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Właśnie zaparkowałam pod kliniką hematologii i onkologii Dziecięcej, pośpiesznie 

otwieram bagażnik i wyjmuję z niego neseser z dokumentami. Jestem już spóźniona, a 

profesor Dynlewska prosiła, aby wszyscy byli na dzisiejszym spotkaniu przed wyjściem na 

oddziały, a ja muszę się przebrać. Właściwie, mam trzy minuty. Jeśli się pośpieszę, to zdążę. 

Więc w tempie naddźwięk wchodzę do dużego, białego holu. Na jego ścianach wiszą obrazki i 

prace dzieci, a po prawej stronie od wejścia na ścianie znajduje się telewizor, obok stoją 

fotele. 

- Dzień dobry, pani doktor!-przywitała mnie, jak zawsze radosna, pani Marysia z recepcji. 

- Dzień dobry, miłego dnia!- odpowiedziałam jej, szeroko się uśmiechając. 

Szybko weszłam do szatni dla personelu, nic wielkiego, tylko parę szafek, dwie umywalki i 

oczywiście ławeczka. Zostawiłam w szafeczce torebkę i przebrałam się w kitel lekarski, na 

szyi przewiesiłam stetoskop, a do kieszeni włożyłam telefon, latarkę i jakiś długopis. To moje 

pierwsze miesiące w szpitalu. Ciągle uczę się bycia lekarką. Te szpitalne czynności każdego 

dnia pozwalają mi wchodzić w swoją zawodową rolę. Na koniec związuję moje długie, 

brązowe włosy w kucyk i jestem gotowa. Do sali wchodzę równo z wybiciem godziny ósmej. 

Siadam przy długim stole pomiędzy doktorem Walewskim i docent Habrowską. 

-Gratulacje, dziś się wyrobiłaś.- Marek (doktor Walewski) śmieje się do mnie serdecznie. 

-Bałam się, że się spóźnię. Do nocy wypełniałam dokumenty związane z moimi szkoleniami. 

Rano po drodze był jakiś wypadek i musiałam pojechać przez centrum. We Wrocławiu 

zawsze o siódmej są korki, a co dopiero w centrum.  

- To rzeczywiście kiepsko. Ale jednak zdążyłaś. 

W tej chwili drzwi się otworzyły i weszła przez nie prof. Dynlewska. Jest to raczej niska 

kobieta, na oko ma około czterdziestu lat. Posiada blond włosy, proste jak struny oraz 

zielone oczy, którymi zdaje się prowadzić chłodno wszelkie obserwacje. W ich głębi kryje się 

przenikliwość. 

 Trzydzieści minut później spotkanie się skończyło. Profesor rzeczowo omówiła z nami kilka 

cięższych przypadków i to na tyle. Właśnie weszłam na oddział. Podeszłam do lady 

pielęgniarek i się o nią oparłam. 

- Dzień dobry, pani doktor.-przywitała mnie miło pielęgniarka. 

-Dobry, dobry.- odpowiedziałam szybko i przeszłam do uważnego przeglądania kart 

informacyjnych- Dla Filowskiej przyjdzie dzisiaj zaległa L-aspa, a Alkowi Kremińskiemu 

trzeba podać antybiotyk. Jak przyjedzie Ala Kutnik, to połóżcie ją na sali z Patrycją. Tę 

salę pojedynczą zostawcie wolną, bo dzwonili ze szpitala w Strzegomiu, że za około 

piętnaście minut przywiozą czternastoletniego chłopca z chłoniakiem. Prawie 

zapomniałam! Przyszykujesz mi Karina historię choroby Kai Solarczyk? 

-Tak, oczywiście, antybiotyk podamy, L-aspę już zamawiam z apteki i zaraz wydrukuję 

historię choroby. 
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Właśnie miałam odpowiedzieć Klarze, kiedy drzwi się otworzyły i wjechał przez nie chłopczyk 

na łóżku. Wyglądał okropnie. Widziałam, zwłaszcza na stażu, już różne przypadki. 

Doskonale wiem, że choroba zrobiła swoje. 

-Pani doktor, na którą salę mamy go zawieźć? -zapytał mnie sanitariusz. 

-Połóżcie go na sali numer cztery. 

Sanitariusze popchnęli łóżko we wskazanym przeze mnie kierunku, a ja odwróciłam się znów 

do Klary. 

-Przyjdź do niego na salę i załóż mu wenflon. Od razu robimy kompleks badań oraz 

pobieramy krew na posiew. Idę go zbadać. 

Od razu ruszyłam do sali chłopca. Weszłam właśnie w momencie, kiedy sanitariusze położyli 

go na łóżku. 

-Gdzie jest jakiś jego opiekun?-zapytałam zdziwiona. 

-Z tamtego szpitala zadzwonili do jego mamy, zaraz powinna tu być. 

-Dobrze, dziękuję. 

-Do widzenia.-nie zdążyłam mu nawet odpowiedzieć, bo już znalazł się za drzwiami. 

Spojrzałam na chłopca, był przerażony. Podeszłam i kucnęłam obok niego. 

- Cześć. Jak się nazywasz?-powiedziałam uśmiechając się miło - Ja jestem doktor Klaudia 

Wolska. - w jego oczach widziałam przerażenie - Spróbuję ci pomóc, ale będziesz musiał ze 

mną współpracować, zgadzasz się? - cały czas się do niego uśmiechałam. 

- Je..jestem Patryk Czarlewski. - powiedział bardzo cicho - Czyli pomoże mi Pani? - zapytał już 

całkiem śmiało z odczuwalną nadzieją w głosie. 

- Oczywiście. - Uśmiechnęłam się szeroko - Teraz cię zbadam. 

Patryk kiwnął głową na tak, wiec zaczęłam go badać.  

- Dobrze, skończyłam. 

Przez drzwi weszła wysoka kobieta.  

- Dzień dobry. Jestem mamą Patryka. – wyszeptała przerażona. 

- Dzień dobry. Muszę z panią porozmawiać. - powiedziałam wychodząc z sali. 

- A więc, o co chodzi? - zapytała mnie kobieta. 

- Chciałam się trochę dopytać o pani syna. Czy może coś wcześniej niepokojącego się działo? 

- Raczej nie, no może ostatnio był jakiś osowiały i dużo gorączkował. Jestem ciągle zajęta. 

Przez cały dzień mam dużo pracy. Wie pani, sama wychowuję dwoje dzieci. Nie jest łatwo. Co 

się dzieje z moim synem? Czy to jakiś wirus? Kiedy będzie mógł wrócić do domu? – spytała 

na koniec matka. 
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Po tych słowach kobiety miałam już dość wyraźny zarys sytuacji rodzinnej chłopca. 

Poinformowałam, że jej syn ma chłoniaka złośliwego, nieziarniczego strefy T.  Uświadomiłam 

ją również, że to będzie długie i ciężkie leczenie, podczas którego wsparcie i stały pobyt 

rodzica z dzieckiem jest niezbędny. Na co ona mi odpowiedziała, że nie będzie mogła być z 

Patrykiem cały czas, ale wkrótce postara się wziąć urlop, nie tylko zwolnienie. Musi też 

poprosić o pomoc swoją siostrę. Kobieta wyrzucał z siebie pośpiesznie kotłujące się myśli. 

 Od tego dnia matka Patryka starała się być z synem jak najczęściej. Na szczęście 

leczenie chłopca zaczęło iść zgodnie z planem, on sam jest bardzo pozytywnie nastawiony. 

Mogę mu spokojnie mówić, co mu jest i jak przebiega leczenie, a Patryk doskonale wszystko 

rozumie i nigdy nie wpada w panikę. 

Staram się przychodzić do Patryka i rozmawiać z nim. Okazało się, że jest to chłopiec 

pogodny i radosny. Marzy o tym, by mieć psa. Jego młodszy brat też. Chcieliby wziąć pieska 

ze schroniska, żeby nie był już samotny. Ale jest problem, bo mama uważa, że to zbyt duży 

obowiązek. Obiecałam porozmawiać z mamą Patryka. Ta wiadomość rozpromieniła mojego 

pacjenta.  Szczerze go podziwiam. Mimo że życie skazało go na tak wiele cierpienia i smutku, 

on umie w każdej sytuacji znaleźć coś miłego lub optymistycznego. Na przykład pomimo 

tego, że leży w szpitalu, cieszy się i mówi, że będzie bogatszy o nowe znajomości. Czasem 

opowiada, jak wyobraża sobie i porównuje chorobę. Mówi, że jest żeglarzem płynącym po 

oceanie podczas sztormu, a w oddali widzi światło latarni, która oznacza ląd, to jego ostoja i 

miejsce, gdzie będzie już bezpieczny. Podczas rejsu chwilowo wichura raz ustaje, a innym 

razem zalewa jego  łódź tak, że o mało się nie topi. Jednak on się nie poddaje i płynie dalej. 

Zawsze, gdy opowiada takie historie, oczy mu się świecą z radości, staje na łóżku i przybiera 

różne zabawne pozycje. Czasem zachowuje się jak kapitan na statku. Lubię sobie czasem coś 

porysować, więc przyniosłam mu mój rysunek, na którym jest widoczna łódź. Płynie w nocy 

po spienionym morzu w stronę światła latarni. Widać też postać, która trzyma stery statku. 

Gdy Patryk tylko zobaczył obrazek, przytulił się do mnie i od razu powiesił go na ścianie, a 

pod spodem przykleił karteczkę z napisem : „ W każdym życiu jest światło, do którego warto 

podążać”. To piękna myśl. Całe szczęście, że leczenie idzie zgodnie z planem. Czuję, jakbym i 

ja trzymała w ręku ster. 

 Patryk przeszedł już pól drugiego protokołu i czuł się jak zawsze dobrze. Obiecałam 

mu, że gdy zakończy leczenie, to pojedzie do schroniska i wybierze sobie psa. Tymczasem 

poproszę mamę chłopca, by razem z nim przeglądała strony schronisk dla zwierząt. Ta 

wiadomość szczególnie ucieszyła Patryka.  

Kiedy wróciłam do niego po skończonym dyżurze, chłopak właśnie kończył coś rysować. 

- Co robisz?- zapytałam zaciekawiona. 

- Już kończę. – powiedział – proszę, to do dla Ciebie. -podał mi swój rysunek. 

Na obrazku pojawił się Patryk, jego brat, mama, ja i jakiś pies. Był dość chudy, w czarno-białe 

łaty. Miał również długą sierść. 

- Masz talent do rysowania. Nigdy się tym nie chwaliłeś. – stwierdziłam uśmiechając się do 

chłopa. 
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- Trochę ćwiczyłem. Bo ty tak ładnie malujesz i chciałem tobie też coś narysować. - 

powiedział uśmiechając się i dodał- to moje… marzenie. Ten pies to Colin. 

- Colin? 

-Tak, sam znalazłem go na stronie schroniska. To Border Colie. Ma dwa lata. 

-Jest piękny . 

Od tego czasu Patryk cały czas opowiada wszystkim, jak fajnie będzie mieć psa. Jego teorie 

potwierdzają inni mali pacjenci. Dzieci, które już maja swoje czworonogi, opowiadają o 

różnych, wesołych sytuacjach z ich psiakami. Mama Patryka tylko wzdycha, bo ma problem – 

zbyt małe mieszkanie na czwartym piętrze, bez windy… i ogrom pracy. Widzę jednak, że 

chciałaby uszczęśliwić swojego syna. 

 Minęły już dwa miesiące odkąd Patryk wybrał psa. Mam dziś dyżur, więc chodzę od 

sali do sali i sprawdzam jak, się czują dzieci. Właśnie wchodzę do sali Patryka. Chłopak leży 

na łóżku z zamkniętymi oczami i ledwo łapie powietrze… 

-Patryk? Patryk!- nie reaguje. 

Po oddziale krąży również pani Profesor Dynlewska. 

- Pani Profesor! - wołam wychylając się na korytarz. 

Kobieta od razu przybiega, patrzy wnikliwie na chłopca, wykonuje rutynowe czynności, 

badając Patryka, a po chwili, patrząc na mnie swymi spokojnymi, ale i zasmuconymi oczami, 

stwierdza cicho: 

- My nic nie damy rady zrobić. Zacewnikujemy go i jedzie na OITD (Oddział Intensywnej 

Terapii Dziecięcej). 

 Pół godziny później stałam pod salą na OITD i czekałam na informacje od doktora 

Powiatowskiego. Chwilę później drzwi się otworzyły i wyszedł przez nie wspomniany 

wcześniej doktor. 

- Przykro mi, Klaudia. Chłopak… Patryk nie żyje. -powiedział ze zwieszoną głową. 

„Nie żyje” - te słowa w jednym momencie  zawaliły mój cały świat. 

 Gdy wróciłam z pracy d domu, usiadłam skulona na kanapie, pod kocom, a obok mnie 

rosła sterta zużytych chusteczek. Płaczę. Już od pięciu godzin nie mogę się pozbierać. 

Przecież on był takim radosnym chłopcem, świetnie się czuł. Jego najcięższy etap leczenia 

prawie dobiegł końca. Profesor Dynlewska powiedziała, bym wzięła sobie tydzień wolnego. 

Podobno tak emocjonalnie, reaguje się na początku pracy. Muszę umieć działać racjonalnie. 

 Jest około wpół do drugiej w nocy, a ja nie mogę zasnąć. Cały czas myślę o Patryku. 

Przecież nic się nie działo. Wyniki miał dobre i sam się czuł nie najgorzej. Przypomniałam też 

sobie o psie, któremu… miało przestać być smutno… Mama Patryka kilka dni temu wyjawiła 

mi konieczność odmowy przyjęcia do małego mieszkania czworonoga. Myślała o jakimś 
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mniejszym zwierzątku. Może sama zaadoptuję tego psiaka, Patrykowego psiaka. Przemyślę 

jeszcze tę opcje. 

 Następnego dnia zatrzymałam swój samochód przed schroniskiem i wysiadłam z 

niego. Krążyłam między klatkami. 

- Szuka Pani jakiegoś konkretnego towarzysza? -podeszła do mnie pracownica schroniska. 

- Właściwie, to tak. Szukam psa rasy Border Colie. - powiedziałam rozglądając się naokoło. 

- Ach tak. Przebywa u nas obecnie tylko jeden.  Proszę za mną. 

Szłyśmy tak z dwie minuty. Gdy dotarłyśmy na miejsce, zobaczyłam psa, którego pokazywał 

mi na stronie Patryk. Kiedy  nas tylko zobaczył, ożywił się zaczął szczekać i piszczeć. 

Pogłaskałam go przez kraty po głowie. 

- Polubił panią. - kobieta uśmiechnęła się do mnie serdecznie – Chce go pani adoptować? 

- Tak.- odpowiedziałam bez chwili wahania. 

Otworzyłam drzwiczki klatki, a pies od razu zaczął po mnie skakać z radości, a ja go mocno 

przytuliłam. Miałam wrażenie, że pies ma zupełnie taki same oczy jak Patryk. 

- Zapraszam za mną. Zaraz wykąpiemy go i będzie musiała pani wypełnić dokumenty. A, i 

jeszcze jedno. On nazywa się Karlo. Czy chce pani zmienić mu imię? 

- Tak. - uklękłam i popatrzyłam psu w oczy. - Od dziś nazywasz się Colin.  

Wracając do domu z Colin’em, już wiedziałam, że muszę  jak najszybciej muszę wrócić do 

pracy. „Wiele dzieci czeka jeszcze na pani pomoc.”- tak zakończyła się moja telefoniczna 

rozmowa z mamą Patryka. On tak podobno mówił swojej mamie. 


