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Historia opracowana przez hiszpańskie stowarzyszenie pacjentów z niedoborem hormonu 
wzrostu Asociación de Pacientes Deficitarios de GH, hiszpańską fundację na rzecz 

endokrynologii dziecięcej Fundación SEEP oraz firmę Sandoz.

Podziękowania dla Rafaela i Pedra za ich bezgraniczną kreatywność i ogromny entuzjazm.

Dedykuję tę książkę Maríi K., Claricie, Jaimemu, Íñigowi 
i Juanowi oraz wszystkim pełnym ciekawości dzieciom, które 
chcą się uczyć i rozwijać, rosnąć i mądrzeć. Dedykuję ją też 
lekarzom tych dzieci oraz wszystkim naukowcom pracującym 

w laboratoriach, tj. osobom, których wysiłki i ciężka praca 
pomagają tak wielu ludziom.
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To Marysia i jej pies Rufo.  
Razem będą odkrywać niezwykłe 

tajemnice wszechświata. Nie 
spuszczajcie oka z Rufo, bo on lubi 

uciekać i świetnie się chowa!



Wśród wszystkich 
nieskończonych rzeczy 

znajdujących się we 
wszechświecie nie ma 

bardziej nieskończonej niż 
ciekawość Marysi.



Jej mama jest naukowcem  
i z wielką ciekawością sprawdza, 

dlaczego na świecie istnieją  
różne rzeczy.

Jej tata jest astronomem. I to 
dzięki niemu Marysia uwielbia 

wpatrywać się w bezkresne niebo.



Marysia przyjmuje lek, który nazywa się hormon wzrostu. Bardzo się z tego 
cieszy, ponieważ dzięki hormonowi wzrostu zaczęła szybciej rosnąć.

Poza tym Marysia naprawdę szybko przyzwyczaiła się do swojego  
leku i już prawie nie zwraca uwagi na zastrzyki.

Hormony to substancje, które występują  
w naszym organizmie i mówią komórkom, 
co mają robić. Na przykład hormon 
wzrostu działa na kości i mięśnie,  
żeby te rosły.



W domu jest strych, który Marysia uwielbia,  
bo jest pełen tajemnic.

Marysia chodzi tam, żeby przyjąć swój lek.  
Kiedy rodzice robią jej zastrzyk, świetnie się bawi, 

patrząc na dziwne przedmioty i stare książki  
stojące na półkach.



To właśnie na strychu Marysia najwięcej się uczy. Pewnego 
dnia znalazła tam zdjęcie, które pobudziło jej ciekawość.

Na zdjęciu Ziemia wyłaniała się zza Księżyca!

Czy wiedzieliście o tym, że widzimy tylko jedną stronę 
Księżyca, ponieważ Ziemia oddziałuje na Księżyc 

siłą grawitacji? Strona Księżyca, której nie widzimy, 
jest nazywana ciemną stroną Księżyca. Gdyby taka 

sama sytuacja dotyczyła Ziemi, tzn. gdyby Ziemia była 
odwrócona do Słońca tylko jedną stroną…

dzień na Ziemi trwałby rok!



Marysia trochę zazdrościła astronaucie, który zrobił zdjęcie 
ciemnej strony Księżyca. Uświadomiła sobie też, że piękne 

kolory, jakie widzimy na Ziemi, powstały dzięki życiu.

Planeta Ziemia jest domem dla ponad dwóch milionów 
gatunków żywych organizmów. Czy wiecie, że wszystkie one 

mają wspólnego przodka? Nazywamy go LUCA od angielskiej 
nazwy Last Universal Common Ancestor, czyli Ostatni 

Uniwersalny Wspólny Przodek. LUCA wyglądał jak komórka 
i prawdopodobnie żył ponad trzy miliardy lat temu!



Tata Marysi chciał zaspokoić jej nieskończoną ciekawość 
i pewnego wieczora zabrał ją na obserwowanie 

wszechświata przez ogromny teleskop.



To było cudowne! Marysia mogła zobaczyć 
kratery na Księżycu, pierścienie wokół Saturna,  
a także gigantycznego Jowisza i jego satelity…

Jowisz jest planetą zbudowaną z gazu i jest 
większy niż wszystkie inne planety Układu 

Słonecznego razem wzięte. Na Jowiszu występuje 
burza zwana Wielką Czerwoną Plamą, która jest 

dwa razy większa niż Ziemia.



Potem Marysia patrzyła na miliony jasno 
błyszczących gwiazd, na konstelacje w kształcie 

różnych zwierząt i na odległe galaktyki…

Kiedy patrzymy na Galaktykę Andromedy, tak 
naprawdę widzimy, jak wyglądała ona dwa miliony lat 
temu. Galaktyka znajduje się tak daleko, że jej światło 

potrzebuje aż tyle czasu, żeby do nas dotrzeć.



Nagle po niebie majestatycznie 
przesunęło się bardzo silne światło, 
jaśniejsze niż najjaśniejsza z planet.

To była Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna, czyli olbrzymi statek 

kosmiczny, na którym pracują 
i mieszkają astronauci z wielu 

różnych krajów.



Po powrocie do domu Marysia opowiedziała mamie o wszystkim, co 
zobaczyła w gigantycznym wszechświecie. Wtedy mama zaproponowała, 
żeby Marysia spojrzała też do wnętrza innego wszechświata. Tym razem 

będzie to wszechświat o wiele, wiele mniejszy.



Kiedy przyjechały do laboratorium, mama potarła wnętrze buzi Marysi specjalnym 
patyczkiem, a potem razem obserwowały obraz z patyczka pod mikroskopem.

Marysia zaczęła niezwykłą podróż po swoim własnym mikrowszechświecie.



Odkryła coś niesamowitego. Najmniejszą część 
swojego ciała, czyli cząsteczkę życia, DNA! 

Mama wyjaśniła Marysi, że w DNA zapisane 
są wszystkie wyjątkowe cechy Marysi. Cechy, 
które sprawiają, że jest taką szczególną osobą 

i że ma swoją nieskończoną ciekawość.

W naszym ciele znajdują się miliardy 
komórek. Każda z nich jest tworzona 

przez jądro zawierające 23 pary 
chromosomów. Chromosomy składają się 

z DNA niosącego wszystkie informacje 
o nas i wydającego instrukcje, żebyśmy 

byli tacy, jacy jesteśmy.



Następnie Marysia odkryła, że podobnie do galaktyk 
DNA także ma kształt helisy. Marysia poczuła nagle 
wielkie podekscytowanie. Czuła się jak osoba, która 
znalazła połączenie między dwoma wszechświatami 

 – bezmiernie olbrzymim i nieskończenie małym.

Radość, jaką Marysia poczuła, kiedy znalazła 
powiązanie między otaczającymi ją wszechświatami, 

jest kolejną najważniejszą cechą ludzi. Emocje,  
które odczuwamy, sprawiają, że jesteśmy  

kreatywni i możemy pisać wiersze, malować  
obrazy czy komponować muzykę.

Żadne inne żyjące stworzenie nie potrafi robić  
równie cudownych rzeczy!



Mama powiedziała też Marysi, że naukowcy wykorzystują 
DNA do znajdowania sposobów na leczenie różnych 

chorób, a nawet do uzyskiwania leków, takich jak  
hormon wzrostu, który pomaga Marysi rosnąć.

Żeby leczenie się udało, pacjenci 
muszą pamiętać, że bardzo ważne jest 
przyjmowanie lekarstw dokładnie tak, 

jak kazał to robić lekarz.

Jeżeli fragment DNA wprowadzimy 
do żywych komórek, możliwe jest 

wyprodukowanie hormonów i lekarstw, 
które nazywamy lekami biologicznymi.



Tej nocy Marysia spała jak kamień i śniła 
o wszystkich rzeczach, jakie chciałaby 

zrobić, kiedy dorośnie.



Następnego ranka po przyjściu do szkoły 
Marysia postanowiła, że w przyszłości 

zostanie jedną z tych osób, które wykorzystują 
swoją nieskończoną ciekawość do zmiany 

naszego świata na lepsze.
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