Postanowiła
Walczyco godnośĆ
1\sobie mówi, że przekoYlczyła limit na Ęcie. Wze_
Ąlła wiele tragicznych mo-

mentów, które wyryły bolesne

blizny. Bla poniżana, odtzllcana, osamotniona w chorobie. Czuła się jak niepotrzebny

przedmiot. Gdy pojechała do
Holandii i zobaczyła, jak tam

haktuje się osoby niepełnosprawną postanowiła, że nie
da się dfużej dyskryminować'

Budynek,

w

ktÓrym miesz-

ka Małgosia, jest ukryty między
innyni blokami w glębi jednego z poznańskich osiedli. Niełatwo tutaj trafic. Pomaga mi

pani wyprowadza1ąca akurat

psa na Spacer' Małgosia mieszka na pańerze. To dla niei wybawienie, bo brak windy byłby poważną przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu. Gdy
wchodzę do mieszkania, od
razulndzę rękę artystki. Stflowo pomalowane ścianil na których wiszą gustowne dekoracje'
W drugim pokoju rozstawione
Sztalug], kilka obrazów opiera
się o Ścianę.

Wprawdzie Małgosia

1ako

wrażlirł,y człowiek bała się tej
rozmowy i chociaz 1ej żrycie to
pasmo udręk, pod koniec zaczrma sie uŚmiechac. Przeko'Że
chodzj wiaŚnie o
nuję ją,
uŚmiech, optymizm, nadzieję,
siłę do walki z losem. Małgosia swoimi zł}mi doświadczeniami mogłaby obdarowaĆ kilka osób. Ale mimo to poradziła sobie. Gdy siadamy na kanapie,podłącza się do respiratora
tlenowego' Bez niego nie może
funkcjonowaĆ. Z drugiej strony
dużamaszyna utrudnia iei wyściez domu. NeizĘmnauczy-

łasięĘĆ.

- Pierwsze symptomy choro-

by pojawiły się, gdy miałam sie-

demnaście lat _ mówi Małgosia. _ Rzut był tak silry4 Że znalazłam się na wózku inwalidzkim. Myślałam,że przegałam

Ącie. Czulam lęk, kLÓry mnie
paralizował. Mama nie poradziła sobie z moją chorobą.Zmarła
bardzo młodq zabtła ją bezsilnośĆi niezgoda na tq co mi się
przydarzylo' W ojcu od począl'ku nie mialam wsparcia. Traktował mnie jak człowieka dru-

giej kategorii. Podkeślałmoje
kalectwo i snuł opowieści, ktÓre mnie prz'taczfi i niszczyĘ
moje poczucie godności. Nigdy
nie zaznałam od nie3o niczego dobrego. Byłam sama. Takie traktowanie ze strony naj-

bliższej osoby mocno odbiło się
na mojej psychice. Dałam sobie
z Lyrn rcdę, ale wiedziałam, ze
na ojca liczy Ć nie mo gę. Miałam
zdolności plastyczne, dlatego
podjęłam naukę w Liceum PlaStycznym. Grałam takze w koszykówkę. Byłam wysportowana, atrakcyjna, uzdolniona, ry-

sowała się przede mną piękna

przyszłośĆ.Nagle zasłabłam.

od tego momentuzaczęły się

wędrówki po lekarzach. Pojawlały się rózne wersje choroby

Wyrokowano zapalenie opon
mózgowych, zapalenie opon

rdzeniowo-mózgouych, a nawet histerię. Małgosia musiała
przerwaĆ naukę w Liceum Plastycznym. Zaczęła się walka o
przetrwanie.

_ Najbardziej bolało mnie za-

chowanie ibrak zrozumienia ze
strony innych ludzi _ mÓwi. _
Bariery architektoniczne moma
pokonaĆ, ale społeczne nie. To
byl czas, w którym wiele się nauczylam o sobie i o innych. Byc
moze ta wiedzaprzydała mi się,
gdy zakładałam rodzinę, urodziłam i wychowałam syna.

Na proŚbę mamy

Małgosi

nieĄĄący profesor Wiktor Dega,
nestor polskiej oftopedii, przyjął ją na rehabilitację do szpitala przy ulicy 28 Czerwca 1956

w Poznaniu. Spędziła tam siedem dfugich miesięcy ostatecz-

ną diagnozę postawił profesor

lózef Szcrypinski, ktÓry gdy po
kolejnyłn rzucie choroby pogorszył się jej wzrok, przeprowa-

dzil specjalistyczne badania

i

nie miał wątpliwości, że jest to
stwardnienie rozsiane. Wcześniejleczyli Małgosię sterydami. Stawiano rozmaite diagnozy, podejrzewano rÓzne schorzenia. O stwardnieniu rozsia-

mÓwiono niechętnie, z dystansem tajemniczo. Pierwn;,,rn

i

szy rZuL był okopny Małgosia
nie mogła się ruszac. Nie kontrolowała swoich reakcji, mia-

ła podwójne wi dzenie, tow ar zy szył jej qromny lęk i przeraŻe'

nie. Nie wiedziała, co się z nią
dzieje.
_

PrzeĄłam śmierĆ kliniczną,

ktÓrą cały czas widzę tak, jak-

by to się wydarzyło przedpięcioma minutami - wspomina.

Ale mąz W pewnym momencie
odszedł. Na dodatek syn zachorował na bardzo poważną alergię, która uymagała intensywnego i kosztownego leczenia.
Małgosia nie wie, skąd wzięla na to siły' Nie myŚlała wÓwczas o sobie' Napędzała ją walka o zdrowie dziecka. I udało
się. Syn wyzdrowiał, zdobyłwykształcenie i się usamodzielnił.
Terazse własnym Ąciem.

Kolejnlrrn bolesnll n wYdarzeniem w Ąciu Malgosi by}

w1padek samochodowy, które-

3o skutki cią3ną się już pięc lat.

WueŻdżala Z Synem na święta

dóiodziny. W tył ich auta uderzyla sLarsza kobieta. Potem

wśzystko potoczyło się jak w filmie' Z samochodu Małgosi zaczął wyciekaĆ gaz. ona straciła przytomnoŚĆ. Znowu szpital.
Tvm razem stwierdzono uszko-

dźenie zatoki szynej, czyli tak
ZWanego zęba,na którym obra-

Przekonałam się, ze po tamtej
stronie jest dobrze. Widziałam
róme fragmenĘ z mojego Ącia. Tak autentyczne i prawdzi-

ca się głowa. Teraz, gdy Malgosia odwraca głowę w lewą stronę, traci przytomność. Potem
byla tragiczna ŚmierĆ siostry na
jej oczach i niepetnosprawnośĆ
siostrzeńca.

Po rym wydarzeniu zaczęło się w zyciu Małgosi pasmo

odnalazła w malarstwie. Lubi

- To bylo niesamowite uczucie.

Wą że trudno było uwierzyĆ.

udręk i bólu. Była krytykowana
zato, żejestchora, zalo, Że ĄĄe,
zato, Że che byĆ. Ale nie poddała się, zdałamaturę, skończy-

ła uczelnię plastyczną. Została malarką. Poznała człowieka,
z którym załoĘłarodzinę. Uro-

dził się syn, któremu pomimo
choroby poświęciłaswoje zycie.

Sens swojego zycia Małgosia

malowaĆ portret]ł Z dumą pokazuje portret swojej nieĄącej siostry Teraz pracuje nad

wizerunkiem synowej W jednym pokoju wządzlła pracownię malarską. Ustawiła sztalugi, ma tam fuby, pędzle oraz
inne akcesoria malarskie. Gdy

nie moze spac, wstaje i zabiera się za malowanie. Daje jej to
ukojenie i coraz częściej wywofuje radoŚĆ. Doczekała się własnej wystawy Zainteresowała ją
lakże technika decupage.
Pomimo, ze Małgosię spotka-

ło wzyciu wiele złego, pod koniec naszej rozmo\My przekonu1e, że nie wolno nikogo nienawidzic, bo to uczucie niszczy
człowieka od środka. Nie warto
takŻe rozdrapwaĆ ran' Trzeba
umieĆ wybaczaĆ, bo to przynosi ulgę. Były chwile, Że chciała
przestaĆ 4lc. Miała wszystkiego
dosyc. Ale potem te złe nastroje
minęły i znowu poczuła chęc do
zycia.I oby było tak dalej.
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