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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

ĝZLąWHF]QDRSRZLHĞü
R3LRWUXVLX
DokoĔczenie ze str. 1.
Urodziá siĊ jako dziecko niesáyszące, czekaáy nas wiĊc mozolne tygodnie,
miesiące leczenia, przebywania razem
w szpitalach i ciągáego drĪenia o zdrowie, a nawet Īycie Piotrusia. Tra¿liĞmy
do oĞrodków w Poznaniu - do kliniki
ortopedycznej i kliniki audiologiczno-foniatrycznej. To, Īe u dziecka nastąpiáa tak szybka poprawa zdrowia, to
przede wszystkim zasáuga ludzi, których spotkaáam na swojej drodze. To
wspaniali lekarze, specjaliĞci z tytuáami
profesorskimi i doktorskimi, lecz nade
wszystko cudowni, skromni ludzie, a to
nie zawsze idzie w parze. SáuĪyli nam
pomocą o kaĪdej porze, wystarczyáo
zadzwoniü, by uzyskaü poradĊ, a w
razie koniecznoĞci przyjechaü do klinikiRSRZLDGDS,ZRQD
:OLVWRSDG]LH3LRWUHNE\áMXĪSR
]DELHJXSU]HGáXĪHQLDĞFLĊJLHQ$FKLO
OHVDDZJUXGQLXSRZV]F]HSLHQLX
LPSODQWXĞOLPDNRZHJR2GE\ZDáRVLĊ
WRUyZQROHJOHSU]H]FRRELHNOLQLNL
PXVLDá\NRUHORZDüG]LDáDQLD0DOHF
VZRMHSU]HV]HGáZFLąJXPLHVLąFD
E\áSRGGDQ\GZyPFLĊĪNLP]DELHJRP
=QLyVáMHEDUG]RG]LHOQLH
- Nasz podopieczny zaczyna
poznawaü Ğwiat dĨwiĊku. Rozpoznawaü to, co go otacza, a przez to
rozpoznawaü siebiePyZL,6XFKRU
VNDPiotruĞ wciąĪ nie zna sáów, nie
potra¿ jeszcze mówiü, dopiero uczy
siĊ kojarzyü dĨwiĊk z przedmiotem,
sytuacją, to jest dla niego nowe i dáuga
droga przed nami. Dla nas to taki maáy
bohater. Wszystko cierpliwie, dzielnie
zniósá, jakby miaá ĞwiadomoĞü, Īe to
dla jego dobra.
$OHMHĞOLPyZLP\RERKDWHUVWZLHWR
FLFKąERKDWHUNąWHMRSRZLHĞFLMHVWSDQL
G\UHNWRUNWyUDZ\ND]DáDVLĊQLHW\ONR
SRĞZLĊFHQLHPZLHG]ąLXPLHMĊWQRĞFLą
]RUJDQL]RZDQLDZáDĞFLZHJROHF]HQLD
G]LHFNDDOHWHĪMDNQDMSUDZG]LZV]D
PDPDE\áD]QLPZV]SLWDOX
- Kiedy w sierpniu ubiegáego roku
PiotruĞ pojawiá siĊ w naszej placówce,
byáam zaáamana i przekonana, Īe nie
podoáamyNRQW\QXXMHS,ZRQDNatomiast we wrzeĞniu zaczĊáo siĊ pojawiaü
„Ğwiateáko w tunelu”. DodzwoniliĞmy
siĊ do specjalistów, dowiedzieliĞmy
siĊ, Īe moĪna przyjechaü, skonsultowaü… Wtedy zaczĊáam nabieraü wiary,
Īe leczenie Piotrusia przyniesie efekt.
Przebywając w poznaĔskiej klinice,

spotkaáam matki, które dáugie miesiące
spĊdzają ze swoimi dzieümi przy szpitalnym áóĪku, nie tracąc wiary. Byáam
szczĊĞliwa, Īe my z Piotrusiem juĪ
po tygodniu mogliĞmy opuĞciü szpital.
Moment zwątpienia przeĪyáam, gdy
Piotrusiowi podáączono implant - bardzo Ĩle na niego zareagowaá, przeraziá
siĊ dĨwiĊków, które usáyszaá po raz
pierwszy. Zwątpiáam, czy dobrze robiĊ, ale pan doktor przekonaá mnie,
Īe to normalna reakcja. Gdyby zostaá
zaimplantowany mając póá roku, dziĞ
funkcjonowaáby caákiem normalnie. Trzy
lata zostaáy mu zabrane. Mimo to postĊpy dziecka są oszaáamiające - zaczyna
reagowaü na swoje imiĊ, jeszcze bezwiednie, ale powtarza sáowa, które siĊ
do niego mówi.
W klinice poznaáam teĪ dzieci,
które, podobnie jak PiotruĞ, zostaáy
poddane temu zabiegowi mając kilka
lat. Jeden dziewiĊciolatek mówiá tak
piĊknie, Īe trudno byáo nawet przypuszczaü, Īe kiedyĞ nie sáyszaá. WierzĊ w to,
Īe Piotrek bĊdzie mówiá równie páynnie.
Tak jak wierzyáam, Īe do Ğwiąt BoĪego
Narodzenia bĊdzie juĪ miaá implant
i wyprostowane nóĪki, tak teraz wierzĊ,
Īe za dwa lata usáyszĊ jego pierwsze
sáowa Ğwiadomie wypowiedziane. Tego
Īyczymy mu z caáego serca.
:\VWDUF]\NUyWNRSU]HE\ZDü]3LR
WUXVLHPE\]DXZDĪ\üĪHPDRQVSRUR
HQHUJLLLGXĪąFLHNDZRĞüĞZLDWD7D
SR]QDZF]DQDWXUDVWDMHVLĊSRPRFQD
ZMHJROHF]HQLX
- DziĊki przeĪyciom związanym
z leczeniem Piotrusia, mogĊ stwierdziü,
Īe wspóáczesna medycyna z wieloma
schorzeniami radzi sobie coraz lepiej.
I mając chore maleĔstwo, nie powinniĞmy traciü nadziei na normalne Īycie.
Nie naleĪy zamykaü siĊ na ludzi. Wiem,
Īe i w naszym powiecie są rodziny
borykające siĊ z podobnymi chorobami swych dzieci. ChĊtnie pomogĊ im
skontaktowaü siĊ z lekarzami, którzy
tak piĊknie leczyli Piotrusia - ]DSHZQLD
S,ZRQD - Ja juĪ wiem, Īe są anioáy,
Īe zdarzają siĊ cuda bez cudów i naprawdĊ moĪna spotkaü lekarzy, którzy
robią tak fantastyczne rzeczy.
1DV]3LRWUXĞMDNWHQEDĞQLRZ\
3LRWUXĞ3DQV]\ENRVWDáVLĊÄRF]NLHP
ZJáRZLH´ZV]\VWNLFKSUDFRZQLNyZDOH
LZ\FKRZDQNyZ'RPX']LHFND-HJR
REHFQRĞüZWHMSODFyZFHPDGREU\

ZSá\ZQDSU]HE\ZDMąFHWXG]LHFLVWDá\
VLĊRSLHNXĔF]HXZDĪDMąĪHE\JRQLH
VNU]\ZG]Lü6ąEDUG]LHMZ\F]XORQHQD
WRFRG]LHMHVLĊGRRNRáD
$PDOHFNU]ąWDVLĊSRFDá\PSLĊWU]H
EDZLVLĊXOXELRQąNXFKHQNą]G]LHFLĊFą

UDGRĞFLą]DMDGDĪHONLLKHUEDWQLNLUREL
UyĪQHĞPLHV]QHPLQ\LW\ONRSDWU]Hü
MDN]DVNRF]\ZV]\VWNLFKVZRLPL]GRO
QRĞFLDPL
3LRWUXVLRZLPDáHPXERKDWHURZL
]RVWU]HV]RZVNLHJR'RPX']LHFND
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Ī\F]\P\]GURZLDGDOV]\FKSRVWĊSyZ
ZOHF]HQLXLVSRW\NDQLDQDVZRMHMGUR
G]HNROHMQ\FK&XGRZQ\FK$QLRáyZ
K. Juszczak
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DokoĔczenie ze str. 2.
Bardzo mnie to boli. Byáam na
kaĪdej wywiadówce, jeĞli nauczycielka
widziaáa, Īe coĞ jest nie tak, mogáa mi
o tym powiedzieü, a nie od razu zawiadamiaü psychologa i prokuraturĊ.
Mogáa staraü siĊ wyjaĞniü tĊ sprawĊ.
Nie potra¿Ċ zrozumieü, dlaczego tego
nie zrobiáa.
2ND]DáRVLĊĪHG]LHZF]\QNDFKR
UXMHQDDXW\]P
 Autyzm to w pewnym sensie
upoĞledzenie, które rządzi siĊ swoimi
prawami, i nie ma gotowej recepty, jak
z niego wyjĞü, tym bardziej Īe u kaĪdego dziecka objawy tej choroby są nieco
inne (...). Dopiero lekarze we Wrocáawiu
stwierdzili, Īe to autyzm, nasi lekarze
nie poznali siĊ na tej chorobie, mówili co prawda, Īe córeczka ma pewne
objawy dziecka autystycznego, ale Īe
to nie jest to.
3DQ&]HVáDZRGWU]HFKODWVWDUD
VLĊXGRZRGQLüVZRMąQLHZLQQRĞüSU]HG
VąGHP
 Jestem prostym cháopem „od
páuga”. Nawet sąsiedzi próbowali mi
pomóc, skáadając zeznania w tej sprawie. Niestety, w naszym kraju „takim”
Ğwiadkom siĊ nie wierzy - juĪ na wstĊpie
wychodzi siĊ z zaáoĪenia, Īe nie bĊdą
chcieli mi zaszkodziü, bo siĊ dobrze
znamy. To wáaĞnie przez to zapada tyle
niesprawiedliwych wyroków. Do tej pory
nikt nie daá mi szansy, abym mógá siĊ
wypowiedzieü w sądzie. Wysáuchaáa
mnie jedynie prokuratura.
-DNWZLHUG]LPĊĪF]\]QDWRZáDĞQLH
SURNXUDWXUDMHVWMHG\Q\PXF]FLZ\P
RUJDQHPERSU]HVáXFKDáD]DUyZQRMHJR
MDNLMHJRĪRQĊ3RZ\GDQLXRSLQLLSU]H]
ELHJáHJRXPRU]\áDĞOHG]WZR
0XUHP]DSDQHP&]HVáDZHPVWRMą
UyZQLHĪVąVLHG]L]NWyU\PLUR]PDZLD
OLĞP\
On nigdy w Īyciu by tego nie zrobiá! Nie wierzĊ w to, nie skrzywdziáby
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dziecka. To porządna, szanująca siĊ
rodzina -PyZLMHGHQ]PĊĪF]\]Q
Znam Czesia od dziecka, BoĪe
ĞwiĊty! PrzecieĪ to odpowiedzialny czáowiek, podejrzewam, Īe ktoĞ chce go po
prostu wrobiü -GRGDMHNROHMQDVąVLDGND
:WHMVSUDZLHQDVXZDVLĊZLHOH
S\WDĔ
'ODF]HJRSU]HGV]NRODQNLQDZHWQLH
SRUR]PDZLDá\]PDWNąG]LHFNDW\ONRRG
UD]X]DDODUPRZDá\SRUDGQLĊSV\FKROR
JLF]QąLSURNXUDWXUĊ"&]\ZWHMVSUDZLH
QDSHZQRQLNWQLHSRSHáQLáEáĊGyZ"

A. àawicka

=ELHUDMMDMNDGRNRV]\F]ND

WIELKANOCNA ZABAWA
DLA DOROSâYCH I DLA DZIECI
']LĞRVWDWQLH
F]ZDUWHMDMHF]NR

1DV]DZLHONDQRFQD]DEDZDSROHJD
QDZNOHMDQLXGRNRV]\F]ND E\áZQX
PHU]H F]WHUHFKMDMHNNDĪGHZLQ
Q\PNRORU]H-DMHF]ND]DPLHV]F]DOLĞP\
ZNROHMQ\FKQXPHUDFKÄ&]DVX´UR]SR
F]ĊOLĞP\RGQXPHUXE\áRWRMDMNR
QLHELHVNLHZQXPHU]HF]HUZRQH
ZĪyáWH']LĞMDMHF]NRMHVW]LHORQH

Poszukujč przedmiotów
zwiĈzanych
z browarnictwem (butelek
z napisami, etykiet,
porcelanowych zamkničþ)
oraz informacji na ten
temat,
W
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F.H.U. REMBIT Sãawomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów,
tel. 62 730-09-90; 601 254 639

Nasz syn miaá wówczas 12 lat,
przecieĪ od takiego dziecka moĪna by
siĊ byáo duĪo dowiedzieü, nikt go nie
przesáuchaá... To wszystko kosztuje mnie
naprawdĊ sporo nerwów, czasami juĪ
po prostu tego nie wytrzymujĊ, nie zrobiábym krzywdy wáasnej córce - NRĔF]\
]Há]DPLZRF]DFKSDQ&]HVáDZ
1DVWĊSQDUR]SUDZDRGEĊG]LHVLĊ
MXĪ]DNLONDGQL-DNLEĊG]LHZ\URN"3R
]RVWDMHPLHüQDG]LHMĊĪHVSUDZLHGOLZ\

352-(.7<0217$ĩ
635=('$ĩ

&R]URELüE\Z]LąüXG]LDáZOR
VRZDQLXQDJUyG"
5\VXQHNNRV]\F]
ND ]DPLHV]F]RQ\
Z QXPHU]H  QD
OHĪ\ Z\FLąü L ZNOHLü
QD NDUWNĊ SRF]WRZą
MHĪHOLNWRĞJRMHV]F]H
QLHPDPRĪHJRNXSLü
ZUHGDNFMLÄ&]2´ 
DokoĔczenie na str. 23.
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