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Mieszkańcy piszą…

” Jestem tylko ołówkiem w ręce Boga.”
Matka Teresa z Kalkuty

Wstęp pierwszy - do ludzi Cd.
Wpadłam do sekretariatu.
- Żana, mój syn miał wypadek. To znaczy mój pies wpadł pod
samochód.
Niech wszyscy czekają na mnie. Postaram się wrócić jak najszybciej.
Moniko, zacznij przymiarki na modelkach.
Wypadłam z firmy, wsiadłam do auta i z piskiem opon oraz gwizdem
pijaczków, koczujących pod sklepem, ruszyłam do domu. Dobrze, że
pod maską miałam silnik tylko 1,8, bo skorzystałam z całej jego mocy.
Wpadłam do mieszkania jak szalona, na dźwięk trzaśnięcia drzwi
z mojego pokoju wypadły dzieciaki, a z nimi w radosnych podskokach
biegł pies. Jak zwykle skoczył na mnie z całym impetem i bez
widocznych oznak kalectwa. Zaczęłam sprawdzać łapy, całe ciało,
szukając jakiegoś uszkodzenia, a dzieci, przekrzykując się,
relacjonowały przebieg zdarzenia.
- Mamo, Nekia wyrwała smycz i nie dała się złapać!
- Wołałam ją, a ona wcale mnie nie słuchała!
- Wleciała na jezdnię!
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- I o mało co nie przejechał jej tramwaj!
- Ale uciekła!
- A ja cały czas wołałam!
- Mamo! Mamo, mówię ci i …wtedy ona wbiegła pod samochód, no… ale
się wyrwała!
- Tak strasznie piszczała - rozpłakał się Michał, pozostałej dwójce
zaszkliły się oczy.
- Skarbie wiem, że to okropnie przeżyliście, ale Nekii nic złego się
nie stało. Ma trochę otartą łapę i cały bieżnik koła odciśnięty na
sierści. Bardzo się przestraszyła.
- Mamo, jak ja się bałem ! - zawołał Janek - Pobiegłem za nią na
ulicę, ale nie dała się złapać.
Wtedy dopiero się zdenerwowałam. Zdałam sobie sprawę z tego,
co
się jeszcze mogło wydarzyć i nogi się pode mną ugięły.
- Na dzisiaj, obiecajcie mi, żadnych nowych atrakcji! Zaraz muszę
wracać do pracy, mam próbę. Już na pewno wszyscy na mnie czekają.
- Mamo, a o której wrócisz?
- Bardzo późno, jak już będziecie smacznie spać.
- Mamooo, a wiesz, że dzisiaj nie miałem matematyki i całą lekcję
byliśmy w parku!
- A u nas na godzinie wychowawczej był prawdziwy pan policjant!
- Dzieciaki, muszę zmykać. Pani Grażynka zrobiła obiadek, wszystko
zjedzone?
- Taaak!
- Dobry był?
- Taaak!
- Mamusia musi naprawdę lecieć; buziaka proszę!
Cała trójka rzuciła się na mnie, nawet pies dał radę mnie polizać.
Biegłam do samochodu i kolejny raz przyrzekałam sobie, że już więcej
nie będę tyle pracować, że to ostatni raz, kiedy wzięłam tak dużo
na głowę. Wpadłam do firmy, wszystkich ustawiłam od razu
na najwyższych obrotach.
O północy zwolniłam pracowników, sama również pojechałam do domu.
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Zrobiłam sobie gorącą kąpiel, siedząc w wannie, czułam spokój
i wreszcie odprężenie.
- No, Kaśka - pomyślałam - Tylko się nie przyzwyczajaj, masz jeszcze
cholernie dużo do roboty. Ubrałam się, zajrzałam do pokoi dzieciaków.
Kiedy okrywałam Agnieszkę, na chwilę się przebudziła.
- Kocham cię mamo - wyszeptała.
- Też cię kocham córeczko - pocałowałam ją jak zwykle na dobranoc .
Za chwilę jechałam z powrotem do firmy, żeby rozpisać
scenariusz
pokazu do Krakowa. O godzinie szóstej rano wracałam padnięta
do domu, żeby przygotować dzieciom śniadanie i zawieźć je do szkoły.
Po ósmej byłam znów w firmie, wyszłam tylko, żeby przywieźć dzieci
ze szkoły i znowu byłam ostatnim rodzicem, który odbierał swoje
pociechy. Wróciłam do firmy. Tym razem próba przeciągnęła
się do pierwszej w nocy. Ponownie do domu pojechałam tylko
po to, żeby się wykąpać, a potem nad ranem, żeby wyszykować dzieci
do szkoły. Kiedy nocą wreszcie wróciłam do domu, nie miałam nawet
siły, żeby się wykąpać. Rzuciłam się na łóżko, a moją ostatnią myślą
było uświadomienie sobie, że jestem głodna i że od trzech dni żyłam
tylko na kawie i papierosach. Przecież ja nie znoszę papierosów! pomyślałam i odpłynęłam. (. . . )
Przypomniał mi się kolejny wieczór upalnego lata w Chorwacji.
Wiktor ze swoim chłopakiem pojechał na dyskotekę, zostawiając mnie
na leżaku, przykrytą kocykiem, na tarasie pod roziskrzonym niebem.
Byłam coraz słabszym towarzyszem wszelakich eskapad, dlatego
coraz częściej zostawałam sama i coraz lepiej czułam
się pozostawiona w swoim świecie dziwnego wyciszenia.
Przyglądałam się psu, który na sąsiedniej posesji próbował znaleźć
sobie wygodne miejsce do leżenia. Łaził koło budy; co się położył,
to zaraz wstawał, cichutko popiskiwał, w poszukiwaniu wody zaglądał
do pustych misek. Właściciele co jakiś czas wychodzili z domu,
a to żeby zaparkować na noc samochód w garażu, zabrać pranie
ze sznurków, złożyć ogrodowy parasol, czy wytrzepać dywanik.
Za każdym razem, kiedy drzwi się otwierały, pies zaczynał
podskakiwać, merdać ogonem, żeby zwrócić na siebie uwagę.
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Za każdym razem z tą samą nadzieją. Za każdym razem na próżno.
Kiedy, zniecierpliwiony, zaczął szczekać, właściciel wychylił się przez
okno i krzykiem próbował go uciszyć. Analizując życie psa,
odnajdywałam między nami coraz więcej analogii. Mój świat też był
ograniczony do czterech ścian pokoju łańcuchem, którego nie mogłam
zerwać. Czasem, kiedy bardzo się dopominaliśmy, ktoś wziął nas
ze sobą na spacer.
Dostawaliśmy jeść i pić, choć nie zawsze wtedy, gdy czuliśmy
pragnienie lub głód. Patrzyłam ze smutkiem na jego podskoki, salta
w powietrzu, piszczenie, aby zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić
czyjeś zainteresowanie.
Domownicy przechodzili obok, jakby w ogóle nie istniał, czasem ktoś
zniecierpliwionym głosem kazał mu się uspokoić. Przypomniałam sobie,
ile razy musiałam prosić moich bliskich tylko o podanie herbaty,
a najczęściej słyszałam - zaraz, nie teraz, nie chce mi się,
nie przeszkadzaj. Jednak za wytrwałe machanie ogonem, czasem ktoś
pogłaskał psa, a nawet rzucił jakiś smakołyk. Tak samo ja, po kolejnym
”proszę, przepraszam, dziękuję”, dostawałam wreszcie godzinami
wyczekiwaną herbatę. (. . . )
Tego roku rozpoczęłam kwarantannę, bycie w odosobnieniu, takie
moje zawieszenie pomiędzy życiem, a śmiercią. Trochę sama
zamykałam się na bezludnej wyspie mojego pokoju, skrępowana
ułomnością ciała, krępowałam się spojrzeń ludzi, a najbardziej byłych
znajomych. Spotkania zawsze wyglądały podobnie, jakby ludzie mieli
zakodowany genetycznie schemat takich rozmów.
- Kasia? To ty? Boże! To naprawdę ty! Jak się okropnie cieszę, że cię
wreszcie spotkałam/em - krzyczeli w zachwycie, czemu zaprzeczały
rozbiegane oczy, szukające pretekstu do ewakuacji.
- Boże! To naprawdę ja - odkrzykiwałam w myślach.
- Co się stało? - wskazywali na wózek - Chora jesteś ? - padało
pytanie, zawsze w tej samej, przesadnie troskliwej tonacji głosu.
- Nie widać? Jestem chora, bo z lenistwa lub dla przyjemności
nie popierdalam sobie na wózku - odpowiadałam myślach, słodko
się uśmiechając, a osoba, która mi towarzyszyła krótko opisywała
moją chorobę. Jedni byli bardziej dociekliwi i zadawali pytania godne

Mieszkańcy piszą…
tytułu profesora neurologii, inni zadawalali się zdawkową odpowiedzią.
Wszyscy od momentu, kiedy przetrawili informację o mojej chorobie,
przestawali mnie dostrzegać i zaczynali ożywioną dyskusję o... mnie.
- Znałam/em ją bardzo dobrze - przechwalali się.
- Co ty chrzanisz ? - myślałam - Widziałam cię na jednym, czy dwóch
moich pokazach i to jako osobę towarzyszącą, bo ja do ciebie nie
wysłałam zaproszenia.
- Jaka to była piękna kobieta! Ile miała w sobie energii, zawsze pełna
nowych pomysłów.
- I te jej pokazy, żadnego nie opuściłam/em!
- Byłam/em wiele razy w jej firmie, czy komuś ją przepisała?
- Nie? Jaka szkoda, tyle lat pracy na marne.
- Taka młoda i nieuleczalnie chora. A ile ona ma właściwie lat?
- Życie jest okrutne, ale dlaczego akurat ona musiała zachorować?
Dlaczego właśnie ona?
Przy tym pytaniu byłam już na etapie zrzucenia w przepaść,
utopienia, przejechania samochodem lub zwykłego uduszenia własnymi,
sprawnymi rękami osoby gadającej te bzdury. Nigdy nie zadawałam
sobie pytania – Dlaczego ja? Równie dobrze mogłoby brzmieć Dlaczego nie ja? Gdyby Bóg mi powiedział - Uwolnię cię od choroby,
tylko wskaż mi osobę, która za ciebie będzie chorować. Kogo bym
wskazała, czyje dziecko pozbawiłabym matki, jakim rodzicom
kazałabym patrzeć na nieuniknioną agonię ich dziecka? Nie ma
takiego wyboru! Dlatego nie może być takich pytań! Nigdy w życiu!
Później rozmowa schodziła na mój transparentny, w niewiadomy
sposób widoczny dla wszystkich stan ducha.
- Mój Boże, jaka ona biedna, nieszczęście, naprawdę wyjątkowe
nieszczęście.
- Nic nie może, żeby chociaż mówiła...
- Co ona sobie biedulka myśli, bo umysł na razie ma jeszcze
sprawny…?
- Gdyby mnie coś takiego spotkało. . . na pewno bym się zabiła!
- Co to za życie, co za życie, jak roślinka, biedactwo.
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- Nigdy bym nie pomyślała, że tak biedna skończy, nie mogę o tym
myśleć.
I tak, stojąc obok mnie, jak nad moim grobem, wygłaszali zgrabne
epitafia. Najpierw kłóciłam się z nimi w myślach, z czasem
obojętniałam, w końcu przestałam wychodzić z domu. We własnych
czterech ścianach, które zastąpiły mi zdobywany do niedawna świat,
czułam się bezpiecznej. (. . . )
Pewnej nocy, kiedy obudziłam się jak zwykle z bólu ciała,
usłyszałam dziwny szum. Dźwięk dochodził z kuchni i stawał się coraz
bardziej intensywny. Nagle zdałam sobie sprawę, że taki dźwięk
wydają smażące się frytki. Zaczęłam nasłuchiwać odgłosów życia
z pokoju Michała, jakiegoś ruchu, klikania w klawiaturę, czegokolwiek.
Odpowiedzią była kompletna cisza, którą zagłuszały, podskakujące
na patelni, frytki.
Wzięłam głęboki wdech i rozdarłam się najgłośniej jak mogłam.
Odczekałam chwilę, ponownie zaczerpnęłam powietrze i rozdzierająco
krzyknęłam - Michał! - krzyczałam tak bez żadnego efektu przez parę
godzin, licząc na to, że, jeżeli nawet Michał się nie obudzi,
to sąsiedzi, zaniepokojeni hałasem, zadzwonią do nas albo na policję.
Na dworze robiło się jasno, a w mieszkaniu coraz ciemniej. Gęsty,
czarny dym nie pozwalał oddychać, zachrypniętym głosem nadal
wołałam syna. Wyobraźnia malowała najczarniejsze scenariusze, które
odganiałam siłą woli. Zaczęłam nawet wyobrażać sobie, że pod
wpływem stresu i dla ratowania życia dziecka, jakimś cudem
odzyskam siły i podniosę się z łóżka. Przypomniała mi się baśń
Andersena, w której sparaliżowana od lat babcia, widząc, że wnuczek
za chwilkę spadnie ze stromych schodów, nieoczekiwanie zerwała się
z wózka, aby go uratować. Próbowałam poruszyć ciałem, ale ono leżało
nieruchome, spięte krzykiem, zesztywniałe z bólu. - Jezu! Matka? Co
tak śmierdzi? - zapytał zaspanym głosem Michał. Nagle ocknął się,
zaklął ostro, poleciał do kuchni i pootwierał wszystkie okna. Kłęby
czarnego dymu uciekały przez nie stopniowo, ukazując coraz więcej
przedmiotów w pokoju. Kątem oka zerknęłam na zegarek, dochodziła
szósta. Byłam zmęczona i wykończona, Michał poprawił mi nogi,
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zamknęłam oczy i usnęłam. - Ja pierdolę - usłyszałam głos Janka i jego
kroki po domu - Mamo, co tu się porobiło ? - zapytał przerażonym
głosem. Zadzwonił domofon. - Jezu, Maria, co tu się stało ? - zapytała
równie przerażona opiekunka. - Nie wiem, właśnie wróciłem do domu.
Chyba coś się spaliło - mówił Janek, krążąc po mieszkaniu. - Boże
przenajświętszy! - wykrzyknęła pani Kazia, przewracając mnie na
plecy. Poprzedniego dnia zostawiła mnie czyściutką i pachnącą,
a zastała. . . twarz miałam czarną, jakbym całą noc spędziła w kopalni.
Siedząc na wózku, objechałam mieszkanie i nie wiedziałam czy zacząć
się śmiać, czy płakać. Wybrałam pierwszą opcję, kiedy spojrzałam
na psiaka, który z brązowo-rudego, stał się kruczo-czarny. Ryknęłam
niepohamowanym śmiechem, budząc dezaprobatę pani Kazi, która już
widziała piętrzące się problemy. Faktycznie, trzeba było pozmywać
wszystkie naczynia, odmalować ściany i sufit w kuchni
i w przedpokoju; umyć meble i okna, przez które każdy dzień wyglądał
na pochmurny i deszczowy. (. . . ) Rozebrały mnie z mokrej koszuli,
podłożyły suche prześcieradło i… w tym momencie zaczął się obchód.
Ponieważ leżałam w klinice, na salę razem z lekarzami wtargnęła
pokaźna grupa studentów. Siostry, które się mną zajmowały,
dyskretnie usunęły się na bok, zostawiając mnie na łóżku kompletnie
nagą! Lekarz konsultował pierwszą osobę, zawołałam siostrę, żeby
mnie zakryła. Żadna nie zwróciła na mnie uwagi, dlatego zaczęłam
coraz głośniej się domagać przykrycia. - Ciszej, przeszkadza pani
lekarzom - wreszcie któraś zareagowała na moje krzyki. Próbowałam
poruszyć ciałem, żeby się domyśliła, powiedzieć, wykrzyczeć,
wywrzeszczeć moją niemoc, bezsilność i potworne skrępowanie.
Najgłośniej krzyczały moje oczy, którymi błagałam o ratunek. Obchód
przybliżał się, a ja dostałam jakiejś przeraźliwej, wewnętrznej
histerii. Rozpłakałam się i nie mogłam zapanować nad szlochem
i spazmami, które spinały mi ciało. Lekarze w ogóle nie reagowali,
pielęgniarki uciszały mnie, a studenci, jak małe, wiejskie dzieci
z rozdziawionymi buziami, gapili się na mnie. Bolało mnie każde
spojrzenie, dotykało, brudziło, raniło. Miałam nie tylko obnażone ciało,
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ale byłam goła cała - psychicznie, duchowo, emocjonalnie. Nie mogłam
się opanować, płakałam, łkałam bez opanowania, z każdą chwilą czułam
się bardziej rozżalona, nieszczęśliwa i upokorzona. Pielęgniarki,
wbrew moim protestom, na siłę założyły mi cewnik, robiły to nerwowo
i sprawiły mi ogromny ból. Kazały mi się zamknąć, mówiąc, że nie mam
nic do gadania. Ubrały mnie w olbrzymią, płócienną koszulę
zawiązywaną na plecach, krzyczały, żebym się uspokoiła, a ja wyłam
w środku i wyłam na całą salę. Na chwilę się uspokajałam, po czym
przed oczami stawała mi moja potworna bezradność i rozżalenie nad
sobą brało górę. (. . . ) Byłam z dzieciakami na wakacjach połączonych
z pracą. W dzień robiliśmy wszystko co dusza i ciało zapragnęły,
słoneczne popołudnia na kamienistej, chorwackiej plaży, słone kąpiele
w morzu, wypady statkiem wzdłuż wybrzeży Adriatyku, eskapady
samochodem, huczącym muzyką i śmiechem. Zauroczony mną szef
chorwackiej mafii, którego rok później dogoniła przed własnym
domem precyzyjna kula, rozkazywał kelnerowi przynosić szampana dla
mnie. Dostawałam go na plaży, w każdej knajpce, w której na chwilę
przysiadłam, na dyskotece, a moje dzieci obżerały się pucharami
lodów. Moja córka miała rację, nie byłam typową matką. Patrzyłam na
kobietę w lustrze. Ładna - pomyślałam - zgrabna - dorzuciłam
w myślach. Zerknęłam uważniej - wysokie kozaki na wysokich,
zgrabnych obcasach, krótka sukienka, która odsłaniała chyba więcej
niż zasłaniała, ale wszystko ze smakiem i naprawdę pasowało do mnie.
Chyba
nie
wyglądam
jak
dzidzia-piernik?
pomyślałam
z przerażeniem. - Wyglądasz olśniewająco - powiedział na przywitanie
mój przyjaciel, właściciel kompleksu dyskotek w Chorwacji. Był
typowym południowym macho: mieszanka atawistycznej, zwierzęcej
siły z wymuskaną, lśniącą elegancją.
Muskularne ciało, rzeźbione na siłowni, spalone słońcem lub lampami
solarium, nosił w jedwabnym garniturze. Mocno zarysowana broda
i mocny dwudniowy zarost w aureoli długich blond włosów. Od paru lat
modelki mojej agencji były latem ozdobą jego dyskoteki, a ja
uwielbiałam czas, kiedy przyjeżdżałam doglądać interesu. (. . . )
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Boże, wyrwałeś mnie z mojego życia. Jechałam sobie luksusowym,
ekspresowym pociągiem. Siedziałam przy barku na wysokim stołku,
eksponując zgrabne nogi, piłam kolejnego drinka. Obrazy za oknem
szybko się zmieniały, tak samo ludzie obok. Czułam zawrotną prędkość
i to mi w zupełności wystarczało. Wyciągnąłeś mnie bez pytania
z pociągu i posadziłeś, wbrew moim protestom, na wózku inwalidzkim.
Może uratowałeś mi życie, bo pociąg się wykoleił i nikt nie przeżył. Ale
czy ja Ciebie o to prosiłam, Boże?! Zabrałeś mi wszystko i ja mam
uwierzyć, że to dla mojego dla dobra. Mam być pokorna, cicha,
bo tacy dostaną się do Twojego Królestwa. Muszę Ci, Boże
powiedzieć, że jest to bardzo kusząca propozycja, tylko, że
ja za cholerę nie mogę nauczyć się bycia pokorną i cichą. Na początku
choroby
sądziłam,
że
jesteś
genialnym strategiem. Wierzyłam,
że wyrwałeś mnie z mojego
pędzącego życia, żebym zobaczyła
ile pięknych rzeczy mnie mija,
żebym zauważyła piękno, które Ty
stworzyłeś;
żebym
dostrzegła
potrzeby moich dzieci; żebym
przede wszystkim przypomniała
sobie o Tobie i wreszcie Cię
odwiedziła. Przyjąłeś mnie ciepło,
na tyle ciepło,
że nie chciałam
od Ciebie odchodzić. Myślałam,
że czekasz właśnie na mnie,
że mi wszystko wybaczasz, że mnie bardzo kochasz, że już nigdy
nie będę się czuła tak przejmująco samotna.

Katarzyna Rosicka-Jaczyńska

Warto wiedzieć…

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z roku 2003 leczenie
immunomodulujące powinno być traktowane jako standardowa terapia
w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Leczenie immunomodulujące redukuje częstość i intensywność rzutów
choroby oraz wydłuża okresy remisji. Terapia pomaga jedynie
określonej grupie pacjentów, dlatego też to neurolog powinien
decydować o poddaniu pacjenta kuracji.
Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty leczenia
immunomodulującego w ramach dwóch programów lekowych:
•
•

Leczenia interferonem beta,
Leczenia octanem glatiramerem

Zgodnie z zasadami tych programów pacjent, który rozpocznie
terapię, ma zagwarantowane jej finansowanie przez 24 miesiące,
a dla osób które pozytywnie reagują na leczenie przewiduje się
możliwość
wydłużenia
terapii
o
kolejne
12
miesięcy.
Przerwanie leczenia może nastąpić ze względów medycznych,
na przykład uciążliwości występujących efektów ubocznych. Decyzję
o włączeniu pacjenta do programu podejmuje neurolog w oparciu
o określone w punktowym systemie kwalifikacji kryteria medyczne,
jak rozpoznanie kliniczne SM poprzedzone obserwacją neurologiczną
i potwierdzone badaniem rezonansem magnetycznym, czas trwania
i postać choroby, liczba rzutów choroby oraz stan neurologiczny.

Warto wiedzieć…
Ten system kwalifikacji ma wyłonić chorych, którzy najlepiej
zareagują na preparaty. Obecnie, aby zostać włączonym do programu,
trzeba
uzyskać
minimum
21
punktów.
Niestety, wskutek braku funduszy nawet zakwalifikowani pacjenci nie
mogą rozpocząć terapii. Niektórzy chorzy decydują się zatem na
postępowanie sądowe przeciwko NFZ, dzięki któremu uzyskują
refundację leczenia. Warto wiedzieć, że w takich przypadkach można
zwrócić się o wsparcie rzecznika praw osób z SM.
Niezależnie od tego, jakimi funduszami dysponuje szpital, lekarz
prowadzący jest zobowiązany do prowadzenia listy pacjentów
kwalifikujących się do programu i przekazywania tych danych do
wojewódzkiego oddziału NFZ za pośrednictwem dyrektora placówki.
Neurolog powinien również powiadomić pacjenta, kiedy ma on szansę
na rozpoczęcie leczenia. Zdarza się, jak miało to miejsce
w województwie pomorskim, że kolejka oczekujących liczy kilkaset
osób i pacjentowi trudno uzyskać nawet tę informację.
Obowiązkiem dyrektora szpitala powinno być występowanie
do wojewódzkiego oddziału NFZ z wnioskiem o zwiększenie funduszy
na leczenie SM. Zdarza się, że NFZ odmawia przyznania dodatkowych
pieniędzy. Równie częste są również przypadki, gdy NFZ nie
otrzymuje oficjalnej informacji, że takie dofinansowanie jest
potrzebne.
Na stronie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego:
www.ptsr.org.pl
umieszczone są adresy wszystkich ośrodków
prowadzących program terapeutyczny, oraz tych które posiadają
wciąż wolne miejsca. Tam też jest
podany szczegółowy opis
programu: „Leczenie stwardnienia rozsianego” oraz
kryteria
włączenia do niego.
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Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego ogłosiło trzecią już edycję
ogólnopolskich
konkursów
poetyckiego
i fotograficznego pt. "SMak życia". Mają
one na celu promowanie twórczości osób
chorych na stwardnienie rozsiane (SM), ich
bliskich i przyjaciół. Prace można przesyłać do 30
czerwca.
Do konkursów "SMak życia" przyjmowane są wiersze i fotografie
opisujące świat widziany oczami osoby chorej na SM. Prace muszą
być oryginalne i do tej pory nigdzie nie publikowane.
Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 5 wierszy lub 5
fotografii. W przypadku utworów poetyckich ich łączna objętość nie
może przekraczać 100 linijek. Prace poetyckie i fotograficzne mogą
zostać wykonane w dowolnej, wybranej przez autora formie. Wiersze
powinny być przesłane w formie maszynopisu lub wydruku
komputerowego.
Zarówno wiersze, jak i fotografie należy opatrzyć
identyfikacyjnymi autora: imieniem i nazwiskiem, adresem

danymi
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zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym,
a także krótką notką (kilka zdań) na temat samego autora, jego
twórczości i dokonań. Dodatkowo każda z fotografii powinna posiadać
swój tytuł.

Prace poetyckie można przesyłać drogą pocztową, na
adres: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
00-647 Warszawa, Plac Konstytucji 3/94, z dopiskiem na
kopercie: "konkurs poetycki", lub drogą mailową, na
adres: s.sniegowska@ptsr.org.pl.
Fotografie
można
wysłać
na
adres
mailowy
s.sniegowska@ptsr.org.pl lub dostarczyć na nośniku CD
do siedziby organizatora konkursu (adres jak wyżej).

Prace oceniać będzie jury konkursowe, które przyzna w obydwu
kategoriach po jednej nagrodzie za zajęcie I, II i III miejsca.
Organizator przewidział również wyróżnienia. Ze wszystkich
wyróżnionych prac stworzona zostanie konkursowa wystawa.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: www.ptsr.org.pl.
Szczegółowych
informacji
udziela
p.
Scholastyka
Śniegowska, tel.: 22 696 57 51, fax: 22 622 94 78,
tel.
kom.:
601
25
14
41,
e-mail:
s.sniegowska@ptsr.org.pl.
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Maciej Maleńczuk

W tym dniu nieistniejącym święta kobiet
A jednak właśnie ten dzień się pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia
Niech że na gorsze nic już nigdy się nie zmieni
I nikt nie każe ci być twardą i bez wad
Miej zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny własny świat
Cóż, jeszcze tylko bukiet szczerych chęci
Co nie jest więcej wart niż ćwiartka w bramie
Niech nic już nigdy złego się nie święci
Święte niech - święci się
Nie telep się samotnie w czterech ścianach
W każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies
Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada
Nie tylko ciągle deszcz
A życie twoje niechże będzie żywe
I pełne miłych, żywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fałszywe
Mimo że, mimo że
Ubieraj się w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień
I nie trać wiary - niech na twoją przyszłość całą
Nie padnie nigdy cień
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet...

Rozmaitości…

Kiedy Bóg tworzył kobietę, pracował
do późna szóstego dnia.
Przechodził obok anioł i zapytał:
"Dlaczego poświęcasz tyle czasu
właśnie temu dziełu?"
A Pan odpowiedział: "Muszę uwzględnić, wiele szczegółów: Musi być
zmywalna, choć niezrobiona z plastyku, mieć więcej niż 200
ruchomych części, które mają być wymienialne i musi ona
funkcjonować na wszelkiego rodzaju pożywieniu;
musi być zdolna objąć kilkoro dzieci na raz, przytulić tak, aby
uzdrowić co jest do uzdrowienia - od stłuczonego kolana do złamanego
serca, a to wszystko musi zrobić tylko dwiema rękami."
ANIOŁ BYŁ POD WRAŻENIEM
"Tylko dwiema rękami...niemożliwe!
I to jest model standardowy?!
To zbyt wiele pracy jak na jeden dzień...
Jutro dokończysz."
"Nie będę czekać do jutra" Powiedział Pan.
"Jestem już tak bliski dokończenia tego dzieła.
Stanie się najmilsze mojemu sercu."
"Ona sama siebie leczy, kiedy zachoruje i potrafi pracować 18 godzin
dziennie."
Anioł podszedł bliżej i dotknął kobiety.
"Ale uczyniłeś ją taką miękką, Panie"
"Jest miękka" powiedział Pan
"Lecz uczyniłem ją także silną.
Nie wyobrażasz sobie nawet, co potrafi znieść i ile pokonać."
"Czy ona potrafi myśleć?" zapytał anioł.
Pan odpowiedział:
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Nie tylko potrafi myśleć, ale potrafi przekonywać i pertraktować."
Anioł dotknął policzek kobiety...
"Panie zdaje się, że to dzieło przecieka!
Zbyt dużo nałożyłeś ciężarów."
"Ona nie przecieka...To łza: poprawił Pan Anioła.
"Łza? A co to takiego?" zapytał anioł.
Pan odpowiedział:
"Łzy są jej sposobem wyrażania smutku, wątpliwości, miłości,
samotności, cierpienia i dumy."
To zrobiło duże wrażenie na aniele.
"Panie, jesteś geniuszem.
Pomyślałeś o wszystkim. Kobieta jest naprawdę cudowna!"
Rzeczywiście jest!
Kobieta posiada siłę, która zadziwia mężczyznę.
Potrafi ona radzić sobie z kłopotami i dźwigać ciężkie brzemię.
Ma w sobie szczęście, miłość i przekonania.
Uśmiecha się, gdy chce jej się krzyczeć.
Śpiewa, gdy chce jej się płakać,
płacze, gdy jest szczęśliwa
i śmieje się, gdy się boi.
Walczy o to, w co wierzy.
Sprzeciwia się niesprawiedliwości.
Nie akceptuje "nie" jako odpowiedzi,
kiedy widzi lepsze rozwiązanie.
Daje z siebie wszystko, żeby jej rodzinie dobrze się wiodło.
Zabiera swoją przyjaciółkę do lekarza, kiedy się o nią martwi.
Jej miłość jest bezwarunkowa.
Płacze, kiedy jej dzieci odnoszą sukces.
Jest szczęśliwa, kiedy wiedzie się jej przyjaciołom.
Cieszy się, kiedy słyszy o narodzinach czy weselu.
Boli ją serce, kiedy umiera ktoś z rodziny lub bliski przyjaciel.
Ale znajduje siłę, by żyć dalej.
Wie, że pocałunek i przytulanie mogą uzdrowić złamane serce.
Ma tylko jedną wadę

Zapomina ile jest warta!!!
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- wpisz jedynie nr KRS (0000077974 ) i nazwę PTSR O. Ciechanów
w zeznaniu podatkowym a pomożesz niepełnosprawnym!
1% dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

Rozsianego

Oddział

Każdy podatnik chcący przekazać na konto naszej organizacji 1% podatku
dochodowego za 2010r. będzie mógł to uczynić wypełniając odpowiednią
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji,
uczyni to za Niego urząd skarbowy.
Z góry dziękujemy za ten dar z serca płynący!

Ważne adresy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Zdrowia
03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26,
tel. 022 59-79-932 i 022 59-79-942
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Centrum Informacyjne SM: 00-647 Warszawa Pl. Konstytucji 3/94
e-mail: cism@ptsr.org.pl
e-mail: a.bartuszek@ptsr.org.pl
Biuro RG PTSR - 00-647 Warszawa Pl. Kontytucji 3/72
tel.: (022) 856-76-66, fax: (022) 849-10-65
mail: biuro@ptsr.org.pl , http://www.ptsr.org.pl
Infolinia o SM: 0801-313-333

Zespół redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumiła Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy współpracy: Katarzyna Rosicka- Jaczyńska,

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
stronę internetową www.dabek.of.pl

zapraszamy na naszą

