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WALKA Z RAKIEM PORUSZ\ZA SERCA LUDZI Z CALEJ POLSKI

Nie mam w sobie strachu przed 6mierci4. KiedyS byl czas, 2e stE znr1poz;lalam'
Zaczdlam pisari bloga "Nowotrv6r-czo", by dai ujSoie 1kwi4c;'m we nnie emoclom
.._ opowiada Aretta zELbl4ga anagal4ca sig z rakiem piorsi.
Anetta Szczepilrska jest 4z-letrri4 eIbI4Tank4 i mam4 13letriego Nikodema. Gdy
zdiagnozowano u niej raka piersi za*ozyla blog ,,Nowotw6r-czo", na kt6rym opisuje
walkg z chorobq. Blog blyskawicznie zyskal w sieci ogromnq populamoii.

Wystawiasz swoj4 chorobg na wiilok.publiczny' Nie kazdy si9 na to decyduje.

- ZaczQtam p\sa6 "Nowotw6r-czo", by da6 ujScie tkwi4cym we mnie emocjom, m6c
- ,,wy'walii" na zewn4tz. Poza siostr4 nie mam bliskiej rodziny, mamy, kt6ra
je

poglaska po glowie i powie, 2e bgdzie dobrze. Oczywi$cie sq dwie bliskie
przyjaci6lki, jedna mieszka za granic4, wiEc tylko lqczyt nas telefon, druga jest caly
czas przy mnie, przeszta zs $ttq tg cat4 bieganing przez badania, poradnie, lekarzy po
konsylia. Aie doskonale rozumiem, 2e dziewczyny maj4 swoje rodziny, ityote i
sprawy. Nie rnogg na nie zrzuca6 swoje Eo cieiaru, chocia2 chyba tak robitam je6li
chodzi o przyjaci6llca Oig. Zyj4c w domu tylko z niepetnosprawym, 13-letnim
synem, wiesz doskonale, ze nie jest on pafiner€m do rozmowy natemalraka I czujssz
corazbardziej,2e musisz komus o tej cholobie opowie&ie6. Kiedys staralam sig
niczego nie wl.rzucad z siebie, trzymalam w sobie emocje) zviaszcza le negaqtwne,
tudne. Ale to nieiest dobre. Teraz m6wig olwarcie o swoich uozuciach i emocjach, o
tyrrr co boli i dlaczego. Na pocz4tku diagoozy potraf:f'aro dzwonid do siostry i do
pr4,1aci6lki co piqd minut. Niewa:zne szy byly, czy nie bytry w pracy, chyba v/tedy to
caly czas bytrydmy na telefonach. Wyniki, badania, wizyly ulekarzy sytuacja byla
dynamiczna i one musialy mnie non stop sfuchai. Teraz dla ujdcia emocji mam tei
..Nowolw6r-czo" .

Nie obawialaS sig interretowego hejtu? Tego, ie ludzie jeszcze ci dokopi4?

- Kiedy zakladalam bloga, to nie mySlatram o tym. Pomysl, organizacja, pierwsze
-teksty i wrzuoenie go do sieoi tflvaty jakied dwie godz-iny. Usiadlam przy laptopie,
poczriam i zadz),atatam" Kiedy ju2 to zroblam 1 zaczEtram zapraszad pi.etwszych
znajomych do odwi edzeniabloga, przeszla mnie taka mydl. Mialam Swiadomofi, Ze
tak moze byi, ale jujz nastgpnego dnia przestalam sig nad tym zastanawiai.
Odebratram wiadomoS6 od kobiety, kt6ra wywolata we mnie bardzo skrajne emocl e.
Ktod z moich majomych zaprosil jq do polubienia,Nowotw6r-czo" i ona do mrfe
napisala,2e rue Lryczy sobie takich zaproszen, Zapllala mni.e przerarona, sk4d wiem,
2e ma raka, bo truyma to w tajemnicy. Nikomu o tym nie po'lviedziata, nawet mgzowi
i dzieciom. Odpisalam wyja$niajqc i przepraszajqc, ale pr6bowalan te2 od niej co6
wiEcej ,,wyci4gn4c". Zszokowalo mnie, ze ta kobieta ma rodzing, lt6rej nic o
chorobie nie m6wi. Dwa dni ze sobE pisalydmy, ale ostatecznie poprosila mnie, abym
dalajej spok6.j. Pomydlalam w6wczas, 2e moze waito ptowadzii bloga, bo kto6 mo2e
z tego skorzystai. Mo2e s4 kobiety, kt6rc potrzebuj4 wspaxcia? Wiem, nie jestem
psychologiem, ale mi przed chemioterapiq pomogty obce, poznane wla6nie przez

,J'trowotw6r-czo" dziewczyny, kt6re sam e przeszly 1tfi Leczenie Pisaty do mnie,
podpowiadaty, a z jedn4 spotkalam sig dziefi przed chemi4. To byl moja imienniczka
- Anelka. Przywiozla mi potrzebne leki, na kt6re nie raiatam jeszcze receply.
Przecudne sq te dziewczyny. Po operacjach, po chemii, po radioterapii, a chc4
pomaga6 innym. Wigc niech m6j blog tez pomaga innym
Z twoich wpis6w nie wyziera straeh. Nie boisz sig 6mierci?
mam w sobie slrachu przed dmierciE, Kiedyi bytr czas, 2e siE z ni4 poznalam
-Nie
Gdy odchodzili moi najbliZsi, to my{lalam o tym du2o, rozmawialam. Balam sig
6mierci przez chwilg, trzy lata 1emu, kledy dowiedzialam sig, 2e m6j s1'tt Nikodem
jest nieuleczalnie chory, ze ptogflozy ptze4cra zD\/ID to wi@k 20 lat Tak, wtedy sig
balam. Swojej $mierci sig nie bojg, bo... nie ma opcji, zebym umarla. Nie tetaz, nie w
tej chwili, nie dzisiaj, nie jutlo. To nie jesl m6j czas. Dopiero terM wiem, ze
ottzyx\elam czas,bo znalazlam swoj4 misjg. Sq rzeczy, k16re teraz dopiero bardzo
mocno czttjg, na przyklad problemy chorych kobiet. Pisz4 do mnie dziewczyny i
kobiely z ca.lej Polski, kt6re s4 chore na raka piersi, czy inne nowolwory,
Wiadomo$ci otrzymuj g tez od facet6w chorujqcych i zdrowycll. Pisz1, j.e przec44atj'
calego bloga, 2e podoba im si9 moje nastawienie do choroby.
Pamigtasz dzieri, w kt6rym us\azala6 diagnozg: rak, Wtedy toZ sig oie
wystraszylaS ?
Kiedy uslyszalam diagnozg, to nie balam sig. MoZe dlatego, 2e bylam w pewien
spos6b aato przygotowana. Pierwsze badanie, kt6re moglo ponvierdzii w 100
procentach, czy j est to nowotw6r, to biopsj a. Przeprowadzil j 4 i zbada* pobtane
kom6rki zaprzyja2niony lekarz. Po pobraniu maledalu powiedziatr mi otwarcie, Ze
wszystko wskazuje na nowotw6r. Wynik znatrur.jeszezetego samego dnia, na kilka
dni przed wizytq w poradni ehirurgii onkologicznej, gdzie mialam p6j66 dopiero z
wynikiem usg piorsi, Tak naprawdg to trochq sig rys.lraszytam mozliwo$ci takiej
diagnozy za pierwszl,:n razem, czyli dawno temu, bo tego guza znalazlam praite...
trzy latatem.u.LeLalam na l62ku, pfzejechatram rgkE po piersi i go wyczulam, Byl tak
nisko, 2e s4dzilam, iz nie jest 10 guz vr' piersi. Pomydlalam, 2e moZe sig uderzytam,
Pocz4tkowo nic sobie z tego nie roLrilam, ale po dw6ch tygodniach sprawdzilam i guz
dalej byl. Szlam do ginekologa na kontrolg i przy okazji powiedzialam, Ze cod
wyczulam w piersi. Zrobii usg i stwierdzil, 2e nie podoba mu sig r ).nik. Potem
obejrzal wynik radiolog, i te2 mu sig to nie podobalo. Dostalam skierowanie do
poradni chirurgii ortologicznej oraz na biopsjg. W poradni lekarz zbadal mnie
palpaeyjnie i stwierdzitr, ze to wl6kniak, ze nie ma podstaw do biopsji ijej nie
rykonai. Wr6cilam szczgSliwa do domu, bo lekarz mnie uspokoil. To byl
jednoczeSnie czas, w kt6rym dowiedziatam sig, 2e Nikodem jest chory. Dla mnie
waZniejsze bylo diagnozowanie j ego i przez 2,5 xoku Lylam z tym niby wt6kniakiem,
Gdy zaczgla mi siq znieksztalcad pier$, to poszlam do lekmza rodzimego i tego
samego dnia trafilam ponownie do poradni chirurgii onkologicznej. Przyjmowal ten
sam lekarz, 1c6ry 2, 5 roku wczeSniej stwierdzitr u mnie wtr6kniaka.
Poznal Ci9?
._ Zap)'tat, kiedy wyaz.,iarn gaza. Odpowiedzialam, 2e 2,5 roku temu, Zapyta,l,
dlaczego nie przyszlam wczedniej, kiedy go wyczulam. Powiedzi.alam, 2e byla:r;,. ,,4
u jakiego lekarza pani byla?" Powiedzialam, Ze tutaj w pomdni, ale nazwiska iekarza
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nie pamigtam, chociaZ doskonale pamigtalam. Sprawdzil w komputerze: ,,no tak, byla
pani u mniel'.
Nie bylo mu wstyd?
Chyba nie. . .
?6Ztriej wszystko potocrylo sig szybko?
Pierwsza biopsja potwierdziia raka, duga ocenilajego agresywno66, w migdzy
czasie byly badania Eer'etyczrLe, gdzi.e akazalo siE, 2e nie mam mutacji genowej,
mimo, 2e mama zmarla na raka szyjki macioy, tato na bialaczkg. Konsylium ustalilo,
jako pierwszy etap leczenia, chemioterapig, kt6rej sig nie poddatram. I(olejne
konsultacje w K-rakowie i Gdadsku byly w sumie z dnia na dzieri. Pierwszy cykl
chemii mialam zaplalowany na 15 listopada 2016 r., a 17 listopada bylam juZ na sali
operacyjnej w Gdaisku. Byl to dla mnie fi-udny czas, bo wszystko stalo pod znakiem
zapytania, nie wiedzialam j ak sig to utoiy. Musl;lalm zebrac pieni4dze na operacj g i
potrzebowalam pomocy wielu os6b, lrt6re wsparly mrlie finansowo, abym mogla
miei przeprowadzonq w pierwszej kolejnoici operacjg usunigcia guza i 2y6.
Opcracja, niestety, musiala sig odbyi prywatnie, z racji obowiqzuj4cych przepisow.
To wszystko opisujg dokladlLie na blogu.
Slyszysz diagnozg rak? Co sig my3li?
Wszystkie osoby, z k16rymi dotychcz:as rczmawiatranl,bqd4ce ju2 po diagnozie
czy leczeniu, odpowiedzialy, te pierv/szy jest szok. Mydli k19bi4 sig w glowie,
wyl4cznie negattnvne, jesl placz, rozpacz, zaL, sltach, ze,lamalie. U mnie bylo trochg
inaczej. Ja sobie powiedzialam: jest rak, no to szybko tz€ba siq go pozby6. Nie
moglam sig za1ama6. Sama wycho\.vujg niepelnosprawne dziecko, kt6re nie ma
nikogo poza mn4. Nie zalarniesz sig w6wczas.lJwietz m| ze wykzeszesz nadludzkie
sily. Muie juz Zyoie bardziej doSwiadcrytro. Pigi lat temu zmartra moja
pigciomiesigczna c6rka Wiktoria. Przez tych piq6 miesigcy siedzia\am zni4w
szpitalu. Teraz mam zawzigte podejScie do choroby i lekaxzy. Bgdqc z Wiktori4 w
szpitalu stuchalam sig lekarry, by.lam grzeszna. Jeden raz r\ie zgodzilam sig na coS,
na Broviac'a (wklucie centfa.lne-red.). Lekarze rczmawiali ze mn4 i przekonywali
ptzeztrzy dnj.,2e Vlko to uratuje zycie Wiki. Pierwszy raz \y Zyci:okrzyczalam na
lekaruy, ale teZ pvekonalam sig, ie nie ma to najmniejszego sensu. Nie ma szans
postawi6 siE lekarzowi. Zrobilam to i uslyszalam:jak pani nie podpisze zgody, to
bgdziemy mieli s4dowe ograniczenie praw rodzicielskich. Podpisalam zgodg ze
s*achu, Ze nic nie b9d9 moglajuz nigdy powiedzied w sprawie jej leczenia. Broviac
zostal wszczepiony, a Wiktoria Zytra z nim w sobie tylko trzy tygodnie. Przezy+am
wigc juZ gorsze rzeczy trz lal<.
Rak odbiera kobieco66? Kobiety bardzo sig tego boj4.
Mo2na vygl4da6 pigknie i kobieco nawel w trakcie choroby. My519, 2e wszystko
jest w nas, w naszej glowie, tak jak my sig widzimy, tak widz4 nas iru.ri.
Ty swoj4 lysing zaprezentowala6 w Internecie. Zrobila6 w6wczas bardzo
wzruszaj4cy wpis, ,,Wczoraj zaczgly mi lrypadad cale kQpy wlos6w, wigc nie bylo
na co czeka6, jak zgotid cal4 glowg, Nie bylo mi smutno, nie plakalam, nie
rozpaczalam, nie hist€ryzowalam, ani nie mialam palpit*cji tudziei innych.
Dzisiaj? Nie czujg zlo6ci, nie czujg snutku, nie czrjg ialu, nie czrjC wstydu, rie
czujg skrEpowania! nie czujg dyskomfortu, nie widzg problomu, Co czujQ? Czujq
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si9 prawdziwa, wartosciowa' kobieca".
miatram Zadnych z q7m opo!6w, Mocno skr6cilam wlosy przed operaci4 i
jeszcze bardziei przed chemiq. Po operacj i poznalam Anetq (przez bloga), ona
przyslala mi swoje dwa zdjgcia, jedno jak byla lysa w trakcie chemii, drugie z
odrastaj4cymi juz wlosami. Odpisa'lam jej: moZe sig na mnie pogniewasz, ale nigdy
nie widzialam tak pigknej kobiety w fysinie. Wyglqdala cudownie. Slwierdzilam, ze
ja tez bEdg tak pighrie wyglqdala nosz4c sig lyso. Nie moglam sig tej lysiny

-Nie

doczeka6, skoro bytra nieunikniona.

*

Cry ludzie inaczej Ci9 traktujq odkqd zachorowalaS?

-._ Myilg, 2e nie. M an nadziejQ, ze nie, Moj a siostra i przyj aci6lki byly ze mn4 od
pocz1lk::, widzialy moje nastawienie i myi19, ze nie miaty obaw o mojejakie(
kryzysy, wigc traktowaly mnie normalnie. Kole2anki, le z lcdrymi mam kontakt,
choi rzads4r, r6wniez lozmawialy ze mn4 otwarcie o chorobie, py4aly o wiele spraw,
inxeresowaty sig moim stanem, ale nie chciatam izeby by{ 10 gl6wny i jedyny lemat
rozm6w. Kilka d:ri przed operacj4 miatram spotkarrie klasowe z ,,og6Lniaka". 'I}lko
dwie osoby wiedziatry, ze jestem chom. No przecie2, jak kto6 pyta co slychai, nie
z czynu"tttoza\owy od tego, ze mam raka, Trochg sig obawialam tego spotkania. Ale
rozmowa sama sig p otoczyla i okazalo siE, ze niejajednajeslarn chora. Zresn4
odk4d prowadzE ,,Nowotw6r-czo", odezwalo sig do mnie duZo kole2anek, kt6rych
dawno nie widzialaml s4 po chemii, po nowotlvorowych operacjach lub w hakoie
leczenia. Nie spodziewalam sig, Ze a21y1u moich znajomych mo2e mie6 podobn4
sytuaojg.

czytaj4ce bloga zorganizowaty akcjg tradania piersi.

- Dziowvzyny
Swietna sprawa. Ola i Beata podeszly do mnie w lclubie, to bylo jeszcze przed
-operaojq,
spylaly, czyje kojarzg. Powiedzialam zgod$e z prawd4, 2e nie. One na to,
czytajq,Nowotw6r'czo", komentuj4, ze pisatySmy do siebie wiadomodci. To byio
mile. Kilka dni temu Ola napisala do mnie, 2e zaproponowala swoirn najbii2szym
kobietom, czyli mamie, sioslrom i przyjaci6lkom, akcjg wsp6lnego wybrania sig na
usg piersi. Padla prop ozycja mojego przyt4czenia sig do akeji. W sumie bylo nas
chyba 14, poznalam wszys:kie dziewczyny, to bylo bardzo sympatycztie i
pozytecz-nie spgdzone sobotnie przedpotudnie. A co najwaZniej sze wszystkie s4
ze

zdrowe. Mamy nadziejg, ze z tego bgdzie co6 wigcej. Mam takie plany.
Chemia: nie ma mocnych, ka2dy sig jej boi.
Kazdy sig jej obawi4 gl6ramie z uwagi na to, 2e zabija kom6rki nowotworowe, ale
i nasze zdtowe, oslabia caly organizm, odpomodi i ma 1ak duZo r6znych skutk6w
ubocznych. Najbardziej balam sig wymiot6w i nudnodci, Terazjestem po dmgim
cyklu i w moim przypadku chemia przebiega lagodnie. Wymiot6w nie mam,
nudnodci do wytrzymania, b6l gtrowy doskwiera najbardziej, bo to u mnie nieznana
dolegliwoid, bo14 migdnie, stauy, ko(ci i mam syndrom grypopodobny. Poza tym,
bardzo du2o 5pi9, nawet do 20 godzin na dobg.
Nie miala5 clwili zalamania. Nie zadawala* sobie pytalia: dlaczego ja

-*

-zachorowalam?

Nie mialam. MoZe dlatego, 2e nie mam na to czasu, nie dajg sobie przyzwolenia.
Moje dodwiadczeniai ptz;etycia zwiqzane ze 6mierci4 najbli/szych, z chorob4i'
niepelnosprawnoici4 Nikodema, daly mi si19, o kt6rej nie wiedzialam. Teraz nie ma

niczego, co nrogloby mnie zlat31a6. Kiedyd my5lalam, ze jest taka Eecz; Smierd
Nikodema, teraz wierzg,2e jest przed nim du2o lat zycia, widzg go jako doroslego
faceta, spelnionego i szczgfliwego. By6 moze dlatego 1ak ,.iatwo" przechodzg
chorobg i nie ma we mnie goryczy cry ia|u. A jeSli chodzi o zadawanie sobie pytafr:
dlaczegoja? Nigdy nie zadalam sobie tego pylania, bo znam na nie odpowiedZ. To
mialo mnie spotkai. My619, 2e to, co dzieje sig w naszym !rycil, nie dzieje sig bez
powodu, wszystko ma swoj4 przyc4'ng i Masadnienie. Wazniejszym pytaniem dla
nnie jest, czy sytuacjg, w kt6rej sig znajdujg mogg przekui na cod wa2nego, dobrego,
pozytywnego, czy moze ona cod przyniefi komukolwiek. Jesli tak, to waflo dzialai,
cod zrobi6. Wiem, Ze nie wszyscy maj4 takie podejdcie, nie maj4 na to sil albo
pomyslu czy zwyczajnie ochoty i nie oceniam tego. Ja chcialabym i66 tq drogq.
Jaka terapia jeszcz€ przed TobQ?
Operacja siE udala,byla oszczgdzalqc4, czyli zachowalam pierd. Mam wigc przed
sobqjeszcze 14 cykli chemii. Zakoiczenie chemiolelapii planowane jesl okoto 20
maja, po niej rozpocznie sig radioterapi,a, gdzie zalecone mam 33 nagwietlania, a
nastgpnie pigi lat homonoterapii.
pisala dalej?
-Bgdziesz
Tak, i nie flko. Mam pomysl na spo2ytkowanie kapi:atru Nowotw6r-czo. ChcQ to,
co mnie spotkalo obr6oid w cod dobrego. Mam juz nawet pewien pomysl, ale nie
chcg teraz o nim m6wiC: na peu,no bgdzie dotyczyi raka piersi-
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