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Nie mogłam doczekać się zakończenia lekcji.  
Po szkole miałam iść z Natalką do sklepu obejrzeć 
nowe zestawy Lego.

– Na koniec mam dla was dobrą wiadomość  
– powiedziała nasza wychowawczyni. – Niedługo 
jedziemy na trzydniową wycieczkę do Warszawy.  
Będziemy zwiedzać zabytki naszej stolicy, pój-
dziemy do muzeum dla dzieci oraz do teatru.  
I oczywiście odwiedzimy też ZOO.

Super! Nigdy nie byłam w ZOO. Wiecie, jak  
bardzo chciałabym zobaczyć słonia? Czy naprawdę 
jest taki wielki? I żyrafę, i tygrysy, i hipopotama…

Wszyscy tak się cieszyli, że ledwo usłyszeliśmy 
dzwonek. Chciałam zapytać Natalkę, czy będzie ze 
mną siedzieć w autokarze, ale już jej nie było.



- 4 -

Całą przerwę zastanawiałam się, co mogło się z nią 
stać. Sprawdzałam w łazience, bibliotece i sklepiku 
szkolnym, ale Natki nigdzie nie wdziałam. Gdzie ona 
się po-działa? Dopiero kiedy zaczął się angielski, Natal-
ka weszła do sali ze spuszczoną głową i usiadła obok 
mnie. Miała zaczerwienione oczy. Chyba płakała.

– Co się stało? – zapytałam szeptem, ale ona nawet na 
mnie nie spojrzała, a po jej policzkach stoczyły się dwie 
kropelki.

Oczy Natalki wcale się nie uśmiechały. Może powie  
mi, o co chodzi, jak będziemy wracać do domu? Ale kiedy 
po lekcjach zeszłam do szatni, kurtki Natalii już nie było.

Natalka doszła do nas dopiero na początku tego 
roku, ale od razu ją polubiłam. Miała wielkie ciemne 
oczy, które zawsze się uśmiechały i warkoczyki wesoło  
podskakujące przy każdym ruchu głowy. A ponieważ  
była najniższa z całej klasy, pani posadziła ją ze mną 
w pierwszej ławce. Szybko się zaprzyjaźniłyśmy.  
Okazało się, że mieszkamy całkiem blisko siebie, więc 
codziennie wracamy razem do domu i świetnie się przy 
tym bawimy. Jak idę do szkoły sama, to droga zajmuje  
mi dziesięć minut. A jak wracam z Natką, idziemy 
przynajmniej pół godziny. Ostatnio mama zapytała, jak 
to możliwe.
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– Normalnie – odpowiedziałam. – Niedaleko szko-
ły jest taki długi krawężnik, więc najpierw robimy 
zawody, komu uda się dalej przejść i nie spaść. Jesie-
nią zbierałyśmy kasztany i liście, zimą rzucałyśmy się 
śnieżkami, a teraz, kiedy jest wiosna, zrywamy kwiaty 
i robimy bukiety. Potem mijamy sklep z zabawkami, 
więc musimy pooglądać wystawę. A kiedy przecho-
dzimy obok parku, zwykle spotykamy panią Grażyn-
kę z Alfikiem, a przecież wiesz, jak on bardzo lubi bie-
gać za patykami.

Pani Grażynka to moja sąsiadka, a Alfik jest śmiesz-
nym kudłatym kundelkiem. I naprawdę uwielbia przy-
nosić w pyszczku patyki.

Mamy też z Natalką wspólną pasję – obie lubimy róż-
ne prace plastyczne. Pomysłów nigdy nam nie brakuje.
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W poprzedni weekend stworzyłyśmy wielkie koloro-
we drzewo, ale zamiast malować liście, odciskałyśmy 
swoje dłonie zamoczone w farbie. Niedawno robiłyśmy 
też żółwie, które miały skorupki z denek od plastiko-
wych butelek. I króliki z rolek od papieru toaletowego. 
A wiecie, że kiedyś nawet udało nam się wyczarować 
piękny pałac z kartonów? Z Natalką po prostu nie da 
się nudzić. Ona ma zawsze głowę pełną pomysłów!

– Ale super, że jedziemy na wycieczkę, nie? Usią-
dziesz ze mną w autokarze? I będziemy razem w poko-
ju? – zapytałam następnego dnia, od razu jak zobaczy-
łam Natalię.

Natalka spuściła głowę.
– Nie mogę jechać – wyszeptała.
– Dlaczego? – zapytałam. – Rodzice ci nie pozwalają?
– Po prostu nie mogę i już – odpowiedziała, wypako-

wując rzeczy z plecaka.
No to już wiem, z jakiego powodu Natka była wczoraj 

taka smutna. Gdybym ja nie mogła jechać, też pewnie 
bym płakała. Ale dalej nic z tego nie rozumiem. Dlacze-
go nie chce
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mi powiedzieć, czemu nie może jechać? Przecież jeste-
śmy przyjaciółkami i o wszystkim sobie mówimy.

Wieczorem, leżąc już w łóżku, opowiedziałam mamie, 
co stało się w szkole.

– Posłuchaj, kochanie – powiedziała mama, siadając na 
brzegu łóżka – Natalia jest chora.

Jak to chora? Przecież nic jej nie jest. Nie ma kataru ani 
kaszlu, nie mówiła też nigdy, że źle się czuje, albo coś 
ją boli. I codziennie przychodzi na lekcje. A jak ktoś jest 
chory, to leży w łóżku i nie chodzi do szkoły. Pewnie coś 
się mamie pomyliło.

– Pamiętasz, jak szliście z klasą na basen? – zapytała 
mama.

Pamiętałam. Bardzo chciałam pokazać Natalce mój 
nowy dwuczęściowy kostium kąpielowy i pochwalić się 
jak świetnie nauczyłam się pływać w czasie wakacji, ale 
ona nie przyszła.

Mama mówiła dalej:
– Natalka nie mogła pójść z wami, bo…
– Miała katar, wiem – przerwałam mamie. – Ale prze-

cież już dawno jej przeszło.
Mama westchnęła głęboko. Zawsze tak wzdychała, kie-

dy chciała przekazać mi coś ważnego. Wzdychała, zanim
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powiedziała mi, że przez przypadek stłukła wazon, 
który dostała ode mnie na dzień mamy, i że będę mieć 
brata, i że dziadek jest w szpitalu…

– To raczej nie przez katar Natalia nie mogła iść wte-
dy z wami. Kiedy się urodziła, okazało się, że ma chore 
nerki. Wiesz po co są nerki? – zapytała mama.

Pokręciłam głową.
– One oczyszczają organizm ze szkodliwych substan-

cji. To co jest niepotrzebne w twoim ciele, usuwane jest, 
kiedy robisz siusiu. Ale jeżeli nerki nie pracują prawi-
dłowo, trzeba w inny sposób się tego pozbyć. Dlatego 
Natalka ma w brzuchu taką specjalną rurkę…

O czym ta mama mówi? Nigdy nie widziałam w brzu-
chu Natalii żadnej rurki.

– Taka rurka nazywa się cewnik. I dlatego twoja kole-
żanka nie mogła iść na basen. Raczej nie powinno się 
moczyć cewnika, żeby nie doszło do zakażenia. Każ-
dego wieczoru rodzice Natalki podłączają ją przez tę 
rurkę do takiej maszyny, która przez całą noc pomaga 
zabierać z jej organizmu to, co jest niepotrzebne. I dla-
tego Natalia nie może jechać na szkolną wycieczkę. Ro-
zumiesz? – zapytała mama.

Kiwnęłam głową i podciągnęłam kołdrę pod bro-
dę. Mama dała mi buziaka na dobranoc, zgasiła 
lampkę i wyszła z pokoju. Ale ja jeszcze długo nie 
mogłam zasnąć. Zastanawiałam się co mogę zrobić, 
żeby Natalce nie było smutno. I wpadłam na świet-
ny pomysł!
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Wieczorem, dzień przed wyjazdem na klasową wy-
cieczkę, biegałam po domu i zbierałam rzeczy, które 
będą mi potrzebne. Kapcie, ręcznik, szczoteczka do 
zębów, farby do malowania twarzy, gruba książka 
z przepisami na ciasta i ciasteczka… Trochę się tego 
nazbierało. Torba ledwo się dopinała. Dopakowałam 
jeszcze moją ulubioną kolorową piżamę z serduszkiem 
i już byłam gotowa. Nie mogłam się doczekać, kiedy 
wreszcie nadejdzie ten wielki dzień. To był pierwszy 
raz, kiedy miałam spać poza domem bez rodziców.

– Niespodzianka! – zawołałam.
Natalka, która jeszcze w piżamie siedziała przy stole 

i chrupała płatki, wstała, usiadła, potem znowu wstała, 
aż wreszcie przybiegła do mnie i przytuliła mocno.

– Nie pojechałaś? – zapytała zdziwiona.
Już od kilku dni razem z mamą, tatą i rodzicami Na-

talki szykowaliśmy dla niej niespodziankę. Nie chcia-
łam, żeby Natce było przykro, że wszyscy z klasy jadą 
na wycieczkę, a ona nie może. Ustaliliśmy, że cały  
weekend będę mogła spędzić u Natalii. Tak się cieszy-
łam, że strasznie trudno było mi utrzymać to przed nią 
w tajemnicy. Raz w szkole o mało się nie wygadałam. 
Ale niespodzianka chyba się udała. Wiecie, jaką Natal-
ka miała zaskoczoną minę, kiedy mnie zobaczyła?
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Jak tylko moja przyjaciółka skończyła jeść śniadanie, 
pobiegłyśmy do jej pokoju. Lubię to miejsce. Najbar-
dziej podoba mi się wiszący w kącie pokoju fotel–ha-
mak. Usiadłam w nim wygodnie, zaczęłam się powo-
li kołysać, a Natka opowiadała o nowych przygodach 
swoich ulubionych książkowych detektywów. Buzia 
się Natalce nie zamykała, w jej oczach tańczyły wesołe 
iskierki, a warkoczyki wesoło podskakiwały.

Jeszcze przed południem zdążyłyśmy zrobić kukiełki  
z drewnianych łyżek. Miały ubrania z materiałów 
i kolorowej bibuły, włosy z włóczki, a oczy i buzie  
narysowałyśmy pisakami.

– Teraz koniecznie musicie napisać scenariusz przed-
stawienia. Bo widzę, że aktorów już macie. I to jakich! 
– powiedział tata Natalii, wchodząc do pokoju.
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Kiedy wreszcie wszystkie kukiełki były gotowe (jed-
na miała nawet koronę!), usłyszałam dziwne burczenie.

– Co to? – zapytałam zdziwiona.
– Trochę zgłodniałam. – Natalka poklepała się po 

brzuchu.
Ja też miałam ochotę na coś pysznego. Wyjęłam z tor-

by swoją książkę z przepisami i zabrałyśmy się do ro-
boty. Mąka, proszek do pieczenia, cukier, mleko, olej, 
jajka… Wszystko wymieszać, nalać do foremek… Jesz-
cze tylko masa krówkowa do środka i babeczki lądują 
w piekarniku. W całym domu smakowicie pachniało.

Zajadając się babeczkami, całe popołudnie wymy-
ślałyśmy scenariusz przedstawienia i przygotowy-
wałyśmy rekwizyty. Wieczorem, kiedy pokój Natki 
zamienił się w salę teatralną, zaprosiłyśmy rodziców 
na przedstawienie. Śmiechowi nie było końca. Rodzi-
com chyba też się podobało, bo bili brawo aż trzy razy. 
A kiedy nasza widownia już się rozeszła, usiadłyśmy 
na podłodze i rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy, roz-
mawiałyśmy…

– Już późno, gaduły – powiedziała mama Natalki, 
wchodząc do pokoju. – Jutro czeka was dzień pełen 
wrażeń. Pora wskakiwać do łóżek. To twoje miejsce. 
– Pani Ania wskazała mi tapczanik stojący w rogu  
pokoju.

Był mały. Razem na pewno się nie zmieścimy.
– A ty gdzie będziesz spać? – zapytałam Natki  

zdziwiona.
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– To jest specjalny pokój do dializ – Natalia wskazała 
palcem drzwi niedaleko miejsca, w którym stałyśmy.

Dziwne, że nigdy wcześniej nie zastanawiałam się 
dokąd prowadzą. Okazało się, że za drzwiami jest ma-
lutki pokoik. Było w nim tylko łóżko i półka, na której 
stała lampka oraz maszyna podobna do drukarki, tylko 
trochę większa. To pewnie jest urządzenie, o którym 
mówiła mi mama.

– Mogę zobaczyć? – zapytałam cichutko.
– Jasne! – zawołała Natka, kładąc się w łóżku.
Z brzucha naprawdę wystawała jej cienka, przezroczy-

sta rurka! Pani Ania podłączyła do niej dwa woreczki.
– W tym jest specjalny płyn, który wlewa się do brzu-

cha. On pomaga oczyścić organizm. – Natalka pokazała 
worek wypełniony jakimś płynem. – A do tego pustego 
wlewa się potem to, co jest już niepotrzebne w moim ciele.

Trochę to skomplikowane.
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– Śpiochu, wstajemy! – zawołała rano Natka.
Powoli otworzyłam najpierw jedno oko, potem dru-

gie. Ale mi się dobrze spało!
– Jedziemy na wycieczkę – powiedziała pani Ania, 

kiedy zjadłyśmy śniadanie.
Natalia podskoczyła z radości. Ja też nie mogłam się 

już doczekać.
Jechaliśmy i jechaliśmy, a rodzice Natalii ciągle po-

wtarzali, że nie mogą nam powiedzieć dokąd jedzie-
my, bo to niespodzianka. Kiedy wreszcie samochód 
się zatrzymał, zobaczyłam ogromny ogród, a w nim 
drewniany dom z wielką werandą. Po schodach scho-
dziła do nas elegancka starsza pani, a za nią siwy pan 
z wąsami.

– To przyjaciele dziadka Jurka, pani Róża i pan  
Antoni Malinowscy – przedstawił gospodarzy tata 
Natalki.

– Zapraszam – powiedział pan Antoni, wskazując 
wygodne fotele na werandzie.

– Świeżutkie pączki z konfiturą różaną, żeby pasowa-
ło do imienia, lemoniada i mleko prosto od krowy. – 
Pani Róża postawiła pyszności na stole.

Mniam, palce lizać! Chyba nie tylko ja tak pomyśla-
łam, bo po chwili na moich kolanach usiadło coś pu-
chatego i lizało mnie po ręce szorstkim językiem.

– Polubił cię – powiedział pan Antoni, głaszcząc mięk-
kie futerko białego kociaka. – Bardzo lubi się przytulać, 
ale niezły z niego rozrabiaka.



- 21 -



- 22 -

– Zgadnijcie gdzie spał, jak weszłam wczoraj do kuch-
ni? W garnku. – powiedziała Pani Róża.

Kotek zrzucił łapką leżącą na stole łyżeczkę i za-
nim zdążyłam go powstrzymać, zamoczył pyszczek 
w moim kubku z mlekiem. Faktycznie lubił rozrabiać.

Po nodze Natalki wspinał się kolejny kociak. Ale kiep-
sko mu szło. Jak tylko udało mu się wspiąć kawałek, 
zaraz zjeżdżał na dół.

– Chodź, maluchu – Natka posadziła kota na kola-
nach, a on zamruczał i po chwili już spał.

– Zaczekajcie aż zobaczycie całą rodzinkę! – zawołała 
pani Malinowska.

W domu obok kominka stał kojec, a w nim spały jesz-
cze trzy kocięta i ich mama. Pani Róża zaproponowała, 
żebyśmy nadały im imiona.

– Ten będzie Kłębuszek. – Natalka pogłaskała po  
łebku czarnego kotka, który spał zwinięty w kulkę.
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Pozostałe dwa kociaki nazwałyśmy: Kropka (bo była 
cała biała, tylko na grzbiecie miała czarną okrągłą łatkę) 
i Karmel (ponieważ jego futerko miało rudawo–brązo-
wy kolor, zupełnie jak toffi). Spojrzałam na białego roz-
rabiakę, który wypił mi mleko.

– Nazwę cię Kokos. Pasuje do ciebie idealnie.
– A ty będziesz Kluska. – Natalia podrapała po brzu-

chu szarego kociaka, który po raz kolejny zsunął jej się 
z nogi.

Okazało się, że małe kotki to nie jedyna atrakcja, jaką 
państwo Malinowscy dla nas przygotowali. Pan Antoni 
pokazał nam gospodarstwo. A Kokos i Kluska nie od-
stępowali nas na krok. Najpierw oglądaliśmy krowy, 
a pan Malinowski pokazywał nam jak się je doi. Teraz 
robią to za niego maszyny, ale chciał, żebyśmy spró-
bowały świeżego, ciepłego mleka. Natalia mogła spró-
bować tylko troszeczkę, ze względu na chorobę nerek, 
za to ja najchętniej wypiłabym od razu cały dzbanek. 
Pycha! Smakowało zupełnie inaczej niż to z kartonu. 
Później poszliśmy oglądać konie. Kiedy zjadały jabłka 
z naszych dłoni, śmiesznie łaskotały miękkimi warga-
mi. Pan Antoni zaprowadził nas też do kurnika, gdzie 
niedawno wykluły się żółte, puchate kurczaczki. Ale 
niestety szybko musieliśmy stamtąd wyjść, bo Kokos 
chyba myślał, że to kłębki wełny i próbował je złapać.
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Wieczorem tata Natalki pomógł panu Malinow-
skiemu rozpalić ognisko. Piekliśmy kiełbaski, a pani 
Róża przyniosła nawet gitarę i zaczęła śpiewać.  
Grała tak pięknie, że moja noga sama tupała w rytm 
muzyki.

Kokos ostrzył pazury na pobliskim drzewie, a Kluska 
rozkosznie się przeciągała. Zrobiło się późno, ale szko-
da mi było stąd wyjeżdżać.

– Rozmawialiśmy z twoimi rodzicami. – Pani Róża 
spojrzała na mnie. – Rodzice Natalki też się zgodzili, 
więc pozostaje nam tylko wręczyć wam prezenty.

– Dbajcie o nie i odwiedzajcie nas częściej.
Pan Antoni i Pani Róża podali każdej z nas po małej 

mięciutkiej kuleczce.
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– Mama miała rację, to był dzień pełen wrażeń – po-
wiedziała Natalka, drapiąc za uchem śpiącą na jej ko-
lanach Kluskę, kiedy już siedzieliśmy w samochodzie.

Ani trochę nie żałowałam, że nie pojechałam do War-
szawy. A mój Kokos, który siedział mi na ramieniu, był 
dużo lepszy niż wszystkie zwierzaki w ZOO.
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” 
przekazuje w Państwa ręce kolejną z drugiej serii książeczek psychoedu-
kacyjnych.

Tym razem nasi bohaterowie mierzą się z problemem przewlekłej cho-
roby nerek. Jest to bardzo podstępna choroba, nie bez przyczyny często 
nazywana „cichą chorobą”, gdyż zwykle we wczesnych stadiach rozwoju 
nie daje żadnych objawów. W wielu przypadkach, chorzy, w tym dzieci, 
nie odczuwają żadnych dolegliwości, a ich nerki nie są już w stanie filtro-
wać toksycznych substancji z organizmu. Dlatego niezwykle ważna jest 
obserwacja zachowań dziecka i zwracanie uwagi na najdrobniejsze szcze-
góły. Pierwszą z niepokojących sytuacji może być częste oddawanie mo-
czu przez dziecko oraz zwiększone zapotrzebowanie na spożywanie pły-
nów. Powszechnie panujący stereotyp mówi o tym, że jak się dużo pije, to 
logicznym jest, że również dużo razy korzysta się z toalety, a zatem wielu 
z nas przechodzi nad tym faktem do porządku dziennego. Tymczasem 
takie zachowanie może wskazywać na nieprawidłową pracę nerek. Naj-
prostszym sposobem na sprawdzenie stanu nerek jest wykonanie badania 
moczu oraz badania krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny i mocznika. 
Takie badanie profilaktycznie można wykonywać dziecku raz w roku.

Natalka - główna bohaterka bajki, jest dzieckiem już zdiagnozowanym. 
Mimo ciężkiej choroby jest pogodna i szybko zaaklimatyzowała się w no-
wej szkole. Jednak ma małą tajemnicę: choruje na niewydolność nerek i co-
dziennie w domu poddawana jest tzw. dializie otrzewnowej. Jak mówi dr 
hab. med. Aleksandra Żurowska z Kliniki Chorób Nerek i Nadciśnienia 
Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „Najlepszym 
sposobem leczenia małych dzieci z niewydolnością nerek jest dializa 
otrzewnowa. W terapii tej wykorzystuje się błonę otrzewnej, czyli natu-
ralną błonę wyściełającą od wewnątrz jamę brzuszną. W błonie znajdują 
się malutkie otwory, które spełniają rolę filtracyjną. Dzięki temu szkodli-
we produkty przemiany materii mogą być usuwane z organizmu. Auto-
matyczna dializa otrzewnowa ADO jest najczęściej stosowaną w Polsce 
metodą dializowania dzieci. Wymiana płynów dializacyjnych odbywa się 
przy pomocy maszyny w czasie snu i w niewielkim stopniu wpływa na 
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aktywność dziecka w ciągu dnia. Chorzy dializują się w domu i rzadziej 
wymagają kontaktu z ośrodkiem dializ (raz na 4-6 tygodni), co znacznie 
poprawia komfort ich życia.

Dlatego tak niezmiernie ważna jest profilaktyka. Dopóki dziecko może 
być poddane dializie otrzewnowej w zaciszu własnego domu, nie wpły-
wa to tak bardzo na jego funkcjonowanie i stan psychiczny. Dializuje się 
w otoczeniu najbliższych, jednak również wówczas potrzebuje ogromne-
go wsparcia ze strony rodziców. 

Celem naszej książeczki jest przedstawienie tej, często „cichej choroby” 
w przystępny sposób oraz „uczulenie” rodziców i opiekunów na koniecz-
ność zwracania uwagi na szczegóły związane z częstym spożywaniem 
płynów i częstym korzystaniem z toalety. Profilaktyczne badania nie 
kosztują nas zbyt wiele, a niejednokrotnie mogą zapobiec późniejszym 
stresom i obawom o zdrowie i życie dziecka. 

O trudnej sytuacji związanej z późną diagnozą niewydolności nerek pi-
sze dziennikarka Ewa Pacuła, matka Nikoli, dziewczynki po przeszczepie 
rodzinnym nerki. Nikola, dostała nerkę od swojego ojca Przemysława Sa-
lety, a przeszczep był jednym ratunkiem dla dziewczynki, u której choro-
ba została wykryta już w bardzo późnym stadium.

Mamy nadzieję, że ta bajeczka pozwoli Państwu zwrócić uwagę na 
szczegóły, które często mogą nam umykać w „coraz bardziej pędzą-
cym życiu”, a także zapoznać dzieci z ograniczeniami, z jakimi borykają 
się dzieci cierpiące na niewydolność nerek, gdyż zrozumienie, empatia 
i wsparcie są najlepszym lekarstwem i „iskierką” niezbędną do dalszej 
walki dziecka z chorobą.

Opracowała: 



Natalka ma ciemne oczy, które zawsze się uśmiechają 
i warkoczyki wesoło podskakujące przy każdym ruchu  
głowy. Lubi czytać książki, robić prace plastyczne i ma  
głowę pełną pomysłów. Nie ma kataru, kaszlu ani gorączki, 
ale okazuje się, że jest chora i nie może jechać na szkolną 
wycieczkę. Nie przeszkadza jej to jednak świetnie się bawić.

„Wycieczka” to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza 
dzieci w świat rówieśnika z chorobą nerek, pomaga poznać 
i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców 
i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
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