Włi,Lf'J#T|lił'łi.il3cza|nej chorobie sprawia, że

ma się wrażenie, jakby ziemia usuwała się spod nóg.

Wszystko przestaje mieć jakakólwiek wartość'Najważnib|sza staje się walka'z fizycznym i psychicznym bó-

lćm. Można ją wygrać lub

przegraĆ. Tńumfowac albo od

iazu, bez protestu, się poddać.

_ Czułem się coraz gorzej.
Poszedłem na badania. Lekarz powiedział: panie Stańko, mam dla pana dwie wiado-

mości:poz}tywną i negatywną. Nie wykryliŚmy raka ani
gtlza mózgu. Negatywna wiadomość jest taka, Ze ma pan
stwardnienie rozsiane - usły-

szał Wojciech Stańkq jeden

z bohaterów fllmu dokumentalnego ,,SM" w rezyserii Ilo-

ny Bidzan. W tegorocznym, lu-

tówym wydaniu,,Filantropa"

opublikowaliśmy reportaż autorstwa Aurelii Pawlak ,Posze-

dłem pod prąd" (strona 27) o tej
niezwykłej osobie.

WYROK BEZ
oDWoŁANIA

Zdrowym ludziom trudno
pojąĆ, co czuje człovnek, który
dowjedział się o nieuleczalnej
chorobie. .W podświadomości
uparcie wierzymy, ze wszystkq
co złe, moŻe przyIrafiĆ się każdemu, ale nie nam. Zylemy od
projektu do projektu, od wypła'
ty do wypłaty. Wypełniamy naszą pr zy szłoŚĆ marzeniam i j ak

balon powietrzem. Nie bie-

rzemy pod uwagę tego ze jutro los moze pokrzyzować nasze plany

-

Diagnoza,,stwardnienie

rozsiane" brzmi jak wyok.

RÓżnica jest taka, Że z więzienia wychodzi się po zakończe-

niu karv a z tvm nieuleczal-

scilorzenióm funkcjonuje
się do końca Ącia. Póki cq nie
nr7m

wrrnaleziono na nie cudownegó tetu _ mówi druga bohaterka Emilia Ratajczak.
Na odsłonę filmu w centrum

Kulturv Zamek

w

Poznaniu
szłam"z przekonaniem , że będzie to opowieśĆo zmaganiu
się z chorobą, trudach dnia codziennego i bezradności. Tymczasem przedstawion a przez
trojkę bohaterów historia nie
epatowała cierpieniem i pesy-

mizmem' Była dowodem duĄch pokładÓw determinacji
oraz odwagi w realizowaniu
powziętych zamierzeń. Wielu
zdrorłry,,rn ludziom brakuje takiego zapafu. Film dokumentalny "SM', wbrew pozorom,

Życie Zpasj ą
mimo SM
o

nie jest opowieścią o chorobią
ale o pasji i aktywnym Ąciu _

mimo choroby

TRZY ROZNE
BIOGRAFIE
ciech Stańko bez wiedzy
lekarzy, tuz po diagnozie, v,ryStartował w maratonie i przebiegł ponad 40 kilometrów.
Dotarł do me[l odniósł zwycięstwo. od tej pory systematycznie bierze udział W maratonach. Razem ze sprawnymi
biegaczami pokonuje coraz to
Woj

dfuŻsze dystanse.

Pasją Emilii Ratajczak jest

ma]arstwo. Je1prace są staranne, pełne kolorów i ozywiają'
cego blasku. Kiedy na pewnym

etapie choroby ręce odmÓwi-

ły posfuszeństwa, nie waha-

ła się malowaĆ ustami. Doczekała się Wystaw artystycznych,

które zyskaty szerokie zain-

teresowanie odbiorców uprawiających różne dztedziny nauki i sztuki.
Gabriela Zenka od najmłod-

szvch lat kocha taniec. W filmie

opbwiada, że kiedy przyszła

wiadomośc o SM, wracając
Z mamą ze szpitala, szlocha-

ła. Potem pojawiła się myśl, że
trzeba cośdalej zrobić Ze SWo-

im zyciem.

-

Pisze się tylko o tym, Ze

ludzie dotknięci

stwardnie-

niem rozsianym przestają chodziĆ, są na wózkach. Dosłownie tak, jakby umierali powoli.

T\rmczasem z SM moŻna ĄĆ
-'mOwi Gabriela Zenka.
Pojechała na festiwal tańca,
qdzie konkurowała z doŚwiadćzonymi tancerzami. Kiedy
opowiadali o swoich dokonaniach i udziale w konkursach,
pomyślała: ,,BoŻe, co ja tutaj
robię?'. Werdykt festiwalowego jury totalnie jązaskoczył _
jednogłośnie zdobyła trzy nagrodyl

DLA CHORYCH
I

ZDRo\Ą/YCH

Po zakończeniu filmu w sali
kinowej poznańskiego Zamku

przychodzi czas na dyskusję
osobiste wyznania trójki ludzi

sprowokowały w głowach widzów głębokie refleksje'

Scenarzysta i rezyser filmu
Ilona Bidzan wyjaśnia, w jaki
sposÓb doszło do jego powstania. Pracując jako psycholog
w szpitalu, podczas konsultacji, poznała niespełna 18-]etnią
dziewczynę, u której podejrze-

wano stwardnienie

rozsiane.

To spotkanie skłoniło Bidzan

do intensyumego poszukiwania informacji na temat SM. .

-

Pewnego dnia zobaczy-

łam w telewizji występ tanecz-

ny Cabrysi Zenki z Chojnowa.
Wzięłam małą kartkę, dfugopis
w rękę i zapisałam pomysł na
film dokumentalny ,,choroba +
pasja" _ opowiadała publicznoŚci autorka przedsięwzięcia.

Aby zrea|izowaĆ

pomysł,

zaczęła szukac rÓżnych kontaktów organizacji oraz osób
chorych na stwardnienie rozsiane. Tak trafiła do Wielkopolskiego Oddziafu Polskiego To-

warzvstwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Poznaniu. Nawiązała kontakt z jego

przewodnlczącą

ćzńska i dzieki

Różą Kor-

temu do realizłcii fitmu pbzyskała kolejne
dwie osoby _ Wojciecha Stańko i Emilię Ratajczak.

Film

dokumentalny "SM"

został zakwalifikowany na
Short Film Corner w Cannes

2014 oraz na Festiwal Filmowy w Delhi' W produkcję fil-

mu zaangazowany jest takze
]an Wilkiewicz (zdjęcia, montaz, animacje), Wojciech Noskowiak (muzyka), Piotr Pastuszak (dzwięk), Maja BaCZyhska i Ewelina Raszeja (organizacja produkcji). ,,SM" toprzej-

mująca, głęboka relacja walki o Ącie pełne pasji. Relacja,
która pokazuje jak ważny dla
pacjenta jest hart ducha. Powinny ją poznaĆ nie tylko osobv chore na stwardnienie rozsiane, ale też ludzie zdrowi.

DOTRZEC DO LUDZI
Dyskusja po zakończeniu
prezentacji filmu uświadomiła def,cyty w zakesie wiedzv soołeczeństwa na temat
stńarónienia rozsianego. Róża

Korcz1ńska opowiedziała o

młode| kobiecie, która niedawno otrz\.rnała wiadomośc, że

ma stwardnienie rozsiane. iej
nie wyedukowana rodzina n11e
w strachu irywiąc przekonanie,

że choroba spowoduje znacz-

ne zaburzenia w sferze psychicznej i intelektualnej.

Na niewystarczający przekaz społeczny co do specyfiki stwardnienia rozsianego

zwroc|ła uwagę jedna z człon-

kiń Wielkopolskiego oddziafu PTSR:

_ Bardzo dużo mÓwi się o
nowotworach, profilaktyce nowotworowej, wspieraniu rodzin pacjentÓw chorujących
onkologicznie, ale zdecydowanie za mało jest w mediach komunikatów dotyczących pod-

stawowych informacji na temat stwardnienia rozsianego,

charakterystycznych objawów
leczenia, rehabilitacji i Ącia z
tyn schorzeniem - argumentowała.

-Zdarza się, ze chorzy uni-

kają kontaktu z osobami w zaawansowanym stadium SM,
obawiając się pogorszenia stanu psychicznego. Zamykają się
we własnym świecie,nie biorą

udziafu w zadnych wydarzeniach dedykowanych ludziom
z tą chorobą. Im w szczególnościpolecam film dokumenRodzi siłę i wiarę w
talny
"SM''.
lepsze jutro.

Mam nadzieję, ze emisja

trafi między innymi do gimna-

ziÓw szkÓł ponadgimnazjalnych i wyższych, bo poziom

wiedzv młodziezv na temat SM

i innvćh chorÓb óoodłozu neurolo{icznym takż'e jest ciągle
bardzo niski. Liczę teŻ, Że to

nie ostatni tego typu film.

Wypowiedzi ludzi, ktorzy
doŚwiadczvli chorobv i mimo
wszystko źyą pozyłfwnie, pomagają nie tylko w pozyskaniu wiedzv oraz zwiekszeniu
Świadomości społeczhej, ale
też mogą sprawic, że spojrzymy inaczej na samych siebią
zna1dziemy odwagę, by wykrzesaĆ w sobie twórcze pasje
ipójsĆz nimi w świat'

KAROLINA KASPRZAK

