
Przyjrzałam się samej sobie. Myślę, że rejs 
będzie dobrą kontynuacją tej zmiany.

– Wzięłam kamień. Spodziewałam się, że 
będzie zwykły, zimny, ale kiedy wzięłam go 
do ręki, uradowałam się, bo z drugiej strony 
miał piękny rysunek. Bardzo wierzę, że rejs 
pomoże mi odkryć drugą stronę kamienia. 

– To jest mój pierwszy w życiu rejs, jestem 
pełna obaw, ale się zdecydowałam. Jakieś 
3 lata temu otworzyłam się na ludzi, a teraz 
wyjęłam serce, symbol otwartości na życie.

– Wybrałam podkowę, symbol powodzenia 
i szczęścia. Zostałam wybrana przez los, by 
zachorować, a potem znowu wybrana, by 
chorobę pokonać. Być dalej aktywną, pra-
cować, cieszyć się życiem. Robię to.

– Wzięłam motylka, bo chcę odlecieć gdzieś 
w lepsze przestrzenie i podniesiony kciuk na znak OK, bo będzie OK. OK, 
jestem za bardzo wzruszona, by mówić dalej.

– Mój jest ten pajacyk bez stopy i bez nosa. Niepełnosprawny, trochę tak 
jak ja. Ale uśmiechnięty też jak ja...

– Wyciągnęłam kostkę, coś najmniejszego. Do wyboru nie przywiązy-
wałam wagi, zdałam się na los. Ten sam, który przyniósł mi chorobę. 
Wszystko, co się wydarzyło, to przecież kwestia losu. Zobaczę, co mi teraz 
on przyniesie, jestem otwarta.

– Mam anioła. Jedno skrzydło ma unieruchomione, ale przecież dalej 
jest aniołem...

– Wyciągnęłam kolorowe guziki, każdy ma inny kształt, tak jak ludzie 
i ich historie.

– Widzicie, to jest szyszka. Boję się wody tak, że nie pytajcie. Zgodziłam 
się na ten rejs, bo sobie pomyślałam, a co? Mam nadzieję, że jak ta 
szyszka nie zatonę.

– Szczęśliwi czasu nie liczą. Wzięłam budzik, który nie chodzi.

– Minęło 5 i pół roku od pierwszego zachorowania. Wybrałam korale 
i serce, jedno i drugie czerwone. 3 miesiące temu wróciłam do pracy. Moje 
4 córki mi powtarzają, że czas wreszcie coś w życiu zmienić.

– Poprosiłam sąsiadkę, by coś wyciągnęła, a ona podała mi pustą butel-
kę. Może będzie z nią jak z bombonierką, każdy znajdzie w niej coś dla 
siebie. Płynę, by oderwać myśli od tego, z czym zmagam się na co dzień.
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Załoga prawie w komplecie
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❙❙ Pokaż mi swój bagaż, a Powiem ci,  
kim jesteś
Naprawdę zaczęło się poprzedniego dnia. Świeciło słońce, jak to 
w czerwcu, chociaż na portalach od tygodnia obiecywano deszcz. Za 
sobą miałyśmy tylko jedno wspólne spotkanie – na krzesłach, więc na 
sztywno. Pomysł Marzeny Grochowskiej, trenerki rozwoju osobistego 
od kilku lat zaprzyjaźnionej z Fundacją Hospicyjną, by ustawić nas 
w kręgu i na plecach partnerki poszukać... butelki rumu, trafił w punkt. 
Na pokład weszłyśmy wymasowane i rozluźnione, a tam otwierania się 
na siebie i na innych czekał już ciąg dalszy. Tym razem nad walizką... 

W kolorowej walizce Marzeny, jak w damskiej torebce, znaleźć można 
było wszystko. Zabawki, biżuterię, przepaloną żarówkę, pustą butel-
kę, mnóstwo pozornie bezużytecznych rzeczy, za to wiele mówiących 
o właścicielce. Każda miała wyciągnąć jedną, a potem się z tego wyboru 
wytłumaczyć i powiązać z osobistym celem rejsu. 

– Można być zachłannym i wziąć dwie? – Można.

Prezentacje szły jedna po drugiej.

– Wzięłam misia, bo jestem takim misiem, cała ja. Miękka i pluszowa. 
Wróży, że będzie przyjacielsko, miło i że wreszcie pora zrobić coś dla siebie.

– Wzięłam... Właściwie nie wiem, co to jest, ale ładnie błyszczy, a ja czasem 
lubię błyszczeć. Pół roku temu znowu zachorowałam i to był początek 
mojej przemiany. Nauczyłam się haftować, robię decoupage, zwolniłam. 

Na dobry początek REJS

Zacznę od środka. Od środka nocy, bo mniej więcej wtedy, około pierwszej, zaczął się koncert. W helskiej 
marinie, na pokładzie jachtu STS „Generał Zaruski”, znowu były wszystkie załogantki – blisko dwudziestka 
członkiń gdańskiego oddziału Akademii Walki z Rakiem. Po powrocie z wyprawy na cypel jedna z nich 
zagrała na hang drumie, instrumencie, który kształtem przypominał UFO, a  jego dźwięki tę tożsamość 

tylko potwierdzały. Choć więc mogła to być muzyka gwiazd, szła z Ziemi i łączyła się z mocą słuchających kobiet. 
Kosmiczny akcent spotkania, by w żagle znowu powiał im wiatr.
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– Płynie się zawsze po coś. Tym razem też nie tylko na Hel i z powro-
tem, a przede wszystkim do siebie – to już znowu Marzena, która na 
pożegnanie do osobistych walizek żeglarek wrzuciła kilka życzeń 
i rad. – Życzę, by ten rejs był naprawdę dla Was, byście czuły się na nim 
wyjątkowo dobrze. I by nie załatwił tego tylko rum...

❙❙ morskie oPowieści
No i się zaczęło.

– Miało być zero makijażu, co robisz tą kredką? – Muszę, nie mam rzęs. 
– A to OK.

 – Rany, co by powiedział mój onkolog, 2 godziny przy sterze! 3 dni temu 
miałam chemię...

– Ale przeciąg, można zajść w ciążę. Tylko że nie mam macicy. – Ja też.

– przyznała się przy tej kawie. Obie doświadczone, obie wygadane, 
straciły rezon i język. 

opowieść o chorowaniu w Niemczech. Tam na chemię zawiozą 
karetką, a u nas trzeba jeszcze płacić za parking… 

…

Najlepsze nalewki są z dzikiej róży, a najlepsza dzika róża rośnie w So-
bieszewie. Po chemii pomaga Desperados, piwo o smaku tequili, a na 
łamliwe paznokcie kupuje się odżywkę z Rossmana. Niedrogą. – Widzisz 
te dziewczyny? Sama młodość. Co one z nami tutaj robią?

Na spotkaniu organizacyjnym przed rejsem przyznałam się, że nigdy 
nie chorowałam na nowotwór, ale najwyraźniej nie wszystkie usły-
szały. W trakcie 2 dni wyprawy jeszcze kilka razy to powtórzyłam, już 
w osobistych rozmowach. Nie zapomnę błysku radości w oczach każdej 
z dziewczyn. I przytulenia, bym nigdy przez raka nie przechodziła. 

❙❙ Przechyły i Przechyły
Obok siebie w kubryku usiadłyśmy przypadkiem i rozmowa zeszła 
na partnerów. To dzisiaj bezpieczniejsze słowo od męża... – Partner? 
– „właścicielka” czerwonych korali i serca z kolorowej walizki Marzeny 
wyraźnie się obruszyła. – Przestań. Mój mąż nawet nie wiedział, że 
przechodzę kolejne operacje. Moją chorobę zupełnie wyparł z głowy, 
a mnie z serca. Zmienił pracę, zamieszkał za granicą, Przestraszył się, 
mówił, że przesadzam. A ja przechodziłam cztery operacje. Zostałam 
sama z dziećmi. Starsza córka ma nowotworową fobię, wszędzie widzi 
u siebie raka. – Rozwiedliście się? – Tak, kilka miesięcy temu. Niedawno 
zadzwonił z czymś na kształt przeprosin, ale nie umiem mu wybaczyć.

Miłość i jej brak, babski temat. Zrobiło się nas więcej. – To jesteś na 
świeżo, od mojego rozwodu minęło 8 lat – blondynka od kciuka i mo-
tylka rozmowie przysłuchiwała się od początku. – Od 2 lat znowu się 
przyjaźnimy, a kiedy 1,5 roku zachorowałam, mój eks. bardzo mi pomógł.

– A u mnie rak uratował małżeństwo – nie zauważyłam, że za plecami 
usiadła „fascynatka” kolorowych guzików. – Myśmy się już kompletnie 
rozmijali. Kiedy rok temu zachorowałam, powiedział mi, że jestem miłością 
jego życia i przyrzekł, że nigdy nie zostawi. 

– Stawiamy żagle, załoga na pokład! – kapitan, chociaż może pierwszy 
oficer, przywołali nas do rzeczywistości. A ona była taka, że płynęły-
śmy na Hel. Liczyło się tylko TU i tylko TERAZ. – Panie kapitanie, ale 

Podnosimy żagle
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Podnosimy nogi

Fo
t.:

 Z
uz

an
na

 Ł
aw

ry
ni

uk
opowieść o el camino. Historia jej przejścia, pokonania pieszo 
blisko 800 km słynnej francuskiej trasy do Santiago de Compostella, 
była ważniejsza niż dodana informacja, że miesiąc później usłyszała 
diagnozę raka wyjątkowej złośliwości i w zaawansowanym stadium. 
Jego też pokonała, chociaż w szczegółach wolała wracać do szlaku 
niż do choroby. Kiedy i ona minęła, poszła jeszcze raz, tym razem 
tylko 300 km…

opowieści o pracy. Często bardzo bolesne. Prawie z dnia na dzień 
traci się kontakt z zawodowym środowiskiem. I  trudno oswoić się 
z wizją rencistki, kiedy przed chwilą jeszcze było tyle planów.

opowieści o górach. Jedna do nich wróci, bo tam się urodziła. W Trój-
mieście jest pięknie, góry na jakiś czas dla Trójmiasta można zostawić, 
ale wrócić trzeba. Druga po chorobie pokonała najtrudniejszą grań 
polskich Tatr, tę ze Świnicą i Orlą Percią. Wcześniej miała lęki, z lękiem 
wysokości na czele. Po raku odpuściło.

opowieść o oli. Ola z nami nie płynęła, nie znam Oli. Jej historię 
usłyszałam w okolicach północy na samym koniuszku półwyspu. 
Dzień wcześniej dwie z rejsowiczek zabrały ją na basen, a potem 
na kawę. Piękną, młodą, raczej zamożną. – Przerzuty mam wszędzie 
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ja nie mogę, bo mam raka i zwolnienie lekarskie... Tego śmiechu i tak 
nie odtworzę. 

Tak jak tej wrzawy, która wybuchła późnym wieczorem przy ladzie 
w nadmorskim barze: – Bardzo przepraszam, ale mogę bez kolejki, bo 
mam raka? – Nieeee!!! 

Albo tego, co się działo kilka godzin wcześniej, kiedy do zawodów 
stanęły dwie dzielne drużyny masters of salads, a na pokładzie, na 
zaimprowizowanym stole znalazły się stosy warzyw, owoców, kiełków, 
ziaren i przypraw (bez soli), przygotowane przez Marię Fall-Ławryniuk, 
naczelną dietetyczkę i trenerkę Fundacji Hospicyjnej. Oczywiście remis 
z góry był przesądzony, chociaż jedne postawiły na ilość składników, 
a drugie kombinowały raczej z ich kompozycją.

„Dziewczynki” – kpt. Jaszczuk prawie od początku tak nazywał swoje 
załogantki. – Bo wy jesteście dziewczynki – tłumaczył mi pod koniec 
rejsu. – Wiedzące, czego chcą, dojrzałe, dzielne, ale pełne dziecięcego 
uroku. Kapitana przy sałatkowym stole nie było (chociaż porcję dostał), 
ale jego „dziewczynki” chyba najlepiej oddają tamten klimat. I tam-
ten z następnego dnia, kiedy część grupy wstała o czwartej rano, by 
o czwartej siedem witać słońce, a potem już ze wszystkimi na plaży 
puszczać bańki i grać we freesby. 

❙❙ a Na lądzie…
Z Violą Węsierską i Anią Kazimierczak spotkałam się kilka dni przed 
wyprawą. Koniecznie chciałam pogadać z inicjatorkami rejsu. Opo-
wiedziały mi swoje historie.

Viola: – Zachorowałam 2 lata temu. Nowotwór wykryto mi zupełnie 
przypadkowo, przy czym robiona niedawno mammografia była bez 
zarzutu. Na początku nie do końca w niego uwierzyłam, podobnie 
jak bliscy, ale kolejne badania go potwierdziły i zdecydowałam się na 
operację. To miał być koniec, dalszego leczenia w ogóle nie brałam pod 
uwagę. Niestety czekała mnie chemioterapia, brachyterapia, herceptyna. 
Zwłaszcza nie mogłam zaakceptować tej chemii, ale pomogło jedno 
zdanie brata: „Zobaczysz, za rok będziemy się z tego śmiali”. I poszłam. 
Wchodzę na oddział, a tam dookoła same żywe trupy. Podeszła do mnie 
jedna dziewczyna, Magda jak ty, ładna, dwudziestoparoletnia, i wpro-
wadziła w tamtejsze zwyczaje. Wiele mnie nauczyła. Była taka dzielna, 
miała małą córeczkę.

– Masz z nią kontakt?

– Zmarła. Któregoś dnia upadła. Okazało się, że ma przerzuty do mózgu. 
To mnie tak przeraziło, bo pomyślałam, że też będę je mieć. Przestałam 
w ogóle o siebie dbać, przestałam się ruszać. Spałam i jadłam. Spałam 
i jadłam. Zrezygnowałam z zajęć w Akademii, ale oni ze mnie nie i któregoś 
dnia zadzwoniła Maria i kazała przyjść. Zagroziła, że inaczej wszystkie 
stawią się w moim domu. Zaczęłam znowu chodzić, ale od tematu choroby 
uciekałam. Dobrze robił mi basen, gimnastyka, ale też wspólna kawa 
czy pójście do sklepu… Podczas zajęć w Aquaparku poznałam Anię… 

ania: – Jestem weteranką, zachorowałam w lutym 2006. Też miałam 
szczęście, bo jeszcze w grudniu na badaniu usg nic nie wykryto. Podda-
łam się jednak badaniom genetycznym i one wykazały, że zachoruję 
w 99%. Rzeczywiście, w lewej piersi był guz. Operacja, chemia, półtora 
roku na świadczeniu rehabilitacyjnym. Dla mnie i dla moich bliskich to 
była tragedia. Siedziałam w domu i ciągle płakałam. Koleżanka w ra-
diu usłyszała, że przy Fundacji Hospicyjnej otwierana jest Akademia 
Walki z Rakiem i tak tu trafiłam. Potem wróciłam do pracy przekonana,  
że koszmar choroby mam już na zawsze za sobą.

– Wrócił.

– Wrócił. W 2012 roku, tym razem guz był w prawej piersi. Przeżyłam 
szok. Wiesz, że na 12 godzin straciłam pamięć...? Znowu chemioterapia, 
radioterapia, brachyterapia. Moja młodsza córka była wtedy w ciąży. 
Przestałam pracować i do 2016 roku zostałam na świadczeniu rehabili-
tacyjnym, a potem przeszłam na emeryturę.

Ania i Viola wymyśliły ten rejs. Mówią, że jego pomysł narodził się 
ze strachu. Z wewnętrznego przymusu działania, bo jutro może być 
za późno. Były silne w chorobie, a teraz postanowiły być silne gdzie 
indziej. I jeszcze wziął się z wielkiej potrzeby przebywania wśród osób 
z doświadczeniem choroby, ale jednocześnie z wielkim apetytem na 
życie. One mają na nie ogromny.

❙❙ haPPy eNd
– Już wiem, jak można to ująć! – z Violą spotkałam się nazajutrz po 
rejsie. – Napisz, że ten rejs zamknął pewną książkę. Była trudna, bardzo 
smutna, ale przynajmniej miała szczęśliwe zakończenie. Teraz ciekawa 
jestem już zupełnie innej.

Magda Małkowska

Masters od salads w akcji
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Poranna gimnastyka na plaży
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