
 

Cześć! Jestem Kubuś i mam 3 latka. Wszyscy 

postrzegają mnie jako wesołego, sympatycznego i mądrego 

chłopca. Najbardziej lubię układać puzzle, kolorować, 

naklejać, tworzyć plastyczne małe dzieła sztuki, czytać 

książki oraz bawić się figurkami zwierząt, dla których buduję 

zagrody lub tworzę zoo. Mam młodszego brata, z którym lubię ścigać się na naszych małych 

rowerkach oraz bawić samochodzikami. Jest ode mnie dwa lata młodszy, więc pokazuję mu jak 

budować wieżę z klocków, bawić pewnymi zabawkami i jak powinno się zachowywać w różnych 

sytuacjach. Jestem w końcu starszym bratem…  

Każdy mój dzień przepełniony był zabawą, spotkaniami z bliskimi i wieloma przygodami, 

które przeżywaliśmy razem z bratem. Nie podejrzewałem nawet, że coś może zakłócić ten spokój, 

zburzyć dotychczas panujący porządek. Na początku lipca byłem na wakacjach z rodzicami  

i wspólnie cieszyliśmy się każdą chwilą, którą spędzamy razem. Nic nie zapowiadało, iż zaraz po 

powrocie będę spędzał czas na szpitalnym łóżku... 

Już podczas pobytu nad morzem przechylałem główkę w lewą stronę. Poniekąd banalne, 

jednak wzbudziło niepokój u rodziców. Z dnia na dzień zaczęły pojawiać się coraz większe 

problemy z równowagą. Zacząłem się potykać, przewracać, a pewnego dnia nie potrafiłem już 

wejść po schodach. Z dnia na dzień moje trudności były coraz bardziej widoczne, mój stan 

motoryczny się pogarszał. Trwało to 2 tygodnie. Po powrocie z wakacji pojechaliśmy do neurologa. 

Nawet nie podejrzewałem, że ta wizyta zakończy się natychmiastowym skierowaniem do szpitala,  

z którego długo nie wrócę do domu. Miałem przecież już jakieś plany w tym dniu. Razem z bratem 

chcieliśmy bawić się z kotem, rysować, układać klocki.... Mój świat oraz moich bliskich legł w tym 

dniu w gruzach.  

We wrocławskim szpitalu zrobiono mi tomograf oraz rezonans magnetyczny, które pokazały 

rozlanego guza pnia mózgu, rdzenia przedłużonego i konara móżdżku. Lokalizacja guza 

wskazywała, że jest on nieoperacyjny, a biopsja bardzo trudna. Skonsultowano nasz przypadek  

z neurochirurgami z Katowic, gdzie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka zdecydowano się 



wykonać biopsję z próbą częściowego usunięcia guza. Operacja miała miejsce 25 lipca. Pobrano 

tylko materiał do biopsji, gdyż wszelka ingerencja neurochirurgiczna byłaby zbyt niebezpieczna  

z uwagi na umiejscowienie guza. Niestety, w kolejnych dniach zaczęto zauważać postępujący  

u mnie niedowład czterokończynowy. W jednej chwili przestałem mieć kontrolę nad własnym 

ciałem. Nie potrafiłem podnieść ręki, ruszyć nogą, pojawiły się problemy z połykaniem. Przestały 

cieszyć mnie zabawki, które miałem ze sobą w szpitalu, bo nie potrafiłem ich dotknąć, nie mogłem 

rysować, ani przyklejać naklejek w swoich ulubionych książeczkach. Nie mogłem też dotknąć 

mamy. Nie byłem       w stanie już sam jeść, układać puzzli, nie potrafiłem nawet siedzieć, a mama 

zaczęła zakładać mi pieluszkę, chociaż jestem już dużym chłopcem. Z dnia na dzień coraz bardziej 

bolało mnie moje ciało i miałem wrażenie, że mój stan się pogarsza. W tej sytuacji zostałem 

przewieziony karetką do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie zaplanowano leczenie 

onkologiczne.  Wynik biopsji ujawnił gwiaździaka włosowatokomórkowego. Rozpoczęto leczenie 

protokołem dla glejaków o niskim stopniu złośliwości (I stopień), który zakłada cykl 

10 chemioterapii, a po jego zakończeniu kontrolny rezonans magnetyczny, w celu oceny aktualnej 

sytuacji i podjęcia decyzji o rodzaju dalszego leczenia. 

Pod koniec sierpnia lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka zadecydowali, iż mogę podjąć 

próbę wyjścia do domu, z czego bardzo się cieszę. W domu mogę odpocząć od  rzeczywistości 

oddziału onkologicznego, otaczają mnie ukochani bliscy, częściej się uśmiecham i przypominam 

sobie ulubione zabawy oraz kryjówki z zabawkami. Niestety, w chwili obecnej nie mogę 

funkcjonować tak jak dawniej. Moja obecna sprawność uniemożliwia mi układanie puzzli, 

rysowanie, chwytanie, siadanie a tym bardziej chodzenie i bieganie. Z uwagi na niedowład 

czterokończynowy jaki pojawił się u mnie w związku z chorobą, potrzebuję codziennej pomocy 

mamy i taty we wszystkich czynnościach: pielęgnacyjnych, higienicznych, podczas zabawy, 

jedzenia lub choćby przeniesienia mnie w inne miejsce. Szansą na powrót do sprawności jest dla 

mnie codzienna rehabilitacja. Jest ona kosztowna, ale niezbędna, abym miał szansę funkcjonować 

tak jak dawniej. Chcę spróbować, dlatego codziennie ćwiczę, bo wierzę, że się uda i wrócę do 

dawnej sprawności. Czekam także z niecierpliwością na rezonans kontrolny po zakończonych 

cyklach chemioterapii, który wskaże kierunek dalszego leczenia i być może postawi mnie przed 

koniecznością skorzystania z innych, mniej dostępnych i bardziej kosztownych form leczenia np. 

operacji zagranicznej lub wybranej, szczególnej metody leczenia, a być może także konieczności 

stosowania wysoce specjalistycznych leków. 

Dziękuję z całego serduszka za wszelką pomoc, bo wiem, że samemu nie da się 

przezwyciężyć tak trudnej choroby. Być może kiedyś to ja będę mógł pomóc innym i tym samym 

zrewanżować za dobro, które spotka mnie. Jeszcze raz dziękuję! 

      Kubuś 


