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Album został wydany staraniem Stowarzyszenia Pomocy dla
Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „Axis”

Rok 1951 przełomem dla porażonych po złamaniu kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia.
Jeszcze nie tak dawno, pól wieku temu osoby po rozległym złamaniu kręgosłupa z powikłaniami nie miały szans
na przeżycie, a tym samym powrotu do zdrowia. Umierali
oni natychmiast lub po kilku tygodniach z powodu różnych
groźnych powikłań, jak odleżyny, dysfunkcje nerek, zapalenia płuc itp.
W 1951 r. nastąpił dla tych poszkodowanych radykalny
przełom. Otworzył się im powrót do życia w rodzinie, pracy
zawodowej oraz udziału w różnych działaniach społecznych.
Z pewnością dziś niewielu pamięta jak to się stało. Otóż
w czerwcu 1951 r. do szpitala przy ul. Łąkowej w Poznaniu na
Oddział Urazowy kierowany przez Gerwazego Świderskiego
przywieziono nieprzytomnego żołnierza, który w Biedrusku
wskoczył do jeziora. Doznał rozległych okaleczeń kręgosłupa.
Dziwnym trafem w tym czasie na Krajowej Wystawie eksponowano respirator – aparat do automatycznego oddychania.
Natychmiast przywieźliśmy go do szpitala i podłączyliśmy
pacjenta. To umożliwiło oddychanie i wyprowadzenie go ze
wstrząsu oraz wykonanie natychmiastowej radykalnej resekcji kręgosłupa. Rozpoczęliśmy leczenie, które trwało pół-

tora roku. Uzyskaliśmy to, że pacjent samodzielnie chodził
z pomocą aparatów na kończyny dolne i kul pachowych oraz
wrócił do domu. Po pewnym czasie rozpoczął pracę.
To zachęciło nas do tego, że w październiku 1951 r.
G. Świderski zorganizował zespół specjalistów, który rozpoczął od tego czasu ratowanie tych porażonych.
Pionierami, którzy wsparli tę akcję byli:
Doc. Jerzy Borszewski – chirurg
Doc. Hieromin Powiertowski – neurochirurg
Dr Tadeusz Frąckowiak – neurolog
Dr Witold Jeszke – radiolog
Doc. Janina Tomaszewska – fizjoterapeuta.
Tym dzielnym kolegom dziś ciężko okaleczeni po złamaniu kręgosłupa z rozległymi porażeniami zawdzięczają swoją
wyjątkowo pomyślną egzystencję. Opracowane przez nich
metody leczenia sprawiły, że stały się one powszechne nie
tylko w Polsce, ale i poza granicami.
Natomiast opiekujący się tymi pacjentami zrzeszają się w Towarzystwach Krajowych i we wspomnianej Światowej Federacji.
W 1981 we Wrocławiu założono pierwszą w świecie Klinikę Kręgosłupa (prof. G. Świderski 1951) z Zakładem Fizjoterapii (mgr S. Okurowski 1992) Kręgosłupa, która do dziś
udzieliła skutecznej pomocy ponad 300 pacjentów.
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Ważną rolę w opiece nad tymi osobami odgrywa pomoc
„Rodzinnej Wspólnoty Przyjaciół Porażonych” (mgr inż.
A. Kobusiński 2001).
Powstanie Centrum koordynacji Spondyliatrów
W dniach od 19-20 czerwca 1980 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem Lekarskim zorganizowaliśmy we
Wrocławiu Międzynarodowy Zjazd Naukowy. Głównym
jego problemem były choroby kręgosłupa oraz przewodu
pokarmowego. Do stolicy Dolnego Śląska przybyło ponad
300 osób z kraju i z zagranicy. Zagadnieniami spondyliatrii szczególnie zainteresowali się profesorowie z zagranicy, a było ich 12. I tak: Dholakiia z Bombaju, Kondo z Tokio, Kunert z Manheim, Brugger z Zurychu, Neugebauer
z Wiednia, Rostel-Bogin z Mediolanu, Pawłow z Moskwy,
Cihak z Pragi, Kokan z Vancouver, Sulivan z Londynu, Maigne z Paryża, Slach z Brna.
Po wysłuchaniu wykładów oraz zabraniu głosu w dyskusjach zainteresowali się szczególnie wynikami leczenia
pacjentów z chorymi kręgosłupami. Dlatego też 19 czerwca
udali się do Kliniki prof. G. Świderskiego, który to w tym
dniu wykonywał z dojścia grzbietowego spondylodezę międzytrzonową po uprzedniej totalnej toalecie chirurgicznej
tylnych struktur kręgów.
To co zobaczyli w Klinice skłoniło ich do wizyty u Rektora Akademii Medycznej prof. Rogalskiego, do którego
zwrócili się z propozycją, aby koniecznie utworzyć we Wrocławiu Międzynarodowe Centrum Koordynacji działalności
spondyliatrów z możliwością kierowania do niej najciężej
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chorych z kręgosłupami. Jednocześnie wyrazili gotowość
wspierania finansowego Akademii.
Centrum to, choć w zmienionym zakresie, działa wraz
z Kliniką Kręgosłupa do dzisiaj (2012), i rozwija się pomyślnie, przyjmując pacjentów z wielu krajów.
Prof. Gerwazy Świderski
Inicjator Federacji Chirurgów Kręgosłupa we
Wrocławiu przy Światowej Organizacji Zdrowia
w Genewie
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Principia spondyliatriae
1. Diagnosis obiectiva vertebrarum
2. Scientia de omni corpore
3. Structurae patologicae primariae
Instabilitas vertebrarum
Processus involutus
Hiperposis

4. Therapia non localis sed omnium organorum
5. Structurae pathologicae sine dolore vel cum dolore
6. Necessarium interventionis chirurgicae
Exploratio iuncturae intervertebralis
Spondylodesis intercorporalis

7. Psychotherapia
8. Cultura physicalis selectiva
9. Propedeutica laboris phisicalis
Prof. Gerwazy Świderski
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Calendarium spondyliatrorum
Prespondyliatri:
Imhotep, Hippokrates, Celsus, Albee, Virhow, Steindler, Junghans.
Spondyliatri
1951 Creatores specialisationis spondylologiae
(G. Świderski, T. Frąckowiak, H. Powiertowski, W. Jeszke – Poznań)
1957 Sectio spondylologica (G. Świderski – Poznań)
1960 Conferentio spondyliatrorum internationalis
						(prima in mundo)
(G. Świderski – Wiedeń)
Organisatores: Polonia, Austria, Italia
1961 Comitetus spond. Societatis Medicorum Poloniae
(G. Świderski – Poznań, Warszawa)
1973 Initium cooperationis internationalis
Cotrel, Wiltse, Harrington, Sullivan, Hirsch, Rompe, Mau,
Cotta, Schlegel, Czaklin, Immamaliew, Pridatkiwicz, Korcz –
(Paryż,Waszyngton, Londyn, Sztokholm, Heidelberg, Münster,
Tübingen, Bochum, Moskwa, Charków, Lwów)
1976 Charta Karkonosientium initiatio „Unitatis Spondylologorum
Mundi“
(Wrocław, Hradec Kralowy, Praha – Świderski, Fiala, Uher, Cihak)
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Filiae consilii spond. in Polonia
1973 Spondyloreumatologiae (Żarski, Warszawa)
1979 Spondyloneurochirurgiae (Haftek, Warszawa)
1984 Spondyloorthopediae (Malawski, Warszawa, Szczecin)
2004 Societas spond. Poloniae (Nowakowski, Poznań)
2006 Spondyloorthopaediatrorum cum neurochirurgis
					(Zarzycki, Radek, Zakopane)
Institutiones
1981 Organisatio „Academiae Internationalis Spondylologorum”
G. Świderski – Wrocław
1985 Societas Spondylo-aegrotorum in Polonia
G. Świderski – Wrocław
1987 „Clinicae et Policlinicae Spondyliatricae” primae in mundo
G. Świderski, S. Okurowski – Wrocław
Editio librorum
1975 Editio relationis rerum gestarum „Spondyliatria”
						(pima in mundo)
2001, 2003, 2007 „Spondylologia”
2006 Societas spond. Germaniae
		
(C. Carstens, M. Mayer – Mannheim)
							Prof. Gerwazy Świderski
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Początek

„Stojąc w miejscu też można zabłądzić”

Historia

tego miejsca oparta jest na determinacji osób
z porażeniami po urazie kręgosłupa, ich bliskich i przyjaciół.
Trudne do zaakceptowania następstwa urazu i przypisane
nam wszystkim dążenie do poprawy jakości życia i zdrowia,
stały się głównym powodem powstania Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa AKSON
i Stowarzyszenia Pomocy Osobom po Urazie Rdzenia Kręgowego AXIS. Od początku byliśmy przekonani, że tylko
wspólnie możemy podjąć walkę z jednym z największych
problemów współczesnej medycyny – nieregenerującym się
rdzeniem kręgowym , z drugiej strony, z „samofinansującą
się” rzeczywistością. Było jasne, że potrzebujemy wsparcia
merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.
Jeżeli zbiegiem okoliczności jest bogactwo życia na ziemi, to powinniśmy założyć, że z tych samych powodów pojawiło się we Wrocławiu grono ludzi, dzięki którym nasz ośrodek powstał, przetrwał i rozwija się. Były oczywiście chwile
zawodów, ale przecież to tylko one są cenne w zdobywaniu
doświadczenia.
Chciałbym wyrazić swoją ogromną wdzięczność wszystkim, którzy nam zaufali i nas wspierali. Urzędowi Miasta
Wrocławia za użyczenie nam budynku, Dolnośląskiemu
Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc w jego remontowa-

niu a przede wszystkim ludziom, którzy uwierzyli w naszą
ideę. Trzeba wyjątkowej intuicji i wielkiego serca by przekazać środki na działania, zmotywowane jedynie tym, że tak
trzeba i wiarą, że można. Widzieć oczyma wyobraźni zmiany,
które zajdą nie tylko w stanie zdrowia pacjenta, ale też w remontowanym zakładzie i jego otoczeniu – to dar wyjątkowy.
Od wielu lat mamy to szczęście mieć wśród naszych
przyjaciół Państwa dr Krystynę Świderską i prof. Gerwazego
Świderskiego - nestora polskiej ortopedii, współzałożyciela Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa, współtwórcę polskiej spondyliatrii, którzy wielokrotnie wspierali nas
wiedzą w holistycznym prowadzeniu pacjentów, autorytetem w problemach administracyjno-prawnych np. broniąc
przed sprzedażą naszej siedziby i w końcu prowadząc wykłady i konsultując dziesiątki pacjentów z para- i tetraplegią. To dzięki Pani dr Świderskiej udaje nam się zachować
klimat wspólnoty, przyjaźni i niepowtarzalnej atmosfery
podczas naszych rokrocznych wigilii. Patronat ten sprawił
również, że pozyskaliśmy wiele osób, dzięki którym, mogliśmy przeprowadzić prace remontowo-adaptacyjne w naszej
siedzibie. Jedną z pierwszych był Lou Kpppejan z Holandii fundator wózków elektrycznych i pierwszego elektrycznego
ogrzewania sal zabiegowych. Panią Barbarę Falkiewicz, któ15

ra zainicjowała remont pierwszego piętra naszego zakładu,
dyrektora Autolif Poland Stanisława Kostkę fundatora windy
i wielu innych, których lista byłaby bardzo długa. Wykonawcą wszystkich prac była do dziś nas wspierająca firma budowlana WES-BUD z Milicza, prowadzona przez Józefa i Piotra
Wesołowskich, których rad w tym zakresie nie sposób przecenić.
Okrągłe rocznice skłaniają do podsumowania i pozwalają dostrzec jak zmieniły się metody leczenia i neurorehabilitacji, jak rozwinął się reflektoryczny trening reedukacji
nerwowo-mięśniowej, który przed 1992r. w Polsce nie był
znany. I w końcu, jak wiele zmieniło się w chirurgii rekonstrukcyjnej rdzenia kręgowego i transplantacji komórek inicjujących jego regenerację. Dzięki badaniom prowadzonym
przez zespół prof. Włodzimierza Jarmundowicza z Kliniki
Neurochirurgii AM we Wrocławiu, których głównym koordynatorem jest dr Paweł Tabakow, wiemy, że jeszcze nigdy
nie byliśmy tak blisko opracowania metodyki leczenia porażeń powstałych po złamaniu kręgosłupa. Współpraca z Kliniką w tym zakresie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.
Postępy w usprawnianiu nie byłyby możliwe, gdyby nie
codzienna praca Zakładu AKSON, który dzisiaj stanowi integralną część Kliniki Chorób Kręgosłupa. Z ogromną satysfakcją myślę o oddaniu naszych pracowników - konsultantów, lekarzy, fizjoterapeutów, personelu pomocniczego.
Dzięki wspólnej pracy możemy być świadkami żmudnie
wypracowywanej poprawy sprawności naszych podopiecznych. Wszyscy jednak powinniśmy pamiętać, że to osoby
z niedowładami i porażeniami były i są główną siłą i motywa16

cją naszych działań. Pokazują nam gdzie są prawdziwe wartości w życiu i jak błahe mogą być nasze codzienne problemy.
Ta publikacja ukazuje ich siłę i konsekwencję, bez których
też nie byłoby dzisiejszego jubileuszu – 20-lecia działalności zakładu neurorehabilitacji Akson i Stowarzyszenia Axis,
które rozwinęły się na kanwie doświadczeń Kliniki Chorób
Kręgosłupa.
		
		

Kierownik Zakładu Neurorehabilitacji AKSON
mgr Stefan Okurowski

Wspólnota

„Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba”

Stowarzyszenie „AXIS” powstało w 1992 r. z potrzeby niesienia pomocy osobom, które doznały urazu kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi: para- i tetraplegią. Inicjatorem
jego powstania był krąg ludzi skupionych wokół Profesora
Gerwazego Świderskiego, nestora ortopedii, twórcy polskiej
spondyliatrii, wybitnego specjalisty w zakresie chorób kręgosłupa.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom dotkniętym urazem rdzenia kręgowego.
Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego,
dzięki czemu nasza działalność finansowana jest w dużym stopniu ze środków uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego.
Ponadto realizujemy różnorodne projekty społeczno-edukacyjne
przy współpracy z instytucjami samorządowymi (m. in. “Akademia chorób i urazów kręgosłupa” – 2006 r., „Bariery są w nas - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych” – 2007 r., „Program
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych profilaktyka
– leczenie - samodzielność” – 2008 r., „Nie ma barier w sztuce
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia zawodowego i społecznego” – 2009 r., „Metamorfozy” – 2011 r.).
Siedzibą Stowarzyszenia jest przekazany w użytkowanie
przez władze miasta budynek byłego żłobka przy ul. Bieru-

towskiej 23 we Wrocławiu, który udało nam się przekształcić
w nowoczesny ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nasze plany na przyszłość obejmują
między innymi stworzenie „Parku Rehabilitacji” – miejsca,
gdzie osoby po urazach rdzenia kręgowego będą mogły uprawiać ćwiczenia fizyczne i wypoczywać na świeżym powietrzu,
w pięknym i przyjaznym otoczeniu.
Wdzięczność i uznanie z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia AXIS należą się osobom, które je stworzyły i do
dziś w nim aktywnie działają:
• Profesorowi Gerwazemu Świderskiemu – inicjatorowi
powstania Stowarzyszenia i jego wieloletniemu opiekunowi,
a obecnie Honorowemu Prezesowi,
• Doktor Krystynie Świderskiej, aktualnemu Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia, która z niesłabnącym poświęceniem angażuje się od początku w jego pracę, organizując
między innymi nasze coroczne spotkania wigilijne,
• Mgr Stefanowi Okurowskiemu, gospodarzowi i duszy
naszego ośrodka, znakomitemu specjaliście w dziedzinie rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego.
Do rozwoju Stowarzyszenia przyczyniło się wiele osób,
które poświęcały swój czas i zaangażowanie idei pomocy osobom po urazach rdzenia kręgowego. Funkcję Prezesa Zarzą23

du przez 20-letni okres istnienia Stowarzyszenia sprawowali:
Czesława Piotrowicz,Stefan Okurowski, Irena Faron, Wacław
Szmigiel, obecnie Andrzej Kobusiński. Naszą wdzięczność
kierujemy do wszystkich, którzy wspomagali nas materialnie, dobrą radą i osobistym zaangażowaniem. Dziękujemy za
Waszą ofiarność i zrozumienie. Najmłodszemu Członkowi
Zarządu Dianie Bulandzie należy się podziękowanie za energiczne i profesjonalne zarządzanie projektami społeczno-edukacyjnymi realizowanymi przez nas w ostatnich latach.
				Prezes Stowarzyszenia AXIS
				Andrzej Kobusiński
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Z dystansu

„Wędrówką życie jest człowieka”

Piotr Piotrowicz
Dzisiaj prosto z pracy wybrałem się na zakupy. Duże
centrum handlowe pod miastem. Mnóstwo ludzi – tak tu
jest pewnie w każde piątkowe popołudnie. Staram się unikać takich miejsc, ale czasem jednak bywam. Rozglądając
się po galerii sklepów spotkałem Tomka. Dawno się nie
widzieliśmy. Właśnie skończył swoje zakupy. Podjechał
do mnie trzymając na kolanach wielki karton wypełniony
spożywczymi różnościami. Rozmawialiśmy chwilę ciesząc się wzajemnie z tego spotkania. Tomek spieszył się
do domu. Czekała już na niego żona i trzyletni synek.
Przypadkowe spotkanie przyjaciół. Pewnie jedno
z wielu takich spotkań jakie tego dnia odbyły się w tym
miejscu.
Tomek i ja jesteśmy tetraplegikami. Poruszamy się na
wózkach. Obydwaj mamy sparaliżowane nogi i w znacznym stopniu ręce. Każdy z nas przeżył kiedyś dramat.
Młody człowiek, pełen pasji, energii i chęci do życia.
Młody człowiek, przed którym otwierać zaczyna się świat
ulega tragicznemu w skutkach wypadkowi. Pech, zły los,
czasem niestety młodzieńcza brawura, brak wyobraźni
albo zwyczajna głupota.
Okoliczności, miejsce, przyczyna wypadku nie są ważne. Zawsze bowiem jest to tak samo dramatyczna chwila.
30

Chwila, która zmienia wszystko i na zawsze. Po urazie
rdzenia kręgowego wszystko się zmienia, zatrzymuje się
życie, świat staje w miejscu. Skutki wypadku – niestety –
dotykają również a może nawet przede wszystkim najbliższych. To na nich bowiem spada cały ciężar tego co nam
się wydarzyło. To oni w pierwszych dniach muszą podjąć
walkę nierzadko nawet o nasze życie. Potem długie miesiące spędzone w szpitalach. Powrót do domu. Codzienna
opieka i pielęgnacja dwadzieścia cztery godziny na dobę.
To jest ciężka praca i wielkie, wielkie poświęcenie. Nikt
nie jest na to przygotowany.
Ja swój wypadek miałem w wieku lat szesnastu. Połowa wakacji. Za mną chyba najlepszy jak dotąd rok życia. Najpierw dostałem się do wymarzonych szkół. Równolegle uczyłem się w Technikum Elektronicznym przy
Elektronicznych Zakładach Naukowych ELWRO we Wrocławiu oraz w Szkole Muzycznej II Stopnia również we
Wrocławiu. Dziś ELWRO nie ma już od dawna ale wtedy
to zakładowe technikum było marzeniem wielu chłopaków i dziewczyn. Od kilku lat trwała bowiem i nabierała
rozpędu rewolucja mikrokomputerów. To był czas takich
„maszyn” jak ZX Spectrum, Commodore, Atarii. Z perspektywy dzisiejszego komputerowego świata był więc to

jego początek. Wszyscy w szkole wiedzieliśmy, że mamy
nie lada szczęście móc uczyć się w jednej z najlepszych
szkół w kraju. Byliśmy uczniami szkoły, która dać nam
miała najnowszą i najlepszą wiedzę w dziedzinie mającej
już niebawem tak bardzo zmienić wszystko. Marzyliśmy
i wierzyliśmy, że odegramy jakąś istotną rolę w tej rozpoczynającej się właśnie komputerowo–informatycznej
rewolucji.
Druga szkoła to efekt mojej pasji jaką był fortepian. Na fortepianie grałem już kilka lat –przeszło sześć
– i miałem pierwsze sukcesy a nawet pierwszy wygrany
konkurs. Uwielbiałem grać. Wiedziałem, że powinienem
to kontynuować. Chciałem ćwiczyć, uczyć się, grać więcej
i lepiej, rozwijać swoje umiejętności na poważnie z planem i jakimś celem. Kiedy jest się dzieckiem to chcę się
zostać strażakiem lub kierowcą ciężarówki. Ale kiedy jest
się utalentowanym nastolatkiem i gra się na fortepianie,
to cel może być tylko jeden. Dla mnie był to udział w
XII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, który
miał się odbyć za cztery lata. Cztery lata to bardzo dużo
czasu – zwłaszcza dla takiego młodego człowieka jakim
wtedy byłem – i nic nie jest niemożliwe. Wierzyłem, że
mam szansę. W 1990 r. będę miał 20 lat a to jest idealny
wiek dla młodego pianisty aby zaistnieć i rozpocząć swoją
wielką karierę.
Taki więc był ten mój świat i moje marzenia. Nie były
to już „dziecięce marzenia”. Miałem przeszło 190cm wzrostu i wyglądałem na pełnoletniego chłopaka – musiałem
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zresztą wyglądać tak już rok wcześniej, kiedy to dyrekcja
kolonii letnich w Głuszycy Dolnej była przekonana, że jestem „panem od wuefu” a nie jednym z jej uczestników.
Wystarczył jeden dzień, jedna sekunda, zbyt mokry
słupek startowy. Brak koncentracji, zwyczajny pech i ten
jeden, jeden niefortunny skok. Wiem, że nie uda mi się
czysto i stylowo jak zawsze skoczyć do wody. Już kiedy
odbijałem się nogami od słupka poczułem jak prawa stopa ucieka mi trochę w bok. Musiało być ślisko. Trudno.
Ten skok mi nie wyjdzie. Rozluźniam więc w powietrzu
wszystkie mięśnie. Chcę spaść do wody w sposób całkowicie niekontrolowany. Podświadomie wiem, że nic złego
nie może mi się stać. Basen jest w tym miejscu wystarczająco głęboki. A woda? Przecież to nie jest beton. Sekundę
później tracę swoje ciało. Coś strzyknęło gdzieś w środku
i w uszach. Nawet nie poczułem tego jakoś specjalnie. Jestem całkowicie zanurzony pod wodą. Unoszę się w niej
bezwładnie. Otwieram oczy. Widzę. Słyszę podwodny
szum basenu. Chciałem zobaczyć swoje ciało. Coś jest nie
tak. Nie mogę zobaczyć ręki. Oczami szukam swoich nóg.
Nie mogę się odwrócić.
Nic nie mogę zrobić! Żyję, ale nie mam ciała. W tym
momencie zrozumiałem co się stało. Powietrze bardzo
szybko ucieka z moich płuc. Oczy ciągle patrzą. Zaczął
wyświetlać mi się „film”. Tak. To jest dokładnie tak jakby
ktoś patrząc naszymi oczami nakręcał na filmowej taśmie
całe nasze życie, a potem w tej jednej chwili odtworzył to
wszystko w kilka sekund. Jak to? To już koniec? To nie

może być koniec! To jest na pewno jeden z tych koszmarów, w których umieramy tuż przed obudzeniem się. Tylko, że teraz jest jakby trochę inaczej. Bardzo chcę, próbuję
ale nie mogę się obudzić. To chyba nie jest senny koszmar.
To chyba się stało naprawdę. To już chyba naprawdę koniec. Nawet nie boli. Nic już więcej nie będzie.
Za kilka dni kończę 42 lata. To oczywiste, że nie czuję tego swojego bardzo dorosłego już wieku. Kto czuje?
Trzydzieści lat może tak ale czterdzieści? A jednak. Czterdzieści i dwa z czego już od dawna większa część to te lata
po wypadku. Ile dokładnie to jest? Łatwo policzyć. Nie
robię jednak tego i nie robiłem nigdy. Po co? Po co kiedy
to przecież jest całe moje życie. Nie ma sensu dzielić tego
życia na „przed” i „po”.
Nie ukończyłem swojego technikum ale zdałem maturę. Nie zagrałem już nigdy więcej na fortepianie ale mając
dwadzieścia lat dostałem się studnia wymarzone jeszcze
w czasach „przed wypadkiem”. Tytuł magistra na wydziale informatyki. Dzisiaj pracuję w jednej z największych
w Europie firm informatycznych. Uczestniczę w ważnych
globalnych projektach. Wraz ze swoim zespołem tworzę
systemy komputerowe oraz oprogramowania o jakim będąc jeszcze w technikum nie mogłem nawet marzyć.
Codziennie rano wstaję. Trochę ćwiczeń aby rozruszać i pobudzić ciało. Ubieram się. Jem śniadanie. Potem
toaleta. Wkładam jeszcze kurtkę kiedy jest zimno i wychodzę z domu. Kilka chwil później wsiadam do swojego
samochodu i jadę do centrum. Jadę do pracy. Pół godziny

później siedzę już przy swoim biurku. Z siódmego piętra
doskonale widać Most Grunwaldzki, Park Słowackiego,
wieże Katedry i kościołów na Ostrowie Tumskim. Lubię
to miejsce. Lubię swoją pracę. Satysfakcja.
Dzisiejsze spotkanie z przyjacielem w galerii handlowej nie było jednym z wielu takich spotkań tego dnia w
tamtym miejscu. Dla mnie na pewno nie było to takie
zwyczajne spotkanie kolegi na mieście. Dzisiaj po tych
wszystkich latach życia zarówno tego „przed” jaki „po”
w takich właśnie chwilach jestem szczęśliwy. Bo czy można mieć bardziej „normalne” życie niż to, które mam dzisiaj ja czy mój przyjaciel na wózku?
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Joanna Kuczwara
Życie po urazie jest wyzwaniem, stanem pokonywania
własnych słabości i przezwyciężania stereotypów. Życie
po urazie może być piękne. Może być piękne, a zarazem
bardzo zwyczajne.
Wszystko zmieniło się 25 kwietnia 2000 roku. Padał
deszcz, zbyt duża prędkość, łuk drogi, dachowanie, rów,
przerwany rdzeń… Wiadomość, że do końca życia nie wstanę z łóżka, w najlepszym wypadku będę jeździła na wózku.
Załamanie? Nie! Wyzwanie!
Nagle okazało się, że jestem w stanie robić tyle rzeczy,
których nie realizowałam przed wypadkiem – dwa kierunki
studiów, regularna praca, przeprowadzka do nowego mieszkania, dalekie podróże, nowe znajomości, start w maratonie.
Totalna niezależność. Chęć udowodnienia, że można, że się
da, że nie warto się zamartwiać i poddawać.
Nadeszła też chwila, gdzie sensem życia stały się dla mnie
dwie osoby – narzeczony i córka. To one każdego dnia umacniają mnie w przekonaniu o tym, że warto żyć, że nie można
się zatrzymywać!
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Adam Dudzin
„…żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś
sam…”
Sobotni wieczór 2 grudnia 2006 roku, wyjeżdżamy do
znajomych na ostatkową imprezę, niestety nie dojechaliśmy
na miejsce… Pech chciał, że zabrakło mi sił na pokonanie
tej niezbyt odległej trasy, zasnąłem za kierownicą i ocknąłem
się ułamek sekundy za późno. Śliska nawierzchnia, hamowanie i przydrożny rów… Mówią, że w takich chwilach świat
przewraca się do góry nogami, owszem, zmieniło się dużo,
a praktycznie wszystko, poza optymizmem i chęcią normalnego życia.
Tak tak uśmiecham się, jestem wesołym, normalnym
człowiekiem. Jestem leśnikiem i pracuję w zawodzie, poluję
i nie mam zamiaru z tego zrezygnować. Lubię domowe zacisze ale nie wzgardzę też parkietem w którymś klubie. Nawet
siedząc na wózku można godnie żyć ………
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Jan Szłykowicz
25.05 Niedziela
Wypadek. Przytomności nie straciłem, brak czucia w nogach
oznaczał uraz kręgosłupa. Karetką najpierw do Kłodzka, potem do
Wrocławia. Natychmiast rentgen, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.
26.05 Poniedziałek
Jestem na oddz. inten. terapii z rozpoznaniem:
- złamanie kręgosłupa, 3 kręgów w odcinku piersiowo-krzyżowym i 1 kręgu szyjnego (ale niegroźnie)
Monika naciska na lekarzy, aby włączyć mnie do specjalnego
programu prowadzonego w Izraelu. Nie udaje się, bo program jest
zawieszony. W samotności przeżywam swoją tragedię i perspektywę bycia inwalidą przykutym do wózka.
30.05 Piątek
Operacja trwała 8-9 h. Nie było łatwo. Podobno ledwo przeżyłem. Mam teraz kręgosłup spięty na odcinku ok. 25 cm tytanowymi
klamrami.
04.06 Środa
Dzisiaj po raz pierwszy od wypadku przyjąłem pozycję siedzącą. Bujało mną strasznie, ale 15 min. wytrzymałem.
05.06 Czwartek
Zostaję dzisiaj przeniesiony z „eRki” na oddział. Wreszcie zniknął ten cholerny hałas aparatury podtrzymującej życie – piknięcia,
światełka itp.
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12.06 Czwartek
Dzisiaj wreszcie sala gimnastyczna. Ćwiczenia łatwe, ale wyczerpujące. Stałem też w pionie – nogi mocno mi zsiniały. Żadnego czucia.
13.06 Piątek
Założyłem cewnik zewnętrzny – straszna papranina, ale działa.
Potrzebny trening. Dzisiaj oddałem 2 stolce – tak dobrze jeszcze nie
było odkąd jestem w szpitalu. Wieczorem na wizycie był Szarek. Zapytałem o Akson, Repty itp. Odpowiedział, że to zależy od nas. On
nie może nam doradzić. Zależy co chcemy osiągnąć.
14.06 Sobota
W nocy wiele rozmyślałem. Jestem przybity faktem, że szczam
i robię pod siebie. Depresję pogłębia coraz szersza świadomość, że
mnóstwa rzeczy już nie zrobię chyba nigdy i nie będę mógł być opoką dla moich rodziców. Postanowiłem, że koniecznie muszę nauczyć
się jak najwięcej robić wokół siebie sam – łącznie z myciem, podmywaniem, cewnikowaniem, pampersowaniem i t.p. Muszę również
stać się użyteczny – pranie, gotowanie, odkurzanie, zmywanie itp.
A wracając do rehabilitacji to konieczne jest jednak ulokowanie mnie
po szpitalu w ośrodku, który nauczy mnie robić koło siebie. A więc
Akson.
15.06 Niedziela
Pielęgniarka powiedziała mi, że w ogóle się nie uśmiecham. To
może być prawda zważywszy na mój wczorajszy nastrój. Z ciekawszych spostrzeżeń: wygląda na to, że znikły „ciarki” i „prądy”, które
odczuwałem po urazie i po operacji. Ciekawe czy coś to znaczy.

20.06 Piątek
Rozmawiałem z Jędrzejem Jaxą m.in. o wózku inwalidzkim.
Proponuje się nie śpieszyć, bo co mi jest potrzebne okaże się w trakcie
rehabilitacji w Aksonie.
22.06 Niedziela
Dzisiaj Maks kończy 10 lat. Jako ojciec zawiodłem go – nie ma
mnie przy nim. Złożyłem mu tylko życzenia przez telefon.
24.06 Wtorek
W czasie wizyty profesor wreszcie powiedział, że może mnie
zwolnić ze szpitala w każdej chwili!!! (Prawdopodobnie Monika
zmiękczyła go prezentem.)
26.06 Czwartek
Jestem już w Aksonie. Podoba mi się tutaj. Od jutra zaczynamy
pracę. Stefan przebadał mnie. Potrzebna będzie jeszcze konsultacja
z prof. Świderskim.
27.06 Piątek
I dzień terapii, czas 3h. Dostałem pierwszy wycisk, niektóre ćwiczenia były naprawdę wyczerpujące. Rano zrobiłem kupę jak normalnie funkcjonujący człowiek – do kibla. (drobiazg, a jak cieszy !)
03.09
Złożyłem życzenia Monice. Zły humor chyba jej już przeszedł.
Ćwiczyłem kilka sztuczek wózkowych z Jędrkiem. Raz się wykiprowałem, ale Stefan pomógł mnie pozbierać.
29.10
Teraz jest sporo papierkowej roboty w związku z rentą.
Aha – auto od Jędrka kupiłem.
07.02
Monika i Maks wyjechali na narty do Austrii. Tak strasznie im
zazdroszczę, a jednocześnie łyso mi, bo przeze mnie Krzysiu siedzi
ze mną i babcią Haliną w domu. Mam z tego powodu dodatkowy
wyrzut sumienia !
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Diana Bulanda
Życie jest podróżą…
Kiedy miałam niecałe 2 lata, moja mama - zapalona
piechurka zabrała mnie po raz pierwszy na Śnieżkę. Czasami śmieje się, że miłość do gór wyssałam z mlekiem matki,
a później już na dobre rozpoczęła się przygoda z górami, bo
w górach jest wszystko co kocham…, – chociaż czasami nalegaliśmy żeby zobaczyć też coś innego, to i tak zawsze wracaliśmy w góry.
Zawsze za czymś goniłam albo byłam goniona (zazwyczaj
przez brata – któremu zawdzięczałam doskonałą kondycję
i wyniki w biegach przełajowych). Wszystko mnie ciekawiło od podróżowania, przez sport – koszykówka, piłka ręczna,
siatkówka, zajęcia teatralne, taneczne, wolontariaty. Miałam
różne pomysły na życie – każdy ciekawszy on poprzedniego… i w końcu przyszedł koniec gimnazjum, zakończenie
roku szkolnego, świadectwo z paskiem, upragnione liceum
i 2 miesięczny wyjazd z przyjaciółką w Bieszczady! Po Balu
Gimnazjalnym wywołałam zdjęcia – wyszło ich równo 13 –
omen albo przypadek losu – zdjęcia z balu są ostatnimi bez
wózka.
Później na początku lipca miałam wypadek, którego się
nie spodziewałam 2 dni przed Bieszczadami. Kiedy obudzi40

łam się w szpitalu i zobaczyłam zapłakaną przyjaciółkę powiedziałam jej, żeby już nie płakała bo poskładają mnie i najpóźniej za 2 tygodnie pojedziemy w góry.
– Bieszczad nie zobaczyłam do dziś… zostawiłam je sobie na specjalną okazję.
Życie na wózku jest zupełnie inne, nie mogę powiedzieć,
że się przyzwyczaiłam, pogodziłam ale nie mam na to wpływu –na 1 rok zamknęłam się w domu, w ogóle nie wychodziłam, bo to już nie byłam ja… nie umiałam nawet sama wyjść
z domu. Na moje szczęście to moi przyjaciele uzmysłowili
mi, że wcale się tak dużo nie zmieniło…, że racja – nie będę
„jodłować” ale tyle rzeczy możemy razem robić. Wróciłam do
szkoły – zmieniłam liceum a moi przyjaciele razem ze mną
– żebym nie była sama. Chcieli mi pomagać – ale po jakimś
czasie okazało się, że już nie muszą – bo sama umiem już
tyle rzeczy i to ja mogę pomagać im w pewnych kwestiach.
Liceum był czasem odkrywania siebie na nowo, ćwiczenia
sprawności, szukania nowej ścieżki życiowej. W tym czasie
stanęłam przed poważnym dylematem – moja klasa przed
maturą jechała zimą w góry na zieloną szkołę… góry, śnieg,
wózek – nie chciałam jechać! Bo to nie dla mnie i nie w Sudety, nie na wózku - głupota! Z moimi nauczycielkami się
jednak nie dyskutowało i pojechałam - a w czasie drogi oka-

zało się, że koledzy wzięli dla mnie sanki, które rewelacyjnie
się sprawdziły.
Później była matura, nowe plany – ciągła rehabilitacja
dająca mi coraz większą swobodę, którą najbardziej jednak
zyskałam na studiach – w czasie liceum również ciągle wyjeżdżałam na rehabilitację, wracałam – nadrabiałam zaległości w szkole. Jednak na studiach pokonałam kolejne bariery
– zrobiłam prawo jazdy, zamieszkałam w akademiku – jeździłam autobusami, sama gotowałam, sprzątałam – gospodarowałam się tak jak chciałam i czasami kończyło się na zapiekance w barze bo zupa mi nie wyszła.
Nowi znajomi z starzy znajomi, nauczyli mnie, że Bariery są w przede wszystkim w głowie… i przecież mogę pójść
z nimi na piwo i na tańce też !
Od tego czasu staram się być tym kim chcę być i robić to
co lubię, wróciłam w góry, pojechałam na moją wyspolandię – Islandię i snuję dalsze plany na życie i ciągle mam ich
dużo ! – ale najważniejsze jest dla mnie to, że studiuję, pracuję
i robię większość tych rzeczy, które robią moi znajomi – choć
ponoć zapiekankę z fetą i szpinakiem robię lepszą od nich. 
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Agnieszka Podgórska
”Abyśmy mogli czuć każdą chwilę naszego życia nie możemy czuć bólu w naszym ciele. Ból ciała zniekształca widzenie i pojmowanie świata oraz zjawisk, które nas otaczają. Wypacza nasze myśli i uczucia”
Zaraz po wypadku jest masa czasu na myślenie. Wszystkie dni wydają się takie same… monotonne. Szczególnie jeśli ktoś wiedzie intensywne życie i nagle zostaje zatrzymany
w miejscu. Na początku to jest nie do zniesienia… Ciężko
jest tak być… tak nic nie robić.
Ciężko jest przyzwyczaić się do ciągłej obecności drugiej
osoby, kiedy nie umie się jeszcze nic zrobić samodzielnie. Dla
mnie to było najtrudniejsze. Brak intymności… Brak posiadania swojego ciała tylko dla siebie. Czułam się uprzedmiotowiona. Tak jest w szpitalach. Pacjentów nie traktuje się prywatnie… Dlatego najważniejsze jest pozytywne myślenie…
to jest coś, co nas buduje, podtrzymuje na duchu, budzi wiarę w nas samych... Etap szpitala jest już dla mnie zamknięty.
Nawet na chwilkę nie chcę do niego wracać. Teraz dla mnie
najważniejsze jest to, co przede mną.
Nie ma złotego środka, żadnej złotej rady, która pomogła
mi się ocknąć… przebudzić z marazmu, uśpienia, egzystowania… Należy przede wszystkim pokonać fizyczny i psychiczny opór. Najtrudniejszym, ale i najważniejszym momentem
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jest ten, w którym zaczynamy akceptować swój los.
Czy jestem szczęśliwa? Nie wiem… Jest jeszcze duży
chaos w moich myślach. Jeśli brać pod uwagę to, co miałam a co mam obecnie,, to od wypadku osiągnęłam dużo
więcej… Może dlatego, że teraz zupełnie inaczej patrzę na
świat… W końcu to telefon komórkowy uratował mi życie…
więc teraz całe moje życie zupełnie się przewartościowało…
Prowadzę zwykłe życie, robię wszystko, co robią inne kobiety… noszę pończochy, koronkową bieliznę… buty na obcasie… kocham na wszystkie możliwe sposoby... ogranicza
mnie tak naprawdę mało rzeczy... może nawet tylko jedna,
albo i żadna... Za wyjątkiem tego, że robię wszystko z niższej
perspektywy… I czasami potrzebuję czyjejś pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych…
Jestem kobietą, która ma cele, chęci, marzenia… Nie robię nic na siłę… Może także myślę bardziej dojrzale… Chyba
nic nie dzieje się bez powodu…
Czasami łapię się na tym, że zupełnie przestało się dla
mnie liczyć piękno zewnętrzne… Długo musiałam przekonywać siebie, że stać mnie psychicznie na pokazanie się innym ludziom. Nie mogłam zaakceptować swojego wizerunku, a to jest konieczne, żeby wyjść gdziekolwiek… zrobić
cokolwiek.

Wiadomo, jakie jest społeczeństwo… jacy są ludzie… jak
płytko myślą…
W dzisiejszych czasach liczy się tylko to, jak wyglądasz…
Przed wypadkiem nosiłam 10 cm szpilki. Jak mój mąż poukładał je w pudełka i wynosił do piwnicy to płakał.
Co robię jak nie mogę zasnąć ? Wyobrażam sobie, że
schodzę ze schodów. Krok po kroku. Podnoszę nogę, zginam
kolano, opuszczam niżej na schodek i na niej staję. To samo
robię z drugą nogą. Zawsze śnię o schodach na mojej klatce
schodowej. Jestem już na drugim piętrze. Gdy będę na parterze to zacznę wchodzić…
A że moje życie jest takie, jak innych ludzi… To w dużej
części zasługa wszystkich znajomych, jakich mam – lekarzy,
masażystów, rehabilitantów… dla których fakt, że ktoś ma
jakkolwiek popsute ciało, jest zjawiskiem najbardziej normalnym… I chciałam, aby inni ludzie tak właśnie mnie odbierali… abym najpierw była JA, a potem cała reszta… JA
bez wózka… albo daleko, daleko przed nim.
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Jędrzej Jaxa-Rożen
Szczerze mówiąc, nie sądzę żebym był typowym przypadkiem – ani życia, ani wypadku, ani powrotu do życia. Ale co tam,
najwyżej dowiecie się że wariaci też są na świecie 
Otóż podobno urodziłem się, a już z całą pewnością wychowałem na lotnisku. Od małego zostałem zainfekowany lataniem
i była to infekcja poważna – najlepszy dowód, że mimo wszystkich perypetii do dzisiaj mi nie przeszło. W dzieciństwie modelarstwo, w młodości spadochrony, później paralotnie – a wszystko
na tyle intensywne, że nie wiem jakim cudem zrobiłem maturę
i studia. Ale jednak zrobiłem, i w dodatku zamiast iść do pracy za
duże pieniądze idealistycznie zostałem na uczelni jako asystent.
I świat miał być piękny – doktorat z filozofii miał mnie uchronić
od losu prostego sportowca, kwitnąca kariera lotnicza miała mnie
uchronić od losu nieżyciowego naukowca, a pomiędzy nimi ja
sam miałem zostać pełnym i spełnionym człowiekiem.
Plan był piękny, ale wykonanie niestety gorsze. W pewien
majowy dzień 15 lat temu nie zachowałem wymarzonej równowagi i dałem się ponieść duszy radosnego narwańca. A bogowie
wiatru radosnych narwańców lubią, ale nie za długo. Tym razem
mieli dość i prasnęli nim o ziemię.
Co tu dużo gadać, głupio mi było. Jednym ruchem rozwaliłem sobie taką piękną konstrukcję – i to nie tylko sobie, bo
i żonie, i różnym innym ludziom którzy wiązali ze mną oczekiwania. Zaciąłem więc zęby żeby teraz zrobić ile się da i nie
dokładać im zmartwień, tylko jak najszybciej wrócić do życia.
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To się udało; równe pół roku po wypadku wytoczyłem się ze
szpitala jako głodny życia osobnik, świeżo zrehabilitowany ale
już potrafiący pokonywać krawężniki, czyli nadający się do samodzielnego życia.
Miałem w tym mnóstwo szczęścia, bo ominęły mnie typowe
ciosy jakie dopadają wielu połamańców. Dzielna żona nie poszła na
łatwiznę i zamiast szukać sobie nowego życia bez obciążeń, nie zostawiła mnie samego, a życzliwy szef instytutu powiedział że mam
spokojnie dochodzić do siebie, a praca na mnie poczeka. Zrządzeniem losu jako wykładowca mogłem bez kłopotu do tej pracy wrócić, bo gdybym był kierowcą ciężarówki czy górnikiem jak kolega
z pokoju, nie byłoby o tym mowy. A rodzina i praca to przecież filary spokojnego życia, więc ani przez chwilę nie dziwiłem się chłopakom którzy pozbawieni tego oparcia po wypadku nie potrafili pogodzić się z nieszczęściem. Sprawę ułatwiał też fakt że nie miałem
do kogo mieć żalu, bo połamałem się na własne życzenie – dlatego
żalu nie miałem i w depresję nie wpadłem.
Nie wykorzystanie tych szczęśliwych okoliczności byłoby
grzechem, zatem nie zgrzeszyłem. Szybko stanąłem na nogi (pardon, na kółka) i wkrótce jako instruktor Aktywnej Rehabilitacji
zacząłem spłacać długi, starając się stawiać na nogi kolejnych
świeżych pechowców.
Praca, rodzina, sens życia... po dwóch latach wszystko się poukładało i problemy codziennego żywota kulawego przestały być
problemami. Można było pomyśleć nad jakąś pasją.

Latanie nasuwało się samo, ale nie spieszyło mi się do tego.
Jeszcze w szpitalu wymyśliłem jak to technicznie zrobić, ale problem był gdzie indziej – skoro narozrabiałem, nie chciałem teraz
innych obciążać proszeniem o pomoc. Najwyżej przesiądę się na
kajak albo zacznę zbierać znaczki, trudno.
Bardzo szybko okazało się jednak, że zbyt mocno wrosłem
w powietrzny świat żeby mnie wypuścił. Tym razem sprawdzili
się koledzy piloci - tak jak ja nie chciałem ich prosić o pomoc, tak
oni obawiali się ją zaproponować i przez rok chodziliśmy wokół
siebie, obwąchując się nieufnie. A kiedy wyjaśniło się nieporozumienie, reszta nie trwała ani minuty - momentalnie popędziliśmy
na start i równo dwa lata po wypadku ponownie znalazłem się
w powietrzu.
Od tamtej pory spełniło się wiele cudów. Ja, inwalida na wózku,
w Alpach przeleciałem stukilometrową trasę, w Pirenejach latałem
z orłami, a w Andach wzbiłem się na niewiarygodne sześć tysięcy
metrów. Ja kaleka, który nie może na kilka metrów odjechać w łąkę
żeby nie zaplątać się w trawę, na paralotni mogę swobodnie przemierzać kilometry górskich grzbietów, na wyciągnięcie ręki mając
niedostępne śniegi i skały. Ja niemądry narwaniec nauczyłem się
latać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, do tego stopnia że wśród
zdrowych wygrałem swoje pierwsze zawody.
Nie twierdzę że to jest normalne czy łatwe. Sam w to kilka lat
temu nie wierzyłem, ale z faktami nie można się kłócić: ja naprawdę wróciłem w powietrze. To nie jest marzenie ściętej głowy czy
sen milionera, to wszystko prawda, która znalazła się w zasięgu
skromnego rencisty. Co prawda odrobinę szalonego – ale w końcu
ta iskierka szaleństwa potrafi być tym, co potrafi nadać codziennej egzystencji sens, przynieść satysfakcję i radość. Nie wolno jej
w sobie gasić, jeśli tylko można.
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Reaktywacja

„I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, godną olchą.
Nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. Nie urodziłem się z pazurami.
Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórą.”
Edward Stachura

Metodyka leczenia i usprawniania w naszym zakładzie
zawsze budziła wiele emocji i nadziei. Wynikało to z bardzo
wąskiej specjalizacji i założenia, że rehabilitacja funkcjonalna
(adaptacyjna) nie jest kresem możliwości poprawy
jakości życia osoby po złamaniu kręgosłupa powikłanym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wiemy, że o skuteczności
terapii decyduje nie tylko neuroprotekcja, ale też precyzyjne
rozpoznanie i uwarunkowania patofizjologiczne. To one
mówią, które z zabiegów na danym etapie neurorehabilitacji
powinny być stosowane. Wpływa na to również etiologia,
czego przejawem jest np. odmienne prowadzenie pacjentów
w chorobach systemowych rdzenia i po jego urazie. O tym,
że jest to problem interdyscyplinarny również wiadomo od
dziesiątków lat, dziś jedynie wiemy, o jakich specjalistów
ten zespół powinien się poszerzyć i jak na proponowane
leczenie reaguje rdzeń. To przekazywane doświadczenie jest
naszym największym atutem i większość z nas przyzna, że
nie zasługujemy na pomyślność losu, jeżeli nie będziemy
pamiętać o swoich nauczycielach i mistrzach.
Życie sprawia, że na naszej drodze spotykamy ludzi ,
którym zawdzięczamy nie tylko własny rozwój, ale możemy
również zmieniać świat - oczywiście na lepsze . Chciałbym
szczególnie podziękować tym, którzy wpłynęli na poglądy

i metodykę pracy w naszym Zakładzie. Na przestrzeni 20 lat
świadkami tych zmian było 32 fizjoterapeutów, 300 pacjentów i ich rodziny oraz trudna do określenia liczba słuchaczy i studentów. Opiece prof. G. Świderskiego zawdzięczamy
tak wiele, że nie sposób wymienić dziedziny, w których nas
wspiera, dzieli się doświadczeniem i wiedzą ukazując nam
znaczenie szczegółów, zarówno w terapii jak i w organizacji
opieki. Bezcenne są dla mnie wspólne wyjazdy na sympozja
i kongresy, i o czym może nie wiele osób wie, ponad 2000
cotygodniowych spotkań poświęconych bieżącej działalności Kliniki. Pani dr Krystynie Świderskiej pragnę podziękować za uwagi i zalecenia dotyczące kinezyterapii i opieki
związanej z poprawą trofiki tkanki porażonej oraz ukazanie
znaczenia diety u osób z porażeniami z dysfunkcją układu
trawiennego. Jestem bardzo wdzięczny Państwu Czesławie
i Adamowi Piotrowiczom, dzięki którym miałem możliwość
poznania systematyki ćwiczeń prowadzonych w moskiewskim Centrum Rehabilitacji Leczniczej, opracowanej przez
prof. Walentego Dikula, a Piotrowi Piotrowiczowi za wsparcie
w początkach naszej działalności. Chciałbym wspomnieć też
o Gao Jen Feng krzewiącej w Polsce chińską kulturę fizyczną,
której zawdzięczam poznanie poglądów na porażenia w tradycyjnej medycynie wschodniej. Vittorio Calogero za naukę
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refleksoterapii i technik shiatsu wywodzących się z Japonii.
Stefanowi Butteweg za możliwość uczestniczenia w zajęciach
z technik relaksacyjnych mięśni i Joint Release. Krzysztofowi Białasowi za pomoc organizacyjną i tłumaczenie kursów
z Osteopatii Funkcjonalnej prowadzonych przez Hansa de
Jonga i Friedhelma Beckera. Prezesowi Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Jarosławowi Jasiędze za możliwość
uczestniczenia w kursach i spotkaniach doskonalących np.
poświęconych stabilizacji funkcjonalnej kręgosłupa Thomasa Hermana. Doktorowi A. Jurczence za podzielenie się
doświadczeniem w zakresie metodyki pracy w zaburzeniach
funkcjonowania tkanek miękkich i w prowadzeniu kinezyterapii w wadach postawy. Lekarzom Kliniki Neurochirurgii
AM we Wrocławiu dr med. : Pawłowi Tabakowowi, Marcinowi Czyżowi i Dariuszowi Szarkowi za konsultacje, wykłady
i cenne uwagi o diagnostyce i rzetelności badań naukowych.
Mieliśmy też zaszczyt wysłuchania wykładów prowadzonych
przez wybitnych znawców zarówno neuro- i spondylochirurgii, między innymi prof. Stefana Malawskiego, pioniera chirurgii kręgosłupa, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat znaczenia wczesnej interwencji chirurgicznej.
Doktorowi Tomaszowi Boratyńskiemu z Politechniki wrocławskiej zawdzięczamy opracowanie i wykonanie platformy
do korekty postawy ciała i treningu wibracyjnego niskich
częstotliwości a Łukaszowi Szczęsnemu cierpliwą realizację
naszego projektu Uniwersalnego Pionizatora Usprawniania
Ruchowego, dedykowanego osobom z para- i tetraplegią.
Nie potrafię wymienić wszystkich uczestników spotkań
i wykładowców, których mieliśmy zaszczyt gościć i słuchać,
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jednak wszystkim pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za
wsparcie naszej działalności i rozwój naszych poglądów na
przestrzeni 20 lat.
		
		

Kierownik Zakładu Neurorehabilitacji Akson
mgr Stefan Okurowski

Odbudowa

„...dom jest tam, gdzie są LUDZIE”

Budynek zmienił się kiedy dzięki sponsorom przebudowaliśmy pierwsze piętro. Otwarcia dokonali pani Barbara Falkiewicz, ówczesny prezes Stowarzyszenia Irena Faron
oraz prof. Gerwazy Świderski. Za kadencji kolejnego prezesa
Wacława Szmigla ruszyły pierwsze prace remontowe zainicjowane przez Stowarzyszenie – wymiana poszycia części
dachu i późniejsze jego ocieplenie, remont sali wykładowej, malowanie frontu budynku i bardzo ważna akcja – dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w całym
obiekcie. Kotłownię gazową zainstalowano wcześniej z pomocą funduszy ochrony środowiska i jak większość prac,
wsparto również finansami Aksonu. Wymiana okien, tak
jak dbałość o wszelkie ciepło w naszej siedzibie, zawsze leżały na sercu dr Krystynie Świderskiej. Osobiście inicjowała
i nadzorowała te prace. Największe zmiany zaszły w okresie
ostatnich pięciu lat, może dlatego, że są najbardziej spektakularne, bo też dotyczą ocieplenia i remontu elewacji oraz
przebudowy parkingów. Wraz z XXI wiekiem zawitała do
nas cywilizacja. Mogliśmy realizować programy edukacyjno-profilaktyczne i w pełni wykorzystywać odnowioną infrastrukturę. Ostatnie udane lata naszej działalności to bez wątpienia zasługa Zarządu Stowarzyszenia: mgr inż. Andrzeja
Kobusińskiego, mgr Diany Bulandy, dr Krystyny Świderskiej.

Jak zawsze o sukcesie zadecydowały charakter i kompetencja, mądrość życiowa i oddanie. Dzisiaj całą swoją energię
możemy poświęcić temu do czego zostaliśmy powołani –
niesieniu pomocy osobom po urazie rdzenia kręgowego ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji porażonych. Nasze
kolejne, planowane projekty dotyczą doskonalenia metodyki, poprawy diagnostyki i dalszych zmian w otoczeniu
naszej siedziby. Z perspektywy lat mogę tylko powiedzieć,
że „...ludzi dobrej woli jest więcej” i dzięki nim możemy patrzeć jaśniej w przyszłość.
		
		

Kierownik Zakładu Neurorehabilitacji Akson
mgr Stefan Okurowski
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Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” jest organizacją non-profit,
wpisaną od 2004 roku na Krajową Listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom po urazie rdzenia kręgowego, dotkniętym paraliżem
kończyn - najczęściej w wyniku wypadków drogowych lub związanych z uprawianiem sportu.
Nasze stowarzyszenie działa pod patronatem Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa, której prezydentem
jest prof. Gerwazy Świderski, wybitny specjalista w zakresie chorób kręgosłupa.
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