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Dziękuję serdecznie Rafałowi za wsparcie i pomoc 

w napisaniu niniejszej książki, udostępnienie mi materiałów oraz 

za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Było to dla mnie niezmiernym 

zaszczytem i jednocześnie bardzo trudnym zadaniem, jakie 

miałam do wykonania.  

Dziękuję również Gazecie Lokalnej ze Świebodzina, 

która jako pierwsza uwierzyła w powodzenie mojej książki, 

publikując na swoich łamach jej fragmenty. 

 

 

Książkę tę dedykuję Rafałowi, Maksiowi i Liliance, 

wspaniałym przyjaciółkom Magdy, mojej rodzinie, Ani oraz 

malutkiej Julce, która walczy z nowotworem. 

 

Na koniec dziękuję cudownym osobom, które było mi 

dane poznać w trakcie finalizacji niniejszej opowieści. W tym 

miejscu ściskam Edytkę i Franusia, Ewelinę, Kasiulkę i jej 

wspaniałe księżniczki. 
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„Rafałowi, Lilce i Maksiowi, którzy są całym moim życiem - 

przytulam Was mocno, żeby dodać otuchy i wiary, że wciąż 

jestem”.1  

 

 

Będzie dalej, jak miało być wszystko, bo Bóg był przedtem, zanim 

szliśmy razem.  

 ks. Jan Twardowski  

 

PROLOG 

 

Kim są bohaterowie mojej książki i dlaczego właśnie ich 

historię chciałam tutaj przedstawić? Długo zastanawiałam się 

nad koncepcją! Setki pomysłów przelatywało wówczas przez 

moją głowę. Częstokroć zadawałam sobie pytania: na jakim 

wątku ich życia powinnam się skupić? Miałam ogromny mętlik. 

                                                                 

1
 Archiwum rodzinne. Wszystkie wiadomości mailowe, zapiski z forum 

i blogu Madziarek, listy czy SMS-y zamieszczone w niniejszej książce 

pochodzą z archiwum rodzinnego Dolotów i zostały udostępnione za zgodą 

i autoryzacją Rafała Dolota.  
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I pewnego dnia rozwiązanie przyszło samo! Postanowiłam 

zobrazować historię miłości dwojga ludzi. Chciałam pokazać 

uczucie, które daje potężną siłę. Które jest jak prowiant na całą 

dalszą życiową wędrówkę – nawet już bez niej, bez Magdy. 

Chciałam opowiedzieć o miłości, która pozwala wierzyć i walczyć 

nawet, gdy choroba postępuje w zawrotnym tempie. 

Rafał – wartościowy mężczyzna – jest z nią do końca, 

nawet wtedy, gdy nie ma już motywacji do życia, nie pozwala jej 

się poddać. Szuka, dryfuje po Internecie jak żeglarz w pogoni za 

informacjami, które dadzą cień nadziei, że uda się pokonać 

nowotwór. Nawet gdy ona umiera, nie wierzy. Do dziś nie jest 

pogodzony z jej odejściem. Mężczyzna, który kocha swoją żonę 

nawet po śmierci. Ojciec, który opiekuje się we wspaniały sposób 

ich dziećmi i każdego dnia na nowo szkicuje obraz Magdy, aby 

nigdy o niej nie zapomniały. Jak ma funkcjonować sama połówka, 

która tęskni i kocha ogromnie? 

Podjęłam tutaj próbę naszkicowania obrazu życia 

dwojga ludzi, którzy byli dla siebie wszystkim: kochankami, 

bratnimi duszami, najlepszymi doradcami, powiernikami swoich 

tajemnic. Ich miłość pozwalała pokonywać rozmaite życiowe 

trudności. Miłość, która była jak lampa naftowa oświetlająca 

drogę w najbardziej zatrważającym, ciemnym tunelu życia. 

Moja bohaterka, Magda, była taka jak Wy – uśmiechnięta 

dziewczyna z sąsiedztwa! Swojska babeczka! Miała niesamowite, 

migdałowe oczy. Uwielbiała lody i zakupy, drażniła ją głupota 

i dwulicowość u ludzi, czasami bywała tak szczera jak tylko 
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potrafią być dzieci. Można powiedzieć, że była niesamowita. 

Pewnego dnia życie napisało dla niej scenariusz bez happy endu. 

Rak zaatakował w najpiękniejszym, wydawałoby się, momencie 

– kiedy ponownie została mamą. Była młodą, pełną energii 

i życiowych planów, trzydziestoletnią kobietą. Dla większości 

z nas życie zaczyna się po 30-ce, a dla niej – kończy. Dlaczego 

odeszła w tak młodym wieku? Dlaczego nie było jej dane cieszyć 

się w pełni macierzyństwem, którego tak bardzo pragnęła? 

Dziękuję, kochani moi, iż wraz z Waszą energią i wiarą 

udało mi się stworzyć jej portret, że dzięki tej książce Lilka 

i Maksio po trosze będą mieli szansę lepiej poznać swoją mamę, 

która będzie żyła nadal już w tym literackim wymiarze. 

Niniejsza książka dotyka tematów trudnych i stanowi 

próbę skonstruowania odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe 

pytania: w jaki sposób (jeśli w ogóle) można oswoić stratę, 

nieobecność, znaleźć nowy punkt odniesienia dla złamanego 

życia, odbudować swój wewnętrzny świat? Skąd czerpać siły 

i wiarę tak bardzo potrzebną do dalszej drogi? Jak pomóc 

dzieciom przeżyć tę żałobę, odbudować poczucie 

bezpieczeństwa, przezwyciężyć lęk i strach? Wreszcie – skąd 

znaleźć w sobie pokorę i cierpliwość potrzebną do odbudowania 

życia. 
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ROZDZIAŁ 1  

MÓJ ŚWIAT SIĘ ZAŁAMAŁ... 
 

jeśli nie przyjdziesz 

 

świat będzie uboższy 

o te trochę miłości 

o pocałunki które nie sfruną 

w otwarte okno 

 

świat będzie chłodniejszy 

o tę czerwień 

która nagłym przypływem 

nie rozżarzy moich policzków 

 

świat będzie cichszy 

o ten gwałtowny stukot 

serca poderwanego do lotu 

o skrzyp drzwi 

otwieranych na oścież 

 

drgający żywy świat 

zastygnie 

w kształt doskonały niemal 

geometryczny 

 

Halina Poświatowska 



Madziarek – Anna Pigłowska-Kaczor 

 

9 

 

Nie pisałam dawno, oj, dawno, bo moja awersja do kompa ciągle 

trwa, chociaż jej nasilenie jakby spadło. Od jakiegoś czasu 

przeglądam blogi, nawet mailowałam regularnie:) tylko jakoś do 

forum dotrzeć nie mogę:( 

 

Nasze/moje życie toczy się dalej, ale wyjątkowo mało z niego 

czerpię. Życie w obliczu choroby, takiej choroby, jest mało 

radosne:(  

 

Ostatecznie zdiagnozowano u mnie chłoniaka, a nie – jak 

początkowo zakładano – ziarnicę. Dla mnie niestety gorzej, bo 

chłoniaki nie leczą się już tak dobrze jak ziarnica, do tego moja 

choroba jest w dość zaawansowanym stanie. 

 

Jestem już po 4 chemioterapii, samą chemię znoszę dobrze, ale 

później nie jest już tak kolorowo. Ostatnio miałam taka anemię, że 

nie miałam siły zwlec się z łóżka, później tradycyjnie przypętała mi 

się gorączka i spędziłam prawie 2 tygodnie w łóżku. Dzięki Bogu, 

że są rodzice, bo nie wiem, jak zajęłabym się dziećmi. 

 

Wreszcie mogę nacieszyć się moimi dziećmi, nie wiem czemu, ale 

wydaje mi się, że się zmieniły. Lilusia urosła i stała się jeszcze 

bardziej ruchliwa, Maksio mówi takimi mądrymi słowami, jest taki 

zaradny... Dwa tygodnie w szpitalu są jak wieczność: kroplówki, 

zastrzyki, marudzące i niemiłosiernie chrapiące:) 

współtowarzyszki sali, badania, oczekiwania, umierający ludzie – 

zbyt mocno obciąża to psychikę, zwłaszcza gdy czeka się nie 

wiadomo na co. 
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Dzięki Bogu, było wiele osób, które podtrzymywały mnie na duchu. 

Telefony, smsy, odwiedziny – o, jak to wiele dawało, chociaż na 

chwilę człowiek odrywał się od tego wszystkiego. Dzięki Wam 

wszystkim, którzy mi w tym pomogliście, fakt, że ktoś o mnie 

pamięta, jest naprawdę bezcenny. 

 

Tak więc z 3-tygodniowych przerw między chemią niewiele mi 

zostaje na (w miarę normalne) życie: tydzień, czasem półtora – 

i tak od czterech miesięcy… A czy to się zmieni??? 

 

Psychicznie bywa u mnie różnie, czasem jest nawet dobrze, ale 

generalnie nie jest najlepiej. Wielu osobom wydaje się, że ja taka 

twarda baba jestem i sobie poradzę. Taaaa, tylko dlaczego nie 

mogę sobie poradzić z pozbyciem się z głowy tej chorej myśli, która 

ciągle mnie prześladuje, wyłania się znienacka, przychodzi wtedy, 

kiedy jest mi najgorzej, że nie będę widziała, jak moje dzieci 

rosną??? Strasznie mi z tym ciężko… 

 

W poniedziałek, 4 sierpnia, mam kontrolną tomografię, żeby 

sprawdzić, co tam się dzieje. Wynik dopiero koło piątku, ale 

powiem szczerze, że boję się tych wyników, bardzo się boję. Mam 

nadzieję, wiarę, że choroba się cofa, ale pytanie, o ile? A jeśli postęp 

jest nieznaczny? To co wtedy? Gonitwa pytań, gonitwa myśli 

i niekoniecznie tych dobrych… 

 

Tak naprawdę, to nie wiem, co teraz czuję. Od stanów całkowitego 

załamania, przygnębienia, beznadziei, nicości, po wiarę, nadzieję, 
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że da się to pokonać... Jednak ogólnie nie jest najlepiej. Próbuję się 

oswoić z myślą, że mam raka, jednak nie bardzo mi to wychodzi, 

nie wiem, jak mam to ogarnąć... 

 

Teraz czekam na 21 jak na dzień sądu, bo jeśli w tomografii 

wyjdzie, że mam zajęte węzły chłonne w jamie brzusznej, moje 

rokowania się pogorszą... 

 

Ciekawe, czy ktoś tu jeszcze zagląda?” 

 

 

Dziewczyny, dostałam właśnie SMS-a od męża Madzi, że: 

 

„Trzymajcie mocno kciuki. U Magdy znaleźli krwiaka 

podtwardówkowego, ma częściowy obrzęk mózgu. Jest na 

neurochirurgii, ma mieć dziś operację". 

 

Kciuki mocno zaciśnięte! Modlitwa zmówiona!  

Dziewczyny, 

Proszę, dołączcie się!!! Liczę na Wasze wsparcie! Madzia Nas 

potrzebuje! Energia i pozytywna moc krąży we wszechświecie 

i działa!!! DZIĘKUJĘ!!! 


