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Za wsze po dzi wia łam Jur ka Ow sia -
ka. Nie tyl ko za roz mach „Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy”, nie
tyl ko za do bro, któ re uda ło mu się
w Po la kach wy zwo lić. Po dzi wia łam
też za kon sek wen cje, za to, że wiel-
 kiej ak cji nie zor ga ni zo wał raz, ale
wie lo krot nie. 

I ro bi to da lej, je go or kie stra ma
grać „do koń ca świa ta i je den dzień
dłu żej”. 

Cie szę się, że we Wroc ła wiu ma-
 my po dob ną ak cję. Że ja ko „Ga ze ta
Wy bor cza” od trzy na stu lat wraz z fi-
r ma mi i miesz kań ca mi po tra fi my po-
 bu dzić po zy tyw ną ener gię w mie ście
i stwo rzyć jed ną, wiel ką Fa bry kę św.
Mi ko ła ja. 

Za wsze w grud niu, za wsze dla
dzie ci, za wsze sku tecz nie – po mi mo
wie lu trud no ści. 

Wspól nie stwo rzy liś my fa bry kę,
któ ra co ro ku zbie ra fun du sze na pa -
czki dla ty sią ca naj u boż szych dzie ci
oraz dla fun da cji i or ga ni za cji po za -
rzą do wych, tak by mog ły utrzy mać
wy so kie stan dar dy le cze nia swo ich
ma łych pa cjen tów. Przez la ta da liś -
my ra dość 13 tys. ma lu chów, po mo -
gliś my w le cze niu oraz re ha bi li ta cji
naj słab szych. 

W tym ro ku Fa bry ka św. Mi ko ła ja
pra cu je na rzecz oś rod ka re ha bi li ta -
cji dzie ci i mło dzie ży przy ul. Sta lo -
wej 64, pro wa dzo ne go przez Fun da-
 cję „Krzyś”. Pla ców ka pro wa dzi te ra-

 pię m.in. dla dzie ci z za bu rze nia mi
ukła du ner wo we go, dzie cię cym po-
 ra że niem mó zgo wym, au ty stycz nych
i ze stwar dnie niem roz sia nym. Li sta
po trzeb oś rod ka jest dłu ga, a otwie ra
ją za kup kosz tow ne go sprzę tu do te-
 ra pii me to dą Tho ma ti sa. Pro wa dzą -
cy fun da cję chcie li by tak że ku pić bież-
 nię do na u ki cho dze nia, mo bil ny wó-
 zek sen so rycz ny, zjeż dżal nię rol ko -
wą, wy mie nić wy słu żo ne kom bi ne -
zo ny Du nag do na u ki sia du i cho du.

Z jed nej stro ny dzie li my się więc
odro bi ną ma gii z oka zji świąt, ale też
zo sta wia my coś, co dzia ła na co dzień
– wios ną, la tem, je sie nią czy zi mą.
Two rzy my też pew ną szta fe tę do bra
– po moc ni ka mi św. Mi ko ła ja zo sta ją
ci, któ rzy, gdy star to wa liś my, by li jesz-
 cze ma ły mi dzieć mi. Dziś to gim na -
zja li ści, li ce a li ści – otwar ci na świat,
otwar ci na po moc dru gie mu czło wie-
 ko wi. Tak jak kie dyś sa mi cze ka li na
po dar ki z pa czek, tak dziś cie szą się,
kie dy mo gą je ko muś ofia ro wać. I to
też jest nasz ogrom ny suk ces oraz po-
 wód do du my. Tak na praw dę, kie dy
13 lat te mu or ga ni zo wa liś my pier wszą
ak cję, nie wie dzie liś my, ja ka ona bę-
 dzie. I ile prze trwa. Da ry od firm zbie-
 ra liś my w fir mo wej piw ni cy, po tem
pa ko wa liś my pa czki przy dłu gim kon-
 fe ren cyj nym sto le. Wy glą da ło, jak by-
ś my pra co wa li na taś mie w fa bry ce,
i stąd wzię ła się na zwa ak cji Fa bry ka
św. Mi ko ła ja. 

Dziś ta fa bry ka uro sła i jed no cześ -
nie wro sła w mia sto – dzia ła da lej na-
 pę dza na en tu zjaz mem pra cow ni ków
„Wy bor czej”, na szych par tne rów oraz

oby wa te li Wroc ła wia. Cią gle do star -
cza wzru szeń i nas za ska ku je. W tym
ro ku aż 5 tys. zło tych do sta liś my od
pew nej wroc ła wian ki. Na pi sa ła do
nas: „Trak tu ję to ja ko dar ser ca, dla te-
 go nie chcę ujaw niać me go na zwi ska”.
Je steś my jej bar dzo wdzięcz ni, tak
jak wszyst kim, któ rzy swo ją ce gieł ką
fa bry kę umac nia ją. War to po ma gać,
na praw dę. Dla te go trzy mam kciu ki
za na szą Fa bry kę oraz za wszyst kie
in ne ak cje, któ rym przy świe ca po-
 dob na idea. A dzi siej sze go spot ka nia
z dzieć mi w Ki nie No we Ho ry zon ty
po pro stu nie mo gę się do cze kać. �

Naprawdę warto pomagać!
u Przed nami kolejny, już 13. finał Fabryki św. Mikołaja. Co roku pokazujemy, że wrocławianie potrafią dzielić się tym,

co mają: funduszami, wolnym czasem i niesamowitą energią

Łączna kwota zadeklarowanych
wpłat od sponsorów to 208 tys. zł 

Do naszej akcji 
przyłączyli się:
Profit Development SA – Złoty
Sponsor i Partner Akcji, który
wpłacił aż 100 tys. zł

Zespół Elektrociepłowni Wro-
cławskich Kogeneracja SA – Złoty
Sponsor, który wpłacił 40 tys. zł

oraz Volvo Polska, Temar De-
weloper, Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspól-
nicy sp. k., Dom Aukcyjny Dawro,
Titanum sp. z o.o., fundacja Między
Niebem a Ziemią, Cargill Poland sp.
z o.o., Honorowy Konsulat Norwe-
gii we Wrocławiu, Kancelaria Nota-
rialna RBBM Robert Bronsz-
tejn&Bartosz Masternak s. c., Ru-
dy Consulting Sp. z o.o., Softlog
sp. z o.o. sp. k., Archicom Holding
sp. z o.o., Dolnośląskie Stowarzy-

szenie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami i Zarządców
Nieruchomości DOSPON, Artcom
Systemy Radiokomunikacyjne, ho-
tel Willa Odkrywców, Kancelaria
Adwokacka adw. Agnieszka Klusz-
czyńska, Macków Pracownia Pro-
jektowa sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Handlowe KEY, Osiński i Syn
sp. jawna, Multi Grupa, Rafin sp. z
o.o. sp. k., Szkoła Języka Angiel-
skiego International House, Alta
Linguistic Szkoła Języków Obcych,
Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu we Wrocła-
wiu. �

Sponsorzy Fabryki św. Mikołaja 

Z po mo cą św. Mi ko ła ja ob da ru je my dzie ci pa czka mi 6 grud nia. Wspie ra -
jąc fun da cje „Krzyś” zo sta wia my też coś, co dzia ła przez ca ły rok
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Fa bry ka św. Mi ko ła ja uro sła i jed no cześ nie wro sła w mia sto – dzia ła da lej na pę dza na en tu zjaz mem pra cow ni -
ków „Wy bor czej”, na szych par tne rów oraz oby wa te li Wroc ła wia. Cią gle do star cza wzru szeń i nas za ska ku je
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1,5 
mln zł

Tyle pieniędzy
zebraliśmy
w dotychczasowych
edycjach Fabryki św.
Mikołaja 

208 
tys. zł

To łączna kwota
zadeklarowana przez
sponsorów
w tegorocznej Fabryce
św. Mikołaja

PARTNEREM NASZEJ AKCJI I ZŁOTYM SPONSOREM
JEST PROFIT DEVELOPMENT S. A. 

33561936
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Jako Kogeneracja staramy
się pomagać wielu grupom
osób, na kilku różnych
płaszczyznach. Chcemy być
ciepło postrzegani przez
mieszkańców Wrocławia, nie
tylko ze względu na
produkowaną przez nas
energię.

ROZMOWA Z
WOJCIECHEM HEYDLEM
prezesem Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich Kogeneracja SA, Złotego
Sponsora Fabryki św. Mikołaja 

DA RIUSZ ŁU CIÓW: Dla cze go Ko ge ne -
ra cja już po raz szó sty wcie li ła się
w ro lę po moc ni ków św. Mi ko ła ja? 
WOJ CIECH HE Y DEL: Pro du ku je my
ener gię dla Wroc ła wia już od po nad
stu lat, dla te go czu je my się bar dzo
zwią za ni z mia stem i je go miesz kań -
ca mi. Fa bry ka św. Mi ko ła ja to ini cja-
 ty wa, któ ra wy ro sła na wroc ław skim
grun cie – włą cza ją się w nią lo kal ne
pod mio ty, by po ma gać dzie ciom z na-
 sze go mia sta, by wspie rać wroc ław -
skie pla ców ki me dycz ne. Nie mog ło

nas w te go ro dza ju ak cji za brak nąć.
W do dat ku efek ty dzia ła nia Fa bry ki
wi docz ne się już w bar dzo krót kim
cza sie, a to nas, po ma ga ją cych, jesz-
 cze bar dziej utwier dza w tym, że co
ro ku war to za si lić sze re gi po moc ni -
ków św. Mi ko ła ja. Każ da edy cja jest
wy jąt ko wa, każ da przy no si wie le do-
 bre go. Wszy scy od bior cy ak cji są dla
nas tak sa mo waż ni – co ro ku jest to
in na gru pa naj młod szych po trze bu -

ją cych, ale ra dość na ich twa rzach za-
 wsze tak sa mo nas wzru sza.
Gdy by nie wspar cie fir my, to do czę-
 ści naj bar dziej po trze bu ją cych dzie-
 ci Mi ko łaj by nie przy szedł. 

– To smut ne, ale z dru giej stro ny
ta świa do mość jesz cze bar dziej mo-
 ty wu je nas do dzia ła nia. Ja ko Ko ge -
ne ra cja sta ra my się po ma gać wie lu
gru pom osób, na kil ku róż nych płasz-
 czyz nach – wspie ra my fi nan so wo na-

 szych od bior ców wraż li wych spo-
 łecz nie z Wroc ła wia i Siech nic, do-
 pła ca jąc do ich ra chun ków za ciep ło,
od czter na stu lat spon so ru je my Mię-
 dzy na ro do wy Tur niej Te ni sa na Wóz-
 kach, ra zem z Fun da cją L’Ar che or-
 ga ni zu je my w szko łach i przed szko -
lach spek ta kle edu ka cyj ne ma ją ce na
ce lu in te gra cję osób nie peł no spraw -
nych i prze ciw dzia ła nie dy skry mi -
na cji. Po wo ła na przez nas Fun da cja
im. Jó ze fa Pup ki po ma ga fi nan so wo
uta len to wa nym stu den tom z ubo gich
śro do wisk. Chce my być ciep ło po-
 strze ga ni przez miesz kań ców Wroc -
ła wia, nie tyl ko ze wzglę du na pro du-
 ko wa ną przez nas ener gię.
Uwa ża pan, że po ma ga nie po win no
być obo wiąz kiem? 

– Po ma ga nie to ra dość, bo da wa -
nie in nym jest o wie le wię kszą przy-
 jem no ścią niż otrzy my wa nie. Po za
tym nie sie nie po mo cy in nym po win-
 no ro dzić się z po trze by ser ca i tyl ko
wte dy, mo im zda niem, ma to sens.
Ale wie rzę w to, że w każ dym z nas
drze mie ta ka po trze ba, a ra du je szcze-
 gól nie po moc, któ ra jest ofia ro wy -
wa na bez in te re sow nie. 
Skąd w Ko ge ne ra cji ta ki na cisk na
lo kal ny wy miar po mo cy? 

– Lo kal nie naj ła twiej jest do strzec
kon kret ne po trze by i na nie od po -
wie dzieć. Waż ne są dla nas dzia ła nia
dłu go fa lo we oraz ta kie, któ re mo gą
stać się in spi ra cją dla in nych, bo do-
 bry mi po my sła mi za wsze war to się
dzie lić. Fa bry ka św. Mi ko ła ja jest jed-
 nym z ta kich przed sięw zięć. Szó sty
grud nia we Wroc ła wiu już nie o -
dłącz nie ko ja rzy mi się z Fa bry ką.
I my ślę, że wię kszo ści miesz kań ców
mia sta rów nież.
A z czym ko ja rzą się pa nu świę ta
Bo że go Na ro dze nia? 

– Dla mnie w cza sie świąt Bo że go
Na ro dze nia za wsze naj waż niej sza
jest ro dzin na atmo s fe ra – to, że zbie-
 ra my się wszy scy wo kół jed ne go sto-
 łu, że pach nie cho in ka, barszcz i ma-
 ko wiec, to, że wspól nie ko lę du je my
i po świę ca my ten czas wy łącz nie dla
sie bie. Tak by ło, kie dy mia łem za le-
d wie kil ka lat i tak jest do dziś. Dla te-
 go pew nie nie wy o bra żam so bie świąt
spę dza nych z da la od do mu i naj bliż-
 szych
Co chciał by pan w tym ro ku zna leźć
pod cho in ką? 

– Każ dy naj mniej szy pre zent, ofia ro-
 wa ny z ser ca, bar dzo mnie cie szy. �

ROZ MA WIAŁ DA RIUSZ ŁU CIÓW

Pozytywna ener gia dla Wroc ła wia

Jeśli pomagamy
innym, mamy pełne
prawo, by wierzyć, że
i my nie pozostaniemy
bez wsparcia, kiedy
znajdziemy się
w potrzebie. 
Bo dobre uczynki
zwykle wracają do
nas jak bumerang.

ROZMOWA Z
PIOTREM ADAMKIEM 
prezesem Profit Development S.A,
Partnera i  Złotego Sponsora Fabryki 
św. Mikołaja

DA RIUSZ ŁU CIÓW: Kie dy 12 lat fir ma
Pro fit De ve lop ment pierw szy raz
włą czy ła się w Fa bry kę św. Mi ko ła -
ja, spo dzie wał się Pan, że wa sze za-
 an ga żo wa nie po trwa tak dłu go?
PIOTR ADA MEK, PRE ZES PRO FIT DE VE -
LOP MENT S.A.: Pew nie nie (śmiech).
Oczy wi ście wszyst kie edy cje ak cji są wy-
 jąt ko we, ale rze czy wi ście naj le piej pa-
 mię tam tę pier wszą, kie dy zbie ra liś my
na pa czki dla ubo gich ro dzin, ajesz cze
nie wie dzie liś my, że za czy na my na szą
wie lo let nią współ pra cę. Iże bę dzie ona
źró dłem wiel kich po zy tyw nych emo cji
iwzru szeń. Od lat obok dzia łal no ści biz-
 ne so wej pra cu je my cha ry ta tyw nie. Po-
 ma ga jąc, sku pia my się głów nie na tych,
któ rzy sa mi nie umie ją so bie po móc – na
dzie ciach. Fa bry ka wspie ra naj młod -
szych idla te go chęt nie się do niej co ro-
 ku przy łą cza my. Do dat ko wo wie my, że
po moc jest wła ści wie adre so wa na, ato
dla nas bar dzo waż ne.
W Fa bry ce św. Mi ko ła ja naj pięk niej -
sza jest...

To, że obok po mo cy in nym ma my
tak że moż li wość współ pra cy ze wspa-
 nia ły mi ludź mi peł ny mi ener gii, en-
 tu zjaz mu i pa sji. Sa mo po ma ga nie
bu du je nato miast wspól no tę i so li -
dar ność. Je śli po ma ga my in nym, ma-
 my peł ne pra wo, by wie rzyć, że i my

nie po zo sta nie my bez wspar cia, kie-
 dy bę dzie my w po trze bie. Bo do bre
uczyn ki zwy kle wra ca ją do nas jak
bu me rang.
Do Pa na wró ci ły?

Mia łem do tąd szczę ście spot kać
wie lu życz li wych mi lu dzi i na róż ne
spo so by do świad czy łem ich po mo -
cy i wspar cia. Uwa żam, że to, kim je-
 steś my, co umie my i co ma my, za wsze
w ja kiejś mie rze za wdzię cza my in-
 nym. Dla te go wie rzę, że po ma ga jąc
in nym, spła cam swój dług za cią -
gnię ty kie dyś wo bec mo ich do bro -
czyń ców.
Mi ko łaj i Świę ta Bo że go Na ro dze nia
to czas, kie dy po ma ga my chęt niej
niż w cią gu ca łe go ro ku?

Je stem pe wien, że każ dy z nas ma
w so bie na tu ral ną chęć nie sie nia po-
 mo cy po trze bu ją cym. Ta chęć się

wzma ga, gdy wi dzi my za an ga żo wa -
nie i przy kład in nych, a tak że wy mier-
 ne efek ty na szej po mo cy, na przy kład
ra dość i uśmiech ob da ro wa nych. My,
Po la cy, ma my szcze gól nie wiel kie ser-
 ca. Wi dzi my prze cież, ja kie efek ty
osią ga ją ak cje ty pu Szla chet na Pa -
czka czy WOŚP, a tak że na sza wroc -
ław ska Fa bry ka św. Mi ko ła ja.
Czy Fa bry ka św. Mi ko ła ja to je dy na
ak cja cha ry ta tyw na, w któ rą się
włą cza cie?

Nie, włą cza my się tak że w in ne ini-
 cja ty wy. Wspie ra my te dzie ci, któ re
z róż nych wzglę dów nie ma ją szans
na w peł ni szczę śli we dzie ciń stwo.
Po wo dem mo że być cięż ka sy tu a cja
fi nan so wa ich ro dzi ców, ale tak że hi-
 sto rie lo so we, jak cho ro ba czy do-
 tknię cie nie peł no spraw no ścią. Wy-
 bór za wsze jest trud ny, bo chcie li -

byś my móc we sprzeć o wie le wię cej
ini cja tyw, niż je steś my w sta nie. 
Czym się kie ru je cie przy po dej mo -
wa niu de cy zji o wspar ciu ak cji cha-
 ry ta tyw nych?

Naj czę ściej wspo ma ga my ini cja -
ty wy słu żą ce zbiór ce środ ków na kon-
 kret ne dzia ła nia, któ rych efek ty mo-
 że my sa mi zwe ry fi ko wać. Jak wi dać,
Fa bry ka św. Mi ko ła ja do sko na le wpi-
 su je się w te za ło że nia i mię dzy in ny-
 mi dla te go nasz udział w niej jest cy-
 klicz ny.
W tym ro ku zbie ra my na spe cja li -
stycz ny sprzęt re ha bi li ta cyj ny dla
Fun da cji „Krzyś” przy ul. Sta lo wej.
Miał Pan oka zję od wie dzić wspom -
nia ny oś ro dek. Coś Pa nu szcze gól -
nie za pa dło w pa mięć, przy oka zji tej
wi zy ty?

Po zo sta ję pod du żym wra że niem
si ły i wy trwa ło ści za ło ży ciel ki Fun-
 da cji – Pani Agniesz ki Wia trow skiej.
Oka zu je się, że zor ga ni zo wa nie i pro-
 wa dze nie te go bar dzo po trzeb ne go
oś rod ka jest bar dzo trud ne. Nie wiel-
 kie fun du sze, prob le my z do stęp no -
ścią od po wied nie go lo ka lu, a przy
tym tak wie lu po trze bu ją cych. Szcze-
 gól nie chęt nie wspie ra my oso by i in-
i cja ty wy, w któ rych wi dać tak du że
za an ga żo wa nie i ser ce wkła da ne
w pra cę z dzieć mi. 
Le piej sa me mu być Świę tym Mi ko ła -
jem czy ra czej dziec kiem ocze ku ją -
cym na je go pre zent?

Ja ko dziec ko wie rzy łem w Świę-
 te go Mi ko ła ja i wciąż pa mię tam ten
dreszcz emo cji w ocze ki wa niu na je-
 go od wie dzi ny i pre zen ty. Dziś ja ko
do ro sły czę ściej by wam Świę tym Mi-
 ko ła jem czy wła ści wie je go po moc -
ni kiem i mu szę przy znać, że to fan-
 ta stycz ne uczu cie. Jak każ dy, lu bię
otrzy my wać pre zen ty, lecz rów nie
du żą, je śli na wet nie wię kszą, sa tys -
fak cję spra wia mi ob da ro wy wa nie ni-
 mi in nych. �

ROZ MA WIAŁ DA RIUSZ ŁU CIÓW

DO BRE UCZYN KI WRA CA JĄ

Woj ciech He y del: Po ma ga nie to ra dość, bo da wa nie in nym jest o wie le
wię kszą przy jem no ścią niż otrzy my wa nie
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Piotr Ada mek: Je stem pe wien, że każ dy z nas ma w so bie na tu ral ną chęć nie sie nia po mo cy po trze bu ją cym
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Jako dziecko wierzyłem
w Świętego Mikołaja
i wciąż pamiętam 
ten dreszcz emocji
w oczekiwaniu 
na jego odwiedziny
i prezenty



3

WR 1

Krzysztof nie mówi
i prawdopodobnie nigdy nie
będzie mówił, więc
porozumiewamy się za
pomocą obrazków. 

Gdy zaczęliśmy byłam
w szoku, ile on wie i ile
rozumie – opowiada
Agnieszka Wiatrowska
szefowa Fundacji „Krzyś”. 

DA RIUSZ ŁU CIÓW

Jej syn Krzysz tof – obec nie 15-la tek
– uro dził się z dzie cię cym po ra że niem
mó zgo wym, wy kry to u nie go zes pół
Dan dy'ego-Wal ke ra. 

– To cho ro ba ge ne tycz na, a ba da -
nia jej nie wy ka za ły, więc wła ści wie
nikt nie wie, skąd to się wzię ło. Wi -
docz nie ma ły po sta no wił wy wi nąć
nam nu mer – mó wi Agniesz ka Wia -
trow ska.

War sztat, piw ni ca... 
Mu sia ła zre zy gno wać z pra cy. Skoń -
czy ła pe da go gi kę, pra co wa ła w szko -
le ja ko na u czy ciel na u cza nia po cząt -
ko we go. 

– Mie liś my prob lem ze zna le zie -
niem od po wied nie go miej sca do re -
ha bi li ta cji, bo ni gdzie nie by ło kom -
plek so wej po mo cy. Mu sia łam jeź dzić
z sy nem po ca łym Wroc ła wiu, do róż -
nych te ra pe u tów – opo wia da.

W 2005 ro ku po sta no wi ła za ło żyć
Fun da cję „Krzyś. – Zbun to wa łam się
i po sta no wi łam wziąć spra wy w swo -
je rę ce. Mo im ce lem by ło stwo rze nie
oś rod ka, któ ry łą czy róż ne for my te -
ra pii – wy jaś nia. Po cząt ko wo tu ła ła
się po Wroc ła wiu, pro wa dząc za ję cia
m.in. w lo ka lu nad war szta tem sa mo -
cho do wym, póź niej w piw ni cy szpi -
ta la przy al. Wiś nio wej. – Zi mą mu -
sie liś my do grze wać na sze po miesz -
cze nia fa rel ka mi, bo by ło tak zim no
– wspo mi na.

Oś ro dek przy ul. Sta lo wej 64 uru -
cho mio no we wrześ niu 2015 ro ku. 

Na po wierz chni 170 m kw. jest tam
pięć ga bi ne tów i dwie sa le do re ha bi -
li ta cji. Dzien nie ko rzy sta z nich śred -
nio ok. 50 osób, głów nie dzie ci, choć
zda rza ją się też oso by do ro słe.

Fun da cja „Krzyś” za trud nia 10 te -
ra pe u tów, oś ro dek pra cu je od po nie -
dział ku do so bo ty te o re tycz nie osiem
go dzin dzien nie, ale są sy tu a cje, kie -
dy re ha bi li tan ci zo sta ją dłu żej lub
przyj mu ją dzie ci w nie dzie lę.

Agniesz ka Wia trow ska: – Zaj mu -
je my się prze de wszyst kim dzieć mi
z po ra że niem mó zgo wym, au ty stycz -
ny mi, z cho ro ba mi ge ne tycz ny mi.
Ma my też dziec ko z roz szcze pem krę -
go słu pa i ze stwar dnie niem roz sia -
nym. Nie tyl ko z Wroc ła wia, bo przy -
jeż dża ją tak że z Wie lu nia, Na my sło -
wa, Zię bic, jest pa cjent z Za mo ścia.

Efek ty naj lep szą na gro dą 
Jej syn Krzysz tof jest jed nym z pa -
cjen tów. Chło piec głów nie le ży, choć
przez kil ka lat na u czył się w tej po zy -
cji prze miesz czać, po tra fi też prze -
wró cić się na bok. Ła pie kon takt wzro -
ko wy, a za po mo cą spe cjal nych ob -
raz ków – pik to gra mów – moż na się
z nim po ro zu mieć.

– Krzysz tof nie mó wi i praw do po -
dob nie ni gdy nie bę dzie mó wił. Pik -
to gra my wska zu je pal cem. Gdy za -
czę liś my się w ten spo sób po ro zu -
mie wać by łam w szo ku, bo oka za ło
się, że mój syn bar dzo du żo wie i ro -
zu mie – opo wia da Wia trow ska.

Na po cząt ku ma ma i Krzyś uży -
wa li dwóch ob raz ków, te raz jest ich
du żo, du żo wię cej. Za ję cia przy no -
szą efek ty. – To dla mnie naj wię ksza
na gro da i mo ty wa cja do dal szej pra -
cy. Mam też na dzie ję, że kie dyś mój
syn oprze się na swo ich no gach i od -
cią ży mnie tro chę, bo jest co raz wię -
kszym chłop cem – mó wi pani
Agniesz ka.

Kie dy po miesz cze nia w oś rod ku
pu sto sze ją, jed na z sal za mie nia się
w biu ro. – Sia dam wte dy na pod ło -
dze, roz kła dam wszyst kie do ku men -
ty na pod ło dze i zaj mu ję się pa pier -
ko wą ro bo tą, pro wa dzę księ go wość,
pi szę wnio ski i spra wo zda nia. A kie -
dy po trze bu ję wy słać faks al bo coś
skse ro wać, to z po mo cą za wsze przy -
cho dzi mi mąż, bo nie ste ty w fun da -
cji nie ma miej sca na ty po we biu ro.
Zresz tą na wet jak by się zna laz ło, to
wo la ła bym je za a ran żo wać na ga bi -
net do re ha bi li ta cji lub ćwi czeń, bo
prze cież dzie ci są tu taj naj waż niej -
sze – za zna cza Wia trow ska.

Trze ba wal czyć 
i mieć na dzie ję 
Agniesz ka Ja go dziń ska ma dwie nie -
peł no spraw ne cór ki: 11-let nią Mar ty -
nę i 14-let nią Ba się. Obie re ha bi li tu -
ją się w oś rod ku pro wa dzo nym przez
Fun da cję „Krzyś”. Star sza uro dzi ła
się w 28. ty god niu cią ży. Cho ru je na
czę ste u wcześ nia ków wo dog ło wie
po krwo tocz ne. Wy ma ga sta łej opie -
ki i ciąg łych re ha bi li ta cji.

– Przez pierw szych dzie więć mie -
się cy ży cia prak tycz nie się nie roz wi -
ja ła. Dzię ki te ra pii na gle za sko czy ła
i w cią gu dwóch mie się cy odro bi ła
ca ły rok. Mó wi my so bie z mę żem, że
to ta ki nasz ma ły cud. Le ka rze twier -
dzi li, że przy wa dach mó zgu Ba si bę -
dzie ona ro ślin ką. Jej przy kład da je
nam jed nak na dzie ję, że re ha bi li ta -
cja po mo że też młod szej cór ce – mó -
wi Agniesz ka Ja go dziń ska.

Mar ty na uro dzi ła się zdro wa, zo -
sta ła jed nak w szpi ta lu za ka żo na. Po
pię ciu dniach od po ro du do sta ła go -
rą czki, szó ste go dnia mia ła już ob ja -
wy sep sy. Do zna ła mó zgo we go po ra -
że nia dzie cię ce go czte ro koń czy no -
we go. Jeź dzi na wóz ku, po ru sza tyl -
ko le wą rę ką, nie mó wi, po ro zu mie -
wa się za po mo cą wzro ku.

Ma ma Mar ty ny opo wia da: – Pła ka -
łam pier wsze dwa la ta po jej uro dze -
niu. Ta roz pacz wciąż gdzieś we mnie
tkwi, ale mam też wo lę wal ki i na dzie -
ję. Wie rzę, że dzię ki re ha bi li ta cji Mar -
ty na za cznie się roz wi jać, cho dzić, mó -

wić. Gdy bym nie wie rzy ła, nie ćwi czy -
ła bym z nią w do mu i nie przy jeż dża -
ła bym do oś rod ka na Sta lo wą.

Ja go dziń scy są dzi li się ze szpi ta -
lem, po dzie wię ciu la tach pro ce su do -
sta li od szko do wa nie. Za te pie nią dze
ku pi li pod Wroc ła wiem dom z ogro -
dem. Wa run ki dla có rek są tam o wie -
le lep sze niż wcześ niej w blo ku, na
trze cim pię trze bez win dy. 

Pani Agniesz ka: – Cór ki ros ną, są
co raz wię ksze. Osta t nie mie sią ce
w sta rym miesz ka niu to był kosz mar.
Z Mar ty ną prak tycz nie prze sta łyś -
my wy cho dzić na dwór, bo nie mia -
łam już si ły zno sić i wno sić wóz ka po
scho dach. Jak wcho dzi łam do do mu,
by łam wy czer pa na, kła dłam Mar ty -
nę w przed po ko ju, bo nie by łam w sta -
nie do nieść jej do łóż ka. 

Te raz każ dą chwi lę wol ną od za -
jęć i szko ły cór ki spę dza ją w przy do -
mo wym ogro dzie. Nie jest jesz cze do
koń ca urzą dzo ny, ale Ba sia i Mar ty -
na ma ją już tram po li nę, na któ rej
uwiel bia ją ba wić się z ta tą. 

To nasz dru gi dom 
Pani Agniesz ka: – Mar ty na ma świet -
nie roz wi nię ty słuch, uwiel bia mu zy -
kę. Słu cha nie tyl ko pio se nek dla dzie -
ci, ale tak że mu zy ki po waż nej. Bez
prob le mu roz poz na je utwo ry. Bar -
dzo lu bi cho dzić na przed sta wie nia
do te a tru la lek, a osta t nio by ła z ta tą
w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki. Od
ra zu po niej wi dać, gdy dźwię ki jej się
po do ba ją. Jej re ak cja wte dy jest nie -
sa mo wi ta, bo po ka zu je to ca łą so bą,
uśmie cha się od ucha do ucha. 

Ja go dziń scy z Fun da cją „Krzyś”
są zwią za ni od po cząt ku jej ist nie nia. 

– Z Agniesz ką Wia trow ską, ma mą
nie peł no spraw ne go Krzysz to fa, po -

zna łyś my się jesz cze za nim za ło ży ła
fun da cję. Na sze dzie ci ra zem ko rzy -
sta ły z re ha bi li ta cji w jed nym miej -
scu. Agniesz ka po wie dzia ła, że chce
stwo rzyć miej sce z kom plek so wą te -
ra pią dla cho rych dzie ci. Nie wie dzia -
łam wte dy, że mo ja dru ga cór ka też
bę dzie wy ma gać po mo cy. Dziś oś ro -
dek przy ul. Sta lo wej to nasz dru gi
dom. Choć mam chwi le zwąt pie nia,
to cią gle wie rzę, że po dob nie jak u Ba -
si, tak i u Mar ty ny na stą pi ja kiś prze -
łom. Nie wiem, czy to bę dzie w wie -
ku 15, 20 czy 30 lat, ale prze cież już
raz do świad czy łam te o re tycz nie nie -
moż li we go – mó wi Agniesz ka Ja go -
dziń ska. 

Wa lecz ne ser ce 
– Przy cho dzi my do „Krzy sia” od czte -
rech lat. Po cząt ko wo na te ra pię rę ki,
ale dzi siaj ko rzy sta my tak że z te ra pii
wzro ku, lo go pe dycz nej, sen so rycz -
nej, sy nek uczy się też sa mo dziel nie
cho dzić – mó wi Ali cja Bi liń ska, ma -
ma sied mio let nie go Ku by.

Wo zi syn ka na za ję cia co dzien nie
z Kró li ko wic k. Ko bie rzyc. Uro dził się
z cięż ką wa dą ser ca, nie ma le wej ko -
mo ry, a po ope ra cji na otwar tym ser -
cu do znał roz leg łe go uda ru. 

Jest upo śle dzo ny ru cho wo i umy -
sło wo, miał prob le my ze wzro kiem,
bo po uda rze nie wi dział przez osiem
mie się cy. Te raz wi dzi w nie wiel kim
stop niu. 

Gdy by nie udar, roz wi jał by się pra -
wi dło wo. – O tym, że sy nek jest po -
waż nie cho ry, do wie dzia łam się
w siód mej go dzi nie po po ro dzie.
W za sa dzie gdy by nie pier wsza ope -
ra cja, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na
w je de na stej do bie, to Ku ba by nie żył
– mó wi pani Ali cja.

Jed no cześ nie ma żal do le ka rzy,
któ rzy w trak cie cią ży nie wy kry li
cho ro by sy na. – Na eta pie ba dań pre -
na tal nych moż na wy kryć ta ką wa dę
ser ca, jak u Ku by. Już w 16. ty god niu
moż na zo ba czyć ja kieś zmia ny i prob -
le my, a w 20. ty god niu po sta wić dia -
gno zę. By łam u trzech le ka rzy i ża -
den te go nie za u wa żył – ko bie ta krę -
ci gło wą z nie do wie rza niem. – A tak
mog ła bym się ja koś na to przy go to -
wać, psy chicz nie i lo gi stycz nie – do -
da je.

Ku ba jest bar dzo drob nym chłop -
cem, ale jak prze ko nu je je go ma ma,
to praw dzi wy wo jow nik, cze go do -
wo dem są trzy ope ra cje na otwar tym
ser cu. – Ku ba się nie pod da je. Trzy ra -
zy wy bie rał się na tam ten świat, ale
dziel nie wal czył i ca ły czas jest z na -
mi – za zna cza pani Ali cja.

Dla niej coś ta kie go jak „czas wol -
ny” prak tycz nie nie ist nie je, cho ciaż
każ de go dnia sta ra się wy gos po da ro -
wać dla sie bie kil ka go dzin, że by od -
po cząć psy chicz nie. – Kie dy Ku ba się
uro dził, mu sia łam zre zy gno wać z pra -
cy. Je stem eko no mi stą, pra co wa łam
w ka drach. Te raz to mąż za ra bia, a ja
zaj mu ję się dzieć mi, do mem, re ha -
bi li ta cją i le cze niem Ku by. Pra cu ję 24
go dzi ny na do bę i na wet gdy by uda -
ło się ją nie co wy dłu żyć, to i tak by ło -
by dla mnie za ma ło.

Rok cze ka liś my na uśmiech 
Jak przy zna je, naj wię kszą na gro dą
jest dla niej uśmiech sy na. – Po uda -
rze ten uśmiech znik nął z je go twa -
rzy i cze ka liś my aż rok, by zno wu
się po ja wił. Te raz Ku ba uśmie cha się
bar dzo czę sto. Zresz tą jest bar dzo
to wa rzy ski, we so ły i po god ny, bar -
dzo lu bi dzie ci i cią gnie do nich, tyl -
ko że, nie ste ty, nie mo że się z ni mi
ko mu ni ko wać – roz kła da rę ce pani
Ali cja.

Sa ma z sy nem uczy się po ro zu -
mie wać za po mo cą pik to gra mów, ale
to nie co utrud nio ne, bo Ku ba sła bo
wi dzi i czę sto nie na wią zu je kon tak -
tu wzro ko we go. – Ku ba nie umie wy -
ło nić pal ca wska zu ją ce go, dla te go
uży wa ca łej rą czki, że by coś po ka zać.
Ro zu mie jed nak wszyst ko, co się do
nie go mó wi.

Ge nial ny słuch mu zycz ny 
Ku ba pró bu je po ro zu mie wać się
dźwię ka mi. – Przez to, że stra cił
wzrok, to wy o strzył mu się słuch. Ma
wręcz ge nial ny słuch mu zycz ny, bo
po tra fi za pa mię ty wać me lo die pio -
se nek po jed nym prze słu cha niu lub
od śpie wa niu. Po tra fi za nu cić wię -
kszość pio se nek, dla te go wiem, cze -
go dzie ci w szko le słu cha ły i co śpie -
wa ły, bo on póź niej ide al nie od śpie -
wu je to w sa mo cho dzie – opo wia da
pani Ali cja.

Oprócz te go chło piec pró bu je grać
na tam bu ry nie, trój ką cie i gi ta rze.
Pani z mu zy ko te ra pii trzy ma chwy -
ty, a on ude rza w stru ny rę ką.
– W siód mym mie sią cu cią ży by łam
na kon cer cie Pio tra Ru bi ka i Ku ba po
uro dze niu bar dzo uspo ka jał się przy
je go mu zy ce – uśmie cha się pani Ali -
cja. Chło piec zma ga się tak że z pa da -
czką od por ną na le ki, bo ma dość spo -
re uszko dze nie mó zgu. 

Pani Ali cja pró bo wa ła róż nych
me tod, aż w koń cu się gnę ła po lecz -
ni czą ma ri hu a nę, a kon kret nie olej
ko nop ny. – To ła go dzi ata ki w 70 pro -
cen tach, ale nie ste ty jest kosz tow ne,
bo mie sięcz nie kosz tu je 3 tys. zł.
– Mam na dzie ję, że w Pol sce zmie ni
się w koń cu po dej ście do ma ri hu a ny
me dycz nej i bę dzie ona bar dziej do -
stęp na – li czy. �

Uśmiech dziec ka, czy li nasz ma ły cud

Za ło ży ciel ka fun da cji Agniesz ka Wia trow ska i jej syn Krzysz tof
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Sied mio let ni Ku ba za czął się po now nie uśmie chać
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