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CHORZY

przyjdzie jego wnuk i tak bardzo chciał-
by tej chwili  doczekać. Lubię tak sie-
dzieć obok pana Miecia i odczytywać 
kolejne wyrazy oraz pięknie i barwnie 
budowane zdania,  słuchać o wspaniałej 
podróży do Afganistanu,  o dzieciach, 
które pracują za granicą, o tym, że lubi 
słońce, sernik i smak kawy.

Jak wnuczka zatańczyła 
z dziadkiem na wózku

Za parę minut ubiorę żółtą koszulkę 
i zacznę obchód. Posiedzę chwilkę przy 
łóżku pana Stanisława. Najpierw zro-
bię mu kawę. Wiem, że ma być czarna, 
bez cukru i nie za gorąca. Przysunę 
mu stolik do łóżka, żeby miał wszystko 
pod ręką i będziemy wyglądać pani Mo-
niki. Prześliczna wnuczka i syn są u nie-
go codziennie. Rozmawiają, rozbawiają 
i spełniają zachcianki pana Stanisława. 
Ostatnio pani Monika włączyła cichut-
ko radio, posadziła ukochanego dziad-
ka na wózku i tańczyła z nim, wirując 

po sali. Ależ była radość! Leżący obok 
pan Janusz miał łzy w oczach. - Jakby 
na chwilę anioł do tej sali przyfrunął 
i tańczył - relacjonował wzruszony.
Pan Janusz, chociaż przykuty do wóz-
ka, to wciąż przystojny mężczyzna. Sam 
ma niezwykłą historię życia. Poznaję jej 
kolejne rozdziały dzięki pani Hani, żo-
nie pana Janusza, która dzieli się nią ze 
mną po kawałku. Pan Janusz to znany 
kartograf, który na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych praco-
wał biurko w biurko z pułkownikiem 
Ryszardem Kuklińskim. To też utalen-
towany malarz, pisarz. Jego wspomnie-
nia z czasów okupacji zostały opubliko-
wane w Zeszytach Pamięci Powstania 
Warszawskiego. Jego obrazy z przed-
wojennej, powstańczej i powojennej 
Warszawy przez kilka lat wystawione 
były w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie. Jak sam wspomina: 
Powstawały na podstawie zdjęć doku-
mentujących zniszczoną Warszawę oraz 
moich osobistych wspomnień. Ja tamtą 

Warszawę widziałem, żyłem wśród jej 
ruin. 
Jego obrazy były eksponowane na wie-
lu wystawach i spotkaniach. Za każ-
dym razem budziły ogromne emocje. 
Jego grafika św. Anny z Faras przez 
długie lata była rozpoznawalnym logo 
Warszawskiego Muzeum Narodowego, 
a jego obrazy św. Faustyny, św. Rodzi-
ny i św. Anny zdobią  do dziś kościół 
w Białobrzegach. 
Pani Hania, piękna i dobra, która co-
dziennie jest u męża i której życie jest 
nie mniej barwne niż życie pana Janu-
sza, robi plany, żeby pojechać z nim do  
ośrodka rekolekcyjnego Emaus w Turnie 
koło Białobrzegów. Jest tam wciąż za-
praszany jako gość honorowy, bo i tam 
wiszą malowane przez pana Janusza 
obrazy.

Najpiękniejsza scena miłości

Kiedy wchodzę do następnego poko-
ju, to na łóżku przy szafie wciąż widzę 


