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Mała probówka na wagę złota. Możliwe 
było tylko jedno podejście. Transport 
do Kliniki Neurochirurgii Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego przy uli-
cy Borowskiej musiał dotrzeć w odpo-
wiednio krótkim czasie, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa obumarcia komórek.
– Schowałem skarb do specjalnej lo-
dówki transportowej i zaniosłem ją 
do swojego auta. Wiedziałem, że mu-
szę jechać powoli, delikatnie, a zwłasz-
cza bezpiecznie. To było naprawdę 
długie 25 minut od wyjścia z labora-
torium do przekroczenia progu bloku 
operacyjnego.
W tym samym czasie na sali operacyj-
nej neurochirurdzy prowadzili zabieg 
na kręgosłupie Darka.
– Prof. Raisman z Institute of Neurolo-
gy (University College London) często 
zaczyna swoje wykłady od prezentacji 
zdjęcia drogi po trzęsieniu ziemi. Jest 
to alegoria uszkodzonego rdzenia krę-
gowego. Daje uproszczony obraz tego, 
jak wiele warstw i elementów musi zo-
stać naprawionych, aby kręgosłup mógł 
sprawnie funkcjonować – tłumaczy 
dr Fortuna.
Operacja trwała kilkanaście godzin. Jej 
powodzenie miało być zweryfikowane 
dopiero po kilku miesiącach.
– Wiedzieliśmy, że możemy oczekiwać 
więcej od komórek glejowych pocho-
dzących z opuszki węchowej niż od ko-
mórek pochodzących z nosa. Mają wię-
cej białek zaangażowanych w procesy 
neuroregeneracji. To tak, jakby mieć 
przed sobą dwóch Janów Kowalskich 
– jeden jest nauczycielem, a drugi kie-
rowcą rajdowym. Nazywają się tak 
samo, ale mają różne zdolności. Nie 
wiedzieliśmy jednak, czy nasza metoda 
przeszczepu okaże się bezpieczna. Nikt 
przed nami tego nie praktykował.
Najważniejsze było to, jak pacjent bę-
dzie się czuł po zabiegu, czy pojawią 
się powikłania. Przypuszczenia zespołu 
opierały się w głównej mierze na wy-
nikach eksperymentów prowadzonych 
do tej pory jedynie na zwierzętach.
– Czy u człowieka też się powiedzie? 
To było wyzwanie mojego życia – przy-
znaje dr Fortuna. – Przełożenie wyni-
ków laboratoryjnych, teoretycznych 

i eksperymenta lnych na rea lnego 
pacjenta.
Dziś wszyscy mówią o sukcesie.
– Każdy wymaga indywidualnego po-
dejścia. Pan Dariusz jest maksymalistą, 
zdeterminowanym do tego, żeby odnieść 
sukces. Dlatego czasem nie dostrzega 
małych postępów, które staramy się mu 
pokazywać. On przecież na nowo się 
uczy, jak panować nad własnym ciałem. 
Proszę sobie wyobrazić gruby pęczek 
trawy, którą przecinamy nożyczkami. 
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, 
że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby 
źdźbła zetknęły się ponownie w ten sam 
sposób. Tak też jest w przypadku neuro-
nów. Pan Darek musi zatem odgadnąć 
nowy kod, nauczyć się rozkazywać swo-
im kończynom.

PIERWSZY KROK
– Wszyscy dookoła mówili, że jest po-
prawa, ale ja tego nie czułem – wspo-
mina Dariusz Fidyka. – Jeśli coś poczu-
ję, to znaczy, że jest poprawa. Czy jakaś 
głupia aparatura może to wiedzieć lepiej 
ode mnie?
Okazało się, że wiedziała. Po roku in-
tensywnej rehabilitacji stopniowo zaczę-
ły powracać bodźce czuciowe, reakcja 
na ciepło i zimno. Potem Darek zaczął 
poruszać lewą nogą.
– To dziwne uczucie, ale niesamowi-
te zarazem. Dało mi mnóstwo energii 
i motywację do tego, żeby zrobić pierw-
szy krok o własnych siłach. Marzę o 
powrocie do sprawności na poziomie 
50 proc. Na razie jest to odległa wi-
zja. Wizja pełni szczęścia, gdzieś tam, 
na horyzoncie. Mam nadzieję, że spo-
tkam się z tym szczęściem choćby w po-
łowie drogi.
Lekarze długo wstrzymywali się z in-
formowaniem mediów. Wszystko mu-
siało być czarno na białym. Badania 
niezależnych ekspertów z Anglii po-
twierdziły pozytywne rezultaty terapii. 
Rozpętała się prawdziwa burza medial-
na. Darek wolałby jej uniknąć. Nie lubi 
czytać o sobie, nie ogląda filmów, nie 
czuje się „gwiazdą”. No, może raz mu 
się zdarzyło...
– Siedziałem w garderobie, oczekując 
na wywiad w jednym z telewizyjnych 

programów śniadaniowych. Obok 
Edyta Bartosiewicz, Julia Kamińska 
i Agnieszka Więdłocha. Ciężko nie po-
czuć się wyjątkowo.
Znajomi Darka mówią nawet, że ura-
tował głowę Radkowi Sikorskiemu. 
Zaczął chodzić w czasie, gdy wybu-
chła afera dotycząca rzekomego roz-
bioru Ukrainy przez Polskę i Rosję. 
Media były rozdarte, wiele wybrało 
pierwszy krok Darka. Przyrównywa-
no go do pierwszego kroku człowieka 
na Księżycu.

Cel na nowy rok jest ambitny, ale kla-
rowny: sprawnie przemieszczać się 
z chodzikiem na większe odległości.
– Postawiłem sobie wyzwanie i na nim 
się koncentruję. Nikt mnie tu na siłę nie 
trzyma. To moja decyzja. Mogę wyje-
chać stąd niepełnosprawny i więcej się 
nie zjawić. Ale ja chcę wyjść stąd bez 
wózka inwalidzkiego!
W cuda nie wierzy. Sukces zabiegu za-
wdzięcza lekarzom, powodzenie reha-
bilitacji – własnemu wysiłkowi oraz 
pomocy szefa Zakładu Akson, Stefana 
Okurowskiego.
– Kiedyś byłem wierzący. Od momen-
tu wypadku bardzo mi daleko do Boga. 
Czasem tylko grożę palcem niebiosom 
i rzucam parę niecenzuralnych słów 
na wiatr. Liczę na własne siły.
Żyć normalnie, w zdrowiu, bez niespo-
dzianek, wrócić do ulubionych zajęć 
i pasji – tyle. Aż tyle.
– Tęsknię za chodzeniem i niezależ-
nością. Tak bym sobie wstał rano, po-
szedł do pracy, spotkał się ze znajomy-
mi. Chciałbym połazić po lesie, wstąpić 
do domku myśliwskiego, zjeść trochę 
dobrej dziczyzny w kole łowieckim, po-
pić trunkiem domowej roboty.
– A co z piłką, to już koniec? – pytam, 
żeby zobaczyć, jak daleko Darek sięga 
marzeniami.
– Na taką sprawność nie mam szans 
– Darek milknie na moment. – No… 
zawsze byłem bramkarzem, a tacy to 
występują nawet po czterdziestce. Mon-
dragao zagrał w reprezentacji Kolumbii 
w wieku 43 lat, i to na mistrzostwach 
świata. Można? Nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Teraz to wiem. 

Dziewczyna 
bez pamięci

Elżbieta jest matką 17-letniej Karoliny, która ponad rok temu 
na skutek tragicznego wypadku całkowicie straciła pamięć. 

Opowiada nam, jak się rozpoczyna życie od zera.

Wszystko zaczęło się dość banalnie. 
Rodzinne wakacje na kempingu 

w Chałupach, 11 sierpnia. Było tak jak 
zawsze: 16-letnia Karolina poszła z to-
warzystwem na plażę, a Elżbieta z mę-
żem i ze swoimi znajomymi pili wino 
i snuli plany – wtedy to chyba były ża-
gle na Seszelach. Karolina miała wrócić 
przed północą. Robiło się późno i po-
nieważ to Elżbieta zazwyczaj bywała 
generałem, który pilnuje powrotów, po-
prosiła męża, żeby tym razem zrobił to 
on. – Jeszcze mu przypomniałam, żeby 
napisał jej SMS-a – wspomina. – No, 
ale tak jak mówię, byliśmy zaaferowani 
tym żeglowaniem po Seszelach i nagle 
do przyczepy wpada koleżanka Karoli-
ny: „Niech się pani nie denerwuje. Ka-
rolina wpadła pod pociąg!”.

– Jeszcze do niedawna miałam córkę, 
która była królową życia. Bardzo się 
wyróżniała, miała ogromny tempera-
ment i była niezwykle dowcipna. Za-
wsze miała bardzo dużo do powiedze-
nia – ludzie ją albo bardzo lubili, albo 
jej nie znosili. Moja przyjaciółka powie-
działa mi kiedyś, że zawsze podziwiała 
w nastoletniej Karolinie pewność siebie, 
której ona, dorosła już kobieta, jeszcze 
sobie nie wypracowała.

Elżbieta dokładnie nie pamięta tego, 
co było potem. Wszystko wydarzyło się 
w odległości 100 metrów od ich przy-
czepy, bo przejście przez tory jest na-
przeciwko kempingu. Jak się później 
okazało, Karolina wracała z plaży z trój-
ką znajomych, prawdopodobnie zrobiła 

jeden krok za szybko i uderzyła głową 
w przejeżdżający pociąg. Kiedy Elżbie-
ta z mężem dobiegli na miejsce, karetka 
już jechała, wezwana przez taksówka-
rza, który zatrzymał się jako pierwszy. 
Czekali 15 minut, ale dla Elżbiety to 
była cała wieczność. – Przez cały ten 
czas z Karoliną był bardzo ograniczo-
ny kontakt, nie straciła całkowicie przy-
tomności, ale wydawała z siebie jedynie 
niezrozumiałe dźwięki. 
– Niesamowite jest, jak w takiej sytu-
acji działa ludzka logika – mówi Elżbie-
ta. Karolina zaczęła wymiotować, więc 
pierwszą myślą matki było, że może się 
udławić i umrzeć. Nie myśląc wiele, we-
pchnęła Karolinie dłoń do ust, żeby ta 
mogła wszystko wypluć. Karetka zabra-
ła ją do szpitala w Wejherowie. – Scena 
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jak z filmu: siadamy na korytarzu i cze-
kamy. Nie wiem, ile czasu trwała opera-
cja, ale w międzyczasie wychodzi do nas 
lekarz i mówi, że stan jest bardzo ciężki, 
że Karolina ma problemy z krążeniem 
i że walczą o jej życie. Po operacji zno-
wu czekanie – aż wybudzi się ze śpiączki 
farmakologicznej – wspomina Elżbieta.
Każda godzina decyduje o jej życiu, ale 
w końcu przychodzi wiadomość, że Ka-
rolina będzie żyć. Tylko że już wtedy le-
karze zaznaczają, że nie wiedzą, z jakim 
stanem świadomości się obudzi. Kiedy 
w końcu otwiera oczy, mąż Elżbiety 
podskakuje ze szczęścia. Za to Elżbieta 
jest przerażona: bo to są oczy lalki, po-
zbawione jakiegokolwiek wyrazu.
Po wybudzeniu ze śpiączki Karolina nie 
mówi, nie reaguje na swoje imię, jest kar-
miona sondą. W międzyczasie udaje się 
zorganizować dla niej transport lotniczy 
do szpitala w Warszawie. W dniu, w któ-
rym zostaje przewieziona, pierwszy raz re-
aguje na swoje imię. Dla osób z urazem 
mózgu taka zupełnie nowa sytuacja może 
być silnym bodźcem. Już w Warszawie, 
w szpitalu, mąż Elżbiety prosi Karolinę, 
żeby dała mu buziaka i dziewczyna całuje 
ojca w policzek. To jest dla wszystkich ja-
kaś niesamowita radość, ale na tym koń-
czą się zmiany na lepsze.

– W takiej sytuacji potwornie ważną 
sprawą są ludzie, których spotyka się 
na swojej drodze – tłumaczy Elżbieta. 
Myślę, że najgorszym momentem była 
rozmowa z ordynatorem szpitala, któ-
ry powiedział nam, że Karolina z całą 
pewnością będzie upośledzona. W ta-
kiej sytuacji ciężko jest cokolwiek pla-
nować – ktoś właśnie odebrał ci całą 
nadzieję. Nie uwierzyliśmy, ale gdzieś 
to w nas zostało. Nawet gdy zaczyna-
liśmy mieć wątpliwości, zapewnialiśmy 
się nawzajem z mężem, że wszystko bę-
dzie w porządku. Zupełnie podświado-
mie znajduje się wtedy argumenty, żeby 
wyciągnąć drugą osobę z dołka. 
Karolina na pierwszych zajęciach z neu-
ropsychologiem może tylko leżeć z gło-
wą na biurku. Nie mówi. Ale chodzi 
– wybudzając się ze śpiączki, miała lek-
ki niedowład, ale już po czterech ty-
godniach od wypadku jest absolutnie 

sprawna fizycznie. Widząc ją z daleka, 
nie można więc stwierdzić, że coś jest 
nie tak. Natomiast w środku nie dzieje 
się nic. Moment, kiedy Karolina umie 
odróżnić nóż od widelca, urasta do ran-
gi ogromnego szczęścia.

Jak w tym wszystkim odnajduje się Elż-
bieta? – Kiedy całe życie wywraca się 
do góry nogami, człowiek po prostu 
działa. Podchodzę do życia absolutnie 
zadaniowo. Przyznaję się jednak bez bi-
cia, że były gorsze momenty. Miałam ta-
kie trzy dni, kiedy w ogóle nie wyszłam 
z łóżka. Po prostu obudziłam się rano 
i powiedziałam: „Niech mi ktoś odda 
moje życie, ja nie wstaję” – wspomina. 
– I wtedy szczęście polega na tym, że ma 
się przy sobie bliskie osoby. Męża, ro-
dziców, siostrę. Oni mnie mobilizowali.
Elżbieta zastanawia się, skąd wzięła się 
w niej siła do walki o Karolinę. – Jest 
oczywiście miłość do dziecka, ale też 
instynkt samozachowawczy, który każe 
ci przetrwać. Na pewno ważny jest też 
egoizm, który pcha cię do jak najszyb-
szego powrotu do normalnego życia, 
to nie jest tylko bezinteresowna miłość 
matki do dziecka. Żyję normalnie, chcę 
spotykać się z przyjaciółmi. Dla zdro-
wia psychicznego – opowiada. Podczas 
ostatniej imprezy, chyba w Halloween, 
zdała sobie sprawę z tego, że wieczne 
opowiadanie o Karolinie i wypadku 
ją po prostu męczy. – Ja chcę po pro-
stu wyjść, rozmawiać o rzeczach banal-
nych, cieszyć się chwilą. Umartwianie 
się nie prowadzi do niczego dobrego. 
Ważne jest, żeby w tym wszystkim nie 
zagubić siebie – mówi z przekonaniem 
Elżbieta.

Czarne scenariusze się nie sprawdziły: 
wypadek zdarzył się rok i dwa miesiące 
temu, a stan Karoliny stale się poprawia. 
Nadal ma jednak spore problemy z pa-
mięcią. Dotknęła ją amnezja, która łą-
czy się z brakiem wspomnień i przeżyć, 
ale także z brakiem wiedzy, którą zdo-
bywała przez całe życie. Nie do koń-
ca jednak zdaje sobie sprawę z tego, co 
straciła. Charakteryzuje ją też swojego 
rodzaju bladość emocjonalna, jest zupeł-
nie nową osobą, która buduje nowe życie 

tylko na podstawie tego, co zdarzyło się 
od czasu wypadku. Zrobiła się też agre-
sywna, ma problemy ze swoimi emo-
cjami, chociaż ostatnio coraz lepiej je 
kontroluje. – Mimo wszystko po dwóch 
miesiącach decydujemy się na zabranie 
jej ze szpitala do domu. Ktoś, kto jest 
wyrwany ze swojego świata, nic nie pa-
mięta ani nic nie wie. Dlatego trzeba 
wrócić z nim do miejsc, które znał. Tam, 
gdzie są zapachy, dźwięki i sytuacje, któ-
re zaczną go stymulować i wyzwalać ja-
kieś wspomnienia – tłumaczy Elżbieta.
Po powrocie ze szpitala cała rodzina 
musi na nowo poukładać sobie życie, 
które polega głównie na nieustannym 
pilnowaniu Karoliny. Jest nieobliczal-
na, więc trzeba za nią chodzić jak cień. 
Jedyne, co pamięta, to piosenki. Zawsze 
bardzo lubiła muzykę, często tłumaczy-
ła sobie teksty piosenek, wiele z nich 
znała na pamięć. Jak szła na koncert, to 
się przygotowywała, bo uważała, że na-
leży znać cały repertuar, żeby móc go 
śpiewać razem z artystą. Więc gdy sły-
szy muzykę, to zaczyna śpiewać i poja-
wiają się u niej pierwsze emocje – coś 
zaczyna z niej wychodzić. 

Wszyscy, którzy znają ją od lat, twier-
dzą, że ta Karolina, której codziennie 
trochę przybywa, to jest dziewczyna 
sprzed wypadku. Tyle że jej pamięć 
jest jak stół, na którym leżą chaotycz-
nie rozrzucone zdjęcia z rodzinnych al-
bumów: ciężko je do siebie dopasować, 
umiejscowić w czasie i przestrzeni. 
We wrześniu wróciła do liceum – ma 
indywidualny tok nauczania. Okaza-
ło się jednak, że nie mając w pamięci 
podstaw matematyki, fizyki, chemii 
itd., cholernie trudno jest przyjmować 
wiedzę na poziomie liceum. – Ta wie-
dza gdzieś tam jest, ukryta w jej mózgu. 
Problem w tym, że ona nie umie do niej 
trafić. Ale jest szansa, że kiedyś do niej 
powróci, tak przynajmniej twierdzą te-
rapeuci – mówi Elżbieta.
Mimo że Karolina jest pozbawiona 
umiejętności mówienia o emocjach, 
to jej relacje z rodziną sprzed wypad-
ku przetrwały. Nadal ma problem, żeby 
dogadać się z młodszym bratem. Przy 
mamie zawsze czuła się swobodnie, 

miały podobne poczucie humoru, czę-
sto zaśmiewały się razem do łez. Tata 
wzbudza w niej respekt. Najlepszą re-
lację ma ze swoją babcią, która potrafi-
ła całkowicie wymazać obraz Karoliny 
sprzed wypadku i brać ją taką, jaka jest, 
bez żadnych oczekiwań. 
Wypadek nie jest w rodzinie tematem 
tabu, ale Karolina nie lubi o nim roz-
mawiać. Ani razu też jeszcze nie pła-
kała. – Czasem chciałabym zobaczyć, 
że ona siedzi, ryczy i ma pretensje o to, 
co się stało – mówi Elżbieta. – Karo-
lina nigdy nie jest bardzo szczęśliwa. 
Ale czy jest nieszczęśliwa? Bardziej zła 
i sfrustrowana codziennością. 

– Nigdy nie byłam typem egzaltowa-
nym, brałam życie dość prosto – tłuma-
czy Elżbieta – a raptem gdzieś pojawiło 

się przekonanie, że może nas to spo-
tkało, żebym mogła innym coś przeka-
zać. Moje życie na pewno się zmieniło 
– jestem bardziej otwarta, żyję bardziej 
świadomie. To zabrzmi jak banał, ale 
dostrzegam więcej piękna w prostych 
rzeczach.
Ale oczywiście, gdyby mogła, to wszyst-
ko by cofnęła. – Poprawa jakości mo-
jego życia w tym kontekście ma się ni-
jak do tego, że życie Karoliny zostało 
po prostu zdruzgotane. Niemniej nadal 
próbuję zrozumieć sens tego zdarzenia.

Dzisiaj Karolina ma duże szanse na to, 
żeby całkowicie wrócić do zdrowia 
i wieść normalne, pełne życie. Tyle tyl-
ko, że ten proces może potrwać. I praw-
dopodobnie nigdy nie będzie Karoli-
ną sprzed wypadku. Elżbieta często 

wspomina słowa pewnej lekarki, która 
powiedziała jej: „Pani Elżbieto, leka-
rze różne rzeczy będą pani mówić. Ale 
proszę zaufać swojemu instynktowi, 
to pani zna ją najlepiej – w końcu to 
jest pani dzieciak”. A instynkt Elżbiety 
podpowiada jej, że w tej nowej Karoli-
nie jest bardzo dużo Karoliny.

Od początku prześladuje ją też myśl 
o tym, że skoro Karolina jest tak silna, 
że przeżyła starcie z pociągiem, to już 
nic jej nie zatrzyma. – Myślę, że ona 
coś udowodni, zrobi coś, czego nie zro-
biłaby bez wypadku – mówi Elżbieta. 
– Może pójdzie w jakimś nowym kie-
runku, którego inaczej w ogóle by nie 
zobaczyła? Trzeba być o tym przekona-
nym, żeby mieć siłę przetrwać codzien-
ność. 


