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Szlachetne zdrowie, 
Nikt si´ nie dowie, 
Jako smakujesz
A˝ si´ zepsujesz. 
/Jan Kochanowski – Fraszki/

Przyszed∏ zatem czas, gdy przytoczony wy˝ej fragment fraszki Jana Kochanowskiego uÊwia-
domi∏ i mnie i moim Przyjacio∏om (tak! PRZYJACIO¸OM „od serca”), ˝e staliÊmy si´ ˝ywym
przyk∏adem trafnej myÊli poety. 

ZaczynaliÊmy wszyscy mniej wi´cej podobnie: tu zak∏u∏o, tam zapiek∏o, ówdzie ∏upn´∏o,
jeszcze gdzie indziej Êci´∏o nagle z nóg. Wszystko to razem obudzi∏o poczàtkowo zdziwienie:
ja? Ja zachorowa∏am (em) – mówiàc potocznie – „na serce”?! Potem refleksje, obawy: jak da-
lej ˝yç? co robiç? Poczucie osamotnienia, bezsi∏y, zwàtpienia, a w koƒcu wniosek: do niczego
si´ ju˝ nie nadaj´. Z tego te˝ powodu, gdy w czasie kolejnej wizyty u pani dr Alicji Pietruszka-
-Zasadny zapowiedzia∏a mi Ona ∏agodnie lecz stanowczo, ˝e ma si´ stawiç na za∏o˝ycielskim
zebraniu Klubu Metalowych Serc, ogarn´∏o mnie niebotyczne zdumienie i coÊ w rodzaju pew-
nej obawy. Odczucia te sformu∏owa∏am doÊç lapidarnie – Pani Doktor, nic po mnie w Klubie,
ja si´ ju˝ do niczego nie nadaj´, na nic nikomu nie przydam si´ zaÊ „stanowisko” figurantki
jest sprzeczne z mojà naturà. Odpowiedê brzmia∏a równie˝ krótko: przyda si´ pani i prosz´
w dniu takim to, a takim o godz. 17-tej przyjÊç na spotkanie w Izbie Lekarskiej w Rynku. 

Z naszà Panià Doktor – jak mawiali staro˝ytni Rzymianie – non est disputandum. Mi∏e obej-
Êcie, lekki uÊmiech, badawcze spojrzenie i proÊba – nakaz. Po prostu nie ma dyskusji. 

Wybra∏am si´ zatem pos∏usznie na spotkanie. Zebra∏a si´ spora grupa (trzydzieÊci kilka
osób) „sercowców”. Z doÊç t´gimi minami opowiedzieliÊmy o swoich „osiàgni´ciach chorobo-
wych”. Pani Doktor natomiast objaÊni∏a cel zorganizowania si´ w jednà „paczk´” ludzi z po-
dobnymi problemami zdrowotnymi. 

I choç pod balkonem nikt nikomu nie huknà∏ puzonem tak to w∏aÊnie si´ zacz´∏o. Sprawy
organizacyjne jak wybór samorzàdu, prezesa itp. pomijam, bo zawarte sà w dokumentach. Po-
czàtki by∏y trudne, b∏àkaliÊmy si´ po ró˝nych, udost´pnionych z dobrego serca salach i salkach,
i nigdy nie by∏o wiadomo, gdzie odb´dzie si´ kolejne spotkanie. Ale rozsy∏ane „wici” skutko-
wa∏y zawsze dobrà frekwencjà. 

Powoli rodzi∏y si´ coraz bli˝sze kontakty mi´dzy ludêmi, zacz´∏y si´ spotkania okolicznoÊciowe,
jak Êwiàteczne „op∏atki”, wyk∏ady lekarzy specjalistów naszych i zaproszonych, nast´pnie pierwsza
pielgrzymka na Kalwari´ Pac∏awskà, po czym pierwsze ognisko nad Wiarem. Na ten wieczór dosta-
liÊmy dyspens´ na pieczone kie∏baski z pe∏nà zawartoÊcià cholesterolu. W koƒcu ognisko bez kie∏-
basek? Mowy nie ma. Nie by∏o – o ile mi wiadomo – osoby, która by z dyspensy nie skorzysta∏a.

Nasz Klub
Moje wspomnienia i refleksje



Od tego zacz´liÊmy wyprawy w okolice PrzemyÊla. Póêniej – zgodnie z przys∏owiem, 
˝e apetyt roÊnie w miar´ jedzenia – rozpocz´liÊmy dalsze woja˝e: ¸aƒcut, Kalwaria 
Zebrzydowska, Wadowice, Ludêmierz, oczywiÊcie Kraków, „po drodze” Zakopane 
z Guba∏ówkà i pi´knym koÊcio∏em na Krzeptówkach, wybudowanym przez Górali jako wotum
za cudowne ocalenie naszego Ojca Êw. Jana Paw∏a II – PIELGRZYMA NIESTRUDZONEGO! 

By∏ te˝ Licheƒ, który zaliczyli m∏odsi i silniejsi – mnie zabrak∏o na to si∏. OczywiÊcie 
Cz´stochowa i to dwukrotnie, pi´kny renesansowy ZamoÊç, wreszcie ostatnio Góry Âwi´tokrzy-
skie ze Êw. Krzy˝em i jaskinià RAJ – na szcz´Êcie na razie ziemski. S∏owem: 
„w Polsk´ idziemy drodzy Panowie, w Polsk´ idziemy”. 

Trudno uwierzyç, ˝e wszystkie te imprezy organizowali – i to jak! – ludzie chorzy – klubo-
wicze i ró˝ne „przeszczepki” – jak ich pieszczotliwie zwiemy – by passy, zastawki 
i ca∏y, doborowy zestaw ró˝norakich przypad∏oÊci. I znowu pomijam nazwiska, gdy˝ zaj´∏o by
to pó∏ ksià˝ki.

Ja, tylko skromna „rozruszniczka” niekiedy rozmigotana, nie mog´ pochwaliç si´ wi´kszy-
mi zas∏ugami, o ma∏ych mówiç nie uchodzi. Najm∏odszà seniorkà mianowa∏ mnie elegancko
jeden z panów – cz∏onek Zarzàdu. S∏owo seniorka z dodatkiem NAJM¸ODSZA brzmi ∏adnie,
zatem przyj´∏am to z wdzi´cznym sercem, lat nie podam. Paniom lat si´ nie liczy, chyba, ˝e
stukn´∏a im „setka”, a mnie do tego jeszcze daleko i – jak sàdz´ – pr´dzej stuknie mnie co in-
nego, ni˝ wzmiankowana „setka”. 

Wst´pujàc do Klubu (przekszta∏canego obecnie w Stowarzyszenie) nie zdawa∏am sobie
sprawy, jak pozytywny wp∏yw na ˝ycie chorego mo˝e wywrzeç taka wspólnota. Ile zawià˝e 
si´ niek∏amanych przyjaêni, ile pomocy Êwiadczà sobie ludzie wzajemnie – nie mówiàc ju˝ 
o lekarzach, bo o tym wszyscy wiemy. Ile znaczà godziny sp´dzone w razie kryzysu przy 
kole˝ance – doÊwiadczy∏am sama. Ile znaczà odwiedziny w szpitalu, w którym przy pogorsze-
niu samopoczucia zerka si´ skrycie, czy aby gdzieÊ w pobli˝u nie czai si´ dama 
z kosà ∏akoma kàska. 

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego choç bez szpady jak w „Trzech muszkieterach”. Trze-
ba kogoÊ dowieêç na zebranie? No problem – jak si´ obecnie w zanglizowanym Êwiecie ma-
wia. Do Krosna pojechaç na kontrol´ rozrusznika? Co za k∏opot? Jedziemy i basta. Rol´ prze-
woêników pe∏nià posiadacze samochodów BEZINTERESOWNIE, co dla Nich jest oczywiste
a dla pasa˝erów mniej. Ci samochodziarze sami sà niekoniecznie krzepkiego zdrowia. MyÊl´,
˝e nie wymaga to komentarzy. Pomoc w pilnym uzyskaniu leku? Prosz´ bardzo. 

Poza tym mo˝na spotkaç si´, pogaw´dziç, poÊmiaç si´, potaƒczyç na imprezach. MO˚NA
ZAPOMNIEå o chorobie i dniach odmierzanych pigu∏kami. GoÊcie z zewnàtrz twierdzà, ˝e gdy-
by nie byli naocznymi Êwiadkami nie uwierzyliby, ˝e znajdujà si´ wÊród ludzi chorych. 

I jeszcze jedno. Nie ma takiej chwili, w której nie mo˝na by w razie jakiegoÊ kryzysu zate-
lefonowaç do prowadzàcego lekarza, piel´gniarek, w koƒcu do kolegów. Sà niezawodni. Po-
gotowie, „erka” to nie to samo. W razie „tàpni´cia” chorym na serca potrzeba ciep∏a, wspó∏-
czucia, zrozumienia i pokrzepienia. 

OsobiÊcie doÊwiadczy∏am tego w styczniu bie˝àcego roku. Okaza∏o si´ na wizycie w KroÊnie,
˝e konieczna jest natychmiastowa wymiana rozrusznika i musz´ zostaç w szpitalu bez przys∏o-
wiowej szczoteczki do z´bów. Do Krosna przywióz∏ mnie kolega, którego ˝ona równie˝ poru-
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szana jest – nomen omen – rozrusznikiem. By∏am w tak z∏ym stanie, ˝e pragn´∏am tylko, by
wszyscy dali mi Êwi´ty spokój. Jednak „przewoênik” wraz z ˝onà tak mnie „gn´bili” telefonicz-
nie, ˝e postanowi∏am zebraç resztki si∏ i pojechaç na „przeglàd techniczny” do naszego wspa-
nia∏ego lekarza – ordynatora Oddzia∏u Kardiologii w KroÊnie dr. Antoniego Walciszka. Zdà˝y-
∏am w ostatniej chwili. Tego samego dnia ca∏y Klub wiedzia∏, co si´ zdarzy∏o. Telefony, sms-y,
jakieÊ soczki, herbatniczki dostarczone od razu przed odjazdem moich wybawców do Przemy-
Êla. Nadal nie wymieniam nazwisk wierna zasadzie przyj´tej w tym artykuliku. Ale wszyscy
wiedzà o kogo chodzi. Odezwa∏a si´ równie˝ do mnie MOJA Pani Doktor Alicja. 

Najbardziej wzruszy∏a mnie wizyta nieznajomej pani, która „przelecia∏a” ca∏y oddzia∏ szu-
kajàc delikwentki z PrzemyÊla, której na oczy w ˝yciu nie widzia∏a. Pani ta – krewna naszej klu-
bowej kole˝anki, mieszkanka Krosna – dosta∏a polecenie sprawdzenia naocznego, czy czegoÊ
mi nie trzeba i co w∏aÊciwie si´ ze mnà dzieje. Odnalaz∏a mnie tu˝ po przywiezieniu z Sali ope-
racyjnej, gdy le˝a∏am plackiem nieruchomo, z „ceg∏à” na nowym rozruszniku. Roznoszono
obiad. Bez s∏owa podÊcieli∏a „podbródek” i nakarmi∏a zupà. Obs∏uga by∏a fachowa, ka˝da kro-
pla zupy trafi∏a do mojego brzucha! Ale czy to w zasadzie przypadkowe spotkanie nie by∏o na
wag´ z∏ota? Bez wàtpienia by∏o. 

Dlatego tak drobiazgowo je opisa∏am, aby odzwierciedli∏y odczucia – w tym przypadku moje. 
Przeglàdam czasem siedzàc w domu w razie jakiegoÊ „tàpni´cia” mnóstwo fotografii 

z wycieczek. Odp∏ywajà smutne myÊli, zmniejsza si´ gorycz pigu∏ek, wracajà niezapomniane
wspomnienia. 

Jak˝e dobrze to wszystko wiedzia∏a, wyczu∏a i przewidzia∏a wiedziona intuicjà Za∏o˝ycielka
Klubu Pani dr Alicja Pietruszka-Zasadny. 

Klub jest wspania∏y. 
Janina KuÊ
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Janina Kus zwiedzajàca w 2000r. Instytut Kardiochirurgii im. Jana Paw∏a II w Krakowie.
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Zacz´∏o si´ ca∏kiem zwyczaj-
nie: prowadzi∏em w∏asnà firm´
– niewyleczona grypa, powik∏a-
nia, d∏ugie leczenie, w koƒcu 
zapalenie mi´Ênia sercowego.
Kilka miesi´cy leczy∏em si´
w Pruchniku i Jaros∏awiu – bez
rezultatu. W koƒcu wizyta
w Krakowie, w Poradni Kardio-
chirurgicznej i diagnoza: mo˝e
mnie uratowaç tylko przeszczep
serca (by∏o to w lecie 1996 ro-
ku). Od tej chwili zaczà∏ si´ wy-
Êcig z czasem: mój organizm
stawa∏ si´ coraz s∏abszy, du˝à

przeszkodà by∏a rzadka grupa krwi, du˝a kolejka czekajàcych na przeszczep. 
Pierwszy raz na przeszczep pojecha∏em 23 grudnia 1996 r. – niestety serce nie dotar∏o

do Krakowa. W styczniu 1997 roku znalaz∏em si´ w szpitalu w Jaros∏awiu, gdzie oczekiwa-
∏em nadal. By∏em coraz s∏abszy – zapalenie p∏uc, op∏ucnej, nawali∏y nerki, wàtroba, ˝o∏à-
dek. Przy ˝yciu trzyma∏y mnie tylko soki, owoce i ogromna wola ˝ycia. Chcia∏em ˝yç dla cór-
ki, ˝ony. Razem ze mnà t´ walk´ prowadzili lekarze ze szpitala, ˝ona, rodzina. 

Druga szansa pojawi∏a si´ na poczàtku marca, niestety mój organizm nie kwalifikowa∏ si´
do operacji. 

Mówi si´ „do trzech razy sztuka”, i ten trzeci raz by∏ dla mnie szcz´Êliwy. 27 marca tele-
fon z Krakowa, badania, lot helikopterem, i w nocy z Wielkiego Czwartku na Piàtek otrzy-
ma∏em wielki dar: nowe serce. Operacja pod kierunkiem doktora Garlickiego trwa∏a 8 go-
dzin. Obudzi∏em si´ z respiratorem, ale nic nie bola∏o, mog∏em oddychaç i le˝a∏em! Przez
ostatnie pó∏ roku mog∏em tylko siedzieç (w szpitalu na intensywnej terapii mia∏em fotel, na
którym sp´dza∏em ca∏e dnie i noce). 

Rekonwalescencja trwa∏a d∏ugo – moje serce przed przeszczepem mia∏o tylko 8% wydolno-
Êci, organizm by∏ wycieƒczony, nerki nie chcia∏y podjàç pracy. Ale ja tak bardzo chcia∏em ˝yç
i uda∏o si´! Wreszcie w maju po pó∏ roku nieobecnoÊci wróci∏em do domu. Pozosta∏ jednak
ogromny problem emocjonalny. Jak to b´dzie z tym nowym sercem. Mnóstwo przygniatajàcych
myÊli. Poradzi∏em sobie i z tymi wàtpliwoÊciami. Z nowym sercem ˝yj´ ju˝ prawie 10 lat. 

Si´gnà∏em 
po laur olimpijski

Janusz Macierzanka na olimpiadzie w Niemczech ludzi po przeszczepach serca.



Jak wyglàda ˝ycie po operacji? Jednym s∏owem mo˝na to okreÊliç „dyscyplina”. Leki im-
munosupresyjne dwa razy dziennie, leki przeciwciÊnieniowe. Ale oprócz tego ˝yj´ normal-
nie, ciesz´ si´ ka˝dym dniem sp´dzonym z rodzinà, przyjació∏mi. Jestem na rencie, ale nie
narzekam na brak zaj´ç: w´dkuj´, chodz´ na grzyby, majsterkuj´ w warsztacie. Rok po prze-
szczepie bra∏em udzia∏ w Europejskiej Olimpiadzie Sportowej ludzi po przeszczepach orga-
nów w Bad Olynhausen w Niemczech. By∏o 200 zawodników w tym 14 z Polski. Z olimpia-
dy wróci∏em z medalami: srebrnym – siatkówka, bràzowe – pchniecie kulà i badminton. 

Od 8 lat jestem cz∏onkiem Stowarzyszenia Metalowych Serc. Przynale˝noÊç 
do Stowarzyszenia daje wiele korzyÊci i satysfakcji wszystkim jego cz∏onkom. Wspólne spo-
tkania, wycieczki, rozmowy pozwalajà otworzyç si´ na innych, wspólnie przetrwaç ci´˝kie
chwile. Ze swoimi problemami nie jesteÊmy sami, zawsze mo˝emy liczyç na pomoc innych
cz∏onków i ludzi dobrej woli. 

Mam nadziej´, ˝e „Metalowe Serca” nadal b´dà pozyskiwaç nowych przyjació∏ 
i sponsorów, którym bliskie jesz zdanie wypowiedziane kiedyÊ przez Hermana Gmeinera:
„Byç szcz´Êliwym, to znaczy byç stale dla innych”. 

Janusz Macierzanka 
grudzieƒ 2006 r.
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Z lewej Janusz Macierzanka, po przeszczepie serca, srebrny medalista na olimpiadzie sportowej ludzi po przeszczepach serca w
Bad Olynhausen w Niemczech.
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MOTTO: 

Nak∏oƒ swe ucho, wys∏uchaj mnie Panie, 

bo jestem n´dzny i ubogi. 

Strze˝ mego ˝ycia bo jestem pobo˝ny, 

zbaw s∏ug´ swego, który ufa Tobie. 

Psalm 86/58 Dawidowy

Moja historia ma poczàtek zimà 1985 roku. Wszystko zacz´∏o si´ banalnie: zwyk∏a gry-
pa, po niej okres z∏ego samopoczucia przechodzàcego w dusznoÊci i zapalenie mi´Ênia ser-
cowego. Kilkumiesi´czna kuracja w Instytucie Kardiologii w Aninie zakoƒczona rozpozna-
niem: kardiomiopatia rozstrzeniowa. Po okresie rekonwalescencji powrót do normalnego
˝ycia i pracy. Jednak˝e kardiomiopatia to choroba nieodwracalna, powodujàca utrat´ kurcz-
liwoÊci mi´Ênia sercowego, a to oznacza powolny, lecz sta∏y, spadek wydolnoÊci krà˝enia.
Nie przejmowa∏em si´ zbytnio tym faktem, starajàc si´ ˝yç normalnie, lecz zegar nieub∏aga-
nie odmierza∏ czas do tego, co nastàpiç musia∏o. W kwietniu 1996 r. przychodzi krytyczny
moment. Utrata przytomnoÊci i przebudzenie na oddziale intensywnej opieki w szpitalu. Po
tygodniu kryzys opanowany i opuszczam szpital ze skierowaniem na konsultacj´ w Klinice
Kardiochirurgii w Krakowie. 

W tym momencie mój Êwiat si´ zawali∏. Wiem, ˝e to oznacza koniec pracy, koniec ma-
rzeƒ o budowie domu i wielu innych rzeczach. Co b´dzie dalej? Jak mog´ pomóc usamo-
dzielniç si´ dorastajàcym synom i wiele innych pytaƒ. Sprawdzi∏o si´ namacalnie stare chiƒ-
skie przys∏owie: „JeÊli chcesz rozÊmieszyç bogów, to opowiedz im swoje plany”. PodÊwiado-
mie odwlekam wyjazd do Krakowa, lecz wreszcie do niego dochodzi. Pierwsza wizyta w Kli-
nice Chirurgii Serca i Naczyƒ i szok – w kolejce spotykam ludzi z przeszczepionym sercem!
CiekawoÊç, niepokój co mnie czeka – myÊli kot∏ujà si´ w g∏owie. Pierwsza rozmowa z dok-
torem Miros∏awem Garlickim i diagnoza: konieczny przeszczep serca. 

Nogi odmawiajà pos∏uszeƒstwa. Mam pi´ç minut na zastanowienie si´. Szybko przela-
tujà przez g∏ow´ bez∏adne myÊli. Po krótkiej kalkulacji jedna myÊl pozostaje w glowie – nie
mam innego wyjÊcia. Podpisuj´ zgod´. Nic na ten temat jeszcze nie wiem, lecz sam fakt
przera˝a mnie, a jednoczeÊnie odczuwam dziwnà ciekawoÊç i nadziej´. WÊród najbli˝szych
konsternacja. Teraz do akcji zdecydowanie wkracza pani doktor Zasadny z Poradni Kardio-
logicznej W PrzemyÊlu. Nie koƒczàce si´ badania przygotowawcze, wnioski, kwitki, skiero-
wania itp. Ob∏adowany niezb´dnymi papierami jad´ ponownie do Krakowa. Tym razem ju˝
spotkanie z psychologiem w obecnoÊci rodziny, oni tak˝e muszà byç przygotowani. Szkole-

Narodzi∏em si´ 
po raz drugi
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nie, wskazówki co do przygotowania domu i tu smutny akcent, musz´ pozbyç si´ nie tylko
ukochanych kwiatów, ale tak˝e ksià˝ek, dywanów, wyk∏adzin i przede wszystkim mojego
ulubionego kota. Wszystko to stwarza zagro˝enie z powodu bakterii, grzybów i wszechobec-
nych roztoczy. Wracam z nadziejà i informacjà, ˝e mam czekaç na dawc´. 

Problem polega na tym, ˝e musi byç zgodnoÊç nie, tylko grupy krwi i tkanek, lecz tak˝e
okreÊlony wiek, wzrost, waga i kilka jeszcze nie mniej wa˝nych czynników. Rozpoczyna si´
oczekiwanie, które trwa do 30 paêdziernika 1997 r. D∏ugich 18 miesi´cy. Czuj´ si´ coraz go-

Od lewej Henryk Mazurek po przeszczepie serca, który wykona∏ dr Miros∏aw Garlicki 
z Instytutu Kardiologii i Kardiochirurgii w Krakowie.



rzej, zbli˝a si´ jesieƒ a wraz z nià za∏amania pogody. DusznoÊci nie pozwalajà na sen w nor-
malnej pozycji, przestaje dzia∏aç sorbonit, czuj´, ˝e zbli˝a si´ koniec. I nagle, 30 paêdzierni-
ka, syn odbiera telefon z okrzykiem: tato Kraków dzwoni. Krew odp∏ywa mi do nóg, nie je-
stem w stanie reagowaç. Po chwili s∏ysz´ w s∏uchawce znany mi ju˝ g∏os doktora Wójcika
i wiem co to oznacza. Jest dawca. 

Lot helikopterem w g´stej jak mleko mgle trwa∏ 2 godziny. Najd∏u˝sze dwie godziny
w moim ˝yciu. MyÊl´ ca∏y czas o rodzinie i najbli˝szych, co oni tam prze˝ywajà, jak sobie
poradzà? Jestem dziwnie spokojny, mam do nich zaufanie, wiem, ˝e mog´ na, nich liczyç.
JesteÊmy na miejscu. Krótki wywiad, podpisanie ostatecznej zgody i spotkanie z doktorem
Garlickim. To on razem z docentem Sadowskim b´dzie mnie operowaç. UÊmiechni´ty, wy-
luzowany, budzàcy zaufanie, ma na swoim koncie ponad 170 wykonanych przeszczepów –
pierwsza liga Êwiatowa. Nie boj´ si´. Wiem, ˝e to koniec moich problemów bez wzgl´du na
wynik i ˝e na to co teraz nastàpi ja ju˝ nie mam wp∏ywu. Tempo w jakim nast´pujà kolejne
wydarzenia jest zawrotne, bezcenny czas ucieka. Szybka kàpiel, golenie, ostatni echokardio-
gram z wynikiem 16% wydolnoÊci serca i wchodz´ do izolatki pooperacyjnej, gdzie le˝y
trzech pacjentów po przeszczepach serca wykonanych przed kilkoma dniami. Witaj w klubie
– wszyscy si´ Êmiejà. Gdzie ja jestem – myÊl´ i jestem kompletnie zdezorientowany. 

Czekamy jeszcze na serce. 
Drugi helikopter z ekipà pobierajàcà polecia∏ do Wroc∏awia i jeszcze nie wróci∏. Tam gdzieÊ

w wypadku drogowym zginà∏ cz∏owiek, mia∏ dopiero 20 lat. Przez chwil´ myÊl´ o nim, có˝,
przedziwny scenariusz pisze nam ˝ycie. Po chwili wje˝d˝a „dyli˝ans”, jak pacjenci nazywajà
∏ó˝ko transportowe, i jedziemy na blok operacyjny. Po drodze ostatnie uÊciski z synem, który
mnie konwojowa∏ i stoi teraz blady jak Êciana na korytarzu. Krótkie: trzymaj si´ i jestem ju˝
w windzie. Sala operacyjna w kolorze jasnozielonym i fosforyzujàce Êwiat∏a, sceneria jak w fil-
mie science-fiction. Dwie zamaskowane postacie obok mnie, których jedna zagadni´ta odpo-
wiada: jestem doktor Wysocka, b´d´ pana usypiaç, czy mam zaÊpiewaç ko∏ysank´? To sà
ostatnie s∏owa jakie s∏ysz´. Nagle przy zamkni´tych oczach s∏ysz´ swoje nazwisko i proÊb´, ˝e-
by uÊcisnà∏ czyjeÊ r´ce. Pos∏usznie wykonuj´ polecenie i otwieram oczy. Pierwsza myÊl, to
gdzie ja jestem i co si´ sta∏o. Po chwili wyt´˝enia ci´˝ko pracujacego mózgu widz´ nad sobà
kilka postaci. Sà w fartuchach z dziwnymi maskami na twarzach i co najwa˝niejsze nie majà
skrzyde∏, a wi´c to nie anio∏y. MyÊl´, ˝e nie jest êle, jestem na ziemi! Za chwil´ rozpoznaj´
g∏os doktora Garlickiego, mówi, ˝e mam nowe serce, które samodzielnie pracuje i ˝e opera-
cja przebieg∏a pomyÊlnie. W∏aÊnie min´∏o 21 godzin od rozpocz´cia operacji. Po krótkich za-
biegach, których nie rozumiem, zapadam w sen do nast´pnego dnia. Przebudzenie jak z nor-
malnego snu. MyÊl´ ju˝ sprawniej. Nic nie czuj´, ale wspaniale si´ wyspa∏em, nic mnie nie
boli, brak ucià˝liwych dusznoÊci i zastanawiam si´, czy na pewno mam to nowe serce? Brak
mi odwagi, aby spojrzeç w dó∏, po chwili jednak ostro˝nie schylam g∏ow´ i widz´ plaster na
klatce piersiowej a pod nim wàskie pasemko gazy. Chyba jednak operacja si´ odby∏a. Przy-
chodzi uczucie nieopisanej radoÊci, czuj´ si´ jak nowo narodzony, no i, przede wszystkim ˝y-
j´. Mam ochot´ krzyczeç. Zaczynam si´ rozglàdaç wokó∏. Wyglàdam jak filmowy Robocop,
same druty, rurki, plastry, maszyny o niewiadomym przeznaczeniu, komputery, a kable jak
macki mechanicznych stworów ko∏aczà si´ w ró˝nych miejscach mojego cia∏a. Jestem cz´Êcià
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tej skomplikowanej, cudownej techniki XXI wieku. Ona za mnie je, podtrzymuje krà˝enie, wy-
dala co niepotrzebne i chyba nawet myÊli za mnie. Wokó∏ ruch na wysokich obrotach. Piel´-
gniarki, te niezmordowane m∏ode i Êliczne mróweczki, z wysokim profesjonalizmem wykonu-
jà przy mnie setki czynnoÊci, o których nie mam zielonego poj´cia. Odczyty parametrów, po-
dawanie szybko dzia∏ajàcych leków trwa non-stop. Co chwila wchodzàlekarze i wydajà nie-
zrozumia∏e dla mnie dyspozycje, a wszystko to odbywa si´ w jakimÊ dziwnym perfekcyjnym
rytmie i prawie bezg∏oÊnie. Tak trwam pierwsze dwa, a mo˝e trzy dni. Czuj´ si´ coraz silniej-
szy. O dziwo nie czuj´ ˝adnego bólu, dzia∏a jeszcze znieczulenie. Przychodzi trzecia kryzyso-
wa noc, przestaje dzia∏aç znieczulenie, pojawiajà si´ halucynacje, ogarnia mnie strach. Zaczy-
nam si´ baç. Najbardziej nie mog´ poradziç sobie z myÊlà, ˝e to co si´ sta∏o jest nieodwra-
calne. Kryzys mija szybko. Rano kolejny szok. Dostaj´ misk´ z wodà i niezb´dne akcesoria
z poleceniem, abym si´ ogoli?. Przecie˝ to niemo˝liwe – myÊl´, trzy dni temu wszyli mi no-
we serce, to chyba jakieÊ makabryczne ˝arty. Po godzinie jestem z siebie dumny, ogoli∏em si´
i umy∏em w∏asnor´cznie, co za ulga i radoÊç z samego faktu. 

Po tygodniu od∏àczony od komputerów ˝ycia wyje˝d˝am do po∏o˝onej pi´tro ni˝ej izolat-
ki. Poznaj´ twarz tych co mnie witali. RadoÊç i ogólna weso∏oÊç, nikt o niczym powa˝nym nie
rozmawia, czy˝by reakcja na stres? Powoli przychodzi l´k graniczàcy z panikà. Co teraz b´dzie,
jak b´d´ dalej ˝y∏, czy nie nastàpi odrzut? Przychodzà z∏e sny i halucynacje. Pobyt w izolatce
to zmiana trybu ˝ycia. Sam ju˝ przyjmuj´ leki, sam jem i co najwa˝niejsze sam mog´ wycho-
dziç do ∏azienki, ach co za ulga. Co dzieƒ czuj´ si´ lepiej i jestem bardziej sprawny. Nie wie-
dzia∏em, ˝e samodzielne umycie nóg mo˝e daç tyle radoÊci. Wreszcie, po nast´pnym tygodniu
wizyta profesora Dziatkowiaka i werdykt: jutro jedziesz do Na∏´czowa na rehabilitacj´. Nie wie-
rz´ w∏asnym uszom. Min´∏y dwa tygodnie a ja ju˝ jad´ do sanatorium, to oznacza, ˝e wszyst-
ko jest w porzàdku. Przed wyjazdem tak oczekiwane spotkanie z najbli˝szymi. Z zachowaniem
najwy˝szej ostro˝noÊci, w maskach i fartuchach siedzimy i cieszymy si´ i sobà. 

Przychodzi doktor Miros∏aw Garlicki, jak zawsze uÊmiechni´ty, pogodny, opowiada 
o pierwszym przeszczepie, o ∏owieniu ryb w norweskich jeziorach – atmosfera niebiaƒska. Je-
stem na du˝ej dawce leków zmniejszajàcych odpornoÊç, organizm nie broni si´ przed infek-
cjami, lek niestety konieczny, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç odrzutu. Ostatnia noc w krakowskiej
klinice. Nie Êpi´, myÊl´ o ˝yciu, o tym co mnie czeka w przysz∏oÊci. Rano wyjazd do Na∏´czo-
wa. Specjalnie przygotowana toyota wiezie mnie w rodzinne strony. Miesiàc pobytu w Na∏´-
czowie na specjalnie przystosowanym oddziale szpitala kardiologicznego mija szybko. Dzwo-
ni´ do przemyskich kardiologów – to dzi´ki nim si´ tu znalaz∏em. Wzruszenie, ∏zy radoÊci
i s∏owa grz´znàce w gardle. Muzykoterapia i hipnoza pomagajà pozbyç si´ l´ków i stresów.
Wracam do kliniki w Krakowie. Ju˝ w miar´ sprawny fizycznie i w dobrej kondycji psychicz-
nej przechodz´ sprawdzajàce testy i badania. 19 grudnia wracam do domu na Êwi´ta. 

Jestem jak wczeÊniak w inkubatorze. Odka˝one, prawie puste mieszkanie i przede wszyst-
kim zakazane kontakty z ludêmi nie sà w stanie przyçmiç radoÊci z faktu, ˝e jestem w domu,
Pierwsza noc przespana g∏´bokim, spokojnym snem we w∏asnym ∏ó˝ku. Ucz´ si´ ˝yç wed∏ug
innego rytmu, wyznaczanego Êcis∏ymi porami przyjmowania leków, dietà, obostrzonymi za-
sadami higieny i praca nad ÊwiadomoÊcià, która podsuwa coraz to inne obawy i ostrze˝enia.
Dzisiaj min´∏o ju˝ ponad 500 dni od przeszczepienia mi serca innego cz∏owieka, o którym

72

WSPOMNIENIA



wiem tylko tyle, ˝e by∏ z Wroc∏awia i mia∏ 20 lat. Czasami myÊl´ o nim, zastanawiam si´ kim
by∏, jak ˝y∏ i nieraz wydaje mi si´, ˝e istnieje jakaÊ cienka niewidzialna niç ∏àczàca mnie z nim. 

Nigdy te˝ nie zastanawia∏em si´, co sta∏o si´ z moim sercem, pewnie gdzieÊ tam çwiczà
na nim studenci medycyny. Czasami przychodzà chwile refleksji i zadumy nad losem cz∏o-
wieka. MyÊl´, ˝e mia∏em to wielkie szcz´Êcie w chwili nieszcz´Êcia spotkaç na swojej drodze
wspania∏ych ludzi, przede wszystkim oddanych lekarzy, którzy pomogli mi przetrwaç okres
najwi´kszej s∏aboÊci i wparli mnie w momencie wielkiego dylematu, bo niewàtpliwie pod-
j´cie decyzji o poddaniu si´ przeszczepowi serca takim dylematem jest. Mia∏em to szcz´Êcie
i nadal je mam, spotykam ludzi wielce mi ˝yczliwych i pomocnych. Przekonany jestem te˝
ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e w czasie trwania ca∏ej tej historii OpatrznoÊç nie zmru˝y∏a oka
nawet przez chwil´, dzi´ki jej za to. 

Poczàtkowo przera˝a∏ mnie fakt, ˝e ju˝ do koƒca ˝ycia b´d´ skazany na przyjmowanie le-
ków i pewne ograniczenia. Na marginesie dodam, ˝e we wrzeÊniu 1998 roku odby∏ si´ zjazd
po∏àczony z olimpiadà ludzi po przeszczepach serca, zorganizowany z okazji 10. rocznicy
wykonania pierwszego przeszczepu w klinice krakowskiej. Spotka∏em tam wspania∏ych ludzi 
z ca∏ej Europy, którzy ˝yjà, pracujà, uprawiajà sporty i ciesza si´ ˝yciem. 

To by∏o bardzo budujàce doÊwiadczenie. Obecnie chc´ byç maksymalnie aktywny. Poma-
gam synowi w prowadzeniu w∏asnej firmy i staram si´ ˝yç jak normalny cz∏owiek. Czasami, kie-
dy nadejdzie chwila przemyÊleƒ, zastanawiam si´, jak wiele zawdzi´czam ludziom, którzy mi
pomogli pokonaç w∏asnà s∏aboÊç. Chcia∏bym im za to w mo˝liwie najlepszy sposób podzi´ko-
waç i wyraziç dozgonnà wdzi´cznoÊç. Pomogli mi przetrwaç i podjàç decyzj´, którà uwa˝am za
najlepszà w moim czterdziestosiedmioletnim ˝yciu. Powoli wszystko wraca do normy. Coraz
mniejsze dawki za˝ywanych leków, coraz ∏agodniejsza dieta, do domu wróci∏ kot i tylko czasem
spotkany przypadkowo na ulicy dawny znajomy reaguje na mój widok, jakby zobaczy∏ ducha. 

Henryk Mazurek
(Przedruk artyku∏u opublikowanego 23 marca 1999 r. „Pogranicze”) 

Ju˝ 6 lat min´∏o od chwili kiedy zabrak∏o mi´dzy nami Henia. Zrozpaczeni, bezradni, tro-
ch´ zagubieni tym ˝e ju˝ go nie ma wÊród nas. Bo sà nieobecnoÊci niezauwa˝alne i sà takie,
z którymi nie mo˝emy pogodziç si´ nigdy. Szczególnie wtedy jeÊli przedwczeÊnie zabraknie
kogoÊ takiego jak Henio. By∏ dog∏´bnie przyzwoitym cz∏owiekiem jakiego kiedykolwiek spo-
tka∏am. O takich ludziach si´ nie s∏yszy, takich ludzi nie dostrzega si´ w t∏umie. Sà spokojni,
nie lubià rozg∏osu, nie lubià byç osobami publicznymi. MàdroÊç, talent i olbrzymià wiedz´
zabra∏ ze sobà, zostawiajàc nas ze wspomnieniami. Wojaka Szwejka recytowa∏ z pami´ci. Ko-
cha∏ bardzo nas wszystkich. Lubi∏ wtopienie si´ w otaczajàcàgo przyrod´ i móg∏ bez koƒca
s∏uchaç Êwiergotu ptactwa na Ba˝antarni, teraz s∏ucha tego do woli, a nad Jego mogi∏à za-
wsze przedziera si´ promieƒ s∏oƒca, harcujà wiewiórki i roÊnie jego ulubiona roÊinnoÊç. 

Henryk mia∏ jeszcze jednà wielkà mi∏oÊç – Klub Metalowych Serc, by∏ mu oddany ca∏ym
swoim chorym sercem. Jestem bardzo wdzi´czna cz∏onkom Klubu za ˝ywà do tej pory pa-
mi´ç o moim m´˝u i za to, ˝e mog´ mieç z nimi tak cz´ste kontakty. 

grudzieƒ 2006 r., Krystyna Mazurek
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Fajka 
i serce

Zawód fajkarza trafi∏ mi do serca w warsz-
tacie braci Waltów 1. XI. 1956 r. To samo ser-
ce w 1999 r. trafi∏a choroba i wyrwa∏a z wyko-
nywania kochanej pracy i zmusi∏a do odwie-
dzenia Krakowa i jego Instytutu Kardiologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego, gdzie wykonano mi pomostowanie
serca. Tu dano mi szans´ oglàdania Bo˝ego
Âwiata i powrotu do zdrowia. 

Powróci∏em, ale i zrozumia∏em, ˝e produ-
kowane przez mnie fajki dajà innym osobom
„szans´” oglàdania sal operacyjnych na klini-
kach, ˝e spychajà ich cz´sto na boczny tor z
uwagi na stan zdrowia spowodowany nikotynà. Moja operacja serca i prze˝ycia zwiàzane z nià
wywar∏ du˝y wp∏yw na dalszy los mojej pracy w zawodzie fajkarza. Zaczà∏em produkowaç faj-
ki kolekcjonerskie – prezentowe, a nie u˝ytkowe. Przyk∏adem by∏a fajka wykonana przeze mnie
dla Pana Profesora Antoniego Dziatkowiaka z Instytutu Kardiochirurgii w Krakowie (wroga pale-
nia tytoniu), której palenisko by∏o zatkane koreczkiem w kszta∏cie serduszka. Fajk´ t´ wr´czy∏em
Profesorowi w imieniu cz∏onków Klubu Metalowych Serc na konferencji w PrzemyÊlu. 

Równie˝ fajka dla Papie˝a Jana Paw∏a II, którà wr´czy∏a pielgrzymka naszej parafii 19. III.
2003 roku choç by∏a zdatna do u˝ytku – posiada∏a cechy kolekcjonerskie. Fajka rzemieÊlnika Po-
laka z PrzemyÊla powi´kszy∏a zbiory watykaƒskie. Jest to w tych zbiorach druga fajka, pierwszà
ofiarowa∏ W∏och. 

Do Klubu Metalowych Serc trafi∏em zaraz po operacji serca, to on wyciàga∏ takich jak ja z fo-
tela, uczy∏ ˝yç z chorym sercem. Nie ˝a∏uj´ tej decyzji. 

Po pewnym czasie zaproponowano mi przystàpienie do grupy ludzi pracujàcych w Klubie na
rzecz jego rozwoju polegajàcego na organizowaniu dla cz∏onków i ich rodzin przyjemnych chwil,

które leczà nierzadko pod∏amanà psychik´. 
Podjà∏em to wyzwanie, ale nie w takim stopniu jak okreÊli∏ filozof i historyk

Ernest Reƒan: „By ˝yç dla innych trzeba wpierw umrzeç dla samego siebie”. 
Jednak w tej grupie sà tacy ludzie, dla których myÊl filozofa jest wskazów-

kà jak dzia∏aç, by uczyniç drugiego cz∏owieka bardziej szcz´Êliwym. 

Ryszard Kulpiƒski
Fajka ofiarowana od cz∏onków Klubu 
dla prof. A. Dziatkowiaka, zosta∏a wykonana 
przez firm´ autora wspomnieƒ.

Ryszard Kulpiƒski
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Henia
Henia przysz∏a do Klubu Metalowych Serc w po∏owie wrzeÊnia 1997 r. W „˝yciorysie me-

dycznym” mia∏a przebytà 1988 r. w Krakowie operacj´ zastawki trójdzielnej serca. Przysz∏a
do Klubu troch´ z ciekawoÊci, a troch´ z potrzeby kontaktu z ludêmi o podobnych doÊwiad-
czeniach. Na miar´ swoich si∏ i mo˝liwoÊci zaanga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç Klubu. Na poczà-
tek by∏o to pozyskiwanie Êrodków finansowych. Potem by∏y spotkania op∏atkowe, kolejne
klubowe rocznice, konferencje naukowe, spotkania z kardiochirurgami z Krakowa, wyciecz-
ki, pielgrzymki, wyjazdy rehabilitacyjne i ogniska. Wszystko to przeplatane zebraniami szko-
leniowymi prowadzonymi spo∏ecznie przez lekarzy ró˝nych specjalnoÊci. 

Okaza∏o si´, ˝e odpowiedê na podstawowe pytanie: „jak ˝yç po operacji serca?“ jest sto-
sunkowo prosta. Powtarzajàc za Panem Profesorem dr. hab. med. Antonim Dziatkowiakiem
– „Wszystko mo˝na co nie mo˝na, byle z wolna i ostro˝na”. 

Jak to jednak w ˝yciu bywa, nawet przy zachowaniu maksymalnej ostro˝noÊci i dobrych
wynikach badaƒ kontrolnych, majà miejsce zdarzenia nieprzewidywalne. Tak te˝ by∏o z Henià. 

30 paêdziernika 2004 r. wystàpi∏o nagle i niespodziewane migotanie a póêniej trzepota-
nie przedsionków. Na Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w PrzemyÊlu prze-
prowadzono ratujàc_ jej ˝ycie elektrokardiowersj´. Wkrótce po wypisaniu ze szpitala Henia
wraca na oddzia∏ kardiologiczny z tego samego powodu. Tym razem po badaniu konsulta-
cyjnym w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Krakowie zapada
decyzja – konieczne jest wszczepienie stymulatora serca. 

Zabieg wykona∏ w KroÊnie osobiÊcie – wielki przyjaciel cz∏onków Klubu Metalowych Serc
– lek. med. Antoni Walciszek. 

Pod koniec listopada 2004 r. Henia wróci∏a do domu. I znowu rehabilitacja. Badania
kontrolne w Poradni Kontroli Rozruszników w KroÊnie z pozytywnym wynikiem. Wróci∏a na-
dzieja, ˝e jest ju˝ po zagro˝eniu. Ale to nie do koƒca prawda. Mimo dobrych wyników ba-
daƒ kontrolnych – 30 sierpnia 2005 r. Henia „zamigota∏a” ostro znowu. Tym razem decyzja
jest bardzo szybka i zdecydowana. Konieczna jest druga operacja serca. W przemyskim szpi-
talu Heni´ przygotowano do operacji. 12 wrzeÊnia 2005 r. przewieziona zosta∏a do Kliniki
Chirurgii Serca, Naczyƒ i Transplantologii im. Jana Paw∏a II w Krakowie, gdzie par´ dni póê-
niej wykonano drugà w ˝yciu Heni operacj´ serca polegajàcà na wszczepieniu sztucznej za-
stawki w miejsce zwapnia∏ej i nie pracujàcej ju˝ w∏asnej. Operacj´ przeprowadzi∏ zespó∏ dr.
n. med. Zbigniewa Szmitowskiego, tego samego, który asystowa∏ przy pierwszej operacji
serca Heni w 1988 r. Tym razem przebieg pooperacyjny by∏ ci´˝ki. Przez prawie tydzieƒ in-
formacje z Oddzia∏u Intensywnej Opieki Kardiologicznej brzmia∏y niezmiennie: „stan ci´˝ki,
chora nie oddycha samodzielnie, otrzymuje du˝e dawki leków nasercowych”. 

Po raz pierwszy przez krótkà chwil´ widzia∏em Heni´ 24 wrzeÊnia. By∏a zaintubowana
i nie mog∏a mówiç, lecz z uÊcisku d∏oni odnios∏em wra˝enie, ˝e mnie rozpozna∏a i s∏ysza∏a
co do niej mówi´. Niewiele lepiej by∏o te˝ dnia nast´pnego. Ale za to wieczorem nadesz∏a
pierwsza dobra wiadomoÊç – od∏àczono respirator. Henia zacz´∏a co prawda s∏abo – ale sa-



modzielnie – oddychaç. Na Oddziale In-
tensywnej Opieki Kardiologicznej Henia
pozosta∏a przez 11 dni, tj. do koƒca wrze-
Ênia 2005 r. Potem rehabilitacja na Od-
dziale Pooperacyjnym. Poniewa˝ post´py
czynione przez Heni´ by∏y mierne – nie
zosta∏a zakwalifikowana do leczenia sana-
toryjnego. Wróci∏a 7 paêdziernika 2005 r.
na Oddzia∏ Kardiologiczny Szpitala Woje-
wódzkiego w PrzemyÊlu, gdzie leczona
i rehabilitowana by∏a do 28.10.2005 r.
Wreszcie nadszed∏ czas powrotu do domu.
Proces rekonwalescencji trwa i jak mo˝na
sàdziç przebiega pomyÊlnie. 

Takie pasmo traumatycznych prze˝yç
skumulowanych na przestrzeni roku uda∏o
si´ Heni szcz´Êliwie przetrwaç tak˝e dzi´ki
cz∏onkom Klubu Metalowych Serc. 

To Ci, co sami byli wczeÊniej u bram ra-
ju i doskonale wiedzà co to strach, ból

zwàtpienie – teraz pomagali Heni odbudowaç na nowo – s∏abnàcà wol´ walki o ˝ycie. Dla
Heni takim argumentem by∏ „obowiàzek przygotowania Wieczerzy Wigilijnej” dla ca∏ej ro-
dziny i wnuków – „na∏o˝ony” przez Panià Prezes Klubu lek. med. Danut´ Mleczko. 

JesteÊmy dozgonnymi i niewyp∏acalnymi d∏u˝nikami wszystkich cz∏onków Klubu, ale
przede wszystkim naszego „Anio∏a Stró˝a” – Pani Mieczys∏awy Buchtalarz. Jak˝e cz´sto po
ca∏ym dniu pracy w przychodni wpada∏a na Oddzia∏ i rozlicza∏a Heni´ z iloÊci wykonanych
çwiczeƒ oddechowych, gimnastyki, iloÊci i odleg∏oÊci wykonanych spacerów. Sprawdza∏a
zmniejszanie si´ obrz´ków. Chwali∏a post´py i zach´ca∏a do wi´kszej wiary we w∏asne si∏y.
To wielkie szcz´Êcie – zw∏aszcza obecnie – doÊwiadczyç tylu dowodów ludzkiej sympatii,
˝yczliwoÊci i bezinteresownej pomocy. 

To szcz´Êliwe zakoƒczenie opowiedzianej historii o Heni, mo˝liwe by∏o dzi´ki zaanga˝owa-
niu wielu ludzi dobrej woli. Lekarzy Oddzia∏ów Kardiologicznych z PrzemyÊla i Krosna oraz Kli-
niki Chirurgii Serca, Naczyƒ i Transplantologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go – Szpital im. Jana Paw∏a II w Krakowie. Pracujàcy w tych Szpitalach i Klinice – piel´gniar-
kom, rehabilitantom i analitykom medycznym. Nie sposób wszystkich wymieniç i ka˝demu
z osobna z∏o˝yç nale˝ne wyrazy szacunku i wdzi´cznoÊci. Niech mi b´dzie wolno uczyniç to
tym opowiadaniem o walce o ˝ycie Heni, wymieniajàc osobiÊcie zaanga˝owanych w najbar-
dziej krytycznych tej walki momentach: prof. dr. hab. med. Antoniego Dziatkowiaka, dr. n.
med. Miros∏awa Garlickiego, lek. med. Alicj´ Pietruszka-Zasadny, lek. med. Iren´ Kosmalskà,
lek. med. Antoniego Walciszka, prof. dr. hab. med. Jerzego Sadowskiego, dr. med. Zbigniewa
Szmitowskiego oraz dr. med. Jerzego Bigosiƒskiego i dr. n. med. Miros∏awa Zi´tkiewicza. 

Bronis∏aw Radojewski
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Prof. dr hab. Jerzy Sadowski ze swojà pacjentkà 
Henrykà Radojewskà.
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Przez ca∏e to dziesi´ciolecie w gronie osób skupionych w Przemyskim Klubie Metalowych
Serc znalaz∏y si´ te˝ dzieci, bo choroba przecie˝ nie wybiera. 

˚ycie tych dzieci, jak zresztà ka˝dego operowanego na serce, dzieli si´ na dwa etapy,
przed i po operacji – to dwa odr´bne Êwiaty. 

ANIA, z∏otow∏osa, niebieskooka, uÊmiechni´ta, bardzo ∏adna dziewczynka przysz∏a do
Klubu majàc 11 lat. Nie pami´ta∏a wszczepienia pod ˝ebra pierwszego rozrusznika. Taki sty-
mulator jest potrzebny, gdy wysiada rytm serca, a to grozi Êmiercià. Mia∏a wtedy 6 lat. Za-
bieg wykonano w Centrum Zdrowia Dziecka. Normalnie chodzi∏a do szko∏y, zwolnienia by-
∏y tylko z wychowania fizycznego, troch´ malowa∏a. KiedyÊ, na moje zapytanie czy wie ja-
kà ma chorob´ odpowiedzia∏a: nie wiem; wiem, ˝e mam rozrusznik, ale o tym nie myÊl´,
dlatego p∏ywam i taƒcz´ w zespole. Na p∏ywalni´ chodzi∏a z Ewà, wnuczkà naszej Prezeski. 

W 2004 r., kiedy Ania by∏a w klasie maturalnej, po udzia∏ach w olimpiadzie z fizyki, które
wygra∏a, przysz∏o to, co najgorsze. Zacz´∏a si´ czuç nie najlepiej. W szpitalu w Rzeszowie, któ-
ry mia∏ ju˝ odpowiednià aparatur´ do badaƒ stwierdzono wyczerpanie rozrusznika, który znaj-
dowa∏ si´ jak ju˝ wspomnia∏am pod ˝ebrami i nale˝a∏o wymieniç go na nowy. Szpital odmó-
wi∏ podj´cia si´ operacji wymiany rozrusznika poniewa˝ usuni´cie starego by∏o niemo˝liwe. 

W mi´dzyczasie dzi´ki olimpiadom Ania mia∏a wst´p bez egzaminów na dowolny kieru-
nek studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie lub na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. Postanowi∏a jednak zdawaç na Politechnik´ Warszawskà na kierunek Fizyka Technicz-
na specjalizacja Optoelektronika. No i si´ dosta∏a. Pozosta∏a sprawa wymiany rozrusznika.
W Instytucie Kardiologii w Warszawie nie uda∏o si´ usunàç istniejàcego rozrusznika ponie-
wa˝ wrós∏ w pobli˝u op∏ucnej, zatem wszczepiono jej nowy pod obojczyk, a stary zosta∏ wy-
∏àczony. Na jednym z ostatnich spotkaƒ w 2005 r. w Klubie, Ania powiedzia∏a: zatem je-
stem jednà z nielicznych osób, która ma w swoim ciele dwa rozruszniki, mój doktor zna tyl-
ko dwa takie przypadki. 

Anka wyros∏a na pi´knà dziewczyn´, o jasnych w∏osach. Studiuje na III roku studiów 
na Wydziale Fizyki i równolegle studiuje na Wydziale In˝ynierii Làdowej kierunek Budow-
nictwo – ma przyznane stypendium naukowe. 

W jednym z wywiadów do gazety lokalnej, udzielonego na spotkaniu rocznicowym Klu-
bu, Ania mówi: „lubi´ ten Klub, bo sà tu fajni ludzie i tacy jacyÊ inni, bardziej ˝yczliwi i po-
godni. Tu ciàgle si´ coÊ dzieje i choç jestem daleko, przyje˝d˝ajàc do rodzinnego domu,
mam z nimi kontakt. 

Serduszko Ani kardiochirurg dotknà∏ dwa razy, inni nasi niepe∏noletni klubowicze mieli
wi´cej szcz´Êcia. 

RENATA, 17-letnia dziewczyna z dalekowschodnià urodà, po operacji wrodzonej wady
serca, za którà na jednej konferencji kardiochirurgicznej tu w PrzemyÊlu wodzi∏ maÊlanymi
oczami jeden z naukowców, pracuje za granicà. 

Klubowe dzieci
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Ania Kozub i Renata ¸ukowska z kwiatami dla prof. Antoniego Dziatkowiaka na konferencji naukowej w PrzemyÊlu w 1999 r.

KAMILA, po przeszczepie serca, studiowa∏a w PrzemyÊlu, obecnie kontynuuje studia 
w Katowicach. 

KRYSIA, z wrodzonà wadà serca, maturzystka liceum ogólnokszta∏càcego, uzdolniona
muzycznie, równoczeÊnie ucz´szczajàca do szko∏y muzycznej II stopnia w PrzemyÊlu, w przy-
sz∏oÊci wybiera si´ na studia. 

MICHA¸, wysoki, cieniutki jak trzcinka gimnazjalista, z wrodzonà wadà serca, kopie pi∏k´
no˝nà, gdy mama nie widzi, ale za jej zgodà gra w tenisa i mo˝e wyroÊnie na sportowca. 

Te dzieci, a teraz ju˝ dorastajàca lub doros∏a m∏odzie˝, przez wszystkie klubowe lata ro-
s∏y na oczach cz∏onków Klubu. Z ich rodzicami i rodzinà prze˝ywaliÊmy ka˝dy zabieg opera-
cyjny i wspólnie cieszyliÊmy si´ ich sukcesami w pokonywaniu choroby. 

Aniu, Renato, Kamilko, Krysiu, Michale – jesteÊcie wspaniali i bàdêcie pozytywnym przy-
k∏adem dla innych chorych dzieci jak ˝yç ze swojà chorobà. 

grudzieƒ 2006 r. 
Sekretarz Klubu Metalowych Serc

Maria Guzdek
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Telefon zadzwoni∏. By∏o to w pi´kny, ciep∏y wieczór w 1997 r. W rok po moim przeszcze-
pie serca. Zg∏asza si´ i przedstawia Dr Danuta Markiewicz-Mleczko. By∏em mocno zaskoczo-
ny s∏yszàc ten g∏os. Co mo˝e chcieç ode mnie osoba, z którà nie mia∏em ˝adnych kontaktów
przez kilka lat. Dr Danuta Markiewicz-Mleczko by∏a bardzo znanà i wielce szanowanà oso-
bà w Bi∏goraju. Tu si´ urodzi∏a w bardzo zacnej rodzinie, wychowa∏a, szcz´Êliwie i owocnie
pracowa∏a jako wysoko ceniony pediatra, kierujàcy przez wiele lat Oddzia∏em Dzieci´cym
Chorób Zakaênych w Bi∏goraju. Mia∏em mo˝liwoÊç korzystania z jej fachowoÊci medycznej
jako sta˝ysta, a nast´pnie lekarz medycyny, w bi∏gorajskim Êrodowisku. Po krótkim wst´pie
rozmowy telefonicznej mówi, ˝e w PrzemyÊlu jest zorganizowany Klub Metalowych Serc, do
którego nale˝à ludzie po operacjach serca, jest w nim kilkadziesiàt osób. Nie majà wÊród
cz∏onków, osoby z przeszczepionym sercem. Zwraca si´ z propozycjà przybycia do Przemy-
Êla na spotkanie Klubu i udzia∏ w Mszy Êwi´tej w Sanktuarium w Kalwarii Pac∏awskiej. 

Dotychczas nic nie wiedzia∏em o dzia∏alnoÊci tego Klubu. Troch´ zaskoczony propozycjà,
ale w poczuciu obowiàzku pokazywania si´ ludziom jako osoba pozostajàca przed rokiem
u progu ˝ycia i efektownie odebrana Êmierci przez opatrznoÊç i medycyn´, wyrazi∏em zgod´.
Przedstawi∏em niespodziewanà sytuacj´ ˝onie, która zaakceptowa∏a przyj´cie zaproszenia. 

Brawo PrzemyÊl

Prof. Antoni Dzitkowiak w rozmowie z dr Tadeuszem Dzido i jego ˝onà.



Wreszcie przyszed∏ czas wyjazdu na spotkanie. Rano z ˝onà wsiedliÊmy do naszego sa-
mochodu i pojechaliÊmy do Kalwarii Pac∏awskiej. Pi´knie uk∏ada∏a si´ podró˝. By∏a wspania-
∏a, s∏oneczna pogoda, urzeka∏a rozwijajàca si´ zieleƒ i ró˝nego koloru kwiaty, cieszàcej si´
z ˝ycia przyrody. DotarliÊmy (pierwszy raz) do s∏ynàcego z zas∏ug Sanktuarium. ByliÊmy
pierwsi z uczestników spotkania. RozejrzeliÊmy si´ w okolicy, zwiedziliÊmy troch´ otoczenie
i obiekty sakralne, wczuwajàc si´ g∏´boko w atmosfer´ miejsca. 

Zbli˝a si´ szybko godzina rozpocz´cia Mszy Êwi´tej. Przyje˝d˝ajà cz∏onkowie Klubu. Wita
nas Prezes Klubu (Dr Mleczko) i inne osoby. JesteÊmy zaskoczeni od razu, bardzo mi∏à at-
mosferà, uÊmiechami ludzi, spoglàdajàcymi na nas ˝yczliwie i z ciekawoÊcià. Chcà zobaczyç
jak wyglàda cz∏owiek „˝yjàcy z obcym sercem”, mia∏em ju˝ sporo takich sytuacji, albowiem
w tym czasie nie by∏o takich zdarzeƒ wiele. W PrzemyÊlu, wielkim mieÊcie, cz∏owieka z prze-
szczepionym sercem nie by∏o. Wreszcie zgromadziliÊmy si´ w KoÊciele. Czcigodny ksiàdz roz-
poczynajàcy nabo˝eƒstwo wita wszystkich, szczególnie przyby∏ych z Bi∏goraja Tadeusza Dzi-
do z ma∏˝onkà i zapowiada, ˝e Msza Êwi´ta jest odprawiana na ˝yczenie Klubu w naszej in-
tencji. Na wypowiedziane moje nazwisko i intencj´ Mszy Êwi´tej, wsta∏em, uk∏oni∏em si´,
stara∏em si´ uÊmiechnàç, ale bardzo zaskoczony takim obrotem sprawy, struchla∏em, nie
wiedzia∏em jak mam si´ dalej zachowaç. NajproÊciej, jak mo˝na w takiej niespodziewanej
sytuacji, usiad∏em. Po pewnym czasie doszed∏em do siebie i mog∏em zaskoczony, oszo∏omio-
ny i zorientowany, jakie mnie spotka∏o szcz´Êcie od zgromadzonych, którzy postanowili si´
za mnie modliç, uczestniczy∏em jak mog∏em w dalszej cz´Êci nabo˝eƒstwa. 

Dzisiaj, w tym miejscu, serdecznie dzi´kuj´ Panu Bogu, ksi´dzu odprawiajàcemu Msz´
Êwi´tà i pomys∏odawcom spotkania, wspólnej modlitwy, szczególnie w mojej intencji. Jak si´
okazuje i tym razem Wasz g∏os w modlitwie oraz postawa póêniejsza, zosta∏y wys∏uchane
przez Pana Boga. ˚yj´, ju˝ prawie 11 lat, od czasu wyrwania mnie Êmierci, mo˝liwie si´ czu-
j´, ch´tnie uczestnicz´ w spotkaniach z Wami.. 

Panie Bo˝e Wszechmogàcy, Matko NajÊwi´tsza i Wszyscy Âwi´ci, dzi´kuj´ za wszystko
i prosz´ o b∏ogos∏awieƒstwo, opiek´ i kierowanie w dalszym ˝yciu cz∏onków Klubu Metalo-
wych Serc w PrzemyÊlu, wszystkim ludziom chorym, jak i zdrowym, medykom oraz mojej
rodzinie i przyjacio∏om. Prosz´ szczególnie o b∏ogos∏awieƒstwo pracownikom Kliniki Chirur-
gii Serca, Naczyƒ i Transplantologii w Krakowie i innym, którzy przywrócili do ˝ycia cz∏on-
ków Klubu Metalowych Serc w PrzemyÊlu i mnie. 

Mocni psychicznie, a nast´pnie i fizycznie, po tym pierwszym spotkaniu z cz∏onkami Klu-
bu, podbudowani duchowo, staliÊmy si´ osobami powi´kszajàcymi ich grono. Uczestniczy-
liÊmy przez kilka lat, razem z ˝onà, w wi´kszoÊci spotkaƒ towarzyskich, prawie zawsze po∏à-
czonych ze wzbogacaniem naszych dusz przez uczestnictwo w nabo˝eƒstwach koÊcielnych,
jak i w modlitwach w miejscu zebraƒ. 

MieliÊmy tak˝e mo˝liwoÊç uczestniczenia w kilku spotkaniach, z zacnymi przedstawicie-
lami Kliniki Kardiochirurgii w Krakowie, lekarzy miejscowych i cz∏onków Klubu, które bardzo
owocnie integrowa∏y nas z opiekunami, wzbogaca∏y wiedz´ o naszym stanie zdrowia, w∏a-
Êciwym post´powaniu oraz przypomina∏y skàd nawróciliÊmy si´. 

To co robi Klub Metalowych Serc w PrzemyÊlu, jest ewenementem w skali kraju, 
a nawet Êwiata. Atmosfera wÊród cz∏onków sympatia z opiekunami medycznymi i instancja-
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mi Êrodowiskowymi, nawet wspomagajàcymi materialnie i duchowo, Êwiadczà, ˝e wszyscy
Was cenià. Specjalne s∏owa uznania nale˝y wyraziç cz∏onkom Zarzàdu, którzy tak owocnie,
sympatycznie i z wielkà syntonià oraz stanowczoÊcià tym wszystkim kierujà. Nie tylko spo-
tykamy si´ na zebraniach, z racji ró˝nych okolicznoÊci, ale utrzymujemy sta∏e kontakty
z opiekunami medycznymi, wspomagamy si´ duchowo i mentalnie z racji stanów chorobo-
wych, organizujecie ró˝ne wycieczki. Wasza praca prowadzona w specyficzny sposób, spra-
wia, ˝e ˝ycie nasze jest lepsze i d∏u˝sze. 

JesteÊmy z ˝onà zadowoleni i wdzi´czni Klubowi za pamiàtki, które otrzymaliÊmy: odlew me-
talowy r´ki trzymajàcej serce i obraz – panorama PrzemyÊla, które zdobià nasze mieszkanie. 

W ramach rewan˝u za zapraszanie nas do Was, chcieliÊmy si´ cz´Êciowo odwdzi´czyç. Za-
prosiliÊmy do nas, w dniu 11.05.2005 r. zwiedziliÊmy wspólnie Zwierzyniec, Nadrzecze i Bi∏-
goraj. Spotkanie wypad∏o skromnie, ale to przez brak czasu oraz niezbyt sprzyjajàcà pogo-
d´. Mo˝e w przysz∏oÊci postaramy si´ o coÊ efektywniejszego. 

Cz´sto o Was rozmyÊlamy i rozmawiamy. Ch´tnie, je˝eli czas i zdrowie pozwolà b´dzie-
my uczestniczyç w realizacji za∏o˝onych planów. 

Musz´ wspomnieç, ˝e moja ˝ona jest bardzo urzeczona Waszà pracà, tworzonà atmosfe-
rà i ˝yczliwoÊcià wÊród cz∏onków w stosunku do nas. 

Niech Klub Metalowych Serc w PrzemyÊlu, jako cia∏o niespotykane w Êwiecie, docenia-
ne przez cz∏onków, rodziny chorych, Êwiat medyczny, w∏adze i duchowieƒstwo, pracuje tak
dalej i zawsze. Serdecznie Panie Bo˝e zap∏aç. 

Niech Pan Bóg Wszechmogàcy ma nas wszystkich i zawsze w Swej Opiece. 
Pami´tajàcy, dzi´kujàcy, zawsze ˝yczliwi 

Jadwiga i Tadeusz Dzido
grudzieƒ 2006 r. 
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Toczy si´ ˝ycie
Los ci´ w drog´ pchnà∏
I ukradkiem drwiàc si´ Êmia∏
Bo nadziej´ dajàc ci, 
Fa∏szywy klejnot da∏.  /Ryszard Rynkowski/

Na samym poczàtku nie zdawa∏em sobie sprawy, ˝e by∏em chory, ˝y∏em jak wszyscy ró-
wieÊnicy w moim wieku. Pierwsze sygna∏y choroby (reumatyczne zapalenie stawów) rozpo-
cz´∏y si´ w wieku oÊmiu a mo˝e dziewi´ciu lat. Patrzàc na histori´ mojego ˝ycia musz´
stwierdziç, ˝e choroba serca ma w niej sporo miejsca. 

A ty, idàc w Êwiat, 
Patrzysz w klejnot ten co dnia, 
Chocia˝ rozpacz ju˝ od lat
Wyziera z jego dna.   /Ryszard Rynkowski/

Zacz´∏o si´: zakaz ucz´szczania na WF, zakaz kopania pi∏ki, zakaz wysi∏ku fizycznego, ze
sportów to tylko szachy. Ale zakazy sà po to aby je ∏amaç – biega∏em, kopa∏em, skaka∏em.
Jeszcze wtedy choroba serca nie przeszkadza∏a mi tego robiç. Decyzja lekarzy by∏a jedno-
znaczna – trzeba wymieniç zastawk´ aortalnà. 

Nie∏atwo by∏o w tym czasie dostaç si´ na operacj´ serca do Akademii Medycznej w ¸o-
dzi. Tu pracowa∏ znakomity pionier polskiej kardiochirurgii prof. dr hab. Jan Moll, wycho-
wawca wieku polskich kardiochirurgów. 

Jakim sposobem mojej Mamie uda∏o si´ dostaç skierowanie dla mnie w∏aÊnie do tej kli-
niki nie wiem do dnia dzisiejszego. Dzi´kuj´ Jej za to z ca∏ego serca. 

Trzeba przypomnieç, ˝e w tym czasie, lata 70-te, by∏a jeszcze doÊç wysoka ÊmiertelnoÊç
przy wykonywaniu tego typu operacji, z uwagi na brak doÊwiadczenia i aparatury specjali-
stycznej, bo kto w tym czasie móg∏ kupiç taki sprz´t na „zgni∏ym Zachodzie”. 

W zwiàzku z tym faktem rodzice odk∏adali decyzj´ o mojej operacji –strach. ˚y∏em nor-
malnym ˝yciem. Zda∏em matur´ w s∏awnej Jagiellonce w Przeworsku, rozpoczà∏em nauk´
w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie. By∏em pe∏noletni. Decyzj´ o operacji
podjà∏em sam, wiedzia∏em, ˝e d∏u˝ej z mojà chorobà nie mo˝na myÊleç o przysz∏oÊci. Prze-
rwa wakacyjna to okres w którym musia∏em za∏atwiç „sercowe” sprawy. Operacja i normal-
ne ˝ycie lub …?! 

Na wakacjach w 1982 r. zg∏osi∏em si´ do Akademii Medycznej w ¸odzi, gdzie 27 lipca
przy piosence zespo∏u 2 plus 1 „Nic nie boli”

Kto chce krzyczeç, kto dziÊ ochot´ ma jeszcze podnieÊç g∏os, 
Kto si´ ˝ali, komu odbiera smak zdeptany mrówki pi´kny los. 
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Nic nie boli, tylko ch∏ód, 
Nic nie boli, ani ciut, 
Nic nie boli a˝ do dna, 
Pyzatym wszystko gra. 
Nic nie boli, ˝adna myÊl, 
Nie gra roli wczoraj dziÊ, 
Nic nie boli, s∏owo gest, 
I wreszcie dobrze jest. 
Opada cicho groza, stygnie gniew, 
¸agodnoÊç jak narkoza wchodzi w krew, 
Przez ma∏à chwil´ cià˝y g∏owa, brzuch
I wreszcie wolny krà˝y nad cia∏em duch, 
Nic nie boli, mo˝na ciàç, 
Szarpaç, kopaç, deptaç, klàç, 
Prosto w serce wpychaç nó˝, 
Bo wszystko jedno ju˝. 
Nic nie boli, cisza trwa, 
Nie ma dobra, ani z∏a, 
Nic ju˝ nie ma, zero, null, 
To skàd byç mo˝e ból?! 

Grzegorz Strza∏kowski na Klinice Kardiologicznej J. Paw∏a II w Krakowie przed operacjà w gronie piel´gniarek, 
na ∏ó˝ku z aparaturà medycznà, Roman Taworski cz∏onek KMS ju˝ po operacji.



Wieziono mnie na sal´ operacyjnà, skàd wyszed∏em ze sztucznà zastawk´ aortalnà. 
Le˝a∏em w klinice 3 miesiàce (prawie zmieÊci∏em si´ w wakacjach). Po powrocie ukoƒ-

czy∏em (dzi´ki przychylnoÊci Dyrekcji MSZ – /dosta∏em akademik – warunek kardiochirur-
gów aby podjàç nauk´/ ) Studium wydzia∏ Techniki Dentystycznej i rozpoczà∏em prac´ w wy-
marzonym zawodzie. Zdrowie dopisywa∏o. Wróci∏em do uprawiania sportów i myÊla∏em, ˝e
tak ju˝ b´dzie do koƒca mojego ˝ycia. 

Los zrzàdzi∏ inaczej. Od czasu wstawienia pierwszej zastawki min´∏o 15 lat 
i sta∏a si´ ona ma∏o wydajna. Zaczà∏em mieç znowu k∏opoty z sercem. 

Do Klubu Metalowych Serc wstàpi∏em na samym poczàtki jego istnienia, bo uzna∏em, 
˝e jestem cz∏owiekiem m∏odym i mog´ przydaç si´ tam do pracy organizacyjnej. 

Na konferencji kardiochirurgicznej w PrzemyÊlu w czerwcu 1999 r. organizowanej przez
KMS z udzia∏em prof. Antoniego Dziatkowiaka zosta∏em zakwalifikowany przez dr Alicj´ Pie-
truszka-Zasadny do konsultacji przez profesora. Decyzja profesora by∏a krótka – natychmia-
stowa wymiana zastawki. Decyzja nie by∏a ju˝ tak oczywista – mam ju˝ rodzin´. 

Na rozstaju dróg, 
Gdzie przydro˝ny Chrystus sta∏, 
Zapyta∏eÊ dokàd iÊç, 
Frasobliwà min´ mia∏. 
Przystanà∏eÊ wi´c, 
Z p∏aczem brzóz sprzymierzyç si´
I uroniç pierwszy raz
W czerwone wino – ∏z´. /Ryszard Rynkowski/

W lipcu 1999 by∏em ju˝ na klinice Jana Paw∏a II w Krakowie, wraz z kilkoma osobami
z PrzemyÊla gdzie tworzymy bardzo weso∏à ekip´ ˝artujemy – „trzymamy fason” a nawet
urzàdzamy sobie „potaƒcówk´”. W tym czasie na Klinice przebywa∏a równie˝ dr. Alicja
wspierajàc swoich „ziomków”. 

Okres przed samà operacjà to ca∏y zbieg tragicznych zdarzeƒ w mojej rodzinie. 17 lipca
zmar∏ mój Ojciec. O tym fakcie dowiedzia∏em si´ 18 lipca, na dwa dni przed mojà opera-
cjà. Kto tego nie prze˝y∏ nie potrafi zrozumieç, co taka tragiczna wiadomoÊç znaczy dla cz∏o-
wieka, który sam stoi na kraw´dzi ˝ycia. Cià˝y∏ mi równie˝ fakt, ˝e nie mog´ mojego Taty
po˝egnaç i byç na jego pogrzebie 19 lipca 1999r.. 

Operowano mnie 20 lipca, wiedzia∏em ju˝ ˝e b´d´ ˝y∏ – przecie˝ Ojciec zrobi∏ mi miej-
sce – i tak znakomity uczeƒ prof. Jana Molla, tego samego, który w ¸odzi wstawi∏ mi pierw-
szà zastawk´, prof. A. Dziatkowiak wymieni∏ mi jà na stukajàce bez przerwy w moim sercu
urzàdzenie. Dosta∏em drugà zastawk´. 

Dzi´ki pot´dze umys∏ów tych ludzi i wirtuozerii ich ràk dano mi ˝ycie dwa razy, a ponad-
to za drugim razem zwrócono mnie najbli˝szym. 

Po rehabilitacji (czas rehabilitacji dzi´ki technice i w∏asnemu doÊwiadczeniu zosta∏ znacz-
nie skrócony w stosunku do pierwszego zabiegu) powróci∏em do normalnego ˝ycia. 

Jest rok 2002. Klub przygotowuje si´ do trzeciego spotkania naukowego z równoczesny-
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mi obchodami piàtej rocznicy istnienia Klubu. Zarzàd Klubu postanawia na t´ okazj´ wyko-
naç wg propozycji B. Radojewskiego i M. Guzdek okolicznoÊciowà statuetk´ „Serce na d∏o-
ni”. Statuetka ma obrazowaç r´k´ kardiochirurga trzymajàcà ludzkie serce. Powierzono mi
wykonanie prototypu statuetki. Z r´kà nie by∏o k∏opotów bo moja w∏asna pos∏u˝y∏a za wzór,
gorzej by∏o z ludzkim sercem. (Bo zdobycie go grozi∏o do˝ywociem.) W ubojni otrzyma∏em
jeszcze ciep∏e serce Êwini, fantom od kole˝anki, atlasy medyczne mia∏em w∏asne i tak po-
wsta∏ model serca. Przepi´kne mosi´˝ne odlewy wykona∏ pan Marek Kawiƒski z Wapowiec.
Zosta∏y one ofiarowane Prof. A. Dziatkowiakowi, prof. J. Sadowskiemu i jego ekipie kardio-
chirurgicznej oraz zas∏u˝onym osobom dla Klubu Metalowych Serc. 

Jak dobrze

Jak dobrze Mog´ zbieraç
Jagody w lesie
MyÊla∏em 
Nie ma lasu i jagód

Jak dobrze Mog´ le˝eç
W cieniu drzewa
MyÊla∏em drzewa
Ju˝ nie dajà cienia. 

Jak dobrze Jestem z tobà
Tak mi serce bije
MyÊla∏em cz∏owiek
Nie ma serca. 
/Tadeusz Ró˝ewicz/ 

Grzegorz Strza∏kowski
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Jest rok 1993 – stan mojego serca jest coraz gorszy. W koƒcu jest blok serca 3-go stop-
nia i t´tno 35 uderzeƒ na minut´. Zanim dosz∏o do zabiegu cztery razy mnie reanimowano,
umiera∏am, przyj´∏am ostatnie namaszczenie, pomyÊla∏am, ˝e to ju˝ koniec mojego ˝ycia.
Mia∏am dopiero 54 lata. OpatrznoÊç jednak zrzàdzi∏a inaczej. W szpitalu w PrzemyÊlu wspa-
niali kardiolodzy podj´li decyzj´ o wszczepieniu mi rozrusznika i przygotowali mnie do ope-
racji. W tym czasie mia∏am równie˝ dobrà opiek´ piel´gniarskà. Jestem im wszystkim do dziÊ
za to bardzo wdzi´czna. Z aparatem na r´ce, wspomagajàcym prac´ serca, przewieziono
mnie do szpitala w KroÊnie, w którym wykonano mi wszczepienie rozrusznika lub inaczej sty-
mulatora. Zaj´li si´ mnà lek. med. Antoni Walciszek i lek. med. Kostaƒski (imienia niestety
nie pami´tam). Na kartach tych wspomnieƒ dzi´kuj´ im za wielkà bezinteresownà opiek´. 

Nie przypuszcza∏am, ˝e historia powtórzy si´ w 1995 r. Po badaniach w KroÊnieƒskim
szpitalu zadecydowano o wymianie dotychczasowego rozrusznika. Wyrazi∏am na to zgod´.
Operacj´ wykona∏ ten sam lek. A. Walciszek wszczepiajàc nowoczesny dwujamowy rozrusz-
nik w miejsce poprzedniego rozrusznika, tj. pod skór´, z lewej strony cia∏a, poni˝ej obojczy-

ka. Rozrusznik ten s∏u˝y∏ mi 10 lat. Bie˝àcego ro-
ku przesta∏ funkcjonowaç. Znowu trafi∏am do
szpitala w KroÊnie i z∏ote ciep∏e r´ce dr. Antonie-
go Walciszka po raz trzeci da∏y mi i wszczepi∏y
najnowszy typ rozrusznika. ̊ artobliwie nazwa∏am
go Antonim (takie imi´ nosi dr Walciaszek) i choç
mo˝e si´ to wydawaç Êmieszne, ja ze swoim An-
tonim prowadz´ rozmowy, chwal´ go i prosz´, by
s∏u˝y∏ mi wiernie i d∏ugo. Tak sobie myÊl´, gdyby
nie post´p w technice medycznej, nie by∏oby
mnie ju˝ dawno wÊród ˝ywych. Maleƒkie meta-
lowe urzàdzenie wielkoÊci 5 z∏ „dyryguje” moim
chorym sercem i ono go s∏ucha. 

By∏am przez 35 lat na∏ogowà palaczkà papie-
rosów. Po pierwszym wszczepionym rozruszniku
przesta∏am paliç i ka˝dego namawia∏am do po-
zbycia si´ tego na∏ogu. Zacz´∏am nowe ˝ycie. B´-
dàc osobà samotnà, bez rodziny, dobry Boziu da∏
mi opiekuna. W 2000 r. wzi´∏am Êlub konkorda-
towy z kochanym cz∏owiekiem, czyli zacz´∏am ˝y-
cie po ˝yciu. 

Wspomnienia jednej 
z wielu cz∏onkiƒ Klubu

Stefania Walczak–Surowiecka na wycieczce KMS w
Sandomierzu.
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Decyzj´ o przystàpieniu do Klubu Metalowych Serc podj´∏am na samym poczàtku orga-
nizowania Klubu. By∏am drugà osobà, która wyrazi∏a ch´ç bycia jego cz∏onkiem. Przy orga-
nizowaniu Klubu pomaga∏a nam jego za∏o˝ycielka lek. Alicja Pietruszka-Zasadny, poÊwi´ca-
jàc nam swój w∏asny wolny czas i Mieczys∏awa Buchtalarz. 

Jestem przekonana, ˝e uczestnictwo w Klubie da∏o nam du˝o wiary w to, ˝e mo˝na ˝yç
normalnie po operacjach serca. 

Jak ju˝ wspomnia∏am pobyt w Klubie przerywa∏a mi choroba, ale zawsze do niego wra-
ca∏am. Spotka∏am tu wielu ludzi, którzy dla drugiego cz∏owieka potrafià zrobiç tak du˝o. Do
nich bez wàtpienia nale˝y Prezeska Danusia Mleczko, wielki autorytet dla cz∏onków Klubu
i Marysia Guzdek „mózg” klubu, pe∏na energii, optymizmu i pomys∏ów na dzia∏alnoÊç Klu-
bu. I choç obie panie nie nale˝à do „najm∏odszych” energii majà za 100 innych osób. Nie
sposób wymieniç pozosta∏e osoby z Zarzàdu, bo tylu jest tu dobrych ludzi. 

Z okazji 10-lecia Zarzàdowi Metalowych Serc ˝ycz´ pomyÊlnoÊci w realizacji zadaƒ dla
dobra nas wszystkich. 

grudzieƒ 2006
Stefania Walczak-Surowiecka
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„Metalowe serca” – wiedzà, ˝e... tak si´ o Nich mówi. T∏umaczono to kiedyÊ, podczas
jednego z pierwszych moich spotkaƒ (jeszcze) w przemyskim Klubie Metalowych Serc; ˝e...
metal dok∏adnie majà w swoich sercach. Za sprawà rozruszników, zastawek, bo konstrukcja
tych urzàdzeƒ opiera si´ na... stopach metalu i jego pochodnych. Narz´dziami medycznymi
z metalu kardiochirurdzy wszczepiajà Im by-passy i darowane przez los serca. I to wszystko
– na tym koƒczy si´ si∏a... metalu. 

Mia∏am zaszczyt uczestniczyç wielokrotnie w spotkaniach organizowanych przez Klub
Metalowych Serc i jego prawnego nast´pc´ czyli Stowarzyszenie „Metalowych Serc” w Prze-
myÊlu. I wiem, ˝e si∏a tych szczególnych serc p∏ynie z sensu ich prze˝yç. Tego t∏umaczyç nie
trzeba, a mo˝e nawet nie wolno... ka˝de takie serce to zupe∏nie inny, jedyny wr´cz baga˝
prze˝yç. To zupe∏nie inne, wyjàtkowe, jedyne ˝ycie. To ostatnie okreÊlenie mo˝na rozwinàç;
jedyne... po raz drugi ˝ycie. 

Sà jak dobra rodzina. Ufajà sobie nawzajem. Wyjàtkowo ufni i z˝yci sà z lekarzami, któ-
rych przez swoje chorowanie poznali. Obserwowa∏am to wielokrotnie; na spotkaniach kolej-
nych rocznic klubu, podczas spotkaƒ op∏atkowych, z lekarzami: mi´dzy innymi kardiologa-
mi i kardiochirurgami. Dla przyk∏adu: jednakowo serdeczni byli dla profesora z Krakowa,
doktora nauk medycznych z Krosna i „swojej w∏asnej” pani doktor kardiolog z PrzemyÊla.
A „siostra – piel´gniarka” to w∏aÊnie jak... siostra. Z obserwacji mog´ te˝ Êmia∏o powiedzieç,
˝e z wzajemnoÊcià! Niejednokrotnie by∏am zdumiona i zachwycona ciep∏em, wzajemnà ser-
decznoÊcià... 

Wspó∏pracujàc z regionalnymi mediami mia∏am okazj´ opisywaç Ich dzia∏alnoÊç. Przybli-
˝aç spo∏eczeƒstwu (i sobie) Êwiat, w którym mo˝liwoÊci medycyny sà coraz wi´ksze,
a wprawne r´ce kardiochirurgów przywracajà rytm. Z coraz wi´kszym wspó∏czynnikiem suk-
cesu, z coraz wi´kszym prawdopodobieƒstwem... powrotu do ˝ycia. Do aktywnoÊci zawo-
dowej, spo∏ecznej, a je˝eli to jest... komisyjnie zakazane to do aktywnoÊci sportowej – na
przyk∏ad. No i do m∏odzieƒczej aktywnoÊci. Dos∏ownie, bo nie zapomn´ spotkania gdy
Êwieczk´ na „urodzinowym” torcie (z okazji pierwszej rocznicy powstania klubu) zdmuchn´-
∏a... dziewczynka w wieku szkolnym. Radosna, uÊmiechni´ta... i z wpisanà ju˝ w ˝yciorys
operacjà serca. 

Plik medali pana z Pruchnika (za sukcesy sportowe w paraolimpiadach), klubowe ogni-
ska i wycieczki... w góry (oczywiÊcie zawsze z rozwagà, na miar´ mo˝liwoÊci) i op∏atkowo –
noworoczne spotkania (z tanecznymi „kawa∏kami” i lampkà szampana... na zdrowie!). Takie
jest Ich klubowe ˝ycie. Sà w nim te˝ chwile „ostatnich po˝egnaƒ” przyjació∏ o „metalowych
sercach”. Zachowujà je w trwa∏ej pami´ci, nie tylko w listopadowej modlitwie... 

CodziennoÊç dotyczy Ich wi´c... jak ka˝dego z nas. Muszà jedynie byç bardziej ostro˝ni,
przewidywalni. No i sà wyrozumiali, bo bardziej potrafià zrozumieç ˝ycie i cieszyç si´ nim. 

Nie jestem literatem, mog´ przyznaç si´ jedynie do tego, ˝e amatorsko „pope∏niam”
wiersze. Nie wymyÊlam tematów, a opisuj´ te, które podpowiadajà mi moje prze˝ycia, mo-
ja praca (zawodowa bàdê spo∏eczna). S∏uchajàc, obserwujàc i podziwiajàc... moje wspo-

* * *
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mnienia z dziesi´cioletniej znajomoÊci z klubem metalowych serc zamkn´∏am w wierszu pt.
„Westchnienie kardiochirurga”. I niech mi wolno b´dzie go zadedykowaç Wam – „metalo-
wym sercom” i Waszym przyjacio∏om – lekarzom. 

Westchnienie kardiochirurga

(Stowarzyszeniu „Metalowych Serc” w PrzemyÊlu) 

Podaruj´ ci serce; 
˝ycie nowe
na d∏oni przynios´
niewidzialnà nicià
przesz∏oÊç
z przysz∏oÊcià po∏àcz´. 

Podaruj´ ci serce; 
zatrzymane
nieudolnym skurczem
– natury wybrykiem –
ogarn´ myÊlà
i do rytmu przywo∏am. 

Podaruj´ ci serce; 
wczoraj
jeszcze niczyje
dziÊ, pos∏uchaj, 
u ciebie
znów radoÊnie bije. 

Gra˝yna Stopa
(Jaros∏aw) 
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Ca∏e moje ˝ycie jest i by∏o zwiàzane ze sportem. Uprawia∏em przeró˝ne dyscypliny: by-
∏em narciarzem, lekkoatletà, tenisistà sto∏owym, siatkarzem, uprawia∏em biegi prze∏ajowe,
pi∏k´ r´cznà, a przede wszystkim pi∏k´ no˝nà – gra∏em czynnie jako zawodnik Polonii Prze-
myÊl do 35 roku ˝ycia. Uprawia∏em tà dyscyplin´ z wielkim zaanga˝owaniem i pasjà. 

W tamtych czasach nikt nie zajmowa∏ si´ naukowym podejÊciem do sportu. Organizm by∏
przecià˝any sta∏ym wysi∏kiem, bez mo˝liwoÊci regeneracji. Wi´c w póêniejszych latach da∏
o sobie znaç. Na pewno popieram treÊç znanego powiedzenia – „sport to zdrowie”, ale
z umiarem. Jak sport wyczynowy, zawodowy to na naukowych podwalinach. 

Moje k∏opoty zdrowotne zacz´∏y si´ w 1983 roku. Prosto z boiska, podczas halowego tur-
nieju pi∏ki no˝nej odwieziono mnie na sygnale do szpitala. Mia∏em 50 lat i rozleg∏y zawa∏
serca. Mój stan by∏ krytyczny. Do dziÊ pami´tam s∏owa lekarzy – „ Nie wolno panu nawet mru-
gnàç powiekami, le˝eç bez ruchu”. I le˝a∏em. 

Dzi´ki Bogu, lekarzom i mojej wielkiej woli ˝ycia wyszed∏em z tej opresji. Potem d∏uga
rehabilitacja i wyrok – „Panie Jurku, pan ju˝ nie mo˝e tak ˝yç na 100%, musi si´ pan oszcz´dzaç,
spokojnie sobie ˝yç”. 

Dla cz∏owieka czynu to rzecz niemo˝liwa do zrealizowania. Owszem zwolni∏em troch´
obroty ale nie przesta∏em czynnie pracowaç i dzia∏aç spo∏ecznie. 

W latach 1990-91 prze˝y∏em jeszcze jeden zawa∏ i dwa stany przedzawa∏owe. 
W czerwcu1998 roku mia∏em cz´stoskurcz, dzi´ki rozpaczliwej walce o moje ˝ycie pani

lek. med. Jolanty Wasiewicz, prze˝y∏em. 
We wrzeÊniu tego˝ roku, dzi´ki dr Danucie Kwiatkowskiej z Instytutu Kardiologii w Ani-

nie wykonano mi pierwszà koronografi´ a nast´pnie wprowadzono stenta. 
Dzi´ki uporowi pani lek. med. Alicji Pietruszki-Zasadny, która zorganizowa∏a w Szpitalu

Wojewódzkim w PrzemyÊlu Pracowni´ Hemodynamiki, wykonano w PrzemyÊlu w 2006 ro-
ku (z powodu pogarszajàcego si´ stanu mojego zdrowia), koronografi´ i wprowadzono dru-
giego stenta. 

Moja przygoda w Klubie Metalowych Serc zacz´∏a si´ w 1998 roku. O klubie dowiedzia-
∏em si´ w przychodni kardiologicznej w PrzemyÊlu, od piel´gniarki, pani Mieczys∏awy Buch-
talarz. To by∏o to, co by∏o mi potrzebne – czynne ˝ycie wÊród ludzi z podobnymi a tak˝e
jeszcze powa˝niejszymi problemami zdrowotnymi. 

Spotka∏em w Klubie wielu wspania∏ych ludzi, którzy swoje doÊwiadczenie ˝yciowe i za-
wodowe przekazujà mniej doÊwiadczonym cz∏onkom. Zrozumia∏em jak wa˝ne jest wspólne
wsparcie i pomoc w poprawie stanu ducha. 

Wymiana poglàdów, osobistych prze˝yç i spostrze˝eƒ, metod leczenia, stosowania tera-
pii oraz przekazywanie informacji o nowoÊciach medycznych to g∏ówny sens cyklicznych

Spotka∏em w Klubie 
wielu wspania∏ych ludzi
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spotkaƒ cz∏onków Klubu. 
Realizujemy si´ podczas wspól-

nych turystycznych wypadów, or-
ganizowanych towarzyskich ognisk,
spotkaƒ op∏atkowych czy oficjal-
nych zebraƒ. 

Zdaj´ sobie spraw´, ˝e bie˝àcy
nadzór nad naszym stanem zdro-
wia przez oddanych lekarzy i pie-
l´gniarki nie gwarantuje w pe∏ni
naszego zdrowotnego sukcesu.
Musimy im w tym pomóc. 

Izolacja, apatia i oboj´tny sto-
sunek do otaczajàcych nas ludzi
powoduje, ˝e zamykamy si´ na
Êwiat, w którym przecie˝ tak bar-
dzo chcemy ˝yç. 

OsobiÊcie z w∏asnego doÊwiad-
czenia wiem, ˝e drogà takà mo˝e
byç aktywnoÊç zawodowa i spo-
∏eczna. OtwartoÊç na ludzi i ich
problemy, ch´ç pomocy to wcià˝
moja pasja. Dzi´ki niej nabra∏em
dystansu do mojej choroby. 

Polecam tak˝e aktywnoÊç na
Êwie˝ym powietrzu, piesze w´-
drówki wÊród ∏anów soczystej zieleni, jesienne wyprawy na grzyby, spacery nad brzegiem
morza – to balsam i relaks dla naszego cia∏a i ducha. Sà to nie tylko moje subiektywne re-
fleksje. Wskazujà nam je równie˝ oddani nam lekarze i piel´gniarki. 

Odczuwam wielki d∏ug wdzi´cznoÊci dla wielu lekarzy i piel´giarek, którzy z wielkim po-
Êwi´ceniem wykonujà swoje powo∏anie. 

Chc´ goràco podzi´kowaç pani ordynator Oddzia∏u Kardiologii w PrzemyÊlu, lek. med.
Alicji Pietruszka-Zasadny, pani lek. med. Lidii Korzelnik, pani lek. med. Jolancie Wasiewicz,
pani lek. med. Irenie Kosmalskiej, ca∏emu zespo∏owi Pracowni Hemodynamiki przy Szpita-
lu Wojewódzkim w PrzemyÊlu a tak˝e piel´gniarkom – paniom Mieczyslawie Buchtalarz
i Genowefie Pawliszak. 

Szczególne podzi´kowania sk∏adam za opiek´ i konsultacje dr Danucie Kwiatkowskiej
z Instytutu Kardiologii w Aninie. 

Na pewno ˝yjemy dzi´ki Waszym umiej´tnoÊciom i wsparciu, a sukcesem wspólnym jest
to, ˝e jesteÊmy wÊród Was. 

Jerzy MiÊkiewicz
V-ce prezes Klubu Metalowych Serc w PrzemyÊlu

Jerzy MiÊkiewicz
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Mój romans z kardiologià rozpoczà∏ si´ doÊç wczeÊnie i jest to mi∏oÊç odwzajemniona
i niestety dozgonna. 

W mojej rodzinie od dziesiàtków lat królowa∏a choroba krà˝eniowa. Tak samo lubi∏a m´˝-
czyzn jak i kobiety. Moje serce oprócz genetyki do zguby doprowadzi∏ brak pami´ci, ˝e taki
narzàd posiadam i nale˝y o niego dbaç. Czasami bola∏o w mostku, nadciÊnienie nadawa∏o
twarzy kolor piwonii ju˝ nie mówiàc o okresowym odczuciu rytmicznego stukania dzi´cio∏a
w czubek mojej g∏owy. 

Bagatelizowa∏am te sygna∏y, czeka∏am a˝ samo przejdzie i przechodzi∏o. Nie szcz´dzi∏am
swojemu serduszkowi stresów ani nie ˝a∏owa∏am mu t∏ustego jedzenia. Do wiadomoÊci nie
dopuszcza∏am myÊli, ˝e to moje 30-letnie serce z czasem tego wszystkiego nie wytrzyma.
Niech´ç do zmiany trybu ˝ycia by∏a spowodowana warunkami, które nie zale˝a∏y ode mnie
ale równie˝ wynika∏a po pierwsze z samozadowolenia, a po drugie z tchórzostwa. To pierw-
sze podyktowane by∏o tym, ˝e czu∏am si´ dobrze, nie pali∏am papierosów, prac´ mia∏am na
Êwie˝ym powietrzu (z zawodu jestem meliorantem) i nie mia∏am tendencji do tycia; to dru-
gie wynika∏o z obawy, ˝e lekarz powie prawd´ o post´pujàcej chorobie. 

Powa˝ne k∏opoty zacz´∏y si´ po 40-stce. Cz´ste i d∏ugotrwa∏e pobyty na oddziale kardio-
logicznym w szpitalu, z którego wychodzi∏am do domu z diagnozà, ˝e stan si´ pogarsza,
a w mi´dzyczasie ˝y∏am z nieodzownà nitroglicerynà pod j´zykiem. Do choroby nie przy-
znawa∏am si´ nikomu. Bywa∏y okresy, ˝e z pracy nie mog∏am dojÊç do domu. DziÊ sama nie
wiem czy ˝ycie w takim stanie by∏o wi´kszà odwagà czy g∏upotà. Po nast´pnym z kolei po-
bycie w szpitalu w lipcu 1996r. zg∏osi∏am si´ do Poradni Kardiologicznej gdzie lekarka, któ-
rà wczeÊniej widywa∏am tylko w szpitalu Pani doktor Alicja Zasadny przeprowadzi∏a ze mnà
ostra rozmow´ popartà skierowaniem do Instytutu Kardiochirurgii w Krakowie w celu wyko-
nania u mnie koronorografii, na którà wtedy czeka∏o si´, je˝eli si´ do˝y∏o, pó∏ roku. Rozmo-
wa z Panià doktor by∏a na tyle przekonujàca co i rozkazujàca, tak ˝e w nast´pnym dniu by-
∏am ju˝ w Krakowie, i gdyby nie ten fakt wspomnienia te snu∏abym gdzieÊ tam wysoko zza
chmurki lub grubo ni˝ej wg oceny moich grzechów przez Stwórc´. 

W Instytucie Kardiochirurgii zamiast toczyç dyskusje o terminie koronorografii dosta∏am
ostrego stanu przedzawa∏owego i dzi´kuj´ za to OpatrznoÊci bo nie odes∏ano mnie z powro-
tem do PrzemyÊla. I tak trafi∏am do szpitala Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego na ul. Kopernika gdzie w trybie pilnym przygotowano mnie do badaƒ inwazyjnych
i operacji serca. 

Do Instytutu Jana Paw∏a II na ul. Pràdnickà przewieziono mnie dzieƒ przed operacjà. Tu
na par´ godzin przed zabiegiem odwiedzi∏ mnie i przedstawi∏ si´ dr doc. Bogus∏aw Kapelak
i z uÊmiechem powiedzia∏: „jest Pani z PrzemyÊla, a ja o˝eni∏em si´ z przemyÊlankà i jestem
bardzo szcz´Êliwy w tym ma∏˝eƒstwie – b´d´ Panià operowa∏”. Operacje przeprowadzono
12 sierpnia, a 15-tego, w dniu Wniebowzi´cia NMP, z intensywnej terapii przewieziono

Cor znaczy serce
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mnie na normalnà sal´ chorych. Otrzyma∏am najwspanialszy prezent imieninowy – mo˝li-
woÊç ˝ycia. Dzi´kuj´ Ci doktorze i asystujàcym przy operacji za ten wspania∏y podarunek. 

Po operacji le˝a∏am w starym budynku wokó∏ którego ros∏y mury nowego Instytutu Kar-
diologii im. Jana Paw∏a II. Z budynkiem tym w obecnej chwili ju˝ nie istniejàcym ∏àczy∏y
mnie pewne wspomnienia. 

Jest rok 1943, okupacja niemiecka, mam 6 lat, mieszkamy w Krakowie. Wraz z bratem
bliêniakiem chorujemy na szkarlatyn´. Niemka z kamienicy w której mieszkaliÊmy o tym fak-
cie powiadomi∏a Niemców. Zabierajà nas do szpitala na tzw. Czerwonym Pràdniku. Przy jed-
nych odwiedzinach, piel´gniarka – Polka, ostrzega moich rodziców, ˝e lekarze Niemcy inte-
resujà si´ nami poniewa˝ jesteÊmy bliêniakami i stanowimy dla nich dobry materia∏ do ba-
dania genetycznego. Planujà nas wywieêç do OÊwi´cimia. Piel´gniarka w nocy wyprowadza
nas ze szpitala i oddaje rodzicom. Jeszcze tej samej nocy uciekamy z Krakowa. 

Nieraz wracajàc myÊlami do wspomnieƒ zastanawiam si´ teraz czy to zwyk∏y zbieg oko-
licznoÊci, czy mo˝e raczej palec Bo˝y, który pozwoli∏ mi z tego budynku wyjÊç dwa razy do
normalnego ˝ycia. 

Po powrocie do wzgl´dnego zdrowia w zimie 1997r. doktor Alicja Zasadny oÊwiadczy∏a
mi, ˝e tworzy klub zrzeszajàcy ludzi po operacjach serca i potrzebuje do pomocy w tym

Maria Guzdek  na Zamku Krasiczyƒskim w rozmowie z dr Bogus∏awem Kapelakiem z kliniki krakowskiej w 2003 r., 
który jà operowa∏ w 1996 r.
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dziele osoby, które przesz∏y ju˝ operacje. PomyÊla∏am, ˝e skoro zyska∏am ˝ycie mam wi´c
wiele do oddania Panu Bogu i jej równie˝. Pami´tajàc o tym, ˝e bezproduktywne utyskiwa-
nie na los, który si´ sobie niedbale wyku∏o nie daje ˝adnych korzyÊci, a jeden z grzechów
g∏ównych jakim na pewno jest lenistwo nie mo˝e byç usprawiedliwiony staroÊcià – propo-
zycj´ Pani doktor do czynnego udzia∏u w pracach organizacyjnych w klubie przyj´∏am. 

Kiedy z perspektywy czasu spoglàdam w stron´ swoich wczeÊniejszych osiàgni´ç ˝ycio-
wych to z niezachwianà pewnoÊcià stwierdzam, ˝e 10 lat temu podj´∏am za namowà dok-
tor Alicji Pietruszka Zasadny jednà z najszcz´Êliwszych moich decyzji. 

Pierwsze lata by∏y okresem wyt´˝onej pracy i zmaganiami si´ z rozmaitymi przeciwno-
Êciami. Nierzadko chodzi∏o si´ jak ja∏mu˝nicy po wsparcie dla dzia∏aƒ klubu i pokazanie dar-
czyƒcom, ludziom o dobrych sercach, ˝e ka˝dy darowany, choçby i najmniejszy grosz, idzie
na szczytne cele. Tu mia∏am i mam mo˝liwoÊç spotykania si´ i wspó∏pracy z charyzmatycz-
nymi osobowoÊciami. To ich zapa∏ poparty pracà uwzgl´dnia∏ szeroko poj´tà pomoc niesio-
nà drugiej osobie. Tu nikt nikomu nie pomaga „za coÊ”, bo pomoc klubowiczowi i nie tylko
wynika z potrzeby naszych serc. Nie uszcz´Êliwiamy nikogo na si∏´. Pomagamy sobie wza-
jemnie w budowaniu naszej pooperacyjnej przysz∏oÊci i w miar´ mo˝liwoÊci interweniuje-
my w za∏atwianiu istotnych spraw dla przemyskiego szpitala. 

Profesor Antoni Dziatkowiak w jednym z wywiadów dla gazety lokalnej mówi: „Dla mnie
PrzemyÊl jest szczególnym miejscem bo tutaj sà przemili ludzie, a po drugie z PrzemyÊlem
wià˝e nas wiele lat wspó∏pracy. No i tu istnieje Klub Metalowych Serc. Spotkania z cz∏onka-
mi klubu sà dla mnie szczególnie wzruszajàce. Widz´ tu uÊmiechni´te twarze ludzi, którzy
teraz normalnie funkcjonujà i sà przydatni sobie, rodzinie, spo∏eczeƒstwu, a przecie˝ pami´-
tam ich jako moich pacjentów tu˝ po operacji. Kontakty te sta∏y si´ ju˝ tradycjà i zawsze
ch´tnie b´d´ do was przyje˝d˝a∏”.

Szanowny czytelniku piszàc moje wspomnienia zdaj´ sobie spraw´ z wszelkich braków
i niedoskona∏oÊci dlatego zwracam si´ z proÊbà o w∏aÊciwe przyj´cie mojej publikacji i tole-
rancj´ dla niedoskona∏oÊci, które krytyczne oko czytelnika zauwa˝y. Ja i moi klubowi przy-
jaciele tymi wspomnieniami o przebytej drodze swojej choroby serca chcemy przekazaç
Wam taki mora∏: 

W p´dzàcym do przodu XXI wieku, starajàc si´ nadà˝yç za nim pami´tajmy zatem o swo-
im sercu i oka˝my mu troch´ serca, nie obcià˝ajmy go stresem, nikotynà, dobrym, t∏ustym
jedzeniem i 24-godzinnà swojà pracà – a jak si´ Wam ju˝ zdarzy mieç je chore to korzystaj-
cie z dobrodziejstwa dzie∏a doktor Alicji Pietruszka-Zasadny jakim jest Klub Metalowych Serc
w PrzemyÊlu. 

A póki co ˝ycz´ Paƒstwu du˝o zdrowia. 

Grudzieƒ 2006r. 
Maria Dubaniowska-Guzdek 
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Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy wspierajà naszà dzia∏alnoÊç. Nie chodzi tylko
o pomoc materialnà, ale tak˝e bezinteresowne zaanga˝owanie w pracach organizacyjnych
(op∏atkach, rocznicach, konferencjach, itp.). 

Na wyró˝nienie zas∏ugujà Urszula i Krzysztof Guzdekowie równie˝ i Anna Guzdek, którzy
pomagajà nam ju˝ 10 lat oraz Roman Taworski, który wykonuje pi´kne dekoracje sal, 
w których organizujemy uroczyste spotkania. 

Za dziesi´ç lat „s∏u˝enia” Klubowi serdecznie dzi´kujemy ks. Tadeuszowi Gramatyce
i wspierajàcym nas duchowo ks. dr. Wojciechowi Pacowi i ks. Kazimierzowi Wójcikowskiemu
z Sanktuarium w Jod∏ówce. 

Dzi´kujemy rodzinom naszych cz∏onków za pomoc i bycie zawsze z nami. Szczególnà
wdzi´cznoÊcià darzymy Panie: lek. med. Alicj´ Pietruszka-Zasadny, lek. med. Lidi´ Mago∏a-Koszel-
nik, piel´gniarki – Mieczys∏aw´ Buchtalarz i Genowef´ Pawliszak. 

Pomimo, ˝e du˝à cz´Êç kosztów istnienia Klubu ponoszà jego cz∏onkowie, nie moglibyÊmy
istnieç bez daru serca od sponsorów, którym wyra˝amy szacunek i wdzi´cznoÊç. 

Nale˝à do nich: 
– mgr farmacji Jadwiga Taworska-Stec i mgr farmacji Urszula Mrozek „Apteka Arnika”, 
– mgr farmacji Anna Oleszek, Apteka Grunwaldzka 58, 
– Urzàd Miasta w PrzemyÊlu, 
– Urzàd Gminy w ˚urawicy, 
– Przedsi´biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w PrzemyÊlu, 
– Miejskie Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej w PrzemyÊlu, 
– Zamojska Korporacja Energetyczna SA Rejonowy Zak∏ad Energetyczny w PrzemyÊlu, 
– Zak∏ady Wyrobów Powlekanych „Sanwil” SA w PrzemyÊlu, 
– Przedsi´biorstwo Budowlano – Handlowe „Fadom” SA w PrzemyÊlu, 
– Miejska Spó∏dzielnia S. Ch. w Lubaczowie, 
– Gminna Spó∏dzielnia S. Ch. w Lubaczowie, 
– JAR Dachnów, 
– Felicja Scis∏owicz Piekarnia w Przeworsku, 
– mgr in˝. Zbigniew Mierzwa Gaç k/Przeworska, 
– Milo Henryk Lubaczów, 
– Korzela Stanis∏aw Lubaczów, 
– mgr Kie∏tyka Barbara PrzemyÊl. 

Zarzàd Stowarzyszenia
„Metalowych Serc”

w PrzemyÊlu
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