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Kiedy synowie Genowefy Bar-

czyk założyli swoje rodziny a ona
została w domu tylko z mężem po-
stanowiła zrobić coś z nadmiarem
wolnego czasu. Była za młoda na
emeryturę i zbyt energiczna, aby
zwyczajnie odpoczywać. A że lu-
biła ludzi i ciągły ruch wokół siebie
pomyślała o domu opieki społecz-
nej. Dziesięć lat temu utworzyła
więc filię takiej placówki z Pakówki.
Wtedy był to dom opieki należący
do służby zdrowia, finansowany
przez państwo, zatrudniający
kadrę opiekunów. Do tej niewielkiej
filii w Kąkolewie trafiło wtedy czter-
nastu pensjonariuszy. Między in-
nymi Wiesiu, Frania, Tomek...

- Nie wybieraliśmy podopiecz-
nych - mówi pani Genia. - Zwy-
czajnie ich tu przydzielono. Do dziś
pamiętam jacy byli przestraszeni,
niepewni. Większość z nich całe
życie była w placówkach. Niektó-
rzy nie umieli się uśmiechać, nie
wiedzieli co to znaczy przytulić się,
zwyczajnie o coś poprosić.

Genowefa Barczyk wspomina,
jak pierwszy raz przeglądała doku-
menty pensjonariuszy.

Frania miała wtedy 60 lat i ni-
kogo bliskiego na świecie. Jako
dziecko, zaraz po wojnie, znalazła
się w Rydzynie. Potem przerzu-
cano ją z zakładu do zakładu. Ni-
komu nigdy nie była potrzebna.

Mama Tomka oddała go do za-
kładu gdy miał 6 lat. Kiedy trochę
dorósł trafił do rolnika w górow-
skim. Traktowany był jak zwierzę.
Spał w oborze, ciężko pracował,

Pierwszy prawdziwy dom Teresy, Adama, Jasia, Beaty, Sta-
sia, Tomka, Wiesia, Mariusza, Frani, Marka, drugiej Teresy i
Andrzeja. Nie są najmłodsi, mają od 33 do 70 lat, ale dom poz-
nali dopiero tu, w Kąkolewie. Wcześniej byli poniewierani, od-
pychani, często bici.

był bity do nieprzytomności. Kiedy
trafił do Kąkolewa kończył 36 lat.
Nie wiedział, że świat może być
inny niż ten, który znał.

Wiesiu trafił do zakładu kiedy
miał zaledwie 4 latka. Spędził tam
52 lata. Nie potrafił sięgać po
kromkę chleba, zawsze ją chował
tuż przy piersiach. I odchylał się,
kiedy ktokolwiek podchodził bliżej.
Jakby się ciągle czegoś bał.

- Wiedziałam, że tym ludziom
zrobiono kiedyś wielką krzywdę -
dodaje pani Genowefa - Gdyby
jako dzieci pozostali w domach, a
te domy nie były tak pełne patolo-
gii, to żyliby "normalnie". Nie sta-
liby się tak słabi psychicznie, tak
nieprzystosowani do życia, tak
chorzy. Bo przecież niektórych do-
tknęły też choroby. Tereska leczy
się u kardiologa, Jasiu ma cuk-
rzycę, Adam przeszedł zabiegi
neurologiczne.

Po pięciu latach funkcjonowa-
nia kąkolewskiej filii domu pomocy
społecznej, zapadła decyzja, że
będzie zlikwidowana. Jej miesz-
kańcy mieli wrócić do Pakówki. I
wtedy rozpoczął się dramat. Nikt
nie chciał stąd odejść. Płakali, bła-
gali by ich nie odsyłać, modlili się.

Pani Genia pamięta tamten
czas i tamte rozterki. Zaprzyjaźniła
się z mieszkańcami domu, patrzyła
jak powoli uczyli się żyć dla siebie
i w grupie. Znała każdego - z jego
zaletami i wadami, z humorami i
nawykami, z ograniczeniami psy-
chicznymi. Nie mogła sobie wyob-
razić, że ktoś ich zabierze, może

rozdzieli, skrzywdzi. Dziesiątki roz-
mów odbyła z mężem i synami.
Jeden syn jest lekarzem, drugi
prawnikiem, mąż ma pasiekę, po-
trafi być też "złotą rączką". Wie-
działa, że pomogą. I wtedy podjęła
decyzję, iż poprowadzi dom sama.
Już nie jako placówkę państwową
i nie jako firmę, tylko zwyczajny
dom. Sądownie uzyskała prawną
opiekę nad ósemką pensjonariu-
szy, a czworo po prostu z nią zos-
tało. Jest więc ich dalej dwunastu.
Wszyscy - dwie Tereski, Adam,
Jasiu, Beata, Tomek, Wiesiu, Ma-
riusz, Frania, Marek, Andrzej, a
ostatnio dołączył Stasiu.

Na panią Genowefę mówią
mama, albo opiekunka, czasem
zwracają się przez "ty" lub "wy".
Zawsze ciepło, serdecznie. Te-
reska chodzi za mamą jak cień.
Lubi robić to samo, co ona, szyć,
rysować, jeździć z mamą na za-
kupy. Ma 33 lata i całe życie była
w zakładzie. Tutaj jest od dziewię-
ciu lat. Tomkowi można powierzyć
klucze, poprosić, by wszystko po-
zamykał, przypilnował. Teresa jest
razem z synem. Kiedy oddawano
ich do Pakówki, przez trzy mie-
siące nie chcieli jeść i pić. Do Ką-
kolewa przyjechali na próbę,
zobaczyć jak żyje się w normalnym
domu. I zostali.

Cztery lata temu państwo Bar-
czykowie wybudowali nowy dom.
Od początku zaprojektowali go dla
całej dwunastki podopiecznych.
Jest więc w nim dziewięć pokoi,
świetlica, łazienki, kuchnia z
dużym salonem, skrytki, a wokół
ogród i mnóstwo zieleni. Ten dom
jest już naprawdę ich. Pani Genia
mówi, że pozostaną tu na zawsze.
Zwyczajnie są rodziną. Więcej
osób nie będą już do rodziny przyj-
mować, ale też nikogo ze swoich
dzieci nie odtrącą. Tak właśnie o
nich mówi - "dzieci". Choć przecież
Frania jest dużo starsza, ma 70 lat,
Adam i Jasiu - 65, Wiesiu - 66. Ale
są jak dzieci, potrzebują pomocy i
opieki.

- Oni czują się tu bezpiecznie -
zwierza się pani Genowefa. - Wie-
dzą, że spędzą w Kąkolewie całe
swoje życie. Nawet gdyby zabrakło
mi sił, opiekę nad nimi przejmie

syn. Wszyscy traktujemy ich prze-
cież jak członków rodziny. Szanu-
jemy i lubimy.

Jak to w rodzinie bywa, jeżdżą
wspólnie na festyny, wycieczki,
wczasy. Organizują sobie co-
dzienne zajęcia. Razem robią za-
kupy, sprzątają, pomagają w
kuchni. Kto chce to pracuje w ogro-
dzie, robi z mamą zaprawy. Po
prostu, zwyczajny dom. Dla nich
najpiękniejszy na świecie, jedyny
jaki mają.

W państwowym domu opieki na
jednego pensjonariusza przezna-
cza się miesięcznie 2. 300 zł. Ta-
kich pieniędzy oczywiście nikt w
Kąkolewie nie ma. Najwyższa
renta wynosi 1.400 zł, a pozostałe
są dużo mniejsze, niektóre tylko
socjalne. Za te fundusze trzeba się
utrzymać, ubrać, leczyć. Pani Ge-
nowefa mówi, że dają radę, każdy
je do syta, mają także łakocie, czy
rozrywki. Ale też dbają, by wydatki
były mniejsze. W ogrodzie hodują
wszystkie warzywa. Mają swoje
ogórki, marchew, buraki, fasolkę,
pietruszkę. Robią setki słoi zapraw.
Mrożą i zaprawiają owoce, robią
dżemy. W zasadzie kupują tylko
ziemniaki, mleko i świnie na ubój. I
to bezpośrednio u rolników, aby
było zdrowsze i tańsze. Zamra-
żarki i spiżarnie zawsze są pełne.
A miodu oczywiście mogą jeść ile
chcą, mąż pani Genowefy zapew-
nia stałą dostawę.

- O pieniądzach nie chcę mówić
- dodaje pani Barczyk. - Są mie-
siące lepsze i gorsze. Kiedy ktoś
choruje, wydatki są większe. Co
jakiś czas trzeba dokupić ubrań,
obuwia. Niektórzy palą, inni lubią
słodycze, bardziej odpowiedzial-
nym daję też kieszonkowe. Jak w
rodzinie.

Codzienność bywa zwyczajna.
Czasem ktoś się pokłóci, niekiedy
trzeba przypominać o codziennej
higienie, bywa, że sytuacja wy-
maga “pogrożenia palcem”. To
przecież nie są "łatwe dzieci". I nie
mają łatwych wspomnień. Pani
Genofewa mówi, że choćby za
tamto życie, przed Kąkolewem,
należy im się normalność. I praw-
dziwy dom.

Taki właśnie mają.
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