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Wielkie-ma"e cuda

    Po raz pierwszy od wielu lat turnus 

rozpocz!" si# jeszcze przed Sylwe-

strem, m"odzi pacjenci przyjechali tu 

ju$ 27 grudnia dlatego mieli okazj# 
uczestniczy% w zorganizowanym dla 
nich balu sylwestrowym. Z leczenia i 

rehabilitacji korzysta teraz dziewi#%-
dziesi!t osób. Nad ich zdrowiem i 

bezpiecze&stwem oraz wygod! czu-

wa pi#%dziesi#ciu pracowników. Ale 

nie to jest najwa$niejsze, ani te$ to, 

$e maj! tu zapewnione godziwe wa-
runki do nauki, przez co pobyt nie 

rzutuje na ich edukacji, najwa$niej-

sze jest to, $e pracownikom cz#sto 

"za kr#ci si# w oku kiedy widz! po-

st#py dzieci w powrocie do zdrowia, 

kiedy widz! po'wi#cenie rodziców i 

opiekunów, kiedy widz! u'miech 

dziecka, cho% przed kilkoma tygo-

dniami nikt o tym nie marzy". 
    Obecnie w szpitalu przebywa troje 

dzieci, które wymagaj! sta"ej opieki 
przynajmniej jednej osoby. Wszyst-

kie s! niemal rówie'nikami - nasto-

latkami, wszystkie urodzi"y si# zdro-

we, wszystkie uleg"y wypadkom 

jeszcze w czasie lata. Nie chodz! i 

nie mówi!, ale robi! post#py i wida%, 
$e 'wietnie si# czuj! w towarzystwie 

innych m"odych pacjentów. 

   Agatka u'miecha si# najcz#'ciej i 

naprawd# wzruszaj!cy jest widok 
dziewczynki na wózku inwalidzkim, 

nad któr! stoj! przynajmniej trzy ko-

le$anki pokazuj! ró$ne zabawki, t"u-

macz!, chwytaj! za r#k#. Po prostu 

si# ni! zajmuj!, jak pewnie nie potra-

fi"by $aden inny doros"y. 

    - Bartusia przywióz! kierowca ci"-

#arówki, który kilka miesi"cy temu 

potr$ci! ch!opca jad$cego na rowe-
rze. Od tego czasu bardzo pomaga 

dziecku i jego mamie. Kiedy na r"-

kach wnosi! do nas niepe!nosprawne-

go Bartka by!a to wzruszaj$ca chwila 
– opowiada dyrektor szpitala Ma-

ria Gawli!ska.

   We wrze'niu w wypadku ucierpia"a 

te$ trzynastoletnia dziewczynka. Po 

raz pierwszy w historii szpitala ma"a 

pacjentka przyjecha"a z mam!. Opie-

k# nad dzieckiem finansuje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, za pobyt 

mamy p"ac! dobrzy ludzie z po"o$o-

nej na Dolnym (l!sku ma"ej miejsco-

wo'ci. Pomaga ksi!dz i s!siedzi, ma 

si# te$ pojawi% pani so"tys by odwie-

dzi% chor! i przekaza% mamie zebra-

ne na ni! pieni!$ki. Dziewczynka - 
Weronika ma uraz czaszkowo-mó-
zgowy spowodowany wypadkiem 

komunikacyjnym. Trafi"a tu po kilku 
zabiegach neurochirurgicznych. Jest 
rehabilitowana kilka razy dziennie. 
Specjalnie dla niej i jej mamy przy-

stosowano jeden z pokoi w szpitalu 

w Osiecznej. Wszyscy wierz!, $e b#-
dzie dobrze.

   - Kiedy% by! tutaj ch!opiec, który 

lata! samolotem w aeroklubie. Uleg! 
wypadkowi lotniczemu i jako jedyny 

uszed! z #yciem z tej tragedii. Jak do 

nas przyjecha!, to si" nie rusza!. Mia! 

wiele z!ama& i urazów. Szczerze mó-

wi$c ci"#ko by!o uwierzy', #e stanie 
na nogach, ale jak mama po niego 

przyjecha!a, to o w!asnych si!ach 

szed! do niej korytarzem. P!aka!a – 
mówi dyrektor.

ALDONA KORBIK

W Osiecznej dzieci i m"odzie# leczone s$ od 1959 roku, ale wiele 

rzeczy nawet po tej pó"wiekowej dzia"alno%ci dzieje si& tu po raz 

pierwszy. Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i M"odzie#y 

w Osiecznej jest miejscem ma"ych-wielkich cudów.


