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Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny. To już piąta klasa, cały czas z tymi 

samymi osobami. W czwartej klasie wiosną nie mogłam się już z nimi dogadać, 

dzisiaj jest pierwszy dzień lekcji, a ja znowu czuję, że tu nie pasuję. Nikt ze mną nie 

rozmawia, nie spędza ze mną czasu na przerwach, a na lekcjach siedzę sama w 

ławce. Nie czuję się tu dobrze, nie lubię chodzić do szkoły, a w domu też nic mi się 

nie chce.  

Mija pierwszy tydzień szkoły, a moja sytuacja nie ulega zmianie. Mam tego 

serdecznie dość! Poddaję się! Zaczynam chodzić do szkoły tylko po to, by odbębniać 

swoje. Nie cieszy mnie taka sytuacja, ale co zrobić? Myślę, że to wpływa na moje 

całe życie. W domu też jakoś nic mi się nie chce, na nic nie mam siły i nic mnie nie 

cieszy. Jednak pewnego dnia, na pewnej przerwie, gdy zrezygnowana, sama jak 

zawsze krążę po korytarzach szkolnych, podchodzi do mnie dziewczyna i zaczyna 

rozmowę: 

- Cześć. Widzę, że sama spędzasz czas na przerwach, to tak jak ja. Mam na imię 

Julka. 

- Hej. Jestem Natalia, jesteś dobrym obserwatorem, faktycznie ciągle chodzę sama i 

chętnie bym to zmieniła. 

- Super, to może spotkajmy się na następnej przerwie? 

- Ok, będę czekała przy łączniku. 

Rozmowa bardzo mnie ucieszyła ale i zaskoczyła. Julka wykazała się ogromną 

odwagą i śmiałością. Ja bym chyba nie dała rady tak podejść do obcej dziewczyny i 

rozpocząć z nią rozmowę. Spodobała mi się ta blondynka z długimi włosami i ,w 

końcu, mojego wzrostu (w mojej klasie wszystkie dziewczyny są dużo niższe ode 

mnie). Cała w skowronkach lecę na lekcję i tym razem z niecierpliwością czekam na 

najbliższą przerwę. Lekcja trwa w nieskończoność, pani coś przynudza, a ja cięgle 

próbuję zerknąć na komórkę i sprawdzić godzinę. W końcu dzwonek!!! Jak nigdy 

wybiegam z klasy jako jedna z pierwszych i lecę do łącznika. No i wreszcie coś 

fajnego wydarzyło się w tej dziwnej szkole. Julka stoi tam w swoim białym swetrze, z 

przerzuconym plecakiem przez ramię i patrzy w moją stronę. Witamy się serdecznie 

jak stare kumpelki i rozpoczynamy swój marsz po korytarzach szkoły. Nie możemy 

się nagadać. Mama zawsze mi powtarza, że dużo mówię, ale Julka to istna gaduła! 
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Buzia jej się nie zamyka. Przerwa szybko dobiega końca, a my umawiamy się na 

następny dzień. Dzisiaj w dużo lepszym nastroju wracam do domu. Otwieram drzwi i 

krzyczę od progu: 

- Cześć mamo, wiesz co się wydarzyło dzisiaj w szkole!? 

- Wow, widzę, że chyba coś miłego. – odpowiada mama. 

- Wyobraź sobie, że dzisiaj spędziłam wszystkie przerwy z koleżanką! Ale nie z mojej 

klasy, tylko z 5a. 

Mama od razu zaczyna wypytywać mnie o szczegóły, a ja z wielkim 

zaangażowaniem opowiadam o dzisiejszych wydarzeniach. Mama stwierdza, że aż 

oczy mi się zaczęły błyszczeć. 

Teraz świat się zmienił. Spędzam wszystkie przerwy w szkole z Julką, gadamy o 

wszystkim: o swoich klasach, problemach, zainteresowaniach i wielu, wielu innych 

tematach. Okazało się, że mieszkamy bardzo blisko siebie. W dni, kiedy kończymy 

lekcje o tej samej porze, wracamy razem do domu.  

Dzisiaj na przerwie poznałam nawet inne dziewczyny z Julki klasy. Podeszły do nas i 

po prostu zaczęły rozmawiać. Są tam super ludzie. W domu znowu się dużo 

rozgaduję na ten temat i moja mama mnie zaskakuje propozycją: 

- Jak tak dobrze się dogadujesz z ludźmi z 5a, to może cię tam przepiszemy? 

Uważam, że człowiek powinien czuć się dobrze w swoim otoczeniu, a z klasą 

spędzasz bardzo dużo czasu. 

- No coś Ty, mamo?! – początkowo ta propozycja wydała mi się bez sensu. Myśli mi 

galopują po głowie. Z jednej strony super by było chodzić do klasy, w której wszyscy 

ze mną będą rozmawiać, ale z drugiej jestem przerażona poznawaniem takiej ilości 

nowych osób! Nie jestem pewna, czy się wszystkim spodobam. No i mam jeszcze 

jeden problem. Bardzo lubię swoich nauczycieli, a w 5a uczą zupełnie inne osoby. 

- Jak uważasz, zastanów się nad tym poważnie. Im prędzej podejmiesz taką decyzję, 

tym będzie lepiej dla Ciebie. Teraz jest początek roku szkolnego i myślę, że nie 

będzie większych problemów ze zmianą klasy, ale potem może być już gorzej. 

- Dobra, muszę się zastanowić. 
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 Wieczór, światła pogaszone, wszyscy już śpią, a ja leżę w łóżku i patrzę się w 

sufit. Myślę o słowach mojej mamy. Może ona ma rację? Z tymi myślami zasnęłam. 

Rano, jak zwykle, zaspałam!  

 

Godzina 7:10, a ja w łóżku! Wyskakuję jak oparzona. Biegnę do łazienki, ubieram się 

i myję zęby.  Wchodząc z powrotem do pokoju mój wzrok pada na śniadanie stojące 

na biurku oraz pościelone łóżko. Od razu nasuwa mi się myśl: jak bym sobie dała 

radę bez rodziców? 

 Szkoła. Staję przed klasą do historii w ostatniej chwili, właśnie na korytarzu 

rozdźwięczał się dzwonek, zwiastun ciężkiej pracy i czterdziestopięciominutowej 

udręki siedzenia samej w ławce. Na szczęście nie jest tak źle, bo lekcja jest nawet 

ciekawa, mimo to odliczam każdą minutę do dzwonka. Nie mogę się już doczekać 

spotkania z Julką i jej opinii o pomyśle mojej mamy. Dzwonek! - Po usłyszeniu 

dźwięku, który teraz zwiastował miłe dziesięć minut przerwy, wybiegam  z klasy, 

przypadkowo wpadam na kogoś. 

- Akurat szłam po Ciebie, ale widzę ,że mi się poszczęściło i nie będę musiała cię nie 

wiadomo gdzie szukać. 

To jest Julka. Patrzę na nią ze zdziwieniem, na raz obie wybuchamy śmiechem. 

- Przynajmniej czas poświęcony szukaniu możemy przekształcić na gadanie. Może 

chodźmy na łącznik? Mam ci coś ważnego do powiedzenia. 

- Jasne, nie ma problemu, a o czym chcesz mi powiedzieć?- w jej głosie słyszę 

wielką ciekawość. 

Po dotarciu na miejsce siadamy na parapecie. Postanawiam powiedzieć Julii prosto z 

mostu, o co mi chodzi. 

- Od jakiegoś czasu nie dogaduję się z ludźmi z „efki”, dlatego też moja mama 

zaproponowała, abym się przeniosła do 5a. Co ty o tym sądzisz? - pytam patrząc 

prosto w niebieskie oczy Julki. 

- Ależ to cudowny pomysł! Będziemy siedzieć razem w ławce, pomagać sobie i  

świetnie się razem bawić! - oczy świecą się jej z podekscytowania, a ja właśnie w 

tym monecie w 100% przekonuję się do tej decyzji. 
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- W takim razie wiesz, co to oznacza? 

- Chyba nie do końca. - cały czas się do mnie uśmiecha. 

- Weekend na spotkaniach i plotach, a w poniedziałek… 

- Razem w ławce, na przerwach i oczywiście w klasie. - dokończyła za mnie Julka, 

jakby czytając mi w myślach. 

 Weekend mija szybko. Sobotę spędzam w stajni wraz z moimi ukochanymi 

końmi. Ale za to całą niedzielę siedzę z Julką na huśtawkach pod moim blokiem, 

gadamy i plotkujemy. Naszą sielankę właśnie przerywa mama. Wychyla się przez 

oko i woła: 

- Natalia, wracaj do domu! Kolacja! 

- Muszę iść. Do jutra. Zobaczymy się w szkole. 

Jeszcze pod drzwiami klatki odwracam się i macham do Julki, a ona odmachuje i 

rusza w kierunku swojego bloku. Wchodzę do domu i od razu pytam mamę: 

- Przepisałaś mnie do 5a? 

- Oczywiście - mówiąc to wręcza mi mój nowy plan lekcji. 

- Świetnie. Pójdę się przepakować na jutro do szkoły. 

- Dobrze, ale szybko, bo kolacja stygnie. 

 Leżę w łóżku, dziś wyjątkowo wcześnie się położyłam. Nie mogę się doczekać 

jutra, jedyne co mi psuje humor, to fakt, że jutro rano mam iść na basen 

pozalekcyjny, aby zapisali mnie do jakiejś grupy pływackiej. Z tymi myślami 

zasypiam. Rodzice budzą mnie bardzo wcześnie. Niby po co? Bo basen jest przed 

lekcjami! Masakra maksymalna! Na szczęście Roxy od razu przybiega mnie 

pocieszyć. Co ja bym zrobiła bez tego rudego psiaka? 

 Jadąc autem do szkoły na myśl nasuwa mi się tekst piosenki z kabaretu; 

„Wreszcie ruszamy” Raczej powinno być: „Niestety ruszamy”. Basen na całe 

szczęście nie trwa długo, około piętnastu minut. Szybko się przebieram i suszę 

włosy. Było w porządku, nawet dobrze mi się pływało. Tylko dziwnie szybko się 

zmęczyłam. W ogóle ostatnio coś dziwnie mam mało siły. Biegnę na lekcję. Jestem w 

5a. Bardzo się boję, nowi ludzie, całkiem nowi. Mam nadzieję, że Julka już jest. 
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Poszczęściło mi się, przed klasą stoi Julka i czeka na mnie. Podchodzę bliżej i witam 

się z nią, jest jeszcze trochę czasu więc Julka przedstawia mnie wszystkim. 

Naprawdę, wywierają  na mnie bardzo miłe wrażenie. Od razu czuję się inaczej. 

Pierwsza lekcja to matematyka. Cieszę się, bo jestem naprawdę dobra z matmy. 

Oczywiście siadam z Julką. Okazuje się, że przez czas tych dwóch tygodni klasa 5f 

dużo wyprzedziła 5a. 

 Dzień mija szybko. Na przerwach nie chodzimy same z Julką, często ktoś się 

do nas dołącza. 

 Wróciłam właśnie do domu. Tata siedzi przy komputerze i robi coś do pracy, 

za to Roxy skacze po mnie z radości, uspokajam ją i przebieram się. 

- Nati, proszę, podejdź na chwilkę. 

- Już idę tato. 

Wchodzę do pokoju, gdzie tata na mnie czeka. 

- Po dzisiejszym basenie pan bardzo cię chwalił. Przypisaliśmy cię do jednej z 

lepszych grup. Teraz basen będziesz miała w środy o szesnastej. 

- Aha.- od razu humor mi się pogorszył, nie mam ochoty ani sił na basen. 

Na szczęście w nowej klasie jest naprawdę super. W pełni uczestniczę w życiu 

szkolnym. Dziewczyny nawet zaproponowały mi grę w kosza. Niestety, po telefonie 

do mamy okazało się, że nie mogę zostać dłużej w szkole. Cały tydzień mija szybko. 

Teraz miło spędzam przerwy, a do domu wracam w towarzystwie koleżanek z klasy. 

Humor mi troszeczkę tylko psują drobne incydenty przy spotkaniach na korytarzu 

koleżanek i kolegów z 5f, którzy wołają do mnie, że jestem zdrajcą. Nagle sobie o 

mnie przypomnieli. No i jeszcze pojawił się problem w środę, oczywiście na basenie. 

Mama przyszła ze mną, żeby zobaczyć, jak sobie radzę. Przebieram się szybko, 

wchodzę na nieckę i witam się z nową instruktorką i koleżankami z grupy. Wszyscy 

są w porządku. Wskakujemy do wody, zaczynamy pływać, a ze mną dzieje się coś 

bardzo dziwnego. Po zanurzeniu klatki piersiowej w wodzie nie mogę oddychać, 

zaczynam się dusić, przestaję pływać i trzymam się liny basenowej. Tak dzieje się 

przez cały trening, łzy same lecą mi do oczu. Nie wiem, co się dzieje, jeszcze nigdy 

nic podobnego mi się nie przytrafiło. Na dokładkę w domu mama stwierdza, że nie 
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chce mi się pływać i dlatego tak kombinuję. Nie jestem w stanie jej przekonać, że 

mówię prawdę. Zresztą ze zmęczenia kładę się od razu spać. 

Na szczęście w czwartek dowiaduję się, że w piątek po lekcjach jadę z tatą do wujka, 

który mieszka w Warszawie. W poniedziałek, 21 września są moje jedenaste 

urodziny i wujek z tej okazji zaprosił nas do siebie i zamówił dla mnie urodzinową 

jazdę konną w stadninie u swojego przyjaciela. Mamy wrócić z Warszawy w środę. 

Bardzo się cieszę, jednak trochę mi szkoda opuszczać lekcji w nowej klasie i jakoś 

przeraża mnie podróż. Ostatnio naprawdę nie mam na nic siły. Mama nawet zaczyna 

mnie obserwować, twierdzi, że coś podejrzanie dużo leżę, źle wyglądam i z niczego 

się nie cieszę. To nie jest prawdą. Mama, według mnie, jak zawsze przesadza.  

W piątek po lekcjach wyjeżdżamy z tatą do wujka. Czas w stolicy mija szybko. 

Sobota – oczywiście obowiązkowo – Centrum Nauki „Kopernik”, bardzo lubię to 

miejsce. W niedzielę tato z wujkiem latają w aerotunelu. Ja  oglądam to z 

ciekawością. Też bym chciała spróbować, ale innym razem, bo naprawdę nie czuję 

się na siłach. Może spowodowane to jest tym, że ostatnio też nie mam apetytu? 

Sama zauważyłam, że mało jem. Wróciliśmy do domu, a ja zmęczona dniem pełnym 

wrażeń kładę się spać. Rano wstaję i uświadamiam sobie, że dziś są moje jedenaste 

urodziny! To oznacza, że czeka mnie urodzinowa jazda konna, więc z zadowoleniem 

ubieram się w bryczesy i idę na śniadanie. Mało jem, nie mam ochoty na jedzenie. 

 Czterdzieści minut później siedzę z wujkiem w aucie i po 30 minutach 

dojeżdżamy do stadniny jego znajomego. Gdy wchodzimy od razu mój wzrok 

przykuwa piękny koń, którego właśnie czyszczą i siodłają. Bardzo się cieszę. 

Okazuje się, że dziś jest on moim wierzchowcem. Po wejściu na plac podciągam 

popręg, reguluję strzemiona. Wkładam nogę i hop, przerzucam drugą, siedzę. 

Zaczynam stępować i wreszcie mogę zacząć kłusować. Delikatnie dociskam łydkę, a 

wałaszek na którym siedzę, grzecznie rusza do przodu. Jednak nie jest tak wspaniale 

jak sobie wyobrażałam, coś jest nie tak. Jadę dopiero z minutę kłusem, a już się 

zmęczyłam, ciężko mi anglezować, a nawet ciężej mi się oddycha. Co chwila 

przechodzę do stępa. Jakoś daję radę, ale właśnie pan do mnie woła: 

- W narożniku zagalopowanie! 

Ale to nie jest najgorsze. Instruktor kazał mi galopować w półsiadzie! Ledwo daję 

sobie radę. Nie wiem, co się dzieje, nigdy tak nie miałam, zawsze dobrze się 
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trzymałam siodła, a teraz? Wreszcie koniec, tylko trzeba postępować, by mój dzielny 

wierzchowiec się rozchodził. Wracam do domu.  

 Siedzę w aucie i myślę o dzisiejszej lekcji, oczywiście nie mówię nic o 

dziwnym braku sił i energii. Dojeżdżamy do domu wujka i wchodzimy do jego 

mieszkania. Ściągam buty, kurtkę i wchodzę do pokoju zaraz za wujkiem, a tam…na 

stole stoi tort, tata z wujkiem zaczynają składać mi życzenia: zdrowia, szczęścia, 

pomyślności i tak dalej! Dostaję także: płytę mojego ulubionego zespołu, bransoletkę 

oraz kolczyki, oczywiście z końmi. Po małym odpoczynku wujek podaje zupę. 

Mieszam łyżką w talerzu, co jakiś czas biorę coś do buzi. Nagle robi mi się 

niedobrze. Do łazienki wpadam w ostatniej chwili, bo zaraz potem wymiotuję. Czuję 

się kiepsko, w domu panika. Tato dzwoni do mamy. Ustalają, że to może być grypa 

jelitowa, bo panuje w szkole. Debatują, co robić. Wracać do domu czy czekać, aż 

przejdzie. Siedzę i patrzę na to wszystko zastanawiając się, o co im wszystkim 

właściwie chodzi? Przecież nic mi nie jest. Każdemu może się zdarzyć coś takiego. 

Tato dalej panikuje, w końcu mama podejmuje decyzję, że mamy się pakować i 

wracać do Jeleniej Góry. To zmotywowało tatę do działania. Pakuje nam szybko 

walizki, uściski z wujkiem i już jesteśmy w drodze do domu. Mdłości przeszły i w 

sumie czuję się nieźle, jeśli nie liczyć mojego ciągłego, ostatnimi czasy, zmęczenia. 

Dojeżdżamy do domu późnym wieczorem. Mama się ze mną wita i od razu zaczyna: 

- Natalko, co ci się stało z twarzą? 

- Ale o co ci chodzi? Nic się nie stało. – odpowiadam zdziwiona. 

- Tomek, przecież ona ma sztywną całą prawą stronę twarzy! – krzyczy moja mama 

do taty. 

- No coś ty? Nie, nic nie zauważyłem. – tato przybiegł i przygląda mi się uważnie. 

- No przecież ewidentnie widać! Natalko, uśmiechnij się i zrób parę min.– zarządza 

mama. 

- No, faktycznie. – oświeca mojego tatę. 

- Jutro rano dzwonię do przychodni i idziemy do lekarza. – przejmuje stery mama (jak 

zawsze). 
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Jestem już mega zmęczona, więc zgadzam się na wszystko i kładę się do łóżka. 

Rano jedziemy do przychodni. Mama w aucie zaczyna swoje, że ostatnio nic nie jem, 

ciągle śpię i na pewno mam anemię. Modlę się, żebyśmy szybciej dojechały, bo gada 

o tym non stop. Pani doktor mnie osłuchuje i stwierdza, że mam porażenie nerwu 

siódmego twarzy, musimy iść do neurologa dziecięcego, a do tego małą infekcję 

gardła. W sumie nic poważnego mi nie dolega. Wychodzimy z receptą na antybiotyk i 

skierowaniem na wyniki, na które oczywiście uparła się mama (względem tej 

wymyślonej anemii). Ja to się z nią mam. Ciągnie mnie do kolejnego gabinetu 

lekarskiego. Na szczęście nas nie przyjmują. Mama się nie poddaje. Jedziemy do 

kolejnego lekarza. Rejestrują nas na godzinę 17. No oczywiście, już z tatą i mamą 

znowu czekamy w kolejce do gabinetu. Na korytarzu rodzice spotykają znajomych i 

zaczynają rozmawiać, a ja się i się nudzę. W końcu nasza kolej. Wizyta krótka. Pani 

doktor patrzy na mnie i stwierdza: 

- Porażenie nerwu siódmego twarzy, trzeba przyjść na lasery. 

Koniec wizyty. Idziemy zapisać się na lasery. Oczywiście jutro rano mam się tu 

zgłosić na pierwszy zabieg. 

Jest środa rano. Ja, zamiast dalej wypoczywać u wujka, muszę wcześniej wstać i 

pojechać na pobranie krwi. Nie lubię tego, ale nikt nie pyta mnie o zdanie. Potem 

lecimy z tatą na te lasery. A tam niespodzianka. Trzeba wejść na drugie piętro. Idę i 

zastanawiam się, czy dojdę, bo nie mogę oddychać. W końcu się udało. Pani 

rehabilitantka na mnie patrzy i pyta, co mi jest. Tata mówi, że tylko weszłam po 

schodach. Ona na to, że to nie jest normalne i nie zrobi mi laserów, bo mogą tylko 

zaszkodzić. Wracamy do domu. Tata nerwowy. Dzwoni do mamy, że jedzie z 

powrotem do przychodni, żeby jeszcze raz mnie zbadali lub coś zrobili. Ja zostaję w 

domu. Długo jednak nie muszę czekać. Wpada tato ze skierowaniem do szpitala. No 

nie, załamka. Dzwonię do mamy. Ona mnie uspakaja, że pójdziemy tam razem. Dwa, 

trzy dni posiedzimy, zrobią mi wszystkie badania, dowiemy się, co mi dolega (chociaż 

ja nadal twierdzę, że nic) i spokojniejsze wrócimy do domu. Tak też robimy. Mama 

wraca z pracy i udajemy się do naszego szpitala. Tam spokojnie przyjmuje nas 

kolejna pani doktor. Przy wejściu do gabinetu stwierdza: 

- Ona do szpitala? Na chorą nie wygląda. 
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To mnie utwierdza w przekonaniu, że moi rodzice poszaleli. Jednak gdy lekarka każe 

mi się położyć, to znowu nie mogę oddychać. W związku z tym zostaję skierowana 

na prześwietlenie klatki piersiowej. Idziemy sobie z mamą, potem czekamy na 

korytarzu na płytkę ze zdjęciem. Przez otwarte drzwi widzę na monitorze komputera, 

przy którym siedzi pani, zdjęcie klatki, na którym jest coś w rodzaju kulki. Myślę 

sobie, że pewnie tak ma być. W końcu wracamy na oddział pediatryczny i tam 

przydzielają mi łóżko w sali z taką młodszą, ale sympatyczną dziewczynką. Moja 

sąsiadka jest gadułą, ale nie przeszkadza mi to. W końcu moja koleżanka Julia też 

dużo mówi. Mój spokój na sali jednak nie trwa długo. Wpada pani doktor i mówi do 

rodziców, że te płuca wyglądają brzydko i potrzebne natychmiastowe USG. Dziwne, 

bo tym razem już nie muszę tam iść na piechotę, tylko karzą mi jechać wózkiem. 

Trochę mnie to dziwi, ale w sumie jestem zadowolona, bo już zupełnie nie mam siły.  

Jedziemy z tym wózkiem razem z tatą i pielęgniarką, która jest dla mnie bardzo miła. 

Tam pan robiący badanie zaczyna mówić coś o powiększonej grasicy, wodzie w 

płucach i konieczności jej natychmiastowego ściągnięcia. Tu już wpadam w panikę. 

Zaczynam negocjować z panem, czy na pewno trzeba usuwać tę wodę. Pan twierdzi, 

że wtedy będzie mi się lepiej oddychać. Argument ten wydaje się przekonujący, więc 

zaprzestaję dyskusji. Jednak zaczynam się bać. Coś tu jest nie tak. Wracamy do sali. 

Pani doktor już ciągle jest przy mnie. Mówi o kolejnych lekarzach i kolejnych 

badaniach. Ja już w tej chwili mam dość. Zaczyna łapać mnie przerażenie. Nic z tego 

nie rozumiem. Boję się odzywać, więc leżę cicho i czekam. Znowu przychodzi moja 

ulubiona pielęgniarka, pani Ania i mówi, że jedziemy na ściąganie wody. Mama z 

panią Anią wiozą mnie na łóżku. Jedziemy korytarzami, potem windą, ja o niczym nie 

myślę. Słucham rozmów ludzi na korytarzach i w windzie. Na miejscu mam usiąść na 

krześle przodem do oparcia, a pani doktor mi tłumaczy, że w plecy wbije mi małą 

igiełkę ze znieczuleniem, a potem wprowadzi tam większą igłę i będzie ściągała 

wodę z jednego płuca, a z drugiego zrobimy to jutro, bo podobno nie można z dwóch 

naraz. Pyta jeszcze, czy chcę zobaczyć sprzęt. Odmawiam, już ledwo żyję ze 

strachu. Chcę, żeby było po wszystkim. Trzymam mamę mocno za rękę i zaczyna się 

zabieg. Poszło znieczulenie, a ja czuję ból. Mama obserwuje wszystko, ale w 

pewnym momencie stwierdza, że musi wyjść. Wychodzi, a mnie boli coraz mocniej, 

więc pani Ania ofiarowuje mi swoją rękę do ściskania. Jakoś udaje nam się 

wszystkim przez to przejść. Wracamy długimi, szpitalnymi korytarzami. Patrzę na 

puste ściany i zastanawiam się, kiedy w końcu mnie wypuszczą do domu. Już mam 
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tego wszystkiego dość. Czuję się, zamiast coraz lepiej, to gorzej. A tu niespodzianka. 

Zamiast pojechać do sali, wchodzimy do kolejnego gabinetu i lekarz zaczyna mi robić 

USG brzucha. O rany! Czy to się nigdy nie skończy?! 

W końcu docieramy na oddział i tutaj znowu zaskoczenie. Przeniesiono mnie do 

pojedynczej sali z łóżkiem dla rodziców. Sama nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy 

nie. Z jednej strony fajnie mieć samemu pokój i to z łazienką, z drugiej nie wróży to 

niczego dobrego. Chodzi o mój szybki powrót do domu. Na wszelki wypadek nic się 

nie odzywam. Zresztą nie wiem nawet, co miałabym mówić. Wszyscy biegają, dużo 

mówią, ciągle mnie pytają, jak się czuję. Rodzice mają nietęgie miny. Kiepsko. Na 

dokładkę zakładają mi elektrody. Moje przerażenie zaczyna rosnąć. Na szczęście 

szybko okazuje się, że to tylko podłączenie do monitorka, który kontroluje moje 

serce, puls i sama nie wiem co jeszcze. Dostaję też maskę z tlenem. Nie rozumiem 

po co, bo oddycha mi się prawie tak samo, czyli ciężko. Z tego wszystkiego robi się 

wieczór. Rodzice ustalają, że mama idzie do domu, żeby rano wrócić, a tato zostaje 

ze mną na noc. W końcu mama i cały personel wychodzą z pokoju. Jestem z tego 

zadowolona, bo już bardzo chce mi się spać. Nie mam ochoty myśleć, co będzie 

dalej.  

Nocka mija szybko. Budzę się i widzę, że to niestety nie był sen. Najnowsza 

rzeczywistość wkracza do akcji bardzo szybko. Zaraz wpada pielęgniarka i zarządza 

wyjście na spuszczenie wody z drugiego płuca, ja jadę oczywiście na łóżku, chociaż 

uważam, że spokojnie mogłabym tam pójść, ale mnie już nikt nie słucha. Tym razem 

boję się bardziej niż wczoraj. Wiem już, co to oznacza. Tym razem jest ze mną tato. 

On nie patrzy, co mi robią i dzięki temu udaje mu się przetrwać cały zabieg. 

Wracamy, mama już czeka. Tata znika do domu, a my zaczynamy rajd po kolejnych 

badaniach. Nazwy ich mnie przerażają (tomografia komputerowa, biopsja, KTG itd.). 

Niektóre z nich bolą, niektóre nie. Sama nie wiem, jak udaje mi się przez to przejść. 

Po powrocie do mojej sali przychodzi pożegnać się pani Ania, bo kończy dyżur i 

przynosi mi dwie maskotki. Słonia i pieska. Bardzo mi poprawiają nastrój. Zaczyna 

być coraz lepiej. Przychodzi nawet w odwiedziny moja babcia. Rozmawiamy o 

obiadach i różnych drobiazgach. Kiedy już myślę, że najgorsze za mną, przychodzi 

pani doktor i oświadcza, że za pół godziny przyjedzie po mnie i po mamę karetka i 

zabierze nas do kliniki do Wrocławia. No nie! Tego już za wiele! Przecież ja jestem 

zdrowa! Gdzie oni znowu chcą mnie zabrać i po co?! Nie jest dane mi długo się nad 
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tym zastanawiać. Akcja toczy się szybko. Raz, dwa pojawiają się sanitariusze. 

Znowu w pokoju zamieszanie. Odłączają mi jeden sprzęt, podłączają drugi, mama 

zbiera rzeczy, gdzieś pomiędzy ludźmi widzę też dziadka. Już jestem na noszach na 

kółkach, pakują mnie do karetki. Babcia z dziadkiem dzielnie nas żegnają. Babci 

łezka w oku się kręci ale widzę, że stara się trzymać fason. Drzwi się szybko 

zamykają i ruszamy. Pierwszy raz jestem w karetce, która zresztą jest bardzo 

nowoczesna (postarali się). Jedziemy na sygnale. Jednak droga i wieczne pytania 

wszystkich, jak się czuję, szybko mnie nużą i zasypiam. Budzą mnie mocne rzuty, co 

oznacza, że jesteśmy we Wrocławiu i jedziemy po brukowanej ulicy. Zresztą od razu 

czuję, że jedziemy przez duże miasto. Raz pędzimy, raz stoimy. Nasze koguty już 

wyją cały czas. W końcu dojeżdżamy na miejsce. Ze stresu niczego  nie zauważam. 

Nie wiem, gdzie jestem. Mamie każą iść mnie zarejestrować, a mnie pchają do 

windy. Wjeżdżamy na piętro, a tam dziwny widok. Ściany bardzo kolorowe, w różne 

rysunki, duże szklane drzwi. Wszystko stare i nie robi dobrego wrażenia. Ktoś 

sanitariuszom wskazuje salę, w której mam być, ktoś przenosi mnie do łóżka. I w ten 

sposób, 24 września 2015 roku, trafiam do kliniki we Wrocławiu. Na razie nawet nie 

wiem, jak ona się nazywa. Nie wiem czemu, ale wolę o nic nie pytać. Chyba nie chcę 

niczego nie wiedzieć. W końcu mama mi obiecała, że za trzy dni wrócimy do domu, a 

dzisiaj jest już drugi dzień, więc  do jutra jakoś przetrwam. Mama przychodzi, 

rozpakowuje nas. Okazuje się, że w tej dziwnej klinice rodzice mogą spać z dziećmi. 

Dla „gości” mają takie śmieszne rozkładane łóżka polowe. Na sali z nami jest mała 

dziewczynka Zuzia, która ma dziwną twarz. Mamy szybko nawiązują kontakt ze 

sobą. Zuzia ma białaczkę limfoblastyczną i przyjechały tutaj wczoraj. Nie mam 

pojęcia, co to za choroba.  

Ja to mam jednak pecha. „Spokojne” chorowanie nie jest mi pisane. Już za 

chwilę się zaczyna. Przychodzi pani doktor, która jest bardzo sympatyczna, ale 

zarządza włożenie mi drugiego wenflonu, jakieś tysiące badań, podłączenie znowu 

do monitorów i nie pozwala zdjąć maski, w której przyjechałam. No, może na chwilę, 

kiedy poszłyśmy na badanie, które wyglądało jak USG, ale nie brzucha tylko w 

okolicach serca. Po badaniu wracamy na salę. Myślę, że już gorzej być nie może, ale 

poprawka, może! Wchodzi pani doktor i mówi: 

-Trzeba włożyć cewnik. 

- A to boli? - pytam przerażona. 
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- Nie, będzie dobrze.- odpowiada spokojnym głosem. 

Oczywiście nie jest tak jak pani doktor mówiła. Cewnikowanie bardzo mnie boli, 

nawet teraz z łóżka nie mogę wstać przez tą rurkę. Chwilę po tym wydarzeniu 

zasypiam, jestem wykończona tym dniem. Ale nawet przespać noc spokojnie nie jest 

mi dane. Ciągle pobierają mi krew. Gdy się budzę, widzę, że mama już nas 

spakowała. Przyjeżdża jakaś dziewczyna, przekładają ją na łóżko, a mnie na nosze. 

Wyjeżdżamy z budynku szpitala, mama idzie z nami, a ja nawet nie wiem, co się 

dzieje, co mi jest i po co tu jestem. Jedziemy szybko karetką po jakiejś brukowanej 

drodze. Nie podoba mi się, gdy tak podskakujemy, bardzo mnie boli w miejscu 

włożenia cewnika. Dojeżdżamy na miejsce. Jestem tak zamroczona strachem, że 

nawet nie rozróżniam budynku, do którego wjeżdżam na noszach. Nie widzę 

korytarzy, ludzi, drzwi. Wiem tylko, że jedziemy. Wjeżdżamy na jakąś salę, 

przekładają mnie na jeszcze inne łóżko. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że 

nie zamierzają mi nic robić. Jednak niestety coś robią. Coś z nogami. Najpierw lewa 

boli strasznie, stękam z bólu. Teraz prawa. Boli jeszcze bardziej, aż zbiera mi się na 

wymioty. Przez cały czas  ktoś głaszcze mnie po głowie. Komunikuję, że jest mi 

niedobrze i od razu dostaję miskę. Na chwilę odważam się otworzyć oczy widzę 

pielęgniarkę, która mnie głaszcze i jakiś lekarzy.  Robią coś, ale boję się popatrzeć 

na nogę. Szybko jednak znów je zamykam. Wymiotuję. Nawet nie wiem czemu, 

chyba z bólu. Skończyli i jeszcze coś zakładają na rękę, ale to nie jest już aż tak 

bolesne. To jakby wenflon. Już mi nic nie robią, więc otwieram oczy. Widzę, że mam 

coś dziwnego w nogach. Jakby bardzo duże wenflony z dwoma wejściami, są one 

przyszyte na jednej nodze i drugiej. Na ręce, koło dłoni mam wenflon, ale również 

przyszyty. Obok mnie stoją lekarze i pielęgniarki, którzy podłączają jakąś dziwną 

maszynę do rurek, które przyczepiają mi do tego dużego wenflonu. Do drugiej nogi 

podczepiają jeszcze milion innych rzeczy. Zaczynam z nimi rozmawiać, a oni pytają 

mnie o to, jak tu trafiłam. Lekarze tłumaczą mi, że podłączają mnie do sztucznej 

nerki, która będzie pracowała za moje, gdyż moje muszą odpocząć. Z rozmowy 

wynika, że jest już piąta rano, więc postanawiam się położyć spać. Śpię na plecach, 

bo muszę trzymać prosto tą nogę do której jest podłączona ta duża zielona maszyna. 

Jednak jestem zmęczona, dlatego szybko zasypiam. Następnego ranka, gdy się 

budzę, pierwsze co widzę to ta maszyna. Jest zielona, duża i ma jakby jakąś dużą 

rurkę z krwią. Jest również jakaś strzykawka i worki. Nie wiem do czego to służy ani 
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po co tu stoi. Jednak po drugiej stronie łóżka jest dużo milszy widok, mama siedzi na 

krześle i czeka, aż się obudzę. Gdy widzi, że już nie śpię, uśmiecha się do mnie i 

wita się. Strasznie się cieszę na jej widok. Zaczynamy rozmawiać, jest miło. Cały 

czas jest też pielęgniarka. Nie jestem sama, nie chcę być sama. Po pewnym czasie 

mama wymienia się z tatą i tak w kółko do końca dnia. Rozmawiają ze mną, żartują. 

Pielęgniarka jest bardzo miła. Jednak nadszedł wieczór i okazało się, że mama nie 

może ze mną zostać. Więc się ze mną  pożegnała i poszła, ale i tak nie jestem sama. 

Jest ze mną pielęgniarka, nie ta sama, bo skończył się jej dyżur, ale inna, również 

bardzo miła. Pomaga mi się umyć. Muszę się umyć w łóżku, bo z nogą, do której 

mam podłączona maszynę, nie mogę stawać, ani nawet jej obracać. Mijają kolejne 

dni, podczas jednego z nich sprawdzali, czy mam czysty szpik. Podali mi „głupiego 

Jasia”, po którym zasnęłam, więc nic mnie nie bolało. Lekarze mówią, że nie spałam i 

cały czas coś mówiłam, ale po prostu nic nie pamiętam. Tata był w Jeleniej Górze, 

więc przywiózł kilka rzeczy, zabawek: mojego ulubionego jeźdźca i konia Schleich 

oraz tablet dziadka, na który wgrał mi kilka filmów. Chyba „Smerfy 2” i „Hotel dla 

psów” znam już na pamięć. Mama z tatą gdy przychodzą, czytają mi książkę pod 

tytułem „Yelow bahama w prążki”, bardzo mi się ona podoba. Bohaterowie tej 

opowieści mają jaszczurkę, którą nazwali Krzyśkiem. Właśnie mama czyta kolejny 

rozdział gdy przychodzi pielęgniarka i mówi: 

- Ktoś puka do drzwi. Czy może pani podejść? 

Moja mama idzie zobaczyć, co się dzieje. Nie ma jej kilka minut, jednak gdy wraca, 

trzyma dużego zielonego smoka! Bardzo się cieszę. Pani pielęgniarka godzi się aby 

został ale najpierw go dezynfekuje skinseptem. Gdy wysechł mogłam go dostać. 

Nazwałyśmy go z mamą Krzyśkiem. Tak ja w tej książce. Podczas wizyty lekarskiej 

dowiaduję się, że nie mogę jeść cytrusów, ale za to sam lekarz mówi, że mogę jeść 

frytki. Okazuje się również, że ta zielona maszyna to sztuczna nerka (dalej nie wiem 

po co mi ona i podobno tłumaczyli mi już to w pierwszą noc ,ale ja nic nie pamiętam).   

 Jestem na oddziale intensywnej terapii już  z tydzień. Wczoraj przyszedł lekarz 

i zaczął mnie przygotowywać psychicznie na przejazd do kliniki hematologii 

dziecięcej. To jest ta klinika, do której przywiozła nas karetka z Jeleniej Góry. Cieszę 

się z tego, bo myślę, że w następnej kolejności wrócę do domu. W końcu te obiecane 

przez mamę trzy dni już dawno minęły, a my dalej tu tkwimy i jeszcze ten lekarz 

zaczyna opowiadać dziwne rzeczy. Mówi mi, abym nie słuchała innych dzieci, bo one 
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mówią o różnych sprawach, często opowiadają o życiu i śmierci. Mam się trzymać z 

dala od innych ludzi, żeby się  niczym nie zarazić. I jeszcze opowiada coś o tym, że 

wypadną mi włosy! No chyba zwariował do reszty! Nadchodzi dzień przejazdu do 

kliniki, jest już pierwszy października. Odłączają mi sztuczną nerkę, wyjmują 

wenflony, jedno wkłucie udowe (okazało się, że to te duże wenflony w nogach) oraz 

cewnik. Teraz już znam nazwy wszystkiego i lepiej rozumiem, co robią przy mnie 

lekarze i pielęgniarki. Gdy podjeżdżamy pod klinikę, widzę duży walący się napis 

„Klinika hematologii i onkologii dziecięcej”. Wjeżdżamy do środka i wchodzimy do 

windy, którą już tydzień temu jeździłam. Dopiero teraz zwracam uwagę na to, że 

znajduję się w scenerii podwodnego świata bajek czyli wśród uśmiechniętych rybek i 

ich beztroskiego życia. Gdy winda się zatrzymuje i z niej wyjeżdżamy, znowu widać 

rysunki na ścianach. Przedstawione są na nich postacie z popularnych bajek. 

Jedziemy dalej przez korytarz i wjeżdżamy przez szklane drzwi, na których jest napis 

„OWN” (nie wiem od czego to skrót). Sala, którą mi przydzielono, jest pojedyncza, 

ściany są pomalowane na biało, a na półce zbawienie! Telewizor! Chwilę później 

przychodzi pani doktor, ta sama, która robiła mi punkcję na Intensywnej Terapii. 

Siada i mówi, że ma mi do powiedzenia coś bardzo ważnego. Oznajmia mi, że mam 

nowotwór, chłoniaka limfoblastycznego typu T, czwartego stopnia z zajęciem ucha 

środkowego. Spokojnym głosem mówi, że chemioterapia będzie długa, ale u dzieci 

jest to najczęściej wyleczalne, że po siedmiu tygodniach być może będę mogła wyjść 

na chwilę do domu i…że wypadną mi włosy. Jestem w szoku. Nie wiem, co zrobić, co 

powiedzieć. Domyślałam się, że nie jest najlepiej, ale dopóki nic mi nie mówili, to cały 

czas się łudziłam, że jednak szybko wrócę do domu i będzie wszystko jak dawniej, a 

tu mówi mi pani doktor o tak długim czasie! Na koniec jeszcze dodaje: 

- Leczenie zaczynamy od dzisiaj. Zrobię punkcję lędźwiową, aby zbadać płyn 

mózgowo-rdzeniowy i w ten sposób podam chemię do twojego mózgu. 

- O rany, a czy nie będzie to operacja? – pytam, bo panicznie boję się operacji i 

usypiania. 

- Nie, podamy ci tylko dormicum i morfinę przeciwbólową. Dzięki temu nie będziesz 

niczego pamiętała i nie będzie cię bolało. 

- Czy to będzie tak samo jak na intensywnej terapii? 
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- Tak. Ale po tej punkcji przez dwie godziny nie będziesz mogła podnosić głowy. 

Musisz leżeć na płasko, żeby nie było powikłań. 

Więc zaczynamy. Kładę się, pielęgniarka coś mi podaje do wkłucia udowego i więcej 

nic nie pamiętam. Budzę się, bo złapał mnie ostry refluks. Bardzo mnie boli, ale 

pielęgniarka każe mi się uspokoić i spróbować jeszcze na chwilę zasnąć. Udało mi 

się. Kiedy znowu się budzę, jest już dobrze, a ja jestem bardzo głodna. Na szczęście 

właśnie przyjechał obiad. Jak na szpitalne jedzenie - pycha, smakują mi te kluski z 

serem na słodko. Czuję się już całkiem dobrze i wraca mi dobry humor. Wieczorom 

postanawiamy z mamą,  że muszę poćwiczyć chodzenie i zaczynam od obejścia 

wokół łóżka. Okazuje się, że po tak długim leżeniu, aby chodzić, muszę się trzymać 

poręczy.  Myślę, że jutro będę już normalnie chodzić. Po wzięciu prysznica idę spać, 

ten dzień mnie zmęczył. Teraz już mama może spać ze mną na sali. Nie jest więc 

najgorzej. Jednak jak to u mnie bywa, rano okazuje się, że czekają mnie kolejne 

zmiany. Teraz jestem na Oddziale Wzmożonego Nadzoru (przynajmniej już wiem, co 

oznacza skrót OWN), ale tu są tylko dwa miejsca. Dzisiaj przyjeżdża dziecko w 

cięższym stanie niż ja, więc mnie przenoszą na ogólny oddział. Teraz już mogę 

przejść o własnych siłach. Zostaję ulokowana na sali numer 7 pomalowanej w 

syrenki Arielki. Leży tam już dziewczynka mniej więcej w moim wieku. Zajmuję łóżko 

przy oknie i zaczynamy się rozpakowywać. Dziewczynka ma na imię Oliwka. Jest 

tutaj od wczoraj, też dopiero zaczyna chorować i jest z nią całą rodzina. Po chwili 

wchodzi pielęgniarka i tubalnym głosem oznajmia, że jest ich za dużo i z dzieckiem 

może być tylko jedna osoba, bo sami szkodzą dziecku. Straszna jest ta pielęgniarka. 

Nie wiem jeszcze, że to pani Basia, która wcale nie jest straszna, tylko ma taki głos. 

W rzeczywistości jest bardzo uczynną i dobrą pielęgniarką, a na tej sali, razem z 

Oliwką, zostanę na długo, do czasu przeprowadzki do nowego budynku kliniki.  

Zaczynam leczenie. Pielęgniarki ciągle podłączają jakieś kroplówki. Na razie się w 

tym jeszcze nie odnajduję. Oliwia jest w porządku. Trochę rozmawiamy. Jednak 

zauważam, że gdy siedzę, zaczyna boleć mnie głowa i jest  mi niedobrze.  Nie mogę 

dłużej porozmawiać z moją sąsiadką ani pograć w żadną grę. Z dnia na dzień bóle 

głowy się nasilają, a wymiotuję już nawet po wypiciu wody. No pięknie. Pani doktor 

stwierdza, że mam zespół popunkcyjny, mam się nie martwić, bo po kilku tygodniach 

minie. Jestem załamana. Mogę tylko leżeć. Nic mi się nie chce, a na dokładkę bardzo 

już tęsknię za moim cudownym psem. Przychodzi do nas dużo ludzi: nauczyciele, 
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psycholodzy, wolontariusze. Ciągle coś od nas chcą. Ci pierwsi próbują prowadzić z 

nami zajęcia lekcyjne. Okazało się, że Oliwia też jest w piątej klasie. Dzięki temu 

wszystkie przedmioty mamy wspólnie. Inni chcą z nami rozmawiać, grać, próbują nas 

rozerwać. Wszyscy bardzo się starają, ale ja mam już tego dosyć. Nie chcę z nimi 

rozmawiać ani grać. Leżę tylko i czekam, kiedy będę mogła wrócić do domu, mało 

się odzywam. Na dodatek zaczynam czuć się coraz słabiej. Często robią mi się 

miękkie nogi i do toalety nawet musi prowadzić mnie mama, może spowodowane jest 

to tym, że strasznie chudnę. Niby jem normalnie, a ciągle ważę mniej. Pani doktor 

czepia się tej wagi, ale nic nie mogę na to poradzić. Zaczynają mi też pomału 

wypadać włosy. Mama Oliwki i moja zaproponowały, żebyśmy ścięły sobie je do 

ramion. Podoba nam się ten pomysł, tym bardziej, że możemy poszaleć z fryzurami 

bez żadnych ograniczeń. Przychodzi do nas pani fryzjerka i nasza sala zamienia się 

w salon fryzjerski. Ścinam sobie włosy asymetrycznie i nowa fryzura nawet mi się 

podoba. Moja siostra akurat do mnie przyjechała i dla solidarności ze mną też ścięła 

sobie włosy na krótko. Uważam, że obie wyglądamy bardzo dobrze. Oliwii też jest 

ładnie w nowej fryzurze, chociaż ona sądzi inaczej i siedzi trochę naburmuszona. Jej 

było ciężej, bo zapuszczała je od drugiego roku życia i miała warkocz sięgający ud. 

Lekarze i pielęgniarki twierdzą, że super wyglądamy, a za rok nam odrosną. Nie 

wiem, czy mówią prawdę, ale wolę im wierzyć. Dobrze trafiłam, bo Oliwia jest na tym 

samym etapie leczenia co ja. Już wiem, że długo tutaj poleżę i leczenie nie jest 

przyjemne. Ciągle nam coś dolega, ale przynajmniej nie musimy się wstydzić siebie 

nawzajem. Ostatnio zaczęły nam garściami wychodzić te skrócone włosy. Nasze 

mamy siedzą z reklamówkami i zgarniają z głów i poduszek nasze włosy. Nie 

sądziłam, że mam ich aż tyle! Kolejne reklamówki zapełniają się w szybkim tempie. 

Jestem coraz bardziej załamana tym wszystkim. Moje siły chyba też. Teraz kąpię się 

siedząc pod prysznicem na krześle, bo nie jestem w stanie stać. Na dokładkę coś 

mówią, że będą zakładać mi broviaca. Tłumaczą, że to takie wkłucie centralne, dzięki 

któremu nie będę musiała mieć wkłuć udowych, które się ciągle zatykają i 

pielęgniarki ratują się wenflonami. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że takiego 

broviaca zakłada się operacyjnie, a ja panicznie boję się usypiania. Nie potrafię tego 

wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że jak mnie uśpią, to już się nie obudzę. Panika jest 

silniejsza ode mnie i nie docierają do mnie żadne tłumaczenia lekarzy. Chyba z tego 

strachu gorzej się czuję, wyniki mam słabsze, pierwszy raz w życiu mam transfuzję 

krwi. Przynoszą woreczki z krwią dla mnie i dla Oliwii. Obie nie możemy na nie 
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patrzeć, wyglądają okropnie. Pani pielęgniarka zakłada nam na stojaki z workami 

ręczniki, żebyśmy ich nie widziały. Trochę pomaga i jakoś udaje się wlać w nas po 

woreczku krwi. Jednak moje wyniki są dalej kiepskie i odkładają mój termin założenia 

broviaca. 

Jest mi coraz bardziej smutno i coraz bardziej się boję. Czasami mam wrażenie, że 

już nie wyzdrowieję. Tata pojechał na kilka dni do domu i dzisiaj wraca. Przynajmniej 

opowie mi, jak się czuje mój pies Roxy, którego nie widziałam już prawie miesiąc. No 

i w końcu pojawia się tata: 

- Cześć, Natalko, jak się czujesz? Wszystko dobrze? 

- Dobrze. – odpowiadam bez entuzjazmu, bo nie chce mi się rozmawiać. – Jak u 

Roxy? 

- U niej wszystko w jak najlepszym porządku – odpowiada tata – ale za to mam dla 

Ciebie prezent od wujka. – mówi tata i wyciąga ślicznego, białego laptopa. 

- O rany! Jaki ładny – ucieszyłam się. Do tej pory nie miałam własnego laptopa, bo w 

domu nie odczuwałam takiej potrzeby. Bardziej mnie interesowały łuki i moje 

kochane konie, a nie siedzenie przed komputerem. Tutaj wszystko się zmieniło. 

Nudziłam się okrutnie bez komputera, a na dokładkę ten bardzo mi się podoba.  

Teraz sporo czasu spędzam na graniu w Star Stable Online. Zatapiam się w inny 

świat i nie myślę o teraźniejszości. Dzwoni do mnie też i pisze sporo moich 

koleżanek z nowej i starej klasy. Cieszę się, że o mnie pamiętają, ale najczęściej  nie 

mam ochoty z nikim rozmawiać. Zdarza się nawet, że nie odpisuję na SMS. Wiem, 

że to nie w porządku, ale nie potrafię się zmusić. Nie wiem, o czym z nimi 

rozmawiać. Z jednej strony ciekawa jestem jak w szkole, z drugiej denerwuje mnie 

słuchanie o normalnym życiu, które teraz wydaje mi się takie odległe i  nierealne. 

Pytają też mnie, co u mnie, a ja nie mam co mówić. Kroplówki, pielęgniarki, lekarze i 

Arielki na ścianie. Ciągle bez zmian. Nie będę przecież opowiadała o wymiotach, 

stracie wagi, braku sił i wypadających włosach. Więc tak trwam w tej swojej nowej 

rzeczywistości. Nawet nie wychodzimy z pokoju, żebyśmy się czymś nie zaraziły. 

Nasze mamy tylko chodzą i przynoszą różne nowiny. Najczęściej jednak też nie są w 

najlepszych humorach.  
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Leżę więc sobie jak zwykle bez sensu, gapiąc się w telewizor. W pewnym momencie 

wchodzi do naszej sali kobieta, od której od razu bije pozytywna energia: 

- Dzień dobry dziewczynki, jak się macie? – pyta z uśmiechem – nazywam się Alicja i 

jestem z fundacji „Mam Marzenie”, chciałabym Was spytać, czy macie marzenia. 

Może udałoby nam się spełnić po jednym z nich? 

Oliwka od razu się ożywiła: 

- Niedługo będą moje urodziny i chciałabym je urządzić na basenie. Tematem ich 

niech będzie podwodny świat, a ja chcę być syrenką. Uwielbiam syrenki i zawsze 

marzyłam o takim przebraniu – entuzjazmuje się Oliwia. Pani Ala słucha jej z 

zaciekawieniem, mówi jednak, że to może nie być możliwe w tym roku i proponuje jej 

przeniesienie realizacji tego najwcześniej za rok lub zastanowienie się nad innym 

marzeniem.  

Potem pani podchodzi do mojego łóżka. Leżę z przymkniętymi oczami, ale nie śpię, 

tylko kiepsko się czuję. Pani Ala zadaje mi pytanie: 

- A o czym ty marzysz, Natalko? 

- Ja mam jedno marzenie, ale nierealne. No… realne, ale rodzice uważają, że nie. – 

odpowiadam 

- A co to za marzenie? – pyta zaintrygowana pani Ala. 

- Ja chcę mieć własnego konia, klaczkę rasy haflinger. 

- No, faktycznie to marzenie nie jest realne – odzywa się moja mama, która mnie 

tylko tym zdenerwowała. 

- To ja nie mam innych marzeń – odpowiadam i już nie chce mi się więcej gadać. 

Jestem zawiedziona. 

- To jest naprawdę piękne marzenie. Zostawiam druki do wypełnienia. Zastanówcie 

się jeszcze, a ja przyjdę za tydzień z koleżanką i pospisujemy wasze marzenia. 

- Dobrze, będziemy miały czas na wymyślenie innego marzenia – odpowiada 

rezolutnie moja mama, a ja jestem wściekła i do samego wieczora nie odzywam się 

do nikogo. 
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Wszystko jest nie tak. Leżę dalej tylko w łóżku, czasami jeżdżę karetką na rezonans 

lub tomograf. Jestem już tak lekka, że panowie sanitariusze nawet nie wjeżdżają do 

naszej sali z noszami, tylko przenoszą mnie na rękach. 

Dzisiaj jest piątek 23 października, 11-te urodziny Oliwki. Od rana rodzice znoszą jej 

prezenty od całej rodziny i klasy. Przychodzą lekarze i pielęgniarki, by złożyć jej 

życzenia. Oliwia jest bardzo zadowolona. Przygotowywała się do tego już od dwóch 

dni. Ona ma więcej siły ode mnie. Razem z siostrą przygotowywały urodzinowe 

napisy na ścianę. Też dałam jej prezent, ale dzisiaj jest mi wyjątkowo źle. Trochę jej 

zazdroszczę tych urodzin, tym bardziej, że ona ma taki fajny dzień, a u mnie była 

pani neurolog i zleciła zastrzyki domięśniowe. Bardzo się ich boję. Z tego 

wszystkiego zaczynam płakać, aż odwiedza mnie kolejna pani psycholog. Pociesza 

mnie, że jutro będzie lepiej, ale ja w to nie wierzę. Nie wiem, czy w ogóle jutra dożyję, 

bo czuję się naprawdę kiepsko. Nadchodzi wieczór. Idę z mamą do łazienki. Nagle 

dzieje się coś bardzo dziwnego. Mama podaje mi papier, ja go widzę, ale za nic nie 

mogę go chwycić. Moje ręce sięgają obok. To samo dzieje się z umyciem rąk. Widzę 

umywalkę, ale nie mogę do niej trafić rękoma. Mama mnie prowadzi do łóżka. 

Siadam na nim, a ja czuję, że z nosa zaczyna lecieć mi woda. Mówię do mamy, że z 

nosa leci mi kisiel…  

Budzę się i przeżywam kolejne zdziwienie. W buzi mam wielką rurkę i nie jestem już 

w swojej klinice. Znajduję się na wielkiej sali, koło mnie stoją jakieś inne pielęgniarki. 

Mówią, żebym jeszcze zasnęła, a potem wyjmą mi to z buzi. Jestem bardzo 

zmęczona, więc zasypiam. Po ponownym przebudzeniu pielęgniarki wyciągają mi z 

buzi rurę. Pytam, gdzie jestem i otrzymuję odpowiedź, że na oddziale intensywnej 

terapii dziecięcej. Musi to być inny oddział niż ten, w którym przebywałam 

poprzednio. Tam byłam w małym pokoju i zawsze była ze mną jedna pielęgniarka. 

Tutaj jest ogromna sala i kilka łóżek. Nie wiem, czy na nich ktoś leży. Zawsze jest 

kilka pielęgniarek. Jednak one są inne niż te z naszej kliniki. Nie rozmawiają ze mną 

ani niczego nie tłumaczą. Mają niezadowolone miny i rozmawiają tylko ze sobą. 

Jestem znowu sama bez mamy. Co chwilę zasypiam. Po którymś przebudzeniu 

siedzi koło mojego łóżka wujek Artur. 

- Cześć, wujku. Co ty tu robisz?  – pytam. 
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- Przyjechałem cię odwiedzić i się dowiedziałem, że chwilowo zmieniłaś 

miejscówkę.– próbuje żartować wujek. 

Potem przychodzi mama i mi tłumaczy, że miałam jakiś atak i zabrali mnie tutaj. 

Będę musiała tu spędzić parę dni. Ale dzwoniła mama Oliwki i mówiła, żebym szybko 

wracała do siebie, bo trzymają moje miejsce. Nie chcą mieć innego współlokatora na 

sali. Też bardzo bym chciała wrócić do swojej kliniki. Tutaj jest okropnie. Panie w 

nocy nie gaszą świateł, a jedna z nich chodzi w drewniakach. Nie mogę przez nie 

spać. Jestem też ciągle głodna, bo jedzenie stawiają mi na stoliku przy łóżku, a ja nie 

mogę do niego dosięgnąć. Na szczęście w końcu pomyślały i podłączyły mnie do 

dożylnego żywienia. Tak mija kolejnych parę dni. Jedyna dobra rzecz to taka, że 

mama z tatą przemyśleli sprawę i zgadzają się na to, żebym dostała konia od 

fundacji „Mam marzenie”. W końcu nadchodzi magiczny dzień powrotu do swojej 

kliniki. Bardzo się z tego cieszę. Po przyjeździe okazało się, że faktycznie 

pielęgniarki zarezerwowały dla mnie moje łóżko i znowu jesteśmy na sali z Oliwią. 

Teraz już jest mi troszkę weselej, za to całkowicie straciłam siły. Już wcale nie wstaję 

z łóżka, nawet do toalety ani pod prysznic. Jeśli gdzieś muszę wyjść, to jeżdżę na 

wózku. Tam też muszę mieć poduszkę, bo znikła mi pupa i bardzo bolą mnie kości, 

gdy siedzę. Pielęgniarki dają mi wieczorami jeszcze zastrzyki. Ciągle mówią, że nie 

mają gdzie go dawać, bo zanikły mi mięśnie. Żeby mnie mniej bolało, smarują 

wcześniej to miejsce maściami znieczulającymi. Trochę pomaga, ale nie za bardzo. 

Może dzięki nim znowu zacznę chodzić, więc staram się nie marudzić.  

Oliwka była dzisiaj na założeniu broviaca. Wróciła, przeżyła i czuje się  nie najgorzej. 

Myślę sobie, że może jednak mi też uda się to przeżyć. Niestety, czeka mnie 

najpierw jeszcze jeden bardzo zły moment. Włosy już się wcale nie trzymają głowy i 

przychodzi do mnie poprzednia fryzjerka. Jednak teraz nie ma już wybierania fryzur. 

Pani goli moją głowę. Po zgoleniu jestem załamana. Wszyscy mi mówią, że 

wyglądam dobrze, ja uważam, że okropnie. Leżę w łóżku i nie mogę powstrzymać 

łez. Strasznie jest mi smutno i nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę miała włosy. Kładę 

się smutna spać. 

Rano budzę się i znowu czuję, że coś jest nie tak. Jestem podłączona do 

pulsoksymetru, mam maskę tlenową i założony cewnik. Ale dalej jestem u siebie. 

Zamiast mamy jest ze mną tata. Mówi mi, że w nocy znowu miałam atak. Tym razem 

udało się go opanować naszym lekarzom i nie zostałam przewieziona na intensywną 
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terapię. Będą mnie obserwować i jak będzie wszystko dobrze, to tutaj zostanę. Tak 

się cieszę, że mnie nie zabrali. Od razu czuję się lepiej. Nawet pani doktor 

zorganizowała mi dzisiaj materac przeciwodleżynowy, taki pompowany. Strasznie 

syczy w nocy i na dokładkę wcale nie jest wygodny. Ale już trudno. Marudzić nie 

będę (choć mam wielką ochotę). Weekend mija spokojnie, poza jednym incydentem. 

W pewnym momencie w sali zaczęło coś syczeć, jak w samolocie. Wołamy panią 

pielęgniarkę, ta przychodzi: 

- A, to syczy Natalki butla z tlenem. Zaraz zakręcę. Niedawno w zabiegówce, gdy 

przygotowywałam leki, przeleciała mi koło głowy butla z tlenem. Też najpierw 

syczała, tylko nie zwróciłam na to uwagi. Ta klinika już się sypie. Mam nadzieję, że 

szybko przeprowadzimy się do nowego budynku. – opowiada pani Kamila. 

Ciągle wszyscy opowiadają o tej nowej klinice. Podobno już we wrześniu mieli się 

przeprowadzić, ale są jakieś opóźnienia. Na razie zostajemy tutaj i już. 

No i stało się. Jest 10 listopada i to dzisiaj nadszedł mój termin założenia broviaca. 

Oliwia już go ma od tygodnia i faktycznie ją nie boli, a wszystkie kroplówki i pobrania 

krwi (a robią to codziennie) nie sprawiają jej problemu. Muszę przyznać, że jest to 

bardzo przydatne urządzenie. Jeszcze trochę się boję tego usypiania, ale już chcę, 

żeby go założyli. Jedziemy karetką, potem szybciutko wjeżdżam na salę operacyjną. 

Pan pyta, czy zaczynamy od uspania, czy USG. Oczywiście wybieram USG. Tam 

podają mi coś do wenflonu i fajnie zaczyna kręcić mi się w głowie. Potem się budzę i 

okazuje się, że już po wszystkim. Nie było tak źle. Nawet za bardzo nie boli. 

Wracamy karetką do siebie, a tu Oliwia czeka na mnie podekscytowana.  

- Natalia, zaraz będzie u nas telewizja! – krzyczy. 

- Jak to? Będziemy występować? 

- Tak, byli tutaj i pytali mojego tatę, czy się zgadza na wywiad. Powiedział, że tak. 

W chwilę potem wchodzi pan z dużą kamerą, pani z mikrofonem oraz reszta ekipy 

telewizyjnej. Tata Oliwki po angielsku wychodzi z sali. Zostajemy my dwie i moja 

mama. Wszystkie trzy udzielamy wywiadu. Mnie i Oliwii bardzo się podoba, gorzej z 

mamą. Okazuje się, że będziemy występować w „Wiadomościach”. Oglądamy z 

zaciekawieniem „Wiadomości” i jest! Wypowiadamy się! Muszę przyznać, że dobrze 

wyszłyśmy. Wyglądałyśmy jak gwiazdy!  
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Z broviaciem żyje mi się lepiej. Chyba trochę stres puścił. Nawet zaczynam sama 

siadać troszeczkę. Więcej też jeżdżę na wózku. Przychodzi kolejny piątek. Przez 

ostatnie dwa miałam swoje ataki, więc teraz cały oddział jest przerażony. Na 

dokładkę przy obu atakach miała dyżur ta sama pielęgniarka, która ostatnio mi 

powiedziała: 

- Natalka, ja przez Ciebie przestanę pracować w piątki na nockach. Mam już dosyć 

tych imprez. Teraz w piątek też mam dyżur i bardzo Cię proszę, pobalujmy w inny 

sposób.- mówi ze śmiechem pani Agnieszka. 

Nasze mamy postanawiają zastąpić przykre sytuacje mini imprezką. Kupują ciastka 

w cukierni dla nas i dla pielęgniarek. Wieczorem zajadamy wszyscy ciastka i w ten 

sposób odganiamy złe duchy. Udało się. W sobotę budzę się cała i wszystko jest 

dobrze. Na dokładkę uprosiłam dziadków i dzisiaj przyjadą do mnie z Roxy! Będę 

musiała wyjechać na dwór na wózku, ale co tam, dam radę. Już są! Mama ubiera 

mnie w dziesięć warstw i już zjeżdżamy windą. Jest mój ukochany piesek! Tak 

dawno jej nie widziałam, dwa miesiące! Roxy lata jak szalona wokół wózka, ja staram 

się ją głaskać. Jest wspaniale. Niestety, szybko czuję się zmęczona i muszę wracać, 

a psa nie wpuszczą do kliniki. Nie szkodzi. I tak bardzo się cieszę, że ją zobaczyłam. 

Teraz jakoś spotyka mnie więcej dobrych rzeczy. Pani Ala przyszła i dokładnie jej 

opowiedziałam, jakiego konia bym chciała. Oliwia zmieniła swoje marzenie na wyjazd 

do Disneylandu. Już wiemy, czego spodziewać się po naszych nauczycielach i mamy 

na nich swoje sposoby. Czasami udaje nam się nawet wykręcić od zajęć. Leczenie 

też staje się jaśniejsze. Wiem już co, to jest punkcja lędźwiowa (PL), szpikowa (PS), 

kiedy dostaję chemię, a kiedy inne leki. Nie przerażają mnie skróty, których używają 

lekarze. Pomału też próbuję wstawać. Mama dzisiaj przyciągnęła nawet taki balkonik 

do chodzenia i zaczęłyśmy próbować. Na razie nic nie wychodzi, ale jestem pełna 

chęci i się nie zrażam. Wszystkie cztery się zgrałyśmy. Wieczorami gadamy i 

śmiejemy się dużo. Mama Oliwki (mówię na nią mama Gosia) wciąż wymyśla nowe 

tematy. Codziennie też jemy popcorn. Nasze mamy na oddziale już uzyskały ksywkę 

„Pani popcorn”. Jakoś idziemy do przodu. Jedyny problem to taki, że obiecane przez 

moją panią doktor siedem tygodni już dawno minęło, a ona ostatnio mówi, że nie 

wiadomo, czy na święta pójdę do domu. Już im nie wierzę w te terminy i przestałam 

się nimi przejmować. Za to ostatnio podają mi sterydy i dzięki nim mam świetny 

apetyt. Moja waga minimalnie ruszyła do góry. Mogę już dłużej siedzieć, zanim 
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zaczną mnie boleć kości. Wciąż jestem głodna. Czasami śpi ze mną na sali tata, 

zwłaszcza, gdy mama jest przeziębiona. Wtedy mam lepiej, bo nawet jak o  godz. 4 

nad ranem mówię do taty: 

- Głooodna jestem. 

Tato od razu wyskakuje z łóżka i pyta: 

- Tosty chcesz? 

- Taaak. 

I za pięć minut pojawiają się cieplutkie tościki. Przy mamie nie ma aż tak świetnie. 

Gdy w nocy mówię, że jestem głodna, mama po chwili odpowiada: 

- Śpij. 

Więc leżę i czekam, ale głód nie daje mi zasnąć. Po pół godziny znowu próbuję: 

- Mamo, kiedy pora karmienia? 

- O godzinie 7. – mówi przez sen mama 

- Ale ja jestem bardzo głodna teraz. 

- Możesz dostać biszkopta. Okay? 

- Mhm. – odpowiadam i delektuję się biszkoptem. 

Nie marudzę dłużej, bo przecież wiem, że mama musi się wyspać. Jest ze mną, 

każdego dnia, całą dobę. 

      Jak już zaczęło być wszystko poukładane, znowu przyszły zmiany. 

Przeprowadzamy się do nowej kliniki. I znowu jestem zła. Prawie wszystkich 

wypisują na tę okoliczność do domu. W klinice zostają tylko ci w najgorszych 

stanach. I oczywiście znowu trafia na mnie. Pani doktor oświadcza: 

- Nie ma mowy, żebyś mogła pojechać do domu. Jesteś w zbyt ciężkim stanie. 

Dlatego do nowej kliniki zostaniesz przewieziona osobną karetką, żeby 

zminimalizować ryzyko. 

No i koniec dyskusji. Oliwia, szczęśliwa, w piątek idzie do domu, a ja zostaję na 

prawie pustym oddziale. Czekamy na poniedziałek. Wtedy będzie wielka 
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przeprowadzka. Po samotnym weekendzie w końcu nadszedł ten dzień. 

Dwudziestego trzeciego listopada jadę karetką jako pierwsza z naszego oddziału. 

Nasza walizka pojechała już wcześniej do dezynfekcji. Podróż nie jest długa, 

podjeżdżamy pod budynek z napisem „Przylądek Nadziei”. Teraz czuję się już na tyle 

dobrze, że panowie podnoszą mi plecy w noszach i w ten sposób wszystko widzę. 

Wjeżdżamy do kliniki, a tam od razu obstępuje nas pełno ludzi z mikrofonami, 

kamerami, ktoś daje mamie jakieś kartki. Zamieszanie straszne. W końcu słyszę: 

- Natalka! – to woła pielęgniarka z naszego oddziału. Czeka na mnie z takim ładnym 

wąskim łóżkiem na kółkach. Panowie mnie na nie przenoszą i już jedziemy z panią 

Agnieszką do windy, która tym razem jest nowa, cała srebrna z lustrami w środku. 

Klinika, w stosunku do starej, jest ogromna i bardzo ładna. Szerokie korytarze, 

oddział w kształcie kwadratu, a pośrodku lada pielęgniarska. Dostaję pokój 

jednoosobowy z widokiem na park. Moje łóżko jest całe sterowane automatycznie. 

Już nie będę musiała prosić mamy, żeby mi obniżyła lub podwyższyła oparcie. Jest 

jeszcze ładna meblościanka z łóżkiem dla mamy i rozkładany fotel, który od razu 

otrzymuje ode mnie miano fotela prezesa. Mam też własną dużą łazienkę  z 

zamontowanym siedziskiem pod prysznicem. Myślę, że już dam radę dojść na 

ramieniu mamy do łazienki i na siedzisku się wykąpać. No i rzecz najważniejsza. Na 

ścianie wisi ogromny telewizor z podłączeniem do internetu! Od razu poczułam się 

lepiej. Wisząc na mamie, poszłyśmy kawałek poza salę. Jednak po kilku krokach 

mam już dosyć. Zresztą i tak na oddziale jestem tylko ja i Maciek. Reszta ma wrócić 

dopiero za kilka dni. Nagle mama odbiera telefon od mamy Oliwki. Okazuje się, że 

Oliwia dostała gorączki i właśnie jadą do kliniki. Dostają salę obok mojej. I znowu z 

Oliwką jesteśmy właściwie razem, dzieli nas tylko jedna ściana, ale gdy otworzymy 

drzwi od pokoi, to doskonale się słyszymy. 

W pierwszy wieczór w nowej klinice czuję, że nazbierało się we mnie bardzo dużo 

emocji. Mówię mamie, że jest mi smutno. Mama wpada na pomysł: 

- Wiesz co? Może urządzimy sobie wieczór płaczu?  

- Dobrze. – odpowiadam. 

- To chodź tutaj, siadaj koło mnie i mów ,co leży ci na sercu. 

- Mam podstawowe pytanie – odpowiadam – Dlaczego właśnie ja? 
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Pytam i już płaczę. Mama tłumaczy mi, że nie ma odpowiedzi na to pytanie i 

właściwie w ogóle nie powinno się myśleć o tym w ten sposób. Podaje przykłady 

innych dzieci z kliniki, które spotkał ten sam los i też nie wiadomo, dlaczego one. W 

ten wieczór jeszcze długo rozmawiamy i płaczemy obie. Cała rozmowa bardzo mi się 

przydała. Poczułam się po niej dużo lepiej. Zrobiło się jakoś lżej. Chyba dotarło do 

mnie, że nie ma co się zastanawiać, dlaczego ja zachorowałam, tylko czas wziąć się 

w garść i rozpocząć walkę z tym gadem, który urósł we mnie. Zaczęłam też częściej 

rozmawiać przez telefon z koleżankami i kolegami, którzy w dalszym ciągu często do 

mnie dzwonią.  

Mimo, że ostatnio złapałam gorączkę i zamknęli mi broviaca, zaczynam mieć coraz 

więcej siły. Dostałam takie pedały przykręcane do łóżka i teraz ćwiczę nogi. W ogóle 

tutaj jest sporo maszyn wspomagających mój powrót do chodzenia i idzie mi to coraz 

lepiej. Dzisiaj nawet, trzymając się mebli i ścian, poszłam odwiedzić Oliwię, bo do tej 

pory to ona do mnie przychodziła. Mama, gdy to zobaczyła, zrobiła mi oczywiście 

awanturę, ale ja jestem dumna ze swojego wyczynu. 

Oliwkę wypisali do domu, ma wrócić dopiero w styczniu. Ja oczywiście zostałam na 

oddziale. Ostatnio jednak pani doktor wspomniała, że jest niewielka szansa, że na 

święta Bożego Narodzenia też pójdę do domu. To już niedługo, bo dzisiaj są 

mikołajki. Do kliniki przyjechało chyba ze dwustu Mikołai na motorach. Widok był 

niesamowity. Nikt się nie spodziewał takiej ilości Mikołai! Dla każdego z nas mieli 

dużą paczkę z misiem i innymi drobnymi rzeczami. Był to niezapomniany dzień. 

Następne mijają już spokojnie. Mój organizm przyjmuje kolejne dawki chemii i się 

specjalnie nie sprzeciwia. Cały czas też ćwiczę chodzenie. I doczekałam się nagrody. 

Pani doktor mówi, że jutro mogę pojechać na dwa tygodnie do domu! Tak! Tak! Tak! 

Wspaniale! Jednak zdążę jeszcze przed świętami! 

Osiemnastego grudnia tata po nas przyjeżdża już rano. Okazuje się, że 

wyprowadzka po tak długim czasie nie jest prostą sprawą. Nazbierało się nam 

bardzo dużo rzeczy. Sama nie wiem, skąd one się wzięły. W końcu udało się 

wszystko zapakować, dostałyśmy wypis i milion wskazówek, no i w drogę. Bardzo 

jestem zadowolona. 

W domu czeka na mnie moja kochana Roxy! Cieszy się, biega, skacze. Witam się z 

nią, ale muszę uważać, żeby nie polizała mi twarzy. Dopiero po przywitaniu czuję, jak 
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jestem bardzo zmęczona. Rodzice pomagają mi z toaletą i położeniem się do łóżka. 

Pod tym względem w domu jest trudniej niż w klinice, bo sprzęty nie są dostosowane. 

Wszędzie chodzę na ramieniu mamy. Muszą też mnie podnosić kiedy, usiądę i chcę 

wstać. Jednak dom czyni cuda. Szybko uczę się sama sobie radzić, np. podpierając 

się na rękach.  

Mamy w domu dużą choinkę, a święta mijają w spokojnej atmosferze. Jeszcze 

niedawno nie wierzyłam, że spędzę je w domu. Przychodzi tylko do mnie co drugi 

dzień pani Gabrysia, pielęgniarka, która pobiera mi krew. Mama nauczyła się sama 

dbać o mojego broviaca, więc nie musimy nigdzie jeździć na jego czyszczenie. 

Dwa tygodnie w domu mijają bardzo szybko. Jednak przez ten czas postawiono mnie 

na nogi (przychodził do mnie rehabilitant codziennie) i teraz do leczenia podchodzę 

już spokojnie. Wiem, że musimy wrócić do kliniki, ale już mnie to nie przeraża. Nawet 

trochę tęsknię za tamtymi ludźmi, więc gdy przychodzi czas, pakujemy się i spokojnie 

jedziemy z mamą do Wrocławia. Teraz już wiemy, co nasz czeka i jak mamy 

postępować. Trafiamy w klinice na swój oddział i znowu dostajemy pojedynczy pokój. 

Pielęgniarki i lekarze są zadziwieni, że już sama chodzę i mówią, że dobrze 

wyglądam. Czuję się też dobrze, więc im wierzę. Zaczynamy leczenie. Teraz zmienił 

mi się protokół. Dostaję na pół godziny chemię, potem idę na PL (czyli punkcję 

lędźwiową). Bardzo lubię mieć punkcję. Zawsze w trakcie i po nich mówię różne 

śmieszne rzeczy. Ja ich nie pamiętam, ale opowiadają mi lekarze, pielęgniarki i 

mama. Za każdym razem jest pełno śmiechu, bo podobno zawsze jestem bardzo 

wesoła po podaniu dormicum i morfiny. Raz pani doktor opowiadała, że gdy prosiła o 

coś pielęgniarki w trakcie, ja się odezwałam: 

- Ale gaduły się tutaj dzisiaj zebrały. 

Wszyscy od razu w śmiech, bo to mi podobno buzia się nie zamyka przez całą 

punkcję. Ostatnio widziałam na suficie pełno ludzików i twierdziłam, że strasznie 

machają dupencjami. Pielęgniarki też mówią, że lubią punkcje ze mną, bo 

przynajmniej się rozerwą. 

Po zakończeniu punkcji znowu podłączają mi chemię na 23,5 godziny. Następnie 

jeszcze 48 h mam podłączone worki z wielkimi płukankami i po pięciu dniach 

powinnyśmy jechać na półtora tygodnia do domu. Oczywiście mnie zaczyna boleć 

brzuch i zostajemy jeszcze dwa dni na obserwacji. Mimo wszystko teraz jest mi 
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łatwiej. Rozumiem, co ze mną robią, znam wszystkie pielęgniarki, pozwalają mi na 

workach robić różne rysunki. Ogólnie nie jest źle. Na szczęście wszystko mija i 

jednak możemy jechać. Przed następnym wlewem MTX okazuje się, że Oliwia w tym 

samym czasie będzie na swoim cyklu. Ustalamy, że poprosimy o wspólny pokój i 

spędzimy te pięć dni jak za starych czasów. Gdy przyjeżdżamy na miejsce 

dziewczyny już są i mamy zaklepaną szpitalną miejscówkę razem z nimi. Obie 

bardzo się cieszymy. Przed podłączeniami mamy nas zabierają do „Sali poznawania 

świata”. Jest to pokój z dużym łóżkiem wodnym, różnymi tubami świetlnymi, 

relaksacyjną muzyką, której nie umiemy włączyć, więc korzystamy z własnych 

telefonów. Wylegujemy się obie na łóżku, śmiejemy się, a nasze mamy wciąż 

odkrywają coś nowego i włączają to. Tak zrelaksowane możemy rozpoczynać 

leczenie. Ten pobyt mija mi bardzo szybko w superatmosferze. Zgodnie z planem 

wracamy do domu. Teraz czuję się już nieźle i zaczynam męczyć rodziców o zgodę 

na odwiedziny koleżanek. W końcu niechętnie zgadzają się na pojedyncze osoby raz 

na jakiś czas, jak mam akurat ciut lepsze wyniki. Odwiedza mnie Olga, Julka, Nastka 

i jeszcze jedna Julka. Dostaję od wszystkich różne prezenty. Julka zrobiła mi 

wyjątkowy prezent. Na dużym papierze ponaklejała różne moje zdjęcia, które 

ułożone są w formie głowy konia. Wszystko jest w antyramie i tworzy świetny obraz. 

Mam bardzo uzdolnioną plastycznie koleżankę. 

Wszystkie cykle MTX (metotrexat) poszły mi nie najgorzej, poza jednym, gdzie 

wypisali mnie planowo do domu, a ja w drodze dostałam gorączki. Musiałyśmy 

szybko wrócić z powrotem do kliniki i tam się podleczyć. Ten mały incydent nie 

wpłynął jednak na mój coraz lepszy nastrój, a to z dwóch powodów. Okazuje się, że 

przy tej chemii nie wypadają włosy, wręcz przeciwnie, na mojej głowie pojawia się 

delikatny meszek, z którego cieszę się jak dziecko. Po drugie, pani Ala, która mnie 

często teraz odwiedza, powiedziała, że znalazła dla mnie piękną klaczkę, która ma 

na imię Nelly i że właściciel zgodził się ją zarezerwować dla mnie aż do lata. 

Wiadomości są wspaniałe! Do tej pory ten koń był trochę taki fikcyjny, a teraz robi się 

realny! Trochę się obawiam czy na pewno jej nie sprzeda, bo jest dopiero luty, a do 

lata daleko, ale zaczynam szaleć z oglądaniem akcesoriów w sklepach końskich. 

Nawet na parę z nich udaje mi się naciągnąć mamę i czynimy pierwsze zakupy. Już 

wiem, że ubieranie Nelly będzie jednym z moich ulubionych zajęć. 
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Mam teraz znowu dwa tygodnie przerwy przed rozpoczęciem drugiego protokołu 

leczenia. Ma on być powtórką z października. Tym razem, dopóki nic się nie będzie 

działo, mogę chemię przyjmować na oddziale dziennym. Rodzice jednak decydują, 

że nie będziemy wracać do domu, tylko będę mieszkała razem z mamą przez ten 

czas w hotelu, w klinice. Nie jestem przeciwna temu pomysłowi. W hotelu będzie 

nieźle, bo w wolne dni będziemy mogły zwiedzać Wrocław, już mamy szerokie plany, 

poza tym sama wiem, że pierwszy protokół nie poszedł mi najlepiej, a w razie czego 

nie chciałabym wylądować w innym szpitalu. Zdecydowanie najbardziej wierzę 

naszym lekarzom i pielęgniarkom. 

Na dokładkę szczęście mi dopisuje. W tych dwóch tygodniach przerwy akurat są 

Święta Wielkanocne, które spokojnie spędzam w domu. Po rodzinnych 

uroczystościach w czwartek 30 marca jedziemy z mamą znowu do Wrocławia. Tym 

razem jednak nie przyjmujemy się na oddział. Spędzamy wesoły wieczór w pokoju 

hotelowym, a w piątek rano idziemy na oddział dzienny, na moją chemię.  

Siedzę na takim dużym, żółtym fotelu, którym mogę sterować we wszystkie strony. 

Jestem podłączana do różnych kroplówek, a czas leci mi na zabawie fotelem i grze w 

moje ulubiony SSO. Przyjmowanie kolejnych dawek chemii zajęło mi cały dzień. 

Wieczorem zmęczona wracam razem z mamą do naszego pokoju. Jutro mam mieć 

przerwę i zamierzamy zwiedzić Rynek Wrocławski. Niestety, w nocy zaczyna boleć 

mnie brzuch, a rano się nasila. Po śniadaniu już tak mnie boli, że nie mogę oddychać 

i chodzić. Mama wlecze mnie do windy, wjeżdżamy na piętro i idziemy na oddział 

dzienny. Tam pielęgniarka natychmiast wzywa lekarza i podaje dożylnie leki. Szybko 

zaczynam czuć lekką ulgę, choć do ustania bólu jeszcze daleko. Doktor decyduje, że 

to koniec przyjmowania chemii w oddziale dziennym, bo mam niskie wyniki, a te bóle 

brzucha go bardzo niepokoją. Zostaję przyjęta na oddział, gdzie znowu, ze względu 

na mój stan, mam z mamą pojedynczy pokój. Najpierw zaczyna się od wszelkiego 

rodzaju badań, USG itp. Moja pani doktor decyduje, że jednak cały protokół muszę 

spędzić w klinice. No i tyle z naszych planów hotelowych i zwiedzania Wrocławia. 

Cały kwiecień i maj spędzam w swoim pokoju na oddziale. Teraz już lekarze mnie 

znają i z góry starają się zapobiegać sytuacjom, jakie miały miejsce jesienią. Dostaję 

co noc kroplówki wzmacniające, dokładnie są wyrównywane moje wszystkie 

parametry. Niestety, znowu tracę moje pięknie, odrastające już włosy. Tym razem 

jestem na to przygotowana i nie rozpaczam. Wiem, że odrosną, zresztą tak 
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naprawdę to są one milimetrowe. Nie trzeba ich ściągać z głowy. Mama czyści mi 

poduszkę i głowę rolką do czyszczenia odzieży. Skandal! Ale cóż na to poradzę, 

trzeba przyznać, że dobrze włoski się przyklejają. Trochę tracę siły i władzę w 

nogach. Jednak staram się cały czas je ćwiczyć. Pani Ewa – rehabilitantka – ostro z 

nimi codziennie walczy. Na wózku jeżdżę na spacery i badania poza oddziałem. 

Szczytem moich możliwości jest dojście do łazienki w pokoju. Wiem jednak, że to 

minie i już mnie tak nie przeraża. Teraz w ogóle inaczej podchodzę do leczenia. 

Zadaję konkretne pytania, zaczynam wiedzieć, po co podawane mi są kolejne 

kroplówki. Często z lekarzami przychodzą studenci. Stwierdzam, że w niektórych 

dziedzinach mam większą wiedzę od nich. Ostatnio pani doktor pyta jak dzieciom 

bada się węzły chłonne i dlaczego tych przy szyi nie można badać z obu stron 

jednocześnie. Studenci nie widzą. Pani doktor prosi mnie, żebym im wyjaśniła. Ona 

wie, że już dużo razy to słyszałam. Wiem też, w jakiej kolejności należy osłuchiwać 

człowieka. Zdobywam wiedzę medyczną! Znowu też dostaję sterydy. Moje poliki 

wyglądają jak u chomika! Masakra! Na dokładkę jestem ciągle głodna. Już przy 

śniadaniu myślę o obiedzie i kolacji. Żeby zabić głód, czytam w kółko ulotki z menu. 

Pielęgniarki też uraczam tą lekturą. No i jeszcze jak jakieś danie pokażą w telewizji, 

to normalnie ślinka mi leci. Ostatnio były krewetki. Nigdy ich nie jadłam, ale nagle 

mam mega ochotę. Przychodzi akurat pani od plastyki. Lekcję zaczynam od pytania: 

- Czy zna pani jakiś dobry lokal we Wrocławiu z krewetkami? 

- Znam. Jest w centrum. – odpowiada pani. 

- Muszę poprosić mamę, żeby tam pojechała i mi przywiozła, bo mam na nie 

straszną ochotę. 

- Wiesz co, ja często w domu sama robię krewetki, bo moje dzieci też je lubią. 

Przywiozę ci je, jeśli chcesz, dzisiaj na kolację. 

- O rany. Naprawdę?! Dziękuję! – odpowiadam uradowana. 

Mama patrzy na mnie jak na wymuszaczkę, ale się tym nie przejmuję. Bardzo chcę je 

spróbować. Faktycznie, wieczorem pani od plastyki wraca do kliniki z miseczką 

wyśmienicie przyrządzonych krewetek. Ale jestem szczęśliwa! Tutaj w ogóle często 

spotykam się z niesamowitą dobrocią i bezinteresownością ludzi. Są młode 
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dziewczyny, wolontariuszki, które siedzą z nami wieczorami, grają w gry, pomagają w 

nauce lub po prostu rozmawiają o wszystkim.  

 Drugi i ostatni protokół chemii we wlewkach trwał prawie dwa miesiące. 

Spędziłyśmy tutaj cały kwiecień i większą część maja, ale kończę go w miarę dobrze. 

Po zakończeniu tylko mam słabe wyniki i siedzimy jeszcze dwa tygodnie w klinice, a 

ja dostaję codziennie krew, płytki lub osocze. Już mi znowu zaczyna pojawiać się 

meszek na mojej głowie. W końcu lekarze decydują, że robimy rezonans, tomograf i 

jedziemy do domu. Pierwszego czerwca mamy się zgłosić na planowanie 

radioterapii, która będzie przedostatnim etapem leczenia. No też termin wymyślili! Ale 

cóż. Już się przyzwyczaiłam, że tutaj nikt nie przejmuje się różnymi świętami. Tak 

więc zamiast się bawić, ja w ten dzień melduję się w innej klinice. Trochę mam 

stracha, bo  nie wiem, co mnie czeka. Najpierw wizyta u lekarza, potem tomograf, 

następnie idę na dopasowanie maski. Kładę się na stole cała zestresowana. Pan 

każe mi nie ruszać głową, nakłada mi na twarz i całą głowę ciepłe tworzywo. Mówi, 

żebym się nie bała, bo nic nie będzie bolało. Potem kształtuje maskę na mojej 

głowie. Leżę tak chwilę i już pan ściąga mi z głowy moją własną maskę. Było nie 

najgorzej. Za tydzień mam się zgłosić w swojej klinice i zaczynamy radioterapię, 

która będzie trwała dwa i pół tygodnia. Tak więc spędzam w domu tydzień w rytmie 

wakacyjnym, bo zrobiło się już gorące lato. Potem razem z mamą po raz kolejny 

zgłaszamy się do kliniki, którą już nazywam swoją większą willą. Od września 

spędziłam tutaj więcej czasu niż we własnym domu.  

Na oddziale okazuje się, że moja starsza koleżanka, Karolina też jeździ na 

naświetlania. Bardzo się lubimy, więc pielęgniarki lokują nas w jednej sali i ustalają 

tak grafik, że codziennie jeździmy razem karetką do innej kliniki na radioterapię. Ja 

naświetlam głowę, a Karola rękę, bo ona tam miała guza. Naświetlanie nie jest 

bolesne, a cały personel bardzo miły. Mówią na nas nasze dzieci i zawsze 

wchodzimy od razu po przyjeździe. Karetka czasami na nas czeka, a czasami moja 

mama lub babcia Karoliny (bo ona przez chorobę przechodzi z babcią) dzwonią i 

przyjeżdżają po nas. Często kierowcą karetki jest taka pani, która ma na imię Ziuta. 

Najbardziej lubimy z nią jeździć. Pozwala nam obu siadać razem z nią z przodu i 

pokazuje nam różne miejsca we Wrocławiu, o których opowiada ciekawe historie. 

Czasami specjalnie jeździ na okrągło, żebyśmy więcej zobaczyły. W ten sposób 
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poznałyśmy budynek w kształcie książki, wieżę ciśnień, różne kościoły i nawet teren 

Polikliniki, która sąsiaduje z naszą. Mają tam ładny park. 

Ja i Karolina przez całą radioterapię czujemy się dobrze. Nie są nam potrzebne 

żadne kroplówki ani leki wspomagające. Dużo czasu teraz spędzam na korytarzu. 

Zabawiam nasze maluchy, co samą mnie dziwi, bo do tej pory nie lubiłam młodszych 

od siebie dzieci. Teraz zupełnie mi nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie. Jeśli snują 

się smutne po korytarzu, to wożę je na wózku lub się porostu z nimi bawię. Dużo też 

gramy z Karoliną, innymi rodzicami i starszymi dzieciakami. Zrobiły się wręcz 

rozgrywki oddziałowe. Wieczorem zbieramy się w sali zabaw i potrafimy grać po parę 

godzin. W naszym pokoju też często jest więcej dzieci. Obie z Karoliną mamy dobre, 

wyniki więc nie musimy się izolować. Maluchy piszą do nas listy, my im odpisujemy 

lub robimy zadania, które one dla nas wymyślają. Karolina wyszukuje fajne filmy w 

internecie i czasami urządzamy kino dla nas lub dla dzieci. Jednym z moich 

ulubionych zajęć stało się też pomaganie pielęgniarkom. Układam w zabiegówce w 

szufladach próbówki, gaziki i różne rzeczy, które dostaję akurat w przydziale do 

posprzątania. Pomagam przynosić różne rzeczy z magazynku medycznego lub 

porządkuję kable w wózkach z monitorami do pomiaru ciśnienia i pulsu. Życie na 

oddziale stało się wesołe, więcej robię różnych rzeczy, a czas mija szybko. Nie 

zauważam nawet, kiedy moja głowa już po raz trzeci stała się zupełnie łysa, a 

radioterapia dobiega końca. Lekarze są zadowoleni z leczenia i wraz z wypisem do 

domu, który otrzymuję 28 czerwca 2016 roku, rozpoczynam ostatni, najdłuższy etap. 

Chemię podtrzymującą. Teraz już leczenie będzie polegało na braniu codziennie 

niewielkiej dawki chemii w tabletkach. Mimo, że tak będzie co najmniej do końca 

września przyszłego roku, nie przejmuję się tym, gdyż już będę mieszkać w domu, a 

do kliniki mam przyjeżdżać tylko raz w miesiącu na kontrolę. Na dokładkę za miesiąc, 

czyli pod koniec lipca, może dostanę już zgodę na otrzymanie mojej wymarzonej 

Nelly. W dobrym nastroju wracam do domu, a lipiec mija spokojnie. Niestety, tylko 

on. Zaraz na początku sierpnia moje wyniki znowu drastycznie spadają, dostaję 

wysokiej gorączki i wracam na dwa tygodnie do kliniki. Jestem wściekła. Nie tak 

miało to wyglądać. Mój organizm znowu się sprzeciwił leczeniu. Czuję się kiepsko, 

pomimo leczenia gorączka mnie nie opuszcza, a ja mam coraz mniej sił. W końcu 

lekarze podejmują decyzję, że trzeba mi wyjąć broviaca, bo on może być przyczyną 

mojego aktualnego stanu. Ponownie znajduję się na sali operacyjnej i jestem 
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usypiana. Już się tego nie boję. Wiem, że się obudzę i że nie jest to straszne. 

Zresztą teraz jadę na oddział operacyjny z pielęgniarką z Przylądka. To daje mi 

poczucie bezpieczeństwa. Kiedy się budzę i wracam na swoją salę, jestem spokojna. 

Jedyny minus jest taki, że w ręce mam wenflon. No tak. Przecież nadal mam 

podłączane kroplówki, a to oznacza powrót do znienawidzonych wenflonów. Na 

dokładkę okazuje się, że po tak intensywnym leczeniu mam poniszczone żyły i 

zdarza się, że w ciągu dnia pielęgniarki muszą mi zmieniać dwa razy wenflon. Mam 

już pokute caluteńkie ręce, nie pomagają nawet lampy na podczerwień. Na szczęście 

gorączka spada i po tygodniu od operacji mogę wrócić do domu. Mam nadzieję, że 

więcej mój organizm już nie będzie robił mi takich numerów. Zaletą też jest, że już nie 

muszę uważać na broviaca i nie muszę dostawać codziennie w brzuch zastrzyków 

przeciwzakrzepowych. Hurra! Na dokładkę pani profesor, szefowa kliniki, mówi mi, że 

w weekend miał przyjechać mój koń, ale ponieważ jestem jeszcze na oddziale, to 

musieli przełożyć termin przekazania. Jednak lekarze uzgodnili, że już mogę go 

dostać i za tydzień najprawdopodobniej przyjedzie do mojej stadniny! Już nie mogę 

się doczekać! W domu rozpoczynamy z mamą przygotowania na przyjęcie konia. 

Zamawiamy śliczną podkowę z podziękowaniami dla fundacji Mam Marzenie. 

Robimy dyplomy i kupujemy kwiaty. W końcu nadchodzi ten wymarzony dzień. 

Jeszcze sama w to nie wierzę! Będę miała własnego konia! Jest piękna pogoda, do 

stajni jadą wszyscy: ja, mama, tata, babcia, dziadek i oczywiście Roxy. Jesteśmy 

przed czasem. Za chwilę przyjeżdża pani profesor Chybicka, szefowa Przylądka 

Nadziei. Potem pojawia się pani Ala z panią Natalią i swoim psem Wiewiórką. 

Przyszła jeszcze moja koleżanka Nastka. Zrobiło się dużo ludzi. I nagle na teren 

wjeżdża samochód z przyczepą do przewozu koni. Przyjechali! Nareszcie! Jednak 

warto marzyć, bo one się naprawdę spełniają. Jestem tego najlepszym przykładem. 

Z przyczepy zostaje wyprowadzona moja piękna klacz. Jest cudowna, wspaniała, 

najlepsza! Kocham ją bezgranicznie od razu. Jest jasnobrązowa, ma jasną grzywę, 

na głowie czerwony kantar z przyczepionym kotylionem, na którym jest wyszyte moje 

imię. Cała ceremonia przekazania Nelly jest wspaniała, pomimo tego, że zżera mnie 

stres przed wygłoszeniem podziękowania. Najpierw mówi pani Ala, potem pani 

profesor, która ma dla mnie jeszcze prezent, następnie właścicielka konia, a na 

końcu występuję ja. Wszyscy są bardzo wzruszeni. Moje szczęście sięga zenitu. Po 

zakończonej oficjalnej części wszyscy goście się rozjeżdżają, a w stajni zostaję tylko 

ja z tatą, Roxy i Nelly. Oprowadzam ją po terenie stadniny, pokazuję jej padok, 
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lonżownik, halę i jej nowy boks. Obok Nelly stoi Sahara, która nie jest zadowolona z 

nowej sąsiadki ale wiem, że to jej minie. 

Od tej pory jestem codziennie u Nelly. Stała się ona miłością mojego życia, moją 

rehabilitantką, psychologiem i uzdrowicielką. Od czasu jej przyjazdu do kliniki jeżdżę 

tylko na planowe kontrole, a moje nogi i siły są w coraz lepszym stanie. W listopadzie 

miałam zrobiony w klinice kontrolny tomograf i stała się rzecz wspaniała. Okazało się, 

że mój guz się wchłonął całkowicie.  

Teraz jest znowu grudzień, niedługo Święta Bożego Narodzenia, a już wiem, że tą 

chorobę uda mi się pokonać. Jak nie ma guza, to dalsze leczenie na pewno wybije 

pozostałe komórki nowotworowe. Przeszłam ciężką próbę. Nigdy bym się nie 

spodziewała, że przyjdzie mi walczyć z rakiem. Teraz już wiem, jaka to straszna 

choroba i jaka nierówna walka. Czasami sobie myślę, że Nelly jest nagrodą za to, że 

się nie poddałam. Wiem też, że w przyszłości chcę zostać lekarzem i pomagać 

dzieciom zmagającym się z tą chorobą. Wierzę, że wielu z nich będę mogła pomóc 

wyzdrowieć. 


