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To była kwestia jednej doby. W tym dniu, kiedy lekarz powiedział mi, że nie będę normalnie 
chodziła, przepłakałam w szpitalu prawie całą noc. A potem, następnego dnia rano, byłam tak 
zmęczona, tak załamana i tak mnie oczy piekły, że pomyślałam: „Dość tego żalu. Nie chcę już 
tak”. 

 

Justyna 
 

Kiedy jadę późnym popołudniem przez uśpione ulewą miasto, a wycieraczki z trudem rozmazują po 
szybie kolejne chlusty lodowatego deszczu, nie wiem jeszcze o niej praktycznie nic. Mogę się tylko do-
myślać, kto czeka na mnie w tym maleńkim domku. Gościnna pani domu? Pasjonatka? Ekscentryczka? 
Strzępki zasłyszanych od ludzi wspomnień i anegdot układają mi się w głowie w dość niejasny obraz, 
błądzący gdzieś pomiędzy szaloną artystką a ciepłą, dobroduszną kobietą, dokarmiającą zbłąkane koty  
i wygłodniałe wróble. 

Wiem o niej tyle, że jest malarką. Że uwielbia muzykę, kocha fotografię, organizuje akcje charytatyw-
ne i jest wolontariuszką. Że tworzy biżuterię. Że wszędzie jej pełno. „Niesamowita kobieta”, „Cud, a nie 
człowiek”. Wiem też, że jest niepełnosprawna, nie może chodzić i mieszka z mamą oraz z bratem w jed-
nopokojowym, pozbawionym łazienki mieszkaniu na peryferiach Radomska. 

Otwieram furtkę. Rzucam okiem na dom, prześlizguję się między kilkoma zbłąkanymi dachowcami,  
i w końcu, z pewną dozą ciekawości, kładę dłoń na przyrdzewiałej klamce. Wszystko po to, żeby po 
chwili, przekraczając po raz pierwszy próg mieszkania, uświadomić sobie, że tak naprawdę nie mam 
zielonego pojęcia, kogo mogę się spodziewać. 
 
Artystka 
 

Pokój. Jedyne cztery ściany uginają się pod bogactwem rzeźb, fotografii i obrazów, które jeden przy 
drugim, układają się w zaskakująco konsekwentny, artystyczny nieład. O szafę opiera się ogromna szta-
luga, wielki, wypełniający ćwierć pomieszczenia pies obwąchuje nieufnie gości, a przy maleńkim stoliku 
siedzi ona. Justyna. Mówi mi, że z malarstwa najbardziej ceni sobie realizm, jednak sama nie wydaje się 
ani trochę banalna, czy przyziemna. Urzekają mnie jej długie, platynowe włosy, ogromne oczy i na wpół 
niewinny i zawadiacki uśmiech. Wita się z nami taka maleńka i skulona w sobie, jednak, kiedy zaczyna 
mówić, słyszę w tym mocnym, pewnym głosie, że z Justyną się nie zadziera. To nie jest mała, krucha 
kobieta.  

- Nie lubię siedzieć w miejscu. W zeszłym roku postanowiłam podnieść się z choroby, więc wymyśli-
łam sobie wystawę „Okno okiem na świat”. To była wystawa dedykowana wszystkim ludziom chorym, 
którzy są tak naprawdę skazani na ten jeden widok, na taką stagnację w domu, gdzie jedynym punktem 
obserwacyjnym jest okno. Ja na szczęście wszędzie sobie podróżuję, gdzie tylko mogę. Nie mam z tym 
problemu, mam dużo znajomych i przyjaciół, ale to okno cały czas przemawiało w jakiś sposób przeze 
mnie. Tempo tej pracy zmusiło mnie, niestety, do przerwy, ale teraz, po tym roku znowu zaczynam  
o czymś myśleć. Chciałabym zrobić koncert smartfonowy. Bardzo mi się marzy coś takiego, ale nadal 
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szukam chętnych. Potrzebuję młodych ludzi, którzy tworzą muzykę na żywo, z aplikacji. To się da zro-
bić, bo ja tak robię, ja się bawię w ten sposób, podłączam telefon pod wieżę i gram. Dwa smartfony  
i można jechać z koksem całą noc. 

Imponuje mi od razu. Pewnością siebie, zaczepnym błyskiem w oku, wybuchami śmiechu i tą uzależ-
niającą ekscytacją, która sprawia, że jej buntujący się organizm zdaje się w jednej chwili ożywać jak hu-
ragan. Mówi mi o wystawach, o fotografii, o koncertach, rozmawia o sztuce i o pięknie, aż w końcu w tej 
chwili nie jest dla mnie ani trochę niepełnosprawna. Ani trochę ograniczona fizycznie, zdecydowanie nie 
słaba i choć mówi, że po wczorajszej wspinaczce na piętro, nie jest w stanie przejść kilku kroków do 
kuchni, zdaje się dźwigać swoje ciało siłą własnego charakteru.  

Przy tak bogatej osobowości nie widać już żadnej biedy, a przy tak szerokich horyzontach i otwartym 
umyśle, niewielki, zastawiony gęsto meblami pokój, nie wydaje się ani trochę ciasny. 

- Chciałabym, żeby młodzi ludzie otworzyli się, zaczęli działać i przekonali się, że warto coś robić, 
warto się pokazywać, bez względu na efekty. Każdy powinien znać swoje możliwości, swoją siłę i wie-
rzyć w to, co ma do powiedzenia i co może sobą zaprezentować. Ja na przykład chcę się rzucić na tego 
typu akcję i chcę ją zrealizować, bo wiem, że to jest do zrobienia. Wystarczą tylko sprzęt i ludzie. Mało 
tego, jestem przekonana, że to miałoby odzew. Uważam, że każdy coś potrafi. Każdy powinien się  
w jakiś sposób pokazać, starać się i rozpychać łokciami, kopać, gryźć, wypadać drzwiami, włazić ok-
nem, mówić „ja mam coś do powiedzenia i chcę to zrobić”. Są czasami takie osoby, które z góry zakła-
dają porażkę, choć nigdy tego nie próbowały i nigdy nie spróbują. I wtedy ja im mówię: „A właśnie, że 
nie!”  
 
Wolontariuszka 
 

Z niecierpliwością opowiada mi o kolejnych projektach. O wystawie amatorskiej fotografii czarno-
białej, o wieczorze poezji, o kolejnych akcjach charytatywnych. Wszystko w ramach akcji „Kupujemy 
opał na zimę”, wszystko dla innych. Pewnie mogłaby zawalczyć o kolejne pomieszczenie, o łazienkę,  
o skuteczniejszą rehabilitację, ale to Justyna - ona chce koncert smartfonowy. Kiedy znów opowiada mi 
o swoich pomysłach, jest tak pełna ekscytacji, że nie mogę, choćby z ciekawości, nie spytać, czy kiedy-
kolwiek się bała. 

- Tak - odpowiada poważniejszym tonem, jakby chcąc uwiarygodnić to, co teraz wydaje się niemal 
nie do wyobrażenia. - Tak, byłam taką osobą, która miała wiele obaw, nawet w stosunku do samej sie-
bie, która miała mało wiary. Brakowało mi pewności siebie, brakowało mi siły przebicia, a mój pesymizm 
zawsze mnie trochę izolował od świata. A potem przyszła choroba i pokazała mi „Dlaczego nie?”.  
 
Pani na wózku 
 

- To wszystko pojawiło się nagle. W 2015 roku w maju po prostu sobie przestałam chodzić - prawie  
z dnia na dzień, tak szybko to postępowało. Już wiosną trochę gorzej mi się jeździło rowerem, byłam 
trochę słabsza, ale nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. A potem nagle nie mogłam stanąć na nogi. To 
jest choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i nie tylko biodrowych – wszystkich stawów. Mam zwy-
rodnienia nawet w palcach, przy nadgarstkach, łokcie już mi się nie prostują całkowicie, mam uszkodzo-
ne mięśnie rąk i nóg. One się uszkadzają samoczynnie, tak jakbym robiła coś siłowego. Jakby jeden 
mięsień zapadł się pod drugi i w tym momencie jest straszliwy ból, a na drugi dzień dołek zamiast mię-
śnia. Wszystkie moje części są do wymiany i co najgorsze - nie ma części zamiennych. Nieraz przyjeż-
dżałam od lekarza zupełnie zdruzgotana. W domu wyłam i płakałam, bo nie wiedziałam jak sobie pora-
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dzić i jak to wszystko będzie, bo nie da się tak po prostu odciąć od tematu choroby i być zawsze w stu 
procentach na „happy”. Jasne, że miałam gorsze chwile, ale musiałam jakoś żyć. Dobra, może jak już 
nie będzie tak jak było, to trzeba zrobić coś, żeby było inaczej - myślałam. I sama sobie zaczęłam udo-
wadniać, że jak coś można, to NAPRAWDĘ znaczy, że można. Bo zamknąć się, to ja mogę na moment 
- jak nie gadam, albo jak idę spać, to wtedy sobie odpoczywam. Ale zamknąć się na świat… ? 

I nagle uświadamiam sobie, że widziałam ją rok temu na wystawie akwareli. Przyszła wtedy podparta 
balkonikiem na czterech kółkach, już w progu z radością wpadając w ramiona koleżanek po fachu, a ja 
odwróciłam wzrok i odeszłam, bo jak wiele osób padłam ofiarą społecznego przekonania, że na niepeł-
nosprawność nie wypada się gapić. O wiele bezpieczniej usunąć się w cień i przemilczeć. Żeby nie za-
wstydzić. Żeby nie urazić. I teraz patrzę na nią, nic po sobie nie zdradzając i jest mi po prostu głupio, bo 
Justyna nie jest swoją niepełnosprawnością. Nie, jest „niezwykłą kobietą”, tylko dlatego, że codziennie 
rano wstaje z łóżka i nie umartwia się nad własnym losem. Dociera do mnie, że choć to trudne do wytłu-
maczenia, a może nawet w pewnym sensie paradoksalne – Justyna jest w pewien sposób bardziej 
sprawna, niż większość ludzi, którzy wstają rano z łóżka bez problemu. Bardziej sprawna niż większość 
z nas. 
 
Człowiek 
 

- Tak naprawdę, niezależnie od tego, czy to jest człowiek chory, leżący, czy zdrowy - każdy ma swo-
ją osobowość, swój charakter i swój styl, ale jak tylko pojawia się ta niepełnosprawność, ta inność - 
wówczas zawsze trafiają się ludzie, którzy powiedzą: „ta to jest fajna, bo sobie dobrze radzi”. Nieważne, 
czy jest mądra, głupia, czy coś potrafi, czy nie. A ja miałam jakiś wybór niż sobie radzić? Pewnie, że 
miałam, ale czy siedziałabym teraz i śmiała się, gdybym wybrała tę drogę płaczliwą i biadolącą? No nie. 
Tak się po prostu lepiej żyje.  

Ktoś mógłby mnie spytać, czy jestem dumna, że jestem chora. Tak. Chciałabym pokazać ludziom, że 
choroba nie oznacza stagnacji, nie oznacza jakiegoś uciemiężenia. Chciałabym pokazać, że można na-
prawdę fajnie żyć, z ludźmi i ze sobą, że można się nie bać. Nie potrafię tego ubrać w słowa ani wytłu-
maczyć, ale naprawdę lepiej mi się żyje w stosunku do samej siebie teraz, kiedy jestem chora, o wiele 
więcej mam do powiedzenia i do pokazania niż jak byłam zdrowa i bardziej samodzielna. Myślę, że takie 
traumy, takie sytuacje w życiu, które nie zawsze są radosne, uświadamiają nam pewne rzeczy o nas 
samych. Dają motywację, okazję do przemyśleń, do zastanowienia się, do zatrzymania na moment  
i pomyślenia: - „Kurczę, przecież może być inaczej. Przecież wszystko zależy właśnie od nas”. 

Często spotykam ludzi, którzy dziwią się, że nie płaczę, nie szlocham. Spoglądają na mnie, może 
nawet nie ze zdziwieniem, ale z niedowierzaniem. Kiedyś dzwoni do mnie koleżanka i pyta: „A co się tak 
cieszysz?”. Odpowiadam: „A co, mam płakać?” A ona mi na to: „A nie?!”. 

Bo choroba, jak to choroba, wiadomo, ona postępuje i jestem tego świadoma, że kiedyś będzie tro-
szeczkę gorzej albo całkiem źle. Jestem świadoma też, że się nie polepszy i że kiedyś mogę zupełnie 
usiąść na wózku, więc każdą taką dobrą chwilę wyłapuję i do końca staram się ją wykorzystać. Wyci-
skam wszystkie soki i sprawia mi niesamowitą przyjemność to, że mimo niepełnosprawności jestem zu-
pełnie nieograniczana. Tak naprawdę gorzej może być w każdej chwili i dlatego pośpiech jest dla mnie 
tak bardzo ważny, dlatego nie płaczę i nie narzekam. Bo jak nie teraz, to kiedy? Kiedy będzie gorzej? 
Narzekanie nas spowalnia, a ja nie mam teraz czasu, żeby zwlekać. 

 

Bohaterką reportażu jest lokalna artystka - Justyna Ciupińska. 
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