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• Irenka Wolawska, 
  Polski. 

� rzeczywisto<ci  nigdy  pó=niej 
ju> go nie zobaczyły<my. 
Dostały<my wiadomo<? , >e 
zgin@ł w łapance. 
 
Byłam jedynaczk@, miałam 
samotne dzieciAstwo. Kiedy 
miałam około lat 12 
musiały<my  sie przenie<? z 
powodu przesladowañ 
politycznych do Niemiec. 
Uciekłam przebrana za 
mB>czyznB. W Niemczech 
poznałam Meksykanina i za 
niego wyszłam za m@>. 
Przestałam mówic po polsku, 
moi przyjaciele to Anglicy, 
Niemcy i Meksykanie. Teraz 
mieszkam w Carlsbad, w 
Czeskiej Republice. 
 

Mieszkałam z moj@ matk@ a> 
do jej <mierci. Nie rozumialam 
jej. Zawsze s@dziłam ,>e 
dokuczyła mojej mamie 
sytuacja z ojcem i jego <mierc. 
To, >e byłysmy 
prze<ladowane przez ludzi, 
którym nic nie zrobiły<my te> i 
mnie przygnBbiło. Nie 
mogły<my wierzyc nikomu, 

absolutnie nikomu. Kiedy 
zawiozłam moj@ mamB do 
lekarza dowiedziałam siB , >e 
jest chora na schizofreniB.  Ja 
nic nie rozumiałam. Pó=niej 
kto< mi wyjasnił, >e miała 
demencjB. 
 
Demenz und krankheit 
( Demencja i choroba) , były to 
słowa, które słyszalam od 
lekarzy, ale nic mi nie wyjasnili, 
na czym to polegalo, o co 
chodzilo... czy moja mama 
postradala zmysly?    Nie 
chciałam tego zaakceptowac. 
Słowa demencja, choroba...., 
demencja, choroba, demencja, 
choroba <widrowaly mi glowB 
rano, w południe, wieczorem, 
odchodzilam od zmyslów. 
 

 
Nastapiła drastyczna zmiana u 
mojej mamy. Zaczeła 
zapomina?, gubiła ró>ne 
rzeczy, ukrywala inne i mówila, 
>e jak przyjd@ nazi<ci to jej to 
ukradn@. To bylo okropne dla 
mnie. Mama uspokajala sie 
wtedy, kiedy byłam blisko niej. 
Byłam dla niej jak matka. Ona 
czBsto mówila do mnie „Mamo, 
gdzie jeste<?, nie odchod=, nie 
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y Witajcie, nayzwam 
siB Irenka Wolawska, 
urodziłam sie w 

Tychach, polskim mie<cie, 
le>@cym około 20 km na 
południe od Katowic, gdzie 
studiowałam. Ojciec mój był 
Anglikiem, synem Polaków. 
Moja mama była Niemk@. Ona 
wła<nie miała chorobe 
Alzheimera. Ja mam 60 lat. 
 

Mój ojciec pracował w Łodzi, w 
centralnej  Polsce i był 
prze<ladowany przez nazistów 
za >ydowskie pochodzenie. Ja 
tego wtedy nie rozumiałam. 
Widziałam  jak sie martwi moja 
mama, poniewa> nie wiedziała 
co siB dzieje z ojcem.  W 

Byłam jedynaczk*, miałam 
samotne dzieci+stwo. �

Równie, nauczyłam si- i 
zrozumiałam, ,e chorzy 
na Alzheimera nie ukry-
waj* swoich uczu., 
strzeg* ich i nigdy ich nie 
zapomn*. 

• En polaco 



���

�

zostawiaj mnie samej!”. Bała 
sie panicznie by? sama, bała 
siB samotno<ci... 
 
Na szczB<cie miałam bardzo 
wyrozumiałego mB>a, w którym 
zawsze znajdowałam oparcie. 
Mama mieszkała z nami przez  
trzy lata, do czasu, kiedy 
bylismy ju> zmuszeni umie<cic 
j@ w miejscu dla osób 
dotkniBtych tym problemem. 
Chodziłam do niej codziennie. 
PamiBtam dobrze jej codzienn@ 
rado<? na mój widok. Równie> 
nauczyłam siB i zrozumiałam, 
>e chorzy na Alzheimera nie 
ukrywaj@ swoich uczu?, 
strzeg@ ich i nigdy ich nie 
zapomn@. My jeste<my tymi 
głupcami, którzy czasem tego 
nie rozumiemy . Oby lekarze to 
mogli zrozumie?.  
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 Pan Federico poprosił mnie, 
>ebym podzieliła siB tym 
do<wiadczeniem z pewn@ 
dziewczyn@ z Polski i z 
ochot@ to robiB.Nie mogB 
pisa? po polsku, ale kto<, 
kogo wysła@ Pan Bóg, na 
pewno to zrobi.  
 
JBzyk Alzheimera jest ten 
sam na cał@ym <wiecie. 
Bywaj@ w >yciu gorzkie 
chwile, takie, kiedy nie 
czujemy siB dobrze. Jednak 
te miło<?, któr@ mo>emy 
ofiarowa?  i tego co nam to 
do<wiadczenie zostawi nigdy 
nie odejdzie w zapomnienie. 
Wtedy mo>esz poczu? siB 
dumnie.  
 
* Irena Wolawski: Familiar de  
   una persona con alzhéimer. 
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• Agradecemos la colaboración de Lidka Hanka en la traducción de este testimonio. 


