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W 1983 roku okres przeżycia osoby z zespołem Downa wynosił średnio 

dwadzieścia pięć, a obecnie – ponad pięćdziesiąt. 

 

– Dla mnie nigdy nie miała wieku. Nawet nie zauważyłam, że się postarzała. – 

Leokadia Rzepińska poprawia aparat słuchowy. Drobna i suchutka jak liść, ma osiemdziesiąt 

dwa lata i jeszcze trochę energii, ale od dawna nie dosłyszy już głosu córki. Jej uszy z trudem 

wyławiają dzwonek telefonu. Podnosi słuchawkę i krzyczy, że tu ona, Leokadia, ale nie wie, 

kto jest po drugiej stronie. Teraz siedzi na starej kanapie w swoim mieszkaniu przy 

Bachmackiej na warszawskim Mokotowie i splata ręce na kolanach: 

– Ela nie ma ani jednego swojego zęba. A ja tylko czterech! Wydałam dwa tysiące, 

żeby jej doktór zrobiła sztuczną szczękę. Kilka razy dziennie myje te zęby, bo mateńka tak 

powiedziała. Ona tak na mnie mówi: mateńka. I jest głucha. Jak ja. Godzinami siedzi w 

ubikacji. Papierków narwie na kawałeczki, a każdy musi być równiutko złożony. Najgorzej, 

że musiała zostać w domu pomocy społecznej. Nie dałam już rady się nią zajmować. I nie 

mogę znieść, że rozłączone jesteśmy. –  Mateńka płacze. 

W 1929 roku okres przeżycia osoby z zespołem Downa wynosił średnio dziewięć lat, 

w 1983 – dwadzieścia pięć, a obecnie ponad pięćdziesiąt.  

Ela ma sześćdziesiąt. 

 

Mieciunio 

Miecio zawsze nosi przy sobie bębenek do wyszywania. Grubą igłą, w skupieniu 

wysuwając język, dłubie w płótnie. Przeciąga nić tak, żeby tworzyła jakiś wzór. Miecio nie 

wie, jaki to wzór, nie potrafi nazwać kolorów nici, ale ta nić sprawia, że czuje się potrzebny.  

– Jaką piękną pracę dziś zrobiłeś, Mieciuniu! – grucha do niego Bajbaja.  

– Cielaku ty mój, dupeczko, cielęcinko ty moja! – zwraca się do niej zazwyczaj 

Miecio.  



Malutki, przysadzisty, siwiuteńki. Niedawno skończył sześćdziesiąt dziewięć lat, ale 

wciąż lubi lizaki. Ostatnie dwadzieścia dwa lata drobnymi kroczkami przemierza korytarze i 

schody Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej w Warszawie.  

Barbara Jaworska nie pamięta, kiedy Miecio ochrzcił ją Bajbają, ale tak już zostało. 

Historię Miecia częściowo odtwarza z archiwum akt: 

– Urodził się w czasie wojny, jesienią 1943 roku. Przyszedł tutaj w 1990 roku razem z 

mamą (rocznik 1907). Mieszkali w jednym pokoju. Mama była pracownikiem poczty, tata 

ekonomistą. Nie mam informacji, kiedy zmarł. Mieszkali na Ochocie. Miecio był jeszcze w 

DPS w Górze Kalwarii pod Warszawą... 

Bajbaja przerywa na chwilę. Pracuje tu dopiero od czterech lat i na wiele pytań nie 

potrafi odpowiedzieć. 

– Każdy dom tworzy historię człowieka od momentu jego przybycia. Papiery nie idą 

za mieszkańcem. Dlatego niczego nie można dowiedzieć się o historii takiej rodziny, bo akta 

pozostają u tak zwanego „wytwórcy merytorycznego”, czyli w poprzedniej placówce. I leżą 

tam potem w archiwum przez sześćdziesiąt lat. 

Tożsamość Miecia jest więc potłuczona jak szkło. Bo nie ma już matki, której pamięć 

zachowywała syna od chwili, kiedy się urodził.  

– Umarła w czerwcu 2000 roku – czyta w aktach Bajbaja. – Miała dziewięćdziesiąt 

trzy lata. 

Nie powie już, że Mietek urodził się w czasie największego terroru, jaki dotknął 

stolicę pod rządami dowódcy SS i policji Franza Kutschery. I że nie był to czas, kiedy ona, 

Janina Krupińska, lat wówczas trzydzieści sześć, mogła martwić się tym, że jej syn cierpi na 

zespół Downa. Czy wtedy w ogóle o tym wiedziała? Po latach przyprowadzi syna do DPS w 

Górze Kalwarii. Ale tylko dlatego, że będzie „po operacji” – jak to odnotują akta. I nie 

znajdzie już sił, żeby się nim opiekować.  

Od 1 kwietnia 1985 roku Mietek „spokojny, chodzący, samodzielny”, zostanie w 

Kalwarii na pięć lat. „Niedorozwój umysłowy i imbecylizm” – powiedzą o nim jeszcze akta. I 

nie powiedzą już nic więcej. 

 



Joasia 

Joanna Garlicka też urodziła się w czasie wojny. W tym samym, co Miecio, 1943 

roku. Miała sinicę i nie umiała ssać. Profesor Jonscher, wybitny pediatra, powiedział wtedy 

jej rodzicom, że to mongolizm.  

– Innego określenia nie było – wspominał po latach ojciec Joanny, Roman Garlicki.  

Dom Garlickich spłonął w pierwszych dniach powstania na ich oczach, ale rodzina 

przeżyła. Heroicznym niemal wysiłkiem, przy pomocy pedagogów zatrudnianych prywatnie 

(wtedy nie było nawet przedszkoli dla dzieci upośledzonych) przez wiele lat Garliccy uczyli 

Joannę czytać, pisać, liczyć, a nawet grać na fortepianie. Uczyli ją po prostu świadomie żyć. 

Na tyle, na ile pozwalało jej upośledzenie.  

Roman Garlicki i jego żona Ewa w środowisku rodziców dzieci z upośledzeniem 

umysłowym to para niemal kultowa. On – wysoki, szczupły, w okularach, wybitny specjalista 

od ubezpieczeń i prawa pracy. Ona – po wojnie sekretarz polskich misji repatriacyjnych. 

Ładna, eteryczna blondynka. Dzięki rodzicom Joanny w 1963 roku powstał w Polsce 

pierwszy Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Przez szesnaście lat, aż do swojej 

śmierci, przewodniczyła mu Ewa Garlicka.  

Beata Śliwińska, dziś kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy ulicy Deotymy na warszawskiej Woli, na pytanie o 

Joasię Garlicką natychmiast się uśmiecha: 

– Rozmawiałam z nią kiedyś o jej niepełnosprawności i powiedziała mi: „Wiesz, ja 

jestem inna. Mam zespół Downa”. 

„A co to znaczy?” – zapytałam ją.  

„No wiesz, że ja mam jedno takie coś więcej niż inni. Tatuś mi mówił. I dlatego trochę 

inaczej mówię...”.  

„A czy inni ludzie wiedzą, że ty masz zespół Downa?”. 

„Nie no, skąd! Przecież ja im o tym nie mówię!”. 



Urszula Koziarska, dziś psycholog ze wspólnoty „L’Arche” w Warszawie, poznała 

Joasię, kiedy studiowała psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyjechała 

wtedy, jak inni studenci, na rekolekcje dla młodzieży do Szewnej:  

– To była miłość od pierwszego wejrzenia. Joanna grała w spektaklu ducha Zosi z 

drugiej części Dziadów Mickiewicza. I zagrała tak przekonująco, że ja oniemiałam. 

Był wrzesień 1980 roku. Rekolekcje w Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego 

prowadził wówczas Jean Vanier – twórca ruchu Wiara i Światło (skupiającego osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciół). Syn gubernatora Kanady, były 

oficer marynarki wojennej i doktor filozofii, który odnalazł swoje powołanie, gdy w 1964 

roku zamieszkał z niepełnosprawnymi umysłowo. Swój dom nazwał L’Arche (Arka).  

„Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie” – mówiła 

przystrojona w wianek Joanna-Zosia, duch pięknej pasterki, która umarła młodo i nigdy nie 

zaznała miłości.  

Joanna miała wtedy trzydzieści siedem lat. 

(fragment książki „Życie to za mało. Notatki o stracie i poszukiwaniu nadziei” Izy 

Michalewicz, wyd. Zwierciadło) 


