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Ta historia ma dwa początki. Je-
den dramatyczny, drugi smutny. 
Ale jej ciąg dalszy przywraca wia-
rę w ludzi. 

Pierwszy początek to rok 2007. 
Andrzej Reizer, przedsiębiorca 
z Łańcuta, był wtedy o włos od 
śmierci. Lekarze zdiagnozowa-
li rozwarstwiającego się tętniaka 
aorty. Kardiochirurdzy nie chcie-
li operować, uważali, że jest na to 
za późno. Trudnej i ryzykownej 
operacji ratującej życie podjął się 
doktor Mirosław Garlicki – znany 
szerokiej opinii publicznej jako 
doktor G.

Od tamtej pory minęło już dzie-
sięć lat. Andrzej Reizer, z którym 
spotykamy się w Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej w Woli Dal-
szej koło Łańcuta, tryska energią. 
Kieruje Fundacją „Contigo”, dzięki 

której zakład może działać. – Do-
stałem drugie życie. Gdy po ope-
racji dochodziłem do siebie, po-
stanowiłem, że muszę zrobić coś 
dobrego dla ludzi – zaczyna swo-
ją opowieść. Tak powstał zakład 
i prowadząca go fundacja.

Z osadników
Ale żeby w pełni zrozumieć, dla-

czego tak się stało, trzeba cofnąć 
się jeszcze głębiej w przeszłość. 
Do drugiego, choć chronologicz-
nie pierwszego początku. Pan An-
drzej z wykształcenia jest mlecza-
rzem, ukończył Zespół Szkół Spo-
żywczych im. Tadeusza Rylskiego 
w Rzeszowie. Nie stracił zresztą 
kontaktu z branżą, bierze udział 
w przygotowaniach do zbliżają-
cych się obchodów 115-rocznicy 
powstania szkoły mleczarskiej. 
Przyjaźni się m.in. z Waldemarem 

Paziewskim, Antonim Kogutem, 
Tadeuszem Proczkiem i Szczepa-
nem Skomrą, których nikomu, kto 
zna branżę mleczarską, nie trze-
ba przedstawiać. Do rzeszowskiej 
szkoły trafił jako młody chłopak 
z Albigowej pod Łańcutem. Jest po-
tomkiem osadników z zachodu Eu-
ropy, którzy zamieszkali przed laty 
w tej okolicy. Właśnie na tej podkar-
packiej wsi tak naprawdę zaczęła 
się historia Fundacji „Contigo”. 

– Mama wpoiła mi wrażliwość na 
krzywdę i biedę. Któregoś razu wy-
słała mnie do krewnych. Miałem 
wtedy kilkanaście lat, pracowałem 
w polu, trzeba było pożyczyć ko-
nia. Krewnych nie było w domu, 
w środku zobaczyłem tylko nie-
pełnosprawnego chłopaka. Leżał 
w niewielkim łóżku, z powykrę-
canymi przez chorobę rękami, nie 
mówił. Ten widok mną wstrząsnął, 
mam go pod powiekami do dziś. 
Gdy jego matka szła do kościoła, 
musiała wysłuchiwać komenta-
rzy: „Bozia ją pokarała, ma kalikę 
w domu”. Jak tak można? Niestety, 
taki był odbiór. Dzieci chore były 
chowane po domach, nie miały 
szans na godne życie.

Do roboty 
Prace adaptacyjne budynków 

w Woli Dalszej ruszyły w 2007 r., 
już trzy miesiące po operacji pana 
Andrzeja. Jednocześnie trwało zała-
twianie formalności. – Tutaj przed 
laty była rozpadająca się GS-owska 
buda a w niej rozlewnia oranżady – 
wspomina nasz rozmówca. Trudno 
w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że 
rozmawiamy przy stoliku w prze-
stronnej jadalni, w której podawa-
ne są przygotowywane przez nie-
pełnosprawnych specjały. 

Startując z fundacją pan Andrzej 
nie był nowicjuszem w kwestii po-
magania ludziom potrzebującym 
pomocy. – Od 40 lat zatrudniam 

ludzi niepełnosprawnych – wyja-
śnia. Pracując przy swoich wcze-
śniejszych projektach wyszukiwał 
takich ludzi, namawiał do wyjścia 
z domu, a potem wspierał. Pro-
wadził zakład pracy chronionej, 
w jego podniesionym z ruin za-
bytkowym pałacu, obecnie „Pen-
sjonacie Pałacyk” w Łańcucie, nie-
pełnosprawni obsługiwali gości. 

Na długo przed tym, gdy zaczęło 
się to stawać w Polsce naturalne. 
– W „Pałacyku” było jak na Za-
chodzie, niepełnosprawni nie byli 
schowani gdzieś na zapleczu, nor-
malnie pracowali – opowiada An-
drzej Reizer.

Pierwsza wigilia
Pod koniec 2007 r. ramy dla pro-

wadzenia pomocy z jeszcze więk-
szym rozmachem były gotowe. 
Założyciele fundacji skorzystali 
z nowych uregulowań prawnych. 
Pojawiła się możliwość zakładania 
zakładów aktywności zawodowej. 
Eugeniusz Jucha dobrze pamięta 
tamten czas. – Jestem i pracuję tu 
od samego początku, od pierwsze-

Jestem jednym z was

W kuchni pracownice zakładu wyczarowują fantastyczne pierogi

Anna Jaźwa 
przygotowuje gołąbki

Prawda, że trudno uwierzyć, że w tym miejscu 
kiedyś była obskurna rozlewnia?

Główna księgowa Anna Michno 
dba, żeby wszystkie słupki się 
zgadzały

Andrzej Reizer (z lewej) i Euge-
niusz Jucha. – Już go nie oddam 
– mówi o nim ciepło pan Andrzej

Publikując artykuły interwencyjne redakcja „Tygodnika Poradnika 
Rolniczego” zawsze bierze w obronę ludzi potrzebujących pomocy, 
nie mających szans w starciu z machiną urzędniczą czy skrzywdzo-
nych przez los. Andrzej Reizer, któremu poświęcona jest dzisiejsza 
publikacja, nie potrzebuje pomocy, całe swoje dorosłe życie poświęcił 
pomaganiu innym. I to na niespotykaną skalę.

podkarpackie


