
Dobry duch na rikszy
Zbigniew Czarnecki, Mazowieckie to i owo

Lead-Wielu mieszkafc6w L-egionowa dziwi zapewne widok pfizdu jakby zywcem
przeniesionego z film6w o Dalekim Wschodzie. Konstruktorem i wykonawc4 rit<sz jest T2Jetni
mieszkaniec Legionowa, na co dzief emeryt. Sam nie najlepszego zirowia pedaluje zawzigcie
ulicami naszego miastE dowoiqc chorych i potrzebujqcych to io lekarza, to do apteki, to dourzedu...

Dziei jakhaZdy Wczesna pobudka, toaleta, jniadarfe, spojfl enie w notes. I wszystko jasne.
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a'obnv;szczuplj. ma dwa kursy. Na dziewiqt4 wiezie do
reKarza panrq Janirrq. Odbiol godzine pdjniej. \asrqpn\ pacienr ma rehabiliracjq w pr,,Jchodni na
Piaskach. Dowd/ na .lJ, odLidr ololo 16.
Pan Zdzislaw.idzie pod wiatq, kt6rE nazJ,nva zajezdniE. Ma tam tzy pojazdy. Wszystkie na pedaly,
wszystkie zrobione samodzielnie. Wozi nimi schorowatych, samotnycfr hdzl. NajczqScie; na wizyty
do lekarza, na zabiegi .ehabilitacyjne, do bant<u po emeryuiy, z r""dL" d" ZAS df i"regl urzqau, "
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d.*l: zakupy. Niekiedy bawi siq w przewodnika turysrycznego i pokazuje

podopteczn),m ndj( iekawsze zak4rk i Legionoh d.
Robi to za darmo, a czasami doplaca z wlasnej skollmej, emeryckiej kieszeni.

Pojazd z OC

Pierwsza riksza, pr.zeznarzona dla najlzejszych pacjent6w powstala na bazie w6zka inwalidzkiego.
Drug4 wozi osoby o wadze od B0 do 100 ks.
Z trzeciej korzy$a1E podopieczni naprar,rdJpokaznlch gabarydw. Na siedzentu oprocz pasazera
mrescl sre wozek uwatidzki. Fotel rikszy pochodzi ze starego autobust i ma szeroiodi 1im.
- Trudno-jq op.anowat m6wi pan Zdzislaw. Zanim ciqZk4"i malo zwrotnq autobusow4 iiksz4
wJ,jech€l na ulice. rnusidl dlugo du iczlc na pooworzu.
pomystow na konsrrukcje pojazddw szukal na ulicy, w ksiqZkach i relewizji, Naoglqdal siq {ilm6w o
Dalekun Wschodzie, w kt6rych sceny z_r.iksz4 s4 powszedniosct4. Zr"ryg;o*"i, buao*y baldachimu(,jak wiatr zawieje, ro moie przewr6cii,J i z napqdu motoro*"go 1,,-uri klopo,y 
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kolanowJ,mi. a Lekarz po\^ iedzia l. Ze na ro nallepsze ;esr peda loi anie, ,1.
Zastanawial sie nad umiejscowieniem napedu przed foteiem pasazera, ile wybralnapqd tylni.
- Zdecydowolem siq na pchanie, bo nie chcq siq w konia bawi6 wyii6nia. "

Yszystkie 
riksze sA oznakowane nalepk4 przewozu niepelnosprawnych. Wykupil tez dla nich OC, a

lakze.
- Wszlo tanio.lylko 72 z+ rocznie zawszystkje dodaie.

Drewno dla potrzebujqcych

?I19:l? 01".i ,t,slaw r4mowdl siq obrcibkq skLau aniem. prdcowdl w ijrm fachu do czasu, a2
opueK u(zhodz mu wzrok. potem wvuczylsiq slusarsrrra. hldrautiki i paru inn)ch specjalno6Li.
Harowal ciezko, zmienil osiem zaklad6w.
W rokuf990 przlznano mu rente. Zaraz potem zostal filantropem.
- Musia+em znaleii jakiei zajgcie. poszedlem do pCK i powiedzialem, ie chcl pomagaa ludziom. _ No,:.nt:!!or.!.o\oSo zgodzili siq i wpisali mnie na liste ochotnik6, _ opowii iu.
ula PLI( rob rozne rzeczy, ale przede wszystkim dostarczal potzebujqcym drewno na opal.
Wlnajdowal budlnki do rozbi6rki, szukal chqtnych do oddanii dr"rvnu )u au.-o, a kiedylu2 znalaztr
material, zwoz1l go na swoje podw6rze. Ci4l i r4bal na drobne kawalki, Zeby mieicily slq io piec6w.
Potem rozwozil qcznJan w6zkiem. cdy towaru bylo wiqcej, przyczepi;l w;;tdo roweru. Jerdzil
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ghwnie do Legionowa, ale Inial tei odbiorc6w w JabloDrie i Chotomowie.
Adresy potzebuj4cych zdobJ 'val sam, dostawal od ludzi i PCK. Dzialal tak ponad 25 lat. w tlm
czasie dostarczal opal do ponad 60 dom6w Jedflego rcku pracy bylo rnniej, dmgiego wiQcej. Podczas

kt6rej6 z cieikich zim mial pod opiekq 23 piece.

Byl Swiadkiem r62nych historii. wiedzial o ludziach nie odbieranych ze szpitali bo podobno nie bylo
warunl<6w do tzlmania ich w domu. Widzial chorych calkiem opuszczonych, pozostawio4ych na

pastwe losu.
- Nieraz czlowiekowi lrj w oczach siq krqcily, 2e tak moina ludzi troktowad. Byly przypadki calkiem

makabryczne. To material na ksiqikq.
Nie moze aozumiet jak to jest, ie w naszej wieze duzo gada siq o pomocy irlnlan, ale malo sie robi.
- Co z tego, 2e papiez nawoluje do okazywania milosiedzia, je4li go nie sluchamy. wQkszy nacisk na

dobre uczynki kladq luteranie, iydzi i muzulncnie - podkreSla.

Kiedyg po mszy zobaczyl pod koSciolem niepelnosprawn4 kobietQ, lfi6ra niepewnie rozglqdala siQ

wok6l. ?rosi] kierowc6w z \alpasionych tur, Zeby podwieZli jq do domu, a oni bez slowa wsiadali do

auta r gazu.
- Znieczulica, 2e w glowie siQ nie mieici. Te czasy ludzi popsuly, za komuny bardziej sobie pomagalL

Teraz czQsto jest tak ie jak kto( siQ majqtku dorobil, to jui dawnych znajomych nie poznoie. Bo
proszq pana bieda ludzi jednoczy, a przepych odpycha. Wiem, co m6wiQ. Pochodze z Ostasze\,la-

W+usek, wsi pod Nasielskiem i pamiQtam, jak w razie biedy ludzie sobie pom.rgali m6wr z
przeJeclem.

Byle nie pod g6rkq

Czasami zaluje, ie za p6ino wzi4l siQ za tq robotq. Na pomysl z riksz4 wpadl cztery lata temu, a

pierwszy kurs z pasazerem zaliczyl w lipcu 2013 roku. Od tego czasu zajmowal siQ ponad

dwudziestoma osobami. W tj,m roku ma o6mioro podopiecznych.
Zeby sie nie ,,zarz[46", robi mjwyiej trzy kursy dziennie. Najdluzsza trasa liczy 7,5 km w obie
strony. Tak opracowal plan, by unikaijazdy pod g6ra. NajciQzej jest na przejeZdzie kolejow5.m przy
Kwiatowej, przez kt6ry przewala siq masa pociEg6w. Czasami tzeba czekaa na otwarcie szlabanu
prawie godzinq.
PoczEtkowo liczyl wyjazdy, teraz dal sobie z t5,m spok6j. Jako czlonek Senioralnego Kola
wolontariuszy w Legionowie wlTelnia specjalne karty, gdzie wpisuje daty godziny i trasq przejazdu.
Pan Zdzislaw kursuje zazwyczaj za dnia. Dwa razy doszlo do ,,sSnuacji nadzwyczajnej", gdy musial
jechai po ciemku. Kiedyg w trakcie kursu zlapal ,,kapcia", ale sie z tlm uporal.
W dnieine zimowe dni riksze stojEw garaZu; wyci4ga je, gdy drogi s4 suche.
- Atokw og6le m mam szczqicie, bo nigdy nie dopadl mnie deszcz - m6wi zadowolony.

Okryjq sig szczelnie kocem

Jadwiga Frankowska zachorowala okolo 30lat temu. W poniedzialki 6rody i pi4tkijetdzi karetk4 na

dializy do szpitala na Szaser6w w Warszawie, trzy lata temu pzeszla amputacjq lewej nogi.
Mieszka samotnie w blok[ ptz y Norwida.
o dzialalnoaci pana Zdzislawa dowiedziala siQ od kierowniczki Domu DzieDnego Pobltu, w kt6rlm
jada obiady. Informacje zaDotowala w pamieci ale nie skozystala z niej do czasu gdy pan Zdzislaw
zaczepilj4 na stol6wce. Przedstawil sie, powiedzial, ie jest wolontariuszem i Zejezeli zechce, bedzie
jE wozilpo Legionowie w ramach rekreacji lub w innych celach.
- Pochodzq ze wsi, gdzie od malego wpajano mL 2e trzeba zwracat uwagq na to, co m6wiq ludzie.
Ba+am siQ tego, jak inni przyjmq moje przejaZdiki rikszq, Mote bedq siQ imia6, moie obgodywat,
moie bedq siQ zo mnq oglqdat i \aytykat palcdmi - m6wi pani Jadwiga. - D+ugo zastono\ria+am siQ

nod propozycjq pana Zdzislawa, ale w koficu po rozmowach ze znajomymi i z siostrq podjqlam
decyzjq. Odwazylam siQ i nie za+uje. Co prawda, podczas pier\rszych jozd staralam si? nie patrzea



Iudziom w oczy, a prawdQ m6wiqc w og6le nie podnosilam glowy, ale pov'/oli os\',)oi+am si? z nowq
sytuacjq. Teraz jak ktoi siQ do mnie u;miecha, uimiecham siq do niego, gdy znajomy pomacha rqkq,
odmachujq, a jeili ktoi potzy na mnie zdziwieniem, nie przejmujQ siQ tym, Ciekawe,2e doroili dziwiq
si? bardziej nii dzieci .

- Gdy przyszla choroba i utrata nogi, przestalam oglqdae miasto, Tymczasem Legionovlo sie
rc.tzrastalo. Bylam ciekaiia zmian, )dQc pan Zdzislaw zaczql organizowae mi Wcieczki. objechalam z
nim wiQkszq czQit miasta, przypomnia+am sobie wiele miejsc, a niekt6re nowoSci bardzo mnie
zacieka,ru. Zresztq, nie poprzestajemy na wycieczkach. Pan Zdzislaw wozi mnie do ptzychodni,
ostatnio pojechali'my na wigilie do sp6ldzielni mieszkaniowej , bywam z nim w koiciele,
zawqdrowali4my do Parku Seniora pod 42niq, gdzie nawdychalam siejodu - kont,'nuuje.
- Ostro krQci, szybko jsidzi, czasem mom obqw 2e zlecQ z fotela Snieie sie, - A przy tym du1o i
ciekawie m6\ri. LubiQ pana Zdzislawa, a on chybq mnie. Po kaidej wycieczce serdecznie siq

wqciskamy. Jeieli to bQdzie mozliwe, to przy dobrej pogodzie i zimq chQtnie bym jeidzila. okryjq sig
szczelnie kocem i bQdzie dobrze - rczmarza siQ pani Jadwiga.

I-agodny obrofca i &ycieczka pod mural

Ryszard Napi6rkowsk\ lat 7Bi - Zdzis+awa znam okolo szeiciu lat. Kiedyi wieczorem v'/racalem ze

sklepu, gdy podszed+ jakii czlo\,liek i powiedzial, 2e moie mi pomagat. Najpierw chcialem go
popqdzit, bo nie ufam obcym, ale uparl siq, ie odprowadzi mnie do do domu, Po drodze trochQ

rozmowialiimy i tak od slo\aa do slowa wygadalem sie, 2e potzeba mi troche drewna. Dostarczyl je,
potem zalatwil wqgiel, a dwa lata temu zaczq+ mnie wozi[ - wspomir.a. - I tak jest do dzi4. PrzyjeZdia,
gdy zadzwoniq, ie muszq do sl,Jepu, do kt6rego mam ze dwo kilometry. Co dwa miesiqce zabiera mnie
do lekarza, czasami \'rypadnq inne Wjazdy.
- To jest po prostu czlowiek bardzo religijny i wierzy, ie tak fiagnie powinien postQpowai - dodaje.
Ryszard Napi6rkowski mieszka samotnie w domu jednorodzinn;.m. Czas wohy spgdza na czytaniu
ksiEzek. Zgromadzil tzy tysi4ce pozycji. Ostatnio czlta historie l-okietka.
- Mial 150 cm wzrostu i nienqwidzi+ Czech6w, bo Polsce IGaMw zdbrdli - wyjaSnia. Kontakty
towaEyskie utlz]'muje jed]'rlie z panem Zdzjslawem, Kiedyd odwiedzala go pani z opieki spolecznej,
ale przestala, bo boi sie jego ps6w. Pan Ryszard ma dwa kundelki; maly mieszka w domu, duiy na
podw6rzu.
- Ten wiqkszy jest moim obrof'cq, a oba sqlagodnie twierdzi,
Janine SosnowskE pan Zdzislaw w)?atrzf w ko6ciele. Po rnszy podszedl porozmawial,
zaproponowal podw6zkq na rehabilitacjQ i zostawil numer telefonu. Oddzwonila kilka dni p6iniej.
Z jego uslug korzysrala przez kilka tygodni.
- Fajnie spotkat takiego czlowieka. Nie do66, i.e codziennie wozil mnie na rehabilitacjq, to jeszcze

zorganizowal WcieczkQ pod nasz legionowski mural, gdzie obejrzalam slynne groffiti opowiala.
Pan Wasile\^/ski jest przekonany, 2e czq5i os6b, kt6ryn proponowal swe uslugi, widzialo w nim
nacngacza.
- Niekt6rzy przyjmujq pomoc od rozu, innych trzeba przel,onywa6. Czg66 wstydzi siq choroby, kolejni
unoszq siQ ambicjq i nie chcq kovystat z - jak uwazajq - +aski. Rilka os6b chyba podejrzewalo mnie
o zle zamiory, nie mogqc pojqe, 2e chcq je wozit za darmo. Moie dlatego, 2e nie wyglqdam na
inteligenta w bialych rykawiczkach amieje sie. - Ale trzeba tei po\\tiedzie6, 2e starsi ludzie niechqtnie
przyjmujq pomoc. Czasem trzeba ich bardzo przekonywaf,2e \'rctrto to zrobit.

Dlplom pod szklem

- PaDie Zdzislawie. Ptz ecieZ moZe Pan sobie spedzaa czas w domu, chodzii wok6l obej6cia, co5

naprawii, udoskonalia. Po co Panu to wszystko? - pltamy naszego rozm6wcQ.
- Nie mogq sie nadziwit, gdy patrzQ, jak inni emeryci i renc6ci siedzq przed telet,'izorem i czekajq ai
lmiert po nich przyjdzie. Jak moina tak iyt - \rsta6, zje4i, tele\iizot) sponie, pobudka i takw Mlko.
PrzecieZ to v'/egetacja, nie Zycie. Trzeba co4 dawai innym, a ja wole pomagat nii czeka6 no pomoc.



Przeciei los tych chorych nie jest wesob. Wedzq, 2e ich Zycie moie skortczyt w kaidej chvlili, czasem
czujq, ie nie sq nikomu potrzebni i cho.by dlatego trzeba ich Wrv/ai na ze\,rnqtrz, pokazai, ie ktoi siq
nimi interesuje. ProszQ pana, w Legionowie mamy kilka tysiqcy emeryt6\ w tym wielu samotnych i
chorych. My'li pan, ie larwo im 2y6? - odpowiada.
Dzialalnoit Zdzislawa Wasilewskiego docenily Caritas, PCK i pomoc spoleczna. Dostal od tych
instltucji oficjalne podziqkowania.
Z kolei wladze miasta uroczy6cie wreczyly mu d]?lom ,,oprawiony w ramki i pod szklem,, oraz medal.
- W ratuszu byla \\ttedy larya ludzi, Patrzyli na mnie, a ja czulem sie glupio - wspomiDa.
Nie wie, jak dhgo jeszcze bqdzie wozi6. Wszystko zaleiy od zdrowia,
- Per,/no przestane, je<li nasilq sie Mopoq, z koianem- m6wi. -TrochQmi smutno, gdy zastanawiam
siQ, co vttedy stanie sig z rikszami. Jak umrQ, to pev/no przepadnq, a m6glby by6 z nich poiytek


