Postanowi a wróci i da m&+owi ostatni szans&. Posmutnia em troch&,
gdy+ mimo tego wszystkiego co napisa em jej w li cie zdecydowa a si& na powrót. Ale to mia by ostatni
raz...
Wielokrotnie zastanawia em si& czy wyjawi Kasi, +e jest pani mego serca. Nie chcia em jednak aby
pomy la a sobie, +e skoro jej ma +e1stwo prze+ywa kryzys, to ja próbuj& wykorzysta sytuacj&. Nie
wiedzia em tak+e czy po tym wyznaniu Kasia nie zniknie z mego +ycia tak samo jak Agnieszka (a do
tego nie chcia em dopu ci ). W gr& wchodzi a tak+e moja chorobliwa nie mia o . Chocia+ wiele razy
wyobra+a em sobie tak sytuacj&, to gdy s ysza em g os Kasi w s uchawce telefonu, nie mog em
wykrztusi ani s owa.
Jako cz owiek doskonale obeznany z literatur postanowi em wtedy napisa do niej list. Pisanie zawsze
lepiej mi wychodzi o ni+ mówienie. Przela em na papier wszystkie moje uczucia, ale mimo to nadal nie
mog em zdoby si& na to, aby wr&czy Kasi ten list. Chocia+ dla mnie nic on nie zmienia (poza faktem,
+e moja ukochana dowiedzia aby si& o wszystkim), to dla Kasi musia by by prawdziwym szokiem – oto
dowiaduje si&, +e jej przyjaciel kocha j nade wszystko. Sam nie wiem co bym zrobi na jej miejscu...
Nie musia em zbyt d ugo czeka , aby wr&czy Kasi ten list. W poniedzia kowy poranek 14 maja
siedzia em przy niadaniu, gdy zadzwoni telefon. Intuicja mi podpowiada a, +e co si& sta o. I mia em
racj& – Kasia chcia a si& ze mn po+egna , gdy+ wyje+d+a a na dobre. By a ju+ cz& ciowo spakowana i
czeka a na przyjazd rodziców. Obieca a jednak, +e gdy w nast&pnym tygodniu przyjedzie si&
wymeldowa i po reszt& swoich rzeczy, to wpadnie do mnie z wizyt . Pomy la em sobie, +e nadszed
wreszcie czas na wyjawienie prawdy.
Ten tydzie1 wlók si& jak limak pod górk&. Na szcz& cie „wszystko mija, nawet najd u+sza +mija”. W
rod&, 23 maja siedzia em przy komputerze i czeka em na obiad. Nagle przez okno zobaczy em kogo
id cego chodnikiem. Po chwili rozleg o si& pukanie do drzwi mojego pokoju. Drzwi si& otwar y i
ujrza em Kasi&. Ze szcz& cia serce zacz& o mi bi tak g o no, +e by o je chyba s ycha w ca ym domu.
Jeszcze nigdy Kasia nie wygl da a tak licznie – wprost nie mog em oderwa od niej wzroku.
Rozmawiali my tylko kilka minut, gdy+ spieszy a si&, a +egnaj c si& z ni zdoby em si& wreszcie na
odwag& i wr&czy em jej moje mi osne wyznanie. Zaznaczy em tylko, aby przeczyta a je dopiero w domu.
Wysz a z pokoju, a ja poczu em si& jakby zabrano mi cz stk& serduszka. Po kilkudziesi&ciu minutach
przeszy mnie dreszcz niepokoju i pomy la em sobie, +e pewnie Kasia w tej chwili czyta mój list:

Droga Kasiu!!!
(...) Nie wiem jak Ci mam to wszystko wyja ni ... Najpro ciej b dzie za o y , e pokocha em Ci od
pierwszego wejrzenia, gdy przed laty zobaczy em Ci po raz pierwszy. Tak, to chyba zacz o si wtedy...
Tego uczucia, którego wtedy dozna em, nie sposób wyrazi s owami. To by o co tak cudownego, e a
nierealnego. Na pocz tku broni em si przed tym r koma i nogami, gdy nie chcia em znów cierpie , ale
mi o ci nie sposób si oprze . Tak by o te ze mn – mi o do Ciebie zaw adn a ca ym moim sercem i
dusz . Przy Tobie czu em si wspaniale, by em jak zaczarowany, po raz pierwszy w moim yciu poczu em
lekki smak szcz cia. Twój wyjazd i pó#niejszy lub zak óci y moj równowag psychiczn , ale w g bi
duszy nie potrafi em o Tobie zapomnie . Mimo moich stara, i wysi ków nadal moje serduszko szaleje na
d#wi k Twojego g osu...
Natomiast teraz... Teraz chcia bym Ci powiedzie jak bardzo sta a mi si bliska, ale w adnym j zyku nie
ma takich s ów, które w pe ni oddadz moje uczucia. Napisz tutaj tylko tyle, e chcia bym aby
towarzyszy a mi w dalszym yciu, a ja ze swej strony obiecuj uczyni wszystko, aby by a przy mnie
szcz liwa...
(...) Usi d# teraz wygodnie, zamknij oczy i pomy l o mnie. Pomy l sobie o pewnym smutnym Tomku, który
nigdy w yciu nie zazna prawdziwej mi o ci, który dla ukochanej gotów by by zrobi wszystko, który

wreszcie odnalaz swój skarb, lecz nie wie czy mo e sobie ten skarb zatrzyma ... Gdy z powrotem
otworzysz oczy, Twoje serce podpowie Ci co masz uczyni ...

Kocham Ci Kasiu...
Tomek

Mija tydzie1 za tygodniem, a Kasia nadal nie dawa a mi jednoznacznej odpowiedzi co do moich uczu
skierowanych w jej stron&. Wielokrotnie zastanawia em si& co ona teraz my li o mnie, my la em te+ czy
nie pope ni em gdzie jakiego b &du. Przypomnia em sobie jak to by o z Agnieszk , jak ona „uciek a”
ode mnie. Mia em coraz wi&cej w tpliwo ci czy powinienem wyznawa Kasi swoj mi o . Ale co si& ju+
sta o, to si& nie odstanie...
Kilkakrotnie rozmawiali my ze sob przez telefon, ale Kasia nigdy nie porusza a tematu mojej mi o ci do
niej. Cho próbowa em j delikatnie nakierowa , to unika a rozmowy na ten temat. Opowiada a mi o tym
jaka jest szcz& liwa w rodzinnym domu, jak jej psychika powoli wraca do normy, ale nigdy nie
wspomina a o mi o ci.
A+ wreszcie zrozumia em – Kasia zawsze traktowa a mnie jak przyjaciela, jako powiernika swoich
tajemnic, ale nigdy nie okazywa a mi prawdziwej mi o ci. Poj em wtedy, +e ona nie odwzajemni moich
uczu , nigdy nie przekroczy granicy przyjaAni. Zawsze b&d& dla niej tylko przyjacielem i „starszym
braciszkiem”. Ale mimo wszystko nadal jest najdro+sz istot dla mojego serca...
Dwukrotnie zakocha em si& w cudownej dziewczynie i dwukrotnie moja mi o
Mówi , +e do trzech razy sztuka.
Ale czy b&d& na tyle silny, aby prze+y kolejn mi o ?
Czy w ogóle warto?...

nie zosta a przyj&ta.

